باسمه تعالی
دانطگاه آساد اسالمی واحذ فزدوس – دانطگذه پزستاری طزح درس هز یک اس جلسات تذریس -گزوه
پزستاری
******************************
نام درس :تغزیِ ٍ تغزیِ دسهبًی

تعذاد واحذٍ 5.5:احذ

مقطع :کبسضٌبسی پشستبسی

ضماره درس:

پیص نیاس :ثیَ ضیوی

هذسع:آقبی ػجذاللْی

اهذاف کلی:
ّذف کلی اص اسائِ ایي دٍسُ آضٌبیی داًطجَیبى ٍ افضایص آگبّی ایطبى ًسجت ثِ هفبّین صیش است:
 -5هقذهِ ای ثش ػلن هقذهِ ،تبسیخچِ ٍ تؼبسیف
 -2تشکیت ثذى ٍ تشکیجبت هَاد غزایی
 -3جٌجِ ّبی ثیَضیویبیی ٍ تغزیِ ای کشثَّیذاستْب
 -4جٌجِ ّبی ثیَضیویبیی ٍ تغزیِ ای پشٍتئیٌْب
 -5جٌجِ ّبی ثیَضیویبیی ٍ تغزیِ ای چشثیْب
 -6اًشطی ٍ سٍضْبی هحبسجِ آى
ٍ -7یتبهیي ّب ٍ ًقص آى دس سالهت ٍ ثیوبسی
 -8اهالح ٍ ًقص آى دس سالهت ٍ ثیوبسی
 -9سطین ّبی غزایی ثیوبسستبًی
 -51چبقی ٍ دسهبى تغزیِ ای آى
 -55تغزیِ دس ثیوبسیْبی قلت ٍ ػشٍق
 -52تغزیِ دس ثیوبسیْبی گَاسضی
 -53تغزیِ دس ثیوبساى هجتال ثِ دیبثت
 -54تغزیِ دس ثیوبسیْبی کلیَی
 -55ثْذاضت هَاد غزایی ٍ سٍضْبی ًگْذاسی هَاد غزایی

اهذاف اختصاصی:
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-5هقذهِ ای ثش ػلن تغزیِ ،تبسیخچِ ٍ تؼبسیف
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

جبیگبُ ػلن تغزیِ دس ثیي ػلَم پضضکی ٍ پیشاپضضکی سا ثیبى ًوبیذ.

-

ًکبت هْن تبسیخچِ ٍ تؼبسیف هْن سا ثیبى کٌذ.

-

هفَْم ضشٍسی ٍ غیش ضشٍسی سا دس ػلن تغزیِ ثیبى ًوبیذ.

 -2تشکیت ثذى ٍ تشکیجبت هَاد غزایی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اجضاء ثبفتْبی هختلف سا تطشیح ًوبیذ.

-

اجضاء ٍ تشکیجبت هَاد غزایی سا تَضیح دّذ.

-

ثبفتْبی هختلف ثذى اًسبى سا ثب ثبفتْبی هَاد غزایی هقبیسِ ًوبیذ.

 -3جٌجِ ّبی ثیَضیویبیی ٍ تغزیِ ای کشثَّیذسات
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اص ًظش ضیویبیی کشثَّیذساتْب سا طجقِ ثٌذی ًوبیذ.

-

سبختوبى ثیَضیویبیی کشثَّیذسات ّب سا تَضیح دّذ.

-

کشثَّیذساتْب سا اص ًظش تغزیِ ای طجقِ ثٌذی ًوبیذ.

-

هقبدیش تَصیِ ضذُ کشثَّیذساتْب سا دس سطین غزایی ثیبى ًوبیذ.

-

هٌبثغ غزایی کشثَّیذسات ّب سا ثیبى ًوبیذ.

 -4جٌجِ ّبی ثیَ ضیویبیی ٍ تغزیِ ای پشٍتئیٌْب
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اص ًظش ضیویبیی پشٍتئیٌْب سا طجقِ ثٌذی ًوبیذ.

-

پشٍتئیٌْب سا اص ًظش تغزیِ ای طجقِ ثٌذی ًوبیذ.

-

هقبدیش تَصیِ ضذُ پشٍتئیي سا دس سطین غزایی ثیبى ًوبیذ.

-

ًقص پشٍتئیي سا دس سالهت ٍ ثیوبسی تَضیح دّذ.

-

سَء تغزیِ کوجَد پشٍتئیي سا تطشیح ًوبیذ.

-

سٍضْبی اسصیبثی ٍضؼیت پشٍتئیي سا تَضیح دّذ.

-

هٌبثغ غزایی پشٍتئیي ّب سا ثیبى ًوبیذ.

 -5جٌجِ ّبی ثیَضیویبیی ٍ تغزیِ ای چشثیْب
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اص ًظش ضیویبیی چشثی ّب سا طجقِ ثٌذی کٌذ.

-

سبختوبى ضیویبیی چشثی ّب سا تَضیح دّذ.

-

اسیذّبی چشة ضشٍسی ٍ غیش ضشٍسی سا رکش ًوبیذ.

-

ًقص چشثی ّب دس سالهت ٍ ثیوبسی سا تَضیح دّذ.
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-

هٌبثغ غزایی چشثی ّب سا ثیبى ًوبیذ.

 -6اًشطی ٍ سٍضْبی هحبسجِ آى
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

هَاسد کبسثشد اًشطی سا دس ثذى ثیبى ًوَدُ ٍ تَضیح دّذ.

-

ػَاهل هَثش ثش سٍی اًشطی ثبصال ،تبثیش گشهبصایی غزا ٍ فؼبلیت سا ثیبى ًوبیذ.

-

سٍضْبی هختلف اًذاصُ گیشی اًشطی هصشفی سا تَضیح دّذ.

-

سٍضْبی ثشآٍسد ًیبص اًشطی سا تَضیح دّذ.

-

سٍضْبی هحبسجِ اًشطی غزا سا تَضیح دّذ.

-

سَء تغزیِ کوجَد اًشطی سا ضشح دّذ.

ٍ -7یتبهیي ّب ٍ ًقص آى دس سالهت ٍ ثیوبسی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

ٍیتبهیي ّب سا دستِ ثٌذی ًوبیذ.

-

ًقص ّش کذام سا دس سالهت ٍ ثیوبسی تَضیح دّذ.

-

ػَاسض ًبضی اص کوجَد ٍ هسوَهیت ّش یک اص ٍیتبهیٌْب سا ثیبى ًوبیذ.

-

هٌبثغ غزایی ّش یک اص ٍیتبهیي ّب سا ثیبى ًوبیذ.

 -8اهالح ٍ ًقص آى دس سالهت ٍ ثیوبسی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اهالح سا دستِ ثٌذی ًوبیذ.

-

ًقص ّش کذام سا دس سالهت ٍ ثیوبسی تَضیح دّذ.

-

ػَاسض ًبضی اص کوجَد ٍ هسوَهیت ّش یک اص آًْب سا ثیبى ًوبیذ.

-

هٌبثغ غزایی ّش یک اص اهالح سا ثیبى ًوبیذ.

 -9سطیوْبی غزایی ثیوبسستبًی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اًَاع سطین ثیوبسستبًی سا ًبم ثجشد.

-

هَاسد کبسثشد ّش ًَع سطین ثیوبسستبًی سا تَضیح دّذ.

-

خصَصیت ٍ ٍیظگی طشاحی ّش کذام اص ایي سطین ّب سا تَضیح دّذ.

 -51چبقی ٍ دسهبى تغزیِ ای آى
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اپیذهیَلَطی چبقی سا تَضیح دّذ.

-

ػَاهل هَثش دس ثشٍص چبقی سا تَضیح دّذ.

-

ػَاسض ًبضی اصچبقی سا تَضیح دّذ.
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-

سٍضْبی دسهبًی چبقی سا ثیبى ًوبیذ.

-

اًَاع سطین ّبی غزایی هحذٍد اص کبلشی سا تَضیح دّذ.

 -55تغزیِ دس ثیوبسیْبی قلت ٍ ػشٍق
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اپیذهیَلَطی ثیوبسیْبی قلت ٍ ػشٍق سا تَضیح دّذ.

-

ػَاهل هَثش تغزیِ ای دس ثشٍص ایي ثیوبسی سا تطشیح ًوبیذ.

-

سطیوْبی دسهبًی خبظ دسهبى ایي ثیوبسیْب سا تَضیح دّذ.

 -52تغزیِ دس ثیوبسیْبی گَاسضی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

ثیوبسیْبی هختلف گَاسضی سا ًبم ثجشد.

-

ػَاهل هَثش تغزیِ ای دس ثشٍص ایي ثیوبسیْب سا تطشیح ًوبیذ.

-

سطیوْبی دسهبًی خبظ ایي ثیوبسیْب سا تَضیح دّذ.

 -53تغزیِ دس ثیوبساى هجتال ثِ دیبثت
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اًَاع ثیوبسی دیبثت سا ًبم داسد.

-

اپیذهیَلَطی ثیوبسی دیبثت سا تطشیح ًوبیذ.

-

ػَاهل هَثش تغزیِ ای دس ثشٍص ایي ثیوبسیْب سا تَضیح دّذ.

-

سطین دسهبًی خبظ ایي ثیوبسی سا تطشیح ًوبیذ.

 -54تغزیِ دس ثیوبسیْبی کلیَی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اًَاع ثیوبسیْبی کلیَی سا ًبم ثجشد.

-

ػلل ثشٍص آًْب سا ًبم ثجشد.

-

ػَاسض ًبضی اص ایي ثیوبسیْب سا تَضیح دّذ.

-

تَصیِ ّبی تغزیِ ٍ سطیوْبی دسهبًی هخصَظ ایي ثیوبسیْب سا تَضیح دّذ.

 -55ثْذاضت هَاد غزایی ٍ سٍضْبی ًگْذاسی هَاد غزایی
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

ػَاهل خطش دس آلَدگی هَاد غزایی سا ًبم ثجشد.

-

ػَاهل هیکشٍثی کِ ثیطتش ٍ ثْتش سٍی هَاد غزایی سضذ هی کٌٌذ سا ًبم ثجشد.

-

اًَاع سٍضْبی ًگْذاسی هَاد غزایی سا تَضیح دّذ.

-

ساّْبی ثْذاضتی اًتقبل هَاد غزایی سا تَضیح دّذ.

روش آموسش:
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-

سٍش سخٌشاًی ثب استفبدُ اص اٍسّذ ٍ ٍیذئَ پشٍطکتَس

-

سٍش پشسص ٍ پبسخ ٍ ثبسش فکش

امکانات آموسضی بخص:
-

کالع دسع ّوشاُ ثب اسالیذٍ ،یذئَپشٍصکتَس ٍ اٍسّذ

آموسش دهنذه:
-

اػضبء ّیئت ػلوی گشٍُ تغزیِ

منابع اصلی درس:
5- Krause’s food, Nutrition and Diet therapy
2- Human Nutrition and dietetics
3- Modern Nutrition in Health and Disease
نحوه ارسضیابی:
-

اهتحبى هیبى تشم ; %31

-

اهتحبى فبیٌبل ; %61

-

کَئیض ; %51

نحوه محاسبه نمزه کل:
-

آصهَى کتجی %91

-

کَئیض ٍ فؼبلیت دسسی %51

مقزارت آموسضی:
 -حذاقل ًوشُ قجَلی

51

 -هیضاى غیجت هجبص دس کالع حذاکثش  4جلسِ

جذول سمانبنذی درس تغذیه و تغذیه درمانی
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سزفصل مطالب

امکانات مورد

روش

ساعت ارایه

نحوه ارایه

منابع درسی

نیاس

ارسضیابی

مقذمه ای در علم تغذیه تبریخچه ي تعبریف

2

سخىزاوی ،پزسش ي
پبسخ  ،ببرش فکز

تغذیه کزايس ،تغذیه  ،Humanتغذیه
Modern

کالس درس ،ايرهذ ،يیذئً
پزيصکتًر ،اسالیذ

تزکیب بذن ي تزکیببت مًاد غذایی

2

"

"

"

"

جىبه هبی بیًشیمیبیی ي تغذیه ای کزبًهیذراتهب

2

"

"

"

"

جىبه هبی بیًشیمیبیی ي تغذیه ای پزيتئیه هب

2

"

"

"

"

جىبه هبی بیًشیمیبیی ي تغذیه ای چزبی هب

2

"

"

"

"

اوزصی ي ريشهبی محبسبه آن

2

"

"

"

"

يیتبمیه هب ي وقش آوهب در سالمت ي بیمبری
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"

"

"

"

امالح ي وقش آوهب در سالمت ي بیمبری

2

"

"

"

"

رصیم هبی غذایی بیمبرستبوی

2

"

"

"

"

چبقی ي درمبن تغذیه ای آن

2

"

"

"

"

تغذیه در بیمبریهبی قلب ي عزيق

2

"

"

"

"

تغذیه در بیمبریهبی گًارشی

2

"

"

"

"

تغذیه در بیمبران مبتال به دیببت

2

"

"

"

"

تغذیه در بیمبریهبی کلیًی

2

"

"

"

"

بهذاشت مًاد غذایی ي ريشهبی وگهذاری مًاد غذایی

2

"

"

"

"

نمونه یک طزح درس
تاریخ ارائه درس:

سال تحصیلی:
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آسمًن کتبی  ،کًئیش

تزم:

تعذاد دانطجو:

نام واحذ:

مذت کالس 2 :ساعت

عناوین درس :جٌجِ ّبی ثیَضیویبیی ٍ تغزیِ ای پشٍتئیي ّب
اهذاف آموسضی:
داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اص ًظش ضیویبیی پشٍتئیٌْب سا طجقِ ثٌذی ًوبیذ.

-

پشٍتئیي ّب سا اص ًظش تغزیِ ای طجقِ ثٌذی ًوبیذ.

-

هقبدیش تَصیِ ضذُ سا دس سطین غزایی ثیبى ًوبیذ.

-

ًقص پشٍتئیي ّب سا دس سالهتی ٍ ثیوبسی ثیبى کٌذ.

-

سَء تغزیِ کوجَد پشٍتئیي سا تطشیح ًوبیذ.

-

سٍضْبی اسصیبثی ٍضؼیت پشٍتئیي سا ثیبى ًوبیذ.

-

هٌبثغ غزایی پشٍتئیي ّب سا ثیبى ًوبیذ.

روش آموسش:
سخٌشاًی  ،پشسص ٍ پبسخ ٍ ثبسش فکش
مزاحل سخنزانی:
 -ثشسسی پشٍتئیي ّب اص ًظش ضیویبیی ٍ طجقِ ثٌذی آًْب

 21دقیقِ

 -هقبدیش تَصیِ ضذُ پشٍتئیي دس سطین غزایی

 51دقیقِ

ً -قص پشٍتئیي دس سالهت ٍ ثیوبسی

 31دقیقِ

 -سَء تغزیِ کوجَد پشٍتئیي

 31دقیقِ

 -سٍضْبی اسصیبثی ٍضؼیت پشٍتئیي ّب

 55دقیقِ

 -هٌبثغ غزایی پشٍتئیي ّب

 51دقیقِ

ارسضیابی درس:
 -تکبلیف کالسی ٍ کَئیض ٍ اهتحبى کتجی
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