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 ارشد تغذیهکارشناسی دانشجویان  گروه هدف:

 1400: نیمسال اول زمان ارائه درسی ، ساعت 51: طول دوره ، 3 :تعداد واحد

 سوانا دانغیان: مدرس

 

 هدف کلی درس:

مباحث  و میمفاه، یکیولوژیمواد ب دیو تول دهایپیل سمیمتابول میآنها در تنظ ژهیو یچرب و نقش ها یدهایاس تیبا اهم ییآشنا

 ها نیها و پروتئ دراتیسوخت و ساز کربوه نهیدر زم دیجد

 

 :مباحث

در  دیجد اتیها، نظر دراتیهضم و جذب کربوه دها،یگوساکاریفروکتوال رها،بیها، ف دراتیکربوه یطبقه بند .1

 یمصنوع یکننده ها نیریش ،ییغذا بریف یریروش اندازه گ نه،یزم نیا

به دشتگاه گردش خون،  یورود چرب یچگونگ ،یچرب ضرور یدهایاس تیچرب، اهم یدهایاس یبند میتقس .2

ها و  نیتوکیس دیو تول ۶-امگا یچرب یدهایاس تیها در دستگاه گردش خون، اهم نیپوپروتئیل هیساخت و تجز

 تیها و اهم نیآپوپروتئ ها،مهم از آن کیولوژیمواد ب دیو تول ۳-چرب امگاه یدهایاس تیها، اهم نیپروستاگالند

 یچرب هیآنها و مواد شب

مشروط، تراز ازته،  یضرور ،یضرور ریغ ،یضرور نهیآم دیاس یها، شرح کامل نقش ها نیپروتئ یبند طبقه .۳

 نهیآم یدهایبه اس ازین نییتع یروش ها

 

 

 

 

 



 

 

 

 جلسات:  یبند میتقس

 (/آنالیننیدر کالس )آفال سیجلسه تدر  12 .1

 انترمیو ...( و م یشفاه د،ی)نو یدوره ا یجلسه پرسش و پاسخ و رفع اشکال و آزمون ها 3 .2

 (نیمطالب )آنال رامونیتوسط دانشجو و بحث پ مقاالت با موضوعات نوین در مورد مباحثجلسه ارائه  4 .3

 

 

 

 

 اختصاصی:اهداف 

 :دانشجو در پایان ترم باید

 ها  و سایر کربوهیدرات دهایگوساکاریفروکتوال رها،بیف را توضیح داده و آشنایی کامل با ها دراتیکربوه یطبقه بند

 داشته باشد.

 توضیح دهد.  کاملرا به طور  ها دراتیهضم و جذب کربوه 

 مطلع باشد.  کربوهیدرات ها نهیزمدر  دیجد اتینظر از 

  را بلد باشد. ییغذا بریف یریروش اندازه گ 

 توضیح دهد، موارد کاربرد، مزایا و معایب آن را یمصنوع یکننده ها نیریش. 

 را توضیح دهد. یچرب ضرور یدهایاس تیچرب، اهم یدهایاس یبند میتقس 

  ح دهد.را توضی ها در دستگاه گردش خون نیپوپروتئیل هیتگاه گردش خون، ساخت و تجزسبه د یورود چرب یچگونگ 

  را توضیح دهد. ها نیندها و پروستاگال نیتوکیس دیو تول ۶-امگا یچرب یدهایاس تیاهم 

  را توضیح دهد.آنها  تیها و اهم نیآپوپروتئ ها،مهم از آن کیولوژیمواد ب دیو تول ۳-اچرب امگ یدهایاس تیاهم 

 و کاربرد، فواید و مضرات آن ها را توضیح دهد. یچرب هیمواد شب 


