به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نام درس  :تغذیه و تغذیه درماني

نوع درس  :نظری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پرستاری

تعداد واحد 1/5 :
مدرس  :علي اكبر رشیدي

دروس پیش نیاز  :بیوشیمي
نیمسال تحصیلی  :دوم59-55

تاریخ شروع کالس :

59/11/15

تاریخ پایان کالس 55/3/20 :

مشخصه درس :

515

روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه5:15 -10:95-

مشخصه درس :

590

روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه11 -12:30-

مسؤول درس  :علي اكبر رشیدي

مکان برگزاری  :غدیر کالس 15
مکان برگزاری  :غدیر کالس 15

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :پنج شنبه  5صبح الی 12:30

تاریخ امتحان پایان ترم 59/3/22 :

شرح درس  :در اين درس اصول تغذيه ،تركيبات مواد غذايي ،نقش تغذيه در ارتقاء سطح سالمت و بررسي وضعيت
تغذيه اي بزرگساالن و سالمندان،انواع رژيم هاي غذايي در بيماريهاي مختلف و بهداشت مواد غذايي مورد بحث قرار مي
گيرد.
عنوان جلسه  :مفاهيم تغذيه ای
هدف کلی  :آشنايي با مفاهيم كلي غذا ،تغذيه و سوء تغذيه
اهداف رفتاری  :دانشجوبايد بتواند:
 -1مفهوم غذا و تغذيه را تعريف نمايد
 -2سوء تغذيه را تعريف نمايد و انواع سوء تغذيه را توضيح دهد
 -3رژيم غذايي را توضيح دهد و گروههای غذايی را نام ببرد
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :کربوهيدراتها
هدف کلی  :آشنايي با مفهوم كربوهيدراتها و نقش آنها در تغذيه
اهداف رفتاری  :دانشجوبايد بتواند:
 -1كربوهيدراتها را شرح داده و انواع آن را تقسيم بندی نمايد
 -2منابع غذايي کربوهيدراتها را بيان نمايد
 -3فيبرهای غذايی را شرح داده و منابع غذايی آن ها را مثال بزند

شماره جلسه 1 :

شماره جلسه 2 :

 -9اهميت فيبرهای غذايی در سالمت انسان را بيان نمايد
 -5مفاهيم پروبيوتيک و پره بيوتيک را توضيح دهد و نقش آنها در سالمت را بيان نمايد
 -5شاخص گليسميک را شرح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :پروتئينها
هدف کلی  :آشنايي با مفهوم پروتئينها و نقش آنها در تغذيه
اهداف رفتاری  :دانشجو بايد بتواند:
 -1مفهوم پروتئين را تعريف كند
 -2پروتئينها را طبقه بندي كند
 -3ارزش پروتئينها را تعيين كند
 -9نقش آنها در سالمت را شرح دهد
 -5منابع غذايي پروتئين را مشخص كند
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 3:و9

عنوان جلسه  :چربيها
هدف کلی  :آشنايی با مفهوم چربيها و نقش آنها در تغذيه
اهداف رفتاری  :دانشجو بايد بتواند:
 -1قادر باشد مفهوم چربيها را تعريف كند
 -2چربيها را طبقه بندي كند
 -3نقش چربي در سالمت را شرح دهد
 -9منابع غذايي چربيها را نام ببرد
 -5عوارض كمبود و اضافه دريافت آنها را بيان نمايد.
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 5:

عنوان جلسه  :انرژی
هدف کلی  :آشنايي با مفهوم انرژي وتنظبم برنامه غذايی
اهداف رفتاری  :دانشجو بايد بتواند:
 -1انرژي ،متابوليسم پايه TEF،را تعريف نمايد
 -2عوامل مؤثر بر انرژي مصرفي را شرح دهد
 -3ميزان نياز به انرژي روزانه را محاسبه نمايد
 -4يك رژيم غذايي پايه را طراحي كند
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :چاقی
هدف کلی  :تغذيه درماني در چاقي

شماره جلسه 5 :

شماره جلسه 7 :و2

اهداف رفتاری  :دانشجو بايد بتواند:
 -1چاقي را تعريف كند
 -2اتيولوژي چاقي را شرح دهد
 -3عوارض چاقي را توضيح دهد
 -9انواع رژيم هاي درماني در چاقي را شرح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :اختالالت گوارشی
هدف کلی  :تغذيه درماني در اختالالت دستگاه گوارش فوقاني و تحتاني
اهداف رفتاری  :دانشجو بايد بتواند:
 -1تغذيه درماني در رفالكس والتهاب مري را شرح دهد
 -2عوامل ايجاد زخم پپتيك و تغذيه درماني آن را توضيح دهد
 -3سندرم دامپينگ را تعريف نمايد و عوامل ايجاد آن را نام ببرد
 -4تغذيه درماني در استئاتوره سلياك وبيماريهاي التهابي روده را شرح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :ديابت مليتوس
هدف کلی  :تغذيه درماني درديابت مليتوس
اهداف رفتاری  :دانشجو بايد بتواند:
 -1اهداف تغذيه درماني درديابت مليتوس را شرح دهد
 -2انواع ديابت را نام ببرد
 -3تغذيه درماني در انواع ديابت را شرح دهد
 -4يك رژيم غذايي ديابتي را طراحي كند.
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بيماريهای قلبی و عروقی و فشارخون
هدف کلی  :تغذيه درماني دربيماريهاي قلبی و عروقی و پرفشاري خون
اهداف رفتاری :دانشجو بايد بتواند:
 -1عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي را طبقه بندي كند
 -2عوامل تغذيه اي مرتبط با بيماريهاي قلبي را شرح دهد
 -3پرفشاري خون را تعريف و طبقه بندي كند
 -4رژيم  DASHرا شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :اختالالت کليوی
هدف کلی  :تغذيه درماني در اختالالت كليه

شماره جلسه 5 :و10

شماره جلسه 11:و12

شماره جلسه 13:

شماره جلسه 19:و15

اهداف رفتاری :دانشجو بايد بتواند:
 -1تغذيه درماني در سندرم نفروتيك را شرح دهد
 -2تغذيه درماني در نارسايي حاد كليه را شرح دهد.
 -3مواد مغذي مورد نياز در بزرگساالن وكودكان مبتال به نارسايي كليه را نام ببرد
 -4تغذيه درماني در سنگهاي كليوي را شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :کم خونی های تغذيه ای
هدف کلی  :آشنايی با تغذيه درمانی در کم خونی های تغذيه ای
اهداف رفتاری :دانشجو بايد بتواند:
 -1انواع کم خونی ها را نام برده و شرح دهد
 -2منابع غذايي آهن را نام ببرد
 -3عوامل كاهش دهنده جذب آهن در روده را توضيح دهد
 -4تغذيه درمانی در کم خونی های تغذيه ای را شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :رژيمهاي پايه بيمارستانی
هدف کلی  :آشنايي با رژيمهاي پايه بيمارستانی
اهداف رفتاری :دانشجو بايد بتواند:
 -1انواع رژيمهاي پايه بيمارستاني را نام ببرد
 -2كاربرد رژيم پر كالري را شرح دهد.
 -3كاربرد رژيم پر پروتئين را توضيح دهد
 -4كاربرد رژيم پرفيبر را شرح دهد
 -5كاربرد رژيمهاي مايع و نرم را شرح دهد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری :شناختی

شماره جلسه 15 :

شماره جلسه 17 :

وسایل کمک آموزشی  :وايت بورد -لپ تاپ -ويدئو پروژکتور
نحوه ارزشیابی دانشجو :
حضور منظم و توام با توجه

 1نمره

انجام تکاليف دانشجويی

 2نمره

آزمون ميان ترم

 5نمره

آزمون پايان ترم

 12نمره

تکالیف دانشجویی  :بمنظور افزايش مشارکت در مباحث مطرح شده و برانگيختن حس پرسشگری دانشجويان ،در هر
جلسه دو سوال مطرح می شود تا دو نفر از دانشجويان جواب آنها را از بين مجالت و سايتهای علمی استخراج نموده و
در جلسه آينده ارائه نمايند .پاسخ سواالت جزو درس بوده و دانشجويان موظفند آنرا ياد بگيرند.
نوع سؤاالت امتحانی  :تستی -تشريحی
وظایف دانشجو  :مطالعه مطالب جلسه گذشته پيش ازورودبه کالس و شرکت فعال دربحث های کالسی -انجام تكاليف
دانشجويي -عدم استفاده از تلفن همراه و عدم ترک کالس موقع تدريس -حضور به موقع سر کالس -احترام به استاد
منابع :
1-Krause's Food Nutrition and Diet Therapy. L.kathleen mahan 12th edition.2012
 -2اصول تغذيه کراووس ترجمه دکتر فرزاد شيدفر ،انتشارات جامعه نگر ،چاپ چهارم 1334 ،

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
نام درس  :تغذیه و تغذیه درماني

نوع درس  :نظری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پرستاری

تعداد واحد 1/5 :
مدرس  :علي اكبر رشیدي

دروس پیش نیاز  :بیوشیمي
نیمسال تحصیلی  :دوم59-55

تاریخ شروع کالس :

59/11/15

تاریخ پایان کالس 55/3/20 :

مشخصه درس :

515

روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه5:15 -10:95-

مشخصه درس :

590

روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه11 -12:30-

مسؤول درس  :علي اكبر رشیدي

مکان برگزاری  :غدیر کالس 15
مکان برگزاری  :غدیر کالس 15

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :پنج شنبه  5صبح الی 12:30

تاریخ امتحان پایان ترم :

شرح درس  :در اين درس اصول تغذيه ،تركيبات مواد غذايي،نقش تغذيه در ارتقاء سطح سالمت و بررسي وضعيت
تغذيه اي بزرگساالن و سالمندان،انواع رژيمهاي غذايي در بيماريهاي مختلف و بهداشت مواد غذايي مورد بحث قرار مي
گيرد.
اهداف کلی :
 -1آشنايي با مفاهيم كلي غذا ،تغذيه و سوء تغذيه
 -2آشنايي با مفهوم كربوهيدراتها و نقش آنها در تغذيه
 -3آشنايي با مفهوم پروتئينها و نقش آنها در تغذيه
 -4آشنايی با مفهوم چربيها و نقش آنها در تغذيه
 -5آشنايي با مفهوم انرژي وتنظبم برنامه غذايی
 -6تغذيه درماني در چاقي ،اختالالت دستگاه گوارش فوقاني و تحتاني ،ديابت مليتوس ،اختالالت كليوي ،بيماريهاي
قلبی و عروقی ،پرفشاري خون و کم خونی های تغذيه ای
 -7آشنايي با رژيمهاي پايه بيمارستانی

اهداف رفتاری  :در پايان دوره دانشجو بايد قادر باشد:
 -1مفاهيم كلي غذا ،تغذيه و سوء تغذيه تعريف نمايد
 -2مفهوم كربوهيدراتها و نقش آنها در تغذيه را شرح دهد
 -3مفهوم پروتئينها و نقش آنها در تغذيه را شرح دهد
 -4مفهوم چربيها و نقش آنها در تغذيه را شرح دهد
 -5مفهوم انرژي وتنظيم برنامه غذايی را شرح دهد
 -6تغذيه درماني در چاقي ،اختالالت دستگاه گوارش فوقاني و تحتاني ،ديابت مليتوس ،اختالالت كليوي ،بيماريهاي
قلبی و عروقی ،پرفشاري خون و کم خونی های تغذيه ای را شرح دهد
 -7رژيمهاي پايه بيمارستانی را نام ببرد و توضيح دهد

روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
وسایل کمک آموزشی  :وايت بورد -لپ تاپ -ويدئو پروژکتور
نحوه ارزشیابی دانشجو :
حضور منظم و توام با توجه

 1نمره

انجام تکاليف دانشجويی

 2نمره

آزمون ميان ترم

 5نمره

آزمون پايان ترم

 12نمره

تکالیف دانشجویی  :بمنظور افزايش مشارکت در مباحث مطرح شده و برانگيختن حس پرسشگری دانشجويان ،در هر
جلسه دو سوال مطرح می شود تا دو نفر از دانشجويان جواب آنها را از بين مجالت و سايتهای علمی استخراج نموده و
در جلسه آينده ارائه نمايند .پاسخ سواالت جزو درس بوده و دانشجويان موظفند آنرا ياد بگيرند.
نوع سؤاالت امتحانی  :تستی -تشريحی
وظایف دانشجو  :مطالعه مطالب جلسه گذشته پيش ازورودبه کالس و شرکت فعال دربحث های کالسی -انجام تكاليف
دانشجويي -عدم استفاده از تلفن همراه و عدم ترک کالس موقع تدريس -حضور به موقع سر کالس -احترام به استاد
منابع :
1-Krause's Food Nutrition and Diet Therapy. L.kathleen mahan 12th edition.2012
 -2اصول تغذيه کراووس ترجمه دکتر فرزاد شيدفر ،انتشارات جامعه نگر ،چاپ چهارم 1334 ،

تقویم درس :
جلسه
1

عنوان
مفاهيم تغذيه ای

2

کربوهيدراتها

3

پروتئينها

9

پروتئينها

5

چربيها

5

انرژی

7

چاقی

2

چاقی

5

اخنالالت گوارشی

10

اختالالت گوارشی

11

ديابت مليتوس

12

ديابت مليتوس

13

بيماريهای قلبی و عروقی و فشار خون

19

اختالالت کليوی

15

اختالالت کليوی

15

کم خونی های تغذيه ای

17

رژيم های پايه بيمارستانی

مدرس
علي اكبر رشيدی
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