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(يواحد 3ک درس ي يبرا يساعت 3 يجلسه  17ک دوره درس کامل، ي ي)برا   

 

 يرشتهو مقطع    هيتغذ :يگروه آموزش          بهداشت دانشکده:

 دکتری تغذیه :يليتحص

 

 2و1 تغذیه پیشرفته  از:يش نيپ ید: اجبارنوع واح  2واحد:تعداد  تغذیه سلولی مولکولینام درس: 

 فیزیولوژی تغذیه، تنظیم متابولیسم

  -13-15------- :ساعت  ----سه شنبه---:زمان برگزاری کالس: روز
 : یمکان برگزار 

دکتر  ب حروف الفبا(:ين )به ترتيمدرس  انيائید آريدکتر ناه مسئول درس: ان:یتعداد دانشجو
 ، دکتر  رهيده انيائیآر

 د(ي)لطفا شرح ده شرح دوره:

 است. ین رشته ضروریان ایدانشجو یه، برایاز اصول علوم تغذ ين واحد به عنوان بخشیا
 

 د(ي)لطفا شرح ده: يهدف کل

یعنی  دادن شناخت  می باشد آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان در زمینه ی موضوعات زیر :هدف كلی

 مولکولی و کاربرد آنها در پژوهش های تغذیه ایی  –درباره  روشهای سلولی 

 

 طرح درس است( ي: )در واقع همان اهداف کلينينابيباهداف 

 بخش تئوری

 سلولی  را بیان نماید.  -تاریخچه و مقدمه علم تغذیه  مولکولی  -1

 ساختمان مولکولی سلول را توضیح دهد. -2

 DNA micro array ،Protein micro arrayروشهای رایج مطالعات ژنتیکی و پروتئومیکس -3

 را بیان نماید .

 مفاهیم ژنتیک جمعیتها را بیان نماید. -4

 

 هموستاز مواد مغذی در سلول و زیست دسترسی مواد مغذی را بیان نماید.- 5

 اید.نمنقش ژنتیک در متابولیسم( را بیان  متابولیک)مغذی بر فرآیندهای  یهماد -اثرات تداخل ژن-6

 . را توضیح دهد Signal transductionمغذی بر روی بیان ژن  و یهماد -اثرات تداخل ژن -7
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 ای با بیماریهای وابسته به تغذیه مانند چاقی و دیابت را  توضیح دهید.ارتباط ژنومیکس تغذیه  -8 

 

 یح دهدو درمان بیماریها  را توض تولید فرآورده های جدید غذاییمهندسی ژنتیک و کاربرد آن در  مفاهیم  -9

 

 س:يتدر يهاوهيش
 پرسش و پاسخ   شده یزیبرنامه ر يسخنران   يسخنران

 (TBLم)يبر ت يمبتن یريادگی  (PBLبر حل مسئله) يمبتن یريادگی  يبحث گروه

 -----------------د( یر موارد )لطفاً نام ببریسا

 
 

 :  يکمک آموزش 7
   دیپروژکتور اسال  تخته و گچ  ت بردیوا
 مولکولي -آزمایشگاه سلولي د(یر موارد  )لطفاً نام ببریسا
  Powerpoint  ا از جملهیمد يوتر و استفاده از مولتيکامپ 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهو  يابينحوه ارزش
  
 درصد نمره 60ان ترمیآزمون پا 
 درصد 15   يکنفرانس کالس 
 درصد نمره -20طرح سوال و جواب از متون  منابع درس ایان ترم يآزمون م 

 درصد نمره 5شرکت فعال در کالس 
 
 

 نوع آزمون
  غلط -حيصح يجور کردن          یانهیزچندگ       پاسخ کوتاه     يحیتشر
 -----------د( یر موارد )لطفا نام ببریسا
  

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

 :منابع انگليسي -

 

1-Shils, eleml, Shike, M., Ross, C. Caballero, B. and Cousihs, R: shills EM, 
Shike M, Ross C, caballero B, and cousing R: Modern Nutrition in Health and 
Disease, 10th ed. LWW, 2006.  
 

2-lodish, Cellular Molecular Biology.4th ed, Latest ed. 
3-J Zempleni, HD Daniel, Molecular Nutrition, CABI publishing, Latest ed. 
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4- Carylon D, Berdanier, Naima Moustaid - mouse, Genomics and 
Proteomics in Nutrition, Latest ed. 
 
5.ILSI Europe concise monograph series, Nutrition and Genetic mapping 
individual health, Latest ed. 

 

 

 مقاالت و کتب جديد مرتبط

 

 

 9کالس  15-13درس تغذیه سلولی مولکولی دکتری تغذیه یکشنبه 
 

 

 

 اريخ

 

 جلسه عنوان مطالب مدرس نام

29/11/98  و سيکل سلولي  مروري بر ساختمان مولکولي سلول  دکترآريائيان 

 

 اول

6/12/98  دوم آشنايي با مفاهيم ژنتيک جمعيتها دکترآريائيان 

13/12/98  آشنايي با مفاهيم مهندسي ژنتيک و کاربرد آن  دکترآريائيان 

 

 سوم

 مولکولي -تاريخچه و مقدمه ايي بر علم تغذيه سلولي   دکترآريائيان 20/12/98

 نوتريژنوميک  و پروتئوميک در سالمت و بيماري

 ، اپي ژنتيک  فردي ساختن تغذيه و دارو

 چهارم

 پنجم گيرنده هاي هسته ايي  دکترآريائيان 27/12/98

19/1/99  ششم گيرنده هاي هسته اييادامه   دکترآريائيان 

26/1/99  هفتم تنظيم رونويسي ژنها بوسيله اسيدهاي چرب آريائياندکتر  

2/2/99  هشتم ژنوميک و فيتوکميکالها دکتر آريائيان 
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9/2/99  نهم و ژنوميک Dويتامين  دکتر آريائيان 

16/2/99  دهم و ژنوميک ، ليپيدوميکمتابولميک دکتر آريائيان 

23/2/99  يازدهم پروتئينها ونوتريژنوميک  دکتر آريائيان 

30/2/99  دوازدهم ژنوميک و چاقي  دکتر آريائيان 

6/3/99  سيزدهم و سرطان کاربرد نوتريژنوميک در التهاب دکتر آريائيان 

13/3/99  چهاردهم کاربرد نوتريژنوميک در سالمت دستگاه گوارش دکتر آريائيان 

20/3/99  پانزدهم Microarray  دکتر آريائيان 

 شانزدهم سمينارها ارائه دکتر آريائيان 27/3/99


