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آزمایشگاه 
هدف کلی درس  :در پایان درس دانشجو باید اصول اپیدمیولوژی تغذیه را بداند و بتواند این اصول را برای طراحی مطالعات ویژه غذا
و تغذیه ،که بررسی ( )surveyو پایش ( )surveillanceرا نیز شامل می شود ،بکار برد.
رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس؛ مقدمه:اپيدميولوژی چيست؟ مروری براصول اپيدميولوژی

هفته دوم

مفاهيم و محتوای دانش تغذيه؛ پيشگفتاری بر اپيدميولوژی تغذيه؛
اهميت تغذيه در ايجاد و پيشگيری از بيماريها؛

هفته سوم

جمعيت مورد مطالعه در اپيدميولوژی تغذيه؛ داده ها و منابعشان در
اپيدميولوژی تغذيه؛ ويژگيهای بيماريهای سؤتغذيه 

هفته چهارم

انواع مطالعات اپيدميولوژی وجامعه مورد مطالعه که در بررسيهای تغذيه ای کاربرد دارند

هفته پنجم

انواع مطالعات اپيدميولوژی

هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم

روشهای مختلف برای تعيين دريافت مواد مغذی
سنجش روايی و پايايی پرسشنامه های مربوط به دريافت مواد مغذی



آشنايی با جداول و منابع اطالعاتی مربوط به مواد غذايی

آشنايی با جمع آوری اطالعات و محاسبه آنها با استفاده از نرم افزار های تغذيه ای

هفته دهم

استفاده از روشهای تن سنجی و ترکيب بدن درمطالعات اپيدميولوژی

هفته یازدهم

تجزيه و تحليل ونمايش اطالعات حاصل ازبررسيهای اپيدميولوژيکی تغذيه

هفته دوازدهم

پيراسنجهای بيوشيميايی دربررسی های تغذيه ای ،خطاهاو راه های تصحيح آنها

هفته سیزدهم

پيراسنجهای بيوشيميايی دربررسی های تغذيه ای ،خطاهاو راه های تصحيح آنها

هفته چهاردهم

پيگيری پايش تغذيه ،تغذيه و بيماريهای قلب و عروق ،تغذيه و سرطان ،تغذيه و ساير بيماری ها 

هفته پانزدهم

اپيدميولوژی بيماريهای مزمن در ارتباط بادريافت مواد مغذی مانند :انواع سرطانها؛ بيماريهای قلبی ـ عروقی؛ ديابت؛ و غيره

هفته شانزدهم

اپيدميولوژی بيماريهای ناشی از دريافت کم ،زياد و يا نامتعادل مواد مغذی مانند :چاقی؛ سؤتغذيه پروتيين ـ انرژی ،و غيره

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

 .1امتحان پايان ترم

 .2ارايه گزارش با انتخاب يک موضوع درباره اپيدميولوژی بياريهای شايع تغذيه ای و يا بيماريهای وابسته به
تغذيه در کالس و بحث پيرامون آن.
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