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 3ساعتی برای یک درس  3جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل،    

 واحدی(

  تغذیه گروه آموزشی:          بهداشت دانشکده:

 در علوم بهداشتی کارشناسی ارشد تغذیه تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 

 –احد و 1نظری  : نوع و تعداد واحد       تعداد واحد:  بررسی و ارزیابی تغذیه  جامعهنام درس: 

 واحد  3جمع  –واحد 2عملی 

   اپیدمیولوژی تغذیه یش نیاز:پ    اجباری د:نوع واح 

 

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:       11-11 :ساعت دوشنبه   :زمان برگزاری کالس: روز

مدرسین )به ترتیب   دکتر ناهید آریائیان مسئول درس: نفر 7 تعداد دانشجویان:

  زراتی  میترادکتر    ،د آریائیاندکتر ناهی حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
در آن با روشهای گوناگون بررسی و ارزیابی وضع  این واحد برای دانشجویان این رشته ضروری است.

تغذیه جامعه و مزایا و معایب هر کدام آشنا می شوند و طراحی، سازماندهی و پیاده کردن یک ببرسیی 

جزیه و تحلیل داده ها و تفسیر و نتیجیه گییری از یاهتیه هیا را هیرا میی گیرنید و بیا وضع تغذیه جامعه، ت

 روشهای سنجش اعتبار و تکرار پذیری روشهای بررسی وضعیت تغذیه آشنا می شوند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
د و جامعه دانشجویان باید با مفاهیم اولیه، بنیادی و اصولی روشهای ارزیابی تغذیه فرهدف کلی درس: 

 آشنایی پیدا نموده و مهارت استفاده از این روشها را کسب نمایند.

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 

 
 :بتواند دانشجو پس از گذراندن این درس باید

 
 وضعیت تغذیه را تعریف و عوامل موثر بر آن را بیان نماید. -1
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ه را بیان و روش های مختلف وضعیت تغذیه را نام برده و محاسن و معایبب سیستم ارزیابی وضعیت تغذی -2
 هر یک را بیان نماید.

نمایه و نماگرها تعریف و نحوه تعیین اعتبار و تکرار پذیری، صحت، دقت، حساسیت، ویژگی ارزش اخباری  -3
 و عوامل موثر بر آنها را توضیح دهد.

 ارزیابی های تغذیه ای را توضیح دهد.خطاهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک در  -4

محاسن و معایب و خطاهای روش های آنتروپومتریک، بالینی و آزمایشگاهی که در ارزیابی تغذیه بکار می  -5
 روند را توضیح دهد.

شاخص های اندازه بدن و شاخص های رشد، ارزیابی های مربوط به ترکیببات ببدن نمایبه و نماگرهبای  -6
 وضیح دهد.آنتروپومتریک را ت

آزمون های سنجش وضعیت پروتئین ها، آزمونهای سنجش کم خونی های تغذیه ای و آزمونهای سنجش  -7
 وضعیت برخی ویتامین ها و امالح را توضیح دهد.

 روش های ارزیابی رژیمی را توضیح دهد. -8

 یک برنامه ارزیابی وضعیت تغذیه را تدوین و اجرا نماید. -9

 

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   نرانیسخ

ییییادگیری مبتنیییی بیییر   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 (TBLتیم)

هیا و بیا  دسیتگاه  بیشتر برای آشنایی عملی در آزمایشگاهیک جلسه کار    :)لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 تغذیه و بیوشیمی ،آنتروپومتری هایآزمایشگاهدر موجودتجهیزات 

 

 کمک آموزشی:  - 1

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

  Powerpoint  کامپیوتر و استفاده از مولتی مدیا از جمله 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  

 نمره درصد  06آزمون پایان ترم 
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 درصد 51نجام پروژه دانشجویی و ارائه  کالسی گزارش  پروژه  ا  

 درصد نمره  06                       آزمون میان ترم 

 نمره درصد 1                         شرکت هعال در کالس

 

 

 نوع آزمون

 

 -صیییییییحی  جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(

 امتحان پایان ترم - 
 توسط دانشجو  انجام شده   پروژه گزارش  ارائه  کالسی انجام پروژه دانشجویی و -

----------- 

  

 :)لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی

 
1- Modern Nutrition in Health and Diseases 2214. 

 

2- Jeliffe D.B & Jeliffe E.F, Community nutrition assessment. Oxford 

University Press, Last ed. 

 

4- Human nutrition and Dietetics 2212. 

 

5- Kerause”s Food and Nutrition Therapy 2217. 
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 اینترنتی مقاالت جدید مرتبط با درس   

 

 
 

 

 

 د مربوطاستا تاریخ عنوان مطالب جلسه

تعریف وضعیت تغذیه و عوامل موثر بر آن واهداف سنجش وضعیت تغذیه و سیستم  1
 ,Nutrition survey, Nutrition surveillance ارزیابی آن

Nutrition intervention, Nutrition Screening 

 دکتر آريائیان 13/1/44

 دکتر زراتی 1/7/44 ها و نماگرها روشهای ارزیابی وضعیت تغذیه) مستقیم و غیرمستقیم(، نمایه 2

مشخصه های نمایه و نماگرها، اعتبار و تکرار پذیری، صحت، دقت، حساسیت،  1
ویژگی، ارزش اخباری و عوامل موثر برآنها ، خطاهای سیستماتیک و 

 غیرسیستماتیک، محاسن، معایب، خطاها

 دکتر زراتی 11/7/44

 دکتر زراتی 23/7/44 و خطاها ارزیابی های آنتروپومتریک: محاسن، معایب 4

 دکتر زراتی 27/7/44 ارزیابی های آنتروپومتریک، شاخص های اندازه بدن و شاخص های رشد 5

 دکتر زراتی 4/8/44 ارزیابی نمایه و نماگرهای آنتروپومتریک 1

 دکتر آريائیان 11/8/44 ارزیابی های آنتروپومتریک: ارزیابی های مربوط به ترکیبات بدن 7

ارزیابی رژیمی: روشهای پروسپکتیو و رتروسپکتیو ، ارزیابی مواد مغذی و رژیم  8
 دریافتی

 دکتر آريائیان 18/8/44

ارزیابی آزمایشگاهی: محاسن ، معایب و نمونه های مختلف قابل آزمایش،  آزمونهای  4
 سنجش کم خونی های تغذیه ای

 دکتر آريائیان 25/8/44

 دکتر آريائیان 2/4/44 ونهای سنجش وضعیت پروتئین ها و امالحارزیابی آزمایشگاهی: آزم 13

 دکتر آريائیان 4/4/44 ارزیابی های بالینی 11

 دکتر آريائیان 11/4/44 بررسی پروپوزال مشخص شده توسط دانشجو با حضور دانشجویان 12

 ئیاندکتر آريا 21/4/44 بررسی پروپوزال مشخص شده توسط دانشجو با حضور دانشجویان 11

 دکتر آريائیان 13/4/44 کار عملی درآزمایشگاه تغذیه) آشنایی با ابزارهای بررسی وضعیت تغذیه ایی( 14

 دکتر آريائیان 7/13/44 کار عملی درآزمایشگاه تغذیه) آشنایی با ابزارهای بررسی وضعیت تغذیه ایی( 15


