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 کلی :ف اهدا

  غذا و تغذیه در درمان بیماریها اهمیت و تاریخچهآشنایی دانشجویان با   .1

 نقش و جایگاه کارشناس تغذیه در تیم درمان، نحوه ارجاع و وظایف کارشناس تغذیهآشنایی دانشجویان با  .2

 پرونده های بیمارستانی/ انواع رژیم های غذایی پایه بیمارستانیآشنایی دانشجویان با  .3

 نحوه غربالگری و شناسایی بیماران بستری در معرض سوء تغذیهانشجویان با آشنایی د .4

بیماری های کلیه و مجاری  بیماریهای تنفسی، رژیم درمانی در : سوختگی، عفونت و ایدز، تروما و استرس متابولیک و جراحی، آشنایی دانشجویان با  .5

 تغذیه روده ای و تغذیه وریدیبیماریهای متابولیک مادرزادی، ادراری و سنگهای کلیوی، 

 

 اهداف اختصاصی : 

 : در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره باید

  شرح بدهد.را  اهمیت و تاریخچه غذا و تغذیه در درمان بیماریهاقادر باشد  (1

 را توضیح بدهد.  مربوط به کارشناس تغذیهجزییات پرونده های بیمارستانی و تکمیل قسمت های قادر باشد  (2

 .شرح بدهدرا نحوه غربالگری و شناسایی بیماران بستری در معرض سوء تغذیه قادر باشد  (3

بیماری های  بیماریهای تنفسی، رژیم غذایی و توصیه های تغذیه ای در : سوختگی، عفونت و ایدز، تروما و استرس متابولیک و جراحی، قادر باشد  (4

 را شرح و ارائه دهد جاری ادراری و سنگهای کلیوی، بیماریهای متابولیک مادرزادی، تغذیه روده ای و تغذیه وریدیکلیه و م



 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 ابومردانیدکتر  اهمیت و تاریخچه غذا و تغذیه در درمان بیماریها/ پرونده های بیمارستانی 2-4 01/07/97 1

 دکتر ابومردانی هیتغذ کارشناس فیوظا و ارجاع نحوه درمان، میت در هیتغذ کارشناس گاهیجا و نقش 2-4 03/07/97 2

 دکتر ابومردانی غربالگری و شناسایی بیماران بستری در معرض سوء تغذیه 2-4 08/07/97 3

 دکتر ابومردانی آنهاانواع رژیم های پایه بیمارستانی و ویژگیهای  2-4 10/07/97 4

 دکتر ابومردانی درمانی در بیماران سوختگی و استرس متابولیک و جراحی وسیعتغذیه  2-4 15/07/97 5

 دکتر ابومردانی درمانی در بیماران سوختگی و استرس متابولیک و جراحی وسیع+ مالحظات دارویی تغذیه 2-4 17/07/97 6

 دکتر ابومردانی سندرم نفروتیک( + مالحظات دارویی -درمانی در بیماران کلیوی )سنگهای کلیوی تغذیه 2-4 22/07/97 7

 دکتر ابومردانی و پیوند کلیه( + مالحظات دارویی CKD, ESRDدرمانی در بیماران کلیوی ) تغذیه 2-4 24/07/97 8

 دکتر هنرور درمانی در بیماران عفونی و ایدز + مالحظات دارویی تغذیه 2-4 29/07/97 9

 دکتر هنرور ( + مالحظات داروییTBدرمانی در بیماران ریوی ) تغذیه 2-4 01/08/97 10

 دکتر هنرور و آسم( + مالحظات دارویی CFدرمانی در بیماران ریوی ) تغذیه 2-4 06/08/97 11

 دکتر هنرور ( + مالحظات داروییCOPDدرمانی در بیمارن ریوی ) تغذیه 2-4 08/08/97 12

 دکتر هنرور درمانی در بیمارارن ریوی )سرطان ریه( + مالحظات دارویی تغذیه 2-4 13/08/97 13

 دکتر هنرور ( + مالحظات داروییARDS, BPDدرمانی در بیماران ریوی ) تغذیه 2-4 15/08/97 14

 دکتر هنرور ( + مالحظات داروییRA, SS, TMDs, Goutدرمانی در بیماریهای روماتوئیدی ) تغذیه 2-4 20/08/97 15

 دکتر هنرور مالحظات دارویی+ ، فیبرومیالژی( SLE ،CFSدرمانی در بیماریهای روماتوئیدی )اسکلرودرما،  تغذیه 2-4 22/08/97 16

 دکتر شریفی تغذیه درمانی در نوزادان نارس 2-4 27/08/97 17

 دکتر شریفی (PKU/ Epilepsyدرمانی در بیماریهای متابولیک مادرزادی ) تغذیه 2-4 29/08/97 18

 دکتر شریفی (MSUDدرمانی در بیماریهای متابولیک مادرزادی ) تغذیه 2-4 04/09/97 19

 شریفیدکتر  درمانی در بیماریهای متابولیک مادرزادی )اختالالت سیکل اوره( تغذیه 2-4 06/09/97 20

 دکتر شریفی (GDSs) درمانی در بیماریهای متابولیک مادرزادی تغذیه 2-4 11/09/97 21

22 13/09/97 2-4 TF )دکتر شریفی )انواع و کاربرد 

23 18/09/97 2-4 TF )دکتر شریفی مالحظات دارویی+  )محاسبات و تجویز 

24 20/09/97 2-4 TPN )دکتر شریفی مالحظات دارویی+  )روشها و کاربرد/ محاسبات و تجویز 
 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ  روش تدریس : 

  سیاست ها و قوانین کالس :
 حضور به موقع دانشجو در کالس درس الزامی است

 .استفاده از تلفن همراه در کالس درس ممنوع است

 : ایف و تکالیف دانشجوظو
 .( هر مبحث و آمادگی قبل از جلسهبیوشیمیپیش نیاز )مطالعه   .ها حضور فعال در کالس درس و مشارکت در بحث                

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
 . نمره پایان ترم 20           

 :در طول ترم و پایان ترمتاریخ امتحانات 
 طبق برنامه آموزش             
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