امکانات آموزشی
دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

امکانات آموزشی
به طور کلی امکانات آموزشی گروه تغذیه بالینی عبارتند از :
•
•
•
•

کلینیک های آموزشی درمانی
آزمایشگاه های مجهز
کتابخانه
مراکز بهداشتی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (بیمارستان نمازی ،بیمارستان شهید
فقیهی  ،مرکز بهداشت والفجر  ،مرکز بهداشت شهدای انقالب و واحد تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز)

کلینیک های آموزشی درمانی
•
•
•
•

کلینیک آموزشی درمانگاه امام رضا (ع)
کلینیک تغذیه و رژیم درمانی بیماران مبتال به سلیاک
کلینیک تغذیه و رژیم درمانی کتوژنیک
کلینیک تغذیه و رژیم درمانی سیستیک فیبروز

کلینیک آموزشی درمانگاه امام رضا (ع)
در این کلینیک دانشجویان کارشناسی ارشد گروه تغذیه بالینی زیر نظر اساتید محترم،
در روزهای:
شنبه ( جناب آقای دکتر بابا جعفری)
یکشنبه ( جناب اقای دکتر افتخاری)
سه شنبه (سرکار خانم دکتر مظلوم)
چهارشنبه ( سرکار خانم دکتر حجازی و دکتر اکرام زاده)

از ساعت  9تا  13به آموزش و مشاوره بیماران می پردازند.

کلینیک آموزشی درمانگاه امام رضا (ع)
تجهیزات کلینیک عبارت است از:
• یک دستگاه کامپیوتر
• ترازوی  Secaجهت توزین بزرگساالن
• ترازوی  Secaجهت توزین نوزادان و اطفال
• قد سنج مدل  Secaجهت تعیین اندازه قد بزرگساالن
• قدسنج تعیین اندازه قد کودکان
• کالیپر
• فشارسنج
• کتابچه های آموزشی

کلینیک تغذیه و رژیم درمانی بیماران مبتال به سلیاک
این کلینیک در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه با هدف ارتقاء سطح آگاهی تغذیه ای و رژیم درمانی و
ارائه ی خدمات در مقوله بهبود سالمت و کنترل عوارض این بیماری در تاریخ  7مهر ماه  95زیر نظر خانم دکتر اکرام
زاده و دانشجویان ارشد و دکتری آغاز به کار کرده است.
مکان این کلینیک طبقه سوم درمانگاه امام رضا (ع) و در روز یکشنبه هر هفته از ساعت  8-13صبح آماده ارائه
خدمات به این بیماران می باشد .در این کلینیک به بیماران خدمات مختلفی ارائه می شود از جمله:
•
•
•
•
•
•

تشکیل پرونده و ثبت اطالعات بیماران
ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران در هر مراجعه ،با آزمایشات و دستگاه های تن سنجی
مشاوره رژیم درمانی
معرفی مراکز معتبر تهیه مواد غذایی توصیه شده
برگزاری کارگاه های آموزشی
ارائه کتابچه ،پمفلت و سی دی آموزشی

کلینیک تغذیه و رژیم درمانی کتوژنیک
•

در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی و درمانی دانشگاه ،با تالش اساتید محترم بخش مغز و اعصاب
کودکان ،دانشکده تغذیه و علوم غذایی و بخش تغذیه ،کلینیک کتوژنیک از تاریخ  23آذرماه زیر نظر
خانم دکتر مظلوم و دانشجویان ارشد و دکتری با هدف ارائه ی خدمات در مقوله بهبود سالمت،
کنترل عوارض و افزایش کیفیت زندگی این بیماران ،آغاز به کار کرده است و آماده خدمت رسانی به
بیماران و خانواده های آنها می باشد.

•

کلینیک کتوژنیک در طبقه سوم درمانگاه امام رضا (ع) واقع شده است و در روز سه شنبه از ساعت 9
صبح تا  13ظهر آماده ارائه خدمات به این بیماران می باشد.

کلینیک تغذیه و رژیم درمانی سیستیک فیبروز

این کلینیک در سال جاری در روزهای چهارشنبه از ساعت  8تاا  13باا هادف تغذیاه و
رژیم درمانی زیر نظر خانم دکتر حجازی و دانشجویان ارشد و دکتاری در درمانگااه اماام
رضا راه اندازی و افتتاح شد.

آزمایشگاه های مجهز
گروه تغذیه بالینی با بهره گیری از آزمایشگاه های زیر می تواند به تحقیقات خود بپردازد :
•

آزمایشگاه تحقیقات تغذیه

•

آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی مواد غذایی

•

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده

آزمایشگاه تحقیقات تغذیه

این آزمایشگاه در فضائی به وسعت  92متر مربع مفید مستقر شاده و مجهاز باه ساینک هاای شستشاو ،
میزهای آزمایشگاهی ،پریز برق  ،شیرهای آب و گاز ،هود آزمایشگاه ،دوش و چشم شوی ایمنی می باشاد.
در این آزمایشگاه فضائی جهت یک انبار مواد شیمیائی در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است که دانشکده دارای یک باب آزمایشگاه شیمی عمومی به وسعت  60متار مرباع نیاز مای
باشد که جهت انجام آزمایشگاه شیمیائی مورد استفاده قرار مای گیارد .کلیاه وساایل جاانبی مرباوط باه
آزمایشگاه تحقیقات تغذیه شامل انواع بالن ژوژه در حجم های مختلف  ،انواع بشر ،ارلان ،پیپات و ظاروف
شیشه ای مختلف است.

آزمایشگاه تحقیقات تغذیه
فهرست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه تحقیقات تغذیه گروه تغذیه در جدول زیر ارائه
شده است.

آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی مواد غذایی
این آزمایشگاه در فضایی به وسعت  63مترمربع مفید در مجاورت آزمایشگاه تحقیقات تغذیه قرار گرفته
است .این آزمایشگاه نیز مجهز به سینک های شستشو ،میزهای آزمایشگاهی  ،با پریز برق و انشعاب آب و
گاز و هود آزمایشگاهی می باشد .امکانات این آزمایشگاه شامل :

آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی مواد غذایی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده
این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای زیر است که مورد استفاده گروه تغذیه
نیز می باشد:
دستگاه Atomic absorbtion
دستگاه Gas chromatography

