آیین نامه گروه تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی

با یاری خداوند متعال ،انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سالمت ایران با توجه به اهداف خود در زمینه ایجاد گروههای تخصصی وبدنبال
درخواست جمع کثیری از فارغ التحصیالن رشته تغذیه که به فعالیت بالینی و رژیم درمانی مشغول هستند و با توجه به احساس نیاز جامعه تغذیه
کشور گروه تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی را ذیل خود تشکیل می دهد .
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گروه تخصصی طبق آئین نامه مصوب دبیر خانه انجمن های علمی گروه پزشکی تشکیل می شود.
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انتخاب مدیر شایسته با تجربه های مرتبط که عضو هیات علمی نیز با شد توسط اعضای هیات مدیره انجمن انتخاب و حکم مدیریت گروه

تخصصی توسط ریاست انجمن علمی صادر می گردد .پس از تشکیل گروه رئیس گروه از طریق انتخابات جایگزین می گردد.

اهداف:
•

توانمند سازی و باز آموزی اعضای مشغول به کار در بخش های مختلف خصوصی ،دولتی ،درمانگاهها و بیمارستان ها در انجام فعالیتهای

مرتبط با رژیم درمانی
•

شناساندن و تبیین جایگاه علمی دانش آموختگان همه سطوح رشته تغذیه (کارشناس،کارشناس ارشد و دکترا )در ارائه خدمات تخصصی

رژیم درمانی


تالش در تدوین  ،بازسازی  ،به تصویب رساندن و به اجرا رساندن قوانین مرتبط با فعالیت های حیطه رژیم درمانی در سیاست سازی و سیاست
گذاری های خرد و کالن کشوری وبا توجه به سطح بندی خدمات



ارتقای سطح آگاهی سطوح مختلف جامعه با حیطه تخصصی رژیم درمانی و فرهنگ سازی برای دریافت خدمات رژیم درمانی از دانش
آموختگان علمی این رشته ((کارشناس،کارشناس ارشد و دکترا ) از طریق ارتباطات و آموزش های رسانه های همگانی حقیقی و مجازی
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فعالیتها:


شناسائی نیازها و نقصانهای مهارتی رژیم درمانهای سراسر کشور در ارائه خدمات رژیم درمانی و ارائه راه حلها  ،برنامه ها و پیشنهادهای
مداخله ای برای جبران و رفع کاستی های موجود .



مشارکت در تدوین برنامه های اجرایی رویدادهای علمی انجمن.



تعامل و رایزنی فعال با اعضای مشغول به فعالیت رژیم درمانی در بخش های مختلف کاری



مشارکت فعال در برنامه هایی که در آنها به هر طریق به حیطه فعالیتهای رژیم درمانی پرداخته می شود از جمله جشنواره ها مناسبتی
،برنامه های رسانه ملی ،استفاده از فضاهای تعاملی مجازی و حقیقی ،سخنرانی  ،آموزش های همگانی



مشارکت فعال در رویدادهای علمی گروه پزشکی وپیراپزشکی با هدف شناساندن تغذیه بالینی و رژیم درمانی به عنوان فرآیندی تخصصی
کمک رسان و (.عضویت در کمیته های علمی ،ارائه مقاالت ،سخنرانیها و پژوهش های مرتبط



مشارکت فعال در ایجاد ارتباطات و تعامالت موثر با سیاست گذاران و بخش های حاکمیتی مرتبط با فعالیتهای رژیم درمانی در جهت
پیشنهاد قوانین مناسب و موثر در احصای حقوق تخصصی و شغلی رژیم درمانی و تالش جهت متقاعد کردن قانونگذاران به تصویب
مصوبه های مرتبط در وزارتخانه ها و ارگانهای متولی مانند وزارت بهداشت (معاونتهای درمان  ،بهداشتی ،آموزشی ) ،سازمان نظام
پزشکی و ...



ایجاد جایگاهی برای هم اندیشی در خصوص مشکالت گروه تخصصی ،بیان مشکالت و یافتن راه کارهای اجرایی طی مشورت با بزرگان
این رشته.



گردآوری سیاست های کشوری مرتبط با این رشته در سازمان ها و وزارت خانه های ذیربط و تالش در اجرا و پیگیری اجرای تام آن با

هدف صیانت از حقوق کارشناسان تغذیه که در دفاتر و یا کلینیک ها و بیمارستانهای کشوربه خدمت رژیم درمانی مشغولند .


گردهمایی دوره ای برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی ملی ،منطقه ای و جهانی و توسعه تجارب موفق جهان در رژیم درمانی و
تغذیه بالینی .



فعال سازی صفحه الکترونیک تخصصی مربوط به تازه های رژیم درمانی و نیاز های آتی این رشته در تغذیه بالینی در سایت انجمن
علمی.
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تالش برای برگزاری گردهمایی دوره ای اعضای گروه تخصصی با مسئولین کشوری جهت بحث و بررسی و انتقال مشکالت رشته به
سیاست گذاران و مدیران مرتبط در بخش های مختلف ساختاری ،نیروی انسانی ،نظارت و ارزشیابی ،صدور پروانه ،آموزشی و
دانشجویی



برقراری ارتباط با دانشگاه های علوم پزشکی کشور و معاونتهای ذیربط جهت اطالع رسانی برگزاری دوره های آموزشی رژیم درمانی



جلب همکاری اساتید دارای تجربه مشاوره بالینی در دفاتر کار و بیمارستان های کشور جهت تدریس در کارگاه های علمی مربوطه



اعالم آمادگی و جلب همکاری با دفتر تدوین استاندارد وزارت بهداشت برای تدوین استانداردها و شناسنامه خدمات مشاوره تغذیه در
بیمارستان ها



ایجاد ارتباط موثر با فدراسیون پزشکی ورزشی



ایجاد ارتباط با سازمان نظام پزشکی



ایجاد ارتباط متولیان امور بیمه کشور



همکاری و برقراری ارتباط با سایر انجمن های ملی و بین المللی در زمینه های فوق

مشخصات اعضای گروه تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی


عضو انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سالمت باشند



ترجیحا دارای شماره نظام پزشکی تغذیه باشند



پیشکسوتان رشته با تجارب کار بالینی باشند



فارغ التحصیالن رشته تغذیه در مقاطع مختلف تحصیلی شاغل به کار تغذیه بالینی و ارائه رژیم درمانی در دفاتر خصوصی ،کلینیک ،
بیمارستانها ،سالن ها و اماکن ورزشی و سایر مراکز دولتی و غیر دولتی
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ساختار داخلی
گروه تخصصی دارای رئیس ،نایب رئیس و دبیر می باشد که در انتخابات میان گروهی انتخاب می شوند.
رئیس گروه اداره جلسات را بر عهده داشته و گزارش تصمیمات جلسه را به هیئت مدیره انجمن ارسال و پیگیری می نماید.
نایب رئیس در غیاب رئیس مسئولیتهای او را بر عهده دارد.
دبیر گروه مسئولیت گزارش جلسات و ارسال آن برای افراد گروه را بر عهداه دارد.
توصیه می شود از منتخبین همکار ،افراد فعال و داوطلبی بشرح زیر انتخاب شوند:
یکنفر عضو فعال رابط با سازمان نظام پزشکی
یکنفر عضو فعال رابط با وزارت بهداشت
یکنفر عضو فعال رابط با وزارت ورزش و جوانان

تواتر زمانی برگزاری جلسات:
در ابتدای تشکیل گروه،به منظور تهیه نقشه راه و تبیین اصول و مبانی فعالیت ها جلسات گروه د رماه اول به صورت هفتگی و یپس به صورت ماهانه
برگزار می گردد و با حضور حداکثری اعضا رسمیت پیدا می کند.

