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 ف کلی :اهدا

 آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی علم تغذیه .1

 .آشنایی دانشجویان با متابولیسم انرژی و روش های اندازه گیری و محاسبه انرژی 2

 . آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی علم تغذیه، انرژی و درشت مغذی ها )کربوهیدراتها، پروتئین ها و چربی ها(3

 دراتها، پروتئین ها و چربی ها(. آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی علم تغذیه، انرژی و درشت مغذی ها )کربوهی4

 

 : در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید

  شرح بدهد.تاریخچه علم تغذیه در جهان و ایران را دانشجو باید قادر باشد  (1

 دانشجو باید قادر باشد مبانی انرژی و روش های محاسبه انرژی در انسان را توضیح بدهد.  (2

 دانشجو باید قادر باشد انرژی روزانه مورد نیاز را محاسبه کند (3

 .شرح بدهدساختمان و متابولیسم کربوهیدراتها را دانشجو باید  (4

 متابولیسم کربوهیدراتها را شرح بدهد.دانشجو باید قادر باشد هضم و جذب و منابع غذایی و اختالالت  (5

 دانشجو باید ساختمان و متابولیسم لیپید ها را شرح بدهد. (6

 دانشجو باید قادر باشد هضم و جذب و منابع غذایی و اختالالت متابولیسم لیپید ها را شرح بدهد. (7

 دانشجو باید ساختمان و متابولیسم پروتیئن ها را شرح بدهد. (8

 هضم و جذب و منابع غذایی و اختالالت متابولیسم پروتئین ها را شرح بدهد. دانشجو باید قادر باشد (9

 دانشجو باید قادر باید متابولیسم یکپارچه درشت مغذی ها را شرح دهد. (10

 ع آن و علل و عالئم آن را شرح دهد.و انوا PEMدانشجو باید قادر باشد  (11



 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر وقاری کلیات مواد مغذی -کلیاتی از تاریخچه و جایگاه علم تغذیه در سالمت و بیماری 10-12 27/06/98 1

 دکتر وقاری ترکیب بدن و روش های مختلف اندازه گیری ترکیب بدن و عوامل موثر بر آن 10-12 31/06/98 2

 دکتر وقاری گیری ترکیب بدن و عوامل موثر بر آنترکیب بدن و روش های مختلف اندازه  10-12 03/07/98 3

 دکتر وقاری انرژی، اجزاء عوامل موثر و روش های و فرمول های محاسبه 10-12 07/07/98 4

 دکتر وقاری انرژی، اجزاء عوامل موثر و روش های و فرمول های محاسبه 10-12 10/07/98 5

 دکتر وقاری های و فرمول های محاسبه انرژی، اجزاء عوامل موثر و روش 10-12 14/07/98 6

 دکتر هنرور انسان ییغذا میدر رژ کربوهیدراتها نقش -ییایمیوشیساختمان بکربوهیدراتها:  10-12 17/07/98 7

 دکتر هنرور دراتهایکربوه سمیمتابول یهورمون کنترلو  رهیذخ، انتقال ،جذب، هضم 10-12 21/07/98 8

 دکتر هنرور آنها ییغذا تیو اهم برهایف 10-12 24/07/98 9

 دکتر هنرور یمصنوع یکننده ها نیریش 10-12 28/07/98 10

 دکتر هنرور دراتهایکربوه سمیاز اختالالت متابول یمختصر 10-12 01/08/98 11

 دکتر هنرور یو عروق یقلب یهایماریندان و بددر بهداشت دهان و  دراتهایکربوه ریتاث 10-12 05/08/98 12

 دکتر ابومردانی آنها ییایمیوشیو مشخصات و ساختمان ب فیها و تعار یانواع چرب 10-12 08/08/98 13

 دکتر ابومردانی آنها ییچرب و منابع عمده غذا یدهایاس انواع 10-12 12/08/98 14

 دکتر ابومردانی انسان ییغذا میها در رژ یچرب نقش 10-12 15/08/98 15

 دکتر ابومردانی ها یچرب رهیو جذب و انتقال و ذخ هضم 10-12 19/08/98 16

 دکتر ابومردانی و عوارض کمبود  ییو منابع غذا یچرب ضرور یدهایاس 10-12 22/08/98 17

 دکتر ابومردانی ها یمصرف چرب اختالالت 10-12 26/08/98 18

 دکتر شریفی غذایی انسان پروتئین ها: انواع، ساختمان و نقش و اهمیت آنها در رژیم 10-12 29/08/98 19

 دکتر شریفی تعادل ازت -هضم، جذب، متابولیسم پروتئین ها 10-12 03/09/98 20

 دکتر شریفی روش های اندازه گیری کیفیت پروتئین ها 10-12 06/09/98 21

 دکتر شریفی منابع غذایی -نیاز پروتئین در گروههای مختلف 10-12 10/09/98 22

 دکتر شریفی اختالالت متابولیکی اسیدهای آمینه 10-12 13/09/98 23

24 17/09/98 10-12 PEM دکتر شریفی 
 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ  روش تدریس : 

  سیاست ها و قوانین کالس :
 حضور به موقع دانشجو در کالس درس الزامی است

 .استفاده از تلفن همراه در کالس درس ممنوع است

 : ایف و تکالیف دانشجوظو
 .( هر مبحث و آمادگی قبل از جلسهبیوشیمیپیش نیاز )مطالعه   .حضور فعال در کالس درس و مشارکت در بحث ها                

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
 نمره(.  5)مباحث هر استاد نمره پایان ترم  20           

 ترم :تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان 
 طبق برنامه آموزش             

 منابع مطالعه 

 آخرین ویرایش کتاب های منابع اصلی :

 Modern nutrition – Human nutrition -اصول تغذیه کراوس

  منابع برای مطالعه بیشتر :

 

 


