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ساعتی  4جلسه ی  31)برای یک دوره درس کامل،    

(عملی واحدی 2برای یک درس   

 

تغذیه گروه آموزشی:          هبداشت دانشکده:

کارشناسی ارشد  حتصیلی: یرشتهو مقطع    

 تغذیه

 

 د:نوع واح  2        تعداد واحد: ربیجتتغذیه نام درس: 

 پیش نیاز:    اختیاری

تئوری و دوشنبه  11-11:یکشنبه روززمان برگزاري كالس: 

   عملی 11-13

  حیواخنانه -دانشکده هبداشت مکان برگزاری: 

دکرت ناهید   مسئول درس: نفر 9 تعداد دانشجویان:

دکرت  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا  آریائیان

  مهراد وثوق، دکرت ناهید آریائیان

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

شی از اصول علووم تغذیوه، بورای این واحد به عنوان خب

 دانشجویان این رشته ضروری است.

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 آشنایی دانشجویان با مطالعات تغذیه تجربی روی حیوانات آزمایشگاهیهدف کلی درس: 

)در واقع مهان اهوداف کلوی حورح درس  بینابینی:اهداف 

 است(

 

بر روی حیوانات آزمایشگاهی مطالعه انجام داده،  ذراندن این درس بتواندگدانشجو باید پس از 

روشهای مختلف تغذیه حیوان را بشناسد و توانایی در اجرا و نتایج حاصل از یک مطالعه تجربی 

را با بکارگیری اصول تغذیه کسب نموده و در نهایت زمینه های پژوهشی در این واحد درسی 

 تقویت گردد.
 های تدریس:شیوه

 

  نی برنامه ریزی شدهسخنرا   سخنرانی

 پرسش و پاسخ 

(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  حبث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  

--کار عملی در حیواخنانه )لطفًا نام بربید( سایر موارد

--------------- 
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 کمک آموزشی:   1

پروژکتور اسالید  ته و گ خت  وایت برد

   

  م بربید(لطفًا نا)  سایر موارد

  کووامویوتر و اسووتفاده از مووولتی موودیا از  لووه 

Powerpoint  
 

 )از منره کل( :درصد منرهحنوه ارزشیابی و 

 

 درصد نمره کالسی 03برای هر جلسه :   و فعاليت عملي گزارش کار عملی

 درصد نمره کالسی 03:   کنفرانسو ارائه مقاله مرتبط با مبحث درس در کالس

 درصد نمره کالسی 03يق عملی: گزارش کار تحق

 درصد نمره کالسی 03:  حضور فعال در جلسات

. 

 

 نوع آزمون

 

          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 جور کردنی

  غلط -صحیح 

اجررای کرم ملالعره تیربری  ی ت يره  –سایر موارد )لطفا نوام بربیود( 

گوزار  حتلیلوی در موورد  ارائوه،مقاالت مرروری بررای انیراط ملالعره

یافته های مطالعه
 

 :)لطفا نام بربید(منابع پيشنهادي براي مطالعه: 

 :منابع انگليسي -

 

 

1- Pellet Pl, Young V, nutritional  evaluation of protein foods , last 
edition 
 

2-FAO/WHO report no. Protein quality evaluation, last edtion 
 
3-Hume CW, UFAW Hamd book and care and management of 
laboratory animals, last edition 
 
4-Sarah Wolfensohn, MaggieLloyd,Handbook of Laboratory 
Animal Management and Welfare,Third edition. 
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5-Suckow, Mark A et al.,The laboratory mouse, last edition 
 

اينرتنيت مقاالت جدید مرتبط با درس -6  

:يفارسمنابع   

 
 مدلهای حیوانی بیماریهای انسانی، دکتر منصوره سلیمانی و همکاران -7
 
 آشنایی و مهارتهای کار با حیوانات آزمایشگاهی ،دکتر منصوره سلیمانی و همکاران-8
 
 کار با حیوانات آزمایشگاهی، دکتر سید مرتضی کریمیان -9

 
 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 

 جلسه ) عنوان مطالب مدرس نام

 دکرتآریائیان

 

 وثوقدکرت 

آشناکی با موش -آشناکی با موش کوچم  -مقدمه و تارکخچه  تعریف

 تئوری صحراکی 

 عملی آشناکیی دست گرفتن و م ار کردن و تعيين جنسيت

 اول

 دکرتآریائیان

 

 وثوقدکرت 

-ع روش ای تزرکق موش کوچم انوا-اصول خونگيری و تیوکز مواد

 تئوری  -تغذکه  و  گاواژ موش کوچم 

 عملی  گاواژ –انواع روش ای تزرکق 

  دوم

 دکرتآریائیان

 

 وثوق دکرت 

تغذکه و  -انواع روش ای تزرکق موش صحراکی  - مدل حيوان انتخاب

 وریئت ) رت( گاواژ موش صحراکی 

 

 عملی  گاواژ   -انواع روش ای تزرکق 

 

 سوم

 رتآریائیاندک

 

 -اصول اخالقی کار با حيوانات آزماکشگاهییانیاط انواع خونگيری 

 وریئت کوتنازی  –بي وشی 
 چهارم

 پنجم عملی تشرکح موش کوچم -کوتنازی –انیاط انواع خونگيری–بي وشی  وثوق دکرت 

 کوتنازی  تشرکح موش صحراکی  -انیاط انواع خونگيری   –بي وشی  وثوق دکرت 

 عملی

 

 مشش

 دکرتآریائیان

 

 هفتم آشناکی با مدل ای حيوانی بيمارک ای انسانی )تئوری(  

 دکرتآریائیان

 

کار شده بر روی تغذکه اکی مقاالت و توضيح روش کار مقاله ارائه

 تئوری) تکليف درسی(  حيوانات آزماکشگاهی 
 هشتم

 دکرتآریائیان

 

ده بر روی کار شتغذکه اکی مقاالت مقاله و توضيح روش کارارائه 

 تئوری) تکليف درسی(  حيوانات آزماکشگاهی 
 هنم
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 دکرتآریائیان

 

کار شده بر روی تغذکه اکی مقاالت مقاله و توضيح روش کارارائه 

 تئوری) تکليف درسی(  حيوانات آزماکشگاهی 

 

 دهم

 دکرتآریائیان

 وثوق دکرت 

 تئوری و عملی  برنامه رکزی و اجرای کم تحقيق 

 
یازده

 م

 ریائیاندکرتآ

 وثوق دکرت 

 عملی   ادامه برنامه رکزی و اجرای کم تحقيق 

 
دوازد

 هم

 دکرتآریائیان

 – وثوق دکرت 

 دكرت 

 عملی   ادامه برنامه رکزی و اجرای کم تحقيق 

 
سیزده

 م

 دکرتآریائیان

 

 وبحث در کالس    عملی تحقيقارائه گزارش کار

 
چهارد

 هم


