
 

اپیدمیولوژي تغذیه: نام درس  

کالس درس: جایگاه آموزش  

  

  :اهداف شناختی

  .پزشکی را درك کنندتحقیقات علوم و اهمیت آن در  اپیدمیولوژي تغذیه تعریف -

  .بدانندبا هم را  2بعد ریز مغذي و قلم غذایی و اهمیت هر  2تغذیه را در مفهوم  -

تعقیرات تغذیه اي  بین فردي و درون فردي و  اهمیت اثرات آنها در روي نتایج تحقیقات تغذیه اي بدست  -
  .هنددرا شرح آمده 

  .فرق کارکردي یادآمد و یادداشت خوراك پرسشنامه بسامد خوراك در مطالعات تغذیه اي را توضیح دهد-

  .با نحوه طراحی بسامد خوراك آشنا شود -

  .بررسی پایایی و روایی بسامد خوراك آشنا شودبا متد هاي -

  .مفهوم نقش زمان در جمع آوري اطالعات تغذیه اي آشنا شودبا  -

  .اطالعات تغذیه اي بدست آمده از خویشاوندان فرد مورد مطالعه را قضاوت کند-

  :اهداف نگرشی

را توصیف می کنداپیدمیولوژي تغذیه در تحقیقات تغذیه اي  اهمیت وضرورت . 

 

 

 

  



  

زمان مورد   متد  سر فصل
  نیاز

  مراجع  وسایل کمک آموزشی

تعاریف، متدھاي (مروري بر اپیدمیولوژي تغذیھ 
  )بررسي رابطھ تغذیھ و بیماري

  

 سخنرانی
مدرس 
 درس

 كاغذ و قلم ویدئو  ساعت ۶

 پروژكتور لپ تاپ

 و پاورپوینت

Nutritional 
Epidemiology 

By Walter 
Willett 

 

 

 

  

  مغذي؟غذا یا ریز 

  

سمینار 
  دانشجو

  ساعت ٢

بررسي تعقیرات تغذیھ اي، علل بوجود آورنده 
آن و تاثیر آن بر نتایج مطالعات اپیدمیولوژیك 

  تغذیھ

سمینار 
  دانشجو

  ساعت ٢

  معایب و مزایا: بررسي وضعیت تغذیھ اي

  

سمینار 
  دانشجویان

  ساعت۶

بررسي اعتبار و پایایي پرسشنامھ بسامد خوراك 
عنوان یك ابزاز جھت بررسي وضعیت تغذیھ بھ 

  اي
 

  

سمینار 
  دانشجویان

  ساعت ۴

  ساعت ٢  سخنرانی  تغذیھ در گذشتھ فرد و اھمیت آن
اھمیت اطالعات تغذیھ ای بدست آمده از 

  خویشاوندان و نزدیکان بیمار
  ساعت٢  سخنرانی

 

  :تکالیف/تجربه هاي عملی/ارک

اپیدمیولوژي تغذیه، موظف هستند که هر یک، یک  آشنا شدن با مفاهیم اولیهدانشجویان در طول ترم بعد از 
از بقیه دانشجویان در موقع سمینار در . ساعته دهند 2سرفصل از کتاب اپیدمیولوژي تغذیه ویلت را سمینار 

       .مورد همان سرفصل همزمان سوال خواهد شد

  

  : دوره ارزشیابی

  .بر اساس کیفیت سمینار هر دانشجو و پاسخ به سواالت در هر جلسه، نمره امتحان تعیین خواهد شد 
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