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 آشنایی دانشجویان با اصول تغذیه و رژیم هاي غذایی درمانی  :هدف کلی
 در بیماریهاي غذایی هاي رژیم انواع ،تغذیه وضعیت بررسی، غذایی مواد ترکیبات تغذیه، کلی اصول درس این در درس:شرح 

 .گیرد می قرار بحث مورد غذایی مواد بهداشت مختلف و                
  : اهداف اختصاصی درس

 دانشجو پس از گذراندن این درس باید بتواند:
 منابع غذایی آنها آشنا باشد.و انواع درشت مغذي ها و ریز مغذي ها را بشناسد و با متابولیسم ،عالئم کمبود  -1
 راهنماهاي غذایی را بشناسد. -2
 آشنا باشد.ازهاي انرژي یو محاسبه نبا روشهاي ارزیابی وضع تغذیه  -3
 آشنا باشد. غذایی و عالئم آنهاناشی از مواد مسمومیت هاي  ،اصول کلی نگهداري مواد غذاییبا  -4
 آشنا شود. و رژیم درمانی در بیماري هاي مختلف یبا انواع رژیم هاي غذایی درمان -5
 Nutrition Essentials for Nursing Practice, 7th, 2014, Susan G. Dudek -1 منابع 

   2016 اصول تغذیه کراوس -2
 اصول تغذیه رابینسون -3

 نحوه ارزشیابی:روش تدریس و  
o استفاده از اسالید صرفا براي تصاویر و جهت  س با روش سخنرانی , پرسش و پاسخ و بحث گروهی می باشد.یتدر

 .حین تدریس توصیه میشود یادداشت برداريدرك بهتر مطالب می باشد. 
o :ارزشیابی 
 نمره 5 و ارزشیابی در طول ترم در بحث هاي گروهی شرکت کالسحضور فعال در  -1
  }نمره چهار گزینه اي می باشد 9نمره تشریحی (سناریوي بالینی) و  6سواالت پایان ترم { . نمره 15ترم  پایانآزمون  -2
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 95-96سال تحصیلی  دومنیمسال     )واحد 5/1( تغذیه و تغذیه درمانیدرس و آزمون جدول زمان بندي ارائه 
 توضیحات عنوان ساعت تاریخ جلسه

  /آنتروپومتري/ انرژيتعاریف و مفاهیم پایه علم تغذیه 10-8 18/11/95 1
  متابولیسم آنها و فیبرکربوهیدراتها، طبقه بندي، خواص و  10-8 25/11/95 2
  چربیها، طبقه بندي، خواص و متابولیسم  10-8 02/12/95 3
  پروتئین ها، طبقه بندي، متابولیسم آنها و نحوه ارزیابی 10-8 09/12/95 4
  ویتامین ها، منابع، خواص، متابولیسم 10-8 16/12/95 5
   مواد معدنی ، منابع، خواص، متابولیسم 10-8 23/12/95 6
  راهنما هاي غذایی /ارزیابی وضع تغذیه 10-8 21/01/96 7
  اصول نگهداري و مسمومیت هاي ناشی از مواد غذایی 10-8 28/01/96 8
  انواع رژیم هاي غذایی 10-8 04/02/96 9

  رژیم درمانی: چاقی/دیابت/ قلبی عروقی 10-8 11/02/96 10
  رژیم درمانی: گوارش و کبد/ کلیه و مجاري 10-8 18/02/96 11
  ها سوختگی /کم خونی هارژیم درمانی:  10-8 25/02/96 12
  ترم ن پایانآزمو   13

 
 

 


