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 تغذیهعلوم 
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 کارشناسی ارشد

 : تعداد فراگیر
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 هدف کلی درس: .4

های ویژۀ آنها در تنظیم متابولیزم لیپیدها و تولید مواد و نقشاهمیت اسیدهای چرب آشنایی دانشجویان با  :هدف کلی درس

 هاها و پروتئیندر زمینۀ سوخت و ساز کربوهیدراتبیولوژیکی، مفاهیم و مباحث عمیق و جدید 
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 و تفسیر توانمندی دانشجویان در توضیح 

 توانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر 

 توانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر 

 توانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر 

 توانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر
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 شرح درس: .7

 شود.ها بیان میدر این درس مکانیزم و روشهای دستیابی به اصول و حقایق پروتئین
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 ارزیابی و ارزشیابی فراگیران:نحوه  .9

 )بارم اضافی( های کالسی انجام فعالیتحضور و شرکت فعال  در بحث های گروهی و 

 (کالسینمرۀ  2تکالیف محول شده با باالترین و بهترین کیفیت آکادمیک ) انجام

 نمره( 16شرکت در امتحان نهایی  )
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 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 دانشکده پزشکی

 گروه علوم تغذیه 

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی



 

 Protein valuation. FAO 

 Grow JS, James WPT. Human Nutrition and Dietetics 

 برنامه جلسات درسی .11
حیطه های  روش اموزش اهداف آموزشی موضوع جلسه

 یادگیری

 ارزیابی فعالیت یادگیری

تغذیه در کودکان  اول

اوری کتونفنیل

(PKU )1 

توانایی در 

توضیح اصول 

درمانی در رژیم

PKU 

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

تغذیه در کودکان  دوم

اوری کتونفنیل

(PKU )2 

توانایی در 

توضیح اصول 

درمانی در رژیم

PKU 

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

تغذیه در کودکان  سوم

 گاالکتوزمی

توانایی در 

توضیح اصول 

 درمانی دررژیم

 گاالکتوزمی

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

تغذیه در کودکان  چهارم

 شربت افرایی

توانایی در 

توضیح اصول 

درمانی در رژیم

 شربت افرا

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

تغذیه در کودکان  پنجم

سیستیک 

 فیبروزیس

توانایی در 

توضیح اصول 

درمانی در رژیم

سیستیک 

 فیبروزیس

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

تغذیه در بیماری  ششم

SARS-Cov-2 

توانایی در 

توضیح اصول 

درمانی در رژیم

SARS-Cov-2 

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

تغذیه در  هفتم

 هابدخیمی

توانایی در 

توضیح اصول 

درمانی در رژیم

 هابدخیمی

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

 مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

تغذیه در بیماری  هشتم

 نقرس

توانایی در 

توضیح اصول 

  درمانی دررژیم

 نقرس

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

 مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

 امتحان یادآوري    امتحان پایان ترم نهم

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


