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 معرفی درس: 

مختلف بدن است و کاربرد آن تنظیم  این درس آشنایی با علم رژیم شناسی در زمینه بیماری های دستگاه های  

 برنامه های مراقبت تغذیه ای در عرصه های بالینی است. 

  

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع و رشته تحصیلی:            علوم تغذیهگروه آموزشی:                  بهداشت اوز دانشکده : 

 2 :  تعداد واحد 4رژیم درمانی   :   نام درس

 نظری  نوع واحد :

 8- 10شنبه  دو  روز و ساعت برگزاری کالس:    2و    1رژیم درمانی    پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت   مکان برگزاری: 

                                            دکتر سمیه یوسایی   مسئول برنامه :   

 s_yousai2006@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                                                          52519277:   دانشکده  شماره تماس

                   دکتر سمیه یوسایی    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 s_yousai2006@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                                        52519277شماره تماس دانشکده:     

 دکتر سمیه یوساییتهیه و تنظیم :  

 1400بهمن   بازنگری:   تدوین/   تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد : 

 

 مروی و  اروفاپزیت   - آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در ریفالکس معدی -

 آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در سرطان دهان و جراحی ها -

 آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در سوء هاضمه، زخم پپتیک و گاستریت  -

ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سرطان معده، سندرم    آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، -

 دامپینگ و فلج معده

 آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به اسهال و  سلیاک  -

 ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به بیماری های التهابی معده آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری،   -

 آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به اسهال، یبوست  -

تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سوء جذب فروکتوز، عدم  آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی   -

 تحمل الکتوز 

 آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سلیاک -

اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتال - یان به اسپروی گرمسیری و  آشنایی با 

 سندروم روده ی تحریک پذیر 

 آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سندروم روده ی کوتاه  -

ان به سیروز صفراوی، آسیت و  آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالی -

 آنسفالوپاتی

 آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در بیماری های کیسه ی صفرا  -

 پانکراتیتآشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به   -

 سرطانآشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به   -

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 ف کلی اهدا ❖

 اروفاپزیت مروی و     - آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در ریفالکس معدی -

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مروی و اوزوفاژیت را شرح دهدو   -اتیولوژی و نحوه ی پیشگیری از ریفالکس معدی -

 . مروی و  اروفاپزیت را شرح دهد  -ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در ریفالکس معدی -

 هدف کلی  ❖

 
 اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در سرطان دهان و جراحی هاآشنایی با   -

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اتیولوژی و نحوه ی پیشگیری از ریفالکس سرطان دهان و جراحی ها را شرح دهد.  -

 درمانی در سرطان دهان و جراحی ها را شرح دهد. ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم  -

 هدف کلی  ❖

 

 آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در سوء هاضمه، زخم پپتیک و گاستریت

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 هاضمه، زخم پپتیک و گاستریت را شرح دهد. اتیولوژی و نحوه ی پیشگیری از سوء  -

 ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در سوء هاضمه، زخم پپتیک و گاستریت را شرح دهد.  -

 هدف کلی  ❖

 

سندرم  آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سرطان معده،  

 دامپینگ و فلج معده 

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 معده را شرح دهد.  اتیولوژی و نحوه ی پیشگیری از سرطان معده، سندرم دامپینگ و فلج -

 شرح دهد. ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سرطان معده، سندرم دامپینگ و فلج معده را   -

 هدف کلی  ❖

 

 آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به اسهال و  سلیاک 

 اهداف اختصاصی   ❖

 



 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اتیولوژی و اپیدمیولوژی اسهال و سلیاک را شرح دهد.  -

 انواع روش های تشخیصی سلیاک را شرح دهد.   -

 .ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به اسهال و  سلیاک را شرح دهد -

-  

 هدف کلی  ❖

 

 التهابی معده آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به بیماری های  

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اتیولوژی و نحوه ی پیشگیری از کرون و کولیت را شرح دهد.  -

 ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به کرون و کولیت را شرح دهد.  -

 هدف کلی  ❖

 
 ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به اسهال، یبوست آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری،   -

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اتیولوژی و نحوه ی پیشگیری از اسهال، یبوست را شرح دهد.  -

 شرح دهد. ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به اسهال، یبوست را  -

 .درمان اسهال در نوزادان و کودکان را شرح دهد -

 هدف کلی  ❖

 
آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سوء جذب   -

 فروکتوز، عدم تحمل الکتوز

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نحوه ی پیشگیری از سوء جذب فروکتوز و عدم تحمل الکتوز را شرح دهد.اتیولوژی و  -

ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سوء جذب فروکتوز و عدم تخمل الکتوز را شرح   -
 دهد. 

 درمان اسهال در نوزادان و کودکان را شرح دهد.  -

 هدف کلی  ❖

 
 پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سلیاکآشنایی با اتیولوژی، نحوه ی   -

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اتیولوژی و اپیدمیولوژی سلیاک را شرح دهد.  -



 انواع روش های تشخیصی سلیاک را شرح دهد.   -

 درمانی در مبتالیان به سلیاک را شرح دهد. ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم  -

 هدف کلی  ❖

 

ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به اسپروی گرمسیری و  اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری،  آشنایی با 

 سندروم روده ی تحریک پذیر

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اپیدمیولوژی اسپروی گرمسیری و سندروم روده ی تحریک پذیر را شرح دهد. اتیولوژی و  -

ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به اسپروی گرمسیری و سندروم روده ی تحریک پذیر را   -

 شرح دهد. 

 هدف کلی  ❖

 
تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سندروم روده  آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی   -

 ی کوتاه 

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اتیولوژی و اپیدمیولوژی سندروم روده ی کوتاه را شرح دهد.  -

 ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سندروم روده ی کوتاه را شرح دهد.  -

 هدف کلی  ❖

 
آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سیروز صفراوی،   -

 آسیت و آنسفالوپاتی

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اتیولوژی و اپیدمیولوژی سیروز صفراوی، آسیت و آنسفالوپاتی را شرح دهد.  -

 ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به سیروز صفراوی، آسیت و آنسفالوپاتی را شرح دهد.  -

 هدف کلی  ❖

 
 آشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در بیماری های کیسه ی صفرا  -

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در  

 اتیولوژی و اپیدمیولوژی کلستازیس، کله لیتیازیس، کله سیستیت را شرح دهد.  -

 .ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به کلستازیس، کله لیتیازیس، کله سیستیت را شرح دهد -

 هدف کلی  ❖

 



 ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به پانکراتیتآشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری،   -

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 اتیولوژی و اپیدمیولوژی پانکراتیت را شرح دهد.  -

 ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به پانکراتیت را شرح دهد.  -

 

 کلی هدف   ❖

 
 سرطانآشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به   -

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 اتیولوژی و اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی سرطان را شرح دهد. -

 درمانی در مبتالیان به سرطان را شرح دهد. ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم  -

 

 هدف کلی  ❖

 
 سرطانآشنایی با اتیولوژی، نحوه ی پیشگیری، ارزیابی وضع تغذیه و نحوه ی تنظیم رژیم درمانی در مبتالیان به   (2

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 عوامل تغذیه ای دخیل در سرطان زایی را شرح دهد.  -

 عوامل تغذیه ای دخیل در پیشگیری از سرطان را شرح دهد. نقش و   -

  



 

 روش آموزش ❖
 

 ترکیبی                                          مجازی                                      حضوری 

 : شرایط اجرا
 

 امکانات آموزشی:   ❖

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید ▪
 

 

 

   :منابع درسي   ❖
 خیر    بلی   عنوان منبع درسی در نظر دارید؟ آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به  

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: •

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 
های مشخص شده  صفحات و  فصل

 برای مطالعه 
Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. 
Saunders Company. رژیم درمانی 

Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 

Lippincott, Williams & Wilkins. 
 رژیم درمانی

Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, 

Baltimore, MD, USA. 
 رژیم درمانی
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 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

  

  
 

در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب   •

آن را    فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسی فوق یا به تنهایی به عنوان  

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاه روی سامانهبر  اری شده  ذمحتوای بارگ،  جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

 

 

 )کوییز/ میان ترم(  تکوینيآزمون های  ❖

 خیر    بلی    اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

 

 
   

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 

 
   

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه  ❖

 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه درسی  ▪

 خیر    بلی    اید؟ در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

........................................................................................................................................................................................... ...............  

 ................... ........................................................................................................................................................................................  

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

مدرس  توسط  

هدف از ارائه  

 تکلیف 

در یک پارگراف اتیولوژی روش تشخیص و درمان تغذیه ای سلیاک را   سلیاک  1

 شرح دهید 
16/12/00  23/12/00  25/12/00  

 

2 

 پانکراتیت 

را    پانکراتیتدر یک پارگراف اتیولوژی روش تشخیص و درمان تغذیه ای 

 شرح دهید 

26/02/00  03/03/00  06/03/00  



 ارزشیابي دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 5 آزمون میان ترم 

 13 آزمون پایان ترم 

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها 

 

 

 

 

 

 مقررات  ❖

                                       : مطابق قوانین آموزشيحداقل نمره قبولي   ▪

 : مطابق قوانین آموزشي                تعداددفعات مجاز غیبت در كالس ▪

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 3رژیم درمانی   درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه  تاریخ ارائه 
 موضوع جلسه 

 نحوه ارائه  مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش  

 ارزشيابي

18/11/00 

10-8 اپیدمیولوژی، اتیولوژی،   

شاخص های ارزیابی  

وضع تغذیه و تنظیم 

رژیم غذایی مبتالیان  

- ریفالکس معدیبه  

 مری و ازوفاژیت 

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

 اسالید 

آزمون،  

 تکلیف

25/11/00 

10-8 آشنایی با نحوه ی   

تنظیم انواع رژیم های  

درمانی در مبتالیان به  

جراحی  سرطان دهان و  

 ها

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

آزمون،   اسالید 

 تکلیف

02/12/00 

10-8 آشنایی با نحوه ی   

تنظیم انواع رژیم های  

درمانی در مبتالیان به  

سوء هاضمه، رخم  

 پپتیک و گاستریت 

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

آزمون،   اسالید 

 تکلیف

09/12/00 

10-8 آشنایی با تنظیم رژیم  

های درمانی در  

سندروم  مبتالیان به  

 دامپینگ و فلج معده

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

 اسالید 
آزمون،  

 تکلیف

16/12/00 

10-8 آشنایی با تنظیم رژیم  

های درمانی در  

اسهال و  مبتالیان به  

 سلیاک 

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

 اسالید 
آزمون،  

 تکلیف



23/12/00 

10-8 آشنایی با اپیدمیولوژی،   

اتیولوژی، شاخص های  

ارزیابی وضع تغذیه  

بیماری  مبتالیان به  

 های التهابی معده 

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

آزمون،   اسالید 

 تکلیف

22/01/01 

10-8 آشنایی با اپیدمیولوژی،   

اتیولوژی، شاخص های  

ارزیابی وضع تغذیه  

سهال و  مبتالیان به ا

 یبوست 

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

آزمون،   اسالید 

 تکلیف

29/01/01 

10-8 آشنایی با اپیدمیولوژی،   

اتیولوژی، شاخص های  

ارزیابی وضع تغذیه  

ء جذب  به سومبتالیان  

فروکتوز و عدم تحمل  

 الکتوز

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

 اسالید 

آزمون،  

 تکلیف

05/02/01 

10-8 آشنایی با تنظیم رژیم  

های درمانی در  

 سلیاک   مبتالیان به

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

 اسالید 

آزمون،  

 تکلیف

12/02/01 

10-8 آشنایی با تنظیم رژیم  

های درمانی در  

اسپروی  مبتالیان به  

گرمسیری و سندروم  

 روده تحریک پذیر 

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

آزمون،   اسالید 

 تکلیف

19/02/01 

10-8 آشنایی با اپیدمیولوژی،   

اتیولوژی و نحوه ی  

تنظیم رژیم های  

مبتالیان به  درمانی در  

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

 اسالید 
آزمون،  

 تکلیف



سندروم روده ی  

 تحریک پذیر 

26/02/01 

10-8 آشنایی با اپیدمیولوژی،   

اتیولوژی و نحوه ی  

تنظیم رژیم های  

مبتالیان به  درمانی در  

سیروز صفراوی، آسیت  

 و پانکراتیت 

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

 اسالید 

آزمون،  

 تکلیف

02/03/01 

10-8 آشنایی با اپیدمیولوژی،   

اتیولوژی و نحوه ی  

تنظیم رژیم های  

بیماری های  درمانی در  

 کیسه صفرا

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

آزمون،   اسالید 

 تکلیف

09/03/01 

10-8 آشنایی با اپیدمیولوژی،   

اتیولوژی و نحوه ی  

تنظیم رژیم های  

 پانکراتیت درمانی در  

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

 اسالید 
آزمون،  

 تکلیف

16/03/01 

10-8 آشنایی با اپیدمیولوژی،   

اتیولوژی و نحوه ی  

تنظیم رژیم های  

به  درمانی در مبتالیان  

 سرطان 

دکتر سمیه 

 یوسایی 

پرسش و    -اسالید

 پاسخ 

کامپیوتر،  

اینترنت،  

آزمون،   اسالید 

 تکلیف

 

 


