
 

 

 تغذیهعلوم تحصیلی کارشناسی ارشد  رشته - 18، کد درس:  نظري واحد 2،  فیزیولوژی پیشرفتۀ تغذیهدرس  طرح

 1401-1400تحصیلی سال اول نیمسال در

 

 :مدرسمشخصات  .1

سعید نام، نام خانوادگی مدرس: دکتر 

 قوام زاده

 مرتبه دانشگاهی: دانشیار وه آموزشی: علوم تغذیهرگ

دانشگاه محل فعالیت: دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

 250 شماره اتاق فعالیت: دانشکده محل فعالیت: پزشکی

 04432770698شماره تلفن دانشکده:  رشته تحصیلی: علوم تغذیه PhDآخرین مدرک تحصیلی: 

 مشخصات درس: .2

  نیمسال تحصیلی: اول 1401-1400تحصیلی: سال 

 محل تشکیل: مجازی  ، دو واحد نظری18کد درس:  فیزیولوژی پیشرفتۀ تغذیهنام درس: 

 جلسه 17تعداد جلسات:  نوع درس: نظری

   ندارددرس پیش نیاز یا همزمان دارد: 

 مشخصات فراگیران: .3

 تعداد فراگیر مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 نفر 5 کارشناسی ارشد تغذیهعلوم 

 هدف کلی درس: .4

های آنزیمی، هورمونی و های فیزیولوژیک مباحث پیشرفتۀ دانش تغذیه، تنظیمجنبهآشنایی دانشجویان با  :هدف کلی درس

 عصبی دستگاهها و اندامهای مهم کالبد از سطح سلولی تا بافتی

 :اختصاصی درساهداف  .5

 هورمونی تنظیم متابولیسمهای مکانیزمو تفسیر توانمندی دانشجویان در توضیح 

 های هومئوستازیس کالبد در گرسنگی و سیریتوانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر مکانیزم

 دیابتهای هومئوستازیس کالبد در بیماریهایی مانند توانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر مکانیزم

 های متابولیک در دفاع پادوکسایشی کالبدتوانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر مکانیزم

 های متابولیک درالتهاب و شرایط هیپرمتابولیزمتوانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر مکانیزم

 های متابولیک در استرس اکسیداتیوتوانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر مکانیزم

 کنش دارو و غذاتوانمندی دانشجویان در توضیح و تفسیر برهم

 شیوه آموزش: .6

  ارائۀ تکلیف های درسیو جلب مشارکت دانشجویان در  مجازیشیوه آموزش بصورت 

 شرح درس: .7

هورمونی و های آنزیمی، های فیزیولوژیک مباحث پیشرفتۀ دانش تغذیه، تنظیمجنبهآشنایی دانشجویان با با توجه به اهمیت 

 عصبی دستگاهها و اندامهای مهم کالبد از سطح سلولی تا بافتی، این درس از ارزش باالیی برخوردار است.

 

 وظایف فراگیران: .8

 شرکت فعال در کالس، شرکت در بحث های گروهی، انجام تکالیف داده شده، شرکت در امتحانات

 نحوه ارزیابی و ارزشیابی فراگیران: .9

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

 نمرۀ ترمی( 4تکالیف محول شده با باالترین و بهترین کیفیت آکادمیک ) انجام

 نمره( 16شرکت در امتحان نهایی  )

 منابع درس: .10

 Pike.RL, Brown ML, An Integrated Approach to Nutrition 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 دانشکده پزشکی

 گروه علوم تغذیه 

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی



 

 Asserter. Food Intake and Food Expenditure 

 Brody. Nutritional Biochemistry. Academic Press. Sandiego CA 

 Stepanuk MH. Biochemical and Physiological aspects of Human Nutrition 

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

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

 یادگیری

 ارزیابی فعالیت یادگیری

نگاهی کوتاه بر   اول

آناتومی لولۀ 

 گوارشی

توانایی در 

های توضیح الیه

لولۀ گوارشی و 

موقعیت اندامهای 

 این دستگاه

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

های لولۀ تراوش دوم

گوارشی: دهان و 

معده و نقش آنها 

در تنظیم 

 متابولیزم

توانایی در 

توضیح 

های درون تراوش

ریز و برون ریز 

 دهان و معده

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

ادراک، آگاهی، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

های لولۀ تراوش سوم

گوارشی: 

پانکراس و 

ها و نقش نها روده

در تنظیم 

 متابولیزم

توانایی در 

توضیح توانایی 

در توضیح 

های درون تراوش

ریز و برون ریز 

پانکراس و 

 هاروده

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

-چرخۀ گرسنگی چهارم

سیری و تنظیم 

کنندگان مولکولی 

آن در افراد 

 1تندرست 

توانایی در 

مکانیزم توضیح 

پس از غذا سیری 

متابولیزم  و تنظیم

 آن

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

-چرخۀ گرسنگی پنجم

سیری و تنظیم 

کنندگان مولکولی 

آن در افراد 

 2تندرست 

توانایی در 

مکانیزم توضیح 

 گرسنگی

 و تنظیمشبانگاهی 

 متابولیزم آن

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

-چرخۀ گرسنگی ششم

سیری و تنظیم 

کنندگان مولکولی 

آن در سندرم 

 متابولیک

توانایی در 

توضیح چرخۀ 

سیری و -گرسنگی

سندرم تنظیم در 

 متابولیک

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 هفتم

هورمونی و 

نوروترانسمیتری 

تنظیم اشتها در 

 1سطح سلولی 

توانایی در 

توضیح 

های مکانیزم

 هورمونی تنظیم

 اشتها

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 هشتم

هورمونی و 

نوروترانسمیتری 

تنظیم اشتها در 

 2سطح سلولی 

توانایی در 

توضیح 

های مکانیزم

هورمونی و 

نوروترانسمیتری 

 تنظیم اشتها

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 نهم

هورمونی و 

نوروترانسمیتری 

تنظیم اشتها در 

توانایی در 

توضیح 

های مکانیزم

نوروترانسمیتری 

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام



 

 تنظیم اشتها 3سطح سلولی 

های استرس دهم

اکسیداتیو و دفاع 

 1پادوکسایشی 

توانایی در 

توضیح اکسایش و 

های هریش

 مولکولی آن

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

های استرس یازدهم

اکسیداتیو و دفاع 

 2پادوکسایشی 

توانایی در 

توضیح 

پادوکسایش و 

 های آنریشه

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

های استرس دوازدهم

اکسیداتیو و دفاع 

 3پادوکسایشی 

توانایی در 

توضیح عوامل 

ای دفاع تغذیه

 پادوکسایشی

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

ادراک، آگاهی، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

التهاب، عفونت و  سیزدهم

استرس متابولیک 

1 

توانایی در 

فازهای  توضیح

گونااگون 

 هیپرمتابولیزم

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

التهاب، عفونت و  چهاردهم

استرس متابولیک 

2 

توانایی در 

نقش  توضیح

ای عوامل تغذیه

در تنظیم 

واکنشهای التهابی 

 و عفونی 

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

دارو  کنشبرهم پانزدهم

 1غذا 

توانایی در 

برهم کنش  توضیح

 دارو با غذا

ۀ مجازی ارائ

درس همراه با 

توضیحات بایسته 

  مثالو 

حیطۀ شناختی: 

آگاهی، ادراک، 

 تجزیه و تحلیل

 و یادگیری فعال  افکار بارش

 تکالیف انجام

دارو  کنشبرهم شانزدهم

 2غذا 

توانایی در 

برهم کنش  توضیح

 غذا با دارو

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 هفدهم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


