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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشتدانشکده 
 قالب نگارش طرح درس

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

 11-11شنبه  ساعت مشاوره :                   واحد نظری  3 تعداد و نوع واحد :

            8-11ساعت  شنبه زمان ارائه درس :                                                                                          ندارددرس پیش نیاز : 

 90-96 اولنیمسال:                               *(%05)، هادی عبداله زاد(%05)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
 
 

 ) جهت هر جلسه يک هدف (  اهداف کلی جلسات :

 در سالمتی و بیماريها آناهمیت  علم تغذيه و آشنايی با  -1

 ترکیب بدن اجزایآشنايی با  -1

 بدن روشهای اندازه گیری ترکیبآشنايی با  -3

 تاثیر عوامل موثر بر انرژی )سن، جنس، ترکیب بدن، بیماری،..( و روشهای تعیین انرژی مورد نیاز انرژی، اجزای آن وبا آشنايی  -4

 روشهای اندازه گیری انرژی مورد نیاز )مستقیم، غیرمستقیم(آشنايی با  -0

 کربوهیدراتها و تقسیم بندی آنها ايییبیوشیم ساختار آشنايی با  -6

 آشنايی با هضم، جذب و متابولیسم کربوهیدراتها -7

 اهمیت کربوهیدراتها و نقش آنهاآشنايی با  -8

 انواع فیبرهای غذايی و اهمیت آنهاآشنايی با  -9

 شیرين کننده های مصنوعیآشنايی با  -15

 لیپیدها و طبقه بندی آنها ايیبیوشیمی ساختار آشنايی با  -11

 با هضم، جذب و متابولیسم لیپیدها آشنايی -11

 نقش و اهمیت لیپیدها و اسیدهای چربآشنايی با  -13

 پروتئین ها و اسیدهای آمینه ايیبیوشیمی آشنايی با ساختار  -14

 آشنايی با هضم، جذب و متابولیسم پروتئینها -10

 میت پروتئینها و اسیدهای آمینهاهو نقش آشنايی با  -16
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 اهداف ويژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول 

 ايی با مبانی علم تغذيه آشن هدف کلی:

 : اهداف ويژه

 مفاهیم اساسی علم تغذيه آشنايی با تعاريف و .1

 و بیماريها میت تغذيه در سالمتاهآشنايی با  .1

 : درپايان دانشجو قادر باشد

 .نمايدح يشرتآن را  کلیدیو مفاهیم  را توضیح دهد علم تغذيه .1

 توضیح بدهد.را  نقش و اهمیت علم تغذيه در سالمتی و بیماريها .1

 

 دوم  جلسه 

 ترکیب بدن و اجزای آنآشنايی با   هدف کلی :

 اهداف ويژه :

 ترکیب بدناجزای  آشنايی با  .1

 چربیهای بدن )چربی سفید وقهوه ای( و نحوۀ توزيع آنها در دو جنس .1

 باشد:درپايان دانشجو قادر 

 .توضیح دهد بدن را ترکیب .1

 بدن را توضیح دهد. فعالیت بدنی  بر ترکیبن، جنس، اثر رژيم غذايی و سقش ن .1

 تفاوت در اندازه و ترکیب بدن در طی زندگی و در بیماريها را توضیح دهد. .3

 

 جلسه سوم 

 بدن روشهای اندازه گیری ترکیببا  يیآشنا هدف کلی :

 اهداف ويژه : 

 ترکیب بدن ابزارها و روشهای اندازه گیری آشنايی با  .1

 آشنايی با  نحوۀ اندازه گیری ترکیب بدن .1

 : در پايان دانشجو قادر باشد

 یح دهد.بدن را  توض  یلی استخوانها، اندازه گیری پتاسیم، چگاچگالی بدن، آب کل بدن، تودۀ چربی، بدون چربیاندازه گیری ی وشهارانواع  .1

 را توضیح دهد.نحوه  اندازه گیری ترکیب  .1

 

 جلسه چهارم

 و روشهای تعیین انرژی مورد نیاز انرژیبا  يیآشنا :هدف کلی

 اهداف ويژه : 

 و اجزای آن انرژیآشنايی با  .1

 آشنايی با روشهای برآورد انرژی مورد نیاز بدن .1

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 .را شرح دهد EEPAو  REE ،BEE ،BMR ،TEE ،RMRاصطالحات  .1
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 د.انرژی مورد نیاز بدن را برآورد نمايمیزان  .1

 ، بیماری و .. را بر میزان انرژی مورد نیاز بدن را شرح دهد.نس، ترکیب بدنسن، جاثر  .3

 انواع روشهای تعیین انرژی را توضیح دهد. .4

 

 جلسه پنجم: 

 با روشهای اندازه گیری انرژی مورد نیاز  يیآشنا هدف کلی :

 اهداف ويژه : 

 اندازه گیری انرژیو غیرمستقیم  مستقیم روشهای آشنايی با .1

 انرژی فرمولهای محاسبۀآشنايی با  .1

 :درپايان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد. م اندازه گیری انرژی راروشهای مستقی .1

 ح دهد.رشنحوۀ اندازه گیری انرژی بوسیلۀ گازهای تنفسی را  .1

 شرح دهد. نحوۀ اندازه گیری انرژی با آب دوبار نشان دار شده را .3

 انواع فرمولهای بکار رفته برای تعیین انرژی را توضیح دهد. .4

 

 ششمجلسه 

 آشنايی با کربوهیدراتها  هدف کلی :

 اهداف ويژه : 

 کربوهیدراتها ايیبیوشیمیساختار آشنايی با  .1

 آشنايی با طبقه بندی کربوهیدراتها .1

 آشنايی با منابع غذايی انواع کربوهیدراتها .3

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 دهد. حیتوض را ساختار کربوهیدراتها .1

 ح دهد.رش را نواع طبقه بندی کربوهیدراتهاا .1

 منابع غذايی کربوهیدراتها را توضیح دهد. .3

 

  هفتم جلسه 

 آشنايی با هضم، جذب و متابولیسم کربوهیدراتها هدف کلی :

 از دستگاه گوارش به محیط داخلی بدنآشنايی با نحوۀ ورود کربوهیدراتها  اهداف ويژه :

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 .را توضیح دهد ها دراتیهضم و جذب کربوه .1

 .ح دهدرش را هامتابولیسم کربوهیدرات .1

 را توضیح دهد. هابیماريهای ناشی از اختالل در متابولیسم کربوهیدرات .3

  مقايسه نمايد.متابولیسم گلوکز در بافت های مختلف بدن را با يکديگر  .4
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 هشتمجلسه 

 در تغذيه انسانآشنايی با اهمیت کربوهیدراتها  هدف کلی :

 بیان ديدگاههای نوين در مورد کربوهیدراتها ويژه :اهداف 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 . ی ساده و پیچیده را در رژيم غذايی توضیح دهد ها دراتیکربوهنقش  .1

 ( را توضیح دهد.Glycemic Loadنمايۀ گلیسمی و بارگلیسمی ) .1

 

 جلسه نهم

 آشنايی با انواع فیبرهای غذايی و اهمیت آنها هدف کلی :

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

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

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

 .را نام ببرد  انواع روش های اندازه گیری فیبرها  .1

 .نیاز به فیبر در شرايط مختلف سالمت و بیماری را شرح دهدمیزان  .3

  توضیح دهد.اع رژيم های غذايی )مديترانه ای ، غربی و...( راوجايگاه فیبر در ان .4

 

 جلسه دهم

 آشنايی با شیرين کننده های مصنوعی هدف کلی :

 های مصنوعی کنندهکاربرد شیرينبانقش و آشنايی  اهداف ويژه :

 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 .1

  های مصنوعی را توضیح دهد. کنندهشیرينموارد قانونی و استاندارد های موجود در مصرف   .3

 

 جلسه يازدهم

 آشنايی با لیپیدها  هدف کلی :

 و طبقه بندی آنها ايیبیوشیمی ساختار ، لیپیدهای غذايیآشنايی با  اهداف ويژه :

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 .دهد حیرا توضلیپیدها و اسیدهای چرب  ساختار .1

 توضیح دهد. راطبقه بندی لیپیدها و انواع اسیدهای چرب  .1

 شرح دهد. را ضروری و غیرضروری ربلیپیدها و اسیدهای چ منابع غذايی .3

 

 جلسه دوازدهم

 آشنايی با هضم، جذب و متابولیسم لیپیدها هدف کلی :

 آشنايی با نحوۀ ورود لیپیدها از دستگاه گوارش به محیط داخلی بدن اهداف ويژه :

 درپايان دانشجو قادر باشد : 
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 و اسیدهای چرب را توضیح دهد. هالیپیدهضم و جذب  .1

 ح دهد.رش و اسیدهای چرب را هاتابولیسم لیپیدم .1

 را توضیح دهد. هابیماريهای ناشی از اختالل در متابولیسم لیپید .3

 را در بدن توضیح دهد.  desaturationو   elongationرايند های ف .4

 

 جلسه سیزدهم

 آشنايی با نقش و اهمیت لیپیدها  کلی :هدف 

 اهداف ويژه :

  بیان ديدگاههای نوين در مورد لیپیدها .1

 آشنايی با انواع لیپیدها و اسیدهای چرب در رژيم غذايی .1

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. 3-نقش اسیدهای چرب امگا .1

 را توضیح دهد. 6-نقش اسیدهای چرب امگا .1

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

 دهد. متابولیسم لیپو پروتئین ها در شرايط سالمت و بیماری  را شرح .4

 

 دهمچهارجلسه 

 آشنايی با پروتئین ها و اسیدهای آمینه هدف کلی :

 پروتئینها و اسیدهای آمینه ساختار بیوشیمیايی آشنايی با  اهداف ويژه :

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 .دهد حیرا توضساختار پروتئینها و اسیدهای آمینه  .1

 طبقه بندی پروتئینها و اسیدهای آمینه را توضیح دهد. .1

 شرح دهد. منابع غذايی پروتئینها و اسیدهای آمینه را .3

 

 جلسه پانزدهم

 آشنايی با هضم، جذب و متابولیسم پروتئینها هدف کلی :

 آشنايی با نحوۀ ورود پرروتیئنها و اسیدهای آمینه از دستگاه گوارش به محیط داخلی بدن اهداف ويژه :

 :  درپايان دانشجو قادر باشد

 پروتئینها و اسیدهای آمینه را توضیح دهد.هضم و جذب  .1

 ح دهد.رش متابولیسم پروتئینها و اسیدهای آمینه را .1

 ا توضیح دهد.بیماريهای ناشی از اختالل در متابولیسم پروتئینها ر .3

 

 جلسه شانزدهم

 و اهمیت پروتئینها و اسیدهای آمینهنقش آشنايی با  هدف کلی :

 اهداف ويژه : 

   بیان ديدگاههای نوين در مورد پروتئینها .1
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 آشنايی با نقش پروتئینها و اسیدهای آمینه .1

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 دهد.را توضیح  قش پروتئینهای با ارزش بیولوژيکی باال ن .1

 دهد. را شرح اسید آمینه های گلوکوژنیک و کتوژنیک و اهمیت آنها .1

 را شرح دهد.  مختلفدر بیماری های  پروتئینها و اسیدهای آمینهتاثیر  .3

 

 همهفدجلسه 

 امتحان پايان ترم

 

 منابع : 

 محمد خلیلیترجمه دکتر جلد اول، : 1511 کراوس هياصول تغذ-1

2-Krause’s Food & The nutrition Care Process (2012) 

3-Modern Nutrition in Health and Disease (2014). Catharine Ross, et al. 

 

 روش تدريس : 

 سخنرانی ، بحث گروهی  

 

 رسانه های کمک آموزشی : 

 ويديو پروژکتور   –وايت برد 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون  آزمون

     آزمون میان دوره 

   02 تشريحی آزمون پايان دوره 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

  از دانشجويان محترم انتظار می رود :

 .در جلسات درس داشته باشند  فعالحضور منظم و  -1

 .در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی مشارکت نمايند -1

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

 .از ديگر منابع و سايت های معتبر علمی استفاده نمايند  -4

 .تلفن همراه خود را در کالس خاموش نمايند -0
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 بسمه تعالی
 

 جدول زمانبندی درس

 ..........3......کالس شماره  ( 8-11شنبه ها ساعت )روز و ساعت جلسه : 

 

 مدرس موضوع درس تاريخ جلسه

 زادهادی عبداله دکتر آشنايی با علم تغذيه و  اهمیت آن در سالمتی و بیماريها 3/7/59 1

نچواک یمصطف دیدکترس آشنايی با اجزای ترکیب بدن 12/7/59 0  

نچواک یمصطف دیدکترس آشنايی با روشهای اندازه گیری ترکیب بدن 17/7/59 3  

با انرژی، اجزای آن، تاثیر عوامل موثر بر انرژی )سن، جنس، ترکیب  آشنايی 04/7/59 4

 بدن، بیماری،..( و روشهای تعیین انرژی مورد نیاز

زاددکتر هادی عبداله  

زاددکتر هادی عبداله آشنايی با روشهای اندازه گیری انرژی مورد نیاز )مستقیم، غیرمستقیم( 1/8/59 9  

 زادهادی عبداله دکتر کربوهیدراتها و تقسیم بندی آنها ايیبیوشیمی ساختار آشنايی با  8/8/59 6

 زادهادی عبداله دکتر ضم، جذب و متابولیسم کربوهیدراتهاآشنايی با ه 19/8/59 7

 زادهادی عبداله دکتر آشنايی با اهمیت کربوهیدراتها و نقش آنها 00/8/59 8

زادهادی عبداله دکتر اهمیت آنهاآشنايی با انواع فیبرهای غذايی و  05/8/59 5  

زادهادی عبداله دکتر آشنايی با شیرين کننده های مصنوعی 6/5/59 12  

نچواک یمصطف دیدکترس لیپیدها و طبقه بندی آنها ايیبیوشیمی ساختار آشنايی با  13/5/59 11  

 آشنايی با هضم، جذب و متابولیسم لیپیدها 02/5/59 10

 

نچواک یمصطف دیدکترس  

نچواک یمصطف دیدکترس آشنايی با نقش و اهمیت لیپیدها و اسیدهای چرب 07/5/59 13  

نچواک یمصطف دیدکترس پروتئین ها و اسیدهای آمینه ايیبیوشیمی آشنايی با ساختار  4/12/59 14  

 آشنايی با هضم، جذب و متابولیسم پروتئینها 11/12/59 19

 

نچواک یمصطف دیدکترس  

نچواک یمصطف دیدکترس میت پروتئینها و اسیدهای آمینهاهو آشنايی با نقش  18/12/59 16  

  امتحان پايان ترم  17

 

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                       نام و امضای مدير گروه:                            نام و امضای مدرس:            

 تاريخ ارسال :                         تاريخ ارسال:                                       تاريخ تحويل:                         

 


