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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  

تغذیه درماني در دیابت    -4  

چربیها -5  

كربوهیدراتها -2  

پروتئین ها-2  

هرم مواد غذایي -4  

 

 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.-پیشگیری از بیماری های قلبي -
 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       شناختي    حیطه :

 .سخنرانيروش آموزشي: 

 وایت برد-ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 

 

 جلسه دوم*



      عباس یوسفی نژادنام مدرس: 

 6قلب و عروق تغذیه در : عنوان مبحث

 اهداف اختصاصي:

 انشجو باید:د

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

 را نام ببرد. HDLها و كاهش دهنده های  افزایش دهنده   -

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

 افزایش دهنده ها و كاهش دهنده های كلسترول را نام ببرد.   -

 را شرح دهد. TLCویژگي های توصیه های  -

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

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

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 سخنرانيروش آموزشي: 

 ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 سومجلسه 

      عباس یوسفی نژادنام مدرس: 

 9 ی خونپرفشارتغذیه 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. -

 ارتباط سدیم و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط كلسیم و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط منیزیوم و پرفشاری را توضیح دهد. -

 وه و سبزی و پرفشاری را توضیح دهد.ارتباط مصرفمی -

 ارتباط فعالیت فیزیکي و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط كاهش وزن و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط پتاسیم و پرفشاری را توضیح دهد. -

 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: 

  6 پرفشاری خونتغذیه در عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 را نام برده و توضیح دهد. DASHاجزای رژیم  -

 ی را توضیح دهد.ارتباط دریافت انرژی و پرفشار -

 ارتباط مصرف نمك و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط پتاسیم و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط مصرف انواع چربي و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط پتاسیم و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط ورزش و پرفشاری را توضیح دهد. -

 ارتباط سیر و پرفشاری را توضیح دهد. -

 رزوراترول و پرفشاری را توضیح دهد. ارتباط -

 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:

 را توضیح دهد. قلبي ارتباط پرفشاری خون و نارسایي - -

 را توضیح دهد.قلبي ارتباط دیابت و نارسایي  - -

 را توضیح دهد. قلبي و نارسایي CHDارتباط  - -

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



 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

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

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

 

 ششم *جلسه

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 6 نارسایي قلبيتغذیه در عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 را توضیح دهد. قلبي ارتباط محدودیت نمك و نارسایي -

 را توضیح دهد. 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 -

 ارتباط پرفشاری خون و نارسایي را توضیح دهد. -

 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 پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 هفتم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 9دیابت تغذیه در عنوان مبحث: 

 داف اختصاصي:اه

 دانشجو باید:

 را توضیح دهد. دیابتارتباط تغذیه و  -

 را نام ببرد. قند خوناختالالت  -



 را شرح دهد. دیابتعالیم  -

 را شرح دهد. دیابت بارداریعلل و عالیم  -

 را شرح دهد. هایپوگالیسمیاعلل و عالیم  -

 

 □حركتي رواني                       □عاطفي             حیطه :   شناختي 

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

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

 

 

 هشتم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 6 دیابتتغذیه در عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي

 دانشجو باید:

 را نام ببرد. دیابتمراقبت های تغذیه ای برای  -

 را شرح دهد. دیابتو  3-مگاارتباط ا -

 را شرح دهد. دیابتو  2-ارتباط امگا -

 را شرح دهد. دیابتارتباط مصرف ویتامین ها و  -

 را شرح دهد. دیابت بارداریارتباط ویتامین ها و  -

 را شرح دهد. دیابتارتباط دریافت انرژی و  -

 را شرح دهد. دیابتارتباط دریافت پروتئین و  -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

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

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

 

 

 نهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 و چربیهاتغذیه عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 را شرح دهد. و بدنيچربي غذایي مفهوم  -



 را شرح دهد. عروقي-بیماری قلبيو  نوع چربيارتباط  -

 را شرح دهد. دیابتو  نوع چربيارتباط  -

 را شرح دهد. بیماری های التهابيو  چربيارتباط دریافت  -

 را شرح دهد. افزایش لیپید سرمارتباط مصرف گوشت و  -

 را شرح دهد. لیپید سرمارتباط مصرف میوه و سبزی و  -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      :   شناختي  حیطه

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

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

 

 دهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 و كربوهیدراتهاتغذیه  عنوان مبحث: 

 ختصاصي:اهداف ا

 را شرح دهد. سطح لیپیدو  نوع كربوهیدراتارتباط مصرف  -

 را شرح دهد. چاقيو  نوع كربوهیدراتارتباط مصرف  -

 را شرح دهد. نوع كربوهیدرات و دیابتارتباط مصرف  -

 را شرح دهد. شاخص گالیسميو  نوع كربوهیدراتارتباط  -

 را شرح دهد. بار گالیسميو  نوع كربوهیدراتارتباط مصرف  -

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

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

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

 

 

 دهمیاز*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 و پروتئین هاتغذیه عنوان مبحث: 

 هداف اختصاصي:ا

 دانشجو باید:

 .نام ببردرا های ضروری و غیر ضروری  اسید آمینه  -



 اسید آمینه های ضروری مشروط را نام ببرد. -

 را شرح دهد. سوء تغذیهو  پروتئینارتباط دریافت  -

 انرژی را نام برده و شرح دهد.-انواع سوءتغذیه پروتئین -

 

 □رواني حركتي                       □ي   عاطف                      حیطه :   شناختي 

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

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

 

 دوازدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 انواع هرم های مواد غذایيعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 ا نام ببرد.انواع هرم های غذایي ر -

 را شرح دهد. هرم غذایي آسیایي -

 را شرح دهد.هرم غذایي مدیترانه ای  -

 را شرح دهد.هرم غذایي وگن  -

 را شرح دهد.هرم غذایي گیاهخواری  -

 را شرح دهد.هرم غذایي الكتو اوو وجترین  -

 .هرم غذایي آمریکا را شرح دهد -

-  

 □حركتي رواني                       □عاطفي   حیطه :   شناختي 

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

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

 

 زدهمسی*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 9ارایه دانشجویان عنوان مبحث: 

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

                        □رواني حركتي                       □عاطفي                 شناختي  حیطه :  

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

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

 



 

 چهاردهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 6دانشجویان  ارایهعنوان مبحث: 

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

                        □رواني حركتي                       □عاطفي                        حیطه :   شناختي 

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

 ..........................یدئو پروژكتورووسیله كمك آموزشي: 

 

 

 

 پانزدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 3ارایه دانشجویان عنوان مبحث: 

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

                        □واني حركتير                       □عاطفي                        حیطه :   شناختي 

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

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

 

 

 پانزدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 4ارایه دانشجویان عنوان مبحث: 

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

                        □واني حركتير                       □عاطفي                        حیطه :   شناختي 

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

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

 

 

 



 پانزدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 4ارایه دانشجویان عنوان مبحث: 

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

                        □واني حركتير                       □عاطفي                        حیطه :   شناختي 

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

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

 

 

 
 


