ریاست کنگره دکتر علی اکبر سیاری
دبیر علمی دکتر بهشته النگ
دبیر اجرایی دکتر عصمت ناصری

اعضای کمیته علمی ( به ترتیب حروف الفبا )
دکتر بهشته النگ
دکتر نسرین امیدوار
دکتر فرید ایمان زاده
دکتر سید حامد برکاتی
دکتر منصور بهرامی
دکتر پریسا ترابی
دکتر امیرحسین حسینی
دکتر غالمرضا خاتمی
دکتر کتایون خاتمی
دکتر قمرتاج خانبابایی
دکتر نقی دارا
دکتر جالل الدین میرزا رزاز
دکتر پژمان روحانی
دکتر علی اکبر سیاری
دکتر مهدی شادنوش
دکتر غزال شریعت پناهی
دکتر رضا شیاری
دکتر فروزان صالحی
دکتر الهام طالچیان
دکتر زهرا عبداللهی
خانم مریم عزیزی
دکتر پیمان عشقی
دکتر محمدرضا عالیی
آقای مجید حسن قمی
دکتر عبداله کریمی
دکتر ناصر کالنتری
دکتر رویا کلیشادی
دکتر غالمرضا محمدی فارسانی
دکتر مینا مینایی
دکتر عصمت ناصری
اعضای کمیته اجرایی
خانم زهره میرصادقی ( مدیر اجرای)
خانم معصومه صبور
خانم طاهره صبوری
آقای محمدرضا خوش فطرت
خانم زینب کمالی
خانم زهرا فاضلی
محمد حسینی

برنامه سمینار تغذیه کودکان و نوجوانان
 3لغایت  5بهمن ماه 1397
روز اول 97/11/3
ساعت

عنوان

9-8

ثبت نام

9:10-9

افتتاحیه

دکتر غالمرضا خاتمی

9:20-9:10

خیرمقدم

دکتر هدایت حسینی

9:40-9:20

سخنرانی ریاست کنگره

دکتر علی اکبر سیاری

11:15-9:40

پانل ارتقای سالمت و تغذیه کودکان (دکتر خاتمی (مسئول پانل) ،دکتر ناصر کالنتری،دکتر
ربابه شیخ االسالم و دکتر مینا مینایی)
تغذیه در ECD

دکترمینا مینایی

معرفی نرم افزار مهدک

دکتر ربابه شیخ االسالم

مفهوم و وضعیت سواد غذا و تغذیه در کودکان و نوجوانان ایران

دکتر نسرین امیدوار

سهم مولفه ها سواد غذا و تغذیه در کتاب های درسی و برنامه آموزش مدارس ابتدایی کشور

دکتر مرضیه دهقان

معرفیمحتوایبوفهمدارسدردنیا

دکتر فاطمه اسفرجانی

بررسی اقالم غذایی عرضه شده در بوفه مدارس ابتدایی استان تهران

مینا باباشاهی

11:40-11:15

پذیرایی و بازدید از پوسترها و نمایشگاه

12:40-11:40

پانل پیشگیری و مدیریت سوء تغذیه ناشی از کمبود (دکتر فرید ایمانزاده -دکتر منصور
بهرامی -دکتر مهدی شادنوش -دکتر زهراعبدالهی)

13:30-12:40

سخنران

ارزیابی سوء تغذیه در کودکان

دکتر الهام طالچیان

اهمیت ویتامین  Dو پیشگیری از کمبود آن در کودکان

دکتر زهرا عبداللهی

آلرژی به پروتئین شیرگاو در شیرخواران و برخورد مناسب با آن

دکتر بهشته النگ

تغذیه در هزار روز اول زندگی

دکتر شریعت پناهی

پانل شیر و لبنیات و مسایل تغذیه ای و بهداشتی آن (دکتر هدایت حسینی ،مهندس باکری،
دکتر محمدی و دکتر مرتضویان)
وضعیت شیرهای مصرفی در ایران

دکتر هدایت حسینی

رفع شبهات بهداشتی تغذیه ای شیر های مصرفی

دکتر ابراهیم حسینی

میزان مصرف شیر در دانش آموزان ایرانی

دکتر عصمت ناصری

تحلیل دیدگاههای دانش آموزان در مورد مصرف شیر

دکتر اعظم دوست محمدیان

لبنیات فراسودمند و دیدگاههای مصرف کنندگان تهرانی در مورد آن
14:30-13:30

نماز و ناهار

17 -14

کارگاه دستور عمل سوء تغذیه بیمارستانی :دکتر پریسا ترابیو دکتر بهشته النگ

14 -8چهارشنبه و
پنج شنبه

سمینار سالمت مادرونوزاد ،تغذیه با شیرمادر؛ زیربنای زندگی سالم
همراه آموزش های عملی درمهارت های شیردهی ( یونیسف -اداره سالمت کودکان و انجمن
علمی تغذیه با شیر مادر ایران)
دکتر ویل پارکس -دکتر سید حامد برکاتی– دکتر فرید ایمانزاده ،دکتر ناصرکالنتری و دکتر
محمود راوری

دکتر مرجان باژن

برنامه سمینار تغذیه کودکان و نوجوانان
 3لغایت  5بهمن ماه 1397
روز دوم97/11/4
ساعت

عنوان

10:00-8:30

پانل مسایل تغذیه کودکان بستری در بیمارستان ها (دکتر الهام طالچیان ،دکتر پریسا ترابی-
دکترپژمان روحانی-دکتر کتایون خاتمی)

سخنران

اصول مراقبت تغذیه ای کودکان در بیمارستان

دکتر پریسا ترابی

تغذیه وریدی در بیماران بستری در بیمارستان

دکتر نقی دارا

مراقبت روان شناختی کودکان و خانواده ها در دوران بستری کودک

دکتر غزال زاهد

درمان تغذیه ای کودک مبتال به نارسایی کلیه در بیمارستان

دکتر معصومه محکم -مهسا
بختیاری

معرفی یک نرم افزار تحت وب برای ارزیابی وضعیت تغذیه کودکان بستری در بیمارستان
10:30-10

پذیرایی و بازدید از پوستر و نمایشگاه در طبقه دوم

15:12-10:30

پانل یشگیری و مدیریت اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان (دکترعلی اکبرسیاری-

دکتر بهاره ایمانی

دکتر زهرا عبداللهی ،دکتر رویاکلیشادی ،دکتر پریسا امیری)
مداخالت پیگیری و درمانی کودکان و نوجوانان مبتال به چاقی

دکتر علی اکبر سیاری

برنامه ایران اکو

دکتر رویا کلیشادی

رویکرد به چاقی کودکان در سطح ایران و جهان

دکتر زهرا عبداللهی

اصول روانشناختی چاقی

دکتر شیرین انصاری

تعیین کننده های چاقی در کودکان و نوجوانان

دکتر پریسا امیری

اصالح سبک زندگی درکنترل وزن کودکان و نوجوان

دکتر مریم امینی

12:30-12:15

غلظت ید در شیر و وضعیت ید نوزادان ساکن در کشورهای دارای حالت های مختلف ید

دکتر پانته آ نظری

12:45-12:30

تازه های تغذیه ای در بیماری متابولیک

هنگامه روزبهانی

12:45-13

تاثیر یک مداخله مبتنی بر وب در تغییر نگرش تغذیه کودکان دبستانی

دکتر مهتا غیرتی

13:10-13

بررسی تاثیر مداخله با کمک همتایان در تغییر سبک زندگی

دکتر علی دامغانیان

14:10-13:10

نماز و ناهار

17-14:10

کارگاه درمانی رژیم غذایی دیابت تیپ  – 1گروه گابریک

برنامه سمینار تغذیه کودکان و نوجوانان
 3لغایت  5بهمن ماه 1397
روز سوم97/11/5
ساعت

عنوان

8:30-10:15

پانل تغذیه در بیماری های خاص در کودکان دکتر آریا ستوده -دکتر پیمان عشقی

سخنران

دکتر اشرف سماوات -دکتر فرزانه فربخش-دکتر محمد رضا عالیی
8:45-8:30

تغذیه درفنیل کتونوری

مریم عزیزی

9:00-8:45

سیاست های آینده بخش تغذیه بالینی در بیمارستان های کشور

دکتر غالمرضا محمدی فارسانی

9:25 -9:00

تازه های تغذیه در سرطان کودکان

دکتر احسان حجازی -زهرا

9:40-9:25

تغذیه در سیستیک فیبروزیس

9:55-9:40

وضعیت تغذیه ای در کودکان بستری در بیمارستان های کشور

دکتر عبدالرضا نوروزی

10:15-9:55

رژیم کتوژنیک

زهرا بابایی

10:30-10:15

پروژه نوتریچک

سایه هاتفی

10:30-11

پذیرایی و بازدید از پوستر و نمایشگاه در طبقه دوم

11:15-11:00

تنوع رژیمی در کودکان مبتال به کبد چرب غیر الکلی

مریم بهشتی

11:30-11:15

بی اختیاری مدفوع در نوجوانان دبیرستانی تهران

دکتر امیر حسین حسینی

12:35-11:30

ارائه مقاالت

12:50-12:35

اختتامیه کنگره

فاضلی
دکتر رامین مدنی -فاطمه
احمدی

دکتر عصمت ناصری ،دبیر اجرایی

