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 مقدمه:

 تیوضع یدر ارتقاء سطح سالمت وبررس ییمواد غذا باتیترک ه،یدرس اصول تغذ نیدرطول ا

هاي مختلف و بهداشت  ماريیب در ییهاي غذا میاي بزرگساالن وسالمندان، انواع رژ هیتغذ

 .ردیگ یمورد بحث قرار م ییمواد غذا

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 تعریف واژه ها، اهمیت تغذیه در سالمت و مشکالت تغذیه اي

 هضم و جذب، متابولیسم و نقش مواد مغذي

 شناخت غذا و برنامه غذایی

 آشنایی با رژیم ها غذایی

 آشنایی با انواع رژیم غذایی در بیماریهاي مختلف

                                     پرستاریگروه آموزشی:                    پرستاری الردانشکده :

 کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:

 1.5 :  تعداد واحد یدرمان هیو تغذ هیتغذ :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 12-10سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   بیوشیمی پیش نیاز:

 مکان برگزاری:

 

 ساسان امانتمسئول برنامه :  

 ساسان امانت  الفبا(: مدرسین) به ترتیب حروف

 تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

سالمت فرد در دوره های مختلف  نیدر تآم حیصح هیو نقش تغذ تیو گسترش دانش دانشجو به اهم ییآشنا .1

 هیسوء تغذ بروز از رییشگیبه منظور پ یزندگ

 روزمره یدر زندگ ییارتقاء دانش مربوط به مصرف مواد غذا .2

 ها مارییدر درمان ب ییهای غذا میآشنا کردن دانشجوی پرستاری با انواع رژ .3

 مرتبط ییغذا میرژ تیدر مورد رعا ماریآموزش به ب تیاهم .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هدف كلي 
 

 یسالمت فرد در دوره های مختلف زندگ نیدر تآم حیصح هیو نقش تغذ تیو گسترش دانش دانشجو به اهم ییآشنا

 هیسوء تغذ بروز از رییشگیبه منظور پ
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  نقش تغذیه در سالمت بیماران داشته باشددید کاملی به اهمیت و 

 

 هدف كلي 
 

 روزمره یدر زندگ ییارتقاء دانش مربوط به مصرف مواد غذا
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 یک برنامه غذایی سالم را براي زندگی روزمره شرح دهد 

 هدف كلي 
 

 ها مارییدر درمان ب ییهای غذا میآشنا کردن دانشجوی پرستاری با انواع رژ
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نیازهاي تغذیه اي در بیماریهاي مختلف را تشخیص دهد و نحوه تامین این نیازها را بداند 

 هدف كلي 
 

 مرتبط يیغذا ميرژ تيدر مورد رعا ماریآموزش به ب تیاهم

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 به آنها و همراهان بیمار آموزشهاي الزم را داده و سواالت آنان را پاسخ دهد.بر اساس نیازهاي تغذیه اي بیماران 

 

 

 

 



 روش آموزش 
 

 ، کار گروهی، ارائه دانشجوییپرسش و پاسخ ،یسخنران

 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 

   :امانتساسان اساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
1. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی             

 سئواالت چند گزینه ای ، مقایسه ای، پرکردنی و تشریحی خواهد بود.
 
  نحوه محاسبه نمره كل 

 آزمون میانترم 40% .2

 امتحان پایان ترم 50% .3

  فعالیت کالسی دانشجو و حضور و غیابارزیابی  10% .4

 

 
 

 

 مقررات 
 

   می باشد 10حداقل نمره قبولي                                       

      جلسه می باشد 2     تعداد دفعات مجاز غيبت در كالس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 ...... درس زمانبندي جدول

تاريخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابي

15/11/98 10-12 

و  میواژهها، مفاه فیتعر

 تینقش و اهم ه،یتغذ تیاهم

 آن در سالمت و

 رانیاا عیشاا هايیتغذ مشکالت

 وجهان

 ساسان امانت

سااااااااااخنرانی، 

پاورپوینااات، کاااار 

 گروهی

کااااااااامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

29/11/98 10-12 

آن:  یمواد مغذي و مناابع اصال

 ها دراتیکربوه
 ساسان امانت

سااااااااااخنرانی، 

، کاااار پاورپوینااات

 گروهی

کااااااااامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

6/12/98 10-12 

آن:  یمواد مغذي و مناابع اصال

 ها یچرب
 ساسان امانت

سخنرانی، 

پاورپوینت، کار 

 گروهی

کااااااااامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

13/12/98 10-12 

آن:  یمواد مغذي و مناابع اصال

 ها نیپروتئ
 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کااااااااامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

20/12/98 10-12 

آن:  یمواد مغذي و مناابع اصال

 ها نیتامیآب، امالح و و
 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کااااااااامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

19/1/99 10-12 

 انرژي

 ساسان امانت

کااااااااامپیوتر،  مجازی

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

26/1/99 10-12 

 ییگروههاي غذا

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کااااااااامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

2/2/99 10-12 

اصول و روشهاي نگهداري مواد 

از نظاار ظفاام سااالمت  ییغااذا

 ساسان امانت ییمواد غذا

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کااااااااامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

9/2/99 10-12 
 ییبهداشت و تقلبات مواد غذا

 ساسان امانت
 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کااااااااامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام



تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

16/2/99 10-12 

 و انواع آن: یدرمان ییغذا میرژ

 م،یکم سد ،یکم چرب نرمال،

پر  ن،یپر پروتئ ن،یکم پروتئ

 کالري، کم کالري،

 نرم ع،یما

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کااااااااامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

23/2/99 10-12 

و  یدرمان ییغذا میادامه رژ

 انواع آن:

B یکمخون ،یاختالالت گوارش 

و  کیافول دیفقر آهن، فقار اسا

 12 نیتامیو

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کااااااااامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

30/2/98 10-12 

در  یدرمااان ییغااذا مهااايیرژ

 ابتید
 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کااااااااامپیوتر، 

کتاب، پروژکتور، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

6/3/99 10-12 

در  یدرمااان ییغااذا مهااايیرژ

قلب و عارو،، فشاار  ماریهايیب

 ساسان امانت خون باال

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کااااااااامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمااون کتباا

تااارم و  انیااام

تااارم  و  انیاااپا

 زیکوئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


