
 بسمه تعالی 

 برنامه درسی

 

 دانشکده بهداشت گروه تغذیه

 

 Iتغذیه درمانی 

 تهیه و تنظیم 

 دکتر ناهید آریائیان

 

****************************** 
 واحد 3تعداد واحد:     1نام درس: رژیم درمانی 

 مسئول برنامه:  گروه تغذیه      مقطع: کارشناسی
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 اهداف کلی:
 هدف کلی از ارایه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان در زمینه ی موضوعات زیر       می باشد:

 مقدمه و تاریخچه رژیم های درمانی -1

 اهمیت و نقش رژیم های درمانی در بهبود وضعیت بیماران -2

 تیم پزشکی و وظایف متخصص تغذیه در این تیم -3

 اصول تنظیم رژیم های پایه بیمارستانی-4

 اصول تنظیم رژیم های درمانی -1

 انواع رژیم های درمانی -6

 مایع صاف  -الف

 مایع کامل -ب

 رژیم غذایی نرم  -ج

 جامد -د

 ، پر پروتئین پرکالری -ه

 رژیم غذایی در سوختگیها و جراحیها -1

 رژیم غذایی در عفونت ها و مجروحین جنگی  -8

 تغذیه با لوله، تغذیه وریدی، ارتباط غذا و دارو  -9

 بررسی وضع تغذیه بیمار در بیمارستانها به منظور ارزیابی در پیشرفت درمان  -11

 اهداف اختصاصی: 

 های درمانی مقدمه و تاریخچه رژیم -1
 دانشجو باید بتواند: 

 جایگاه علم تغذیه درمانی در بین علوم پزشکی و پیراپزشکی را نشان دهد.         -

 ضرورت آشنایی دانشجویان علوم تغذیه با رژیم های درمانی را بیان کند.          -

تاریخچه تغذیه درمانی را با ذکر نام همه دانشمندانی که از پانصد سال قبل از میالد مسیح تا کنون از غذا در          -

 درمان استفاده کرده اند را بیان کند. 

 
 اهمیت و نقش رژیم های درمانی در بهبود وضعیت بیماران  -2

 دانشجو باید بتواند: 



 درمان بیماری دارد را شرح دهد. سهمی که غذا و تغذیه درمانی در          -

توضیح دهد که اگر بیمار قبل از ورود به بیمارستان دچار سوء تغذیه باشد یا در بیمارستان دچار سوء تغذیه          -

 گردد یا هر دو چه تأثیری در درمان او دارد. 
 کند. عدم رعایت تغذیه الزم و کافی در دوره نقاهت چه پیامدی دارد، بیان          -

 
 تیم مسئول تغذیه و وظایف متخصصین تغذیه در این تیم  -3

 دانشجو باید بتواند: 
 اعضاء و تخصصهای الزم در یک تیم تغذیه درمانی را مشخص کند.          -

 نقش هر کدام از اعضاء را در ارتباط با تغذیه بیمار بیان کند.          -

 ر ارتباط با بیمار را فهرست نماید. نقش های مختلف متخصص تغذیه د         -

 
 اصول تغذیه رژیم های پایه بیمارستانی  -4

 دانشجو باید بتواند: 
 اجزاء تشکیل دهنده یک رژیم غذایی پایه را نام ببرد.          -

 سهم هر یک از گروههای مواد غذایی در رژیم پایه را مشخص کند.         -

 برای یک بیمارستان با بخش های مختلف یک رژیم پایه بنویسد.          -

 
 اصول تنظیم رژیم های درمانی  -1

 دانشجو باید بتواند: 
 چگونگی تنظیم یک رژیم غذایی متناسب با هر بیماری را شرح دهد.         -

 تناسب هر رژیم غذایی با بخش مربوطه را با ذکر جزئیات بنویسد.          -

 تفاوت این رژیم را با رژیم غذایی پایه نشان دهد و روش ایجاد تغییر را توضیح دهد.          -

 چگونگی آماده سازی بیمار را برای پذیرش رژیم غذایی خاص بیان کند.          -

 

 
 انواع رژیم های درمانی  -6

 دانشجو باید بتواند: 
، نرم، جامد، پر پروتئین و پرکالری، محدود از نمک، پرفیبر یا محدود از رژیم های درمانی مایع صاف، مایع کامل         -

 نمک را بنویسد و یک نمونه آن را به عنوان تمرین به استاد تحویل دهد. 
 

 رژیم غذایی در سوختگیها و جراحیها -1

 دانشجو باید بتواند: 
 برای یک بیمار سوخته با توجه به درجه سوختگی و درصد سوختگی رژیم متناسب بنویسد.          -

 برای هر عمل جراحی خاص، رژیم غذایی متناسب قبل از جراحی و دوره نقاهت را بنویسد.          -

 

 رژیم غذایی در عفونت ها و مجروحین جنگها -8
 دانشجو باید بتواند: 

 تال به عفونت با توجه به نوع و درجه عفونت رژیم غذایی بنویسد. برای بیماران مب         -

 برای مجروحین جنگها با توجه به نوع جراحت رژیم غذایی بنویسد.          -

 
 ، تغذیه وریدی و تداخل غذا و دارو  TPNتغذیه با لوله، -9

 دانشجو باید بتواند: 
 ده از آن و مدت زمان مجاز استفاده از آن را بیان کند. تغذیه با لوله را تعریف کند. زمان استفا         -

-         TPN .را تعریف کرده و شرایط استفاده از آن را بیان کند 

 تغذیه وریدی را تعریف کرده و شرایط استفاده از آن را بیان کند.         -

 دارند بیان کند. تداخل هر کدام از مواد غذایی را با داروهایی که کاربرد عمومی          -

 
 بررسی وضع تغذیه بیمار در بیمارستان به منظور ارزیابی پیشرفت درمان -11

 دانشجو باید بتواند: 
 اصول و روشهای ارزیابی وضع تغذیه ای بیمار را مشروح بیان نماید.          -

 ارزیابی وضع تغذیه بیماران بر اساس روشهای ممکن دسته بندی کرده و بیان کند.          -

ارزیابی وضع تغذیه بیماران را بر اساس سن، جنس و محدودیت های موجود را به گونه ای که عملی باشد          -

 بصورت یک برنامه کاری بنویسد. 



 

 روش آموزش: 
آموزش به روش سخنرانی و با بهره گیری از وسایل کمک آموزشی )اورهد،  به دلیل تعداد زیاد دانشجو در یک کالس،

 اسالید، ویدئو پروژکتور( انجام می گیرد. 
یک جلسه دانشجویان به بیمارستان بزرگ شهر برده می شوند تا از نزدیک با تغذیه پایه، تغذیه رژیمی و تغذیه بخش 

یم های غذایی مختلف و در بیماریهای مختلف تمرین کافی ها آشنا شوند. تالش می شود دانشجویان با نوشتن رژ

 داشته باشند. 
 دقیقه پایان هر جلسه، پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت دانشجو اختصاص داده می شود.  11

 
 شرایط اجراء: 

 امکانات آموزشی بخش 
 سالن سخنرانی         -

 کالس درس          -

 شی نظیر اسالید، ویدئوپروژکتور ، اورهد، تخته سیاه و تخته سفیدوسایل و تسهیالت کمک آموز          -

 
 آموزش دهنده: 

 دانشکده بهداشت  –اعضاء هیئت علمی گروه تغذیه          -

 

 منابع اصلی درس: 
1-      Human Nutrition & dietetics, J,S. Garrow, Ralph 10th (ed) Churchill livingestone, last ed  

2-      Food, Nutrition & diet therapy, krause’s L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott. 13th (ed), SANDERS 

2102.  
 

 ارزشیابی: 
مطالب تدریس شده در کالس و رفرانس های معرفی شده و مقاالت مورد تحقیق دانشجو و ارزشیابی و طرح سواالت 

 امتحانی مد نظر قرار می گیرد. 
 

  نحوه ارزشیابی:
 سواالت چند گزینه ای، مقایسه ای، پر کردنی و تشریحی خواهد بود.         -

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 امتحان پایان ترم از جزوه گفته شده و بخشهایی از کتاب که معرفی شده است.  61%         -

 امتحان میان ترم از جزوه گفته شده. 31%         -

 کوئیز که از مقاالت ترجمه شده توسط دانشجویان سئواالت کوئیز طرح می شود.  11%         -

 

 مقررات: 

 11 حداقل نمره قبولی  -
جلسه کامل تشکیل نشده  11جلسه و اگر کالس  11جلسه از  4تعداد دفعات مجاز غیبت موجه در کالس حداکثر  -

 جلسه غیبت مجاز شمرده می شود.  3باشد تنها 
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