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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 علوم تغذیه و صنایع غذاییدانشکده 
 قالب نگارش طرح درس

 
 کارشناسی ارشد تغذيه 1  مخاطبان : دانشجويان ترم                                                                   1پیشرفته تغذيه عنوان درس : 

 13-11شنبه  ساعت مشاوره :                             واحد نظری  3 واحد :تعداد و نوع 
            8-11ساعت  شنبه سه زمان ارائه درس :                                                                                                             ندارددرس پیش نیاز : 

 97-98 دومنیمسال:                                     (%30(، مهنوش صمدی)%35)هادی عبداله زاد ،*(%35)سید مصطفی نچواکمدرس : 

 طراح طرح درس*
 

 هدف کلی درس : 

 و چربی ها( ها نیپروتئ، ها دراتیکربوهمورد درشت مغذی ها)در  تر قیو مباحث عم میبا مفاه انيآشنا ساختن دانشجو
 

 اهداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه یک هدف ( 

  ها، درجه پلیمريزاسیون فیبرها و فرکتوالیگو ساکاريدهاهای رايج کربوهیدراتبندیآشنايی با  طبقه -1

  های مصنوعیکنندهآشنايی با انواع و کاربرد شیرين -2

 روش های اندازه گیری فیبر های غذايی با  يیآشنا -3

 یدرات هاهضم و جذب کربوه با يیآشنا -1

 متابولیسم کربو هیدرات ها با يیآشنا -5

 کربوهیدرات ها در بیماری های متابولیک نقشآشنايی با  -6

 کیتابولکا یها یماریدر ب پروتئین ها تینقش و اهمآشنايی با  -7

 کسیپروتئوممبانی و مفاهیم با  يیآشنا -8

 کسیپروتئوم میو مفاه یبا مبان يیآشنا -9

 وزن یماندگار یشده برا یطراح یها ميدر رژ نیبا نقش پروتئ يیآشنا -10

 آشنايی با منابع غذايی و میزان نیاز بدن به پروتئین  -11

 پروتئین در رژيم های گیاه خواری و سرطان تینقش و اهمآشنايی با  -12

 های رايج اسیدهای چرب، اهمیت اسیدهای چرب ضرورریبندیطبقه با يیآشنا -13

 در سیستم گردش خونی لیپیدها مسیرهای ورود، ساخت و تجزيه با يیآشنا -11

 و ايکوزانوئیدها 6و 3-متابولیسم اسیدهای چرب امگا  با يیآشنا -15

 متابولیسم لیپوپروتئین ها با يیآشنا -16

 متابولیسم کلسترول، کتون بادی و اسید های چرب ترانس با يیآشنا -17

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه  اول 

  ها، درجه پلیمريزاسیون فیبرها و فرکتوالیگو ساکاريدهاهای رايج کربوهیدراتبندیطبقههدف کلی :  آشنايی با  

 اهداف ويژه : مقايسه طبقه بندی جديد و قديم کربوهیدرات ها 
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 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 دهد. حیتوض ها را های کربوهیدراتبندیانواع طبقه -1

 ح دهد.رش در بروز سرطان  بويژه سرطان کلورکتال را جديد ترين نظريه ها در خصوص نقش فیبر ها -2

  آخرين يافته های علمی در خصوص پره بیوتیک و پرو بیو تیک  در سالمت انسان را توضیح دهد. -3

 

 جلسه دوم

  های مصنوعیکنندههدف کلی : آشنايی با انواع و کاربرد شیرين

 

  مصنوعی در بیماری ديابتهای کنندهاهداف ويژه : آشنايی بانقش و کاربرد شیرين

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 

 

 .های مصنوعی را نام ببردکنندهانواع  شیرين -1

 شرح دهد. را در بدنمصرف آنها   از یناش احتمالی  عوارضو   های مصنوعیکنندهمتابولیسم انواع شیرين -2

  های مصنوعی را توضیح دهد. کنندهموارد قانونی و استاندارد های موجود در مصرف  شیرين -3

 

 جلسه سوم

 يیغذا یها بریف یریاندازه گ یبا روش ها يیآشناهدف کلی : 

   اهداف ويژه : آشنايی با کارکردهای متفاوت فیزيولوژيکی فیبر های محلول و غیر محلول

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 تاريخچه فیبر در رژيم غذايی انسان ها را توضیح دهد. -1

 .را نام ببرد  ع روش های اندازه گیری فیبرها انوا -2

 میزان نیاز به فیبر در شرايط مختلف سالمت و بیماری را شرح دهد. -3

  جايگاه فیبر در انواع رژيم های غذايی )مديترانه ای ، غربی و...( راتوضیح دهد. -1

 

 جلسه چهارم

 ها دراتیبا هضم و جذب کربوه يیآشنا هدف کلی : 

   آشنايی با مفاهیم شاخص و بار گاليسمیکاهداف ويژه : 

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 . ی ساده و پیچیده را توضیح دهد ها دراتیهضم و جذب کربوهسازو کار های مربوط به   -1

 شرح دهد.در کنترل قند خون را   (carbohydrate countingروش شمارش کربو هیدرات ) -2

 را شرح دهد.پاتو فیزيو لوژی مقاومت به انسولین  -3

 

 جلسه پنجم
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 ها دراتیکربو ه سمیبا متابول يیآشنا هدف کلی : 

   در سلول های بدن انسان  ATP productionاهداف ويژه : آشنايی با فرايند 

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 .دهد حیرا توضگلیکولیز ، سیکل کربس، گلوکونئوژنز  -1

 .لیپوژنز با منشاء کربوهیدرات را توضیح دهد -2

 شرح دهد. توقف  های فیزيو لوژيک و پاتولوژيک سیکل کربس را -3

 متابولیسم گلوکز در بافت های مختلف بدن را با يکديگر مقايسه نمايد. -1

 جلسه ششم

 کیمتابول یها یماریها در ب دراتیبا نقش کربوه يیآشنا : یهدف کل

 اهداف ويژه : آشنايی با شرايط متابولیکی تبديل کربوهیدرات ها به چربی 

 درپايان دانشجو قادر باشد :   

 مکانیسم بروز بیماری کبد چرب غیر الکلی را شرح دهد.  -1

 مکانیسم بروز سندرم متابولیک را توضیح دهد. -2

 جلسه هفتم 

 کیتابولکا یها یماریدر ب پروتئین ها تینقش و اهمآشنايی با  هدف کلی :

 اهداف ويژه : تغییر  نگرش نسبت  به نقش ساختاری و کاتابولیکی پروتئین در بدن 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 را شرح دهد. ها در بدن نیپروتئکارکرد های اصلی  -1

 را بر اساس کارکرد های آنها توضیح بدهد. ها  نیپروتئطبقه بندی  -2

 توضیح دهد.  در بدن پروتئین ها راشرايط و مکانیسم های کاتابولیکی  -3

 جلسه  هشتم 

 کسیپروتئوممبانی و مفاهیم با  يیآشناهدف کلی : 

 

 اهداف ويژه : آشنايی با علوم اومیکس

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 دهد. حیتوض تفاوت های ژنومیک و پروتئو میک را -1

 ح دهد.رش ی راپلی مرفیسم و تاثیر آن برپاسخ های متفاوت افراد به مواد مغذ -2

 .جايگاه پروتئومیکس در تحقیقات تغذيه ای را توضیح دهد -1

 جلسه نهم 

 کسیپروتئوم میو مفاه یبا مبان يی: آشنا یهدف کل

 اهداف ويژه : آشنايی با نقش پروتئومیکس در تشخیص های کلینیکی

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 دهد. حیتوض مارکرهای پروتئو میک را -3

 ح دهد.رش پروتئومیکس راانواع  -1
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 جلسه دهم

 وزن یماندگار یشده برا یطراح یها ميدر رژ نیبا نقش پروتئ يیآشناهدف کلی : 

   " slow” and “fast” proteins“اهداف ويژه : آشنايی با مفاهیم 

 درپايان دانشجو قادر باشد:

 نقش پروتئین را در افزايش گرمازايی واحساس سیری توضیح دهد. -1

 را در بدن شرح دهد. "کازئین"و  "وی"فیزيولوژيک دو نوع پروتئین  نقش های -2

 تاثیر رژيم های پر پروتئین را در فرايند ماندگاری وزن شرح دهد. -3

 جلسه یازدهم

 هدف کلی : آشنايی با منابع غذايی و میزان نیاز بدن به پروتئین

 

 اهداف ويژه : آشنايی با پروتئین های با منشاء حیوانی و گیاهی

 ر پايان دانشجو قادر باشد : د

 اده و تاثیرات بالینی و فیزيو لوژيک آنها را شرح دهد.د حیتوض منبع غذايی پروتئینی را -1

 نیاز بدن به پروتئین را برحسب سن، جنس و نوع بیماری توضیح دهد. -2

 .دهد حیها را توض پروتئین ازیاز ن شیمصرف ب بيکمبود و معا -3

 

 جلسه : دوازدهم 

 پروتئین در رژيم های گیاه خواری و سرطان تینقش و اهمآشنايی با  هدف کلی : 

 اهداف ويژه : آشنايی با کارکرد های پاتولوژيک پروتئین ها

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 فرضیات و تئوری های مطرح در خصوص ارتباط مصرف گوشت قرمز و بروز انواع خاصی از سرطان را شرح دهد. -1

 ئین را برحسب نوع گیاه خواری  توضیح دهد.مديريت تامین  پروت -2

 

 جلسه سیزدهم

 های رايج اسیدهای چرب، اهمیت اسیدهای چرب ضرورریبندیطبقه با يیآشناهدف کلی : 

 

   اهداف ويژه : آشنايی با نقش چربی ها در متابولیسم فیتوکمیکال ها

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 ساختار و نقش های تغذيه ای آنها  را توضیح دهد.بندی اسیدهای چرب براساس طبقه  -3

 ی را نام ببرد و ساختار شیمیايی آنها را شرح دهد.چرب ضرورر یدهایاس -1

 را در بدن توضیح دهد.  desaturationو   elongationفرايند های  -5

 

 جلسه چهاردهم

 خونی لیپیدها در سیستم گردش مسیرهای ورود، ساخت و تجزيه با يیآشناهدف کلی : 
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   اهداف ويژه : آشنايی با کبد چرب و سندرم متابولیک

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 سازو کار هضم و جذب چربی ها  را توضیح دهد. -1

 دهد. و  عوارض متابولیکی و بالینی راشرح dyslipidemiaعلت بروز  -2

 لیپو لیز و لیپوژنز را بطور کامل شرح دهد. -3

 

 جلسه پانزدهم
 و ايکوزانوئیدها 6و 3-متابولیسم اسیدهای چرب امگا  با يیناآشهدف کلی : 

 

  

 3-اهداف ويژه : آشنايی با کارکرد های شناختی اسیدهای چرب امگا

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 آنها  راشرح دهد. کيولوژيزیف یها و نقش ها دیکوزانوئيا سمیمتابول -1

 .ها راشرح دهد. دیکوزانوئيا سمیدر متابول  6و3چرب امگا  یها دیاس نقش -2

 را توضیح دهد.  6و3چرب امگا  یها دیاسمیزان نیاز بدن به  -3

 

 جلسه شانزدهم
 ها نیپوپروتئیل سمیبا متابول يیآشنا هدف کلی : 

  

   اهداف ويژه : آشنايی با تاثیر رژيم های غذايی در متابولیسم لیپوپروتئین ها

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 . پروتئین ها و وظايف آنها  را توضیح دهدانواع لیپو  -1

 دهد. متابولیسم لیپو پروتئین ها در شرايط سالمت و بیماری  را شرح  -2

 
 

 جلسه هفدهم
 چرب ترانس یها دیو اس یکلسترول، کتون باد سمیبا متابول يیآشنا هدف کلی : 

  

   اهداف ويژه : آشنايی با نقش رژيم های کم کالری در تولید کتون بادی

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 علت بروز هايپر کلسترولمی را توضیح دهد. -1
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 متابولیسم کتون بادی را شرح دهد. -2

 عروقی  را شرح دهد. –تاثیر اسید های چرب ترانس در بروز بیماری های قلبی  -3

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 منابع : 

 0212اصول تغذيه کراوس ترجمه گیتی ستوده.  -1

2-L.Kathleen , Sylvia Escoott –Stump. Krause, s Food and the nutrition care process . 11th ed.Elseivire. 

Sunders.2017 

3- A catharina r.etal.Modern nutrition in health and disease 11th ed lippinkon . 2014 
 

 روش تدریس : 

 سخنرانی ، بحث گروهی  

 

 رسانه های کمک آموزشی : 

 ويديو پروژکتور   –وايت برد 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

  جلسۀ هشتم نمره 5 تشریحی آزمون میان دوره 

   نمره 55 تشریحی آزمون پايان دوره 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

  از دانشجویان محترم انتظار می رود :

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند  -1

 .در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی مشارکت نمایند -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند  -3

 .از دیگر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند  -1

 .تلفن همراه خود را در کالس خاموش نمایند -5
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 سمه تعالیب
 جدول زمانبندی درس

 3کالس شماره  ( 8-55شنبه ها ساعت )سه روز و ساعت جلسه : 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

5 
ها، درجه های رایج کربوهیدراتبندیآشنایی با  طبقه

  پلیمریزاسیون فیبرها و فرکتوالیگو ساکاریدها

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  بحث گروهی سخنرانی + دکترهادی عبداله زاد

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی دکترهادی عبداله زاد  های مصنوعیکنندهآشنایی با انواع و کاربرد شیرین 2

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+  بحث گروهی  دکترهادی عبداله زاد روش های اندازه گیری فیبر های غذایی با  ییآشنا 3

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی + بحث گروهی دکترهادی عبداله زاد هضم و جذب کربوهیدرات ها با ییآشنا 4

5 
 دکترهادی عبداله زاد هیدرات هامتابولیسم کربو با ییآشنا

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی + بحث گروهی

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+  بحث گروهی دکترهادی عبداله زاد کیمتابول یها یماریها در ب دراتیبا نقش کربوه ییآشنا 6

7 
 یها یماریدر ب پروتئین ها تینقش و اهمآشنایی با 

 کیتابولکا

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی  نچواک یمصطف دیدکترس

کنچوا یمصطف دیدکترس کسیپروتئوممبانی و مفاهیم با  ییآشنا 8  ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی 

کنچوا یمصطف دیدکترس کسیپروتئوم میو مفاه یبا مبان ییآشنا 9  ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی 

51 
 یشده برا یطراح یها میدر رژ نیبا نقش پروتئ ییآشنا

 وزن یماندگار

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی نچواک یمصطف دیدکترس

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی نچواک یمصطف دیدکترس آشنایی با منابع غذایی و میزان نیاز بدن به پروتئین 55

52 
پروتئین در رژیم های گیاه  تینقش و اهمآشنایی با 

 خواری و سرطان
 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی نچواک یمصطف دیدکترس

53 
های رایج اسیدهای چرب، اهمیت بندیطبقه با ییآشنا

 اسیدهای چرب ضرورری

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی دکتر مهنوش صمدی

54 
ی لیپیدها در مسیرهای ورود، ساخت و تجزیه با ییآشنا

 سیستم گردش خون

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی صمدی دکتر مهنوش

55 
و  6و 3-متابولیسم اسیدهای چرب امگا  با ییآشنا

 ایکوزانوئیدها

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی دکتر مهنوش صمدی

 ویدیو پروژکتور -برد وایت  سخنرانی+ بحث گروهی دکتر مهنوش صمدی متابولیسم لیپوپروتئین ها با ییآشنا 56

57 
متابولیسم کلسترول، کتون بادی و اسید های  با ییآشنا

 چرب ترانس

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی دکتر مهنوش صمدی
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