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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 علوم تغذیه و صنایع غذاییدانشکده 
 طرح درس

 
  کارشناسی ارشد تغذیهدانشجویان : مخاطبان                                                               اپیدمیولوژی تغذیه  :عنوان درس

 41-41شنبه چهار  :ساعت مشاوره                             واحد نظری  2 :تعداد و نوع واحد
 41-41دوشنبه   :زمان ارائه درس                                                                                                              ندارد :درس پیش نیاز

 4111-133 دوم نیمسال:           (%13)عبدلی غالمرضادکتر (، %13)مولودیدکتر جالل ، (%13) *دکتر امیر صابر :مدرسین

 دکتر امیر صابر: طراح طرح درس*
 

 : هدف کلی درس
رابطه غذا )محیط(، مواد مغذی)عامل( وبدن )میزبان( با یکدیگر وتاثیر عوامل مختلف هر کدام، نقش تغذیه در آسیب با  انیآشنا ساختن دانشجو

 ای های تغذیهها، اپیدمیولوژی و بیماریاسی بیمارینش
 

 : ) جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات

 مبانی اپیدمیولوژی -4

 که در بررسی های تغذیه ای کاربرد دارند اپیدمیولوژی انواع بررسی های -2

  روش های تعیین دریافت مواد مغذی -1

 غذایی آشنایی با جداول و منابع مربوط به مواد -1

 سنجش روایی و پایایی پرسشنامه های مربوط به بررسی دریافت مواد مغذی -5

 ها(ها و اندازهها، میزانگیری در اپیدمیولوژی تغذیه )شاخصابزارهای اصلی اندازه -1

 یا هیتغد یاطالعات و محاسبه آنها با استفاده از نرم افزارها یبا جمع آور ییآشنا -7

 در بررسی های تغذیه ای مطالعات اپیدمیولوژیکای تن سنجی و ترکیب بدن در استفاده از روش ه -8

 یا هیتغذ یها یدر بررس کیولوژیدمیدر مطالعات اپ فراسنجهای بیوشیمیاییاستفاده از  -1

 ی و راههای تصحیح آنهاا هیمنابع خطا در مطالعات تغذ -43

 اپیدمیولوژیک تغذیه ایتجزیه و تحلیل و نمایش اطالعات حاصل از بررسی های  -44

 اپیدمیولوژی بیماری های مزمن در ارتباط با دریافت مواد مغذی ) سرطان(  -42

 (بیماریهای قلبی عروقی)  یمواد مغذ افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ  -41

 ( دیابت)  یمواد مغذ افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ -41

 (چاقی و اضافه وزن)  یمواد مغذ افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ  -45

 (کافیدریافت نا)  یمواد مغذ افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ -41
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 : تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 جلسه اول 
 مبانی اپیدمیولوژی :هدف کلی

 اهداف ویژه 

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 علم اپیدمیولوژی را تعریف کند. -4

 اهداف اپیدمیولوژی را بیان کند. -2

 کاربرد اپیدمیولوژی را بیان کند. -1

 

 دوم  جلسه 

 .تغذیه ای کاربرد دارند مطالعاتانواع بررسی های اپیدمیولوژی که در  :هدف کلی

  اهداف ویژه

 :درپایان دانشجو قادر باشد

 بشناسد.را  هیبر تغذ دیبا تاک یولوژیدمیمتداول در اپ یواژه ها -4

 .بشناسدکاربرد اپیدمیولوژی در پژوهش های تغذیه ای را  -2

 ای را بشناسد.های اپیدمیولوژی در مطالعات تغذیهانواع بررسی -1

 

 جلسه سوم 

 های تعیین دریافت مواد مغذیروش :هدف کلی

 اهداف ویژه        

 : قادر باشد در پایان دانشجو

 بشناسد.های مختلف برای تعیین دریافت مواد مغذی را روش -4

 

 جلسه چهارم
 آشنایی با جداول و منابع مربوط به مواد غذایی :هدف کلی
 اهداف ویژه

   :در پایان دانشجو قادر باشد

 مواد غذایی را بشناسد.مربوط به  مختلف جداول ترکیبات غذایی -4

 

 جلسه پنجم 

 روایی و پایایی پرسشنامه های مربوط به بررسی دریافت مواد مغذیسنجش  :هدف کلی
 اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد:

 ی را بیان کند.ا هیتغذ یها یابیدر ارز یریو تکرارپذ ییایپا ایاعتماد  تیقابل ،ییروا ایاعتبار  میمفاه -4

 روش اعتبار سنجی در مقاالت تغذیه ای را بشناسد. -2
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 ششمجلسه 

 (هاها و اندازهمیزانها، شاخص) گیری در اپیدمیولوژی تغذیهابزارهای اصلی اندازه :هدف کلی
 اهداف ویژه 

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 گیری در اپیدمیولوژی تغذیه را بیان کند.اندازه هایانواع شاخص -4

 کند.ها در اپیدمیولوژی تغذیه را بیان ها و اندازهانواع میزان -2

 

  هفتم جلسه 

 یا هذیتغ یو محاسبه آنها با استفاده از نرم افزارهادریافت غذایی اطالعات  یبا جمع آور ییآشنا :هدف کلی

 اهداف ویژه  

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 بیان کند.را  ییغذا دریافت یریگمربوط به اندازه یپرسشنامه هاروشها و انواع مختلف  -4

 یی را بشناسد.غذا یهاافتیدر یابیارز ینرم افزارها -2

 

 هشتمجلسه 

 استفاده از روش های تن سنجی و ترکیب بدن در مطالعات اپیدمیولوژیک در بررسی های تغذیه ای: هدف کلی

 ویژهاهداف 

 : درپایان دانشجو قادر باشد 

 شناسد.را ب تن سنجی در مطالعات اپیدمیولوژیکمختلف های روش -1

 را بشناسد. گیری با روش های تن سنجیقابل اندازهاجزاء ترکیب بدن  -2

 

 جلسه نهم
 یا هیتغذ یها یدر بررس کیولوژیدمیدر مطالعات اپ فراسنجهای بیوشیمیاییاستفاده از : هدف کلی

 ویژه اهداف 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 های غذایی را بشناسد.و دریافت ترین بیومارکرهای مرتبط با غذا مهم  -4

 

 جلسه دهم

 ی ا هیمنابع خطا در مطالعات تغذ: هدف کلی

 ویژه اهداف 

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 را بشناسد. آنها حیتصح یو راهها منابع خطا و تورش در ارزیابی مشکالت تغذیه ای -4

 

 جلسه یازدهم

 ایتجزیه و تحلیل و نمایش اطالعات حاصل از بررسی های اپیدمیولوژیک تغذیه  :هدف کلی
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 ویژه اهداف 

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 .بشناسدها را ای را تجزیه وتحلیل و رابطه آنها با بیماریاطالعات تغذیه -4

 

 جلسه دوازدهم

 اپیدمیولوژی بیماری های مزمن در ارتباط با دریافت مواد مغذی ) سرطان( :هدف کلی

 ویژه اهداف 

 : درپایان دانشجو قادر باشد 

 .بشناسدرا بیماری سرطان اپیدمیولوژی ارتباط دریافت مواد مغذی با  -4

 

 جلسه سیزدهم

 (بیماریهای قلبی عروقی)  یمواد مغذ افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ :هدف کلی

 اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 بشناسد.قلبی عروقی را بیماریهای اپیدمیولوژی ارتباط دریافت مواد مغذی با  -4

 

 دهمچهارجلسه 
 (دیابت)  یمواد مغذ افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ :هدف کلی

 ویژه اهداف 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 بشناسد.بیماری دیابت را اپیدمیولوژی ارتباط دریافت مواد مغذی با  -4

 

 جلسه پانزدهم

 (چاقی و اضافه وزن)  یمواد مغذ افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ :هدف کلی

 ویژه اهداف 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 بشناسد.را چاقی و اضافه وزن اپیدمیولوژی ارتباط دریافت مواد مغذی با  -4
 

 جلسه شانزدهم
 ( افیکانا دریافت)  یمواد مغذ افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ :هدف کلی

 ویژه اهداف 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 بشناسد.را  های مزمناپیدمیولوژی بیماریها با ارتباط دریافت ناکافی درشت مغذی  -2

 بشناسد. را های مزمنیماریب ا اپیدمیولوژیها بارتباط دریافت ناکافی ریز مغذی -1
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 دهمهفدجلسه 

 امتحان پایان ترم

 

 منابع : 
1) Nutritional Epidemiology: W.C. Willett 

2) Epidemiology. Gordis L. Elsevier Inc. Pennsylvania . 
3) Epidemiology for Public Health Practice: Friis  & Sellers  

 مزایا و محدودیتهای اپیدمیولوژی تغذیه: ترجمه نسرین امیدوار (1

 مبانی اپیدمیولوژی : مازنر. ترجمه: کیومرث ناصری (5

 جمعیت شناسی و آمارهای بهداشتی. جلد اول. ترجمه: دکتر خسین شجاعی تهرانی -صول و روشهای اپیدمیولوژیا (1

 اپیدمیولوژی پزشکی ترجمه: دکتر محسن جانقربانی (7

  4185اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران .حسین حاتمی، فریدون عزیزی، محسن جانقربانی . نشر: خسروی ،  (8

 یدمیولوژی گوردیس مبانی اپ (1

 ( خارجی –سایت های تخصصی اپیدمیولوژی ) داخلی  (43

 مجالت علمی پژوهشی پرستاری ،علوم پزشکی و بهداشتی ) داخلی ، خارجی(  (44

 

 روش تدریس : 

 سامانه نوید -مجازی

 : رسانه های کمک آموزشی

 استفاده از سامانه نوید

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

   نمره 5 تشریحی آزمون میان دوره 

   نمره 45  تشریحی آزمون پایان دوره 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

  از دانشجویان محترم انتظار می رود :

 داشته باشند. یحضور منظم و دقیق در جلسات مجاز -1

 شوند مشارکت نمایند. یبرگزار م یمجاز یسامانه ها قیبحث های گروهی و فعالیت های آموزشی که از طر در -2

 پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند. ییرا انجام دهند و توانا یارائه شده در جلسات قبل فیهر جلسه تکال در -3

 دیگر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند. از -4
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 بسمه تعالی
 اپیدمیولوژی تغذیه جدول زمانبندی درس

 مجازی -( 11-16شنبه ها ساعت )دو : جلسهروز و ساعت 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

بحث گروهی-مجازی غالمرضا عبدلیدکتر  مبانی اپیدمیولوژی 1  دیسامانه نو 

انواع بررسی های اپیدمیولوژی که در بررسی های تغذیه   2

 ای کاربرد دارند

غالمرضا عبدلیدکتر  گروهیبحث -مجازی   دیسامانه نو 

روش های مختلف برای تعیین دریافت مواد مغذی   3 امیر صابردکتر   بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

آشنایی با جداول و منابع مربوط به مواد غذایی  1 جالل مولودیدکتر  بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

5 
سنجش روایی و پایایی پرسشنامه های مربوط به بررسی  

 دریافت مواد مغذی

غالمرضا عبدلیدکتر  بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

ها، گیری در اپیدمیولوژی تغذیه )شاخصابزارهای اصلی اندازه  6

ها(ها و اندازهمیزان  
غالمرضا عبدلیدکتر  بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

اطالعات و محاسبه آنها با استفاده از  یبا جمع آور ییآشنا  7

یا هیتغد ینرم افزارها  

امیر صابردکتر بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

استفاده از روش های تن سنجی و ترکیب بدن در   8

 مطالعات اپیدمیولوژیک در بررسی های تغذیه ای

جالل مولودیدکتر بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

در مطالعات  فراسنجهای بیوشیمیاییاستفاده از   9

یا هیتغذ یها یدر بررس کیولوژیدمیاپ  

بحث گروهی-مجازی دکتر جالل مولودی  دیسامانه نو 

ی و راههای تصحیح آنهاا هیمنابع خطا در مطالعات تغذ  11 غالمرضا عبدلیدکتر   بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

تجزیه و تحلیل و نمایش اطالعات حاصل از بررسی های   11

 اپیدمیولوژیک تغذیه ای

غالمرضا عبدلیدکتر  بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

اپیدمیولوژی بیماری های مزمن در ارتباط با دریافت   12

 مواد مغذی ) سرطان ( 

امیر صابردکتر بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

 افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ   13

( بیماریهای قلبی عروقی)  یمواد مغذ  

جالل مولودیدکتر بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

 افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ  11

( دیابت)  یمواد مغذ  

جالل مولودیدکتر بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

 افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ   15

( چاقی و اضافه وزن)  یمواد مغذ  

امیر صابردکتر بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

 افتیمزمن در ارتباط با در یها یماریب یولوژیدمیاپ  16

( دریافت ناکافی)  یمواد مغذ  

امیر صابردکتر بحث گروهی-مجازی   دیسامانه نو 

 امتحان پایان ترم 17

 

                             تاریخ تحویل:                                    ، دکتر غالمرضا عبدلیجالل مولودی، دکتر امیر صابردکتر نام و امضای مدرس: 

                                                             تاریخ ارسال:                                                                               دکتر هادی عبداله زادنام و امضای مدیر گروه: 

  خ ارسال:   تاری                                                              دکتر مهنوش صمدی دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 


