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

  طرح درس نظري 

واحد نظري                1تعداد واحد:   ع: کارشناسی پیوسته          مقط        رشته: تکنولوژي اتاق عمل              عنوان درس:   تغذیه درجراحی   
         14/11/98 تاریخ شروع کالس:                         22 کد درس:          پیش نیاز:  بیوشیمی                                         98- 99 نیمسال: دوم

  3/4/99 تاریخ آزمون:             14-15ساعت کالس:                           شنبهدوروزکالس:                 19/3/99 تاریخ پایان کالس: 
محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی                                          رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور        انی/بحث گروهی                : سخنرروش تدریس

 خانم حیدري: مدرس                                                      نفر       28تعداد:

در این درس دانشجو با اصول تذیه و الگوي مناسب ناشتایی در سنین و جراحی هاي مختلف آشنا شده و توانایی   : شرح درس
  ا جراحی هاي متفاوت را کسب نماید.تشخیص نیازهاي غذایی گروه هاي مختلف سنی ب

  .تغذیه در جراحی اشنا گردد  با کلیات و مفاهیم دانشجو  :کلی هدف

  :رفتاري اهداف

 .نقش و اهمیت تغذیه اي اشنا گردددانشجو با  -1
 .دانشجو با بیماري هاي ناشی ازسوء تذیه و نحوه پیشگیري اشناگردد -2

 .دانشجو با الگوه هاي صحیح غذایی اشنا گردد -3
 .دانشجو بارژیم هاي قبل و بعد از جراحی آشنا شود -4
 .اگردددانشجو با انواع رژیم هاي غذایی کودکان، سالمندان و بزرگساالن اشن -5

   :تدریس روش

 -اورهد -پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکیل و دهنده سازمان پیش سخنرانی، هاي روش از استفاده با درس این
  .شد خواهد تدریس نیاز حسب بر کامپیوتر و ویدئوپروژکتور

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره2نمره                  میان ترم 18ازمون پایان ترم 

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر
 مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه
  .گیرد می قرار درس

  :درس قوانین و ها سیاست
  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت

 

  



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

  : منابع

اصول تغذیه جراحی در اتاق عمل، انتشارات جامعه نگر-  
صیدي معصومه، زردشت رقیه. مدیریت در اتاق عمل، نشرجامعه نگر-  

 
  تاریخ برگزاري جلسات:

  نام استاد  رفتارياهداف   ساعت  تاریخ  جلسه
 خانم حیدري   مسائل و مشکالت تغدیه   15-14  14/11/98  1

 خانم حیدري  اهمیت تعذیه در بهداشت  15-14  21/11/98  2

 خانم حیدري  اصول کلیات تغذیه و ترکیب شیمیایی بدن  15-14  28/11/98  3

 خانم حیدري  اختالالت ناشی از کمبودهاي امالح   15-14  5/12/98  4

 خانم حیدري  مثلث بیماري زایی سوءتغذیه    15-14  12/12/98  5

 خانم حیدري  بیماري هاي تغذیه اي  15-14  19/12/98  6

 خانم حیدري  بیماري هاي تغذیه اي  15-14  26/12/98  7

 خانم حیدري  تغذیه درمانی قبل از عمل جراحی  15-14  18/1/99  8

 خانم حیدري  تغذیه درمانی بعد از عمل جراحی   15-14  25/1/99  9

 خانم حیدري  تغدیه درمانی در کودکان  15-14  1/2/99  10

 خانم حیدري  تغذیه درمانی در سالمندان  15-14  8/2/99  11

 خانم حیدري  رژیم هاي غذایی در بیماران  15-14  15/2/99  12

 خانم حیدري  میان ترم  15-14  22/2/99  13

 خانم حیدري  تغذیه درمانی در بیماري هاي چاقی  15-14  29/2/99  14

 خانم حیدري  تعطیلی رسمی  15-14  5/3/99  15

 خانم حیدري   الغريتغذیه درمانی در بیماري هاي   15-14  12/3/99  16

 خانم حیدري  انرژي و روش هاي اندازه گیري آن  15-14  19/3/99  17
  


