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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسي ارشد علوم تغذيه حصیلي:ت یرشتهو مقطع  علوم بهداشتي و تغذيه گروه آموزشي:بهداشت      دانشکده:

 ای در نظام مراقبت های بهداشتيتغذيه پیشرفته، خدمات تغذيه  یش نیاز:پ ظریند:نوع واح 2 تعداد واحد:  جامعهتغذيه  نام درس: 

 مسئول درس: تعداد دانشجویان:           دانشکده بهداشت کان برگزاري:م ............. :ساعت  .........  زمان برگزاري كالس: روز

 مدرسیندکتر  -دکتر میترازراتي ـ دکتر فرزاد شیدفر -دکتر امیری  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر فرزاد شیدفر

 )لطفاً شرح دهید( :دوره شرح 

براي بهبود تغذیه جامعه، كار شناسان تغذیه باید عالوه بر تسلط بر اصول علم تغذیه، آگاهی كافی از اهمیت عوامل اقتصادي اجتماعی و 

بهبود وضع تغذیه جامعه فرهنگی حاكم بر جامعه هم داشته باشند تا بتوانند بطور كاربردي بر پایه علم تغذیه اقدامات مؤثري براي 

 انجام دهند.

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

آشنایی با ویژگی هاي تغذیه جامعه، علل ایجاد سوء تغذیه و ارتقاء اوضاع تغذیه بر پایه اصول علم تغذیه با توجه به عوامل اقتصادي 

 اجتماعی.

 

 بیني:اهداف بینا

تاریخچه و سابقه سوء تغذیه پروتئین انرژي در جوامع )ایران، آسیا، جهان(، تاریخچه و سابقه سوء تغذیه ویتامین ها و مواد معدنی در 

برآوردهاي دریافت  DRI ،RDA  ،AI ،EAR ،ULجوامع )ایران، آسیا و جهان(، راه هاي تعیین نیاز جامعه به انرژي و مواد مغذي، 

، راهنماهاي ملی براي برنامه ریزي غذایی، راهنماهاي غذایی، الگوهاي تجاري، AMDR، (HEI)خوراک رژیمی، شاخص سالمت 

جنبه هاي فرهنگی،برنامه ریزي رژیم غذایی، ایمنی غذایی، عفونت ها ومسمومیت هاي غذایی، فساد شیر، آالینده هاي غذایی، افزودنی 

 هاي غذایی.

هاي دستیابی به امنیت غذایی، پیامدهاي ناامنی غذایی، اثرات بحران جهانی آب بر امنیت امنیت غذایی، اركان امنیت غذایی، چالش 

وضعیت غذایی، اثرات تغییرات آب و هوا بر امنیت غذایی، عوامل خطر مؤثر بر امنیت غذایی، نقش عوامل خطر مؤثر بر امنیت غذایی، 

، موارد استفاده از روش هاي پایش تغذیه، تحلیل تفاوت انواع اي تغذیههاي پایش وشامنیت غذایی در ایران، پایش تغذیه، انواع ر

 روشهاي پایش تغذیه.

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Curse  Plan) دوره  حطر

 

 2 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

  (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 وسايل کمک آموزشي:  

    پروژكتور اسالید  خته و گچت   وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابي و 

   نمره درصد 111 پایان ترمآزمون    درصد نمره ------آزمون میان ترم 

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

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسي -

 جديدترين ويرايش کتابهای زير:
1- Mclaren DS. Nutrition in the community . 

2- Mark Lawrence, Public Health Nutrition ,  

3- R.T.Frankle, Nutrition in the community,  

4- Boyle MA, Morris DH, Community Nutrition in Action. 

 

  )مجالت(
Public health Nutrition – Journal of Nutrition  

 
 

 

 منابع فارسي:
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 تغذیه جامعه

 

 جدول هفتگي کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

(1تاریخچه و سابقه سوء تغذیه در جوامع ) 1  دكتر شیدفر 

(2تغذیه در جوامع )تاریخچه و سابقه سوء  2  دكتر شیدفر 

(1راههاي تعیین نیاز جامعه به انرژي و مواد مغذي ) 3  دكتر شیدفر 

(2راههاي تعیین نیاز جامعه به انرژي و مواد مغذي ) 4  دكتر شیدفر 

 دكتر شیدفر ایمنی غذایی 5

(1مسائل و مشکالت تغذیه در ایران و علل و عوامل پدید آورنده آنها ) 6  دكتر امیري  

(2مسائل و مشکالت تغذیه در ایران و علل و عوامل پدید آورنده آنها ) 7  دكتر امیري  

(1نقش سازمانهاي بین المللی در تغذیه ) 8  دكتر امیري  

(2نقش سازمانهاي بین المللی در تغذیه ) 9  دكتر امیري  

 دكتر امیري  ترازنامه غذایی و تولید و عرضه غذا 11

(1شرایط اساسی براي برخورداري از تغذیه مطلوب و امنیت غذایی ) 11  دكتر زراتی 

(2امنیت غذایی ) 12  دكتر زراتی 

 دكتر زراتی پایش تغذیه  13

(1ارائه سمینار ) 14  دكتر مدرسین 

(2ارائه سمینار ) 15  دكتر مدرسین 

 

 


