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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

ارشد  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  علوم تغذيه  گروه آموزشی:          بهداشت دانشکده:

 علوم تغذيه

 یش نیاز:پ  تئوری د:نوع واح   2       تعداد واحد: اپیدمیولوژی تغذیهنام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   10-12 :ساعت  دوشنبه  :زمان برگزاری كالس: روز

 جزایری      وفا  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: محمد رضا وفا مسئول درس: 7 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

با توجه به نقش تغذیه در بروز بسیییاری از بیماری  ا ی مزمن  اشیینای  با انواع ماالعای اپیدمیولوژی بویره در حوزه 

 تغذیه و بکار گیری ابزار ای تغذیه ای در این ماالعای برای دانشجویان این رشته ضروری است

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

شرح صول اپیدمیولوژی تغذيه را  شجو بايد بتواند ا دهد و ارتباط غذا مواد مغذی و بدن  در پايان دوره دان

 با يکديگر را مورد بحث قرار دهد و آنها را در طراحی مطالعات تغذيه سالمت و بیماری به کار بندد. 

 

 

 

 

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به ا داف كل  روشن تر و شفاف تر است و محور ای اصل  برنامه را نشان م   كه است  دف كل  به اجزای تخصص  شکستن)منظور

 (.است كه در واقع  مان ا داف رفتاری اند ویره تری به نام ا دافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاص  د د. ا داف بینابین 

 نقاط ضعف و قوی انواع ماالعای اپیدمیولوژیکمقدمه ای بر اپیدمیولوژی تغذیه و بررس  

 مروری بر انواع ماالعای اپیدمیولوژی تغذیه  غذا ماده مغذی و الگوی خوراک

 الگو ای خوراک رویکرد ای مختلف و روش  ای شناسای 

 ما ییت تغییرای در رژیم خوراك  چگونگ  ارزیاب  تغییرای خوراک

 بکار گیری كم و بیش گزارش د   ساعته خوراک نقاط ضعف و قوی  24یادآمد 

 ثبت خوراک نقاط ضعف و قوی و اعتبار سنج  قابلیت استفاده در جوامع مختلف
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 طراح  و بکار گیری پرسشنامه بسامد خوراک، نقاط قوی و ضعف و روای  و پایای  آن

 مفهوم كاربرد استاندارد طالعیدر ماتالعای روای  سنج 

 خوراک و تن سنج  در ماالعای تغذیه ای  زیست نشانگر ا در ارزیاب  دریافت

 ارزیاب  وضع تغذیه

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی

   (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لافاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 آزمون های کالسی و پايان ترمفعالیت کالسی و شرکت در 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اساليد   وايت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لافاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد ---90---آزمون پایان ترم   درصد نمره10آزمون میان ترم 

  

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس    نمره  درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لاف

 

 نوع آزمون

      تشريحی

 ----------- )لافا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

Nutritional epidemiology. walter willett, oxford university press 

Design and concept in nutritional epidemiology 
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Gordis basic epidemiologyt 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر وفا مقدمه تعاریف و ا داف درس،انواع ماالعای تغذیه ای 1

 دكتر وفا دریافت خوراکروشهای مختلف ارزیاب   2

 دكتر وفا آشنای  با جداول و منابع اطالعات  موجود در مورد مواد خوراك  3

 دكتر وفا پایش و مراقبت  ای تغذیه ای 4

 دكتر وفا روش  ای تن سنج  5

 دكتر وفا اندازه گیری تركیب بدن و توده چرب  ...

 وفادكتر  شناخت نماگر ای بیوشیمیای  و بالین  ....

 خانم دكتر جزایری ا میت نمونه گیری و حجم نمونه ....

 خانم دكتر جزایری تجزیه و تحلیل داده  ا  ...

 خانم دكتر جزایری قدری شانس،تورش و عوامل مخدوش گر ....

 خانم دكتر جزایری تکرار پذیری و اعتبار پرسشنامه  ای تغذیه ای ....

 خانم دكتر جزایری تفسیر ماالعای اپیدمیولوژیک ....

 خانم دكتر جزایری الگو ای خوراك  ....

 خانم دكتر جزایری آشنای  با نرم افزار ای تغذیه ای 17

 


