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ડટ ૪

સમેે ટર ૧ કલાક/

સ તાહ 

૪

હ ઓુ ૧. િવ ાથ ઓને આરો ય ણાલીઅને પોષણ તરમા ં ધુારણામા ંરોગચાળા સબંિંધત સશંોધનની 

િૂમકાને સમજવા માટ સ મ બનાવવા. 

૨. પોષણ/ વા યની થિત આકારણીની પ િતઓ,તેમની સાથકતા અને મયાદાઓમા ંતા તરના 

િવકાસને સમ વવો. 

િવષયવ /ુપાઠ મ –સૈ ાિંતક અને ાયો ગક

એકમ ૧ મહામાર  િવ ાનનો પ રચય અને તેના હ ઓુ

 ઉ ેશો અને યાલો

 િૂમકા અને હૂરચના

 સબળા અને નબળા પાસાં

એકમ ૨ મહામાર  સબંિંધત અ યાસના કાર 

 િનર ણ અ યાસ

 ાયો ગક અ યાસ [ર ડમાઇ ડ કં ોલ ાય સ(યા ૃ છક િનયં ણ પર ણો) અને

વાસી એ સપે રમે ટલ ાયલ(અધ ાયો ગક પર ણો)]

 બન- ાયો ગક (વણના મક, િવ લેષણા મક કોહટ, કસ િનયં ણ અને આડછેદ ય)

એકમ ૩ મહામાર  સબંિંધત અ યાસના િનધારકો

 સ દુાય સવ ણમા ંપોષણ થિત આકારણીમાટ ઉપયોગમા ંલેવાતા ં ય  અને પરો

પ રમાણો

 મહામાર  સબંિંધત મા હતી (data)નો ઉપયોગ,તા તરમા ંથયેલ િવકાસ



  આરો ય અને પોષણસવ ણ ુ ંઆયોજન 

 મહામાર  સબંિંધત અ યાસો ુ ંઅથઘટન 

એકમ ૪ પોષણની િૃત માટના રા ય કાય મો અને આરો ય ણાલીઓના 

સશ તકરણ માટ મહામાર  સબંિંધત સશંોધનોનો ઉપયોગ 

  ુપોષણ, વા ટગ, ટ ટગ 

  િવટાિમન–એની ખામીથી થતા ંરોગો 

  આયો ડનની ખામીથી થતા ંરોગો 

  ુપોષણને લગતી બી  કટલીક સામા ય બમાર ઓ 

  બન સં િમત રોગોના િનયં ણ માટના બી  કટલાક કાય મો 

  નશેનલ ૂ શન મોિનટર ગ રૂો(NNMB), નશેનલ ફિમલી હ થ સવ(NFHS), 

સે સસ ડટા(Census Data), પમટો નેિસસ અને ઓ નેિસસ વા ંરા ટ ય કાય મોના ં

ધુારણા ંમાટ સવાઈલ સ ડટાનો ઉપયોગ   
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