بسمه تعالی

خالصه رزومه1395 -
پريسا ترابي
پزشک عمومي ( -)1376مديريت عالي بهداشت عمومي ()1385
كارشناس مسئول تغذيه گروههاي خاص (به شماره )402
شهرک قدس .خیابان ايوانک شرق .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  .بلوک  .Aطبقه ده .دفتر بهبود
تغذيه جامعه

e-mail

/ ptorabi2001@yahoo.com

torabi@health.gov.ir

خالصه سوابق اجرایی ملی:
 .1مدير گروه تغذيه جوانان ،میانساالن و سالمندان در دفتر بهبود تغذيه جامعه
 .2بنیانگذار و مسئول گروه تغذيه بالیني در دفتر مديريت بیمارستاني و تعالي خدمات بالیني معاونت درمان وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي از سال 1389
 .3مسئول برنامه تغذيه در تحول نظام سالمت دفتر بهبود تغذيه جامعه
 .4عضو اصلي كمیته تدوين ساختار تغذيه بالیني در سطح  2و  3نظام سالمت در دفتر مديريت بیمارستاني وزارت بهداشت
 .5عضو كمیته فني كشوري پزشک خانواده و نظام ارجاع مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت
 .6عضو كمیته فني بیماري هاي غیر واگیر آزمايشگاه ملي سالمت
 .7عضو كمیته بازنگري برنامه هاي سالمت (زيج حیاتي –پرونده خانوار و فرمهاي آماري) در معاونت سالمت
 .8رئیس اداره بهبود تغذيه در دفتر سالمت خانواده و جمعیت از سال  1386بمدت  3سال
 .9عضو كمیته ملي كاهش فقر غذايي خانواده هاي كم درامد در وزارت رفاه و تامین اجتماعي
 .10عضو كارگروه تخصصي غذا و امنیت غذايي در تدوين نقشه جامع علمي كشور و همكاري در تدوين نقشه جامع علمي كشور
در حوزه امنیت غذا و تغذيه
 .11عضويت در شوراي پژوهشي انستیتو تحقیقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
 .12عضويت در كارگروه حیطه خدمات سالمت در برنامه تدوين سند ارتقاء تكامل و سالمت كودكان
 .13عضويت در كارگروه شوراي سیاستگذاري وزارت بهداشت درتدوين نقشه جامع علمي سالمت كشور
 .14عضو در شوراي سیاستگذاري روغن كشور
 .15عضو كمیسیون فني تدوين استاندارد روغنها و چربي هاي خوراكي
 .16عضو در كانون هماهنگي روغنهاي خوراكي دفتر مديريت علمي و فناوري رياست جمهوري
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خالصه اقدامات و برنامه های کشوری:
 .1طراحي سه فرم ارزيابي اولیه ،تخصصي و پیگیري تغذيه اي بیماران بزرگسال و اجراي آن در پرونده بیماران بستري در
بیمارستانهاي كشور
 .2طراحي و اجراي پايلوت سه فرم ارزيابي اولیه ،تخصصي و پیگیري تغذيه اي كودكان بیمار و اجراي آن در پرونده بیماران
بستري در بیمارستانهاي كشور
 .3طراحي و برگزاري اولین دوره آموزش كشوري "حمايتهاي تغذيه اي در  "ICUبراي كارشناسان تغذيه بیمارستانهاي
كشور(دو دوره)
 .4طراحي و برگزاري اولین دوره آموزش كشوري "حمايتهاي تغذيه اي در سوختگي" براي كارشناسان تغذيه بیمارستانهاي
كشور(يک دوره)
 .5طراحي و برگزاري اولین دوره آموزش كشوري "حمايتهاي تغذيه اي در بیماريهاي كلیوي" براي كارشناسان تغذيه
بیمارستانهاي كشور(سه دوره)
 .6طراحي و برگزاري اولین دوره آموزش كشوري "تفسیر داده هاي آزمايشگاهي" براي كارشناسان تغذيه معاونتهاي درمان و
بیمارستانهاي كشور(يک دوره)
 .7طراحي و برگزاري اولین دوره آموزش كشوري " تربیت مدرسین دوره آموزشي مديريت خدمات غذايي در بیمارستانهاي
كشور" براي اساتید ،كارشناسان تغذيه دانشگاهها و بیمارستانهاي كشور
 .8تدوين اولین نسخه فرايندهاي خدمات غذايي در بیمارستان هاي كشور
 .9طراحي و برنامه ريزي تدوين اولین كوريكولوم هاي آموزشي براي پرسنل خدمات غذايي بیمارستان ها شامل "كارشناسان
تغذيه" ،آشپزها" ،سرآشپزها" ،كمک آشپزها"" ،توزيع كننده هاي غذا" و " متصديان غذا"
 .10تدوين شرح وظايف مشاورين تغذيه و رزيم درماني و پرسنل خدمات غذايي بیمارستان ها شامل "كارشناسان تغذيه،
"آشپزها" ،سرآشپزها" ،كمک آشپزها"" ،توزيع كننده هاي غذا" و " متصديان غذا"
 .11تدوين چک لیست نظارتي مشاورين تغذيه و رزيم درماني و پرسنل خدمات غذايي بیمارستان ها شامل "كارشناسان تغذيه،
"آشپزها" ،سرآشپزها" ،كمک آشپزها"" ،توزيع كننده هاي غذا" و " متصديان غذا"
 .12تدوين اولین مجموعه " ضوابط بخش تغذيه در بیمارستانهاي كشور" با همكاري بخشهاي درمان ،بهداشت ،توسعه،
پشتیباني و منابع انساني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 .13همكاري در تدوين استانداردها و سنجه هاي اعتبار بخشي بیمارستان هاي كشور از سال  1389تا 1395
 .14تالیف و همكاري در تدوين  17جلد كتاب /مجموعه با عناوين :راهنماي تغذيه و وزن گیري مادران باردار و شیرده ،راهنماي
كشوري مراقبتهاي ادغام يافته مادري ايمن  ،تغذيه در سالمت و بیماري سالمندان ،ترجمه كتاب تغذيه در راديو تراپي و
كمو تراپي ،بسته خدمت سالمت میانساالن ،بسته خدمت سالمت سالمندان ،نقش تغذيه در سالمت استخوان ،سالمت
تغذيه در مردان ،اصالح الگوي مصرف روغن ،تخم مرغ معجزه اي در سفره ،از نوشیدني ها چه مي دانید ،نان بركتي در
سفره ،مجموعه تغذيه سالم براي پزشک خانواده ،فرايندهاي مديريت خدمات غذايي در بیمارستان هاي كشور ،بسته
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مراقبتها و خدمات تغذيه اي براي كارشناسان تغذيه ،مراقبین سالمت و پزشكان ،بسته آموزشي تغذيه براي كارشناسان
تغذيه ،مراقبین سالمت و پزشكان ،بسته آموزشي تغذيه در بسته ايراپن
 .15همكاري در تدوين راهنماي ارزيابي استانداردهاي اعتباربخشي واحد تغذيه بیمارستان در ايران 1391
 .16همكاري در تدوين و الحاق "مقررات بخش تغذيه" در آئین نامه تاسیس بیمارستانهاي كشور
 .17همكاري در تدوين دستورالعمل نحوه تاسیس دفاتر مشاوره تغذيه و رژيم درماني 1390
 .18همكاري در تدوين شناسنامه و استاندارد خدمات مشاوره تغذيه در چاقي كودكان ،بزرگساالن ،سالمندان و مادران باردار
و دستگاه هاي كمک الغري در مراكز مشاوره تغذيه و رژيم درماني
 .19همكاري در اجراي مطالعات كشوري همچون  ،NUTRI-KAPبررسي وضعیت ريز مغذيهاي كشور و ...
 .20همكاري در تدوين سند ملي تغذيه كشور ،سند سالمت جوانان ،سند سالمت میانساالن و سند سالمت سالمندان
 .21طراحي و اجراي طرح بررسي وضعیت تغذيه در بیمارستانهاي كشور با همكاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد 93
 .22طراحي و اجراي طرح پايلوت ارزيابي تغذيه كودكان بستري در بیمارستانهاي كشور در  15بیمارستان كشور 95-94
 .23طراحي و تدوين فرم هاي ارزيابي و پیگیري تغذيه اي كارشناسان تغذيه در مراكز جامع سالمت
 .24طراحي و تدوين فرم هاي غربالگري تغذيه اي مراقبین سالمت در پايگاه هاي سالمت
 .25عضو كمیته علمي در كنگره هاي بین المللي تغذيه ايران از سال 1386

 .26همكاري در اجراي طرح غني سازي شیر با ويتامین  Dدر استان تهران
 .27پیاده سازي منحني هاي وزن گیري مادران باردار در پرونده هاي بهداشتي مادران باردار در شبكه بهداشتي درماني كشور
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