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  " بررسی و ارزیابی تغذیھ  جامعھ "

  
  کارشناسی ارشد علوم تغذیه تحصیلی: يرشتهو قطع م             تغذیه گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 اپیدمیولوژي تغذیه یش نیاز:پ  و عملی           د: نظرينوع واح          واحد   3 تعداد واحد: 

  دانشکده بهداشتمکان برگزاري:          نفر   تعداد دانشجویان:    31- 15:30 :ساعت   دوشنبه: زمان برگزاري کالس: روز
  دکتر زراتیآریائیان،  دکتر (به ترتیب حروف الفبا):مدرسین    آریائیاندکتر  مسئول درس:

 
 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس

  استاد مربوط  تاریخ  عنوان مطالب  جلسه
تغذیه و عوامل موثر بر آن واهداف سنجش وضعیت تغذیه و تعریف وضعیت   1

 ,Nutrition survey, Nutrition surveillance سیستم ارزیابی آن
Nutrition intervention, Nutrition Screening  

 دکتر آریائیان  30/6/94

 دکتر زراتی  6/7/94  نمایه ها و نماگرها )،مستقیم و غیرمستقیم (روشهاي ارزیابی وضعیت تغذیه  2
مشخصه هاي نمایه و نماگرها، اعتبار و تکرار پذیري، صحت، دقت، حساسیت،   3

خطاهاي سیستماتیک و ، ویژگی، ارزش اخباري و عوامل موثر برآنها 
  غیرسیستماتیک، محاسن، معایب، خطاها

 دکتر زراتی  13/7/94

 زراتی دکتر  20/7/94  ارزیابی هاي آنتروپومتریک: محاسن، معایب و خطاها  4
 دکتر زراتی  27/7/94 ارزیابی هاي آنتروپومتریک، شاخص هاي اندازه بدن و شاخص هاي رشد  5
 دکتر زراتی  4/8/94 ارزیابی نمایه و نماگرهاي آنتروپومتریک  6
 دکتر آریائیان  11/8/94 ارزیابی هاي آنتروپومتریک: ارزیابی هاي مربوط به ترکیبات بدن  7
ارزیابی مواد مغذي و رژیم ، ارزیابی رژیمی: روشهاي پروسپکتیو و رتروسپکتیو   8

 دریافتی
 دکتر آریائیان  18/8/94

،  ارزیابی آزمایشگاهی: محاسن ، معایب و نمونه هاي مختلف قابل آزمایش  9
 آزمونهاي سنجش کم خونی هاي تغذیه اي

 دکتر آریائیان  25/8/94

 دکتر آریائیان  2/9/94 آزمونهاي سنجش وضعیت پروتئین ها و امالحارزیابی آزمایشگاهی:   10
 دکتر آریائیان  9/9/94 ارزیابی هاي بالینی  11
 دکتر آریائیان  16/9/94  بررسی پروپوزال مشخص شده توسط دانشجو با حضور دانشجویان  12
 آریائیاندکتر   23/9/94 بررسی پروپوزال مشخص شده توسط دانشجو با حضور دانشجویان  13
کار عملی درآزمایشگاه تغذیه( آشنایی با ابزارهاي بررسی وضعیت تغذیه   14

 ایی)
 دکتر آریائیان  30/9/94

کار عملی درآزمایشگاه تغذیه( آشنایی با ابزارهاي بررسی وضعیت تغذیه   15
 ایی)

 دکتر آریائیان  7/10/94

 


