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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:

 2و1پیشرفته ـ تغذيه پیشرفته  هفیزيولوژی تغذي  یش نیاز:پ      ظریند:نوع واح   2  تعداد واحد:   تنظیم متابولیسم  نام درس: 

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

 ............................................... مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر فرزاد شیدفر مسئول درس:

 )لطفًا شرح دهید( :طرح دوره

در این درس دانشجو مکانیسم هاي تنظیم متابولیسم مواد مغذي درشت و ریز را از طریق سیستم هاي هورمونی، آنزیمی و ژنتیکی و 

بیماري  واكنش متقابل بدن و مواد مغذي بصورت یکپارچه فرا می گیرد. این واكنش براي درک و تفسیر مفاهیم متابولیسم در سالمت و

 ضروري محسوب می شود.
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

واكنش هاي شیمیایی در بدن و بافت هاي  Integrationدر پایان این درس دانشجو قادر می باشد مفاهیم تنظیم متابولیکی و 

و در  نگیسیري، گرسمختلف تغذیه اي مثل  مختلف، دستگاه عصبی، كبد، قلب، كلیه، بافت چربی، گلبول هاي قرمز در وضعیت هاي

 را مورد بحث قرار دهد. برخی بیماریها و وضعیت هاي فیزیولوژیک مثل بارداري و شیردهی و ورزش

 

 اهداف بینابیني:

 ـ

 

 

 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( :صد نمرهدرنحوه ارزشیابي و 

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

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس    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: 

 :منابع انگلیسي -

 جديدترين ويرايش کتابهای زير:
1- Martin BR. Metabolic Regulation :A molecular approach : Blackwell Scientific Publication  

2- Stipanuk MH .Biochemical and physiological aspects of Human Nutrition .W.B .Saunders. 

3- Devlin T,  Biochemistry with clinical corrections. Wiley- liss  

4- David t, M Gibson. Robert A Harris , Metabolic Regulation in mammals .Taylor and Francis, 

5- Keith N , Fragen .Metabolic Regulation , a human perspective, Black well publisher. 

 

 

 منابع فارسي:
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 تنظیم متابولیسم 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر شیدفر  رترهاترانسپو -حركت مواد از عرض غشاء -جریان هاي متابولیسمی سلولی -مبانی تنظیم متابولیسم 1

بولیسم ) تنظیم آنزیمی(مبانی تنظیم متا 2  دكتر شیدفر 

 دكتر شیدفر مبانی تنظیم متابولیسم ) تنظیم هورمونی( 3

 دكتر شیدفر مبانی تنظیم متابولیسم ) تنظیم ژنی( 4

تنظیم گلیکولیز و گلوكونئوژنز – تنظیم متابولیسم كربوهیدراتها 5  دكتر شیدفر 

 دكتر شیدفر لیز و گلوكونئوژنزتنظیم گلیکو -تنظیم متابولیسم كربوهیدرات ها  6

 دكتر شیدفر تنظیم كمپلکس پیرو وات دهیدروژناز و چرخه اسید سیتریک - تنظیم متابولیسم كربوهیدرات ها 7

پیدهایتنظیم متابولیسم ل 8  دكتر شیدفر 

لسترولكتنظیم  9  دكتر شیدفر 

 دكتر شیدفر تنظیم متابولیسم نوكلئوتیدها 11

ر ارتباط با كلسترول و لیپوپروتئین هاي پالسماتنظیم بیان ژنی د 11  دكتر شیدفر 

یکپارچگی متابولیسم، كربوهیدرات، پروتئین و چربی در حیوان كامل  12 (metabolic integration ) دكتر شیدفر 

 دكتر شیدفر كنش متقابل متابولیسم مغز، كبد، عضله و بافت چربی از طریق گردش خون 13

وخت بدن در فرد سالمتنظیم و كنترل س 14  دكتر شیدفر 

بارداري ، شیردهی و بیماریها -تنظیم و كنترل سوخت بدن در گرسنگی و شرایط استرس 15  دكتر شیدفر 

 دكتر شیدفر تنظیم متابولیسم در روشهاي هوازي و بیهوازي 16

 دكتر شیدفر تنظیم متابولیسم در بافت عصبی 17

دهاي آمینهتنظیم متابولیسم پروتئین و اسی 18  دكتر شیدفر 

 دكتر شیدفر تنظیم متابولیسم در بافت عضالنی 19

       

 


