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 ترکیبی  (lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول
 

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

 01/6/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011 سال تحصیلی: 

 00-06و  01-01 ساعت:                شنبهروز:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 تئوری نوع واحد:
 

 01 تعداد دانشجویان:

 دکتر مهکامه عاشورپور مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11مرداد  بازنگری:تدوین /  تاریخ

 

 رژیم درمانی، رژیم شناسی و نقش و اهمیت آن :جلسهعنوان 

 آشنایی دانشجویان با نقش و اهمیت رژیم درمانگر در ارزیابی و درمان بیماران :جلسههدف کلی 

 
 اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:اهداف 
 توضیح دهد مفهوم رژیم درمانی و رژیم شناسی را -0

 نقش و اهمیت رژیم درمانگر در ارزیابی و درمان بیماران را درک نماید -2

 ترکیبی       /        مجازی    حضوری         /      روش آموزش:

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         :   تکلیف فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد :عنوان و نوع آزمون

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس : منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

 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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  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 دومجلسه 
 

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

 01/6/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01ساعت:                روز: شنبه  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 انواع و کاربرد رژیم های پایه بیمارستانی عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با انواع، کاربرد و نحوه تنظیم رژیم های پایه بیمارستانی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 انواع رژیم های پایه بیمارستانی )مایع، نرم، پرپروتئین،...( را بشناسد -1

 بداند و محاسبه کندکاربرد و نحوه تنظیم رژیم های پایه بیمارستانی را  -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 گردد.( تکمیل
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 سومجلسه 
 

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

 11/6/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 غربالگری بیماران در معرض خطر سوء تغذیه عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با نحوه غربالگری و ابزارهای غربالگری بیماران مبتال به سوء تغذیه هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 غربالگری بیمار مبتال به سوء تغذیه ر ا بداندنحوه  -1

 انواع ابزارهای غربالگری بیماران در شرایط مختلف را بشناسد و کاربرد آنها را بداند -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 چهارمجلسه 
 

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

 11/6/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01شنبه                ساعت: روز:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 انواع سوء تغذیه های بیمارستانی عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با انواع و پاتوفیزیولوژی سوء تغذیه کلی جلسه:هدف 

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 انواع سوء تغذیه بیمارستانی را بشناسد -1

 در شرایط گوناگون را تحلیل نماید پاتوفیزیولوژی سوء تغذیه بیمارستانی -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 پنجمجلسه 
 

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

 11/6/11 درس :تاریخ ارائه  0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 روشهای ویژه تغذیه ای )تغذیه با لوله( عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با انواع و روشهای مختلف تغذیه روده ای هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 انواع محلولهای تغذیه روده ای و کاربرد آنها را بداند -1

 لوله آشنا باشدبا روشهای مختلف تجویز تغذیه با  -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 گردد.( تکمیل
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 ششمجلسه 
 

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

 11/6/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 ادامه روشهای ویژه تغذیه ای )تغذیه با لوله( عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با عوارض و نحوه تنظیم برنامه تغذیه با لوله هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 تحلیل کندرا  ای و پاتوفیزیولوژی آنهاعوارض تغذیه روده  -1

 در شرایط گوناگون را تحلیل نماید نحوه تنظیم برنامه تغذیه با لوله -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 هفتمجلسه 
 

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

 1/7/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01شنبه                ساعت: روز:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 روشهای ویژه تغذیه ای )تغذیه وریدی( عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با انواع و روشهای مختلف تغذیه وریدی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 انواع محلولهای تغذیه وریدی و کاربرد آنها را بداند -1

 با روشهای مختلف تجویز تغذیه وریدی آشنا باشد -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 هشتمجلسه 
 

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

 1/7/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0درمانی نام درس )واحد(: رژیم 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 ای )تغذیه وریدی( ادامه روشهای ویژه تغذیه عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با عوارض و نحوه تنظیم برنامه تغذیه وریدی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 عوارض تغذیه وریدی و پاتوفیزیولوژی آنها را تحلیل کند -1

 نحوه تنظیم برنامه تغذیه وریدی در شرایط گوناگون را تحلیل نماید -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 نهمجلسه 
 

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

 01/7/11 درس :تاریخ ارائه  0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 تغذیه در جراحی عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی و میزان نیاز مواد مغذی در جراحی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 را توضیح دهد پاتوفیزیولوژی و مراحل درمان جراحی -1

 را تحلیل نماید میزان نیاز درشت مغذیها و ریزمغذیها در شرایط جراحی -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

 جج 0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  01مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



11 

 

 دهمجلسه 
 
 

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

 01/7/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 
 آزمون میان ترم

 

  



12 

 

 یازدهمجلسه 
 

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

 01/7/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0درس )واحد(: رژیم درمانی نام 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 مبحث تغذیه در جراحیادامه  عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با نحوه ارزیابی و توصیه های تغذیه ای در جراحی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 را توضیح دهد جراحینحوه ارزیابی وضعیت تغذیه در  -1

 تحلیل نمایدتوصیه های تغذیه ای مناسب و کاربرد آنها در شرایط گوناگون را  -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 گردد.( تکمیل
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



13 

 

 دوازدهمجلسه 
 

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

 01/7/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 تغذیه در شرایط عفونت عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی و میزان نیاز مواد مغذی در عفونت هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 عفونت را توضیح دهدپاتوفیزیولوژی و درمان  -1

 میزان نیاز درشت مغذیها و ریزمغذیها در شرایط عفونت را تحلیل نماید -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
 صرفا جهت کالس های حضوری  مقدمه:   )این قسمت

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



14 

 

 سیزدهمجلسه 
 

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

 9/8/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 عاشورپورمسئول درس: دکتر مهکامه  9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 ادامه مبحث تغذیه در شرایط عفونت عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با نحوه ارزیابی و توصیه های تغذیه ای در عفونت هدف کلی جلسه:

 
 می رود:اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار 

 نحوه ارزیابی وضعیت تغذیه در عفونت را توضیح دهد -1

 توصیه های تغذیه ای مناسب و کاربرد آنها در شرایط گوناگون را تحلیل نماید -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



15 

 

 چهاردهمجلسه 
 

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

 9/8/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01شنبه                ساعت:  روز: 0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 تغذیه در سوختگی عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی و نیاز مواد مغذی در سوختگی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 پاتوفیزیولوژی و درمان سوختگی را توضیح دهد -1

 میزان نیاز درشت مغذیها و ریزمغذیها در شرایط سوختگی را تحلیل نماید -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

  



16 

 

 پانزدهمجلسه 
 

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

 01/8/11 ارائه درس :تاریخ  0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11مرداد تاریخ تدوین / بازنگری: 

 

 ادامه مبحث تغذیه در سوختگی عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با نحوه ارزیابی تغذیه و توصیه های تغذیه ای در سوختگی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 نحوه ارزیابی وضعیت تغذیه در سوختگی را توضیح دهد -1

 مناسب و کاربرد آنها در شرایط گوناگون را تحلیل نمایدتوصیه های تغذیه ای  -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 گردد.( تکمیل
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



17 

 

 شانزدهمجلسه 
 

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

 01/8/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 تغذیه در بیماریهای متابولیک )فنیل کتونوری( عنوان جلسه:

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی و نیاز مواد مغذی در فنیل کتونوری هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 پاتوفیزیولوژی و درمان فنیل کتونوری را توضیح دهد -1

 میزان نیاز درشت مغذیها و ریزمغذیها در فنیل کتونوری را تحلیل نماید -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



18 

 

 جلسه هفدهم
 

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

 07/8/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01شنبه                ساعت: روز:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 ادامه مبحث تغذیه در فنیل کتونوریعنوان جلسه: 

 آشنایی دانشجویان با نحوه ارزیابی و توصیه های تغذیه ای در فنیل کتونوری کلی جلسه: هدف

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 نحوه ارزیابی وضعیت تغذیه در فنیل کتونوری را توضیح دهد -3

 توصیه های تغذیه ای مناسب و کاربرد آنها در شرایط گوناگون را تحلیل نماید -4

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



19 

 

 جلسه هجدهم
 

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

 07/8/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11بازنگری: مرداد تاریخ تدوین / 

 

 رژیم درمانی فنیل کتونوری در مادران باردارعنوان جلسه: 

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی و نیاز مواد مغذی در فنیل کتونوری بارداری هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 بارداری را توضیح دهدپاتوفیزیولوژی و درمان فنیل کتونوری  -1

 میزان نیاز درشت مغذیها و ریزمغذیها در فنیل کتونوری بارداری را تحلیل نماید -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
 :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری    مقدمه(

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه نوزدهم
 

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

 10/8/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 دکتر مهکامه عاشورپورمسئول درس:  9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 ادامه مبحث رژیم درمانی فنیل کتونوری در مادران باردارعنوان جلسه: 

 آشنایی دانشجویان با نحوه ارزیابی و توصیه های تغذیه ای در فنیل کتونوری بارداری هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 نحوه ارزیابی وضعیت تغذیه در فنیل کتونوری مادران باردار را توضیح دهد -3

 تحلیل نماید توصیه های تغذیه ای مناسب و کاربرد آنها در شرایط گوناگون را -4

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 گردد.( تکمیل
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه بیستم
 
 

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

 10/8/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 رژیم درمانی بیماری شربت افراعنوان جلسه: 

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی و نیاز مواد مغذی در بیماری شربت افرا هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 درمان بیماری شربت افرا را توضیح دهدپاتوفیزیولوژی و  -5

 میزان نیاز درشت مغذیها و ریزمغذیها در بیماری شربت افرا را تحلیل نماید -6

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه بیست و یکم
 

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

 0/1/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 شربت افراادامه مبحث رژیم درمانی بیماری عنوان جلسه: 

 آشنایی دانشجویان با نحوه ارزیابی و توصیه های تغذیه ای در بیماری شربت افرا هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 نحوه ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماری شربت افرا را توضیح دهد -1

 گوناگون را تحلیل نمایدتوصیه های تغذیه ای مناسب و کاربرد آنها در شرایط  -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 گردد.( تکمیل
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه بیست و دوم
 

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

 0/1/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 رژیم درمانی اختالالت سیکل اورهعنوان جلسه: 

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی و نیاز مواد مغذی در اختالالت سیکل اوره هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 پاتوفیزیولوژی و درمان اختالالت سیکل اوره را توضیح دهد -3

 میزان نیاز درشت مغذیها و ریزمغذیها در اختالالت سیکل اوره را تحلیل نماید -4

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه بیست و سوم
 

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

 8/1/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 سیکل اورهادامه مبحث رژیم درمانی اختالالت عنوان جلسه: 

 آشنایی دانشجویان با نحوه ارزیابی و توصیه های تغذیه ای در اختالالت سیکل اوره هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 نحوه ارزیابی وضعیت تغذیه در اختالالت سیکل اوره را توضیح دهد -5

 شرایط گوناگون را تحلیل نمایدتوصیه های تغذیه ای مناسب و کاربرد آنها در  -6

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 گردد.( تکمیل
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



25 

 

 جلسه بیست و چهارم
 

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

 8/1/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 رژیم درمانی در گاالکتوزمیعنوان جلسه: 

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی و نیاز مواد مغذی در گاالکتوزمی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 درمان گاالکتوزمی را توضیح دهدپاتوفیزیولوژی و  -7

 میزان نیاز درشت مغذیها و ریزمغذیها در گاالکتوزمی را تحلیل نماید -8

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
    :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری مقدمه(

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه بیست و پنجم
 

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

 01/1/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 00-06و  01-01روز: شنبه                ساعت:  0نام درس )واحد(: رژیم درمانی 

 نوع واحد: تئوری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 دکتر مهکامه عاشورپورمسئول درس:  9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 

 رژیم درمانی در اختالالت متابولیسم فروکتوزعنوان جلسه: 

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی و نیاز مواد مغذی در اختالالت متابولیسم فروکتوز هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 پاتوفیزیولوژی و درمان اختالالت متابولیسم فروکتوز را توضیح دهد -9

 میزان نیاز درشت مغذیها و ریزمغذیها در اختالالت متابولیسم فروکتوز را تحلیل نماید -11

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

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

 نوید

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی:   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

، ترجمه گروه مترجمین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 2102: اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس منبع درس

  0931چاپ غزال، 
  مقدمه:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری

 تکمیل گردد.(
 دقیقه  1مدت زمان:     

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 
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 بیست و ششمجلسه 
 

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

 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی:  

 روز:                              ساعت: 0درمانی نام درس )واحد(: رژیم 

 نوع واحد: تئوری
 

 تعداد دانشجویان:

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 9تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 

 
 آزمون پایان ترم

 


