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علم تغذيه مجموعه ي وسيعي از اطالعات و دانش بشري است كه به ارتباط بين 
غذا و سالمتي موجود زنده مي پردازد و با علومي مانند بيولوژي، بيوشيمي، علوم 

رفتاري، علوم اجتماعي و بهداشت ارتباط دارد.

 به عبارت دیگر، علم تغذیه یک علم چندبُعدي اســت؛ بنابراین دانشــجوي این رشــته باید 
اطالعات جامع و گســترده اي در زمینه ي بیوشــیمي، بیولوژي، جامعه شناســي، روان شناســي، 
بهداشــت و شیمي مواد غذایي داشته باشد تا بتواند مهارت هاي الزم را کسب کند. این مهارت ها 
به دو بخش عمده ي رژیم درماني و تغذیه ي جامعه تقسیم مي شوند. کارشناس این رشته، هم باید 
بتواند رژیم غذایي مناســبي را براي درمان بیماري هاي مختلف ارائه دهد و هم توانایي شناسایي 
مشکالت تغذیه اي جامعه را داشته باشد، سپس بر اساس مشکالت موجود، برنامه هاي غذایي الزم 
را طراحي، اجرا، نظارت و ارزش یابي کند. هم چنین ارتقاي ارزش غذایي مواد غذایي مانند کنسرو، 

کمپوت و...، که در صنایع غذایي ایجاد مي شود، بر عهده ي کارشناس این رشته است.
رشته ي تغذیه داراي دو گرایش عمده است که عبارت اند از:

تغذیه ي گروه های مختلف جامعه مانند ســالمندان، معلــوالن، كودكان و  الف: 
نوجوانان.

ب: تغذیه ي بالیني كه شــامل تغذیه و مشاوره ي غذایي بیماران بستري و سرپایي 
مي شود.

بر اســاس تحقیقاتي که انستیتوي تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایي کشور انجام داده است، 
مشــکالت تغذیه اي در جامعه ي ما، بیش تر ناشــي از عدم شناخت اســت؛ یعني بیش تر مردم ما 
توانایي خرید مواد غذایي مورد نیاز را دارند، اما نمي دانند چه باید بخورند. براي مثال افراد شناخت 
الزم را در مورد ارزش غذایي نوشــابه هاي موجود در بــازار ندارند، به همین دلیل به جاي خرید 
ماءالشــعیر که انواع ویتامین هاي B را دارد، نوشابه استفاده مي کنند که فقط مواد قندي داشته و 
حتي ویتامین هاي B موجود در روده را نیز از بین مي برد. این وظیفه ي کارشناس تغذیه است که 
اطالعاتي از این دســت را در اختیار قشرهاي مختلف جامعه قرار دهد. در قسمت تغذیه ي بالیني 
نیز یک کارشــناس تغذیه، وضعیت تغذیه را بــراي پیش گیري از بیماري ها یا درمان آن ها اصالح 
مي کند؛ یعني پس از این که پزشک، نوع بیماري را تشخیص داد باید بیمار را به کارشناس تغذیه 
ارجاع دهد تا به او رژیم غذایي مناسب داده شود؛ زیرا براي بسیاري از بیماري ها مثل بیماري هاي 

قلبي، عروقي، کلیوي، دیابت و آسم، رژیم غذایي خاص وجود دارد.
در یک توضیح کوتاه مي توان گفت که رشــته ي تغذیه، علم طوالني کردن عمر انسان هاست، 

اما رشته ي علوم و صنایع غذایي، در راستاي طوالني کردن عمر غذاها قدم برمي دارد. 

* در جدول زیر همه ی دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی عالی را که رشته ی مورد عالقه تان 

را ارائه می کنند، ببینید. کارنامه در دست تان 

اســت. از روی جدول پشــت جلــد مجله، 

موقعیت خــود را در بازه های 13گانه بیابید 

و انتخاب خود را انجام دهید.
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