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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 علوم تغذیه و صنایع غذاییدانشکده 
 قالب نگارش طرح درس

 
 ماماییکارشناسی  6  مخاطبان : دانشجویان ترم                                                                         بیماریهای مادر و کودکتغذیه در  عنوان درس : 

 12-13شنبه یکساعت مشاوره :                                              واحد نظری  1 تعداد و نوع واحد :
           11-12ساعت  شنبهچهار زمان ارائه درس :                     ، بیماریهای زنان و ناباروری4بارداری و زایمان  اصول تغذیه مادر و کودک،درس پیش نیاز : 

 97-98 دومنیمسال:                                                                                                                          *مهنوش صمدیمدرس : 

 طراح طرح درس*
 

 : درس کلی هدف

 بیماریها با تاکید در دوران بارداری و شیردهیانواع رژیم های غذایی در جهت پیشگیری و درمان آشنایی با 

 ) هدف یک جلسه هر جهت ( : جلسات کلی اهداف

 نقش کلی رژیم های غذایی در پیشگیری و درمان بیماریهای تغذیه ای و غیرتغذیه ای -1

 اصول تنظیم رژیم های غذایی و درمانی -2

 کلینیکی ناشی از عدم تغذیه صحیح در مادر و نوزادبررسی و ارزیابی وضع تغذیه نوزادان و مادران  و ردیابی عالیم  -3

 طبقه بندی رژیم عادی بیمارستانی و رژیمهای درمانی -4

 الزم مروری بر استفاده از جداول مواد غذایی و صورتهای جانشینیهای غذایی، تنظیم یک وعده غذایی بر اساس سروینگ ها، کالری و گروههای غذایی -5

 ارتباط متقابل غذا و دارو -6

 تغدیه و اسهال -و عفونت تغذیه -7

 تغذیه نوزادان نارس -8

 -بیماریهای کلیوی -بیماریهای قلب و عروق -کم خونی -دیابت قندی -فشارخون -چاقی -تغذیه زنان باردار و شیرده در بیماریها و شرایط ویژه: جراحی -9

 ضعف عمومی و غیره -بیماریهای متابولیک -فشارخون حاملگی و پره اکالمپسی

 : جلسه هر کلی اهداف تفکیک به رفتاری ویژه اهداف

 اول جلسه

 نقش کلی رژیم های غذایی در پیشگیری و درمان بیماریهای تغذیه ای و غیرتغذیه ای :کلی هدف

 : ویژه اهداف

 و اهمیت نقش آنها در درمان بیماریها رژیم های درمانیآشنایی با  -1

 بیماری های تغذیه ای و غیر تغذیه ایآشنایی با  -2

 :باشد قادر دانشجو درپایان

 انواع رژیم های درمانی و نقش آنها در پیشگیری و درمان بیماریها را توضیح دهد. -1

 بیماریهای تغذیه ای و غیرتغذیه ای را توضیح دهد. -2

 ارتباط میان بیماریهای تغذیه ای و غیرتغذیه ای و رژیمهای درمانی را تفسیر نماید. -3

 دوم جلسه
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 غذایی و درمانی اصول تنظیم رژیم های : کلی هدف

 

 : ویژه اهداف

 گروههای غذایی، لیست جانشینی و هرم غذاییآشنایی با  -1

 نحوه تنظیم رژیم غذایی سالمتی و رژیم های درمانیآشنایی با  -2

 :باشد قادر دانشجو درپایان

 .نحوه بکارگیری گروههای غذای و لیست جانشینی و هرم غذایی در تنظیم رژیم غذایی را توضیح دهد -1

 رژیم های غذایی درمانی را توضیح دهد. انواع -2

 سوم جلسه

 بررسی و ارزیابی وضع تغذیه نوزادان و مادران  و ردیابی عالیم کلینیکی ناشی از عدم تغذیه صحیح در مادر و نوزاد : کلی هدف

 

 : ویژه اهداف

 آنها در نوزادان و عالیم کلینیکی ناشی از عدم تغذیه صحیح درآشنایی با ارزیابی وضع تغذیه  -1

 آشنایی با ارزیابی وضع تغذیه در مادران باردار و شیرده و عالیم کلینیکی ناشی از عدم تغذیه صحیح در آنها -2

 انواع سوتغذیهآشنایی با  -3

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 وضع تغذیه در نوزادان را اریابی نماید و عالیم کلینیکی ناشی از عدم تغذیه صحیح در آنها را توضیح دهد. -1

 را اریابی نماید و عالیم کلینیکی ناشی از عدم تغذیه صحیح در آنها را توضیح دهد. دوران بارداری و شیردهیدر مادران ضع تغذیه و -2

 انواع سوتغذیه و عالیم آن را توضیح دهد. -3

 چهارم جلسه

 طبقه بندی رژیم عادی بیمارستانی و رژیمهای درمانی :کلی هدف

 

 : ویژه اهداف

 رژیم های غذایی بیمارستانی و درمانیانواع آشنایی با  -1

 رژیم های غذایی بیمارستانی و درمانی از لحاظ بافت و ارزش غذایی تفاوتآشنایی با  -2

 : باشد قادر دانشجو پایان در

 را به تفکیک توضیح دهد. انواع رژیم های غذایی بیمارستانی و درمانی -1

 بافت و ارزش غذایی را تفسیر نماید.رژیم های غذایی بیمارستانی و درمانی از لحاظ  تفاوت -2

 :پنجم جلسه

 الزم مروری بر استفاده از جداول مواد غذایی و صورتهای جانشینیهای غذایی، تنظیم یک وعده غذایی بر اساس سروینگ ها، کالری و گروههای غذایی : کلی هدف

 

 : ویژه اهداف
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 غذاییجداول مواد غذایی و لیست جانشینی و گروههای آشنایی با  -1

 کالری، درشت مغذی ها و ریز مغذی هاآشنایی با  -2

 نحوه محاسبه کالری و درشت مغذی ها در تنظیم رژیم غذایی روزانهآشنایی با  -3

 :باشد قادر دانشجو درپایان

 را تفسیر نماید. جداول مواد غذایی و لیست جانشینی و گروههای غذایی -1

 بیان نماید.مفهوم انرژی  ریز مغذی ها و درشت مغذی ها را  -2

 نحوه محاسبه کالری و درشت مغذی ها در تنظیم رژیم غذایی روزانه را بیان نماید. -3

 ششم جلسه

 ارتباط متقابل غذا و دارو : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 مکانیسم های تداخل غذا و داروآشنایی با  -1

 آشنایی با تداخل دارو با غذا در بیماریهای شایع مادران و نوزادان -2

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 مکانیسم های تداخل غذا و دارو را توضیح دهد. -1

 در بیماریهای شایع مادران و نوزادان را بیان نماید. تداخالت دارو و غذا -2

 هفتم جلسه

 تغدیه و اسهال -تغذیه و عفونت : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 و عوارض عفونت در مادر و نوزاد ارتباط تغذیه و عفونتآشنایی با  -1

 و عوارض اسهال در مادر و نوزاد ارتباط تغذیه و اسهالآشنایی با  -2

 : باشد قادر دانشجو پایان در

 را ذکر نماید. ارتباط تغذیه و عفونت را بیان نموده و عوارض ناشی از عفونت در مادر و نوزاد -1

 نماید.را ذکر  ارتباط تغذیه و اسهال را بیان نموده و عوارض ناشی از اسهال در مادر و نوزاد -2

 هشتم جلسه

 تغذیه نوزادان نارس : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 نیازهای تغذیه ای اعم از انرژی و درشت مغذی ها و ریزمغذی ها در نوزادان نارسآشنایی با  -1

 انواع روش های حمایت تغذیه ای د رنوزادان نارسآشنایی با  -2

 کاملآشنایی با تفاوت نیازهای تغذیه ای در نوزاد نارس با نوزادان  -3

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 را توضیح نمایند. نیازهای تغذیه ای اعم از انرژی و درشت مغذی ها و ریزمغذی ها در نوزادان نارس -1
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 را توضیح نمایند. انواع روش های حمایت تغذیه ای د رنوزادان نارس -2

 تفاوت نیازهای تغذیه ای در نوزاد نارس با نوزادان کامل را بیان نمایند. -3

 

 جلسه نهم

 -بیماریهای کلیوی -بیماریهای قلب و عروق -کم خونی -دیابت قندی -فشارخون -چاقی -تغذیه زنان باردار و شیرده در بیماریها و شرایط ویژه: جراحی: کلی هدف

 ضعف عمومی و غیره -بیماریهای متابولیک -فشارخون حاملگی و پره اکالمپسی

 : ویژه اهداف

 جراحی زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای آشنایی با  -1

 چاقی زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای آشنایی با  -2

 فشارخون زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای آشنایی با  -3

 دیابت قندی زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای آشنایی با  -4

 کم خونی ار و شیرده درزنان باردنیازهای تغذیه ای آشنایی با  -5

 بیماریهای قلب و عروق زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای آشنایی با  -6

 بیماریهای کلیوی زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای آشنایی با  -7

 فشارخون حاملگی و پره اکالمپسی زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای آشنایی با  -8

 بیماریهای متابولیک زنان باردار و شیرده درتغذیه ای  نیازهایآشنایی با  -9

 ضعف عمومی و غیره زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای آشنایی با  -11

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 جراحی را توضیح دهند. زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای  -1

 توضیح دهند.را  چاقی زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای  -2

 را توضیح دهند. فشارخون زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای  -3

 را توضیح دهند. دیابت قندی زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای  -4

 را توضیح دهند. کم خونی زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای  -5

 را توضیح دهند. ب و عروقبیماریهای قل زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای  -6

 را توضیح دهند. بیماریهای کلیوی زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای  -7

 را توضیح دهند. فشارخون حاملگی و پره اکالمپسی زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای  -8

 را توضیح دهند. بیماریهای متابولیک زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای  -9

 را توضیح دهند. ضعف عمومی و غیره زنان باردار و شیرده درنیازهای تغذیه ای  -11

 

 دهم جلسه

 ترم پایان امتحان

 : منابع

 فریده طاهباز دکتر ترجمه : 2117کراوس تغذیه در دورانهای زندگی   1-
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 2111ستوده.  یتیکراوس ترجمه گ هیاصول تغذ -2
3-L.Kathleen , Sylvia Escoott –Stump. Krause, s Food and the nutrition care process . 14th ed.Elseivire. Sunders.2017 

4- A catharina r.etal.Modern nutrition in health and disease 11th ed lippinkon . 2014 

  : تدریس روش
 سخنرانی ، بحث گروهی  

 
 رسانه های کمک آموزشی : 

 ویدیو پروژکتور   –وایت برد 

 
 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

  چهارمجلسۀ  نمره 5 تشریحی آزمون میان دوره 

   نمره 55 تشریحی آزمون پایان دوره 

 
 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

  از دانشجویان محترم انتظار می رود :

 .حضور منظم و دقيق در جلسات درس داشته باشند  -1

 .گروهی و فعاليت هاي آموزشی مشارکت نمایند در بحث هاي -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند  -3

 .از دیگر منابع و سایت هاي معتبر علمی استفاده نمایند  -4

 .تلفن همراه خود را در کالس خاموش نمایند -5
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 بسمه تعالی
 جدول زمانبندي درس

 5کالس شماره  ( 51-25شنبه ها ساعت ) چهار روز و ساعت جلسه :

 وسيله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی + بحث گروهی دکتر مهنوش صمدي نقش کلی رژیم هاي غذایی در پيشگيري و درمان بيماریهاي تغذیه اي و غيرتغذیه اي 5

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی دکتر مهنوش صمدي درمانیاصول تنظيم رژیم هاي غذایی و  2

3 
بررسی و ارزیابی وضع تغذیه نوزادان و مادران  و ردیابی عالیم کلينيکی ناشی از عدم تغذیه 

 صحيح در مادر و نوزاد

 سخنرانی+  بحث گروهی  دکتر مهنوش صمدي
 ویدیو پروژکتور -وایت برد 

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی + بحث گروهی دکتر مهنوش صمدي رژیم عادي بيمارستانی و رژیمهاي درمانیطبقه بندي  4

5 
مروري بر استفاده از جداول مواد غذایی و صورتهاي جانشينيهاي غذایی، تنظيم یک وعده 

 غذایی بر اساس سروینگ ها، کالري و گروههاي غذایی الزم

 دکتر مهنوش صمدي
 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی + بحث گروهی

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+  بحث گروهی دکتر مهنوش صمدي ارتباط متقابل غذا و دارو 6

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی  دکتر مهنوش صمدي تغدیه و اسهال -تغذیه و عفونت 7

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی مهنوش صمدي دکتر تغذیه نوزادان نارس 8

9 
 -دیابت قندي -فشارخون -چاقی -تغذیه زنان باردار و شيرده در بيماریها و شرایط ویژه: جراحی

 -فشارخون حاملگی و پره اکالمپسی -بيماریهاي کليوي -بيماریهاي قلب و عروق -کم خونی

 غيره ضعف عمومی و -بيماریهاي متابوليک

 دکتر مهنوش صمدي
 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی

   دکتر مهنوش صمدي ترم پایان امتحان 51

 

                                                       دکتر هادی عبداله زادنام و امضاي مدیر گروه:                دیدکتر مهنوش صم نام و امضاي مدرس:

              دیدکتر مهنوش صم دانشکده: EDOنام و امضاي مسئول

                                 97.11.11     تاریخ ارسال:             97.11.11تاریخ تحویل:             

 


