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 :مشخصات مدرس .1

 نام، نام خانوادگی مدرس: 

 سعید قوام زادهدکتر 

 وه آموزشی: رگ

 علوم تغذیه

 مرتبه دانشگاهی: 

 دانشیار

 دانشگاه محل فعالیت: 
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 دانشکده محل فعالیت: 
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 شماره اتاق فعالیت:
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 04432770698شماره تلفن دانشکده:  رشته تحصیلی: علوم تغذیه PhDآخرین مدرک تحصیلی: 

 مشخصات درس: .2

 13کد درس:  نیمسال تحصیلی: اول 1401-1400تحصیلی: سال 

 نام درس: 

 (1تغذیۀ پیشرفته )

 تعداد واحد:

 واحد 3 واحد از  1

 محل تشکیل: 

 مجازی 

 نوع درس: 

 نظری

 تعداد جلسات:

 جلسه 7

 درس پیش نیاز یا همزمان: 

 ندارد

 فراگیران:مشخصات  .3

 : رشته تحصیلی

 تغذیهعلوم 

 : مقطع تحصیلی

 کارشناسی ارشد

 : تعداد فراگیر

 نفر 4

 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 پروتئینسوخت و ساز کربوهیدراتبیولوژیکی، مفاهیم و مباحث عمیق و جدید در زمینۀ 

 :اهداف اختصاصی درس .5

 ها و نقش متابولیکی آنهاهای چندگانۀ پروتئینگونهو تفسیر توانمندی دانشجویان در توضیح 

 بندی اسیدهای آمینه از سه دیدگاهدستهتوانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر 

 ها در کالبدهای مولکولی فروپاشی و بازسازی پروتئینمکانیزمتوانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر 

 های غذاییای و متابولیکی پروتئینتوانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر کیفیت تغذیه

 چند مادۀ ازت دار غیرپروتئینی ولی کلیدی برای متابولیزم سراسری کالبدتوانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر 

 شیوه آموزش: .6

  ارائۀ تکلیف های درسیو جلب مشارکت دانشجویان در  مجازیشیوه آموزش بصورت 

 شرح درس: .7

 شود.ها بیان میدر این درس مکانیزم و روشهای دستیابی به اصول و حقایق پروتئین

 

 وظایف فراگیران: .8

 شرکت فعال در کالس، انجام تکالیف داده شده، شرکت در امتحانات

 ارزشیابی فراگیران:نحوه ارزیابی و  .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  )

 منابع درس: .10

 Shils. ME, Olson JA, Ross CA. Modern Nutrition in Health and Disease 

 Mahan LK Scott-Stump. Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy 

 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

بندی دسته اول

ها از دیدۀ پروتئین

نقش آنها در کالبد 

و توضیحات برای 

 1هر دسته 

توانایی در 

های توضیح گونه

ها چندگانۀ پروتئین

و نقش آنها در 

 کالبد

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

بندی دسته دوم

ها از دیدۀ پروتئین

نقش آنها در کالبد 

و توضیحات برای 

 2هر دسته 

توانایی در 

های توضیح گونه

ها چندگانۀ پروتئین

و نقش آنها در 

 کالبد

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

بندی دسته سوم

اسیدهای آمینه از 

سه دیدگاه و 

توضیحات برای 

 هر دسته

توانایی در 

گروههای توضیح 

چندگانۀ اسیدهای 

آمینه از دیدگاه 

بایسته بودن، پیوند 

دوگانه و ساختمان 

 شیمیایی

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

های مکانیزم چهارم

مولکولی 

فروپاشی 

 ها پروتئین

توانایی در 

توضیح 

مکامیزمهای 

گانۀ فروپاشی سه

ها در پروتئیین

 سطح سلولی

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

ادراک، آگاهی، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

ای و کیفیت تغذیه پنجم

متابولیکی 

های پروتئین

 غذایی

توانایی در 

توضیح کیفیت 

ها و پیوند پروتئین

های آنها با بیماری

 کلیوی

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

چند مادۀ ازت دار  ششم

غیرپروتئینی ولی 

کلیدی برای 

متابولیزم 

 سراسری کالبد

توانایی در 

توضیح در بارۀ 

گلوتاتیون، 

 کارنوزین و ...

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 هفتم

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


