
دروس ارائھ شده کارشناسی علوم تغذیھ بھ تفکیک نیمسال تحصیلی

ترم 

تحصیلی

کد 

درس
نام درس

تعداد 

واحد 

کل

پیش نیاز برايپیش نیازهاعملینظري

بیوشیمی متابولیسم- شیمی مواد غذایی..........321بیوشیمی مقدماتی

پاتوفیزیولوژي 1..........22فیزیولوژي 1

اصول آموزش و مشاوره تغذیه..........22جامعه شناسی پزشکی

....................11آناتومی

....................11روشهاي مطالعه و یادگیري

اصول آموزش و مشاوره تغذیه..........22اصول روانشناسی و مشاوره

....................22اندیشه اسالمی 1 

....................22زبان پیش دانشگاهی

....................22مهارتهاي زندگی

....................33ادبیات فارسی

جمع واحد

1

20 واحد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده بھداشت- گروه آموزشی علوم تغذیھ



دروس ارائھ شده کارشناسی علوم تغذیھ بھ تفکیک نیمسال تحصیلی

ترم 

تحصیلی

کد 

درس
نام درس

تعداد 

واحد 

کل

پیش نیاز برايپیش نیازهاعملینظري

میکروب شناسی مواد غذایی- بهداشت و مسمومیت مواد غذایی..........211میکروب شناسی پزشکی

بهداشت و مسمومیت مواد غذایی..........11انگل شناسی پزشکی

تغذیه 1 و2- داروشناسیبیوشیمی مقدماتی431بیوشیمی متابولیسم

روش تحقیق..........22آمار حیاتی

پاتوفیزیولوژي 1..........22فیزیولوژي 2

اصطالحات پزشکی..........3زبان انگلیسی عمومی

پاتوفیزیولوژي 1- زبان تخصصی 1- داروشناسیزبان انگلیسی عمومی11اصطالحات پزشکی

اثر فرآیند بر ارزش مواد غذایی- اصول نگهداري مواد غذاییبیوشیمی مقدماتی211شیمی مواد غذایی

....................2اندیشه اسالمی 2

تربیت بدنی 2..........11تربیت بدنی 1

جمع واحد

2

20 واحد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده بھداشت- گروه آموزشی علوم تغذیھ



دروس ارائھ شده کارشناسی علوم تغذیھ بھ تفکیک نیمسال تحصیلی

ترم 

تحصیلی

کد 

درس
نام درس

تعداد 

واحد 

کل

پیش نیاز برايپیش نیازهاعملینظري

....................11اصول ایمنولوژي

پاتوفیزیولوژي 2فیزیولوژي 1 و 2- اصطالحات پزشکی22پاتوفیزیولوژي 1

....................22بهداشت عمومی 

..........اصطالحات پزشکی22زبان تخصصی

بیوشیمی متابولیسم22تغذیه اساسی 1

اصول تنظیم برنامه هاي غذایی- فیزیولوژي تغذیه- اکولوژي غذا و 

تغذیه- مدیریت خدمات غذایی- ژنتیک و تغذیه- ارزیابی وضع تغذیه- 

تغذیه در دوره هاي زندگی- بیماریهاي ناشی از سوء تغذیه- سمینار

روش تحقیق- اصول برنامه ریزي در تغذیه جامعه..........22اصول اپیدمیولوژي 

اصول نگهداري مواد غذاییمیکروب شناسی پزشکی211میکروب شناسی مواد غذایی

تداخل غذا و دارو- مکمل هاي غذاییبیوشیمی متابولیسم- اصطالحات پزشکی22داروشناسی

....................22تاریخ تحلیلی صدر اسالم

....................22اخالق و تربیت اسالمی

..........تربیت بدنی 111تربیت بدنی 2

20 واحدجمع واحد

3

دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده بھداشت- گروه آموزشی علوم تغذیھ



دروس ارائھ شده کارشناسی علوم تغذیھ بھ تفکیک نیمسال تحصیلی

ترم 

تحصیلی

کد 

درس
نام درس

تعداد 

واحد 

کل

پیش نیاز برايپیش نیازهاعملینظري

بیوشیمی متابولیسم33تغذیه اساسی 2

اصول تنظیم برنامه هاي غذایی- فیزیولوژي تغذیه- اکولوژي غذا و 

تغذیه- مدیریت خدمات غذایی- ژنتیک و تغذیه- ارزیابی وضع تغذیه- 

تغذیه در دوره هاي زندگی- بیماریهاي ناشی از سوء تغذیه- سمینار

..........پاتوفیزیولوژي 221پاتوفیزیولوژي 2

تغذیه 1 و112اصول تنظیم برنامه هاي غذایی
کاربرد رایانه در علوم تغذیه- تغذیه در دوره هاي زندگی- رژیم درمانی 1 

و 2- تغذیه گروههاي ویژه

..........تغذیه 1 و222فیزیولوژي تغذیه

..........داروشناسی11تداخل غذا و دارو

..........انگل شناسی پزشکی- میکروب شناسی پزشکی22بهداشت و مسمومیت مواد غذایی

..........شیمی مواد غذایی11اثر فرآیند بر ارزش مواد خوراکی

پروژهآمار حیاتی- اپیدمیولوژي11روش تحقیق در علوم تغذیه

..........تغذیه 1 و112اکولوژي غذا و تغذیه

....................22جمعیت و تنظیم خانواده 

....................22انقالب اسالمی

18 واحدجمع واحد

4

دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده بھداشت- گروه آموزشی علوم تغذیھ



دروس ارائھ شده کارشناسی علوم تغذیھ بھ تفکیک نیمسال تحصیلی

ترم 

تحصیلی

کد 

درس
نام درس

تعداد 

واحد 

کل

پیش نیاز برايپیش نیازهاعملینظري

..........داروشناسی11مکمل هاي غذایی 

..........تغذیه 1 و2112مدیریت خدمات غذایی

..........اصول تنظیم برنامه هاي غذایی11کاربرد رایانه در علوم تغذیه

..........تغذیه 1 و112ژنتیک و تغذیه

..........شیمی مواد غذایی-  میکروب شناسی مواد غذایی11اصول نگهداري مواد غذایی

تغذیه 1 و3212ارزیابی وضعیت تغذیه

آشنایی با تفسیر داده هاي پاراکلینیکی- خدمات تغذیه اي در مراقبت 

هاي اولیه بهداشتی- بیماریهاي ناشی از سوء تغذیه- تغذیه گروههاي 

ویژه- سمینار

اصول آموزش و مشاوره تغذیهاصول تنظیم برنامه هاي غذایی- تغذیه 1 و 332تغذیه در دوره هاي زندگی

رژیم 3 و 4اصول تنظیم برنامه هاي غذایی22رژیم درمانی 1

رژیم 3 و 4اصول تنظیم برنامه هاي غذایی22رژیم درمانی 2

....................22طب سنتی

....................22تفسیر موضوعی قرآن

20 واحد جمع واحد

5

دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده بھداشت- گروه آموزشی علوم تغذیھ



دروس ارائھ شده کارشناسی علوم تغذیھ بھ تفکیک نیمسال تحصیلی

ترم 

تحصیلی

کد 

درس
نام درس

تعداد 

واحد 

کل

پیش نیاز برايپیش نیازهاعملینظري

..........رژیم 1 و 222رژیم درمانی 3

..........رژیم 1 و 222رژیم درمانی 4 

..........ارزیابی وضع تغذیه11آشنایی با تفسیر داده هاي پاراکلینیکی

..........تغذیه 1 و2- ارزیابی وضع تغذیه11سمینار 

..........روش تحقیق22پروژه 

211اصول آموزش و مشاوره تغذیه
اصول روانشناسی و مشاوره- جامعه شناسی 

پزشکی- تغذیه دورانهاي زندگی
اصول برنامه ریزي در تغذیه جامعه

..........آموزش و مشاوره تغذیه- اصول اپیدمیولوژي22اصول برنامه ریزي در تغذیه جامعه

..........ارزیابی وضع تغذیه22خدمات تغذیه اي در مراقبت هاي اولیه بهداشتی

..........تغذیه 1 و2- ارزیابی وضع تغذیه22بیماریهاي ناشی از سوء تغذیه

22تغذیه گروههاي ویژه
اصول تنظیم برنامه هاي غذایی- ارزیابی وضع 

تغذیع
..........

....................22تفسیر موضوعی قرآن

20 واحد جمع واحد

6

دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده بھداشت- گروه آموزشی علوم تغذیھ



دروس ارائھ شده کارشناسی علوم تغذیھ بھ تفکیک نیمسال تحصیلی

ترم 

تحصیلی

کد 

درس
نام درس

تعداد 

واحد 

کل

پیش نیاز برايپیش نیازهاعملینظري

2کارآموزي در عرصه صنایع غذایی

6کارآموزي در عرصه تغذیه جامعه

8 واحد 

7

دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده بھداشت- گروه آموزشی علوم تغذیھ



دروس ارائھ شده کارشناسی علوم تغذیھ بھ تفکیک نیمسال تحصیلی

ترم 

تحصیلی

کد 

درس
نام درس

تعداد 

واحد 

کل

پیش نیاز برايپیش نیازهاعملینظري

10کار آموزي در عرصه تغذیه بالینی

10 واحد 

8

دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده بھداشت- گروه آموزشی علوم تغذیھ


