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 درمان پزشکی تغذيه ای بیماريهاو  نحوۀ تنظیم برنامه غذايیبا  انيآشنا ساختن دانشجو
 

 ) جهت هر جلسه يک هدف (  اهداف کلی جلسات :

 اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوۀ ارزيابی چاقی و الغری -1

 در چاقیمطالعات موردی، داروهای مصرفی و توصیه های رژيمی  -2

 مطالعات موردی و توصیه های رژيمی در الغری -1
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 2نوع  صرفی و توصیه های رژيمی در ديابتمطالعات موردی، داروهای م -6
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 اهداف ويژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول 

 اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوۀ ارزيابی چاقی و الغری هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 چاقی و الغری اتیولوژی اپیدمیولوژی وآشنايی با  .1

 نحوۀ ارزيابی چاقی و الغریآشنايی با  .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .را توضیح دهد چاقی و الغری اتیولوژی اپیدمیولوژی و .1

 توضیح بدهد. را نحوۀ ارزيابی چاقی و الغری .2

 

 دوم  جلسه 

 مطالعات موردی، داروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در چاقی هدف کلی :

 اهداف ویژه :

 ( افراد دارای اضافه وزن و چاقcase study) موردی مطالعۀ .1

 مصرفی و توصیه های رژيمی در چاقیداروهای آشنايی با  .2

 درپایان دانشجو قادر باشد :

 .ارايه نمايد برای افراد دارای اضافه وزن و چاق برنامۀ غذايی .1

 توضیح دهد. را  داروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در چاقی .2

 

 جلسه سوم 

 مطالعات موردی و توصیه های رژيمی در الغری هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 ( افراد با کمبود وزنcase study) موردی مطالعۀ .1

 افراد با کمبود وزنتوصیه های رژيمی در آشنايی با  .2

 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 .ارايه نمايد برنامۀ غذايیبا کمبود وزن برای افراد  .1

 را توضیح دهد. در افراد با کمبود وزنتوصیه های رژيمی  .2

 

 جلسه چهارم

 2و  1نوع  اتیولوژی و نحوۀ ارزيابی ديابت، اپیدمیولوژی هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 2و  1اپیدمیولوژی و اتیولوژی ديابت نوع آشنايی با  .1

 2و  1نحوۀ ارزيابی ديابت نوع  آشنايی با .2

 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. 2و  1نوع  ديابت اتیولوژی اپیدمیولوژی و .1

 توضیح بدهد.را  2و  1نوع  ديابتنحوۀ ارزيابی  .2
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 جلسه پنجم: 

   1نوع  صرفی و توصیه های رژيمی در ديابتمطالعات موردی، داروهای مهدف کلی : 

 اهداف ویژه :

   1نوع  ديابتدارای  بیماران( case studyمطالعۀ موردی ) .1

   1نوع  ديابتدارای  بیمارانآشنايی با داروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در  .2

 قادر باشد :درپایان دانشجو 

 برنامۀ غذايی ارايه نمايد.  1نوع  ديابتدارای  بیمارانبرای  .1

 را  توضیح دهد. 1ديابت نوع دارای  بیمارانداروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در  .2
 

 ششمجلسه 

   2نوع  صرفی و توصیه های رژيمی در ديابتمطالعات موردی، داروهای م هدف کلی :

  اهداف ویژه :
   2نوع  ديابتدارای  بیماران( case study) مطالعۀ موردی .1

   2نوع  ديابتدارای  بیمارانآشنايی با داروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در  .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 برنامۀ غذايی ارايه نمايد. 2نوع  ديابتدارای  بیمارانبرای  .1

 را  توضیح دهد. 2نوع ديابت دارای  بیمارانداروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در  .2

 

  هفتم جلسه 

 اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوۀ ارزيابی بیماريهای قلبی  هدف کلی :

 اهداف ویژه :  

 اتیولوژی بیماريهای قلبی اپیدمیولوژی وآشنايی با  .1

 نحوۀ ارزيابی بیماريهای قلبی آشنايی با .2

 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. اتیولوژی بیماريهای قلبی اپیدمیولوژی و .1

 را توضیح دهد. نحوۀ ارزيابی بیماريهای قلبی .2
 

 هشتمجلسه 

 مطالعات موردی، داروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در هیپرلیپیدمی هدف کلی :

 ویژه : اهداف 
 کهیپرلیپیدمی( افراد case studyمطالعۀ موردی ) .1

 کهیپرلیپیدمیآشنايی با داروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در افراد  .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 برنامۀ غذايی ارايه نمايد. کهیپرلیپیدمیبرای افراد  .1

 را  توضیح دهد. کهیپرلیپیدمیداروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در افراد  .2
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 جلسه نهم

 هیپرتانسیوناپیدمیولوژی، اتیولوژی  هدف کلی :

 هیپرتانسیونآشنايی با اپیدمیولوژی و اتیولوژی  اهداف ویژه :

 را توضیح دهد.هیپرتانسیون اپیدمیولوژی و اتیولوژی  درپایان دانشجو قادر باشد : 

 

 جلسه دهم

 مطالعات موردی، داروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در هیپرتانسیون هدف کلی :

  اهداف ویژه :
 هیپرتانسیون( افراد دارای case study)مطالعۀ موردی  .1

  هیپرتانسیونبا داروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در آشنايی  .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 برنامۀ غذايی ارايه نمايد. هیپرتانسیونبرای افراد دارای  .1

 را  توضیح دهد. هیپرتانسیونداروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در  .2

 

 جلسه یازدهم

  اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوۀ ارزيابی بیماران کلیوی کلی : هدف

 اهداف ویژه : 

 آشنايی با اپیدمیولوژی و اتیولوژی بیماريهای کلیه .1

 نحوۀ ارزيابی بیماريهای کلیهآشنايی با  .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد.کلیه اتیولوژی بیماريهای  اپیدمیولوژی و .1

 را توضیح دهد.کلیه نحوۀ ارزيابی بیماريهای  .2

 

 جلسه دوازدهم

 مطالعات موردی، داروهای مصرفی و توصیه های رژيمی در بیماران کلیوی هدف کلی :

  اهداف ویژه :
 در بیماران کلیوی( case studyمطالعۀ موردی ) .1

 بیماران کلیوی وهای مصرفی و توصیه های رژيمی درآشنايی با دار .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 برنامۀ غذايی ارايه نمايد. بیماران کلیویبرای  .1

 را  توضیح دهد. در بیماران کلیویداروهای مصرفی و توصیه های رژيمی  .2

 

 جلسه سیزدهم

 ادامۀ مطالعات موردی در بیماران کلیوی هدف کلی :

 در بیماران کلیوی( case studyمطالعۀ موردی )  اهداف ویژه :

 برنامۀ غذايی ارايه نمايد. بیماران کلیوی برای درپایان دانشجو قادر باشد : 
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 دهمچهارجلسه 

 آشنايی با رژيم غذايی و توصیه های رژيمی در بیماريهای دستگاه گوارش هدف کلی :

 آشنايی با رژيم غذايی و توصیه های رژيمی در بیماريهای دستگاه گوارشاهداف ویژه : 

 را توضیح دهد. رژيم غذايی و توصیه های رژيمی در بیماريهای دستگاه گوارشدرپایان دانشجو قادر باشد : 

 

 جلسه پانزدهم

 آشنايی با رژيم غذايی و توصیه های رژيمی در افراد تحت جراحی هدف کلی :

 آشنايی با رژيم غذايی و توصیه های رژيمی در افراد تحت جراحی اهداف ویژه :

 را توضیح دهد. رژيم غذايی و توصیه های رژيمی در افراد تحت جراحیدرپایان دانشجو قادر باشد : 

 

 جلسه شانزدهم

 وتوصیه های رژيمی آنآشنايی با اختالالت خوردن  هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 آشنايی با بی اشتهايی عصبی وتوصیه های رژيمی آن .1

 آن آشنايی با پرخوری عصبی وتوصیه های رژيمی .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. وتوصیه های رژيمی آنبی اشتهايی عصبی  .1

 را توضیح دهد. وتوصیه های رژيمی آنعصبی  پرخوری .2

 

 همهفدجلسه 

 امتحان پايان ترم

 

 منابع : 

 امین پور، رؤيا رياضی : تألیف فرانسیس جی زيمن، دنیس ام نی. ترجمه نسرين امیدوار، آزاده1171کاربرد تغذيه بالینی -1

 دفریشترجمه دکتر فرزاد جلد دوم، : 2512 کراوس هياصول تغذ-2

 محمد خلیلیترجمه دکتر جلد اول، : 2512 کراوس هياصول تغذ-1

 : زير نظر فريبا شیخ1182راهنمای رژيم درمانی انجمن تغذيه ايران -1
5-Krause’s Food & The nutrition Care Process (2012) 

6-Modern Nutrition in Health and Disease (2014). Catharine Ross, et al. 

7- Medical Nutrition Therapy: A Case Study Approach (2008). Marcia Nahikian Nelms, et al. 
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 روش تدریس : 

 سخنرانی ، بحث گروهی  

 

 رسانه های کمک آموزشی : 

 ويديو پروژکتور   –وايت برد 

 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون  آزمون

     آزمون میان دوره 

   25 تشريحی آزمون پايان دوره 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

  از دانشجويان محترم انتظار می رود :

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند  -1

 .آموزشی مشارکت نماينددر بحث های گروهی و فعالیت های  -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گويی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند  -1

 .از ديگر منابع و سايت های معتبر علمی استفاده نمايند  -1

 .تلفن همراه خود را در کالس خاموش نمايند -5
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 جدول زمانبندی درس

 .......51......کالس شماره  ( 51-51نبه ها ساعت )سه شروز و ساعت جلسه : 

 

 مدرس موضوع درس تاریخ جلسه

 زادهادی عبداله دکتر  اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوۀ ارزیابی چاقی و الغری 6/7/51 5

 زادهادی عبداله دکتر مطالعات موردی، داروهای مصرفی و توصیه های رژیمی در چاقی 51/7/51 2

 زادهادی عبداله دکتر و توصیه های رژیمی در الغری  مطالعات موردی 22/7/51 1

نچواک یمصطف دیدکترس 2و  5اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوۀ ارزیابی دیابتی نوع  27/7/51 4  

نچواک یمصطف دیدکترس   5نوع  صرفی و توصیه های رژیمی در دیابتمطالعات موردی، داروهای م 4/8/51 1  

نچواک یمصطف دیدکترس 2نوع  صرفی و توصیه های رژیمی در دیابتداروهای ممطالعات موردی،  55/8/51 6  

 زادهادی عبداله دکتر اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوۀ ارزیابی بیماریهای قلبی 58/8/51 7

 زادهادی عبداله دکتر مطالعات موردی، داروهای مصرفی و توصیه های رژیمی در هیپرلیپیدمی 21/8/51 8

 زادهادی عبداله دکتر اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوۀ ارزیابی هیپرتانسیون 2/5/51 5

 زادهادی عبداله دکتر مطالعات موردی، داروهای مصرفی و توصیه های رژیمی در هیپرتانسیون 5/5/51 52

نچواک یمصطف دیدکترس اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوۀ ارزیابی بیماران کلیوی 56/5/51 55  

نچواک یمصطف دیدکترس در بیماران کلیوی ، داروهای مصرفی و توصیه های رژیمیمطالعات موردی 21/5/51 52  

نچواک یمصطف دیدکترس ادامۀ مطالعات موردی در بیماران کلیوی 12/5/51 51  

نچواک یمصطف دیدکترس آشنایی با رژیم غذایی و توصیه های رژیمی در بیماریهای دستگاه گوارش 7/52/51 54  

نچواک یمصطف دیدکترس آشنایی با رژیم غذایی و توصیه های رژیمی در افراد تحت جراحی 54/52/51 51  

 زادهادی عبداله دکتر یه های رژیمی آنتوص آشنایی با اختالالت خوردن و 25/52/51 56

  پایان ترم امتحان  57
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