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 بسمه تعالی 

 
 دانشکده ی پزشکی ارومیه

 تغذیه در جراحی: عنوان درس

 اتاق عملدانشجویان کارشناسی : گروه هدف

 1تعداد واحد 

 ساعت 11: طول دوره

 نیمسال اول و دوم: زمان ارائه درسی

 گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: مدرس

 :هدف کلی درس
 .را بیان نماید اصول تغذیه و نیازهای فردی مددجوی تحت جراحیو باید قادر باشد این واحد دانشجبعد از گذراندن 

 : شرح درس
با اصول تغذیه و الگوی مناسب ناشتایی در سنین و جراحی های مختلف آشنا شده و توانایی تشخیص نیازهای غذایی در این درس دانشجو 

 .دگروههای مختلف سنی با جراحی های متفاوت را کسب می نمای

 :رئوس مطالب
 اصول کلی نغذیه

 نقش و اهمیت تغذیه: بخش اول

مسائل و مشکالت تغذیه ای در ایران و جهان، اهمیت تغذیه در بهداشت و درمان و سالمت جامعه، اصول کلی تغذیه، اهداف، : مقدمه -

 تاریخچه و تعاریف، ترکیب شمیایی بدن

 شگیری از آنبیماریهای ناشی از سوتغذیه و نحوه ی پی: بخش دوم

 مثلث بیماری زایی سوتغذیه-

 ، گواتر آندمیک(Bآهن، اسیدفولیک و ویتامین )انرژی، کم خونیهای تغذیه ای -فقر پروتئین-

 گزروفتالمی، راشی تیسم، کمبود روی-

 اسکوربوت، بری بری، پالگر

 تغذیه در بیماران جراحی: بخش سوم

 رعایت الگوی صحیح ناشتایی قبل از عمل جراحی-

 تغذیه در بیماران قبل و پس از عمل های جراحی-

 تغذیه و رژیم درمانی در کودکان قبل و پس از جراحی-

 تغذیه و رژیم غذایی در سالمندان قبل و پس از جراحی
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 (دقیقه)زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  فعالیت های دانشجو  فعالیت های استاد  مراحل تدریس 

د و معرفی درس جدی( 1

 ایجاد انگیزه

جواب به پرسشهای  درس بیان اهمیت 

 مربوط به اهمیت درس

  5 وایت برد بارش افکار

 تدریس درس جدید ( 2

 

جواب به پرسشهای  انتقال مطالب

 حین درس

 17 ویدئو پروژکتور سخنرانی سینوسی 

توجه به رفتار بدنی  ارزشیابی تکوینی ( 5

 دانشجویان و

 طرح پرسش

های پاسخ به پرسش

 مطرح شده

 17-  پرسش و پاسخ

جمع بندی و نتیجه ( 6

 گیری

خالصه کردن مطالب 

 گفته شده

پاسخ به پرسشهایی که 

به نحوی جمع بندی 

 .مطالب هست

 5-  پرسش و پاسخ

تعیین تکلیف برای ( 1

 جلسه بعد 

 

تعیین موضوع جلسه 

ی بعد و وظیفه ی تک 

 تک دانشجویان

ارائه توسط یک نفر و 

حث تمام شرکت در ب

دانشجویان در مورد 

 موضوع جلسه ی بعد

 - -5 

معرفی منابع و ماخذ ( 8

 برای مطالعه بیشتر

 5- -  آشنا شدن با منابع معرفی منابع
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 طرح درس روزانه

 اتاق عمل :رشته( 4 بیوشیمی :پیش نیاز( 3 21 :تعداد واحد( 2 تغذیه در جراحی:نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 27:تعداد دانشجو( 1 66 دوم :نیمسال ( 6 اسی کارشن :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 1 :شماره جلسه( 6

 مسائل و مشکالت تغذیه ای در ایران و جهان :عنوان درس جلسه مذکور( 11

 مسائل و مشکالت تغذیه ای در ایران و جهانیاد گرفتن  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

مهمترین مسائل و مشکالت تغذیه ای روز ایران و جهان را بیان قادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .1

 (درک و فهمحیطه ی ]نمایند 

 :حیطه یادگیری (14

 درک و فهم 

 :رفتارهای ورودی( 15

   متابولیسم بیان نمایندتغذیه و کارشناسی اتاق عمل بتوانند کلیات  6دانشجویان ترم. 

 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .کلیات متابولیسم کربوهیدرات ها را بیان نماییدکربوهیدرات چیست و  .1

 .کلیات متابولیسم چربیها را بیان نماییدچربی چیست و  .2

 .کلیات متابولیسم پروتئینها را بیان نماییدپروتئین چیست و  .3
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 اتاق عمل :رشته( 4 بیوشیمی :پیش نیاز( 3 21: تعداد واحد( 2 در جراحی تغذیه:نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 27:تعداد دانشجو( 1 66 دوم :نیمسال ( 6 کارشناسی  :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 2:شماره جلسه( 6

 رمان و سالمت جامعهاهمیت تغذیه در بهداشت و د :عنوان درس جلسه مذکور( 11

 اهمیت تغذیه در بهداشت و درمان و سالمت جامعهیاد گرفتن : هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 (حیطه ی دانش) را بیان نمایند اهمیت تغذیه در پیشگیری از چاقیقادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .1

حیطه ی ) اهمیت تغذیه در پیشگیری از دیابت را بیان نمایندواهند بود قادر خ کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .2

 (دانش

عروقی را بیان -اهمیت تغذیه در پیشگیری از بیماریهای قلبیقادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .3

 (حیطه ی دانش) نمایند

حیطه ) یه در پیشگیری از پوکی استخوان را بیان نماینداهمیت تغذقادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .4

 (ی دانش

 (حیطه ی دانش) اهمیت تغذیه در پیشگیری از س را بیان نمایندقادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .5

 را بیان نماینداهمیت تغذیه در پیشگیری از پوسیدگی دندان قادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .6

 (حیطه ی دانش)

اهمیت تغذیه در پیشگیری از بیماریهای مزمن را بیان نمایند حیطه قادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .1

 (ی درک و فهم

. یسندبرای پیشگیری از بیماریهای مزمن توصیه های تغذیه ای بنوقادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .8

 (حیطه ی آنالیز)

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   گروههای غذایی را تعریف کنندبتوانند  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم. 

  اهمیت مصرف گروههای غذایی را بیان کنندبتوانند  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم. 

 

 :غازینسواالت سنجش آ( 16

 .گروههای غذایی را تعریف نمایید .1

 چرا مصرف همه ی گروههای غذایی مهم است؟ .2
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 اتاق عمل :رشته( 4 بیوشیمی :پیش نیاز( 3 21: تعداد واحد( 2 تغذیه در جراحی:نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 27:تعداد دانشجو( 1 66 دوم :نیمسال ( 6 کارشناسی  :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 3:ماره جلسهش( 6

 اصول کلی تغذیه، اهداف، تاریخچه و تعاریف، ترکیب شمیایی بدن :عنوان درس جلسه مذکور( 11

 

 اصول کلی تغذیه، اهداف، تاریخچه و تعاریف، ترکیب شمیایی بدنیاد گرفتن : هدف کلی( 12

 

 :اهداف رفتاری( 13

 (حیطه ی دانش. )آخرین راهنماییهای تغذیه ای را بیان نمایندقادر خواهند بود  ی اتاق عملکارشناس 6دانشجویان ترم  .1

حیطه ی . )تاریخچه تغذیه و تعاریف تغذیه ای را بیان نمایندقادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .2

 (دانش

 (حیطه ی آنالیز. )ای طراحی نمایندهدف تغذیه قادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .3

 (حیطه ی دانش. )ترکیب شمیایی بدن را بیان نمایندقادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .4

ترکیب شمیایی بدن را در جنسهای مختلف و سنین مختلف مقایسه قادر خواهند بود  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم  .5

 (فهمحیطه ی درک و . )کنند

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   را بیان نمایند ی مزمناهمیت تغذیه در سالمت و پیشگیری از بیماریهابتوانند  کارشناسی اتاق عمل 6دانشجویان ترم. 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .ن نماییدرا بیا ی مزمن اهمیت تغذیه در سالمت و پیشگیری از بیماریها .1
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: نام درس( 1 

 لوژیفیزیوپاتو
 علوم تغذیه :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: تعداد واحد( 2

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 کارشناسی ارشد :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 5: شماره جلسه( 6

 پانکراسبیماریهای لوژی فیزیوپاتو :عنوان درس جلسه مذکور( 11

 اصول تغذیه ی پزشکی آنهاو  پانکراسبیماریهای  فیزیولوژیپاتویاد گرفتن : هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

پانکراتیت حاد، مزمن، عدم شامل  پانکراسارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود بیماریهای  2دانشجویان ترم  .1

 (.حیطه ی دانش)را توضیح دهند و سندرم زولینجر الیسون  فایت پانکراسک

پانکراتیت شامل پانکراس ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود اصول تغذیه پزشکی بیماریهای  2دانشجویان ترم  .2

 (.حیطه ی درک و فهم)را توضیح دهند  حاد، مزمن، عدم کفایت پانکراس و سندرم زولینجر الیسون

پانکراتیت حاد، شامل پانکراس ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود برای کیسهای بیماریهای  2ان ترم دانشجوی .3

داشته و یا رژیم غذایی بنویسند  ای توصیه های تغذیه مزمن، عدم کفایت پانکراس و سندرم زولینجر الیسون

 (.حیطه ی آنالیز)

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :ای ورودیرفتاره( 15

   را بیان نمایند پانکراسارشد علوم تغذیه بتوانند فیزیولوژی  2دانشجویان ترم. 

  را تعریف کنند پانکراسارشد علوم تغذیه بتوانند بیماریهای شایع  2دانشجویان ترم. 

  ندرا توضیح ده پانکراساصول تغذیه ی پزشکی بیماریهای شایع ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم.   

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .را تعریف نمایید پانکراسچند بیماری  .1

 . را توضیح دهید پانکراسفیزیولوژی  .2

 .را توضیح دهید پانکراساصول تغذیه ای یک بیماری  .3
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 علوم تغذیه :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: تعداد واحد( 2 لوژیفیزیوپاتو: نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 اسی ارشدکارشن :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 6: شماره جلسه( 6

 اختالالت کیسه ی صفرالوژی فیزیوپاتو :عنوان درس جلسه مذکور( 11

 ل تغذیه ی پزشکی آنهااصوو  اختالالت کیسه ی صفرا فیزیولوژیپاتویاد گرفتن : هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

اولیه و  سیروز صفراویشامل  اختالالت کیسه ی صفراارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود  2دانشجویان ترم  .1

، Cholelithiasis کالنژیت حاد، کالنژیت اسکالرزان اولیه،، Cholestasis، آترزی صفراوی، ثانویه

Choledocholithiasis و Cholecystitis  (.حیطه ی دانش)را توضیح دهند 

سیروز شامل  اختالالت کیسه ی صفراارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود اصول تغذیه پزشکی  2دانشجویان ترم  .2

کالنژیت اسکالرزان اولیه، کالنژیت حاد، ، Cholestasisصفراوی اولیه و ثانویه، آترزی صفراوی، 

Cholelithiasis ،Choledocholithiasis  وCholecystitis  (.حیطه ی درک و فهم)را توضیح دهند 

سیروز شامل  اختالالت کیسه ی صفراارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود برای کیسهای  2دانشجویان ترم  .3

کالنژیت اسکالرزان اولیه، کالنژیت حاد، ، Cholestasisصفراوی اولیه و ثانویه، آترزی صفراوی، 

Cholelithiasis ،Choledocholithiasis  وCholecystitis داشته و یا رژیم غذایی  ای توصیه های تغذیه

 (.حیطه ی آنالیز)بنویسند 

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   را بیان نمایند کیسه صفراارشد علوم تغذیه بتوانند فیزیولوژی  2دانشجویان ترم. 

  را تعریف کنند کیسه صفراشایع  اختالالتغذیه بتوانند ارشد علوم ت 2دانشجویان ترم. 

  را توضیح دهند اختالالت شایع کیسه ی صفرااصول تغذیه ی پزشکی ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم.   

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .را تعریف نمایید اختالل کیسه ی صفراچند  .1

 . را توضیح دهید صفرا کیسه یفیزیولوژی  .2

 .را توضیح دهید اختالل کیسه ی صفرااصول تغذیه ای یک  .3
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 علوم تغذیه :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: تعداد واحد( 2 لوژیفیزیوپاتو: نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 کارشناسی ارشد :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 1: شماره جلسه( 6

 و دیابت بی مزه کوشینگ بیماریهای آدیسون،لوژی فیزیوپاتو :عنوان درس جلسه مذکور( 11

 و اصول تغذیه ی پزشکی آنها آدیسون، کوشینگ و دیابت بی مزهبیماریهای  فیزیولوژیپاتویاد گرفتن : هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

را توضیح  آدیسون، کوشینگ و دیابت بی مزهبیماریهای علوم تغذیه قادر خواهند بود ارشد  2دانشجویان ترم  .1

 (.حیطه ی دانش)دهند 

آدیسون، کوشینگ و بیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود اصول تغذیه پزشکی  2دانشجویان ترم  .2

 (.حیطه ی درک و فهم)را توضیح دهند  دیابت بی مزه

 آدیسون، کوشینگ و دیابت بی مزهبیماریهای علوم تغذیه قادر خواهند بود برای ارشد  2دانشجویان ترم  .3

 (.حیطه ی آنالیز)داشته و یا رژیم غذایی بنویسند  ای توصیه های تغذیه

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   را بیان نمایندو هیپوفیز وق کلیوی ف غددارشد علوم تغذیه بتوانند فیزیولوژی  2دانشجویان ترم. 

  تعریف کنندتا حدی را  آدیسون، کوشینگ و دیابت بی مزهبیماریهای ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم. 

  توضیح تا حدی را  آدیسون، کوشینگ و دیابت بی مزهبیماریهای اصول تغذیه ی پزشکی ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم

   .دهند

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .را تعریف نمایید آدیسون، کوشینگ و دیابت بی مزهبیماریهای  .1

 . را توضیح دهید و هیپوفیزفوق کلیوی  غددفیزیولوژی  .2

 .را توضیح دهید آدیسون، کوشینگ و دیابت بی مزهبیماریهای اصول تغذیه ای  .3
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 علوم تغذیه :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: دتعداد واح( 2 لوژیفیزیوپاتو: نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 کارشناسی ارشد :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 8: شماره جلسه( 6

 ر و هیپوتیروئیدیسمبیماریهای دیابت شیرین، هیپلوژی فیزیوپاتو :عنوان درس جلسه مذکور( 11

 و اصول تغذیه ی پزشکی آنها بیماریهای دیابت شیرین، هیپر و هیپوتیروئیدیسم فیزیولوژیپاتویاد گرفتن : هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

را  بیماریهای دیابت شیرین، هیپر و هیپوتیروئیدیسمارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود  2دانشجویان ترم  .1

 (.یطه ی دانشح)توضیح دهند 

بیماریهای دیابت شیرین، هیپر و ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود اصول تغذیه پزشکی  2دانشجویان ترم  .2

 (.حیطه ی درک و فهم)را توضیح دهند  هیپوتیروئیدیسم

 بیماریهای دیابت شیرین، هیپر و هیپوتیروئیدیسمارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود برای  2دانشجویان ترم  .3

 (.حیطه ی آنالیز)داشته و یا رژیم غذایی بنویسند  ای وصیه های تغذیهت

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   را بیان نمایندغدد پانکراس و تیروئید ارشد علوم تغذیه بتوانند فیزیولوژی  2دانشجویان ترم. 

  تعریف کنندتا حدی را  بیماریهای دیابت شیرین، هیپر و هیپوتیروئیدیسمارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم. 

  توضیح تا حدی را  بیماریهای دیابت شیرین، هیپر و هیپوتیروئیدیسماصول تغذیه ی پزشکی ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم

   .دهند

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .را تعریف نمایید روئیدیسمبیماریهای دیابت شیرین، هیپر و هیپوتی .1

 . را توضیح دهیدغدد پانکراس و تیروئید فیزیولوژی  .2

 .را توضیح دهیدبیماریهای دیابت شیرین، هیپر و هیپوتیروئیدیسم اصول تغذیه ای  .3
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 علوم تغذیه :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: تعداد واحد( 2 لوژیفیزیوپاتو: نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 کارشناسی ارشد :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 6: شماره جلسه( 6

 11 )آکرومگالی، هیپوگنادیسم و بیماریهای لوژی فیزیوپاتو :عنوان درس جلسه مذکورHypopituitarism  

 و اصول تغذیه ی پزشکی آنها Hypopituitarismآکرومگالی، هیپوگنادیسم و بیماریهای  فیزیولوژیپاتویاد گرفتن : هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

آکرومگالی، هیپوگنادیسم و بیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود  2دانشجویان ترم  .1

Hypopituitarism   (.حیطه ی دانش)را توضیح دهند 

آکرومگالی، هیپوگنادیسم بیماریهای رشد علوم تغذیه قادر خواهند بود اصول تغذیه پزشکی ا 2دانشجویان ترم  .2

 (.حیطه ی درک و فهم)را توضیح دهند  Hypopituitarismو 

آکرومگالی، هیپوگنادیسم و بیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود برای  2دانشجویان ترم  .3

Hypopituitarism  (.حیطه ی آنالیز)داشته و یا رژیم غذایی بنویسند  ای توصیه های تغذیه 

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   را بیان نمایند غده هیپوفیزارشد علوم تغذیه بتوانند فیزیولوژی  2دانشجویان ترم. 

  ادیسم و آکرومگالی، هیپوگنبیماریهای ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترمHypopituitarism  تعریف کنندتا حدی را. 

  آکرومگالی، هیپوگنادیسم و بیماریهای اصول تغذیه ی پزشکی ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترمHypopituitarism  تا را

   .توضیح دهندحدی 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .را تعریف نمایید  Hypopituitarismآکرومگالی، هیپوگنادیسم و بیماریهای  .1

 . را توضیح دهید غده ی هیپوفیزفیزیولوژی  .2

 .را توضیح دهید Hypopituitarismآکرومگالی، هیپوگنادیسم و بیماریهای اصول تغذیه ای  .3
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 علوم تغذیه :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: تعداد واحد( 2 لوژیفیزیوپاتو: نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 ارشد کارشناسی :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 17: شماره جلسه( 6

 11 )آلزایمر و صرعبیماریهای لوژی فیزیوپاتو :عنوان درس جلسه مذکور 

 اصول تغذیه ی پزشکی آنها و آلزایمر و صرعبیماریهای  فیزیولوژیپاتویاد گرفتن : هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

حیطه ی )را توضیح دهند  آلزایمر و صرعبیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود  2دانشجویان ترم  .1

 (.دانش

را توضیح  آلزایمر و صرعبیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود اصول تغذیه پزشکی  2دانشجویان ترم  .2

 (.درک و فهمحیطه ی )دهند 

 ای توصیه های تغذیه آلزایمر و صرعبیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود برای  2دانشجویان ترم  .3

 (.حیطه ی آنالیز)داشته و یا رژیم غذایی بنویسند 

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   را بیان نمایند نورونها و نوروترنسمیترهاد فیزیولوژی ارشد علوم تغذیه بتوانن 2دانشجویان ترم. 

  تعریف کنندتا حدی را  آلزایمر و صرعبیماریهای ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم. 

  را تا حدی توضیح دهند آلزایمر و صرعبیماریهای اصول تغذیه ی پزشکی ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم.   

 :ت سنجش آغازینسواال( 16

 .را تعریف نمایید آلزایمر و صرعبیماریهای  .1

 . را توضیح دهید نورونها و نوروترنسمیترهافیزیولوژی  .2

 .را توضیح دهید آلزایمر و صرعبیماریهای اصول تغذیه ای  .3
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 تغذیهعلوم  :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: تعداد واحد( 2 لوژیفیزیوپاتو: نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 کارشناسی ارشد :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 11: شماره جلسه( 6

 11 )پارکینسون، آنوریسم و ضربه ی مغزیبیماریهای لوژی فیزیوپاتو :عنوان درس جلسه مذکور  

 و اصول تغذیه ی پزشکی آنها پارکینسون، آنوریسم و ضربه ی مغزیبیماریهای  فیزیولوژیپاتورفتن یاد گ: هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

را  پارکینسون، آنوریسم و ضربه ی مغزیبیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود  2دانشجویان ترم  .1

 (.حیطه ی دانش)توضیح دهند 

پارکینسون، آنوریسم و بیماریهای یه قادر خواهند بود اصول تغذیه پزشکی ارشد علوم تغذ 2دانشجویان ترم  .2

 (.حیطه ی درک و فهم)را توضیح دهند  ضربه ی مغزی

 پارکینسون، آنوریسم و ضربه ی مغزیبیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود برای  2دانشجویان ترم  .3

 (.حیطه ی آنالیز)د داشته و یا رژیم غذایی بنویسن ای توصیه های تغذیه

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   را بیان نمایند سیستم عصبینورونها و ارشد علوم تغذیه بتوانند فیزیولوژی  2دانشجویان ترم. 

  تعریف کنندا حدی ترا  پارکینسون، آنوریسم و ضربه ی مغزیبیماریهای ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم. 

  را تا حدی توضیح  پارکینسون، آنوریسم و ضربه ی مغزیبیماریهای اصول تغذیه ی پزشکی ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم

   .دهند

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .را تعریف نمایید پارکینسون، آنوریسم و ضربه ی مغزیبیماریهای  .1

 . را توضیح دهید عصبیسیستم نورونها و نفیزیولوژی  .2

 .را توضیح دهید پارکینسون، آنوریسم و ضربه ی مغزیبیماریهای اصول تغذیه ای  .3
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 علوم تغذیه :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: تعداد واحد( 2 لوژیفیزیوپاتو: نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 کارشناسی ارشد :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 12: شماره جلسه( 6

 11 )بیماریهای نارسایی حاد کلیه و گلومرولونفریتلوژی فیزیوپاتو :عنوان درس جلسه مذکور  

 تغذیه ی پزشکی آنهاو اصول  نارسایی حاد کلیه و گلومرولونفریتبیماریهای  فیزیولوژیپاتویاد گرفتن : هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

را توضیح  نارسایی حاد کلیه و گلومرولونفریتبیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود  2دانشجویان ترم  .1

 (.حیطه ی دانش)دهند 

نارسایی حاد کلیه و بیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود اصول تغذیه پزشکی  2دانشجویان ترم  .2

 (.حیطه ی درک و فهم)را توضیح دهند  رولونفریتگلوم

 نارسایی حاد کلیه و گلومرولونفریتبیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود برای  2دانشجویان ترم  .3

 (.حیطه ی آنالیز)داشته و یا رژیم غذایی بنویسند  ای توصیه های تغذیه

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رهای ورودیرفتا( 15

   را بیان نمایند کلیهارشد علوم تغذیه بتوانند فیزیولوژی  2دانشجویان ترم. 

  تعریف کنندتا حدی را  نارسایی حاد کلیه و گلومرولونفریتبیماریهای ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم. 

  را تا حدی توضیح  نارسایی حاد کلیه و گلومرولونفریتی بیماریهااصول تغذیه ی پزشکی ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم

   .دهند

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .را تعریف نمایید نارسایی حاد کلیه و گلومرولونفریتبیماریهای  .1

 . را توضیح دهید کلیهفیزیولوژی  .2

 .را توضیح دهید نارسایی حاد کلیه و گلومرولونفریتبیماریهای اصول تغذیه ای  .3
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 علوم تغذیه :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: تعداد واحد( 2 لوژیفیزیوپاتو: نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 کارشناسی ارشد :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 13: شماره جلسه( 6

 11 )نارسایی مزمن کلیهلوژی فیزیوپاتو :مذکور عنوان درس جلسه  

 و اصول تغذیه ی پزشکی آن نارسایی مزمن کلیه فیزیولوژیپاتویاد گرفتن : هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 (.حیطه ی دانش)را توضیح دهند  نارسایی مزمن کلیهارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود  2دانشجویان ترم  .1

را توضیح دهند  نارسایی مزمن کلیهعلوم تغذیه قادر خواهند بود اصول تغذیه پزشکی ارشد  2دانشجویان ترم  .2

 (.حیطه ی درک و فهم)

داشته و یا  ای توصیه های تغذیه نارسایی مزمن کلیهارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود برای  2دانشجویان ترم  .3

 (.حیطه ی آنالیز)رژیم غذایی بنویسند 

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   را بیان نمایندکلیه ارشد علوم تغذیه بتوانند فیزیولوژی  2دانشجویان ترم. 

  تعریف کنندتا حدی را  نارسایی مزمن کلیهارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم. 

  را تا حدی توضیح دهند ی مزمن کلیهنارسایاصول تغذیه ی پزشکی ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم.   

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .را تعریف نمایید نارسایی مزمن کلیه .1

 . را توضیح دهیدکلیه فیزیولوژی  .2

 .را توضیح دهید نارسایی مزمن کلیهاصول تغذیه ای  .3
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 علوم تغذیه :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: تعداد واحد( 2 لوژیفیزیوپاتو: نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 کارشناسی ارشد :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 14: شماره جلسه( 6

 11 )بیماریهای آمفیزم و ادم ریویلوژی فیزیوپاتو :عنوان درس جلسه مذکور  

 هاو اصول تغذیه ی پزشکی آن بیماریهای آمفیزم و ادم ریوی فیزیولوژیپاتورفتن یاد گ: هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

حیطه ی )را توضیح دهند  بیماریهای آمفیزم و ادم ریویارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود  2دانشجویان ترم  .1

 (.دانش

را  بیماریهای آمفیزم و ادم ریویپزشکی ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود اصول تغذیه  2دانشجویان ترم  .2

 (.حیطه ی درک و فهم)توضیح دهند 

 ای توصیه های تغذیه بیماریهای آمفیزم و ادم ریویارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود برای  2دانشجویان ترم  .3

 (.حیطه ی آنالیز)داشته و یا رژیم غذایی بنویسند 

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   را بیان نمایند ریهارشد علوم تغذیه بتوانند فیزیولوژی  2دانشجویان ترم. 

  تعریف کنندتا حدی را  بیماریهای آمفیزم و ادم ریویارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم. 

  را تا حدی توضیح دهند م و ادم ریویبیماریهای آمفیزاصول تغذیه ی پزشکی ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم.   

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .را تعریف نمایید بیماریهای آمفیزم و ادم ریوی .1

 . را توضیح دهید ریهفیزیولوژی  .2

 .را توضیح دهید بیماریهای آمفیزم و ادم ریویاصول تغذیه ای  .3
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 علوم تغذیه :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: تعداد واحد( 2 لوژیفیزیوپاتو: نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 کارشناسی ارشد :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 15: شماره جلسه( 6

 11 )گردش خون بیماریهای لوژی فیزیوپاتو :عنوان درس جلسه مذکور 

 هاو اصول تغذیه ی پزشکی آن گردش خونبیماریهای  فیزیولوژیپاتویاد گرفتن : لیهدف ک( 12

 :اهداف رفتاری( 13

آنوریسمها، دیسکسیونها، واسکولیت، وریدهای واریسی، ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود  2دانشجویان ترم  .1

و تومورهای عروق  ،لنف ادمژیت، ترومبوفلبیت، فلبوترومبوز، سندرمهای ورید اجوف فوقانی و تحتانی، لنفان

 (.حیطه ی دانش)را توضیح دهند  آسیب شناسی مداخله ی عروقی

آنوریسمها، دیسکسیونها، واسکولیت، ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود اصول تغذیه پزشکی  2دانشجویان ترم  .2

انی، لنفانژیت، لنف ادم، وریدهای واریسی، ترومبوفلبیت، فلبوترومبوز، سندرمهای ورید اجوف فوقانی و تحت

 (.حیطه ی درک و فهم)را توضیح دهند  تومورهای عروق و آسیب شناسی مداخله ی عروقی

آنوریسمها، دیسکسیونها، واسکولیت، وریدهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود برای  2دانشجویان ترم  .3

تحتانی، لنفانژیت، لنف ادم، تومورهای واریسی، ترومبوفلبیت، فلبوترومبوز، سندرمهای ورید اجوف فوقانی و 

حیطه ی )داشته و یا رژیم غذایی بنویسند  ای توصیه های تغذیه عروق و آسیب شناسی مداخله ی عروقی

 (.آنالیز

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   را بیان نمایندعروق  و عملکرد اندوتلیالی گردش خونارشد علوم تغذیه بتوانند فیزیولوژی  2دانشجویان ترم. 

  تعریف کنند شایع عروقی رابیماریهای ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم. 

  توضیح دهند شایع عروقی رابیماریهای اصول تغذیه ی پزشکی ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم.   

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .را تعریف نمایید وقیعربیماریهای چند  .1

 . را توضیح دهید گردش خون و عملکرد اندوتلیالی عروقفیزیولوژی  .2

 .را توضیح دهید عروقی بیماری یک اصول تغذیه ای  .3
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 علوم تغذیه :رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 2: تعداد واحد( 2 لوژیفیزیوپاتو: نام درس( 1

 گروه علوم تغذیه :مدرس( 8 نفر 12:تعداد دانشجو( 1 64-63دوم  :نیمسال ( 6 کارشناسی ارشد :مقطع( 5

 دقیقه 47و  ساعت 1 :مدت تدریس( 17 16: شماره جلسه( 6

 11 )بیماریهای قلبلوژی فیزیوپاتو :عنوان درس جلسه مذکور  

 هابیماریهای قلب و اصول تغذیه ی پزشکی آن فیزیولوژیپاتویاد گرفتن : هدف کلی( 12

 :فتاریاهداف ر( 13

بیماریهای قلبی شامل نارسایی نیمه ی چپ و راست قلب، ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود  2دانشجویان ترم  .1

ایسکمی مزمن قلب، بیماری قلبی ناشی ازپرفشاری خون  بیماریهای مادرزادی قلب، بیماریهای قلبی ایسکمیک، 

ید، کاردیومیوپاتی، بیماریهای پریکارد، سیستمیک و ریوی، بیماریهای دریچه ای قلب، سندرم کارسینوئ

 (.حیطه ی دانش)را توضیح دهند تومورهای قلبی و پیوند قلب 

قلبی شامل نارسایی نیمه بیماریهای ارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود اصول تغذیه پزشکی  2دانشجویان ترم  .2

ایسکمی مزمن قلب، بیماری قلبی  ی چپ و راست قلب، بیماریهای مادرزادی قلب، بیماریهای قلبی ایسکمیک، 

ناشی ازپرفشاری خون سیستمیک و ریوی، بیماریهای دریچه ای قلب، سندرم کارسینوئید، کاردیومیوپاتی، 

 (.حیطه ی درک و فهم)را توضیح دهند  بیماریهای پریکارد، تومورهای قلبی و پیوند قلب

قلبی شامل نارسایی نیمه ی چپ و راست ماریهای بیارشد علوم تغذیه قادر خواهند بود برای  2دانشجویان ترم  .3

ایسکمی مزمن قلب، بیماری قلبی ناشی ازپرفشاری  قلب، بیماریهای مادرزادی قلب، بیماریهای قلبی ایسکمیک، 

خون سیستمیک و ریوی، بیماریهای دریچه ای قلب، سندرم کارسینوئید، کاردیومیوپاتی، بیماریهای پریکارد، 

 (.حیطه ی آنالیز)داشته و یا رژیم غذایی بنویسند  ای توصیه های تغذیه ند قلبتومورهای قلبی و پیو

 :حیطه یادگیری( 14

 دانش 

 درک و فهم 

 آنالیز 

 

 :رفتارهای ورودی( 15

   را بیان نمایند قلبارشد علوم تغذیه بتوانند فیزیولوژی  2دانشجویان ترم. 

  تعریف کنند شایع قلب رابیماریهای ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم. 

  را توضیح دهند شایع قلببیماریهای اصول تغذیه ی پزشکی ارشد علوم تغذیه بتوانند  2دانشجویان ترم.   

 :سواالت سنجش آغازین( 16

 .را تعریف نمایید یقلب چند بیماری .4

 . را توضیح دهید قلبفیزیولوژی  .5

 .را توضیح دهید یقلب بیمارییک اصول تغذیه ای  .6

 


