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مقدمه:
اين گروه دردانشكده بهداشت به سال  1374و با هدف تقويت واستمرار آموزش علوم پايه به عنوان رکن اساسی
دروس دوره کارشناسی رشته های بهداشتی و درمانی دانشگاه تشكيل شد .در حال حاضر اين گروه دروس
مربوط به تغذيه از جمله تغذيه کاربردی ،بهداشت مواد غذايی ،اصول تغذيه  ،موادخوراکی و رژيم درمانی،
تغذيه درمانی و تغذيه ورزشی را به ترتيب برای دانشجويان رشته های بهداشت عمومی و حرفه ای ،پزشكی
عمومی ،داروسازی عمومی  ،پرستاری و دستياران طب ورزشی ارائه می نمايد.
اهمیت پژوهش در گروه:
از آنجايی که علوم پايه بنيان علمی هر رشته تحصيلی و از اهميت خاصی برخوردار است  ،لذا اين گروه سعی
بر تعميق وتقويت بنيادين علمی دانشجويان در امور پژوهشی و آموزشی دارد .پژوهش و تحقيقات اين گروه
در سه زمينه مهم شامل تحليل وضعيت تغذيه در بخش های مختلف جامعه  ،بررسی استانداردهای پرتوی ،و
تجزيه و تحليل کمی و کيفی آموزش و فناوری های آموزشی واثرات آن ارائه می شوند.
از آنجايی که که نسبت به بيست سال اخير با افزايش پژوهش های تغذيه ای و نتايج ارزشمند حاصله از اين
پژوهش ها و ارائه برنامه های کاربردی و اجرايی در سطح کشور ،شيوع سوء تغذيه به ميزان 6درصد ،وکوتاه
قدی و کم وزنی به ميزان 4درصدکاهش يافته است و در واقع اين پيشرفت در حوزه تحقيقاتی تغذيه ،منجربه
کاهش 50درصدی سوء تغذيه در کشور شده است؛ اما تغيير سبک زندگی و افزايش شهرنشينی و کاهش
سطح فعاليت بدنی ،سبب بروز بسياری از بيماری های غير واگير از جمله سرطان و بيماری های فلبی و
عروقی وغيره شده است که بررسی ها نشان داده است تغذيه سالم و صحيح و ارائه راهكارهای مرتبط با تغذيه
سالم می تواند از  30درصد سرطان ها و  50درصد بيماری های قلبی و عروقی پيشگيری نمايد.
از موارد مهم در برنامه سياست کلی سالمت ،تغذيه سالم و تاکيد براولويت پيشگيری بر درمان و تامين امنيت
غذايی در کشور است که توسط مقام معظم رهبری مورد تاکيد و توجه قرار گرفته است .همچنين اهميت
وجود تغذيه سالم و ايمن باعث شد که سازمان جهانی بهداشت( )WHOشعار سال  2015را ايمنی غذا از
مزرعه تا سفره اعالم کند .از طرفی در حال حاضر بنابر مطالعات صورت گرفته ،بيش از  46ميليون ايرانی عادت
غذايی غلط دارند و  49درصد زنان و  39درصد مردان در کشور ما دچار اضافه وزن و چاقی میباشند .بنابراين
وجود پژوهش در حوزه های مختلف تغذيه ای می تواند راهكاری مناسب برای حل و فصل معضالت ناشی از
سوء تغذيه و پيشگيری از بروز و يا گسترش بيماری های غير واگير و عوارض ناشی از آن در جامعه شود.
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توانمندی و ظرفیت های گروه:
اين گروه دارای سه عضو هيات علمی می باشد که همگی استاديار می باشند .وجود مراکز تحقيقاتی ديابت،
قلب و عروق  ،سلولی و مولكولی و ساير مراکز مرتبط در سطح دانشگاه برای همكاری مشترک ؛ وجود داده
های حاضر در معاونت های بهداشت ،درمان و دارو و غذای دانشگاه ؛ و وجود کلينيک های درمانی و ويژه
وابسته به دانشگاه جهت انجام فعاليت های پژوهشی و خدمات ارجاع و مشاوره ای و همكاری مشترک از جمله
ظرفيت های اين گروه می باشد.
محورهای پژوهشی گروه:



با محوریت تغذیه و رژیم درمانی:
 oتحقیقات در حوزه بالینی :بررسییی وضییعيت تغذيه ای در بيماری های مختلف(چاقی و غری ،
ديابت ،سرطان ،قلب ،کبد و کليه و  )....؛ بررسی انواع مكمل های غذايی و رژيم های درمانی و
آموزش های تغذيه در بيماری ها و شرايط مختلف (چاقی و غری ،کبد چرب  ،بيماری کليوی
 ،سرطان ،قلب و اختال ت متابوليكی و )...
 oتحقیقات در سطح جامعه :بررسییی وضییعيت تغذيه ای و عادات غذايی و علل و عوامل موثر برآن
مانند مصییرف غذاهای آماده ( )Fast Food or Junk foodدر سییطوم مختلف جامعه ( در
يک جامعه کوچک و يا بزرگ ؛ شیییهر  ،کشیییور  ،دانشیییگاه و  )...و مقايسیییه با گايد ين ها و
استاندارد های موجود ؛ آموزش تغذيه در گروه های مختلف جمعيتی در سطح خرد و يا کالن
 oتحقیقات در گروه های ویژه  :تعيين وضعيت تغذيه و بررسی مصرف و پايش وضعيت طرم های
اجرايی کشیییوری در گروه های ويژه از جمله  ،بارداری ،شیییيردهی ،نوزادی  ،کودکی ،نوجوانی و
بلوغ و ميانسالی  ،سالمندی وغيره براساس شواهد ؛ بررسی انواع مكمل های غذايی و رژيم های
درمانی و آ موزش های تغذيه در گروه های ويژه و آسیییيب پذير در جامعه ؛ ارائه راهكارهای
منا سب و آموزش های تغذيه ای در سطوم خرد و سطوم کالن برا ساس ا ستاندارد ها و شواهد
موجود
 oتحقیقات سلولی و مولکولی :بررسی تعيين تاثير رژيم های درمانی و مكمل های غذايی و نوترينت
خاص بر بيان ژن و تاثيرات ژن بر پاسیییه به انواع رژيم های غذايی و نوترينت ها و تاثير عوامل
محيطی بر سیییطوم فرا ژنی (در قالب تحقيقات نوتريژنوميک ،نوتريژنتيک و اپی ژنتيک) ؛ تعيين
پلی مورفي سم های م شخص در ژن های خاص برای تحليل مكاني سم های موثر در ارتباط غذا و
ژن.
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 با محوریت تکنولوژی مواد غذایی (علم مواد غذایی) :توکسییيكولوژی مواد غذايی  ،نقاط بحرانی و
خطر آفرين در مسير عرضه مواد غذايی  ،فرمو سيون مواد غذايی توليدی  ،کيفيت و ايمنی مواد غذايی
 ،عوامل آلوده کننده مواد غذايی  ،تاثير عوامل ان سانی و محيطی بر ايمنی مواد غذايی توليدی  ،بهدا شت
مواد غذايی (نان ،شير و گوشت)  ،نقش ميكروارگانيسم ها بر غذا و سالمتی انسان  ،نقش غذا در ارتقاء
سالمت جامعه و بيماری های متابوليک .
اهداف و برنامه های گروه برای سال 1399
جدول پایش راهبردی پژوهشی گروه علوم پایه(تعداد اعضاء فعال 3 :نفر)
تعداد تحقق
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