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 ( ترکیبی یا مجازی COURSE PLANطرح دوره )

 

 

 

 معرفی درس:

این درس مبنای علمی و پایه را جهت یادگیری و درک بهتر دروس رژیم درمانی به عنوان کاربردی ترین دروس دوره 

 کارشناسی علوم تغذیه فراهم می آورد.

 

 : عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد

 اهداف دانشی 

 هدف کلی 

 

 شناخت مکانیسم های کوتاه مدت و بلند مدت موثر در سیری، گرسنگی، چاقی و الغری

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تعاریف، تاریخچه و سیر تحول تاریخی فرایندهای غذایی را بداند 

 کارشناسی علوم تغذیهمقطع و رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:                                  بهداشت اوزدانشکده :

 2 :  تعداد واحد فیزیولوژی تغذیه   :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 8-10روز و ساعت برگزاری کالس:  سه شنبه  2و  1تغذیه اساسی   پیش نیاز:

 مکان برگزاری: دانشکده بهداشت اوز

 عاشورپورمسئول برنامه :  دکتر مهکامه 

 m.ashourpour@larums.ac.irآدرس پست الکترونیکی:               071-52519272شماره تماس دانشکده:    

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر مهکامه عاشورپور

 m.ashourpour@larums.ac.ir  آدرس پست الکترونیکی:              071-52519272شماره تماس دانشکده:  

 و تنظیم :  دکتر مهکامه عاشورپورتهیه 

 1400تاریخ تدوین/ بازنگری: بهمن 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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  و اهمیت آنها را درک کنداهداف فرایند کردن غذا در روزگار امروز را بداند 

 

 

 هدف کلی 

 

 شناسایی جنبه های فیزیولوژیک هضم و جذب درشت مغذیها و ریزمغذیها

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 عوامل بیماریزای باکتریایی مواد غذایی را شرح دهد 

 عوامل بیماریزای ویروسی مواد غذایی را توضیح دهد 

  بیماریزای انگلی مواد غذایی را شرح دهدعوامل 

 عوامل بیماریزای قارچی مواد غذایی را توضیح دهد 

 

 هدف کلی 

 

 شناسایی ارتباط جنبه های مختلف تغذیه و مواد مغذی با کارکرد مغز و جنبه های روانی

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 میکروبی گیاهان، حیوانات، فاضالبها، ...( را تحلیل کند  منابع آلودگی میکروبی غذا )آلودگی 

 عوامل موثر در رشد میکروب ها را توضیح دهد 

 ( تاثیر عوامل درون گرا در رشد میکروب های مواد غذاییPHرا توضیح دهد )...،آب آزاد ، 

  )...،را توضیح دهدتاثیر عوامل برون گرا در رشد میکروب های مواد غذایی )حرارت محیط، رطوبت نسبی 

 

 هدف کلی 

 

 ارتباط بین نوروهورمونها و هورمونها با تغذیه انسان و مواد مغذی

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مفهوم آلودگی مواد غذایی را شرح دهد 

 آلودگی مواد غذایی ناشی از منابع مختلف )آب، خاک، هوا،...( را توضیح دهد 

 

 هدف کلی 

 

 ط کارکرد سیستم های مختلف بدن نظیر نوروهورمونها، هورمونها، گوارش با جنبه های تغذیه ای و متابولیسم مواد مغذی ارتبا
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 روشهای متداول شناسایی میکروارگانیسم ها را توضیح دهد 

 را تحلیل کند روشهای مدرن شناسایی و شمارش میکروارگانیسم ها
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 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                          مجازی                                      حضوری

 

 شرایط اجراء

 

  :امکانات آموزشی 

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای مطالعه

 Modern nutrition in health and disease, Shils, Maurice E., James A. 

Olson, and Moshe Shike, 2016 

 

 42-47فصل 

 Biochemical, physiological and molecular aspects of human nutrition, 

Elsevier health sciences, 2018. 

 

 2فصل 

 Guyton and hall textbook of medical physiology, Elsevier Health 

Sciences, 2020 

 

 66-67فصل 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  )... عالوه بر کتاب فوق یا به در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و

 ، مشخصات آن را ذکر کنید و فایل آن را ضمیمه نمایید:تنهایی به عنوان منبع درسی به دانشجویان معرفی کنید

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری
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 های دیگر دانشگاه و ... است.منظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی، محتوای بارگذاری شده بر روی سامانه *

 

  در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان منبع مطالعه بیشتر به

را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد در نظر گرفته شده  ، مشخصات کامل آندانشجویان معرفی کنید

 است.(

 
1 ...................................................................................................................................................................................................................................  

2 ...................................................................................................................................................................................................................................  

3 ...................................................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 )آزمون های تکوینی )کوییز/ میان ترم 

 خیر   بلی   اید؟د آزمون در نظر گرفته. آیا برای درس خو1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 

1 

آزمون مبحث هورمونهای 

 ترشحی از دستگاه گوارش
 1400اسفند  تستی چهار جوابی

 

2 

 سیستم عصبیآزمون مبحث 

 دستگاه گوارش
جوابیتستی چهار   1401فروردین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 
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 تکالیف طول ترم 

 

  درسیپروژه 

 خیر  بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

................................................................................... 

 

 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 6 آزمون میان ترم

 نمره 10 آزمون پایان ترم

 نمره 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 3 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

                                10حداقل نمره قبولی: 

 آموزشیدفعات مجاز غیبت در کالس: بر اساس قوانین  تعداد 

 

 

 

 

 فیزیولوژی تغذیه جدول زمانبندی درس

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 

 

تکلیف 

اول 

 کالسی

کدام هورمونهای ترشح شده از دستگاه گوارش منجر به 

 کاهش اشتها می شوند؟

تا  21/11/1400

29/11/1400  
2/12/1400  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

2 

تکلیف 

اول 

 کالسی

در کدام فاز رخ  یپانکراس یمهایترشح آنز زانیم نیشتریب

 دهد؟ یم

تا  12/12/1400

23/12/1400  
27/12/1400  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه
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 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

19/11/1400 10-8 

 

 

 ترکیب بدن انسان
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

26/11/1400 10-8 

 

 

سااااختار و عملکااارد 

 دستگاه گوارش
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

3/12/1400 10-8 

 

 

جنبه های فیزیولوژیاک 

هضاام و جااذب درشاات 

 مغذیها 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

10/12/1400 10-8 

 

 

جنبه های فیزیولوژیاک 

 هضم و جذب ریزمغذیها 
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

17/12/1400 10-8 

بررسااای هورمونهاااای 

ترشاااحی از دساااتگاه 

 گوارش

 
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

24/12/1400 10-8 

ادامه بررسی هورمونهای 

ترشاااحی از دساااتگاه 

 گوارش

 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 
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سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

 میان ترم ضبط کالس

آزمون 

 پایان ترم

23/1/1401 10-8 

 

کنترل فعالیتهای دستگاه 

گوارش توساط سیساتم 

 عصبی 
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

30/1/1401 10-8 

سیستم های جذب و پس 

 از جذب

 
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

6/2/1401 10-8 

 

ارتباط بین نوروهورمونها 

و هورمونها با جنبه هاای 

 مختلف تغذیه انسان
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

     آزمون میان ترم 10-8 13/2/1401

20/2/1401 10-8 

 

مکانیساام هااای کوتاااه 

مدت و بلندمدت موثر در 

سیری، گرسنگی، چااقی 

 و الغری

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

 استفاده از

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

27/2/1401 10-8 

 

 

مکانیسم اثرات اساترس 

 بر روی تغذیه
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

تخته کامپیوتر، 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

3/3/1401 10-8 
مکانیسم اثرات ورزش بر 

 روی تغذیه

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

کامپیوتر، نرم 

افزار 

حضور 

منظم در 
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ویدئو سفید،  

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

10/3/1401 10-8 

 

مکانیسم اثرات مصارف 

 دارو بر روی تغذیه
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

17/3/1401 10-8 
 سیستم ایمنی و تغذیه

 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

24/3/1401 10-8 

عواقااااب متابولیااااک 

 گرسنگی

 
دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

نرم  کامپیوتر،

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

     آزمون پایان ترم  

 


