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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:    

 

 تحصیلي: کارشناسي ارشد علوم تغذيه یرشتهمقطع و  بهداشت    گروه آموزشي: علوم بهداشتي و تغذيه  دانشکده:

 ـ ز:یش نیاپ   نظری نوع واحد:              3 تعداد واحد:  1تغذيه پیشرفته  نام درس: 

 ـــ نفر تعداد دانشجویان:        دانشکده بهداشتمکان برگزاري:  ـساعت:   ـزمان برگزاري كالس: روز  

 ـ دکتر فرزاد شیدفر رهیدهدکتر فريبا امیری ـ دکتر مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر فرزاد شیدفرمسئول درس: 

 : )لطفا شرح دهید(طرح دوره

وشهاي دستیابی به اصول و حقایق كربوهیدراتها بیان می شود و بعالوه در زمینه هایی كه شواهد علمی هنوز در این درس مکانیسم و ر

قطعیت ندارد و تئوري هایی كه داراي موافق و مخالفان است بحث می شود. به این ترتیب دانشجویان با اندوخته هاي علمی قویتر و 

س یا وظایف كارشناسی خویش خواهند پرداخت. تدوین این درس از نظر شناخت شناخت بهتري از مباحث مربوطه به تحقیق، تدری

ژرف تر اهمیت اسیدهاي چرب در تغذیه و متابولیسم ضروري است. پروتئین ها بعنوان گروهی از مواد مغذي كه نقش هاي چندگانه در 

 بدن دارند به تخصیص بیشتر و با تأكید بر مکانیسم این نقش ها تدریس خواهد شد.

 هدف کلي: )لطفا شرح دهید(

و نقش ها ویژه آنها در تنظیم متابولیسم لیپیدها و تولید  3امگا  PUFA، 6امگا  MUFA ،PUFAآشنایی با اهمیت اسیدهاي چرب 

مواد بیولوژیکی ـ آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم و مباحث عمیق تر در زمینه سوخت و ساز كربوهیدراتها، پیشرفت هاي تازه در 

زمینه روشهاي مطالعه نقش كربوهیدراتها و افزایش توان دانشجو در تجزیه و تحلیل مقاالت تخصصی مربوطه آشنا ساختن دانشجویان 

با  مفاهیم و مباحث در زمینه سوخت و ساز پروتئین ها و پیشرفت هاي تازه در زمینه روشهاي مطالعه نقش پروتئین ها و افزایش توان 

 لیل مقاالت تخصصی مربوطه.دانشجو در تجزیه ئ تح

 اهداف بینابیني:)در واقع همان اهداف کلي طرح درس است(

طبقه بندي كربوهیدراتها، مقایسه طبقه بندي قدیم و جدید، درجه پلی مریزاسیون، فیبرها، فروكتواولیگوساكاریدها، هضم و جلب 

یی، شیرین كننده هاي مصنوعی، تقسیم بندي اسیدهاي چرب، كربوهیدراتها، نظریات جدید در این زمینه، روش اندازه گیري فیبر غذا

اهمیت اسیدهاي چرب ضروري، چگونگی ورود چربی به دستگاه گردش خون، ساخت و تجزیه لیپوپروتئین ها در دستگاه گردش خون، 

و تولید مواد بیولوژیک  3مگا و تولید سایتوكاین ها و پروستاگالنیدین ها از آنها، اهمیت اسیدهاي چرب ا 6اهمیت اسیدهاي چرب امگا 

مهم از آنها، آپوپروتئین ها ـ طبقه بندي پروتئین ها، شرح كامل نقش اسیدهاي آمینه ضروري، غیر ضروري، ضروري مشروط، تراز از ته، 

 بازگردش از ته، روشهاي تعیین نیاز به اسیدهاي آمینه

 های تدريس:شیوه

 ش و پاسخپرس   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

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

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

 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(
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 ـ

 

 

 

 وسايل کمک آموزشي:  

   پروژكتور اسالید   تخته و گچ  وایت برد 

 --------------اً نام ببرید( سایر موارد  )لطف

 

 نحوه ارزشیابي و درصد نمره: )از نمره کل(

   درصد نمره 111 آزمون پایان ترم    درصد نمره ------آزمون میان ترم 

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

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببريد(:

  :منابع انگلیسي -

 جديدترين ويرايش کتابهای زير:

 

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 2112. 

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 فارسي:
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79-79نیمسال اول سال تحصیلی   

(1برنامه کالسی درس تغذیه پیشرفته )  

 جدول هفتگي کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

اگزوژن و  توصیه رژيمي ـ  انتقال و متابولیسم ) حاللیت ، انتقال -شیمي و طبقه بندی –هضم و جذب چربي ها  1

 آندروژن(

 

شیدفر دکتر  

متابولیسم  آپولیپوپروتئین ها ، پروتئین های ناقل وانتقال و متابولیسم ) حاللیت ، انتقال اگزوژن و آندروژن(  2

ون اسید تاثیر رژيم بر اکسیداسی -اکسیداسیون اسیدهای چرب-لیپوپروتئین ها و عوامل رژيمي تاثیر گذار

 چرب

 دکتر شیدفر

ير متابولیت هااکسیداسیون و انتقال چربي به سا 3  دکتر شیدفر 

 دکتر شیدفر بیوسنتز لیپیدها ـ کلسترول ـ  فرآيندهای اکسیداتیو و دفاع آنتي اکسیدان 4

و امگا  6نیاز به اسیدهای چرب ضروری، امگا –سايتوکین ها  -انتقال غشايي–عملکرد اسیدهای چرب ضروری  5

ـ  بیوسنتز و عملکرد ايکوزانوئیدها 3  
 دکتر شیدفر

توزيع و مخزن  -طبقه بندی و تعريف -اسیدهای آمینه 6 AA انتقال مسیرهای سنتز و تجزيه اسیدهای آمینه –  رهیدهدکتر    

ینهنیاز به پروتئین و اسیدهای آم ـ  نوسازی پروتئین ها در بدن -الحاق اسیدهای آمینه به ساير بافت ها 7 رهیدهدکتر    

یسم مشارکت برخي اندامها در متابول –تعادل نیتروژن  ،ینتیکروشهای اندازه گیری نوسازی پروتئین و ک 8

ارزيابي کیفیت پروتئین ها  -پروتئین ها  
 دکتر رهیده

شاسته ن -نشاسته -تجزيه -نشاسته -کربوهیدراتهای رژيمي –تعريف و اهمیت و طبقه بندی کربوهیدراتها  9

لول ) ترانسپورترها(ورود گلوکز به س –عملکرد و خواص قندها  -فیبر رژيمي -مقاوم  
زراتيدکتر   

 -لیسمي نمايه گ ـ سوء جذب گلوکز گاالکتوز گلوکز خون: تنظیم متابولیک هورموني و ترانس   کريپشنال 11

 متابولیسم گلوکز و فروکتوز
زراتيدکتر   

هیدرات) ربوساير اختالالت در هضم و جذب و متابولیسم ک -ارتباط کارآيي و عملکرد ورزشکاران و کربوهیدرات 11

هضم و   آزمون های تشخیصي برای ارزيابي متابولیسم ، –عدم تحمل به کربوهیدرات( ) عدم تحمل به الکتوز( 

فیبرهای رژيمي -ارتباط کربوهیدراتها و بیماريهای مزمن  -جذب کربوهیدراتها  

زراتيدکتر   

12 
 جمع بندی چربیها، پروتئین هاو کربوهیدراتها

 دکتر شیدفر

يدکتر زرات  

 دکتر رهیده

  
 


