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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال   

 

کارشناسی ارشد علوم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع علوم بهداشتی و تغذيه    گروه آموزشی:بهداشت      دانشکده:

 بهداشتی درتغذيه

ـ بیوشیمی مقدماتی ـ  2و1 تغذيه اساسی یش نیاز:پ ظریند:نوع واح 3  تعداد واحد: تغذيه پیشرفته  نام درس: 

 فیزيولوژی تغذيه

تعداد دانشجویان:           دانشکده بهداشت کان برگزاري:م ............. :ساعت  .........  زمان برگزاري كالس: روز

 نفر 8 

ـ دکتر  رهیدهدکتر فاطمه امیری ـ دکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر فرزاد شیدفر مسئول درس:

 زاد شیدفرفر

 )لطفاً شرح دهید( :طرح دوره 

دراین درس مباحث اختصاصی و جدید درباره كربوهیدراتها، پروتئین ها، چربی ها، ویتامین ها و امالح به دانشجویان 

آموزش داده میشود و قدرت تجزیه و تحلیل و ایجاد دید انتقادي در مطالعه مقاالت و متون به دانشجویان ارائه می 

 گردد.

لعه نقش كربوهیدراتها، پروتئین و هر یک از اسیدهاي آمینه، چربی ها، هضم و جذب درشت مغذیها و آخرین مطا

نتایج تحقیقات در مورد نقش كربوهیدارتها، پروتئین ها و چربی ها در تغذیه انسان ـ تداخل متابولیکی مواد مغذي 

، نقش متابولیکی، تأثیر بر سایر مواد مغذي، تداخل در انرژي زا ـ مطالعه آخرین یافته هاي علمی در مورد ویتامین ها

جذب و نحوه متابولیسم، مطالعه آخرین یافته هاي علمی در مورد عناصر معدنی، نقش هاي متابولیکی تازه شناخته 

 شده، تداخل اعمال متابولیکی، تداخل در جذب و متابولیسم.
 

 )همان هدف بینابینی طرح دوره است ( هدف کلی:

، هضم و جذب 3امگا PUFAو  6امگا  MUFA ،PUFAبا طبقه بندي چربیها، اهمیت اسیدهاي چرب  آشنایی

چربیها، متابولیسم لیپیدها، پراكسیداسیون چربیها، آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم و مباحث عمیق تر در زمینه 

مرتبط با متابولیسم كربوهیدراتها،  طبقه بندي و سوخت و ساز كربوهیدراتها، هضم و جذب كربوهیدراتها، بیماریهاي

آشناساختن دانشجویان با مفاهیم و مباحث در زمینه طبقه بندي و سوخت و ساز پروتئین و هضم جذب پروتئین ها 

و بیماریهاي مرتبط با متابولیسم پروتئین ها، آشناساختن دانشجویان با مفاهیم و مباحث عمیق تر در زمینه عملکرد، 

د و مسمومیت ومکانیسم هاي بیوشیمیایی ویتامینهاي محلول در چربی و ویتامین هاي محلول منابع غذایی، كمبو

 در آب، عناصر معدنی درشت مقدار و ریز مقدار. 

 

 اهداف بینابینی:

فیبرغذایی، شیرین كننده هاي طبقه بندي كربوهیدراتها، درجه پلیمریزاسیون، هضم و جذب كربوهیدراتها، 

اهمیت اسیدهاي چرب، اسیدهاي چرب ضروري، هضم و جذب چربیها، لیپوپروتئین ها مصنوعی، طبقه بندي و 

طبقه بندي پروتئین ها، اسیدهاي آمینه ضروري و غیرضروري، تراز ازته، كیفیت پروتئین ها، ویتامین هاي محلول 

مرجع رژیمی، منابع  در آب و ویتامینهاي محلول در چربی )جذب، انتقال، ذخیره سازي، متابولیسم، عملکرد، دریافت
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غذایی، كمبود و عوارض مسمومیت احتمالی( مواد معدنی عمده یا درشت و مواد معدنی ریز یا عناصر جزیی )جذب، 

 انتقال، ذخیره، دفع، عملکرد، دریافت هاي مرجع رژیمی ، منابع غذایی و دریافت، كمبود، مسمومیت(

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

  (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

    ر اسالیدپروژكتو  خته و گچت   وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

نمره درصد  011 آزمون پایان ترم         نمره درصد ------آزمون میان ترم      

  

 رهنم درصد -----شركت فعال در كالس            نمره درصد -----انجام تکالیف      

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 
1- Shills ME, Olson JA. Modern Nutrition in Health and Disease. Lippincott Williams 

and wilkins. 
2- Protein evaluation FAO 

3- Mahan LK, Scott-stump S, Krause Food and Nutritim care prosess , Philadelphia, 

WB Saunders  

4- Grow JS, James WPT, Human Nutrition and dietetics, Churchill Livingston. 

5- Carbohydrate in human nutrition, FAO 

6- Cummings JH. The large Intestine in Nutrition and disease. 

7- Nutrition concepts and controversies. 

8- Advanced Nutrition and Metabolism 

9- Journals: American Journal of Clinical Nutrition, Journal of Nutrition , Nutrition 

Review  

 

 

 

 منابع فارسی:
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 79-79نیمسال اول سال تحصیلی 

 تغذیه پیشرفته ی برنامه درس

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر شیدفر درشت مغذی ها : چربی ها 1

 دکتر شیدفر درشت مغذی ها : چربی ها 2

 دکتر شیدفر درشت مغذی ها : چربی ها 3

 دکتر شیدفر کلسیم و فسفر 4

5 
 دکتر شیدفر گوگرد، منیزيم و آهن

 دکتر شیدفر مس ، روی ، يد 6

 دکتر شیدفر سلینوم، کروم، منگنز، کبالت ، مولیبدنیوم 7

 دکتر امیری درشت مغذی ها : پروتئین  8

 دکتر امیری درشت مغذی ها :  پروتئین 9

 دکتر امیری Vit A, Vit Kويتامین های محلول در چربی:  10

11 

 دکتر امیری Vit D, Vit Eويتامین های محلول در چربی: 

 دکتر رهیده درشت مغذی ها : کربوهیدرات  12

 دکتر رهیده درشت مغذی ها :  کربوهیدرات 13

 دکتر رهیده Vit B1, B2 ,B3 , B5ويتامین های محلول در آب:  14

 دکتر رهیده Vit B6, B8 ,B9 , B12 ويتامین های محلول در آب :  15

 
 

 


