هؼبًٍت آهَسضی  -هزکش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذضبّزٍد
فزم عزح درط ًیوسبل تحصیلی دوم 95-96
درط:تغذیِ ٍ تغذیِ درهبًی

ًام
هیشاى ٍاحذٍ 1/5:احذ ًظزی
پیؼ ًیاس :بیَؽیوی
ّذف کلی درط:

رؽتِ تحصیلی:
پزعتاری

هحل بزگشاری :دانطکذه پسضکی

هقطغ تحصیلی داًؾجَیاى :کارؽٌاعی

هذرط:هزین ّزاتی

گغتزػ داًؼ داًؾجَ در سهیٌِ ًقؼ تغذیِ در تاهیي عالهت فزد در دٍرُ ّای هختلف سًذگی  ،ارتقا داًؼ هزبَط بِ هصزف هَاد غذایی در سًذگی رٍسهزُ  ،آؽٌا کزدى داًؾجَ پزعتاری با اًَاع رصین ّای غذایی در درهاى بیواری ّا ٍ

اّویت آهَسػ بِ بیوار در هَرد رػایت رصین غذایی هزتبط .

هٌابغ اصلی

درط 2014( .Mahan, L.Kathleen.1:یا چاپ جذیذ) .هزجغ اصَل تغذیِ ٍ رصین درهاًی کزاٍط .تزجوِ حویذرضا فزؽچی  .عیذُ آهٌِ هجذ  .عیذُ ًذا هَعَی  .هْؾیذ حاج حغیٌی ً .ذا فاضل  .سّزا جوؾیذی ً .یوا طیبی ًضاد

 .2تاهپغَى  ،عیٌتیا  1379(.یا چاپ جذیذ) .تغذیِ  :پیؾگیزی ٍ درهاى  .تزجوِ داریَػ  ،کَّی کوالی  .چاپ اٍل
 .3فاکظ  ،بزایاى آًتًَی  ،کاهزٍى  ،آلي چی ( 1376یا چاپ جذیذ) .داًؼ غذا  ،تغذیِ ٍ عالهتی  ،تزجوِ داریَػ کَّی کوالی  ،تْزاى  :فارابی
4. Dudak, S., Nutrition Essentials for Nursing Practice,(last ed.). Philadelphia: Lippincott.

ضوبرُ

تبریخ جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

1

1395/11/10

ًقص تغذیِ صحیح در تبهیي سالهت فزد

2

1395/11/17

3

1395/11/24

جلسِ

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیغِ اّذاف
آهَسضی  :ضٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

آهَسضی

ٍسهبى

-1آضٌبیی ثب ًکبت هْن دغذیِ ای
-2دریبفت تفبٍت هَاد هغذی ٍ غذا
ً-3قص آداة  ،سٌي ٍ سجک سًذگی در تغذیِ

سخٌزاًی هجبحثِ
ای  -پزسص ٍ
پبسخ

تختِ ٍ هبصیک ٍ
ٍیذئَ پزٍصکتَر

1395/11/10
10-11/30

...

تکبلیف داًطجَ
ارائِ هَضَػی در
راثغِ ثب هغبلت
درسی در تبریخ
ّبی هطخص

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى
ارائِ هغبلت تَسظ
داًطجَ در
کالط%20
اهتحبى پبیبى
تزم%80

-1ضٌبخت اّویت ًقص کزثَّیذرات ّب در ثذى
ضٌبخت هَاد هغذی (درضت هغذی ّب)
کزثَّیذرات ّب ٍ ًقص آًْب در رصین غذایی
رٍساًِ ثِ صَرت کبرثزدی

-2ضٌبخت اًَاع کزثَّیذرات ّب
-3ضزح چگًَگی ّضن ٍ جذة کزثَّیذرات ّب

//

//

1395/11/17
10-11/30

//

//

 -4ضیزیي کٌٌذُ ّبی عجیؼی ٍ هصٌَػی
-1ضزح اّویت ًقص چزثی ّب در ثذى
چزثی ّب ٍ ًقص آًْب در رصین غذایی رٍساًِ
ثصَرت کبرثزدی

-2ضٌبخت اًَاع چزثی ّب ٍ عجقِ ثٌذی آًْب
-3ضزح چگًَگی ّضن ٍ جذة چزثی ّب
 -4ضٌبخت ًقص اسیذّبی چزة ضزٍری ٍ غیزضزٍری

//

//

1395/11/24
10-11/30

//

//

 -5ضٌبسبیی هٌبثغ غذایی چزثی ّب

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هؼبًٍت آهَسضی  -هزکش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذضبّزٍد
فزم عزح درط ًیوسبل تحصیلی دوم 95 -96

ًام

درط:تغذیِ ٍ تغذیِ درهبًی

ّذف کلی

رؽتِ تحصیلی :پزعتاری

هحل بزگشاری :داًؾکذُ پشؽکی

هقطغ تحصیلی داًؾجَیاى :کارؽٌاعی

هذرط :هزین ّزاتی

درط :گغتزػ داًؼ داًؾجَ در سهیٌِ ًقؼ تغذیِ در تاهیي عالهت فزد در دٍرُ ّای هختلف سًذگی  ،ارتقا داًؼ هزبَط بِ هصزف هَاد غذایی در سًذگی رٍسهزُ  ،آؽٌا کزدى داًؾجَ پزعتاری با اًَاع رصین ّای غذایی در درهاى بیواری ّا ٍ

اّویت آهَسػ بِ بیوار در هَرد رػایت رصین غذایی هزتبط .

هٌابغ اصلی

درط 2014( .Mahan, L.Kathleen .1:یا چاپ جذیذ) .هزجغ اصَل تغذیِ ٍ رصین درهاًی کزاٍط .تزجوِ حویذرضا فزؽچی  .عیذُ آهٌِ هجذ  .عیذُ ًذا هَعَی  .هْؾیذ حاج حغیٌی ً .ذا فاضل  .سّزا جوؾیذی ً .یوا طیبی ًضاد

 .2تاهپغَى  ،عیٌتیا  1379(.یا چاپ جذیذ) .تغذیِ  :پیؾگیزی ٍ درهاى  .تزجوِ داریَػ  ،کَّی کوالی  .چاپ اٍل
 .3فاکظ  ،بزایاى آًتًَی  ،کاهزٍى  ،آلي چی ( 1376یا چاپ جذیذ) .داًؼ غذا  ،تغذیِ ٍ عالهتی  ،تزجوِ داریَػ کَّی کوالی  ،تْزاى  :فارابی
4. Dudak, S., Nutrition Essentials for Nursing Practice,(last ed.). Philadelphia: Lippincott.

ضوبرُ
جلسِ

تبریخ جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

پزٍتئیي ّب ٍ ًقص آًْب در رصین غذایی

4

1395/12/1

رٍساًِ ثصَرت کبرثزدی

5

1395/12/8

//

6

1395/12/15

ضٌبخت هَاد هغذی(ریشهغذی ّب)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیغِ اّذاف آهَسضی :

رٍش یبددّی

ضٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

یبدگیزی



هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

آهَسضی

(دقیقِ)

-1ضٌبخت پزٍتئیي ّب ٍ ًقص آًْب در ثیوبری ٍ سالهتی
-2ضٌبسبیی اًَاع پزٍتئیي ّب ٍ عجقِ ثٌذی آًْب

//

//

-3یبدگیزی کبرثزدی هٌبثغ غذایی پزٍتئیي ّب
 -1ضٌبخت تؼبدل اسُتِ در ٍضؼیت ّبی سالهتی ٍ ثیوبری
 -2چگًَگی ّضن ٍ جذة پزٍتئیي ّب

//

//

-3یبدگیزی ثؼضی اختالالت هزثَط ثِ هصزف پزٍتئیي ّب

1395/12/1
10-11/30
1395/12/8
10-11/30

تکبلیف داًطجَ

//

//

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

//

//

-1یبدگیزی ًقص ٍیتبهیي ّب  ،اهالح ٍ آة در سالهتی ٍ ثیوبری
-2ضٌبخت اًَاع ٍیتبهیي ّب ٍ هطکالت ًبضی اس کوجَد آًْب
 -3عجقِ ثٌذی ٍیتبهیي ّب ٍ اهالح

//

//

1395/12/15
10-11/30

//

//

 -4هٌبثغ غذایی هفیذ ٍیتبهیي ّب ٍ اهالح

روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هؼبًٍت آهَسضی  -هزکش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذضبّزٍد
فزم عزح درط ًیوسبل تحصیلی دوم 95 -96

ًام درط :تغذیِ ٍ تغذیِ درهاًی
ّذف کلی

رؽتِ تحصیلی :پزعتاری

هحل بزگشاری :داًؾکذُ پشؽکی

هقطغ تحصیلی داًؾجَیاى :کارؽٌاعی

هذرط :هزین ّزاتی

درط :گغتزػ داًؼ داًؾجَ در سهیٌِ ًقؼ تغذیِ در تاهیي عالهت فزد در دٍرُ ّای هختلف سًذگی  ،ارتقا داًؼ هزبَط بِ هصزف هَاد غذایی در سًذگی رٍسهزُ  ،آؽٌا کزدى داًؾجَ پزعتاری با اًَاع رصین ّای غذایی در درهاى بیواری ّا ٍ

اّویت آهَسػ بِ بیوار در هَرد رػایت رصین غذایی هزتبط .

هٌابغ اصلی

درط 2014( .Mahan, L.Kathleen .1:یا چاپ جذیذ) .هزجغ اصَل تغذیِ ٍ رصین درهاًی کزاٍط .تزجوِ حویذرضا فزؽچی  .عیذُ آهٌِ هجذ  .عیذُ ًذا هَعَی  .هْؾیذ حاج حغیٌی ً .ذا فاضل  .سّزا جوؾیذی ً .یوا طیبی ًضاد

 .2تاهپغَى  ،عیٌتیا  1379(.یا چاپ جذیذ) .تغذیِ  :پیؾگیزی ٍ درهاى  .تزجوِ داریَػ  ،کَّی کوالی  .چاپ اٍل
 .3فاکظ  ،بزایاى آًتًَی  ،کاهزٍى  ،آلي چی ( 1376یا چاپ جذیذ) .داًؼ غذا  ،تغذیِ ٍ عالهتی  ،تزجوِ داریَػ کَّی کوالی  ،تْزاى  :فارابی
4. Dudak, S., Nutrition Essentials for Nursing Practice,(last ed.). Philadelphia: Lippincott.

ضوبرُ
جلسِ

تبریخ جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

ضٌبخت غذا ً ،قص اًزصی در ثذى ٍ تٌظین

7

1395/12/22

ثزًبهِ غذایی

8

1396/1/20

//

9

1396/1/27

//

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیغِ اّذاف

رٍش یبددّی

آهَسضی  :ضٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

یبدگیزی



هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

آهَسضی

(دقیقِ)

-1ضٌبخت غذا ٍ تٌظین ثزًبهِ غذایی
-2تؼییي ًیبسّبی غذایی

//

//

-3راٌّوبی هلی ثزای تٌظین رصین غذایی

1395/12/22
10-11/30

تکبلیف داًطجَ

//

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

//

-1یبدگیزی اسبط هتبثَلیسن اًزصی در ثذى
-2چگًَگی هحبسجِ اًزصی هَرد ًیبس فزد
 -3یبدگیزی ػَاهل هَثز ثز هتبثَلیسن پبیِ

//

//

1396/1/20
10-11/30

//

//

-1یبدگیزی جیزُ غذایی هتؼبدل
-2چگًَگی هحبسجِ ٍسى ایذُ آل
-3یبدگیزی رٍش ّبی ثزرسی ٍضؼیت تغذیِ ای در
افزاد

//

//

1396/1/27
10-11/30

//

//

...

روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هؼبًٍت آهَسضی  -هزکش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذضبّزٍد
فزم عزح درط ًیوسبل تحصیلی دوم 95 -96

ًام درط :تغذیِ ٍ رصین درهاًی
ّذف کلی

رؽتِ تحصیلی :پزعتاری

هحل بزگشاری:

هقطغ تحصیلی داًؾجَیاى :کارؽٌاعی

داًؾکذُ پشؽکی

هذرط :هزین ّزاتی

درط :گغتزػ داًؼ داًؾجَ در سهیٌِ ًقؼ تغذیِ در تاهیي عالهت فزد در دٍرُ ّای هختلف سًذگی  ،ارتقا داًؼ هزبَط بِ هصزف هَاد غذایی در سًذگی رٍسهزُ  ،آؽٌا کزدى داًؾجَ پزعتاری با اًَاع رصین ّای غذایی در درهاى بیواری ّا ٍ

اّویت آهَسػ بِ بیوار در هَرد رػایت رصین غذایی هزتبط .

هٌابغ اصلی

درط 2014( .Mahan, L.Kathleen .1:یا چاپ جذیذ) .هزجغ اصَل تغذیِ ٍ رصین درهاًی کزاٍط .تزجوِ حویذرضا فزؽچی  .عیذُ آهٌِ هجذ  .عیذُ ًذا هَعَی  .هْؾیذ حاج حغیٌی ً .ذا فاضل  .سّزا جوؾیذی ً .یوا طیبی ًضاد
 .2تاهپغَى  ،عیٌتیا  1379(.یا چاپ جذیذ) .تغذیِ  :پیؾگیزی ٍ درهاى  .تزجوِ داریَػ  ،کَّی کوالی  .چاپ اٍل
 .3فاکظ  ،بزایاى آًتًَی  ،کاهزٍى  ،آلي چی (  1376یا چاپ جذیذ) .داًؼ غذا  ،تغذیِ ٍ عالهتی  ،تزجوِ داریَػ کَّی کوالی  ،تْزاى  :فارابی
4. Dudak, S., Nutrition Essentials for Nursing Practice,(last ed.). Philadelphia: Lippincott.

ضوبرُ

تبریخ جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

10

1396/2/3

یبدگیزی اًَاع رصین ّبی درهبًی

11

1396/2/10

//

12

1396/2/17

جلسِ

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیغِ اّذاف

رٍش یبددّی

آهَسضی  :ضٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

یبدگیزی



هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

آهَسضی

(دقیقِ)

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

-1آهَسش هطخصبت رصین غذایی ًزهبل
-2یبدگیزی رصین غذایی کن کبلزی ٍ پزکبلزی
ً-3حَُ کبرثزد رصین غذایی پز پزٍتئیي ٍ کن پزٍتئیي

//

//

1396/2/3
10-11/30

//

//

 -4رصین غذایی کن ًوک
-1آهَسش کبرثزد رصین غذایی کن چزثی
-2ضٌبخت رصین غذایی هبیؼبت ضفبف
-3ضٌبخت رصین غذایی ًزم

//

//

1396/2/10
10-11/30

//

//

 -4ضٌبخت رصین غذایی کن فیجز ٍ پز فیجز
یبدگیزی رصین ّبی غذایی در ثیوبری ّب
(رصین غذایی درهبًی در اختالالت دستگبُ
گَارش)

-1ضٌبخت تغذیِ درهبًی پشضکی در ثیوبری ّبی دستگبُ
گَارش
-2تغذیِ درهبًی پشضکی دستگبُ گَارش فَقبًی

//

//

1396/2/17
10-11/30

//

//

-3تغذیِ درهبًی پشضکی دستگبُ گَارضی تحتبًی

روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هؼبًٍت آهَسضی  -هزکش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذضبّزٍد
فزم عزح درط ًیوسبل تحصیلی دوم 95 -96

ًام درط :تغذیِ ٍ رصین درهاًی

رؽتِ تحصیلی :پزعتاری

هحل بزگشاری:داًؾکذُ

هقطغ تحصیلی داًؾجَیاى :کارؽٌاعی

هذرط :هزین ّزاتی

پشؽکی

ّذف کلی

درط :گغتزػ داًؼ داًؾجَ در سهیٌِ ًقؼ تغذیِ در تاهیي عالهت فزد در دٍرُ ّای هختلف سًذگی  ،ارتقا داًؼ هزبَط بِ هصزف هَاد غذایی در سًذگی رٍسهزُ  ،آؽٌا کزدى داًؾجَ پزعتاری با اًَاع رصین ّای غذایی در درهاى بیواری ّا ٍ

اّویت آهَسػ بِ بیوار در هَرد رػایت رصین غذایی هزتبط .

هٌابغ اصلی

درط 2014( .Mahan, L.Kathleen .1:یا چاپ جذیذ) .هزجغ اصَل تغذیِ ٍ رصین درهاًی کزاٍط .تزجوِ حویذرضا فزؽچی  .عیذُ آهٌِ هجذ  .عیذُ ًذا هَعَی  .هْؾیذ حاج حغیٌی ً .ذا فاضل  .سّزا جوؾیذی ً .یوا طیبی ًضاد

 .2تاهپغَى  ،عیٌتیا  1379(.یا چاپ جذیذ) .تغذیِ  :پیؾگیزی ٍ درهاى  .تزجوِ داریَػ  ،کَّی کوالی  .چاپ اٍل
 3فاکظ  ،بزایاى آًتًَی  ،کاهزٍى  ،آلي چی ( 1376یا چاپ جذیذ) .داًؼ غذا  ،تغذیِ ٍ عالهتی  ،تزجوِ داریَػ کَّی کوالی  ،تْزاى  :فارابی
4. Dudak, S., Nutrition Essentials for Nursing Practice,(last ed.). Philadelphia: Lippincott.

ضوبرُ
جلسِ

تبریخ جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیغِ اّذاف

رٍش یبددّی

آهَسضی  :ضٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

یبدگیزی



هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

آهَسضی

(دقیقِ)

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

-1آضٌبیی ثب تغذیِ درهبًی پشضکی در ثیوبری ّبی قلت
ٍ ػزٍق
آضٌبیی ثب رصین غذایی در ثیوبری ّبی قلت

13

1396/2/24

ٍ ػزٍق ٍ دیبثت ٍ ثیوبری ّبی کلیَی ٍ
سَختگی ّب ٍ آًوی

-2ضٌبخت تغذیِ درهبًی پشضکی در دیبثت
-3آهَسش تغذیِ درهبًی پشضکی در ثیوبری ّبی کلیَی
 -4آهَسش تغذیِ درهبًی پشضکی در سَختگی ّب

-5

//

//

1396/2/24
10-12/45

//

//

ضٌبخت تغذیِ درهبًی پشضکی در آًوی

-1
14

-2
-3
...
-1

15

-2
-3
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 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

...

هؼبًٍت آهَسضی  -هزکش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذضبّزٍد
فزم عزح درط ًیوسبل تحصیلی ……………………………

ًام درط:

هقطغ تحصیلی داًؾجَیاى:

رؽتِ تحصیلی:

هذرط:

هحل بزگشاری:

درط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:

ّذف کلی
هٌابغ اصلی درط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:
ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیغِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی
یبدگیزی



هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

آهَسضی

(دقیقِ)

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

-1
16

-2
-3
...
-1

17

-2
-3
...
-1
-2

18

-3
...
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