
 
 

 

  

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

  جلسه اول
 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 71/7/7011 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 71-72سه شنبه :  روز (واحد 7) پرستاریتغذيه در  (  : واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 :تعداد دانشجويان  

 زاهدانیمريم رنجبر دکتر  :مسئول درس 7 :تعداد واحد

 زاهدانیمريم رنجبردکتر  :مدرس دقیقه   04: مدت کالس

 22/71/99:بازنگری/ تدوين  تاريخ
 
 

آشنايی با اهمیت تغذيه در بهداشت  درس، اهداف تشريح ، منابع و اهداف درس با دانشجويان،معرفی آشنايی : جلسهعنوان 
 سالمتو درمان و 

 آشنايی با اهمیت علم تغذيه در بهداشت و درمان و سالمت:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند

 تغذيه و تعاريف آن را شرح داده و نقش و اهمیت تغذيه در بیماريها را بداند 

 شودبا ترکیبات شیمیايی بدن و منابع سوخت و ساز بدن آشنا 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 آخرين ويرايش. تامپسون، سینتیا.تغذيه، پیشگیری و درمان

 .فاکس، برايان آنتونی، کامرون، آلن چی.دانش غذا، تغذيه و سالمتی

 تغذيه و تغذيه درمانی در پرستاری
Krause’s , food, nutrition and diet therapy 

 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20:  مدت زمان 

 

 دقیقه20:      مدت زمان

  دقیقه  5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 
 

  دوم    جلسه
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 20/7/7011 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 71-72سه شنبه :  روز (واحد 7) پرستاریتغذيه در  (  : واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی  :مسئول درس 7 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه   04: مدت کالس

 22/71/99 :بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 

 

 و بیماريهای ناشی از آن(  عالئم، عوارض و انواع آن) سوء تغذيه :عنوان جلسه 
 

 و بیماريهای ناشی از آن(  عالئم، عوارض و انواع آن) سوء تغذيهآشنايی با :  هدف کلی جلسه 
 

 : اهداف اختصاصی 

 :پايان اين جلسه بايد بتوانددانشجو  در 

 سوء تغذيه و انواع آن را توضیح دهد

 با علل ايجاد سوءتغذيه آشنا شده و نحوه مديريت و درمان آن را بداند

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهامکانات اساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 آخرين ويرايش. تامپسون، سینتیا.تغذيه، پیشگیری و درمان

 .فاکس، برايان آنتونی، کامرون، آلن چی.دانش غذا، تغذيه و سالمتی

 تغذيه و تغذيه درمانی در پرستاری
Krause’s , food, nutrition and diet therapy 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20:  مدت زمان 

 

 دقیقه20:      مدت زمان

  دقیقه  5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  سوم    جلسه
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 27/7/7011 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 71-72سه شنبه :  روز (واحد 7) پرستاریتغذيه در  (  : واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی  :مسئول درس 7 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه   04: مدت کالس

 22/71/99 :بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 

 کم خونی های تغذيه ای و درمان آن :عنوان جلسه 
 

 تغذيه ای و درمان آن آشنايی با کم خونی های:  هدف کلی جلسه 
 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند

 .انواع کم خونی های تغذيه ای را شرح دهد

 آشنا شود.... و 21با کم خونی های ناشی از فقر آهن، اسید فولیک، ويتامین ب

 راههای پیشگیری و درمان انواع کم خونی های تغذيه ای را توضیح دهد

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  آموزش  روش

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 ويرايشآخرين . تامپسون، سینتیا.تغذيه، پیشگیری و درمان

 .فاکس، برايان آنتونی، کامرون، آلن چی.دانش غذا، تغذيه و سالمتی

 تغذيه و تغذيه درمانی در پرستاری
Krause’s , food, nutrition and diet therapy 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20:  مدت زمان 

 

 دقیقه20:      مدت زمان

  دقیقه  5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

     و پنجم چهارم جلسه
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 70/2/7011و  1/2/7011 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 71-72سه شنبه :  روز (واحد 7) پرستاری تغذيه در (  : واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی  :مسئول درس 7 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه   04: مدت کالس

 22/71/99 :بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 کمبودهای ناشی از ويتامین ها :عنوان جلسه 

 

 کمبودهای ناشی از ويتامین هاآشنايی با :  هدف کلی جلسه 
 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند

 چربی را به اختصار توضیح دهدانواع ويتامین های محلول در آب و محلول در 

 عالئم کمبود هر يک از ويتامین ها را شرح دهد

 راههای پیشگیری و درمان انواع کمبودهای ناشی از ويتامین ها را توضیح دهد

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

Clinical nutrition for surgical patients  منبع درس:. 

 آخرين ويرايش. تامپسون، سینتیا.تغذيه، پیشگیری و درمان

 .فاکس، برايان آنتونی، کامرون، آلن چی.سالمتیدانش غذا، تغذيه و 

 تغذيه و تغذيه درمانی در پرستاری
Krause’s , food, nutrition and diet therapy 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20:  مدت زمان 

 

 دقیقه20:      مدت زمان

  دقیقه  5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 

 و هفتم  ششم جلسه

 
 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 22/2/7011و  27/2/7011 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 71-72سه شنبه :  روز (واحد 7) پرستاریتغذيه در  (  : واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی  :مسئول درس 7 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه   04: مدت کالس

 22/71/99 :بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 کمبودهای ناشی از مواد معدنی :عنوان جلسه 

 

 کمبودهای ناشی از مواد معدنیآشنايی با  : هدف کلی جلسه 
 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند

 انواع امالح و مواد معدنی را به اختصار توضیح دهد

 شرح دهدعالئم کمبود هر يک از امالح را 

 راههای پیشگیری و درمان انواع کمبودهای ناشی مواد معدنی را توضیح دهد

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 :منبع درس 

 آخرين ويرايش. تامپسون، سینتیا.تغذيه، پیشگیری و درمان

 .فاکس، برايان آنتونی، کامرون، آلن چی.دانش غذا، تغذيه و سالمتی

 تغذيه و تغذيه درمانی در پرستاری
Krause’s , food, nutrition and diet therapy 

 دقیقه:    مدت زمان (کالس های حضوری تکمیل گردداين قسمت صرفا جهت ) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20:  مدت زمان 

 

 دقیقه20:      مدت زمان

  دقیقه  5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 

 
 شتمه جلسه
 

 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 0/2/7011 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 71-72سه شنبه :  روز (واحد 7) پرستاریتغذيه در  (  : واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی  :مسئول درس 7 :واحد تعداد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه   04: مدت کالس

 22/71/99 :بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 انواع روش های تغذيه در بیماران :عنوان جلسه 

 

 با انواع روش های تغذيه در بیمارانآشنايی  : هدف کلی جلسه 
 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند

 انواع رژيم های غذايی بیمارستانی را شرح دهد        

 .موارد مصرف و موارد منع مصرف هر يک از روش های دريافت مواد غذايی در بیماران را توضیح دهد       

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 آخرين ويرايش. تامپسون، سینتیا.تغذيه، پیشگیری و درمان

 .فاکس، برايان آنتونی، کامرون، آلن چی.دانش غذا، تغذيه و سالمتی

 تغذيه و تغذيه درمانی در پرستاری
Krause’s , food, nutrition and diet therapy 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20:  مدت زمان 

 

 دقیقه20:      مدت زمان

  دقیقه  5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 نهم و دهم جلسه
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 72/2/7011 و 77/2/7011 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 71-72سه شنبه :  روز (واحد 7) پرستاریتغذيه در  (  : واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی  :مسئول درس 7 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه   04: مدت کالس

 22/71/99 :بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 

 انواع رژيم های غذايی در بیماريهای مختلف :جلسه عنوان 
 

 انواع رژيم های غذايی در بیماريهای مختلفآشنايی با :  هدف کلی جلسه 
 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند

 :انواع رژيم های غذايی درمانی مختلف شامل رژيم های     

 کم کالری، پرکالری، پرپروئتین، کم چربی، کم نمک، مايع شفاف و نرم 

 .را بشناسد و با کاربرد هر يک از آنها در بیماريهای مختلف آشنا شود
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 :منبع درس 

 آخرين ويرايش. تامپسون، سینتیا.تغذيه، پیشگیری و درمان

 .فاکس، برايان آنتونی، کامرون، آلن چی.دانش غذا، تغذيه و سالمتی

 تغذيه و تغذيه درمانی در پرستاری
Krause’s , food, nutrition and diet therapy 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20:  مدت زمان 

 

 دقیقه20:      مدت زمان

  دقیقه  5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 

 يازدهم و دوازدهم جلسه
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 7/0/7011و  24/2/7011 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 71-72شنبه سه :  روز (واحد 7) پرستاریتغذيه در  (  : واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی  :مسئول درس 7 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه   04: مدت کالس

 22/71/99 :بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 انواع رژيم های غذايی در بیماريهای مختلف :عنوان جلسه 

 

 آشنايی با  انواع رژيم های غذايی در بیماريهای مختلف : هدف کلی جلسه 
 

 : اهداف اختصاصی 

 :انواع رژيم های غذايی در بیماريهای مختلف شامل 

 اختالالت دستگاه گوارش

 قلب و عروق

 ديابت

 چاقی

 .را بشناسد و با اصول کلی توصیه های تغذيه ای در هر يک از بیماريهای ذکر شده آشنا شود
          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری    :روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 :منبع درس 

 آخرين ويرايش. تامپسون، سینتیا.تغذيه، پیشگیری و درمان

 .فاکس، برايان آنتونی، کامرون، آلن چی.غذا، تغذيه و سالمتی دانش

 تغذيه و تغذيه درمانی در پرستاری
Krause’s , food, nutrition and diet therapy 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20:  مدت زمان 

 

 دقیقه20:      مدت زمان

  دقیقه  5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 


