
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 رانيادانشگاه علوم پزشکي 

يمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک  

 يو آموزش يدرس يزيرواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 

 يواحد 2ک درس ي يبرا يساعت 8 يجلسه  31ک دوره درس کامل، ي ي)برا   

(يعمل  

 

و مقطع    هيتغذ :يگروه آموزش          بهداشت دانشکده:

 هيارشد تغذ يکارشناس :يليتحص يرشته

 
 -از:يش نيپ    يارياخت د:نوع واح  2        تعداد واحد: يربجته يتغذنام درس: 

   يو عمل يتئور 13-15کشنبه ي:روز زمان برگزاري کالس:
  وانخانهيح -4کالس  دانشکده بهداشت :يمکان برگزار 

 ب حروف الفباين )به ترتيمدرس  انيائيد آريدکتر ناه  مسئول درس: نفر3 ان:يتعداد دانشجو
 ( ر نژاديناز نصيفردکتر )مهراد وثوق، دکتر انيائيد آريدکتر ناه

 د(ي)لطفا شرح ده شرح دوره:

 است. ين رشته ضروريان ايدانشجو يه، براياز اصول علوم تغذ يواحد به عنوان بخش نيا
 
 

 د(ي)لطفا شرح ده: يهدف کل

 يشگاهيوانات آزمايح يرو يه تجربيان با مطالعات تغذيدانشجو ييآشنادرس:  يهدف کل
 طرح درس است( ي)در واقع همان اهداف کل :ينينابيباهداف 

 
 يهااده، روشدجام مطالعه ان يشگاهيوانات آزمايح يبر رو ن درس بتواندين اذراندگد پس از يدانشجو با

اصول  يريگبا بکار را يبک مطالعه تجريج حاصل از يدر اجرا و نتا ييوان را بشناسد و توانايه حيمختلف تغذ
 ت گردد.يتقو ين واحد درسيدر ا يپژوهش ينه هايت زميه کسب نموده و در نهايتغذ

 س:يتدر يهاوهيش

 
پرسششششششش و    شده يزيبرنامه ر يسخنران   يسخنران

 پاسخ
بششر  يمبتنشش يريادگيشش  (PBLبر حل مسئله) يمبتن يريادگي  يبحث گروه

 (TBLم)يت

 -----------------وانخانهيدر ح يکار عمل د(ي)لطفاً نام ببر ر موارديسا
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 :  يکمک آموزش 7
   ديپروژکتور اسال  خته و گچت  ت برديوا
  د(يلطفاً نام ببر)  موارد ريسا
  Powerpoint  ا از جملهيمد يوتر و استفاده از مولتيکامپ 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهو  يابينحوه ارزش
 درصد نمره کالسي40: تئوري امتحان

 يدرصد نمره کالس10:   يگزارش کار عمل
  يدرصد نمره کالس10:   مرتبط با مبحث درس در کالس تارائه مقاال

 يدرصد نمره کالس 30: يعمل  متحانا

 يدرصد نمره کالس 10:  حضور فعال در جلسات

. 

 

 نوع آزمون

 
 يجور کردن          يانهيچندگز       پاسخ کوتاه     يحيتشر

  غلط -حيصح 
 –د( ير موارد )لطفا نام ببريسا

 :د(ي)لطفا نام ببرمنابع پيشنهادي براي مطالعه: 

 :منابع انگليسي -

 

 
1- Pellet Pl, Young V, nutritional  evaluation of protein foods , last 

edition 
 

2-FAO/WHO report no. Protein quality evaluation, last edtion 
 
3-Hume CW, UFAW Hamd book and care and management of 
laboratory animals, last edition 
 
8-Sarah Wolfensohn, MaggieLloyd, Handbook of Laboratory 
Animal Management and Welfare,Third edition. 
 
5-Suckow, Mark A et al.,The laboratory mouse, last edition 
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اينترنتي د مرتبط با درسيمقاالت جد -6  

:يفارسمنابع   
 

 يماريهاي انساني، دکتر منصوره سليماني و همکارانبمدلهاي حيواني  -7

 

 يي و مهارتهاي کار با حيوانات آزمايشگاهي ،دکتر منصوره سليماني و همکارانآشنا-8

 

 تضي کريمياندکتر سيد مر کار با حيوانات آزمايشگاهي، -9

 

15-13نبه ها يکش -درس  تغذيه تجربي  
4کالس   

 جلسه ) عنوان مطالب مدرس نام تاريخ

20/11/
98 

 انيائيدکترآر
 
 

آشنايي با -وش کوچک آشنايي با م -مقدمه و تاريخچه  فيتعر

 تئوري موش صحرايي 

 اول

27/11/
98 

 ر نژاد يناز نصيفردکتر 

 وثوق دکتر 
 دوم عملي ن جنسيتآشنايي، دست گرفتن و مهار کردن و تعيي

 انيائيدکترآر 4/12/98
 

 

-تزريق موش کوچک  انواع روشهاي-اصول خونگيري و تجويز مواد

 ئوري ت -تغذيه  و  گاواژ موش کوچک 
 سوم

11/12/
98 

 ر نژاد يناز نصيفردکتر 

 وثوق دکتر 
 چهارم عملي گاواژ  –انواع روشهاي تزريق 

25/12/
99 

 انيائيدکترآر
 

 

تغذيه  -اي تزريق موش صحراييانواع روشه  - دلم حيوان انتخاب

 وريئت ) رت( و گاواژ موش صحرايي 

 

 پنجم

 ر نژاد يناز نصيفردکتر 17/1/99

 وثوق دکتر 
 عملي  اژ گاو  -انواع روشهاي تزريق 

 

 ششم

 انيائيدکترآر 24/1/99
 

 -اصول اخالقي کار با حيوانات آزمايشگاهي،انجام انواع خونگيري 

 وريئت وتنازي ي –بيهوشي 
 هفتم

 ر نژاد يناز نصيفردکتر 7/2/99

 وثوق دکتر 

 شريح موش کوچکت -يوتنازي –يريخونگ انواع انجام–بيهوشي 

 عملي

 هشتم

 ر نژاد يناز نصيفردکتر 14/2/99

 وثوق دکتر 

 وتنازي  تشريح موش صحرايي ي -يري  خونگ انواع انجام –بيهوشي 

 عملي
 نهم
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 انيائيدکترآر 21/2/99
 

 آشنايي با مدلهاي حيواني بيماريهاي انساني )تئوري(  

 تعيين حجم نمونه در مطالعات حيواني
 دهم

 انيائيدکترآر 28/2/99
 

کار شده بر روي تغذيه ايي مقاالت و توضيح روش کار مقاله ارائه

 تئوري) تکليف درسي(  حيوانات آزمايشگاهي 
 ازدهمي

 انيائيدکترآر 11/3/99
 

کار شده بر روي تغذيه ايي مقاالت وضيح روش کارمقاله و تارائه 

 تئوري) تکليف درسي(  حيوانات آزمايشگاهي 

دوازده
 م

 انيائيدکترآر 18/3/99
 

کار شده بر روي تغذيه ايي مقاالت مقاله و توضيح روش کارارائه 

 تئوري) تکليف درسي(  حيوانات آزمايشگاهي 

 

زدهيس
 م

 ر نژاد يناز نصيفردکتر 25/3/99

 وثوق ر دکت
چهارده و امتحان مرور بخش عملي 

 م


