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

 

 تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تغذيه یرشتهمقطع و  بهداشت    گروه آموزشی: علوم بهداشتی و تغذيه  دانشکده:

 ـ یش نیاز:پ      نظری نوع واحد:           2 تعداد واحد: فیزيولوژی تغذيه پیشرفته  نام درس: 

 نفر  تعداد دانشجویان: دانشکده بهداشتمکان برگزاري:  8-01زمان برگزاري كالس: روز  یکشنبه  ساعت: 

 دکتر فرزاد شیدفر -دکتر شیما جزايریمدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر فرزاد شیدفرمسئول درس: 

 : )لطفا شرح دهید(طرح دوره

نند سیستمهاي فیزیولوژیک بدن را به نحوي كه با مباحث تغذیه و سالمت ارتباط در این درس دانشجویان باید بتوا

 دارد به درستی بشناسد و چگونگی بروز اختالل در سیستم و عوامل موثر بر آن را شناسایی كنند.

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

ا اصـو  فیزيولـوژی و آشنايی با جنبه های فیزيولوژيک کابرد انرژی و مواد مغذی = در واقع بايسـتی بـ

 عملکرد سیستم تعادلی موثر بر تغذيه در بدن آشنا باشد.

در این درس دانشجویان باید بتوانند سیستهاي فیزیولوژیک بدن را به نحوي كه با مباحث تغذیه و سالمت ارتباط 

 ند.دارد به درستی بشناسند و چگونگی بروز اختالل در سیستم و عوامل موثر بر آن را شناسایی كن

 

 اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

 

 

 

مکانیسم اثرات هورمونها ، دارو،  -، گرسنگی ، چاقی و الغري ، ترموژنز را توضیح دهديمکانیسم هاي موثر در سیر

و نیز ایجاد  مکانیسم اثر مواد غذایی بر سیستم ایمنی –ورزش ، استرس ، عفونت و انواع دارو را بر تغذیه شرح دهد 

 استرس اكسیداتیو و دفاع آنتی اكسیدانی را بداند. -نقش تغذیه در بیان ژنها -سرطانهاي مختلف را توضیح دهد

 

 

  

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

یاااادگیري مبتنااای بااار    (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

  (TBLتیم)

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

 

 

 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(
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 ا

 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید   تخته و گچ  وایت برد 

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

 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

   درصد نمره ------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 انگلیسی -

 جديدترين ويرايش کتابهای زير،

 
0- Pike RL ,Brown ML: An Integrated Approach to Nutrition  

2- Asserter .Food Intake and Food Expenditure 

3- Brody .Nutritional Biochemistry . Academic Press , San diego CA 

4- Stepanuck MH, Biochemical and physiological aspects of Human Nutrition 

5- Shills ME .Olson JA , Sheik M, Ross CA.Modern nutrition in Health and  Disease , 

Lippincott Williams and Willkins. 

اينترنتی 

 ی:منابع فارس

 چاپی
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 79-79نیمسال اول  درس فیزیولوژی تغذیه پیشرفته
 

 جدو  هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر شیدفر تنظیم دريافت غذا، انرژی دريافتی و مصرفی 0

 دكتر شیدفر تنظیم دريافت غذا، انرژی دريافتی و مصرفی 2

 دكتر شیدفر ظیم متابولیسمهورمون ها و نقش آنها در تن 3

 دكتر شیدفر هورمون ها و نقش آنها در تنظیم متابولیسم 4

هورمون ها و نقش آنها در تنظیم متابولیسم، عواقب متابولیک  5

 ، ترموژنزگرسنگی
 دكتر شیدفر

 دكتر شیدفر تداخل غذا و دارو 6

 دكتر جزایري سیستم ايمنی 7

 دكتر جزایري سیستم ايمنی 8

 دكتر جزایري مواد مغذی بر سیستم ايمنی اثر 9

 دكتر جزایري استرس اکسیداتیو و دفاع آنتی اکسیدانی 01

 دكتر جزایري کارکرد بدن ، عفونت و استرس 00

 دكتر جزایري نقش تغذيه در بیان ژنها 02

03 

 سمینار
 دكتر شیدفر

 دكتر جزایري

 
 


