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 آشنایی با انرژی دریافتی و مصرفی و نحوه محاسبه آن 

 آشنایی با انواع کربوهیدرات و متابولیسم آن 

 آشنایی با انواع پروتئین و متابولیسم آن 

 آشنایی با انواع لیپیدها و متابولیسم آن 

تعیین میزان مصرف آن ها و آگاهی از درشت مغذی ها در مواد غذایی تامین کننده انرژی روزانه هر فرد است.   شرح درس: 

نحوه متابولیسم آن ها در تنظیم کالری دریافتی اهمیت دارد. در پایان این درس انتظار می رود دانشجویان با انواع درشت مغذی 

 ها آشنا شوند و انرژی الزم برای هر فرد  را بر اساس درشت مغذی ها تعیین کنند.

 فایل مجازی، ارائه تکلیف و بررسی آن و برگزاری کالس آنالینتدری از طریق  فعالیت استاد: 

 حضور در جلسات آنالین الزامی می باشد قوانین کالس :

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در مباحث کالسی، انجام تکالیف و ارائه کالسی های دانشجویان: وظایف و فعالیت

 : ) با تعیین میزان نمره هر آیتم(شیوه ارزشیابی

  نمره 8امتحان میان ترم 

   نمره8امتحان پایان ترم 

   نمره2کوییز های کالسی 

   نمره2تکالیف 

 سامانه آموزش مجازی  :  امکانات آموزشی
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 اهداف اختصاصی عنوان سرفصل مطالب   تاریخ ارائه جلسه

 :روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

 را شرح دهد اجزای تشکیل دهنده انرژی مصرفی BMRآشنایی با اجزای تشکیل دهنده انرژی مصرفی و   1

 نقش عوامل موثر بر انرژی متابولیک پایه را شرح دهد TEFو  BMRعوامل موثر بر آشنایی با   2

 گرمازایی ناشی از مصرف غذا و عوامل موثر بر آن را توضیح دهد

 آشنایی با انرژی ناشی از فعالیت فیزیکی و عوامل موثر بر آن  3

آشنایی با روش های مستقیم و غیر مستقیم اندازه گیری 

 )جبرانی(انرژی مصرفی

  انرژی ناشی از فعالیت و عوامل موثر بر آن را شرح دهد

 

 روش های اندازه گیری انرژی مصرفی را توضیح دهد

ناشی  انرزی و  آشنایی با روش محاسبه انرژی فعالیت فیزیکی  4

 از مصرف غذاها

 روش های اندازه گیری انرژی فعالیت فزیکی را بیان کند

غذاها را براساس درشت مغذی ها محاسبه انرژی مصرفی 

 کند

ارید ساکآشنایی با انواع کربوهیدرات ها، مونوساکاریدها، پلی   5

 های مهم در تغذیه انسان

 نواع کربوهیدرات را توضیح دهدا

 

انواع مواد نمایه گالیسمی و بارگالیسمی را توضیح دهد و  نمایه گالیسمی، بارگالیسمی و اهمیت آن در علم تغذیه  6

 غذایی را با یکدیگر مقایسه کند

 انواع فیبر های محلول و نامحلول را با ساختار توضیح دهد تیکو اسید فی آشنایی با فیبر و انواع آن و نقش آن در سالمت  7

هضم و جذب و انتقال و متابولیسم کربوهیدرات ها را  مسیر  هضم و جذب و انتقال و متابولیسم کربوهیدرات ها  8
 توضیح دهد

  رفع اشکال و امتحان میان ترم  9

 غیر و ضروری آمینه اسیدهای پروتئین، معرفی  10

 ها پروتئین ساختار و ضروری

 غیر و ضروری آمینه اسیدهای پروتئین،ساختار 

 را شرح دهد  ضروری

 به بدن نیاز تعیین چگونگی و نیتروژن تعادل  11

 پروتئین

 را شرح دهد پروتئین به بدن نیاز تعیین روش های 

ه ن کیفیت پروتئین و اسیدهای آمینیآشنایی با روش های تعی  12

 محدود کننده

روش های تعین کیفیت پروتئین و اسیدهای آمینه محدود کننده 

 را توضیح دهد

انواع اسیدهای چرب و آشنایی با چربی ها و انواع لیپید ها،   13

 مقادیر مورد نیاز آن

 ساختار و تفاوت های چربی ها و انواع لیپید ها، را شرح دهد

 انواع اسیدهای چرب و مقادیر مورد نیاز آن را توضیح دهد



 

ایکوزانوئیدها را و عملکرد آن ها و  3ساختار اسیدهای چرب امگا و عملکرد آن ها و ایکوزانوئیدها 3اسیدهای چرب امگا  14

 توضیح دهد

اثرات اسیدهای چرب مختلف در رژیم غذایی   برپروفایل  اثرات رژیم بر پروفایل لیپیدی خون  15

 لیپیدی خون شرح دهد

آشنایی با هضم و جذب و متابولیسم چربی ها  و اختالالت آن   16

 رفع اشکال از لیپیدها و  در بدن

و اختالالت آن در بدن را هضم و جذب و متابولیسم چربی ها  

 توضیح دهد


