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

 

 علوم تغذيه Ph.Dدکترای  حصیلي:ت یرشتهو مقطع    علوم بهداشتي و تغذيه گروه آموزشي:بهداشت      دانشکده:

 يا تغذيه درماني تغذيه بالیني  یش نیاز:پ      نظری د:نوع واح   2  تعداد واحد:    تغذيه و بیماريها نام درس: 

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

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

 ـ دکتر میترا زراتي ـ دکتر محمدرضا وفا جزايری

 )لطفًا شرح دهید( :طرح دوره

شناخت و بحث حول مبانی مولکولی و سلولی بیماریهاي مزمن و دژنراسیون و تأثیرات متقابل كنترل ژنتیک و غذایی در جریان  

 ت باشد.بیماریها بعنوان مبناي درک عمیق تر علت شناسی بیماریها و پژوهش حول آن حائز اهمی

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

در پایان این درس دانشجو باید بتواند با استفاده از اطالعات و پژوهش هاي مورد بحث، مکانیسم هایی كه تغذیه براتیولوژي بیماري و 

سلولی، ارگانیسم و بدن می گذارد، مورد بحث  نیز تأثیري كه بیماریها بر عملکرد و میزان و میزان نیاز به مواد مغذي درسطوح مولکولی،

 قرار دهد.

 

 اهداف بینابیني:

مکانیسم هاي تغذیه براي اتیولوژي بیماري هاي سرطان، بیماري هاي ژنتیکی مادرزادي عصبی، روانی ، دیابت، جراحی، اختالالت ـ

 ی و سلولی توضیح دهد.رفتاري غذا خوردن، ایمونولوژیکی ، گوارش، كبدي و رماتیسمی را در سطح مولکول

 

 

 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:
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 وسايل کمک آموزشي:  

    پروژكتور اسالید  خته و گچت   وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابي و 

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

 نمره درصد -----كت فعال در كالس شر   نمره  درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 ) جديدترين ويرايش( :گلیسيمنابع ان -

1-Modern Nutrition in health and Diseases  

2- Food and Nutrition care process, Krause 

3- Present knowledge in Nutrition 

4- H.M. Barker, Nutrition and dietetics for Health care  

5- Garrow JS, James WPT, Human Nutrition and Dietetics 

6- Williams SR, Nutrition and Diet Therapy. 

 

Journals: 

1- American Journal of clinical Nutrition  

2- Clinical Nutrition 

 

 

 

 منابع فارسي:
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 Ph.Dبیماریها دانشجویان و تغذیه 

 جدول هفتگي کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر شیدفر تغذیه و اختالالت ژنتیکی 1

 دكتر شیدفر تغذیه و اختالالت ژنتیکی 2

 دكتر شیدفر تغذیه و سرطان  3

 دكتر شیدفر تغذیه و سرطان  4

 دكتر وفا منشاء جنینی و نوزادي بیماریها 5

و اختالالت عصبی روانی 3اسیدهاي چرب امگا 6  دكتر وفا 

 دكتر وفا تغذیه و دیابت 7

ز اعمال جراحیتغدیه درمانی و چاقی بعد ا 8  دكتر وفا 

 خانم دكتر جزایزي اختالالت رفتاري غذا خوردن 9

 خانم دكتر جزایزي تغذیه و بیماریهاي عصبی 11

 خانم دكتر جزایزي تغذیه و بیماري هاي روانی  11

 خانم دكتر جزایزي آلرژي هاي غذایی 12

 خانم دكتر آریائیان تغذیه و ایمنی 13

روماتیسمیتغذیه و بیماریهاي  14  خانم دكتر آریائیان 

 خانم دكتر زراتی تغذیه در بیماریهاي كبد و صفرا 15
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 خانم دكتر امیري تغذیه در بیماریهاي گوارشی 16

 

 


