شانزدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان
 12-14اسفند 1399
برنامه روز اول -وبینار اضافه وزن و چاقی در کودکان  -دبیر  :دکتر رویا کلیشادی

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

تخصص

9-9:10

دکتر غالمرضا

افتتاحیه

فوق تخصص گوارش کودکان

9:10-9:30

دکتر علی اکبر

نقش پزشک در برخورد با کودک مبتال

ر یاست انجمن علمی تغذیه کودکان

دکتر زهرا

چالش های چاقی در کودکان و برنامه

دکترای تغذیه ،مدیرکل دفتربهبود

خاتمی
سیاری

9:30-9:۵0

عبدالهی

9:۵0-10:10

دکتر مهناز
تسلیمی

به چاقی

Iran-ECHO

برنامه آموزش پیشگیری و کنترل چاقی

ایران

تغذیه وزارت بهداشت

دکترای مدیریت آموزشی ،مشاور

مدیرکل دفترسالمت وزارت آموزش و

دانش آموزان کشور در پاندمی کووید۱۹

پرورش

10:10-10:30

دکتر رویا

پیشگیری و درمان مرحله به مرحله

متخصص کودکان ،استاد دانشگاه

10:30-10:۵0

دکترنسرین

آمادگی جامعه و محیط،دو پیش نیازو

دکترای تغذیه ،استاد انستیتو

10:۵0-11:10

دکتر پریسا امیری

چالش های آموزش جامعه ایرانی در

11:10-11:30

دکترهاله

فعالیت فیزیکی مناسب برای کنترل

متخصص پزشکی ورزشی،

11:30-11:۵0

دکتر فهیمه

عوارض اندوکرین چاقی کودکان و

فوق تخصص غدد درون ریز و

11:۵0-1۲:10

دکتر علی اکبر

نحوه تعامل تیم مراقبت کودک چاق

کلیشادی
امیدوار

چاقی کودکان و نوجوانان

مولفه ضروری درموفقیت برنامه های

علوم پزشکی اصفهان

تحقیقات تغذیه وصنایع غذایی

پیشگیری از چاقی کودکان و نوجوانان
کنترل چاقی کودکان و نوجوانان

دکترای آموزش بهداشت و ارتقای
سالمت ،دانشیار دانشگاه شهید
بهشتی

دادگستر

سهیلی پور

سیاری

چاقی کودکان ونوجوانان
نوجوانان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
متابولیسم کودکان،دانشیار دانشگاه
علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات گوارش ،کبدو تغذیه
کودکان

شانزدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان
 12-14اسفند 1399
برنامه روز دوم  :وبینار تغذیه بیمارستانی با رویکرد به کویید -19دبیر :دکتر بهشته النگ

ساعت
9-9:15

9:15-9:45

سخنران
دکتر امیر حسین

حسینی

دکتر غالمرضا

فارسانی

9:45-10

دکتر منصور بهرامی

10-10:15

دکتر نقی دارا

عنوان سخنرانی

تخصص

چالش های تشخیصی -درمانی

مرکز تحقیقات گوارش،

در Pediatric Feeding disorder

کبدو تغذیه کودکان

تغذیه انترال در کوید19-

دکترای تغذیه

هایپر لیپیدمی

متخصص کودکان

تغذیه در کودکان مبتالبه آلرژی غذایی

مرکز تحقیقات گوارش،
کبدو تغذیه کودکان

10:15-10:45

دکتر فر ید ایمان زاده

تغذیه در بیماری های کلیوی

مرکز تحقیقات گوارش،
کبدو تغذیه کودکان

پایش رشد و تفسیر منحنی رشد در

فوق تخصص گوارش

10:45-11

دکتر رامین مدنی

تغذیه در بیماران PICU

مرکز تحقیقات گوارش،

11-11:30

دکتر پژمان روحانی
دکتر بهاره ایمانی

تغذیه پرنترال در کوید19-

مرکز تحقیقات گوارش،

11:45-12

دکتر کتایون خاتمی

اهمیت تغذیه با شیر مادر

مرکز تحقیقات گوارش،

12:15-12

دکتر بهشته النگ

تغذیه در بیماری های متابولیک

مرکز تحقیقات گوارش،

11:30-11:45

بیماران بستری

کودکان

کبدو تغذیه کودکان
کبدو تغذیه کودکان
کبدو تغذیه کودکان
کبدو تغذیه کودکان

شانزدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان
 12-14اسفند 1399
برنامه روز سوم – وبینار سوء تغذیه -دبیر :دکتر ناصر کالنتری

ساعت

سخنران

9-9:30

دکتر مینا مینایی

9:30-10

دکتر الهام

عنوان سخنرانی

تخصص

وضعیت سوء تغدیه کودکان ایرانی

دکترای
تخصصی تغذیه

طالچیان

10-10:30

دکترناصر کالنتری

10:30-11

دکتر محمدرضا

11:30-12

دکتر مرجان عجمی

انواع سوء تغذیه کودکان( حاد -مزمن /خفیف -
متوسط -شدید(
روش مواجهه با کودک مبتال به سوء تغدیه حاد
(خفیف ،متوسط شدید)

عالیی

فوق تخصص
گوارش کودکان

متخصص
کودکان

روش مواجهه با کودک مبتال به سوء تغذیه مزمن )

فوق تخصص

تازه های تغذیه و مکمل یاری کودکان در دوران کرونا

دکترای

خفیف ،متوسط ،شدید)

غدد اطفال

تخصصی تغذیه

