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 معزفی درس:

 آن کاربرد و است بدن مختلف های دستگاه های بیماری زمینه در شناسی رژیم علم با آشنایی درس هدف این
 .است بالینی های عرصه در ای تغذیه مراقبت های تنظیم برنامه

 

 عىاييه كلی ايه درس شامل مًارد سيز می باشد :
 دیبثت ثِ هجتالیبى تغذیِ ٍضغ ارسیبثی ّبی ضبخص اتیَلَصی، اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 دیبثت ثِ هجتالیبى در درهبًی ّبی رصین اًَاع ٌظینت ی ًحَُ ثب آضٌبیی -

 ّیپَگلیسوی ثِ هجتالیبى در درهبًی ّبی رصین تٌظین ی ًحَُ ٍ اتیَلَصی اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 کهتبثَلی سٌذرٍم ثِ هجتالیبى تغذیِ ٍضغ ارسیبثی ّبی ضبخص اتیَلَصی، اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 ساستئَپزٍ ثِ هجتالیبى تغذیِ ٍضغ ارسیبثی ّبی ضبخص یَلَصی،ات اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 پبراتیزٍئیذ ٍ تیزٍئیذ اختالالت ثِ هجتالیبى تغذیِ ٍضغ ارسیبثی ّبی ضبخص اتیَلَصی، اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 لیِک فَق ی غذُ اختالالت ثِ هجتالیبى تغذیِ ٍضغ ارسیبثی ّبی ضبخص اتیَلَصی، اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 كارشىاسی علًم تغذيٍمقطع ي رشتٍ تحصیلی:                   علًم تغذيٍگزيٌ آمًسشی:                بُداشت ايسداوشکدٌ : 

  :  2تؼذاد ٍاحذ 3رصین درهبًی  :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 11-12یکطٌجِ الس:  رٍس ٍ سبػت ثزگشاری ک 2ٍ  1رصین درهبًی  پیص ًیبس:

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

                                               دکتز سویِ یَسبیی هسئَل ثزًبهِ : 

 s_yousai2006@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:                         52511255 :داًطکذُ ضوبرُ توبس

                     دکتز سویِ یَسبیی  (:هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب

 s_yousai2006@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:                         52511255ضوبرُ توبس داًطکذُ:   

 دکتز سویِ یَسبییتْیِ ٍ تٌظین : 

 411ثْوي  ثبسًگزی: تذٍیي/ تبریخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 ػصجی پزخَری ثِ هجتالیبى در درهبًی ّبی رصین تٌظین ی ًحَُ ٍ اتیَلَصی اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 ػصجی اضتْبیی ثی ثِ هجتالیبى در درهبًی ّبی رصین تٌظین ی ًحَُ ٍ اتیَلَصی اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 کلیِ سٌگ در درهبًی ّبی رصین تٌظین ی ًحَُ ٍ اتیَلَصی اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 ًفزٍتیک سٌذرم در درهبًی ّبی رصین تٌظین ی ًحَُ ٍ اتیَلَصی اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 کلیِ حبد ًبرسبیی در درهبًی ّبی رصین تٌظین ی ًحَُ ٍ اتیَلَصی اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 دیبلیشی ثیوبراى در درهبًی ّبی رصین تٌظین ی ًحَُ ٍ اتیَلَصی اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 هبدرسادی هتبثَلیک ّبی ثیوبری ثِ هجتالیبى تغذیِ ٍضغ ارسیبثی ّبی ضبخص اتیَلَصی، اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی -

 

 
 
 

 هدف کلی: ❖

 تدیبب به هبتالیبى تغزیه وضغ اسصیببی هبی شبخص اتیولوطی، اپیذهیولوطی، بب آشنبیی

  اختصاصی اهداف❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 .ثطٌبسذ را دیبثت اپیذهیَلَصی اتیَلَصی، -

 .دهذ ششح سا دیببت به هبنالیبى تغزیه وضؼیت اسصیببی هبی شبخص -

  یکل ّذف ❖
 تبدیب به هبتالیبى دس دسهبنی هبی سطین انواع تنظین ی نحوه بب آشنبیی

  اختصبصی اّذاف❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 . دهذ ششح سا دیببت به هبتالیبى دس دسهبنی یهب سطین انواع تنظین ی نحوه -

 یکل ّذف ❖

 یهیپوگلیسو به هبتالیبى دس دسهبنی هبی سطین تنظین ی نحوه و اتیولوطی اپیذهیولوطی، بب آشنبیی

 اختصبصی اّذاف ❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 .بشنبسذ سا دیببت اپیذهیولوطی اتیولوطی، -

 .دهذ ششح سا دیببت به هبنالیبى تغزیه ؼیتوض اسصیببی هبی شبخص -

 .دهذ ششح سا هیپوگلیسوی به هبتالیبى دسهبنی هبی سطین تنظین هبی سوش انواع -

 یکل ّذف ❖

 کهتببولی سنذسوم به هبتالیبى تغزیه وضغ اسصیببی هبی شبخص اتیولوطی، اپیذهیولوطی، بب آشنبیی

 اختصبصی اّذاف ❖

 :تَاًذث ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 .بشنبسذ سا هتببولک سنذسوم اپیذهیولوطی اتیولوطی، -

 .دهذ ششح سا هتببولیک سنذسوم به هبنالیبى تغزیه وضؼیت اسصیببی هبی شبخص -

 .دهذ ششح سا هتببولیک سنذسوم به هبتالیبى بشنبهه تنظین اصول -

 
 یکل ّذف ❖

 ذیپبساتیشوئ و تیشوئیذ اختالالت به هبتالیبى تغزیه وضغ اسصیببی هبی شبخص اتیولوطی، اپیذهیولوطی، بب آشنبیی

 اختصبصی اّذاف ❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ



 .ثطٌبسذ را استئَپزٍس اپیذهیَلَصی اتیَلَصی، -

 .دّذ ضزح را استئَپزٍس ثِ هجٌالیبى تغذیِ ٍضؼیت ارسیبثی ّبی ضبخص -

 .دّذ ضزح را استئَپزٍس ثِ هجتالیبى ثزًبهِ تٌظین اصَل -

 یکل ّذف ❖

 ِکلی فَق ی غذُ اختالالت ثِ ىهجتالیب تغذیِ ٍضغ ارسیبثی ّبی ضبخص اتیَلَصی، اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی

 اختصبصی اّذاف ❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 .ثطٌبسذ را کلیِ فَق ی غذُ اختالالت اپیذهیَلَصی اتیَلَصی، -

 .دّذ ضزح را کلیِ فَق ی غذُ اختالالت ثِ هجٌالیبى تغذیِ ٍضؼیت ارسیبثی ّبی ضبخص -

 .دّذ ضزح را کلیِ فَق ی غذُ تاختالال ثِ هجتالیبى ثزًبهِ تٌظین اصَل -

 یکل ّذف ❖

 یػصج پزخَری ثِ هجتالیبى در درهبًی ّبی رصین تٌظین ی ًحَُ ٍ اتیَلَصی اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی

 اختصبصی اّذاف ❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 .ثطٌبسذ را ػصجی پزخَری اپیذهیَلَصی اتیَلَصی، -

 .دّذ ضزح را ػصجی پزخَری ثِ هجٌالیبى ذیِتغ ٍضؼیت ارسیبثی ّبی ضبخص -

 .دّذ ضزح را ػصجی پزخَری ثِ هجتالیبى درهبًی ّبی رصین تٌظین ّبی رٍش اًَاع -

 یکل ّذف ❖-

 ػصجی اضتْبیی ثی ثِ هجتالیبى در درهبًی ّبی رصین تٌظین ی ًحَُ ٍ اتیَلَصی اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی

 اختصبصی اّذاف ❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 .ثطٌبسذ را ػصجی اضتْبیی ثی اپیذهیَلَصی اتیَلَصی، -

 .دّذ ضزح را ػصجی اضتْبیی ثی ثِ هجٌالیبى تغذیِ ٍضؼیت ارسیبثی ّبی ضبخص -

 .دّذ ضزح را ػصجی اضتْبیی ثی ثِ هجتالیبى درهبًی ّبی رصین تٌظین ّبی رٍش اًَاع -

 یکل ّذف ❖

 ِکلی سٌگ در درهبًی ّبی رصین تٌظین ی ًحَُ ٍ لَصیاتیَ اپیذهیَلَصی، ثب آضٌبیی

 اختصبصی اّذاف ❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 .ثطٌبسذ را کلیِ سٌگ اپیذهیَلَصی اتیَلَصی، -

 .دّذ ضزح را کلیِ سٌگ ثِ هجٌالیبى تغذیِ ٍضؼیت ارسیبثی ّبی ضبخص -

 .دّذ ضزح را کلیِ سٌگ ثِ هجتالیبى درهبًی ّبی رصین تٌظین ّبی رٍش اًَاع -

 یکل ّذف ❖

 کنفشوتی سنذسوم دس دسهبنی هبی سطین تنظین ی نحوه و اتیولوطی اپیذهیولوطی، بب آشنبیی

 اختصبصی اّذاف ❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 .بشنبسذ سا نفشوتیک سنذسم اپیذهیولوطی اتیولوطی، -

 .دهذ ششح سا نفشوتیک سنذسم به هبنالیبى تغزیه وضؼیت اسصیببی هبی شبخص -

 .دهذ ششح سا نفشوتیک سنذسم به هبتالیبى دسهبنی هبی سطین تنظین هبی سوش انواع -

 یکل ّذف ❖

 هکلی حبد نبسسبیی دس دسهبنی هبی سطین تنظین ی نحوه و اتیولوطی اپیذهیولوطی، بب آشنبیی

 اختصبصی اّذاف ❖



 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 .بشنبسذ سا کلیه حبد نبسسبیی اپیذهیولوطی لوطی،اتیو -

 .دهذ ششح سا کلیه حبد نبسسبیی به هبنالیبى تغزیه وضؼیت اسصیببی هبی شبخص -

 .دهذ ششح سا کلیه حبد نبسسبیی به هبتالیبى دسهبنی هبی سطین تنظین هبی سوش انواع -

 ِیکل ّذف ❖

 یدیبلیض بیوبساى دس دسهبنی هبی طینس تنظین ی نحوه و اتیولوطی اپیذهیولوطی، بب آشنبیی

 اختصبصی اّذاف ❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 .بشنبسذ سا دیبلیض اپیذهیولوطی اتیولوطی، -

 .دهذ ششح سا دیبلیضی بیوبساى تغزیه وضؼیت اسصیببی هبی شبخص -

 .دهذ ششح سا دیبلیضی بیوبساى دسهبنی هبی سطین تنظین هبی سوش انواع -

 ِیکل فّذ ❖

 یهبدسصاد هتببولیک هبی بیوبسی به هبتالیبى تغزیه وضغ اسصیببی هبی شبخص اتیولوطی، اپیذهیولوطی، بب آشنبیی

 اختصبصی اّذاف ❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 .بشنبسذ سا هبدسصادی هتببولیک هبی بیوبسی اپیذهیولوطی اتیولوطی، -

 .دهذ ششح سا هبدسصادی هتببولیک هبی بیوبسی به نالیبىهب تغزیه وضؼیت اسصیببی هبی شبخص -

 .دهذ ششح سا هبدسصادی هتببولیک هبی بیوبسی به هبتالیبى بشنبهه تنظین اصول -

  



 

 ريش آمًسش 
 

 حضًری                   مجاسی                                 تزكیبی                            

 شزايط اجزاء

 

 امکاوات آمًسشی:  
  بب استفبده اص نشم افضاسهبیی شبهل سبهبنه نویذ کبهپیوتش ، ویذوئو پشوطکتوس ،اسالیذ پشوطکتوس 

 

 

 

  مىابع درسی:  

 خیز  ثلی  در ًظز داریذ؟ درسی خبصی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ/هقبلِ آیب کتبة 

 :دس صوست وجود جذول صیش سا تكویل کنیذ 

 خصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبحهط
ّبی  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِهطخص ضذُ ثزای 
Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders 

Company. 
 درمانی رژیم

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

Williams & Wilkins. درمانی رژیم 

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

Baltimore, MD, USA. 
 درمانی رژیم

 

 

 

 هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبت
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى 

 ثِ هقبلِ

  

  

 *ًَع هحتَا
 لفیي/هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤ

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل 

 اریذثزای ثبرگ

** 

    

ي

ي



 

  دس صوستی که دس نظش داسیذ جضوه یب هش نوع هحتوای دیگشی )هبننذ فیلن، هجووػه اسالیذ و ...( ػالوه بش کتبة

آى سا  فبیلکنیذ و  ، هشخصبت آى سا رکش به دانشجویبى هؼشفی کنیذ هٌجغ درسیفوق یب به تنهبیی به ػنواى 

 ضویوه نوبییذ:

 
 و ... است. ّبی دیگز داًطگبُرٍی سبهبًِثز اری ضذُ ذهحتَای ثبرگ، جضوه، فیلن آهوصشیاسالیذ پبوس پوینت، هنظوس  *

 

 

 

 

 

 

  كًيیش/ میان تزم( تکًيىیآسمًن َای( 

 خیش   بلی   ایذ؟آصهوى دس نظش گشفته . آیب بشای دسس خود1

 هب سا رکش کنیذ.ذاد و نوع آصهوىدس صوست وجود تؼ 

 سهبى آسهَى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ

 

 
   

 

 
   

 

 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پزيص 

    

    

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

 تَسط

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

هذرس تَسط  

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف



 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 

 

 

 

 

 پزٍصُ درسی 

 خیش   بلی   ایذ؟دس نظش گشفته/هیبى تشم . آیب بشای دسس خود پشوطه پبیبى تشم 1

 دس صوست پبسخ هثبت ششح هختصش و هذف اص اسائه آى سا بنویسیذ:           

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

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

 ارسشیابی داوشجًيان 

 بارم ومزٌ مًارد ارسشیابی

 5 آسهَى هیبى تزم

 11 آسهَى پبیبى تزم

 1 ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 1 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

      

 

 

     



 

 

 

 

 مقزرات 

  مطابق قوانین آموزشيحداقل نمره قبولي :                                       

 الس: مطابق قوانین آموزشيتعداددفعات مجاز غیبت در ك     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3رژیم درمانی  درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تبریخ ارائِ
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزضيابي

61/66/16 61-61 

 اتیولوطی، اپیذهیولوطی،

 اسصیببی هبی شبخص

 تنظین و تغزیه وضغ

 هبتالیبى غزایی سطین

 دیببت به

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي

پرسص و  -اسالید

 پاسخ

 -كررررررررام یوتر

 ا الید -اینترنت

 -آزمررررو 

 تکلیف

12/66/16 

61-61  ی نحوه بب آشنبیی 

 هبی سطین انواع تنظین

 به هبتالیبى دس دسهبنی

 ت دیبة

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

21/66/16 

61-61  ی نحوه بب آشنبیی 

 هبی سطین انواع تنظین

 به هبتالیبى دس دسهبنی

 ت دیبة

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف



10/61/16 

61-61  سطین تنظین بب آشنبیی 

 دس دسهبنی هبی

 به هبتالیبى

 هیپوگلیسوی

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

63/61/16 

61-61  سطین تنظین بب آشنبیی 

 دس دسهبنی هبی

 به هبتالیبى

 هیپوگلیسوی

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

16/61/16 

61-61 شنبییآ   اپیذهیولوطی، بب 

 هبی شبخص اتیولوطی،

 تغزیه وضغ اسصیببی

هبتالیبى به سنذسوم 

 هتببولیک

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

11/16/11 

61-61  اپیذهیولوطی، بب آشنبیی 

 هبی شبخص اتیولوطی،

 تغزیه وضغ اسصیببی

 استئوپشو به هبتالیبى

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

10/16/11 

61-61  اپیذهیولوطی، بب آشنبیی 

 هبی شبخص اتیولوطی،

 تغزیه وضغ اسصیببی

 اختالالت به هبتالیبى

 د پبساتیشوئی و تیشوئیذ

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

12/11/11 

61-61 یولوطی،اپیذه بب آشنبیی   

 هبی شبخص اتیولوطی،

 تغزیه وضغ اسصیببی

 اختالالت به هبتالیبى

 کلیه فوق ی غذه

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

61/11/11 
61-61  سطین تنظین بب آشنبیی 

 دس دسهبنی هبی

 پشخوسی به هبتالیبى

 ػصبی

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف



60/11/11 
61-61  سطین تنظین بب آشنبیی 

 دس دسهبنی هبی

 بی به هبتالیبى

 ػصبی اشتهبیی

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

13/11/11 
61-61  اپیذهیولوطی، بب آشنبیی 

 ی نحوه و اتیولوطی

 هبی سطین تنظین

 کلیه سنگ دس دسهبنی

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

26/11/11 

61-61  اپیذهیولوطی، بب آشنبیی 

 ی نحوه و اتیولوطی

 هبی سطین تنظین

 سنذسم دس دسهبنی

 ک نفشوتی

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

10/12/11 

61-61  اپیذهیولوطی، بب آشنبیی 

 ی نحوه و اتیولوطی

 هبی سطین تنظین

 حبد نبسسبیی دس دسهبنی

 کلیه

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

63/12/11 

61-61  اپیذهیولوطی، بب آشنبیی 

 ی نحوه و اتیولوطی

 هبی سطین تنظین

 بیوبساى دس دسهبنی

بلیضدی  ی 

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

16/12/11 

61-61  اپیذهیولوطی، بب آشنبیی 

 ی نحوه و اتیولوطی

 هبی سطین تنظین

 به هبتالیبى دس دسهبنی

 هتبابولیک اختالالت

 ی هبدسصاد

دکتر سمیه 

 یوسایی
پرسش و  -اسالید

 پاسخ
 -کامپیوتر

اسالید -اینترنت  
 -آزمو 

 تکلیف

 

 


