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

 

 کارشناسی ارشد تغذیه تحصیلی: یرشتهو مقطع   علوم بهداشتی و تغذیه  گروه آموزشی:بهداشت        دانشکده:

 2و1تغذیه پیشرفته یش نیاز:پ  نظری د:نوع واح   2       تعداد واحد: مباحث جاری تغذیه نام درس: 

 6کالس مکان برگزاری:   1-3 :ساعت  شنبه:زمان برگزاری کالس: روز

، خانم دکتر آریاییان مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: آقای دکتر وفا مسئول درس: 7 تعداد دانشجویان:

 ، آقای دکتر وفاخانم دکتر زراتی، آقای دکتر شیدفر،  خانم دکتر جزایری ،خانم دکتر امیری

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ای ضرورت دارد. تدوین این درس از جهت آشنایی با مطالب جدید وجاری تغذیه

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنایی با مطالب و موضوعات جدید تغذیه ای که در مورد آنها گززار  ازای نااهاانزج وجزود دارد و بحزث ان یزز 

 استند.

 

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

 تغذیه و عفونت -1

 تغذیه و آلرژی -2

 تغذیه و سرطان -3

 تغذیه و ورز  -4

 تغذیه و ایهنی -5

 تغذیه و ایدز -6

 تغذیه و استرس -7

مطالب نوین در زمینه اای گوناگون دانش تغذیه مانند پروبیتیک اا، پره بیوتیک اا، و فایده یا ضرر  -8

 ....مصرف خوراکی اای دگرگون شده با مهندسی ژنتیک و.

 تغذیه و سالهندی -9

 تغذیه و بیهاری اای قلب و عروق -11

 

 

 های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   ×سخنرانی برنامه ریزی شده   ×سخنرانی

   ×بحث گروای

 -----------------سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

ه در مورد بحث های مطرح در هر جلسه و جستجوی فعال منابع شرکت فعال در کالس و آمادگی و مطالع

ژورنال های تخصصی، اينترنت و ...( و شرکت در بحث های کالسی و ارائه يافته -تخصصی و مرتبط )کتاب

 های نوين مرتبط با موضوع هر جلسه

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ×پروژکتور اسالید   ×وایت برد

 --------------د( سایر موارد  )لطفاً نام ببری

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   درصد نهره81آزمون پایان ترم

 درصد نهره 21شرکت فعال در کالس

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

 

 نوع آزمون

  تشریحی    

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 تمامی منابع تخصصی مرتبط از جمله کتاب، ژورنال های تخصصی چاپی  : 

 

 سايت های مرتبط تخصصی برای مثال دپارتمان تغذيه دانشکده بهداشت  اينترنتی

 www.hsph.harvard.eduهاروارد  

 
 

 منابع فارسی:

 ژورنال های تخصصیتمامی منابع تخصصی مرتبط از جمله کتاب :چاپی ، 

 
 

 سايت های معتبر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و دفتر بهبود تغذيه  :اينترنتی

 جامعه وزارت بهداشت و انجمن های تخصصی علمی
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 آقای دکتر وفا ال وی خوراکی سالم 7

 آقای  دکتر وفا ی سالمنقش تغذیه در سالهند 2

 آقای  دکتر وفا ریزمغذی اا و سرطان 3

 آقای  دکتر وفا نقش تغذیه در پیش یری از بیهاری اای مزمن 4

 آقای  دکتر وفا (FIVIMSآشنایی با سامانه امنیت غذایی ) 5

 آقای دکتر شیدفر التهاب و بیهاری مزمن زنقش ویتامین د در پیش یری ا 6

-لبنیات و ویتامین د در پیش یری از بیهاری قلبی ااهیت کلسیم، 1

 عروقی 

 آقای دکتر شیدفر

-ااهیت کلسیم، لبنیات و ویتامین د در پیش یری از بیهاری قلبی 8

 عروقی

 آقای دکتر شیدفر

 آقای دکتر شیدفر تاثیر ادویه اا در پیش یری از بیهاری اای مزمن 9

 یریخانم دکتر جزا چاقی و اختالالت شناختی 71

 خانم دکتر جزایری پروبیوتیک اا و مغز  77

اثرات بالقوه ترکیبات فعال خوراکی در برابر سرطان سلول اای  72

 بنیادی

 خانم دکتر امیری

 خانم دکتر آریاییان پلی فنل اا و کنترل قند خون 73

 خانم دکتر آریاییان اسیداای چرب لینولئیک کنژوکه و التهاب 74

 خانم دکتر زراتی کربی روده و چاقیتغییر فلور می 75

 

 




