
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشكده علوم پزشكي   
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

 طرح درس نظری 

واحد نظری                1تعداد واحد:   ع: كارشناسی پيوسته          مقط        رشته: تكنولوژی اتاق عمل              عنوان درس:   تغذیه درجراحی   

         22/11/11 تاریخ شروع كالس:                         22 كد درس:          پيش نياز:  بيوشيمی                                         11-11 نيمسال: دوم

 10/11/11 تاریخ آزمون:             11-12ساعت كالس:                           شنبهدوروزكالس:                 01/10/11 تاریخ پایان كالس: 

محل اجرا: دانشكده علوم پزشكی                                          رسانه آموزشی: اسالید/ پروژكتور        انی/بحث گروهی                : سخنرروش تدریس

 خانم حيدری: مدرس                                                      نفر       تعداد:

 

 : درسشرح 

در این درس دانشجو با اصول تذیه و الگوی مناسب ناشتایی در سنين و جراحی های مختلف آشنا شده و توانایی تشخيص نيازهای  

 ا جراحی های متفاوت را كسب نماید.غذایی گروه های مختلف سنی ب

 

  :كلی هدف

 .تغذیه در جراحی اشنا گردد  با كليات و مفاهيم دانشجو

 

 :رفتاری اهداف

 .نقش و اهميت تغذیه ای اشنا گردددانشجو با  -1

 .دانشجو با بيماری های ناشی ازسوء تذیه و نحوه پيشگيری اشناگردد -2

 .دانشجو با الگوه های صحيح غذایی اشنا گردد -0

 .دانشجو بارژیم های قبل و بعد از جراحی آشنا شود -1

 .اگردددانشجو با انواع رژیم های غذایی كودكان، سالمندان و بزرگساالن اشن -2

 

  :تدریس روش

 -اورهد -پروژكتور از استفاده با و كوچک گروه تشكيل و دهنده سازمان پيش سخنرانی، های روش از استفاده با درس این

 .شد خواهد تدریس نياز حسب بر كامپيوتر و ویدئوپروژكتور
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 :دانشجو ارزشيابی روش

 نمره2نمره                  ميان ترم 11ازمون پایان ترم 

 . كند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 2 حداكثر

 مسئول اختيار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشكی آموزش توسعه و مطالعات مركز توسط آزمون سوااالت وتحليل تجزیه
 .گيرد می قرار درس

 

 :درس قوانين و ها سياست

 .است الزامی كالس در موقع به حضور و ای حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت

 

 : منابع

اصول تغذیه جراحی در اتاق عمل، انتشارات جامعه نگر-  
صيدی معصومه، زردشت رقيه. مدیریت در اتاق عمل، نشرجامعه نگر-  
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  تاریخ برگزاری جلسات:

 نام استاد رفتاریاهداف  ساعت تاریخ جلسه

 خانم حيدری  مسائل و مشكالت تغدیه  12-11 22/11/11 1

 خانم حيدری اهميت تعذیه در بهداشت 12-11 12/12/11 2

 خانم حيدری اصول كليات تغذیه و تركيب شيميایی بدن 12-11 10/12/11 0

 خانم حيدری اختالالت ناشی از كمبودهای امالح  12-11 11/12/11 1

 خانم حيدری مثلث بيماری زایی سوءتغذیه   12-11 20/12/11 2

 خانم حيدری بيماری های تغذیه ای 12-11 12/11/11 1

 خانم حيدری بيماری های تغذیه ای 12-11 22/11/11 7

 خانم حيدری تغذیه درمانی قبل از عمل جراحی 12-11 20/11/11 1

 خانم حيدری تغذیه درمانی بعد از عمل جراحی  12-11 12/12/11 0

 خانم حيدری تغدیه درمانی در كودكان 12-11 12/12/11 11

 خانم حيدری تغذیه درمانی در سالمندان 12-11 10/12/11 11

 خانم حيدری رژیم های غذایی در بيماران 12-11 21/12/11 12

 خانم حيدری ميان ترم 12-11 12/10/11 10

 خانم حيدری تغذیه درمانی در بيماری های چاقی 12-11 10/10/11 11

 خانم حيدری تعطيلی رسمی 12-11 11/10/11 12

 خانم حيدری  الغریتغذیه درمانی در بيماری های  12-11 20/10/11 11

 خانم حيدری انرژی و روش های اندازه گيری آن 12-11 01/10/11 17

 


