
 

 مجتمع آموزش عالی سالمت باقرالعلوم سپیدان

 

 

 

 

 

 معرفی شهرستان:



کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد و یکی از  08شهرستان سپیدان در 

 شهرستان های خوش آب و هوا و ییالقی استان فارس می باشد.

 

 

 

 معرفی مجتمع :

مجتمع آموزش عالی سالمت باقرالعلوم سپیدان وابسته به دانشگاه علوم 

در مقطع کارشناسی در دو رشته پرطرفدار تغذیه است و پزشکی شیراز 

پیوسته و رشته بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی ناپیوسته از طریق 

این مجتمع دارای امکانات مناسب  کنکور سراسری دانشجو می پذیرد.

دانشجویی از قبیل آزمایشگاه های تغذیه، -وهشی و فرهنگیآموزشی، پژ

شیمی،  بیوشیمی و میکروب شناسی، کلینیک تغذیه، کتابخانه، کالس های 

مجهز به وسایل سمعی بصری، خوابگاه دانشجویی، سلف سرویس، نمازخانه و 

 امکانات ورزشی بر اساس معیارهای وزارت بهداشت می باشد.



 

 



 

 

 

 



  علوم تغذیهمعرفی رشته 

 

 دیباچه:

جمله کوتاه و پربار این  "بگذارید غذایتان نخستین پزشك شما باشد." 

سال پیش از میالد مسیح  733بخشي از سوگندنامه پزشكي در  و پرمحتوا 

اهمیت و ارزش خود را بیش از پیش بعد از قرن ها امروزه که   است،

روشن ساخته و بیانگر مهمترین هدف علم تغذیه است. علمي كه به ما 

جسم  به طور مستقیم بر نه تنها نوشیم،  خوریم و مي آموزد هر آنچه مي مي

ابتال به در و ما فعالیت تک تک سلول های بدن  و روان انسان  بلکه بر

... "و جدی دارد، و این مهم مصداق آیه بسیار تأثیر انواع بیماری ها 

 . " است()بخورید، بیاشامید ولی اسراف نکنید ُکُلوْا َواشَْرُبوْا َواَل ُتسِْرُفواْ 

 تغذیه در عصر حاضر اهمیت بسیار زیادي دارد.علوم  از همین رو رشته 

  و نحوه  درماني  ، رژیم مواد غذایي  ، ارزش تغذیه  علم  اصول  به  این رشته

 پردازد. مي  بدن  سالمت  حفظ  براي  مناسب  تغذیه

 

 

 

 دور نمای رشته:

  

تغذیه بالینی،  زیر شاخه های متعددی از جمله  در حال حاضر رشته  این

های  یه و سیاستتغذیه جامعه، تغذیه ورزشی و علوم بهداشتی در تغذ

. دانشجویان این رشته امکان داردح تحصیالت تکمیلی غذا و تغذیه در سط

ی تخصصی در دانشگاه ارشد و دکترادامه تحصیل در دوره ی کارشناسی 

 را دارند. و جهان علوم پزشکی شیراز و سایر دانشگاه های معتبر کشور

، اهمیت و جایگاه این رشته به گونه ای است که بسیاری از پزشکان

یل در دوره ی دکتری تحص برای دندان پزشکان، داروسازان و دامپزشکان



 .تخصصی تغذیه با فارغ التحصیالن علوم تغذیه به رقابت می پردازند

 

 

 

 : بازار کار رشته

ی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر این رشته در مقاطع دانش آموختگان

می توانند به شکل مستقل دفتر مشاوره و کلینیک تغذیه تاسیس نمایند. 

مراکز بهداشتی و بیمارستان ها می همچنین کارشناسان تغذیه در 

و یکی از ارکان اصلی در ارائه خدمات  توانند مشغول به کار شوند

 باشند.می بهداشتی درمانی به جامعه 

 

 

 

 

 :با ما راههای ارتباطی

 331-72362663-1شماره تماس: 

 shec.sums.sc.irآدرس سایت : 

 لینک معرفی دانشکده: 

 



 

چاپ تصویر زیردر صورت بد بودن عکس در   

 

 


