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 قم تغذیه از برنامه های بهبود بازدید

 بهداشتی معاونت  جامعه تغذیه بهبود های برنامه از بازدید

ی دکتر اسمعیل آقا توسط قم پزشکی علوم دانشگاه

بهبود تغذیه جامعه و کارشناسان دفتر )  مدیر دفتر زاده

انجام  بهمن 10خانم ها دکتر ترابی و دکتر مینائی(در تاریخ 

جلسه ای با معاون محترم  گردید. در این بازدید ابتدا

ص وضعیت خصو در آن در که بهداشتی قم برگزار شد 

در استان قم و همچنین مشکالت  کارشناسان تغذیه جذب

موجود بحث گردید. سپس از مرکز خدمات جامع سالمت 

و گفتگجندقیان قم بازدید انجام شد در این بازدید ضمن 

 فعالیت و مرکز در خصوص اقدامات  کارشناس تغذیه با

 اب مشترک ای جلسه همجنین. شد گفتگو مشکالت و  ها

کارشناسان تغذیه استان برگزار و تمامی  کلیه حضور

 مربوط مشکالت جمله از خود ریکا کارشناسان مشکالت 

گردید توسط  مقرر  که نمودند مطرح را سیب سامانه به

 د.فتر بهبود تغذیه جامعه پیگیری شود

 
 مشورتی دفتر با حضور پیشکسوتان و نشست

 تغذیه اساتید علوم

نشست مشورتی و ارائه گزار ش برنامه های بهبود تغذیه با حضور 

بهمن در  4پیشکسوتان واساتید علوم تغذیه امروز 

در این نشست که با حضور مهمانانی  .برگزار شد بهداشت وزارت

همچون اقای دکتر کالنتری، اقای دکتر سیاسی، اقای دکتر 

 اقای دکتر کاراندیش و اقا ی دکترجزایری ، خانم دکتر عبدللهی، 

 جاری های برنامه ارائه به زاده اسمعیل دکتر . اقایوفا برگزار شد

 پرداختند. است شده شروع جدید دوره طی در که اقداماتی و دفتر

در ادامه هر کدام از اساتید به بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه 

جدید و پیشنهاداتی در خصوص برنامه هایی که می ها ی قبلی و 

توان آغاز و اجرا کرد پرداختند. یکی از موضوعات مهم مطرح شده 

در این جلسه تاکید بر ساختار دفتر بهبود تغذیه بود که همه تاکید 

داشتند با توجه به نقش انکار ناپذیر تغذیه در کنترل و پیشگیری 

غذیه جامعه به منظور پیشبرد د تاز بیماری ها، استقالل دفتر بهبو

ی برنامه های کامال ضروری است و انجام اقدامات و حمایتهایی اجرا

 برای حفظ استقالل این دفتر الزم است. 
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تمرکز بر سیستم مراقبتهای اولیه بهداشتی برای ارتقای خدمت 

رسانی تغذیه ای به مردم، برقراری ارتباط با صنعت در جهت 

، طراحی غذا برنامه های پژوهشی دفتر در صنعتپیشبرد 

در  کارشناسان تغذیه شاخصهای جامع و موثر برای ارزیابی نقش

سیستم مراقبتهای اولیه بهداشتی، استفاده از داده های بروز 

برنامه های دفتر، در نظر گرفتن سیستم  شده در بازنگری

سرویالنس غذا عالوه بر بحث سرویالنس تغذیه، تشکیل تیم 

کارشناسی بین بخشی برای تحلیل برنامه ها و ارایه راهکارهای 

جدید، طراحی سامانه برای امنیت غذا و تغذیه در کشور، تمرکز 

بر برنامه های غنی سازی مواد مغذی با ریزمغذیها در جهت 

کاهش کمبود مواد مغذی در کشور، تدوین استاندارهای الزم 

برای محصوالت غذایی تهیه شده توسط صنوف، تدوین برنامه 

عملیاتی برای کاهش میزان اسیدهای چرب ترانس در 

محصوالت غذایی، طراحی برنامه آموزش مداوم برای کارشناسان 

اشباع  چربی تغذیه در سیستم شبکه، نادیده نگرفتن محتوای

ایرانی و تدوین برنامه برای کاهش آن و بازنگری  مواد غذایی در

راهنماهای غذایی ایران در کنار اولویت بندی برنامه های دفتر 

سوی جزو موارد مطرح شده در این جلسه بود که مقرر شد از 

 .دفتر پیگیری گردد

دانشگاه علوم پزشکی  تغذیه برنامه های پایش

 یزد

دیماه سالجاری از دانشگاه علوم  26و  25پایش دو روزه مورخ 

پزشکی خدمات بهداشتی درمانی یزد صورت گرفت. طی این 

بازدید از شبکه بهداشت و درمان، مرکز خدمات جامع سالمت 

شهری و پایگاه سالمت حضرت قائم شهرستان اردکان  4شماره 

 جامعه متسال مرکز سفلی، خورمیز بهداشت خانه از و همچنین 

مت، سال مراقب پایش و نظارت مهریز شهرستان خورمیز

در این بازدید  گرفت صورت پزشک و کارشناس تغذیه بهورز،

 اتخدم پزشکی علوم دانشگاه توسط که غذا شرکت در جشنواره

 صورت نیز آن داوری و بود شده برگزار یزد درمانی بهداشتی

 .گرفت

 

ستاد  کارشناسان تغذیه با اندیشی هم نشست همچنین

شهرستانها و مراکز جامع سالمت دانشگاه برگزار شد و چالش 

مشکالت کارشناسان تغذیه و نیز پیشنهادات آنها مطرح و ها و 

مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جلسه ای با حضور معاون 

محترم بهداشت و مشاور ایشان و مدیر محترم واحد بهبود تغذیه 

 جناب آقای دکتر نقیایی و همکاران ایشان برگزار شد.
برگزاری ششمین جلسه کمیته بازنگری سبد 

 مطلوب

و اقدام دفتر بهبود تغذیه جامعه در مورد بازنگری سبد پیر

 تدوین برای قوى و علمی مطلوب غذایی به عنوان ابزاری

اعضای کمیته کشوری  تغذیه، و غذا سیاســت ها ى

بازنگری سبد غذایی مطلوب  طی جلسات علمی از اواخر 

مردادماه سال جاری تا پایان مهر ماه در مورد متد و لوژی 

، دسته بندی گروه های غذایی، تعیین گروه های سنی و 

اضافه نمودن  وجنسی در مناطق شهری و روستایی کشور 

با هدف تامین گروه فیزیو لوژیک مادران باردار و شیرده 

انرژی و ریز مغذی های کلیدی ، بحث و گفتگو شده بود . 

در این جلسه در مورد پیش نویس اولیه طراحی سبد 

اده د غذایی مطلوب برای کل جامعه ایرانی که با استفاده از

 ، داده  1397-1398پایه بررسی مصرف جامعه ایرانی  های
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های قیمـت مـواد غـذایی مرکـز ملـی آمـار توسـط همکـاران         

ــه و    ــذایی کشــور تهی ــه و صــنایع غ ــات تغذی انســتیتو تحقیق

ــرر     ــه مق ــرات اعضــای کمیت ــت نظ ــس از دریاف ــد، پ ــه ش ارائ

ــا   ــد ت ــنی )    10گردی ــای  س ــرای  گروهه ــده ب  2-3روز آین

ــال   ــال   4-5سـ ــال   6-11سـ ــال   12-18سـ  19-29سـ

ال ( ســـبد غـــذایی ســـ 60ســـال  و بـــاالی  30-60ســـال  

ــه از    ــرم کمیت ــد توســط اعضــای محت ــس از تایی طراحــی و پ

دیدگاه  علـم تغذیـه در یـک نشسـت مشـترک نظـرات سـایر        

 ذی نفعان و ذی نقشان نیز دریافت و اعمال گردد. 

 

 

اجرای برنامه مکمل یاری  نشست همفکری

 گروه های سنی و فیزیولوژیک

 یگـروه هـا   یاریـ برنامـه مکمـل    با توجـه بـه اینکـه بـازنگری    

ــولوژیزیو ف یســن ــه علمــی و مشــارکت   کی ــا تشــکیل کمیت ب

ــار    ــه در دســتور ک ــوم تغذی ــات علمــی عل ــرم هی اعضــای محت

دفتر بهبـود تغذیـه جامعـه معاونـت بهداشـت در سـال جـاری        

ــی     ــات کارشناس ــو  در جلس ــه ف ــت. کمیت ــه اس ــرار گرفت  -ق

علمــی و براســاس منــابع علمــی و بــین المللــی ضــمن تاییــد   

ــه م ــای     برنام ــتراتژی ه ــی از اس ــوان یک ــه عن ــاری ب ــل ی کم

سازمان جهـانی بهداشـت  بـرای پیشـگیری و کنتـرل کمبـود       

ریــز مغــذی هــا مــواردی را پیشــنهاد داده انــد کــه الزم اســت 

بـــرای اجـــرای آن در سیســـتم بهداشـــتی درمـــانی الزم بـــا 

ادارات مــرتبط در  مرکــز جــوانی جمعیــت ، ســالمت خــانواده  

  نظر شود. و مدارس نیز بحث و تبادل

برخی از پیشنهادات  بهمن برگزار شد 18این جلسه که در تاریخ 

مورد توافق اعضا قرار گرفت و برخی دیگر نیاز به بررسی دقیق تر 

دوز ، ملح مورد استفاده در  زانیضرورت انجام مکمل، مدر مورد  

دارد که مقرر شد در  کمیته های  یمکمل و بازه زمان بیترک

 کودکان ، یاریمکمل  یشورتی معلم تهیکماز جمله تخصصی 

  یمشورت تهیو مدارس، کمصی جوانان و نوجوانان تخص تهیکم

 

طرح  کیولوژیزیو ف یگروه سن یتخصص یمادران و گروه ها

 .موضوع شود

 -نشست مشترک  معاونت امور زراعت

 وزارت جهاد کشاورزی

بهمــن وضــعیت تولیــد شــکر از  19در ایــن نشســت  مــورخ 

ــان و مقایســه    ــران و جه ــد و نیشــکر درای ــدر قن ــابع چغن من

ــان و     ــطح جه ــکر در س ــد و ش ــرف قن ــرانه مص ــانگین س می

ــی و   ــی براســاس گــزارش بررســی هــای مل خانوارهــای ایران

ســبد غــذایی مطلــوب گــزارش شــد. بــا هــدف دســتیابی بــه 

م اجــرای اســتراتژی خودکفــایی تولیــد شــکر در کشــور لــزو

ــزایش      ــایعات ، اف ــاهش ض ــکر، ک ــد ش ــزایش تولی ــای اف ه

صادرات و اصـالح الگـوی مصـرف شـکر در خـانوار و صـنایع       

غــذایی مــرتبط وانجــام تحقیقــات مــورد نیــاز بررســی       

جــایگزینی قنــد از منـــابع طبیعــی ضــروری اســـت.برای     

تدوین سیاست ها و برنامـه هـای اجرایـی در تولیـد شـکردر      

ــک  ــت تش ــن نشس ــکر در   "یل ای ــرف ش ــالح مص ــه اص کمیت

بـا مـدیریت دفتـر بهبـود تغذیـه جامعـه و مشـارکت        "ایران 

ــاد     ــای جهـ ــه هـ ــه وزارتخانـ ــان از جملـ ــایر ذی نقشـ سـ

ــازمان      ــت س ــارت ، بهداش ــدن تج ــنعت  مع ــاورزی، ص کش

 ملی استاندارد ایران تصویب شد.
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 بهبود تغذیه دانشگاهها نوآوری و اقدامات برجسته گروههای

 شادی کیلو دو کمپین

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار تحت پوشش 

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، در طی دو 

، کمپین دو 1401هفته اجرای بسیج ملی تغذیه سالم 

کیلو شادی را  برگزار کرد.با توجه به انجام نیازسنجی 

شهرستان و تعیین توقف اضافه وزن و چاقی به عنوان یکی 

ز اولویتهای انجام مداخله و همچنین اجرای برنامه ا

سالمت کارکنان، مناسبت پویش ملی تغذیه سالم با شعار 

فرصت مغتنمی بود تا در   "حال خوب با وزن مناسب"

جهت اصالح و کنترل وزن همکاران شاغل در ستاد شبکه 

بهداشت و درمان شهرستان شهریار کمپین دو کیلو شادی 

هدف کاهش دو کیلو گرم وزن در طی در ستاد شبکه با 

نفر از  27دو هفته برگزار شد. در این برنامه که با شرکت 

کارکنان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهریار، آغاز شد، 

شرکت کنندگان، ضمن دریافت مشاوره های تغذیه ای و 

رژیم غذایی، روزانه نیم ساعت پیاده روی و ورزش نیز 

نفر  27ی تغذیه سالم، از انجام شد.در پایان پویش مل

 ) یک اقانفر  11شاد، شرکت کننده در کمپین دو کیلو 

برگزاری این کیلو گرمی شدند. 2نفر خانم( موفق به کاهش وزن  10و 

نشان داد فعالیت های سالمتی در صورتی که در گروه انجام شود  کمپین

مایه ای  ضمن ایجاد نشاط،  تکاپو و انگیزه برای ادامه آن می تواند دست

برای توجیه فعالیت های سالمت محور گروهی در سالمت کارکنان در آینده 

 باشد .

حضور در نمایشگاه دستاوردهای 

 بانوان در دهه فجر

به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر 

نمایشگاهی با عنوان دستاوردهای بانوان 

در عرصه بهداشت و سالمت با همکاری 

و معاونت  استانداری خراسان رضوی

عرصه بهداشت و  8بهداشتی استان در 

سالمت ، اشتغال و کارآفرینی ، خانواده و 

جمعیت ، جوانان ، هنر ، فضای مجازی ، 

تا  18اجتماعی ، تعلیم و تربیت از تاریخ 

بهمن ماه در ساختمان شمس  20

در این شهرداری مشهد برگزار گردید. 

نمایشگاه کارشناسان تغذیه در غرفه ی زن 

و سالمت تغذیه ای حضور یافتند و به ارائه 

خدمات تن سنجی ، آموزشی و مشاوره 

 تغذیه بازدید کنندگان پرداختند .
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 تغذیه جامعه دمعرفی برنامه های دفتر بهبو

امنیت غذا و تغذیه در دانشگاه های علوم برنامه 

 (استان کم برخوردار 7با تاکید بر )پزشکی 

تغذیه در استان برنامه های امنیت غذا و  .1

 های کم برخوردار

با توجه به نقشه ناامنی غذایی کشور، تدوین برنامه عملیاتی 

بهبود تغذیه و امنیت غذایی در استان های کم 

برخوردار)سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، 

خوزستان، کرمان، ایالم، بوشهر و هرمزگان( در اولویت قرار 

 6ا محوریت استاندار و تشکیل گرفته است. این برنامه ب

کمیته)سالمت، تولید غذای سالم، دسترسی فیزیکی به غذای 

سالم، توانمندسازی جوامع محلی، کمیته ارتقای فرهنگ و سواد 

و حمایت تغذیه ای( تشکیل و از طریق کارگروه تخصصی امنیت 

غذا و تغذیه که در استانداری تشکیل و برنامه های بهبود 

ذا و تغذیه توسط کارشناس مسئول تغذیه وضعیت امنیت غ

 شود.استان پیگیری می

استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی در .2

 سایر استان ها

در راســتای اســتقرار ســند ملــی تغذیــه و امنیــت غــذایی در  

دانشــگاه هــای سراســر کشــور، پــس از ارســال ســند و طــی  

بـا روسـای دانشـگاه هـای      1392مکاتبه وزیر وقـت در سـال   

علــوم پزشــکی کشــور ، اجــرای ســند در دســتور کــار هیئــت 

هـا قـرار گرفتـه و مصـوب شـد. در ایـن راسـتا،        امنای دانشگاه

ــکیل و       ــتانی تش ــان اس ــه ذینفع ــا کلی ــددی ب ــات متع جلس

برنامه عملیـاتی امنیـت غـذا و تغذیـه دانشـگاه تـدوین شـده        

ــه   کــه در کــارگروه تخصصــی امنیــت غــذا و تغذیــه اســتان ب

 در دست اجراست.تصویب رسیده  و 

 ایارتقای فرهنگ و سواد تغذیهبرنامه 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،  84به استناد بند ب ماده 

 تدوین برنامهاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، 

 همکاری دستگاههای ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه با 

پزشکی محول ذیربط، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

فرابخشی برنامه مذکور را تدوین  گردید که با تشکیل کمیته

دفتر بهبود تغذیه جامعه در سال های اخیر برنامه های  .نماید

فراگیر و متعددی را با همکاری بخش های مختلف، از جمله 

برنامه مشارکتی و حمایتی کاهش سوء تغذیه کودکان، 

بود ید، اجرای طرح پیشگیری و کنترل اختالالت ناشی از کم

آهن یاری دختران دبیرستان ها، غنی سازی مواد غذایی با 

ریزمغذی ها از جمله غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک، 

برگزاری کارگاه های آموزشی تغذیه و رشد کودکان ویژه 

پزشکان و آموزش کارکنان بهداشتی درمانی و کارکنان سایر 

ه را طراحی و اجرا نموده بخش ها در زمینه های مختلف تغذی

 .است
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 تغذیه و غذا تحقیقات های تازه

 انکودک در خونی کم و غذایی های بسته بازنگری

 نان،ز برای ویژه تکمیلی تغذیه برنامه ساله 5 تا 2

 کودکان و نوزادان

 (WIC) کودکان و نوزادان زنان، برای ویژه مکمل تغذیه برنامه

 تغذیه های کمک متحده ایاالت در درآمد کم کودکان و زنان به

 با بیشتر هماهنگی برای WIC غذایی بسته. کند می ارائه ای

 تجدید بسته. شد بازنگری 2009 اکتبر در غذایی های توصیه

 چرب کم شیر و کامل غالت سبزیجات، ها، میوه شامل شده نظر

 بازنگری بسته ارتباط مطالعه ای با هدف بررسی .بود بیشتر

  کودکان در آهن دریافت و خونی کم های شاخص با WIC شده

 به 2009 سال در بسته های انجام شد .نتایج نشان داد بازنگری

 خونی کم و خونی کم احتمال کاهش با توجهی قابل طور

 شرکت های خانواده کودکان در تاالسمی غیر میکروسیتیک

 همچنین شده همراه  بود بازنگری WIC بسته WIC در کننده

 آهن ایبر باالتر مغذی مواد کفایت نسبت با توجهی قابل طور به

گیری کلی  نتیجه. بود مرتبط WICشرکت کنندگان  بین در

 ترکم احتمال با WIC 2009 هایبازنگری نشان می دهد که

 آهن افتدری بهتر کفایت و تاالسمی غیر میکروسیتیک خونیکم

 رهایتجدیدنظ مفید تأثیر نتیجه در است، مرتبط غذایی رژیم در

WIC می دهد   نشان کودکان در آهن فقر خونیکم بر را. 

 هتغذی های سیاست که دهد می نشان حاضر مطالعه های یافته. 

 آسیب کودکان سالمت از حمایت در مهمی نقش تواند می ای

 دباش داشته متحده ایاالت در پذیر

 وزن کاهش برای است ممکن کالری کل کاهش

 باشد متناوب داری روزه از موثرتر

 یالکترونیک سالمت ساله  که سوابق شش مطالعه نتایج یک

 بودند، نظر تحت سال شش مدت به   را بزرگسال 550 حدود

 کالری کلی کرده است نشان می دهد ،.مصرف تحلیل و تجزیه

 استراتژی یک است ممکن حجم کم غذایی های وعده و کمتر

 یک به غذایی های وعده کردن محدود از موثرتر وزن مدیریت

 زمانی فاصله. باشد متناوب داری روزه مانند کوتاه  زمانی بازه

 شش مطالعه طول در وزن تغییر با غذایی وعده آخرین تا اولین

 .نداشت ارتباطی ساله

: خانوادگی غذایی های وعده برای فود فست

 در نوجوانان، و والدین غذای مصرف با ارتباط

 وزن وضعیت و خانگی غذای بودن دسترس

 وعده برای فود فست خرید شیوع بررسی حاضر مطالعه از هدف

 شناختی، جمعیت متغیرهای با آن ارتباط و خانواده غذایی های

 و نوجوانان در وزن وضعیت و منزل غذای محیط غذایی، رژیم

راهنمایی  نوجوان 902 شامل شرکت کنندگان  .بود آنها والدین

 تیمیقو نظر از نوجوانان جمعیت. بودند آنها والدین و دبیرستان و

 اندکرده گزارش که والدینی که داد نشان .نتایج. بودند متنوع

 فودفست خانوادگی غذایی هایوعده برای هفته در بار 3 حداقل

 اندادهد گزارش که والدینی از بیشتر توجهیقابل طوربه خرند،می

 خرند،می خانواده برای کمتری فودفست غذایی هایوعده

. دارند خانه در چیپس و نوشابه بودن دسترس در گزارش

 هفته در فود فست غذایی وعده 3 از کمتر  خانه در که نوجوانانی

   انهخ در که نوجوانانی از بیشتر توجهی قابل طور به میخوردند،

 ددادن گزارش میخورند، بیشتری فود فست غذایی های در وعده

 می سرو خانه در غذایی های وعده با همراه شیر و سبزیجات که

 مصرف با خانوادگی غذایی های وعده برای فود فست خرید. شود

 برای هم و والدین برای هم شور های وعده میان و فودها فست

 والدین بین در وزن وضعیت و داشت مثبتی ارتباط نوجوانان

 مصرف با خانوادگی غذایی های وعده برای فود فست خرید

 ممکن فود فست خرید.داشت منفی ارتباط والدین سبزیجات

 دبای ها خانواده اما باشد، مفید پرمشغله های خانواده برای است

 و خانواده غذایی های وعده برای فود فست تأثیرات مورد در

 آموزش خانواده تر راحت و سالم غذایی های وعده انتخاب نحوه

 .ببینند
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 مدیران بازنشسته گروه های بهبود تغذیه جامعه دانشگاهها تجلیل از

 شکوفا باقرنیانام و نام خانوادگی: 

 تهران :استان

 سال30سابقه کار:
سال در معاونت بهداشت دانشگاه علوم  18  :محلهای خدمت:

سال در معاونت بهداشت دانشگاه علوم  12پزشکی کردستان و 

 .پزشکی تهران مشغول بکار بودم

 کارشناسان حضور شدن فراهم: کار طی در خوش خاطره

 شدن پررنگ و سالمت جامع خدمات مراکز از یک هر در تغذیه

 ومحالت جامعه در تغذیه بهبود مدیریت

 

فراهم شدن حضور کارشناسان خاطره خوش در طی کار: 

تغذیه در هر یک از مراکز خدمات جامع سالمت و پررنگ شدن 

 محالت جامعه ومدیریت بهبود تغذیه در 

خاطره اسفناک بعد از بازنشستگی:از نظر من بعد از بازنشسته 

شدن احساس مرگ و نیستی می کنی چرا که همه همکارانی 

که صمیمانه با آنها کار می کردی، فراموشت می کنند و انگار 

نه انگار که چنین انسانی وجود داشته جدای آنکه در زمان 

ویت کاری او حتی بر بچه حضورش چه عملکردی داشته و اول

ها و همسرش فزونی داشت و اینجاست که قبطه می خوری 

که چرا عمر و جوانی و رفاه و فرصت گردش و رفاه خانواده و 

نزدیکانت را قربانی پیشبرد عملکرد کاری خود کرده ای!؟ 

که بازنشسته شدم یکبار یاد ندارم که حتی  99ازمهرماه سال 

عاونت بهداشت با من تماس داشته همکاران واحد تغذیه در م

 باشند این منم که ماهیانه یکبار با آنها تماس می گیرم و حال 

و احوال می کنم چه رسد به سایر قسمت ها ) 

شاید این رسم روزگار وزارت خانه و ...( 

در هر صورت عذر خواهی  .......بازنشستگی باشد

 از اطاله کالم می کنم

 

 

 

 

تغذیه  جامعه و همکاران دفتر بهبود 

گروه های بهبود تغذیه دانشگاهها 

ایام بازنشستگی سرشار از آرامش و 

 سالمتی را برای ایشان آرزومندند.
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 ور کنگره ها و همایش های پیش

 کنفرانس یک روزه رژیم درمانی در چاقی کودکان برگزار می شود

 

اسفند به صورت حضوری  4تاریخ کنفرانس یک روزه رژیم درمانی در چاقی کودکان در 

می شود عالقه مندان میتوانند برای اطالع بیشتر و ثبت نام به سایت آموزش مداوم  برگزار

 مراجعه کنند.

 

 کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان برگزار می شود

 

انستیتو تحقیقات در سالن همایشهای  اسفند 12تا  10از  کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان

مندان برای کسب اطالعات بیشتر می برگزار می شود. عالقه  یع غذایی ایرانتغذیه ای و صنا

 د.ایت آموزش مداوم پزشکی مراجعه کننتوانند به  س


