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  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)طرح دوره 

 

 

 مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی علوم تغذیه  دانشکده :  بهداشت اوز               گروه آموزشی:   علوم تغذیه   

 3 :  تعداد واحد 1رژیم درمانی  :  نام درس

 نوع واحد : نظری

، فیزیولوژی اصول تنظیم برنامه های غذایی پیش نیاز:

 تغذیه، پاتوفیزیولوژی

 11-11و  11-11شنبه   روز و ساعت برگزاری کالس:

 مکان برگزاری: دانشکده بهداشت اوز

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     
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 معرفی درس:

در بیماری با توجه به اهمیت درمان بیماریها از طریق رژیم های غذایی، آشنایی دانشجویان تغذیه با رژیم درمانی 

 های مختلف حائز اهمیت می باشد.

 را بدانند.رژیم درمانی در بیماریهای مختلف پس از گذراندن این واحد انتظار می رود دانشجویان نحوه 

 
 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 دانش، مهارت و شرح وظایف رژیم شناس در تیم بهداشتی 

 ای بیماران بستری و سرپایی روشهای محاسبه نیازهای تغذیه 

 مشخصات و کاربرد رژیم های پایه بیمارستانی در موارد مختلف بالینی 

 انواع سوء تغذیه های بیمارستانی 

 )روشهای ویژه تغذیه ای )با لوله، وریدی و غیره 

 برنامه مراقبت تغذیه ای در استرسهای متابولیکی و خطاهای متابولیک مادرزادی 

 مواد مغذی در شرایط مختلف تداخل غذا و دارو و 
 

 ف کلیاهدا 

 درک اهمیت و نقش رژیم شناس در مراقبت بیمار

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 شرح وظایف رژیم شناس در تیم بهداشتی را شرح دهد 

 اهمیت و نقش رژیم شناس در برنامه مراقبت بیمار را درک کند 

 

 اهداف کلی 

 شناخت مشخصات و کاربرد رژیم های پایه بیمارستانی 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

                                              دکتر مهکامه عاشورپورمسئول برنامه :  

 m.ashourpour@larums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:           121-21211121شماره تماس دانشکده: 

                    دکتر مهکامه عاشورپورمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

  m.ashourpour@larums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:            121-21211121دانشکده: شماره تماس 

 دکتر مهکامه عاشورپورتهیه و تنظیم : 

 11مرداد  تاریخ تدوین/ بازنگری:
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 انواع رژیم های پایه بیمارستانی )رژیم مایع، نرم، پرپروتئین،...( را بشناسد 

 کاربرد انواع رژیمهای پایه بیمارستانی را در موارد مختلف بالینی تحلیل کند 

 

 اهداف کلی 

 شناخت و درمان انواع مختلف سوء تغذیه های بیمارستانی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع سوء تغذیه های بیمارستانی و علل ایجاد آنها را بشناسد 

 نحوه انجام مداخله تغذیه ای در مواردسوء تغذیه بیمارستانی را تحلیل کند 

 

 اهداف کلی 

 شناخت ویژگیها و کاربرد روشهای ویژه تغذیه ای 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع روشهای ویژه تغذیه ای و کاربرد آنها را بداند 

 نحوه تنظیم رژیم غذایی در هر یک از روشهای ویژه تغذیه را تحلیل کند 

 

 اهداف کلی 

 ترسهای متابولیک و خطاهای متابولیک مادرزادیشناخت برنامه مراقبت تغذیه ای در اس

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع استرسهای متابولیک و خطاهای متابولیک مادرزادی و علل ایجاد کننده آنها را درک کند 

  را تحلیل کندنحوه تنظیم رژیم درمانی در موارد استرسهای متابولیک و خطاهای متابولیک مادرزادی 

 

 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                          مجازی                                      حضوری

 

 شرایط اجراء

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 
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  منابع درسی:  

 بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 
 خیر 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 7102تغذیه و رژیم درمانی کراوس اصول 

 0931چاپ غزال، 

 

 93، 99، 71فصلهای 

 ، ترجمه یاری، شیمی01اصول تغذیه کراوس ویرایش 

 0932انتشارات خسروی، 

 

 70، 01، 02، 01فصلهای 

 

 

 

 شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و 
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب فوق

آن را ضمیمه  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسییا به تنهایی به عنوان 

 نمایید:

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 ** برای بارگذاری
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و ...  های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 است.

 

  منبع مطالعه در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد در به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 نظر گرفته شده است.(

0 ..................................................................................................................................................................................................................................  

7 ..................................................................................................................................................................................................................................  

9 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود0

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 نوع آزمون عنوان آزمون شماره
مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

مهلت ارائه بازخورد به 

 تکالیف

 

 

 

 

   

 

 مشخصات خودآزمونها در طول نیمسال تحصیلی اطالع رسانی خواهند شد.
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 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 نیمسال تحصیلی اطالع رسانی خواهند شد.تکالیف طول ترم در طول 

 

  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک 

دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 
0 

 تکلیف

اول 

 کالسی

در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که 

تفاوت میزان کالری رژیم های غذایی مایع و نرم را 

 توضیح دهد

تا  01/1/33

73/1/33  
1/2/33  

مرور فصل 

مربوطه از 

انواع مبحث 

 رژیم های پایه

 بیمارستانی

7 

 تکلیف

دوم 

 کالسی

و در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که د

ا نام مورد از ابزارهای غربالگری سوء تغذیه در بیمارستان ر

 برده و کاربرد آنها را شرح دهند

تا  77/1/33

1/2/33  
07/2/33  

مرور فصل 

مربوطه از 

مبحث 

ابزارهای 

ء غربالگری سو

 تغذیه

9 

 تکلیف

سوم 

 کالسی

و ددر این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که 

ام مورد از روشهای تجویز تغذیه با لوله و کاربرد آنها را ن

 ببرند.

تا  73/1/33

07/2/33  
03/2/33  

مرور فصل 

مربوطه از 

تغذیه مبحث 

 با لوله

1 

 تکلیف

چهارم 

 کالسی

انواع در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد 

یل تغذیه وریدی در شرایط گوناگون را تحلترکیبات 

 نمایند.

تا  1/2/33

03/2/33  
71/2/33  

مرور فصل 

مربوطه از 

تغذیه مبحث 

 وریدی

1 

 تکلیف

پنجم 

 کالسی

یاز در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که ن

اید.انرژی بیمار جراحی در شرایط گوناگون را تحلیل نم  

تا  07/2/33

71/2/33  
9/1/33  

مرور فصل 

مربوطه از 

مبحث تغذیه 

 جراحی

1 

 تکلیف

ششم 

 کالسی

یاز در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که ن

 انواع ریزمغذیها در شرایط عفونت را تحلیل نماید

تا  03/2/33

9/1/33  
01/1/33  

مرور فصل 

مربوطه از 

مبحث تغذیه 

 در عفونت
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 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 0

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

انجام  یمباحثه دقت کاف تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

 نیبه استفاده از ا لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یشود م

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 1 آزمون میان ترم

 نمره 07 آزمون پایان ترم

 نمره 0 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 7 فعالیت هاتکالیف و سایر 

 

 

 مقررات 

                                        01حداقل نمره قبولی: 

              : بر اساس قوانین آموزشیتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس
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 1رژیم درمانی  درس زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

01/1/33 07-01 

رژیم درمانی، رژیم 

شناسییی و نقییش و 

 اهمیت آن
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

01/1/33 01-01 

کاربرد رژیم انواع و 

هییییییای پایییییییه 

 بیمارستانی
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

77/1/33 07-01 

غربالگری بیمیاران  

در معییرخ خطییر  

 سوء تغذیه
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

77/1/33 01-01 

انییواع سییوء تغذیییه 

 بیمارستانی های

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

73/1/33 07-01 

روشیییهای وییییژه  

تغذیییه ای )تغذیییه 

 با لوله(
مهکامه دکتر 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

73/1/33 01-01 
ادامه روشهای ویژه 

تغذیییه ای )تغذیییه 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

حضور فعال و 

منظم در 
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کامپیوتر، ویدئو  با لوله(

 پروژکتور  

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

1/2/33 07-01 

روشیییهای وییییژه  

تغذیییه ای )تغذیییه 

 وریدی(
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

1/2/33 01-01 

ادامه روشهای ویژه 

تغذیییه ای )تغذیییه 

 وریدی(
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

07/2/33 07-01 

 تغذیه در جراحی

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

07/2/33 01-01 

ادامه مبحث تغذیه 

 در جراحی

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

03/2/33 07-01 

تغذیییه در شییرایط 

 عفونت

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

حضور فعال و کامپیوتر، سخنرانی، دکتر مهکامه ادامه مبحث تغذیه  01-01 03/2/33
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استفاده از  عاشورپور در شرایط عفونت

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

9/1/33 07-01 

 تغذیه در سوختگی

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

9/1/33 01-01 

ادامه مبحث تغذیه 

 در سوختگی

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

01/1/33 07-01 

تغذییییییییییییه در 

بیماریهییییییییییای 

متابولیییک )فنیییل  

 کتونوری(
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

01/1/33 01-01 

ادامه مبحث تغذیه 

 در فنیل کتونوری

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

02/1/33 07-01 

رژیم درمانی فنییل  

کتونییییییییوری در 

 مادران باردار
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم
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02/1/33 01-01 

ادامه مبحث رژییم  

درمییییانی فنیییییل 

کتونییییییییوری در 

 مادران باردار
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

71/1/33 07-01 

رژیییییم درمییییانی 

 بیماری شربت افرا 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

71/1/33 01-01 

ادامه مبحث رژییم  

درمیییانی بیمیییاری 

 شربت افرا
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

0/3/33 07-01 

رژیییییم درمییییانی 

اخییتال ت سیییکل 

 اوره
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

0/3/33 01-01 

ادامه مبحث رژییم  

درمییانی اخییتال ت 

 سیکل اوره
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

1/3/33 07-01 

رژیییم درمییانی در  

 گا کتوزمی

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 
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 ترم

1/3/33 01-01 

رژیییم درمییانی در  

اخییییییییییتال ت 

 متابولیسم فروکتوز
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروژکتور  

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

 سامانه نوید

حضور فعال و 

منظم در 

 کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

  
دکتر مهکامه  آزمون پایان ترم

 عاشورپور
   

 

 


