
 

 دبيرخانه انجمن ملي خامگياهخواري و گياهخواري ايران  

 «  6»فرم شماره                             
 )فرم دعوت از متخصصان و اساتيد محترم تغذيه ايران (

 طيف: رايج سنتي و خامگياهخوار(  3)از هر          
 
 

 به نام خداوند جان و خرد 

 تغذيه انسان نياز به بازنگري دارد متخصصان روشن است كه  و بر اساتيد 
 بركسي پوشيده نيست كه هر برنامه اي به هم انديشي متخصصان و اساتيد حوزه هاي مربوطه رو آورد، نتيجه بهتري دارد.

 
اي   نامهآن شدند تا با هم انديشي ، بربه همين جهت عده اي متخصص تغذيه از هر سه طيف تغذيه ايران )رايج ،سنتي و خامگياهخواري (بر

 مشترك تحت عنوان »طرح ملي تشويق مردم به خامگياهخواري  روزهاي فرد« درانجمن ملي به شرح زير ارائه دهند.

1 -: براحتي تشخيص دهند كه  بتوانند  اينكه مردم  نمايند؟ فرم جهت  را درمان  بيماري  يا چگونه  نمايند؟  را حفظ  توانند سالمتي  چگونه مي 
 ( 1رم شماره  آزمايش پزشكي طراحي شد )ف 

همچنين برنامه اي مشترك جهت هدايت تغذيه مردم به  مواردي كه شبيه سفره عموم جامعه ايران و با زبان ساده و بدون ذكر اعداد و ارقام - 2
 ( 2و بدون ذكر دليل علمي باشد، طراحي نمودند )فرم شماره  

شتري را با مسير درست خامگياهخواري آشنا نمايند، برنامه اي ارائه نمودند  و اينكه مديران انجمنها و گروههاي سراسر كشور بتوانند مردم بي- 3
 ( 3)فرم شماره 

 ( 4)فرم شماره  دباشد فرمي طراحي ايجاد شتحت نظر   نفره  10در يک گروه   ارائه نمايد وو اينكه تازه وارد بداند هنگام ورود الزم است آزمايش پزشكي - 4

 ( 5كي از فرمها، اساسنامه انجمن ملي خامگياهخواري و گياهخواري ايران مي باشد )فرم شماره  ي- 5
 ( 6فرمي كه درحال مطالعه هستيد،فرم دعوت از اساتيد و متخصصين مي باشد )فرم شماره    - 7

 ( 16تا  7همچنين چند فرم ديگر طراحي شده كه خط مشي يا برنامه آينده انجمن ملي مي باشد )فرمهاي  - 8

 جهت اطالع به عرض مي رسد متخصصان و اساتيدي كه تاكنون از هر سه طيف تغذيه فوق، -9
 باشندويرايش و مشورت جهت فرمهاي موجود،دبيرخانه را همراهي نموده اند، به شرح زير مي  

دكتر  )بترتيب حروف الفبا(:سركار خانم دكتر آذر )زرين آذر(، سركارخانم دكتر پيغمبري ، جناب آقاي دكتر ناصرالدين حسن زاده ، جناب آقاي    

 رضا حق پرست ،جناب آقاي دكتر موسي صالحي)وساير اساتيد و متخصصين از هر سه طيف تغذيه ايران ()رايج ، سنتي ، خامگياهخواري(  

 
سال خامگياهخواري يا   50تا    5وبسيار بديهي است براي اطالع ازنظرات خاص بزرگواران فوق و يا هريک از اساتيد محترم )كه داراي تجربه  - 10

دبيرخانه را همراهي نموده اند ، چه آنها كه دبيرخانه فرصت ارتباط  با آنها را نداشته فوق،   7اري هستند ( چه انها  كه به شرح رديف  گياهخو

 است، الزم است به آدرسهاي مجازي و كتب شخصي خودشان مراجعه فرمائيد تا درهر مورد خاص، از نقطه نظرات خودشان بهره گيريد. 

 

اين انجمن نيازبه همراهي و هم انديشي متخصصان و اساتيد بيشتر، از هر سه طيف تغذيه )رايج، سنتي و خامگياهخواري( بديهي است كه - 11
 كه سالمت جامعه دغدغه اساسي شان هست، دارد. 

دكتر، پزشک متخصص يا عمومي،  منعكس است، موافقيد )با هر عنوان كه داريد:    3و  2و  1لذا چنانچه حضرتعالي با اين طرح كه جزئيات آن در فرمهاي  -12
از جمله مديران انجمنها و گروههاي تغذيه(تقاضا مي شود نام و هرمشخصات كه نياز ميدانيد را، بايكي از روشها ،به  مدير موسسه درماني يا موارد همرديف، 

گردد نتيجتاً افراد شهر خودتان حضوراً ،  و درسطح كشور   منعكس ، 2فرم  7تلفنها يا نشاني زير ، به اطالع دبيرخانه انجمن ملي برسانيد تا درسايت و ستون 

 )با سپاس دبيرخانه انجمن ملي خامگياهخواري و گياهخواري ايران (                                                ازمجازي، از علومتان بهره مند گردند
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