
  

 

 (COURSE PLANطرح دوره  )

) 

 
 

 

 مقدمه:

 یها یو جراح نیدر سن ییمناسب ناشتا یو الگو هیدرس دانشجو با اصول تغذ نیدر ا

 یها یبا جراح یمختلف سن یگروه ها ییغذا یازهاین صیتشخ ییمختلف آشنا شده و توانا

 .دینما یمتفاوت را کسب م
 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 نقش و اهمیت تغذیه .1

 بیماری های ناشی از سوء تغذیه و نحوه پیشگیری از آن .2

 تغذیه در بیماران جراحی .3

 

 

 

 کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:                                     اتاق عملگروه آموزشی:                    پرستاری الردانشکده :

 1 :  تعداد واحد در جراحی هیتغذ :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 10-8سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   بیوشیمی پیش نیاز:

 مکان برگزاری:

 

 ساسان امانتمسئول برنامه :  

 ساسان امانت مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: 

 ساسان امانت تهیه و تنظیم : 

 7/11/98تاریخ تدوین و بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 

 

 

 
 

 هدف كلي 
 

 هیتغذ تیآن و اهم خچهیتار و هیبا علم تغذ ییآشنا

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند. فیرا تعر هیمربوط به علم تغذ میمفاه

 و جهان را شرح دهد. رانیدر ا هیعلم تغذ خجهیاز تار یمختصر

 هدف كلي 
 

 هیسوءتغذاز یناش یها یماریب و هیتغذ یولوژیزیبا ف ییآشنا

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 آشنا باشد . هیبا مفهوم سوء تغذ

 مختلف دستگاه گوارش را نام ببرد. یقسمت ها -

 شرح دهد. یینقش هر قسمت را در گوارش مواد غذا -

 را نام ببرد. هیو عوارض سوء تغذ میعال -

 کند. انیرا ب هیانواع مختلف سوء تغذ -

 
 هدف كلي 

 

 یمحلول در جرب یها یمغذ ریها و غ نیتامیو کمبود از یناش یها یماریب و یا هیتغذ یها یبا انواع کم خون ییآشنا

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد. یانواع کم خون

 کند. فیپالگر را تعر یماریب -

 کند. انیگواتر را ب یماریب میعال -

 ها را بشناسد . نیتامیو ییمنابع غذا -

 
 هدف كلي 

 
 یدر جراح هيبا تغذ يیآشنا

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . کند انیرا ب یقبل از عمل جراح هیتغذاصول  -

 .دهد حیرا توض یبعد از اعمال جراح هیتغذ -

 را نام ببرد. مارانیدر ب ییغذا میانواع رژ -

 

 
 هدف كلي 

 
 روده یها یجراح یسرطان، سوختگ ها یماریدر ب هيبا تغذ يیآشنا



 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انیرا ب یپس از جراح یسرطان مارانیدر ب یا هیتغذ یها هیتوص

 .کند

 قرار یدرمان یمیکه تحت ش مارانیدر ب یا هیتغذ یها هیتوص -

 دهد. حیرا توض رندیگیم

 کند. انیرا ب یسوختگ مارانیدر ب یا هیتغذ یها هیتوص -

 روده آشنا باشد. یتحت اعمال جراح مارایدر ب هیبا اصول تغذ -

 

 

 

 روش آموزش 
 

 کار گروهی، ارائه دانشجویی ،پرسش و پاسخ ،یسخنران

 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 

   :ساسان امانتاساتیدمربوطه 

 

  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.
 

  

 امتحان پایان ترم 80% .2

  ارزیابی فعالیت کالسی دانشجو و حضور و غیاب 20% .3

 

 مقررات 
 

 

           

 



 

 

8-10 

 و هیبا علم تغذ ییآشنا

 هیتغذ تیآن و اهم خچهیتار
 ساسان امانت

سخخخخخخخخنخخرانخخی،    

پخخاورپوینخخت، کخخار     

 گروهی

کخخامخخپخخیخخوتخخر،    

پروژکتور، کتاب،   

 تخته

ب       ت ک مون   یآز

تخخرم و  انیخخمخخ

ترم  و   انیخخپخخا

 زیکوئ

8-10  هیتغذ یولوژیزیبا ف ییآشنا 

 از یناش یها یماریب و

 ساسان امانت هیسوءتغذ

سخخخخخخخخنخخرانخخی،    

پخخاورپوینخخت، کخخار     

 گروهی

کخخامخخپخخیخخوتخخر،    

پروژکتور، کتاب،   

 تخته

ب       ت ک مون   یآز

تخخرم و  انیخخمخخ

ترم  و   انیخخپخخا

 زیکوئ

 

8-10  یبا انواع کم خون ییآشنا 

 یا هیتغذ یها

 از یناش یها یماریب و

 ریها و غ نیتامیو کمبود

 یمحلول در جرب یها یمغذ

 ساسان امانت

کخخامخخپخخیخخوتخخر،     مجازی

پروژکتور، کتاب،   

 تخته

ب       ت ک مون   یآز

تخخرم و  انیخخمخخ

ترم  و   انیخخپخخا

 زیکوئ

8-10  هیتغذ یبا روش ها ییآشنا 

 مارانیب در
 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کخخامخخپخخیخخوتخخر،    

پروژکتور، کتاب،   

 تخته

ب       ت ک مون   یآز

تخخرم و  انیخخمخخ

ترم  و   انیخخپخخا

 زیکوئ

8-10  یدر جراح هیبا تغذ ییآشنا 

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کخخامخخپخخیخخوتخخر،    

پروژکتور، کتاب،   

 تخته

ب       ت ک مون   یآز

تخخرم و  انیخخمخخ

ترم  و   انیخخپخخا

 زیکوئ

8-10  یماریدر ب هیبا تغذ ییآشنا 

 ی( سرطان، سوختگ ها

 ساسان امانت روده) یها یجراح

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کخخامخخپخخیخخوتخخر،    

پروژکتور، کتاب،   

 تخته

ب       ت ک مون   یآز

تخخرم و  انیخخمخخ

ترم  و   انیخخپخخا

 زیکوئ

8-10  میو رژ هیبا تغذ ییاشنا 

 در کودکان قبل و ییغذا

 یاز جراح پس

 یماریاطفال مبتال به ب ،

 یقلب یمادرزاد یها

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کخخامخخپخخیخخوتخخر،    

پروژکتور، کتاب،   

 تخته

ب       ت ک مون   یآز

تخخرم و  انیخخمخخ

ترم  و   انیخخپخخا

 زیکوئ

8-10  و یکبد مارانیدر ب هیتغذ 

 صفرا سهیک سنگ

 در ییغذا میو رژ هیتغذ

 قبل و پس از سالمندان

 یجراح

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کخخامخخپخخیخخوتخخر،    

پروژکتور، کتاب،   

 تخته

ب       ت ک مون   یآز

تخخرم و  انیخخمخخ

ترم  و   انیخخپخخا

 زیکوئ

 

 

 

 


