
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    ■پزشکی دانشکده

 پزشکی اجتماعی/تغذیه گروه آموزشی 

 پزشکی رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی            ■ دکترای حرفه ای

 تغذیه در بیماری ها عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              عملی          تئوری نوع واحد درسی

 36:  ( ساعت زمان )                                    2تعداد واحد :    تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 دروس شناور /اختیاری-اصول تغذیه   پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 دکتر الهه قدس

 پزشکی، دکترای تغذیه رشته تحصیلی مدرس 

 MD, MPH,PhD مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار رتبه علمی

 ghodsemla@yahoo.com پست الکترونیک

 33654183دانشگاهی ، دانشکده پزشکی، بخش پزشکی اجتماعی مجتمع  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

در این درس دانشجو اثرات متقابل بیماری و تغذیه را خواهد شناخت و پروتکل مداخالت تغذیه ای در بیماریها را بر اساس 

 راهنماهای بالینی خواهد آموخت.

 اهداف اختصاصی

 تغذیه ای و اصول تغذیه در بیماریها را بداند بگونه ای که طراحی مداخله در بیماریهای مختلف را بشناسد.دانشجو باید ارزیابی 

دانشجو باید مهارت ارزیابی تغذیه ای در کلینیک و بیمارستان و اصول رژیم درمانی در بیماریها را بداند و کلیات مداخله تغذیه 

 ای در بیماریها را بشناسد.

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

 اثر بیماری بروضعیت تغذیه و بالعکس
اقتصادی بیمار –توجه به وضعیت اجتماعی 

 و فرهنگ ، باورها در مشاوره

تنظیم توصیه های تغذیه ای ، تغذیه 

درمانی، رژیم درمانی، مشاوره تغذیه در 

 بیماری های شایع

 تدریسروش های 

       نمایش عملی ■سخنرانی توسط دانشجو    ■سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی ■ (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله ■پرسش و پاسخ

 ■ (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 ■خالق دانشجویی ا           ■امتحانات        ■تکالیف کالسی         ■حضور و غیاب 

 نمره )در جلسه آخر در فرم استاندارد تحویل داده شود( 4 تکلیف مجموعا10تکلیف کالسی از 8 سایر:

 نمره ) که در دو فرم پاورپوینت و ورد تحویل داده شود( 2نفره مجموعا  5الی  4سمینار بشکل کار گروهی 

 نمره مازاد 2کالس نمره،  حضور منظم و شرکت فعال در  14امتحان پایان ترم 

 شود.انتخاب می  مدرسدروس شناور بر حسب نظر منابع اصلی درس : 

Nutrition & Diet Therapy, Ninth Edition Linda Kelly De Bruyne, Kathryn Pinna, Ellie Whitney 

Stump L. Kathleen Mahan-Sylvia EscottKrause Food& Nutrition and diet therapy 11. Edition.  

 A. Catherine Ross ition11th EdModern Nutrition in Health and Disease 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

 3و1 اسالید، فیلم  سختراتی،   ارزیابی تغذیه ای در بالین  1

 سختراتی،   تداخل غذا و دارو 2
ویدئو پروژکتور، اسالید 

 فیلم 
 3و1

   رژیم درمانی در چاقی 3
 سخنرانی استاد

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

   رژیم درمانی در الغری 4
سخنرانی استاد 

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

   تغذیه در بیماریهای گوارشی 5
سخنرانی استاد 

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

   تغذیه و دیابت 6
سخنرانی استاد 
 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 
 هدف دار

1،3،5 

   تغذیه و بیماری های غدد 7
سخنرانی استاد 

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

   تغذیه بیماریهای ریوی  8
سخنرانی استاد 

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

9 
در بیماریهای قلبی وعروقی فشارخون تغذیه 

 باال
  

سخنرانی استاد 

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

   تغذیه در بیماران سرطانی 10
سخنرانی استاد 

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

   تغذیه در بیماری های خونی، کم خونی ها 11
سخنرانی استاد 

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

سخنرانی استاد    تغذیه در بیماری های روماتیسمی 12

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

سخنرانی استاد    تغذیه در بیماران دارای نقص ایمنی 13

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

سخنرانی استاد    رژیم درمانی در بیماریهای سایکوسوماتیک 14
 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 
 هدف دار

1،3،5 

سخنرانی استاد    انترال و پرنترال( ) ICUتغذیه در جراحی و  15

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

16 
های متابولیک و اختالالت تغذیه در بیماری

 تکاملی 
سخنرانی استاد   

 سمینار دانشجو

اسالید، فیلم و تکالیف 

 هدف دار
1،3،5 

      آزمون نهایی  17

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=sylvia%20escott-stump%20kathleen%20mahan&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=A.+Catherine+Ross&text=A.+Catherine+Ross&sort=relevancerank&search-alias=books


 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

    کوتاه پاسخ   (  -2     گسترده پاسخ -1)  تشریحی : الف 

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2   یچند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کالسی -5

                                    تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :                          

 


