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 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 03  99   -  0011سال تحصيلی         اول ل  نيمسا

 :ف کلیاهدا

با اصول تغذیه و نیازهای فردی مدد جوی تحت جراحی    آشنایی 

 :        رفتاریاهداف 
در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود:  

 نقش و اهمیت غذا و تغذیه صحیح را در سالمت جسمی و روانی توضیح دهد  .1

 مفاهیم مربوط به غذا و تغذیه و اصطالحات مرتبط با آن را بیان کند  .2

انرژی ، کم خونی ، گزروفتالمی ، راشی تیسم ، کمبود روی ،گواتر ، آسکوربوت -بیماریهای ناشی از سوء تغذیه ) فقر پروتئین  .3

 ، بری بری ، ،پالگر .....( را  توضیح دهد

 بیان کند  الگوی صحیح ناشتایی قبل از عمل جراحی را .4

 تغذیه صحیح بیماران قبل و بعد از عمل جراحی را توضیح دهد  .5

 تغذیه و رژیم غذایی کودکان در قبل و بعد از جراحی را توضیح دهد  .6

 تغذیه و رژیم غذایی سالمندان قبل و بعد از جراحی را  توضیح دهد   .7

 سخنرانی ،پرسش و پاسخ  :روش تدریس

 وایت بوردوسايل کمک آموزشی:

 

 فعاليتهای فراگيران:

 به موقع در کالس در همه جلساتحضور  -0
 شرکت فعال در پرسش و پاسخ در هر جلسه کالس. -2

 آمادگی پاسخگویی به سواالت مربوط به جلسه قبل -4

 بندی درس.طبق جدول زمان مباحث مربوط به جلسه حاضر مطالعه  -5

 

 :روش ارزشیابی
 %09امتحان پایان ترم  -3                 %5حضور و غیاب  -2            %5کوئیزهای کالسی  -1    

 

  در جراحی تغذيه نام درس: 

 واحد  0تعداد واحد: 

 نظرینوع واحد:

 تاق عملاکارشناسی رشته تحصيلی: مقطع و 

 بيوشيمیپيشنياز : دروس 

 5302تلفن داخلی دفتر:

 ساعات حضور در دفتر:

 کريم آبادهنازنين :  مدرس

Email  :saadat 124 @yahoo.com                                                        

 مجازی:   کالسمکان 

 دوشنبه روز کالس : 

   05:31 - 00    ساعت کالس :

 تاريخ امتحان ميان ترم:

 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 تق عمل 



 03  99   -   0011سال تحصيلی         اول  لنيمسا     تغذيه در جراحی جدول زمانبندی درس 

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 آشنایی با برخی اصطالحات تغذیه ای   0

  آشنایی با برخی اصطالحات تغذیه ای   5

 بیماریهای ناشی از سوء تغذیه  3

انرژی –فقر پروتئین   0  

 کم خونیهای تغذیه ای   2

 کم خونی فقر آهن   6

 کم خونی اسید فولیک  7

12کم خونی ب   8  

 گزروفتالمی  9

 راشی تیسم  01

بری بری   -آسکوروی  00  

کمبود روی -پالگر  05  

 الگوی صحیح ناشتایی قبل و بعد از جراحی   03

 تغذیه بیماران قبل و بعد از عمل جراحی   00

 تغذیه کودکان قبل و بعد از جراحی   02

 تغذیه سالمندان قبل و بعد از جراحی   06

 امتحان کتبی  07
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1- Mahan L K , Escott ـStumps . Krause‘s Food , Nutrition and Diet Therapy . 

2- Clinical Nutrition for Surgical patient  

 

 

 

 

 

 

 




