
 

 

 بسمه تعالی

 1398مشهد، بهمن  -قطع نامه سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

نفر از کارشناسان، متخصصان و  450با حضور  1398بهمن  30الی  28سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران در تاریخ 

کشورهای همسایه برگزار شد. در حاشیه این همایش، اعضای محترم اساتید فرهیخته تغذیه کشوری و بین المللی از آسیا، اروپا و  

  9هیات ممتحنه و ارزشیابی تغذیه، مسئولین انجمنهای تغذیه استانها و اعضای کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه کالن منطقه  

 نی ارائه دادند.آمایشی کشور، نظرات کارشناسی و پیشنهادات ارزشمندی در رابطه با حوزه فعالیت تغذیه بالی

معاونین محترم آموزشی، تحقیقات و فن آوری، درمان و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و جناب آقای  ضمن قدردانی و تشکر از

برای تسهیل و فراهم آوردن زمینه مناسب برای برگزاری هر چه باشکوهتر آمایشی کشور    9دکتر ثمینی دبیر محترم کالن منطقه  

 تخصصی، بنابر شواهد ارائه شده در جلسات تخصصی و نظر اساتید مجرب، موارد زیر مورد تاکید قرار گرفت:  این همایش علمی ـ

 های اعتباربخشی. جایگاه مستقل درمانی تغذیه بالینی در بیمارستانهای کشور و لحاظ آن در سنجهتاکید بر اهمیت  -1

 تشخیصی به کارشناسان و متخصصان تغذیه در بیمارستانهای کشور.ای، درمانی و   اصالح نظام پرداخت به خدمات مشاوره -2

ای، درمانی و تشخیصی به کارشناسان و متخصصان تغذیه در بیمارستانهای  شمول بیمه به محصوالت، خدمات مشاوره -3

 کشور.

رد نیاز تغذیه در ا قرار دادن نتایج آمایش سرزمینی تغذیه کشور برای گسترش رشته تغذیه و تامین نیروی انسانی موبنم  -4

 .1404بیمارستانهای کشور تا سال 

 تاکید بر تسهیل ارتباطات بین المللی با مؤسسات و انجمنهای بین المللی در حیطه تغذیه بالینی. -5

ابالغ و الزام اجرایی شدن استانداردهای خدمات تغذیه بالینی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تسهیل   -6

 استانداردها. عملیاتی شدن این

 ای در بیمارستانهای کشور. و درمانی تغذیهاولویت بخشی در خرید تجهیزات و محصوالت مورد نیاز برای اعمال تشخیصی   -7

 
 دکتر عبدالرضا نوروزی

 دبیر علمی همایش 

 دکتر محمد حسین بحرینی طوسی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  رئیس همایش و  ئیسر

 


