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 : درس اهداف كلي

ا در پس از گذراندن این واحد دانشجو قادر خواهد بود اصول و بکارگیری رژیم های درمانی  و نحوه تنظیم برنامه مراقبت تغذیه ای ر

.مراکز درمانی فراگرفته و انجام دهد  
 

قلب و عروق غذیه درماني درت  -1  

ر پرفشاری خونتغذیه درماني د      -2  

نارسایي قلبيتغذیه درماني در   -3  

های ریوی تغذیه درماني در بیماری    -4  

كلیوی تغذیه درماني در بیماری های -5  

سرطانتغذیه درماني در  -2  

اختالالت روماتیسميتغذیه درماني در  -7  

بیماری های عصبي تغذیه درماني در -1  

بیماری های روانير تغذیه درماني د -9  

 

 جلسه اول*

      عباس یوسفی نژادنام مدرس: 

 9 قلب و عروقتغذیه در عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصي: 

 دانشجو باید: 

 اجزای پروفیل لیپیدی را نام برده و تركیبات آن را شرح دهد. -

 ماركرهای التهابي را نام برده و عوامل مؤثر در افزایش آن ها را نام ببرد. -

 عروقي را از طریق تغذیه شرح دهد.-گیری از بیماری های قلبيپیش -
 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       شناختي    حیطه :

 .سخنرانيروش آموزشي: 

 وایت برد-ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 



 

 جلسه دوم*

      عباس یوسفی نژادنام مدرس: 

 2قلب و عروق تغذیه در : حثعنوان مب

 اهداف اختصاصي:

 انشجو باید:د

 را نام ببرد. LDLافزایش دهنده ها و كاهش دهنده های    -

 را نام ببرد. HDLافزایش دهنده ها و كاهش دهنده های    -

 را نام ببرد. TGافزایش دهنده ها و كاهش دهنده های    -

 رول را نام ببرد.افزایش دهنده ها و كاهش دهنده های كلست   -

 را شرح دهد. TLCویژگي های توصیه های  -

 انواع اسیدهای چرب و اثرات آن ها را نام برده و شرح دهد. -

 انواع آنتي اكسیدان ها را نام برده و اهمیت آن ها را شرح دهد. -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 سخنرانيروش آموزشي: 

 ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 سومجلسه 

      عباس یوسفی نژادنام مدرس: 

 9 پرفشاری خونتغذیه در  : عنوان مبحث

 اهداف اختصاصي

 انشجو باید:د

 پیشگیری اولیه پرفشاری خون را از طریق تغذیه سالم شرح دهد. -

 ارتباط لیپیدها و پرفشاری را توضیح دهد. -

 رتباط سدیم و پرفشاری را توضیح دهد.ا -

 ارتباط كلسیم و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط منیزیوم و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط مصرفمیوه و سبزی و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط فعالیت فیزیکي و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط كاهش وزن و پرفشاری را توضیح دهد. -



 و پرفشاری را توضیح دهد. ارتباط پتاسیم -

 و پرفشاری را توضیح دهد. 3-ارتباط امگا -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 كار گروهيروش آموزشي: 

 وایت برد-ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 چهارم *جلسه

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

  2 پرفشاری خونتغذیه در ث: عنوان مبح

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 را نام برده و توضیح دهد. DASHاجزای رژیم  -

 ارتباط دریافت انرژی و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط مصرف نمك و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط پتاسیم و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ضیح دهد.ارتباط مصرف انواع چربي و پرفشاری را تو -

 ارتباط پتاسیم و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط ورزش و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط سیر و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط رزوراترول و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط كوئرستین و پرفشاری را توضیح دهد. -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 .....................سخنرانيروش آموزشي: 

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 پنجم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 9 نارسایي قلبيتغذیه در  عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 وضیح دهد.را ت قلبي ارتباط پرفشاری خون و نارسایي - -

 را توضیح دهد.قلبي ارتباط دیابت و نارسایي  - -



 را توضیح دهد. قلبي و نارسایي CHDارتباط  - -

 ارتباط هیپرتروفي بطن چپ و نارسایي را توضیح دهد. - -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 ششم *جلسه

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 2 نارسایي قلبيتغذیه در عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 را توضیح دهد. قلبي ارتباط محدودیت نمك و نارسایي -

 ا توضیح دهد.ر قلبي ارتباط مصرف الکل و نارسایي -

 را توضیح دهد. قلبي ارتباط مصرف كافئین و نارسایي -

 را توضیح دهد. قلبي ارتباط مصرف كلسیم و نارسایي -

 را توضیح دهد. قلبي و نارسایي Q10ارتباط كوآنزیم  -

 را توضیح دهد. قلبي ارتباط پرفشاری خون و نارسایي -

 را توضیح دهد. قلبي ارتباط تیامین و نارسایي -

 فشاری خون و نارسایي را توضیح دهد.ارتباط پر -

 ا توضیح دهد.قلبي ر  و نارسایي Dارتباط ویتامین  -

 تغذیه درماني پس از پیوند قلب را توضیح دهد. -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                         حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوركمك آموزشي:  وسیله

 

 هفتم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 9 بیماری های ریویتغذیه در عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:



 ارتباط تغذیه و سیستم تنفسي را توضیح دهد. -

 اختالالت سیستم ریوی را نام ببرد. -

 دهد. عالیم توبركلوسیس را شرح -

 علل و عالیم آسم را شرح دهد. -

 علل و عالیم توبركلوسیس را شرح دهد. -

 علل و عالیم سرطان ریه را شرح دهد. -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي             حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 هشتم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 2 بیماری های ریویتغذیه در عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي

 دانشجو باید:

 مراقبت های تغذیه ای برای آسم را نام ببرد. -

 و آسم را شرح دهد. 3-ارتباط امگا -

 و آسم را شرح دهد. 2-ارتباط امگا -

 را شرح دهد. BPD ارتباط مصرف ویتامین ها و -

 را شرح دهد. CLDارتباط ویتامین ها و  -

 را شرح دهد. COPDارتباط دریافت انرژی و  -

 را شرح دهد. COPDارتباط دریافت پروتئین و  -

 را شرح دهد. CFارتباط سدیم و  -

 ارتباط بتا كاروتن و سرطان ریه را شرح دهد. -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 



 نهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 9 كلیویتغذیه در بیماری های عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 مفهوم نفرولیتیازیس را شرح دهد. -

 و سنگ كلیوی را شرح دهد. PHارتباط  -

 و سنگ كلیوی را شرح دهد. Dویتامین ارتباط  -

 ارتباط دریافت كلسیم و سنگ كلیوی را شرح دهد. -

 ارتباط مصرف گوشت و سنگ كلیوی را شرح دهد. -

 ارتباط مصرف میوه و سبزی و سنگ كلیوی را شرح دهد. -

 ارتباط خاكستر اسیدی و سنگ كلیوی را شرح دهد. -

 اط خاكستر بازی و سنگ كلیوی را شرح دهد.ارتب -

 ارتباط غذاهای خنثي و سنگ كلیوی را شرح دهد. -
 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 دهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 2 كلیویتغذیه در بیماری های  عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 ارتباط مصرف پروتئین و سندروم نفریتیك را شرح دهد. -

 ارتباط مصرف پتاسیم و سندروم نفریتیك را شرح دهد. -

 ارتباط مصرف سدیم و سندروم نفریتیك را شرح دهد. -

 را شرح دهد. ARFیاری روی و  ارتباط مکمل -

 را شرح دهد. ARFارتباط مصرف پروتئین و  -

 را شرح دهد. ARFارتباط سدیم و  -

 را شرح دهد. ARFارتباط پتاسیم و  -

 و سندروم فانکوني را شرح دهد. Dارتباط ویتامین  -

 انواع دیالیز و محدودیت های غذایي آن را توضیح دهد. -

 



 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 

 

 دهمیاز*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 9 سرطانتغذیه در عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 باط تغذیه و كارسینوژن ها را شرح دهد.ارت -

 ارتباط فیتوكمیکال ها و كارسینوژن ها را شرح دهد. -

 ارتباط دریافت انرژی و سرطان را شرح دهد. -

 ارتباط وزن بدن و سرطان را شرح دهد. -

 ارتباط مصرف الکل و سرطان را شرح دهد. -

 ارتباط دریافت انرژی و سرطان را شرح دهد. -

 ین و نوع آن و سرطان را شرح دهد.ارتباط دریافت پروتئ -
 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                         حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 دوازدهم*جلسه 

 ادعباس یوسفي نژنام مدرس: 

 2 سرطانتغذیه در عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 و سرطان را شرح دهد. BPAارتباط  -

 ارتباط دریافت كلسیم و سرطان را شرح دهد. -

 و سرطان را شرح دهد. Dارتباط دریافت ویتامین  -



 ارتباط دریافت قهوه و چای و سرطان را شرح دهد. -

 ارتباط دریافت فولیك اسید و سرطان را شرح دهد. -

 اط دریافت میوه و سبزی و سرطان را شرح دهد.ارتب -

 ارتباط دریافت سویا و فیتواستروژن ها و سرطان را شرح دهد. -

-  

 □رواني حركتي                       □عاطفي   حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 همسیزد*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 9  استرس متابولیکتغذیه در عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي

 دانشجو باید:

 مراحل پاسخ متابولیك به استرس را توضیح دهد. -

 مورد از پروتئین های فاز حاد را نام ببرد. 1 -

 تفاوت گرسنگي و استرس را شرح دهد -

 تروما را شرح دهد.حمایت تغذیه ای در صدمات و  -
 

 رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 چهاردهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 2  استرس متابولیکتغذیه در عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 ارتباط دریافت انرژی و تروما را شرح دهد. -

 و تروما را شرح دهد. پروتئینارتباط دریافت  -

 ارتباط دریافت ویتامین ها و مواد معدني و تروما را شرح دهد. -

 ارتباط دریافت انرژی و تروما را شرح دهد. -

 هد.ارتباط نوع فرموال و تروما را شرح د -



 ارتباط دریافت آرژینین و تروما را شرح دهد. -

 ارتباط دریافت انرژی و سوختگي را شرح دهد. -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 پانزدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

  9 روماتیسميتغذیه در اختالالت  عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 ارتباط دریافت آنتي اكسیدان ها و استئوآرتریت را شرح دهد. -

 و استئوآرتریت را شرح دهد. 3-امگاارتباط دریافت  -

 ئوآرتریت را شرح دهد.و است 2-ارتباط دریافت امگا -

 ارتباط دریافت گلوكز آمین و استئوآرتریت را شرح دهد. -

 را شرح دهد. RAارتباط دریافت آنتي اكسیدان ها و  -

 را شرح دهد. RAو  3-ارتباط دریافت امگا -

 را شرح دهد. RAو  2-ارتباط دریافت امگا -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 شانزدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 2 روماتیسميتغذیه در اختالالت عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 سندروم شوگرن را شرح دهد.ارتباط دریافت كلسیم و  -

 را شرح دهد.سندروم شوگرن  و 3-ارتباط دریافت امگا -

 را شرح دهد.سندروم شوگرن و  B6ویتامین ارتباط دریافت  -



 و سندروم شوگرن را شرح دهد. Cارتباط دریافت ویتامین  -

 ارتباط دریافت منابع حیواني و نقرس را شرح دهد. -

 هد.ارتباط دریافت الکل و نقرس را شرح د -

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                         حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي:   

 
 

 

 هفدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 9 اری های عصبيبیمتغذیه در عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 ی عصبي را شرح دهد.اارتباط كمبودهای تغذیه ای و بیماری ه -

 ی عصبي را شرح دهد.اارتباط پرخوری ها و بیماری ه -

 ارتباط كلسیم و بیماری های عصبي را شرح دهد. -

 ارتباط الکل و بیماری های عصبي را شرح دهد. -

 ی های عصبي را شرح دهد.و بیمار B12ارتباط ویتامین  -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                         حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 .........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 هجدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 2تغذیه در كم خوني حث: عنوان مب

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید: 

 .و بیماری های عصبي را شرح دهد Eارتباط كمبود ویتامین  -



 و بیماری های عصبي را شرح دهد. B1ارتباط كمبود  -

 و بیماری های عصبي را شرح دهد. B3ارتباط كمبود  -

 و بیماری های عصبي را شرح دهد. Dارتباط كمبود ویتامین  -

 و بیماری های عصبي را شرح دهد. 3-امگا ارتباط -

-  
 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                  :   شناختيحیطه 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 نوزدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 9ارایه دانشجویان عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي
 بر اساس گروه بندی و موضوعات رژیم درمانیاصول آشنایی با 

                        □رواني حركتي                       □عاطفي                 حیطه :   شناختي 

 ....................دانشجو سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتورك آموزشي: وسیله كم

 

 

 

 

 

 بیستم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 2ارایه دانشجویان عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي
 بر اساس گروه بندی و موضوعات رژیم درمانیآشنایی با اصول 

                        □رواني حركتي                       □عاطفي                        حیطه :   شناختي 

 ....................دانشجو سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 



 

 بیست و یکم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 3ارایه دانشجویان عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي
 بر اساس گروه بندی و موضوعات رژیم درمانیآشنایی با اصول 

                        □رواني حركتي                       □عاطفي                        حیطه :   شناختي 

 ....................دانشجو سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 

 

 

 
 


