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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسي ارشد علوم تغذيه حصیلي:ت یرشتهو مقطع  علوم بهداشتي و تغذيه گروه آموزشي:بهداشت      دانشکده:

 ـ یش نیاز:پ   نظری د:نوع واح      3    تعداد واحد:  1تغذيه پیشرفته  نام درس: 

  نفر ـ تعداد دانشجویان:              ـ مکان برگزاري: ـ  :ساعت  ـ       كالس: روز زمان برگزاري

 دکتر فريبا امیری ـ دکتر میترا زراتي ـ دکتر فرزاد شیدفر درسین )به ترتیب حروف الفبا(:مدکتر فرزاد شیدفر مسئول درس:

 

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

بی به اصول و حقایق كربوهیدراتها بیان می شود و بعالوه در زمینه هایی كه شواهد علمی هنوز در این درس مکانیسم و روشهاي دستیا

قطعیت ندارد و تئوري هایی كه داراي موافق و مخالفان است بحث می شود. به این ترتیب دانشجویان با اندوخته هاي علمی قویتر و 

كارشناسی خویش خواهند پرداخت. تدوین این درس از نظر شناخت شناخت بهتري از مباحث مربوطه به تحقیق، تدریس یا وظایف 

ژرف تر اهمیت اسیدهاي چرب در تغذیه و متابولیسم ضروري است. پروتئین ها بعنوان گروهی از مواد مغذي كه نقش هاي چندگانه در 

 بدن دارند به تخصیص بیشتر و با تأكید بر مکانیسم این نقش ها تدریس خواهد شد.
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

طبقه بندي كربوهیدراتها، مقایسه طبقه بندي قدیم و جدید، درجه پلی مریزاسیون، فیبرها، فروكتواولیگوساكاریدها، هضم و جلب 

هاي چرب، كربوهیدراتها، نظریات جدید در این زمینه، روش اندازه گیري فیبر غذایی، شیرین كننده هاي مصنوعی، تقسیم بندي اسید

اهمیت اسیدهاي چرب ضروري، چگونگی ورود چربی به دستگاه گردش خون، ساخت و تجزیه لیپوپروتئین ها در دستگاه گردش خون، 

و تولید مواد بیولوژیک  3و تولید سایتوكاین ها و پروستاگالنیدین ها از آنها، اهمیت اسیدهاي چرب امگا  6اهمیت اسیدهاي چرب امگا 

وپروتئین ها ـ طبقه بندي پروتئین ها، شرح كامل نقش اسیدهاي آمینه ضروري، غیر ضروري، ضروري مشروط، تراز از ته، مهم از آنها، آپ

 بازگردش از ته، روشهاي تعیین نیاز به اسیدهاي آمینه.
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 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ر نماید.را ذك تعریف و مفهوم چربی ها -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) انواع چربی ها و طبقه بندي چربی ها -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مقادیر توصیه رژیمی چربی ها -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( ارتباط انواع مختلف چربی ها و اهمیت توصیه رژیمی چربی ها -

 

 بی مطالبندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  تعریف چربی ها و مقدمه 51
سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

  //  شیمی و طبقه بندي چربی ها 521

  //  توصیه رژیمی چربی ها 51

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. بی هامراحل هضم چر -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) عوامل مؤثر در هضم چربی ها -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) هضم روده اي، دهانی، مروي -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(روند هضم و عوامل مؤثر بر آن  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب ضوع درسمو

  هضم دهانی مروي 31
سخنرانی و بحث 

 گروهی 

 

 هضم روده اي 521
عملکرد امالح صفراوي، لیپاز، پانکراس 

 و هورمون هاي روده اي در هضم
// 
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 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذكر نماید.توضیح دهد... را را  ، فسفولیپیدها و استرولهامراحل مختلف جذب چربی ها -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) عوامل مؤثر در جذب چربی ها، فسفولیپیدها و استرولها -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مراحل مختلف جذب چربی ها، فسفولیپیدها و استرولها -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( سفولیپیدها و استرولهامکانیسم هاي مختلف در جذب چربی ها، ف -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

551 
مکانیسم ها و مراحل جذب 

 لیپیدها

تشکیل میسل ها، پروتئین شامل 

 غشاء

سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

  //  فسفو لیپیدهاهضم و جذب  21

  // كلسترول و فیتواسترولها هضم و جذب استرولها 21

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذكر نماید.توضیح دهد... را را  انتقال و متابولیسم چربیها -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) انواع لیپوپروتئین ها -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) تم انتقال اگزوژن و آندوژنسیس -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( سیستم انتقال اگزوژن و آندوژن -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  محلول بودن چربی ها 31
سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

  //  سیستم انتقال اگزوژن 61

  //  سیستم انتقال آندوژن 61
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 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. آپولیپوپروتئین ها و پروتئین هاي ناقل و عوامل رژیمی تأثیرگذار -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) انواع آپولیپوپروتئین ها و پروتئین هاي ناقل -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) عوامل رژیمی تأثیرگذار و متابولیسم لیپوپروتئین ها -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( ارتباط عوامل رژیمی و متابولیسم لیپوپروتئین ها -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه برئوس مطال موضوع درس

  آپولیپوپروتئین ها 31
سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

  //  پروتئین هاي ناقل و متابولیسم لیپوپروتئین ها 61

61 
عوامل رژیمی تأثیرگذار بر لیپوپروتئین ها و 

 آپوپروتئین ها
 // 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. اسیون و انتقال چربی ها به سایر متابولیت هااكسید -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) تغییرات پراكسیداتیولیپیدها -

 شناختی(هدف توضیح دهد. )را  اكسیداسیون اسیدهاي چرب و تأثیر رژیم غذایی بر اكسیداسیون چربی ها -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( انواع مختلف محصوالت پراكسیداسیون چربی ها -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  اكسیداسیون و انتقال چربی ها 11
سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

  //  تغییرات پراكسیداتیو چربی ها 11

  //  ن چربی هاتأثیر رژیم غذایی بر اكسیداسیو 11
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.مراحل بیوسنتز لیپیدها و كلسترول  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) محصوالت مختلف بیوسنتز لیپیدها و كلسترول -

 شناختی(هدف توضیح دهد. )را  عوامل رژیمی تأثیرگذار بر بیوسنتز لیپیدها و كلسترول -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( ارتباط عوامل رژیمی با بیوسنتز كلسترول و لیپیدها -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  بیوسنتز لیپیدها 31
سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

  //  سنتز كلسترولبیو 31

  //  عوامل رژیمی تأثیرگذار بر بیوسنتز لیپیدها و كلسترول 511

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. عملکرد اسیدهاي چرب ضروري و انتقال غشایی چربی ها -

 شناختی(دف هرا فهرست كند. ) انواع ایکوزانوئیدها -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) بیوسنتز و عملکرد ایکوزانوئیدها -

را تجزیـه و تحلیـل كنـد. )هـدف  علمکرد اسیدهاي چرب ضروري و تشکیل پروستاكالندینها، ترومبوگسانها، لوكوتري ان هـا -

 شناختی(

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  عملکرد اسیدهاي چرب ضروري 11
سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

  //  انتقال غشایی چربی ها 11

  //  بیوسنتز و عملکرد ایکوزانوئیدها 61
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 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. 3و امگا  6گا نحوه تولید سایتوكین ها و متابولیسم اسیدهاي چرب ام -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) 3و امگا  6انواع سیتوكین ها و اسیدهاي چرب امگا -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) 3و امگا  6متابولیسم اسیدهاي چرب اگا -

 شناختی(را تجزیه و تحلیل كند. )هدف  بر سالمتی و بیماري 3و امگا 6تأثیر اسیدهاي چرب امگا -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  سایتوكین ها 1
سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

  //  3و امگا  6اسیدهاي چرب امگا  521

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. لیپیدها پراكسیداسیون -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) محصوالت مختلف پراكسیداسیون لیپیدها -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) نحوه تولید پراكسیداسیون لیپیدها -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( ارتباط محصوالت پراكسیداسیون با بیماریها -

 

 مطالب یبندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  پراكسیداسیون لیپیدها 61
سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

  //  محصوالت مختلف پراكسیداسیون لیپیدها 61

  //  تقش محصوالت پراكسیداسیون لیپیدها در بیماریها 31
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 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسد در پایان  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.اسیدهاي آمینه، طبقه بندي و توزیع مخزن اسیدهاي آمینه  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) انواع مسیرهاي انتقال اسیدهاي آمینه و طبقه بندي ساختمانی -

 شناختی(هدف دهد. ) را توضیح مسیرهاي سنتز و تجزیه اسیدهاي آمینه، مخزن اسیدهاي آمینه -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( ارتباط مسیرهاي سنتز و تجزیه اسیدهاي آمینه را با متابولیسم بدن -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  اسیدهاي آمینه، طبقه بندي و تعریف 31
نی و بحث سخنرا

 گروهی

 

  //  ، انتقالAAتوزیع و مخزن  61

  //  مسیرهاي سنتز و تجزیه اسیدهاي آمینه 01

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. عوامل مؤثر بر الحاق اسیدهاي آمینه در بافت هاي مختلف -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) روتئین و ورود اسیدهاي آمینه به بافت هااهمیت نوسازي پ -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) الحاق اسیدهاي آمینه به سایر بافت ها و نوسازي پروتئین در بدن -

 ختی(را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شنا عوامل مؤثر بر نوسازي پروتئین و نتایج الحاق اسیدهاي آمینه به سایر بافت ها -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  الحاق اسیدهاي آمینه بر سایر بافت ها 01
سخنرانی و 

 بحث گروهی

 

  //  نوسازي پروتئین در بدن 01
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 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

رود: از فراگیر انتظار می رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. روشهاي اندازه گیري نوسازي پروتئین -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) اهمیت و دقت روشهاي اندازه گیري نوسازي پروتئین -

 شناختی(هدف ا توضیح دهد. )ر كینتیک )تعادل نیتروژن و مشاركت اندامها در متابولیسم پروتئین( -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(نیاز به پروتئین و اسیدهاي آمینه  ارتباط كینتیک پروتئین را با -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  روشهاي اندازه گیري نوسازي پروتئین 11
سخنرانی و 

 بحث گروهی

 

01 
ركت برخی اندامها در كینتیک )تعادل نیتروژن و مشا

 متابولیسم پروتئین
 // 

 

  //  نیاز به پروتئین و اسیدهاي آمینه 31

 

 

 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. تعریف و اهمیت كربوهیدراتها -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) طبقه بندي كربوهیدراتها -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) كربوهیدراتهاي رژیمی ـ نشاسته، تجزیه نشاسته، نشاسته مقاوم، فیبر رژیمی -

را تجزیـه و تحلیـل كنـد. )هـدف  عملکرد و خواص قندها، ورود گلوكز به سلول )ترانسپورترها(، سوء جذب گلوكز و گـاالكتوز -

 شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 ن)دقیقه(مدت زما

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

11 
تعریف و اهمیت طبقه بندي كربوهیدراتها و 

 كربوهیدراتهاي رژیمی و نشاسته و تجزیه نشاسته
 

سخنرانی و 

 بحث گروهی

 

01 
نشاسته مقاوم ـ فیبر رژیمی ـ عملکرد و خواص قندها ـ 

 ورود گلوكز به سلول )ترانسپورترها(
 // 

 

  //  سوء جذب گلوكز و گاالكتوز 01
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 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. تنظیم هورمونی و ترانس كریپشنال گلوكز خون -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) اهمیت عوامل مختلف در تنظیم هورمونی و ترانس كریپشنال -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) گلوكز و فروكتوز متابولیسم -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( عوامل مؤثر بر تنظیم هورمونی و ترانس كریپشنال و متابولیسم گلوكز و فروكتوز -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ـــرانس تنظـــ 01 یم هورمـــونی و ت

 كریپشنال گلوكز خون

سخنرانی و بحث  

 گروهی

 

  //  متابولیسم گلوكز و فروكتوز  01

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. اختالالت هضم و جذب و متابولیسم كربوهیدرات -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) ارزیابی متابولیسم كربوهیدراتها آزمون هاي تشخیصی براي -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) نمایه گلیسمی و ارتباط كارآیی و عملکرد ورزشکاران با كربوهیدرات -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( ارتباط كربوهیدراتها و بیماریهاي مزمن -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارتبــاط كــارآیی و عملکــرد ورزشــکاران و  31

 كربوهیدرات ها

سخنرانی و بحث  

 گروهی

 

ــدرات  11 اخــتالالت هضــم و جــذب كربوهی

 )عدم تحمل به كربوهیدرات(

 //  

ــابی  11 ــراي ارزی ــاي تشخیصــی ب ــون ه آزم

 ربوهیدراتهامتابولیسم، هضم و جذب ك

 //  

نمایــه گلیســمی، ارتبــاط كربوهیــدراتها و  11

 بیماریهاي مزمن

 //  



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
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 :هفدهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. فیبرهاي رژیمی و ارزیابی كیفیت پروتئین ها -

 شناختی(هدف ت كند. )را فهرس انواع فیبرهاي رژیمی و انواع پروتئین ها -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ارتباط فیبرهاي رژیمی با بیماریهاي مزمن -

را تجزیه و تحلیل  روشهاي مختلف ارزیابی كیفیت پروتئین و تأثیر كیفیت بر متابولیسم و مکانیسم عمل فیبرها در متابولیسم -

 كند. )هدف شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 17جلسه 

 ت زمان)دقیقه(مد

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سخنرانی و بحث   ارزیابی كیفیت پروتئین ها 01

 گروهی

 

  //  فیبرهاي رژیمی 01

 


