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 اهداف اختصاصی و ویژه
نوع یادگیري از نظر 

 گانههاي سهحیطه
 فعالیت دانشجو فعالیت معلم نیازدانش پیش

 وسایل

دیداري و 

 شنیداري

 ارزیابی )سنجش(

 
 اهداف اختصاصی: 

اهمیت و نقش رژیمهای درمانی در -1

کنترل وزن و مداوای چاقی و 

اطالعاااا  خ طراطرسااا اري 

recall در حيطه شناخت 
تغذیه پیشرفته 

 2و1
و بااا  Case Studyدادن ساارنراني خ  -

بهااااره گیااااری از وسااااای  کمااااک 

اورهااااد، ،  پاورپوینااااتزشاااای )آمو
 اسالید، ویدئوپروژکتور(

 در كالس:
 گوش س ردن -

 پرسش  -

 مشاهده  -

 ترته  -

 پرخژكتور  -

 جزخه  -

 نتپاخر پوي  -

 پرسش در پايان كالس  -

-  Quiz در جلسه طعدي 

امتحان كتباي در پاياان   -

 ترم



 الغری 

پس از اتمام این بخش دانشجو باید 
 بتواند:
تعریف چاقی و الغری را بیان          -

 کند. 
معیارهای تشخیص چاقی و          -

 الغری را بیان کند. 
فاکتورهای موثر در کنترل وزن را          -

 تعریف کند.

سندرم تخمدان پلی کیستیک و       -
سندرم متابولیک را بتواند توصیح 

 دهد.
راهکارهای مناسب رژیمی،          -

رفتاری و فعالیتی را در درمان 

 چاقی و الغری توضیح دهد.
راهکارهای دارویی و چگونگی          -

در درمان استفاده از داروها 

 چاقی و الغری را بیان کند. 
راهکارهای دیگر از جمله جراحی          -

و چربی کشی را در درمان چاقی 

 توضیح دهد. 
 (Anorexia)بی اشتهایی عصبی          

 را شناسایی کند.
طریقه درمان بی اشتهایی          -

 عصبی را بیان کند. 
را  (Bulemia)پرخوری عصبی          -

 اسایی کند. شن
راهکارهای مناسب جهت درمان          -

و بی اشتهایی  پرخوری عصبی
 عصبی را توضیح دهد. 

راهکارهای مناسب رژیمی را          -

را  جهت افراد مبتال به دیابت

 توضیح دهد.
انواع دیابت و کنترل دارویی آنرا          -

 تشخیص دهد. 
نقش رژیم غذایی در کنترل          -

 را بیان کند.  Iیابت نوع د
نقش رژیم غذایی در کنترل          -

 در طيمارستان فعاليت خارج از كالس  - 

 

های رزیام  Caseارائه   -

درماااانی باااه عناااوان 
 تمرین عملی

 

 خارج از كالس:
 مشاهده  -

 پرسش  -

 تمرين  -

 

هاااای  Caseارائاااه  -

رزیاام درمااانی بااه 
عنااااااوان تماااااارین 

 عملی
 



 را بیان کند.  IIدیابت نوع 
نقش رژیم غذایی در کنترل          -

 دیابت دوران بارداری را بیان کند. 
میزان کالری مورد نیاز یک بیماری          -

دیابتی را تعیین و چگونگی 
تقسیم مواد غذایی او را در طی 

 ان کند.روز بی
چگونگی مداوای هیپوگالیسمی          -

 یا کاهش قند خون را بیان کند. 
تغذیه پزشکی در بیماریهای دستگاه  -2

 گوارش

 دانشجو باید بتواند: 
نقش تغذیه پزشکی را در          -

بیماریهای قسمت باالی دستگاه 
 گوارش بیان کند. 

توصیه های رژیمی را در درمان          -

 کس بیان کند.ریفال
توصیه های رژیمی را در درمان          -

 بیماریهای التهابی مری بیان کند.
توصیه های رژیمی را در درمان          -

 فتق هیاتال بیان کند. 
توصیه های رژیمی را در درمان          -

 گاستریت حاد بیان کند.
توصیه های رژیمی را در درمان          -

 کند.  زخم دوازده بیان
توصیه های رژیمی را در درمان          -

 سرطان معده بیان کند. 
سندرم دامپینگ را شناسایی و          -

 تغذیه درمانی آن را توضیح دهد.
نقش تغذیه پزشکی را در          -

بیماریهای قسمت پایین دستگاه 

 گوارش بیان کند. 
توصیه های رژیمی را در درمان          -

 نویسد.یبوست ب
توصیه های رژیمی را در درمان          -

اسهال حاد و مزمن پایدار 
 بنویسد.

توصیه های رژیمی را در درمان          -

سندرم روده تحریک پذیر بیان 



 کند. 
توصیه های رژیمی را در درمان          -

 بیماری دیورتیکورا بیان کند. 
توصیه های رژیمی را در درمان          -

 اری سلیاک بیان کند. بیم
توصیه های رژیمی را در سندرم          -

 روده کوتاه و روده کور بیان کند. 
تغذیه درمانی را در بیماری          -

 هپاتیت کبدی بیان کند.
توصیه های رژیمی را در سیروز          -

 کبدی توضیح دهد. 
نقش پروتئینها را در مداوای          -

 بیان کند.  بیماریهای کبدی
مواد غذایی غیرمجاز را در          -

 بیماران سیروزی بیان کند. 
اسفالوپاتی کبدی را توضیح و          -

 راهکارهای تغذیه ای را بیان کند. 
توصیه های رژیمی را در سنگ          -

 کیسه صفرا بیان کند. 
مواد غذایی غیر مجاز را در          -

ا بیماران سنگ کیسه صفر
 شناسایی کند. 

 
 تغذیه پزشکی در بیماریهای کلیوی  -3

 دانشجو باید بتواند: 
نقش پروتئینها را در درمان          -

 سندرم نفرونیک توصیح دهد. 
توصیه های رژیمی را در سندرم          -

 نفرونیک بیان کند.
نقش کلیه مواد مغذی ار در          -

 نارسایی حاد کلیوی بیان کند.
رژیم غذایی مناسب در درمان          -

 نارسایی حاد کلیوی را بنویسد.
نقش پروتئینها و ریز مغذیها را در          -

کنترل بیماری مزمن کلیوی بیان 
 کند. 

رژیم غذایی مناسب را در کنترل          -

 بیماری مزمن کلیوی بنویسد. 

ان رژیم غذایی مناسب را در بیمار   -



ه اهدایی در لیکدریافت کننده 
مراح  مختلف بعد از پیوند 

 بنویسد. 

 
 

تغذیه پزشکی در درمان بیماریهای قلب  -4
 و عروق و هیپرلپیدمی

 دانشجو باید بتواند: 
 پاتوفیزیولوژیبتواند اپیدمیولوژی و   -      

 را توضیح دهد بیماریهای قلبی
انواع هیپر لپیدمی را شناسایی          -

هر کدام را بیان  و درمان تغذیه ای

 کند. 
تداخالت غذا و داروهای کاهش        -

خون را بیان  و فشار دهنده چربی
 کند.

نقش تغذیه را در جلوگیری از       -

 high riskپرفشاری خون در افراد 
 بیان کند.

فاکتورهای تغذیه موثر در کنترل          -

 پرفشاری خون را بیان کند. 
را  Dashیم غذایی بطور کام  رژ         -

توضیح و کاربرد آنرا در افراد 

 مختلف بیان کند. 
هیپر بتواند رژیم غذایی در      -

 پرفشاری خون ،   لپیدمی
،نارسایی قلبی و پیوند قلب را 

 بنویسد

 
رژیم غذایی در بیماران با  -5

 TPNو  ENسوختگی ، جراحی ، 

پاسخ متابولیکی به استرس و 

 گرسنگی را بداند.

 د دچارانغذایی در بیمار رژیم

 را بتواند بنویسد.  سوختگی



جراحی شده  انغذایی در بیمار رژیم

 را بتواند بنویسد .

دچار صدمت   انغذایی در بیمار رژیم

 مغزی  را بتواند بنویسد.

را بتواند  TPNو  ENموارد کاربرد 

 توضیح دهد.

را بتواند  TPNو  ENانواع روشهای 

 بیان نماید.

را بتواند  EN اندر بیمارغذایی  رژیم

 بنویسد.

را بتواند  TPN انغذایی در بیمار رژیم

 بنویسد.

 

 تغذیه پزشکی در بیماریهای سرطان  -6
 دانشجو باید بتواند:

توصیه های تغذیه ای، انستیتو          -

 سرطان آمریکا را شناسایی کند. 
کاربرد توصیه های تغذیه ای با          -

ایی کشور فرهنگ و  عادات غذ

 مطابقت دهد.
نقش تغذیه در بروز پیشگیری          -

 سرطان را بیان کند. 
نقش تک به تک درشت مغذیها و          -

ریز مغذیها را در بروز یا پیشگیری 

 از سرطان بیان کند. 
نقش مواد افزودنی الک ، قهوه،          -

شیرین کننده های مصنوعی را 
 در بروز سرطان بیان کند. 

مشکالت تغذیه را در حین درمان          -

 سرطان بیان کند. 
راهکارهای مناسب تغذیه در          -

درمان سرطان، جراحی، 

پرتودرمانی، شیمی درمانی را 



 بیان کند. 
راهکارهای مناسب تغذیه برای          -

را بیان  cachexiaجلوگیری از 
 کند. 

 رژیم غذایی بیماران دریافت کننده   -
پیوند مغز استخوان را بتواند 

 .بنویسد

 
در بیماریهای  رژیمهای درمانی -7

 کودکان
 

مشکالت غذایی کودکان و  -

 را بداند.  راهکارهای مناسب 

 
در  تغذیه راهکارهای مناسب در -

پروتئین  تغذیه ءکودکان دچار سو

انرژی  را بداند بداند  و بتواند  –
رژیم غذایی مناسب را در کنترل 

 اری بنویسد. بیم
 

در  تغذیه راهکارهای مناسب در -

و عفونی  بیماریهای کودکان دچار 
رژیم شرایط ویژه را بداند  و بتواند 

غذایی مناسب را در کنترل 

 بیماری بنویسد. 
 

تغذیه در  راهکارهای مناسب در -

کودکان مبتال به بیماریهای متابولیک 
رژیم غذایی ارثی را بداند و بتواند 

 را در کنترل بیماری بنویسد.مناسب 
آلرژیهای غذایی کودکان و    -

تغذیه کودکان  راهکارهای مناسب در

 را بداند.   غذایی آلرژیهای مبتال به  
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