
 

  

 

 ■تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 تغذیه گروه آموزشی 

 کارشناسی تغذیه رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته      ■  پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 فیزیولوژی تغذیه  عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ��عملی        ■    تئوری نوع واحد درسی

 01تا   8یکشنبه :  ( ساعت زمان )                        2تعداد واحد :                تعداد واحد/ ساعت

 5652471 کد درس

 2و  0تغذیه اساسی  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 دکتر زینب فغفوری  –دکتر عاطفه اصحابی 

 تغذیه  مدرس  رشته تحصیلی

 PhD مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار رتبه علمی

 Ashabi_nutrition@yahoo.com پست الکترونیک

zfaghfoori@gmil.com 

 دانشکده تغذیه و علوم غذایی شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

یادگیری مکانیسم ها و اصول فیزیولوژی و کارکرد سیستم های نعاملی بدن از جمله سیستم عصبی و هورمونی که 

 به طور مستقیم و غیر مستقیم با تغذیه انسان مرتبط هستند . 

 اهداف اختصاصی

و آشنایی با اثرات  هورمونهای رشد ،انسولین ،گلوکاگون ،غذه فوق کلیه و پاراتیروئید و تیروئید بر تغذیه 

 متابولیسم مواد مغذی

 جنبه های فیزیولوژیک هضم ،جذب و درشت مغذی ها 

 کنترل وزن مکانیسم های فیزیولوژیک موثر در 

 مل روانیبر رفتار و یادگیری و عوا تغذیه و مواد مغذی ارتباط 

 

 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

*  * 

 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

mailto:Ashabi_nutrition@yahoo.com
mailto:Ashabi_nutrition@yahoo.com


 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

آموزشی و ضوابط 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 *خالق دانشجویی ا          *امتحانات        *تکالیف کالسی         *حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 اصول فیزیولوژی گایتون 

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton Physiology) 13th Edition 

Nutritional Biochemistry 2nd Edition, Tom Brody 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

0 

معرفی  –ارائه اهداف و شرح درس –معرفی درس 

 رفرنس ها و شیوه ارزشیابی 

مقدمه نقش هورمون ها در بدن و چگونگی 

 عملکرد هورمون ها 

ترشح هورمون ها و  میدر تنظ زیپوفینقش ه

 کنترل آن  سمیمکان

 - pdf، پاورپوینت   مجازی، آنالین  9-11 11/11/99

 
و اثر بر  هیپوفیز ترشح شده از یانواع هورمون ها

 یمواد مغذ سمیمتابول
  

 مجازی، آنالین  
 pdf 4-2-5پاورپوینت ، 

2 
کنترل  سمیترشح و مکان میدر تنظ دیروئینقش ت

 یمواد مغذ سمیاثر بر متابول  نیآن و همچن
  

 مجازی
 pdf 4-2-5پاورپوینت با صدا، 

3 

ترشح هورمون  میدر تنظ  یوینقش غدد فوق کل

انواع هورمون  نیکنترل آن و همچن سمیها و مکان

مواد  سمیترشح شده از آن و اثر بر متابول یها

 یمغذ

  

 مجازی، آنالین  

 pdf 4-2-5-3پاورپوینت با صدا، 

4 
 سمیترشح و مکان میدر تنظ دیروئینقش پارا ت

و  میکلس سمیاثر بر متابول  نیکنترل آن و همچن

 د   نیتامیو

  
 مجازی، آنالین  

 pdf 4-2-5-6،پاورپوینت 

5 
مترشحه از پانکراس و  یبا انواع هورمون ها ییآشنا

ترشح آنها و اثرات گلوکاگن بر  میتنظ سمیمکان

   یمواد مغذ سمیمتابول

  
 مجازی، آنالین  

 pdf 4-2-5-3پاورپوینت با صدا،

6 
و عملکرد  نیبا نحوه ترشح هورمون انسول ییآشنا

  یمواد مغذ سمیان در بدن و اثر ان بر متابول
  

 مجازی، آنالین  
 pdf 4-2-5پاورپوینت با صدا،

 pdf 4-2-5-6پاورپوینت با صدا، مجازی   ارتباط  تغذیه و مواد مغذی با کارکرد مغز   7

8 
ارتباط تغذیه و مواد مغذی بر عوامل روانی مانند 

 استرس و اضطراب   
 pdf 4-2-5-3پاورپوینت با صدا، مجازی  

 5و  pdf 3پاورپوینت با صدا، مجازی   و جذب کربوهیدراتهاجنبه های فیزیولوژیک هضم  9

 5و  pdf 3پاورپوینت با صدا، مجازی   لیپیدها جنبه های فیزیولوژیک هضم و جذب 01



 5و  pdf 3،پاورپوینت  آنالین   پروتئین ها جنبه های فیزیولوژیک هضم و جذب 00

 5و  pdf 3پاورپوینت با صدا، مجازی   ویتامین ها جنبه های فیزیولوژیک هضم و جذب 02

 5و  pdf 3پاورپوینت با صدا، مجازی   مینرال ها جنبه های فیزیولوژیک هضم و جذب 03

04 
 -نوروترانسمیترهای هیپوتاالموسینوروپپتیدها و 

 مغزی در کنترل اشتها
 آنالین  

 5و  pdf 3پاورپوینت ،

05 
 سیگنال های بافت چربی )آدیپوسیتوکین ها( در

 کنترل وزن
 آنالین  

 5و  pdf 3پاورپوینت ،

 5و  pdf 3پاورپوینت ، آنالین   در کنترل وزن مکانیسم های غیر هموستاتیک 06

 3و  1     امتحان پایان ترم  07

 30/3/0411تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

    کوتاه پاسخ   (  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف 

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 تکالیف عملی و پروژهانجام  -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کالسی -5

 امضاء :                                                                                           08/00/99تاریخ تکمیل فرم :     

 


