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 خالصه

رو کارشناســان تغذیــه  امــروزه بــا توجــه بــه پیشــرفت علــم تغذیــه و پیــدایش حیطــه هــاي جدیــد در تغذیــه، حیطــه هــاي پــیش مقدمه:

ــز رو ــت  .ه گســترش اســتبــ  نی ــانی بیمــاران، اهمی ــالینی و درم ــوان بخشــی از مراقبــت هــاي ب ــه عن ــه اي ب ــه ي مراقبــت هــاي تغذی ارائ

ــاي غیر ــاري ه ــان بیم ــگیري و درم ــه در پیش ــرتغذی ــدارس و  واگی ــه در م ــزون تغذی ــش روزاف ــارخون ، نق ــت، فش ــاقی، دیاب ــد چ مانن

نقــش ویــژه اي آن نعت غــذا و بهبــود کیفیــت اهمیــت یــافتن ســالم ســازي صــ  و مراکــز اجتمــاعی جهــت تــرویج ســبک زنــدگی ســالم

ــش  ــراي دان ــه ب ــرد و جامع ــالمت ف ــه در س ــان تغذی ــاد و آموختگ ــر ایج ــاي اخی ــال ه ــته را در س ــن رش ــان ای ــش آموختگ ــه دان ــاز ب نی

 کرده است. پررنگ 

ــر  ــرف دیگ ــته از ط ــاي گذش ــال ه ــانیدر س ــروي انس ــأمین نی ــص ت ــاي  متخص ــوزه ه ــه ي در ح ــالینی تغذی ــان  و  1ب ــه ايدرم  2تغذی

نیــروي انســانی ین ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد شــکاف مهمــی بــ  کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ي تغذیــهانسبت به سایر حــوزه هــ 

ــانی  ــروي انس ــاز و نی ــورد نی ــده م ــت ش ــوزه در  تربی ــن دو ح ــت. ای ــت کــه شــده اس ــن در حالیس ــاسای ــر اس ــات  ب ــود در گزارش  موج

 درصد نیروي انسانی تغذیه در این حوزه شاغل می باشند. 60-50 ي پیشرو در امر تغذیه،  حدودکشورها

در حــوزه هــاي متفــاوت از جملــه تغذیــه ه و ایجــاد کارکردهــاي جدیــد تغذیــه بــدیهی اســت بــا توجــه بــه پررنــگ شــدن نقــش تغذیــ  

ــاري و  ــاوره ي تج ــذایی، مش ــدمات غ ــدیریت خ ــه، م ــت و جامع ــه در بهداش ــه اي، تغذی ــان تغذی ــالینی، درم ــژوهش  ي ب ــوزش و پ آم

 ف موجود دامن می زند. تربیت نیروي انسانی به روال قبلی نه تنها پاسخ گوي نیاز جامعه نیست بلکه به عمیق تر شدن شکا

ــزارش، ــن گ ــدف از ای ــال   ه ــا س ــه ت ــوم تغذی ــاي عل ــته ه ــاز در رش ــانی موردنی ــروي انس ــرآورد نی ــه   1404ب ــویی ب ــخ گ ــت پاس جه

 می باشد. در حوزه هاي متفاوت این رشته هاي موجود جامعه نیاز

ــاز تغذیــه تــا ســال : روش کــار  و ابتــدا حیطــه هــاي خــدمات رشــته ي علــوم تغذیــه مشــخص  1404جهــت بــرآورد نیــروي مــورد نی

جهــت بــرآورد نیــروي انســانی در هــر حیطــه مــدل یــا روي انســانی مــورد نیــاز در هــر حیطــه بــه تفکیــک رشــته مقطــع بــرآورد شــد. نیــ 

ــا شــرایط و داده هــاي در دســترس متناســب روشــی ــاز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ب در هــر . ســپس مجمــوع نیــروي انســانی مــورد نی

بــا احتســاب احتمــال همپوشــانی برخــی از خــدمات و یــا عــدم نیــاز بــه نیــروي تمــام وقــت در برخــی حیطــه هــا محاســبه رشــته مقطــع 

، کمبــود و مــازاد نیــاز رش دانشــجو در رشــته مقــاطع مختلــفذیرونــد فعلــی پــ و انی ســ با توجــه بــه وضــعیت فعلــی نیــروي انسپس  .شد

نشــان داده شــده  الــفرآورد نیــروي انســانی در هــر حیطــه در جــدول بــ روش . علــوم تغذیــه برآوردگردیــد مختلــف در رشــته مقــاطع

  است.

ــایج  ــاز در هــر رشــته مقطــع : نت ــا ســالپــس از محاســبه ي نیــروي مــورد نی ــاو  1404ت ــروي مقایســه ب در صــورت  انســانی وضــعیت نی

ــی ــذیرش فعل ــد پ ــه ي رون ــایج در  ،ادام ــرار گرفــت کــه نت ــورد بررســی ق ــرو جهــت هــر رشــته مقطــع م ــود نی ــا کمب ــازاد و ی ــروي م نی

 نشان داده شده است. بل وجد

 
1 Clinical Nutrition 
2 Medical Nutrition Therapy 
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 يمشــخص ضــرور یاســتیرشــته مقــاطع در طــول زمــان و بــا س رشیم شــده،  اصــالح رونــد پــذاســاس برطبــق محاســبات انجــا نیــ بــر ا

و  ابــدیکــاهش  یعمــوم شــاتیبــا گرا  یلــ یتکم التیرشــته مقــاطع تحصــ  یدر برخــ  رشیپــذ تیــ کــه ظرف يرســد بــه نحــو یبه نظــر مــ 

 گردد.  جادیمختلف ا يدر حوزه ها یبا دانش و مهارت تخصص یانسان يروین تیترب يدر راستا يدیجد يها تیظرف

 .گرد ت یسپس تثب و  ابدی  يکاهش مختصر ه یعلوم تغذ یکارشناس تیالزم است  ظرف نیبنابرا

  ن ی. در اابدی رییبرآورد شده، تغ  از یارشد متناسب با ن یدر رشته مقاطع کارشناس رشیپذ يو الگو  رشی پذ تیظرفدر مقطع ارشد الزمست  

ارشد   یسدر مقطع کارشنا  یانسان ي روین  تی و در عوض ترب ابدیکاهش  ادیز بی با ش هی ارشد علوم تغذ یکارشناس تیظرف  بایدراستا 

پس از چند سال   یدر علوم بهداشت هی رشته تغذ تیمتمرکز گردد. ظرف ینیبال  هی ارشد تغذ یدر قالب کارشناس ی تخصص يرو ین نیتأم

و محدود   یپست سازمان  تی در بحران ها و حوادث با توجه به محدود هیدر رشته علوم تغذ رشی برسد. پذ  تی به تثب  یجیتدر تیظرف

دانش آموختگان باشد.   يمشخص برا یابیکشورها منوط به جا ریمشابه در سا ي و نبود رشته  یخصوص خش کار آنان در ب ي بودن فضا

 .کند دا یادامه پ یفعل تیبا ظرف یورزش  هیرشته تغذ رشیپذ

برســد. بــا توجــه بــه  تیــ بــه تثب افتــهیکــاهش  تیــ و بــا ظرف ابــدیموجــود، کــاهش  ازیــ با توجــه بــه مــازاد ن زین هیعلوم تغذ يدکتر تیظرف

ــرا یپســت ســازمان تیمحــدود ــر يب ــودن فضــا هیــ غــذا و تغذ يهــا اســتیس یتخصصــ  يدانــش آموختگــان دکت کــار  يو محــدود ب

ــان در بخــش خصوصــ  ــهیپذ تیــ و ترب یآن ــداوم  یمــ  شــنهادیپ ا،یــ ارشــد در دن یدر ســطح کارشناســ  ه حــوز نیــ شــدگان ا رفت گــردد ت

 رشته باشد. نیدانش آموختگان ا يمشخص برا یابیرشته منوط به جا نیدر ا رشیپذ

ــرآورد انجــام شــده   ــا ســال  هیــ نفــر پزشــک متخصــص تغذ 790براســاس  ب ــاطع  ازیــ مــورد ن 1404ت ــه رشــته مق ــا توجــه ب اســت کــه ب

گــروه از   نیــ ا تیــ بســتر مناســب ترب جــادیجهــت ا یمــدون یآموزشــ  يآن هــا  فعــال دوره  یآموزشــ  کولــومیکور موجــود، اهــداف و

 هیــ درمــان تغذ يدانــش و مهــارت ارائــه  هیــ علــوم تغذ یانســان يروهــایاز ن کیــ  چیمتخصــص، وجــود نــدارد. از آنجــا کــه هــ  يروهــاین

ــد و از طــرف د يا هیــ پزشــکان متخصــص تغذ فیو پوشــش وظــا يا ــه تخصصــ  گــریرا ندارن ــا توجــه ب ــه  نیــ بــودن ا یب ســطح از ارائ

 نیــ ا يجهــت ارائــه  یدانــش و مهــارت کــاف زیــ ن نیمتخصصــ  ریســا ایــ و  یپزشــکان اعــم از پزشــکان عمــوم ریســا ،ینیخــدمات بــال ي

ــان ــه  یبخــش از خــدمات درم ــون ارائ ــد، هــم اکن ــا  ییو ســرپا يبســتر مــارانیجهــت ب یبخــش از خــدمات تخصصــ  نیــ ا يرا ندارن ب

ــد ــان يرویــ ن يچــالش ج ــابر ا یانس ــه اســت. بن ــع  سیتأســ  نیــ مواج ــته مقط ــدون جهــت ترب یآموزشــ  يدوره  ایــ رش ــکان  تیــ م پزش

ــص تغذ ــه  هیــ متخص ــه ر يو در مرحل ــد برنام ــت ترب يزیــ بع ــداقل تیــ جه ــد از ن ح ــان يرویــ ده درص ــال  یانس ــا س از  1404الزم ت

 باشد.  یجامعه م ازیبه ن ییجهت پاسخگو هیذتغ یانسان يروین نیمسائل تأم نیتر يضرور

) در یونیــ لیهشــتاد و پــنج م تیــ (جمع1404طبــق بــرآورد انجــام شــده، در ســال  هیــ رشــته مقــاطع علــوم تغذ تیــ ظرف رییــ صــورت تغ در

ــه  14382کشــور تعــداد  ــوم تغذ ينفــر دانــش آموخت وجــود دارد و شــاخص  هیــ نفــر پزشــک متخصــص تغذ55 و هیــ رشــته مقــاطع عل

ــوم تغذ یانســان يرویــ ن ــه ازا 18.04 هیــ عل ــه ا تیــ صــد هــزار نفــر جمع ينفــر ب ــر ارتقــا بیــ ترت نیــ خواهــد شــد. ب شــاخص  يعــالوه ب

 زیــ کشــورها ن ریشــاخص نســبت بــه ســا نیــ )، ا تیــ صــدهزار نفــر جمع يبــه ازا  هیــ تغذ یانســان يرویــ نفــر ن 8.81(یفعلــ  یانســان يرویــ ن

ــوب ــطح مطل ــد گ یدر س ــرار خواه ــر آن توزق ــالوه ب ــت. ع ــب ن عیــ رف ــاهنگ رویــ متناس ــارت  ن یو هم ــش و مه ــان يرویــ دان ــا  یانس ب

 جامعه باشد. ي هیتغذ تیجهت ارتقا وضع یتواند گام مهم یجامعه م يازهاین
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 ییاجرا شنهاداتیپ

 هیعلوم تغذ یکارشناس •
ــدر کــاهش • ــذ تیــ ظرف یجیت ــوم تغذ یکارشناســ  رشیپ ــه م هیــ عل و ســپس  جنفــر  در ســه ســال طبــق جــدول  128 زانیــ ب

  تیظرف تیتثب

 میبــه بــرآورد محاســبه شــده دســت خــواه 1404در ســال  ابــد،یطبــق رونــد بــاال کــاهش  رشیپــذ تیــ کــه ظرف یصورت در •

 يدوره  کـیـ مــازاد بعــد از  هـیـ تغذ یدانــش آموختگــان کارشناـسـ  شیاز افــزا يریجهــت جلــوگ نـیـ . بنــابر ا افــتی

ــاهش ظرف ــاله ن تیــ ک ــه س ــه تثب ازیــ س ــوگ تیــ ظرف تیــ ب ــا سیاز تأســ  يریو  جل ــل ه ــته مح و  یکارشناســ  دیــ جد يرش

ــوگ ــزا يریجلـ ــ ظرف شیاز افـ ــذ تـی ــا رشیپـ ــل هـ ــته محـ ــگاه  يدر رشـ ــگاه آزاد و دانشـ ــود (بخصـــوص در دانشـ موجـ

 باشد. ی) میرانتفاعیغ

 هیارشد علوم تغذ یکارشناس •
طبــق  1402-1399 يهــر ســال نســبت بــه ســال قبــل در ســال هــا هیــ ارشــد علــوم تغذ یکارشناســ  رشیپــذ تیــ ظرف کــاهش •

 ججدول 

 یمــ  شــنهادیپ نیــ وجــود دارد. بنــابر ا ازیــ مــازاد بــر ن ينفــر دانــش آموختــه  2024همچنــان  1404صــورت تــا ســال  نیــ ا در •

کــاهش و  زیــ ن 1404و  1403در ســال  رشیپــذ تیــ ظرف د،یــ جد يرشــته محــل هــا سیاز تأســ  يریشــود عــالوه بــر جلــوگ

 شود. تیتثب يبعد ينفر در سال ها  10ساالنه  رشیپذ تیسپس ظرف

 هیدر تغذ یارشد علوم بهداشت یکارشناس •
ــه ســال قبــل در ســال  هیــ در تغذ یارشــد علــوم بهداشــت یکارشناســ  رشیپــذ تیــ ظرف یجیتــدر کــاهش • هــر ســال نســبت ب

 جطبق جدول  تیظرف تیو سپس تثب 1400-1399 يها

 میبــه بــرآورد محاســبه شــده دســت خــواه 1404در ســال  ابــد،یطبــق رونــد بــاال کــاهش  رشیپــذ تیــ کــه ظرف یصورت در •

  35ســاالنه  رشیپــذ تیــ ظرف د،یــ جد يرشــته محــل هــا سیاز تأســ  يریشــود عــالوه بــر جلــوگ یمــ  شــنهادیپ نی. بنــابراافتی

 فظ شود.ح زین يبعد ينفر در سال ها

ــا • ــه ترب ب ــوم بهداشــت يادیــ تعــداد ز تیــ توجــه ب ــوم تغذ یو کارشناســ  هیــ در تغذ یاز دانــش آموختگــان ارشــد عل در  هیــ عل

ــا ــال ه ــور و همچنــ  يس ــل در کش ــور در پ ازیــ ن نیقب ــرم کش ــگیمب ــاریاز ب يریش ــا يم ــر ریــ غ يه ــاق يمس ــون چ  ،یهمچ

ــتید ــار اب ــون و ...، پ ي، پرفش ــنهادیخ ــاخص فعلــ  یمــ  ش ــود ش ــت بهب ــود جه ــان يرویــ ن یش ــوزه  یانس  ي هیــ تغذ يدر ح

ــه  از ظرف ــه مــ  تیــ جامع ــه از آن جمل ــود و ک ــتفاده ش ــود اس ــزا یموج ــه اف ــوان ب ــان يرویــ ن شیت ــز  هیــ تغذ یانس در مراک

ــرا هیــ اول يبرنامــه گســترش مراقبــت هــا "در یبهداشــت ــه رشــته  "ســالمت یتحقــق پوشــش همگــان يســالمت ب و توجــه ب

اشــاره کــرد. عــالوه بــر آن  يمســر ریــ غ يهــا يمــاریو درمــان ب يریشــگیپ یملــ  يدر برنامــه هــا هیــ تغذ یکارشناســ  یشــغل

ــد ــه توانمن ــا يالزم اســت کــه ب ــده  يه ــب ش ــان کارشناســ  يکس ــش آموختگ ــت یدان ــوم بهداش در  هیــ در تغذ یارشــد عل

 مبذول گردد. ژه یتوجه و یاتیعمل يجامعه در برنامه ها ازیرفع ن

 رمترقبهیدر بحران و حوادث غ هیارشد علوم تغذ یکارشناس •

 رمترقبهیدر بحران و حوادث غ هیارشد علوم تغذ یکارشناس رشیتوقف پذ •
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ــه عــدم اختصــاص پســت شــغل • ــا توجــه ب ــرا یرنظــامیغ يمشــخص در ســازمان هــا یب ــش آموختگــان ا يب رشــته،  نیــ دان

ــا ــودن فض ــدود ب ــش خصوصــ  يمح ــان در بخ ــار آن ــته  نیو همچنــ  یک ــود رش ــدم وج ــا يع ــابه در س ــورها  ریمش کش

 يهــا مانمشــخص جهــت دانــش آموختگــان در ســاز یابیــ رشــته منــوط بــه جا نیــ در ا رشیپــذ تیــ شــود ظرف یمــ  شنهادیپ

 گردد. نییمسلح تع يروهاین ازیدر جهت ن ایو  یدولت

ــا توجــه بــه حضــور تعــداد ز نیهمچنــ  • و عــدم اســتفاده از  ایــ در حــوادث و بال هیــ متخصــص در تغذ یانســان يرویــ ن يادیــ ب

ــراد در نیــ ا ــه  "اف ــوم یاتیــ عمل یملــ  يبرنام ــت عم ــخ بهداش ــا تیــ و فور ایــ در بال یپاس ــنهادی، پ"ه ــود از ا یمــ  ش  نیــ ش

ــود در ا يرویــ ن ــص موج ــا نیــ متخص ــه ه ــه و برنام ــر يبرنام ــتاد بح ــابه در س ــت و وزارت  انمش ــوادث وزارت بهداش و ح

 کشور استفاده شود.

 ینیبال هید تغذارش یکارشناس •
 جطبق جدول  ینیبال ي هیارشد تغذ یکارشناس رشیپذ تیظرف یجیتدر شیافزا •

ــت • ــأم جه ــان يرویــ ن نیت ــوزه  یانس ــال ي هیــ تغذ يدر ح ــد پ ینیب ــا رون ــنهادیب ــال  يش ــود ن 1404در س ــان کمب  رویــ همچن

 حفظ شود. دیبا زین يبعد ينفر در سال ها 124ساالنه  رشیپذ تیظرف نیوجود خواهد داشت. بنابر ا

 يدر ارائــه  ینیو مهــارت بــال یبــا دانــش کــاف یانســان يرویــ بــه ن ازیــ ن نیتــأم رویــ تعــداد ن نیــ ا تیــ آنجا که هــدف از ترب از •

ــا ــت ه ــدمات مراقب ــارانیدر ب يا هیــ تغذ يخ ــد یمــ  م ــوع -باش ــه در دوره  یموض ــد  یو کارشناســ  یکارشناســ  يک ارش

 تیــ کم يفــدا دیــ اســت کــه نبا یمهمــ  وضــوعدوره م نیــ آمــوزش در ا تیــ فیک  -تحقــق نداشــته اســت تیــ قابل هیــ علوم تغذ

در رشــته محــل  تیــ ظرف شیافــزا ایــ رشــته مقطــع و  نیــ ا سیرشــته، تأســ   نیــ ا یآموزشــ  کولــومیگــردد. بــا توجــه بــه  کور

مجــرب بخصــوص شــامل  یعلمــ  أتیــ از جملــه کــادر ه یاساســ  يهــا رســاختیز نیموجــود، فقــط در صــورت تــأم يهــا

 یآموزشــ  يدوره  نیــ صــورت ا نیــ ا ریــ اســت. در غ ریپــذ کــانمناســب ام یآموزشــ  يو فضــا هیــ پزشــکان متخصــص تغذ

 کارآمد را تحقق بخشد.  یانسان يروین تیتواند هدف ترب ینم

ــا • ــه عــدم همــاهنگ ب ــت هــا نمارســتایدر ب هیــ تغذ یانســان يرویــ موجــود ن ياســتانداردها یتوجــه ب مختلــف  يهــا در معاون

قــرار  ینیموجــود مــورد بــازب يشــود شــاخص هــا یمــ  شــنهادیپ ،یجهــان يوزارت بهداشــت و عــدم انطبــاق بــا اســتانداردها

 یشــده، مــ  شــنهادیو نظــر خبرگــان پ یط بــومیو شــرا یجهــان يکــه بــا توجــه بــه اســتانداردها ریــ ز يداده شود. شاخص هــا

 .ردیتواند مورد استفاده قرار گ

 :هیمسئول بخش تغذ -              

ــتان  در ــار س ــر بیم ــش تغذ کیــ ه ــئول بخ ــوان مس ــه عن ــتقل ب ــر مس ــه مــ  هیــ نف ــر گرفت ــه تأک  یدر نظ ــه ب ــا توج ــود. ب  دیــ ش

و نقــش  هیــ توســط پزشــکان متخصــص تغذ يا هیــ تغذ يهــا میتــ  تیریبــر مــد هیــ تغذ يمراقبــت هــا يارائــه  ياســتانداردها

 باشد. یم هیمسئول بخش تغذ هیپزشک متخصص تغذ ماران،یب  يا هیو درمان تغذ ینیبال هیآنان در تغذمهم 

 يتوانــد بــه عهــده  یمــ  هیــ کوچــک)، مســئولیت بخــش تغذ يهــا مارســتانیتخــت (ب 250بــا کمتــر از  يبیمارســتان هــا  در

ــان میــ و رژ هیــ از کارشناســان واحــد مشــاوره تغذ یکــ ی ــابرا یدرم ــر از  يهــا مارســتانیب نیباشــد. بن تخــت شــامل  250کمت

 خدمت هستند. یهمپوشان
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 کنند. یم تیفعال هیمسئول بخش تغذ یو با سرپرست یمیبه صورت ت هیمشاوران تغذ ي هی: کلهیمشاوران تغذ-             

ــه ــر يازا ب ــا 40ه ــت ه ــوع تخ ــت از مجم ــا ژه یــ و يتخ ــت ه ــال، ا ژه یــ و ينظیرتخ ــاالن و اطف ــاء، بزرگس ــد اعضـــ ــواع پیون ن

 ینیبــال هیــ ارشــد تغذ یبــا نســبت کارشناســ  یدرمــان میــ و رژ هیــ مـشــاور تغذ کیــ  دیــ با ،یو ـســوختگ  یدرمــان یمیشــ  الیز،یــ د

ــص تغذ70%( ــک متخص ــه مــ %30( هیــ ) و پزش ــر گرفت ــود. ن ی) در نظ ــص تغذ يرویــ ـش ــک متخص ــورت هیــ پزش ــه  یدر ص ک

 شود. یم هیخدمت با مسئول بخش تغذ یتخت باشد مشمول همپوشان 250 يباال مارستانیب

ــرا  ــپس ب ــا يـس ــه ازا ریـس ــت؛ ب ــواع تخ ــر  يان ــت  100ه ــناس تغذ کیــ تخ ــناس تغذ هیــ کارش ــبت کارش ــا نس ) %90(هیــ ب

 شود. یدر نظرگرفته م هیارشد علوم تغذ ی) کارشناس%10( هیدعلوم تغذ یکارشناس

 یورزش ي هیارشد تغذ یکارشناس •
 یورزش ي هیتغذ يساالنه پنج نفر جهت رشته  تیظرف جادیا •

 يا ژه یــ و تیاز حساســ  ژه یــ و يگــروه هــا ریبــه ورزشــکاران همچــون ســا يا هیــ خــدمات تغذ يارائــه  نکــهیتوجــه بــه ا بــا •

در  رشیپــذ يشــود کــه ادامــه  یمــ  شــنهادیبــه دنبــال داشــته باشــد پ یمهمــ  یتوانــد تبعــات ســالمت یبرخــوردار اســت و مــ 

ــته  ــتهیناپ یکارشناســ  يرش ــه ا ي وس ــامع علمــ  یورزشــ  يحرف ــگاه ج ــارب یدانش ــا ،يردک ــوزه  يفض ــان و ح ــار آن  يک

 گردد.  ی) ساماندههیرشته (از جمله نظام تغذ نیدانش آموختگان ا ازیمورد ن يمداخالت و مجوزها

 هیعلوم تغذ يدکتر •
ــر تیــ ظرف کــاهش • ــوم تغذ يدکت ــا ســال  هیــ عل ــق جــدول 1402ت ــذ 10 تیــ ظرف تیــ و ســپس تثب جطب ــر پ  نیــ در ا رشینف

 رشته مقطع

رشــته  نیــ در ا ازیــ مــازاد بــر ن يرویــ نفــر ن 103همچنــان  1404داده شــده، در ســال  شــنهادیمنطبــق بــر پ رشیصــورت پــذ در •

 گردد. تیتثب دیبا افتهیکاهش  تیظرف نیمقطع وجود دارند. بنا برا

 هیغذا و تغذ يها استیس يدکتر •
 هیغذا و تغذ يها استیس يتوقف دکتر ازیدر صورت ن ایقابل مالحظه و  کاهش •

کــار آنــان در بخــش  يرشــته، محــدود بــودن فضــا نیــ دانــش آموختگــان ا يبــرا یپســت ســازمان تیتوجــه بــه محــدود بــا •

ــهیپذ تیــ و ترب یخصوصــ  ــطح کارشناســ  نیــ شــدگان ا رفت ــا یحــوزه در س ــنهادیکشــورها، پ ریارشــد در س ــردد  یمــ  ش گ

 . شدرشته با نیدانش آموختگان ا يمشخص برا یابیرشته منوط به جا نیدر ا رشیتداوم پذ

 دوره یا رشته مقطع مدون جهت تربیت پزشک متخصص تغذیهتأسیس 

از نیروي انسانی مورد   %10تأسیس دوره یا رشته مقطع آموزشی مدون جهت تربیت پزشک متخصص تغذیه و تأمین حداقل  •

تغذیه و یا سایر دوره   تخصص بالینیاز طریق تأسیس رشته مقطع دستیاري تغذیه ي بالینی یا تأسیس دوره ي  1404نیاز تا سال 

 هاي آموزشی مدون 
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علوم تغذیه حوزه هاي مختلفیروي انسانی در : روش برآورد ن)الف دولج  

  حوزه هاي
  علوم 

 هیتغذ

 شاخص هاي پیش بینی شده جهت برآورد نیروي انسانی  هاي موجوددشاخص ها یا استاندار

 تغذیه
بالینی و  

درمان  
  تغذیه اي

در   
بیماران  
 بستري 

 شاخص مسئول واحد مشاوره ي تغذیه   
جهانی: یک نفر پزشک متخصص  و یا  استاندارد  •

   مراقبت تغذیه ايدوردیده  تغذیه به ازاي هر تیم 
 : کشوريشاخص  •
بر اساس تخت  200یک نفر در بیمارستان هاي باالي _

   *دستورالعمل معاونت درمان
در   نیروي انسانی براي این پست عدم محاسبه _

   **استانداردهاي معاونت توسعه 
   جهت تخت هاي مشاور تغذیه شاخص

 ) هیتعداد کارشناس تغذ (تخت:ویژه
 در کانادا و آمریکا  1: 30-65 •
  *معاونت درماندستورالعمل  براساس 1: 20 •
 استانداردهاي معاونت توسعه** براساس  1: 100 •
  شاخص مشاور تغذیه جهت تخت هاي

 )هی تعداد کارشناس تغذ (تخت:عادي
 در کانادا و آمریکا  1: 75-65 •
 50-75 :1 براساس تعداد کل تخت بیمارستان 

 دستورالعمل معاونت درمان   براساس

 100 :1   براساس استاندارد معاونت توسعه 

  تغذیه:   واحد مشاوره يمسئول 
یک نفر پزشک متخصص تغذیه در بیمارستان هاي باالي  

 (شامل هم پوشانی خدمت) تخت 250
 
 
 
 
 
 تخت:شاخص مشاور تغذیه جهت تخت هاي ویژه) 

 ): هیتعداد کارشناس تغذ

  %30کارشناسی ارشد تغذیه بالینی، %  70با نسبت  1: 40 
   پزشک متخصص تغذیه

 
 تخت:شاخص مشاور تغذیه جهت تخت هاي عادي)  

 ): هیتعداد کارشناس تغذ
کارشناسی ارشد   %10کارشناس تغذیه،  %90با نسبت  1: 100 

 علوم تغذیه 
 
 

  
تغذیه 

بالینی و  
درمان  

  تغذیه اي
در بیماران  

 سرپایی 

 عدم وجود شاخص استاندارد جهانی  •
دسترسی به آمارهایی از وضعیت توزیع نیروي انسانی  •

 تغذیه در حیطه هاي مختلف در برخی کشورها 
سایر  "نفر پزشک متخصص در  989-859براورد تعداد   •

 *** 1404تا سال  "رشته ها

 نفر نیروي انسانی  1500برآورد  •

(شامل هم پوشانی  نفر پزشک متخصص تغذیه750برآورد   •
    خدمت)

کارشناس ارشد تغذیه بالینی و  %40با نسبت نفر  1143برآورد  •
 (شامل هم پوشانی خدمت) علوم تغذیه %  دکتري 10

تغذیه در  
بهداشت و  

 جامعه 

تغذیه به  شاخص پیشنهاد شده ي جهانی: یک کارشناس  •
 نفر 18500-15000ازاي هر 

 بیمار دیابتی 500کارشناس تغذیه به ازاي 1 •
یک کارشناس تغذیه به ازاي  : #شاخص وزارت بهداشت •

 نفر جمعیت 20000نفر در شهرهاي باالي  40000هر 

نفر کارشناس به ازاي هر صدهزار   6استاندارد جهانی(پیشنهاد  •
 ) جمعیت نفر

نی با نسبت دانش آموختگان نفر نیروي انسا 8000تأمین  •
  کارشناسی ارشد علوم بهداشتی %12.5و کارشناسی تغذیه  75%
 کارشناسی ارشد علوم تغذیه  %12.5و 
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اداري و  
 ستادي

  1404سال  براي  1397هاي  برآورد پست • 

مدیریت  
خدمات 

 غذایی 

 عدم وجود شاخص استاندارد جهانی  •
نیروي انسانی دسترسی به آمارهایی از وضعیت توزیع  •

 تغذیه در حیطه هاي مختلف در برخی کشورها 

نفر نیروي مورد نیاز دانش آموخته ي کارشناسی   557برآورد  •
 تغذیه 

مشاوره ي  
 تجاري 

 عدم وجود شاخص استاندارد جهانی  •
دسترسی به آمارهایی از وضعیت توزیع نیروي انسانی  •

 تغذیه در حیطه هاي مختلف در برخی کشورها 

کارشناس علوم   %75با نسبت  نفر نیروي مورد نیاز 762برآورد  •
 کارشناسی ارشد علوم تغذیه   %25تغذیه و 

آموزش و  
 پژوهش 

نفر دانش آموخته ي علوم بهداشتی در  12کارشناس ارشد( 81 • وضعیت فعلی با استفاده از آمار سایت علم سنجی  •
نفر  69نفر دانش آموخته تغذیه بالینی و  10تغذیه،  و 

نفر دکتري علوم تغذیه ،   247کارشناس ارشد علوم تغذیه)، 
نفر پزشک  20غذا و تغذیه و  هاينفر دکتري سیاست  20

 متخصص تغذیه 

سایر(  
رسانه،  

ورزش و  
(.. 

توزیع نیروي انسانی دسترسی به آمارهایی از وضعیت  •
 تغذیه در حیطه هاي مختلف در برخی کشورها 

 نفر کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی  25 •

 )1396ها معاونت درمان وزارت بهداشت( مارستانیب ي هیتغذ  نگ یارتقاء هتل  ي کشور در راستا يها مارستان یدر ب هیبخش تغذ  ط ی(ضوا ییاجرا يها استیس *

 )1396معاونت توسعه وزارت بهداشت( مارستانی) بیل یتفص   التی(تشک  یسازمان يپست ها ينرم ها و استانداردها **

 )1396(1404*** نقشه راه درمان تا 
وزارت بهداشت درمان و  روش ارائه خدمات سالمت). ي(اصالح و هماهنگ سازي سالمت در مناطق شهر یتحقق پوشش همگان يسالمت برا  هیاول  يها برنامه گسترش مراقبت #

 )1397(تهران آموزش پزشکی، معاونت بهداشت
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1397و تعداد مازاد یا کمبود در صورت روند پذیرش  1404تا سال  ): برآورد نیاز نیروي انسانیب جدول   

تعداد نیروي  
انسانی مورد 
نیاز تا سال 

1404 

تعداد نیروي 
انسانی در 

 1396سال 

ظرفیت 
پذیرش در 

 1397سال 

تعداد دانش 
آموختگان تا 

با  1404سال 
 1397روند 

مازاد یا کمبود 
 1404نیرو در 

 +128 9198 *593 4829 9070 کارشناسی
 +2348 3664 106 1585 1316 ارشناسی ارشد علوم تغذیه ک

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در 
 تغذیه 

1071 487 65 1106 35+ 

 -957 124 18 0 1081 کارشناسی ارشد تغذیه بالینی
و  تغذیه در بحرانعلوم کارشناس ارشد 

 حوادث غیرمترقبه
10 40 4 131 121+ 

 -25 0 0 0 25 ورزشیکارشناسی ارشد تغذیه ي 

 +31 53 6 0 22 غذا و تغذیه هايدکتري سیاست 
 +141 392 44 171 251  دکتري علوم تغذیه 

 -742 48 0 45 790 پزشک متخصص تغذیه*
 +1459 14741 836 7202 13585 کل

 شناخته می شوند.تغذیه به عنوان پزشک متخصص تغذیه علوم   )Ph.D(*در حال حاضر پزشکان داراي دکتري تخصصی

 کمبودنیاز - +مازاد نیاز 
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 1404 -1399برآورد ظرفیت پذیرش رشته هاي علوم تغذیه در بازه ي زمانی : )جدول ج 

کمبود  ایمازاد  نام رشته مقطع
با  1404در  روین

روند کنونی 
 پذیرش

تعداد 
پذیرش 
در سال 

1397 

 ظرفیت 

1398 

 اعالم شده

1399 1400 1401 1402 1403 1404 

 500 500 500 500 500 560 **694 593 +128 کارشناسی علوم تغذیه

 10 10 10 10 32 62 92 106 +2348 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی 
 در تغذیه 

35+ 65 41 35 
30 

35 35 35 35 35 

 130 130 130 100 70 40 28 18 -957 کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

تغذیه در علوم کارشناس ارشد 
 بحران و حوادث غیر مترقبه

81+ 4 6 0 0 0 0 0 0 

کارشناسی ارشد تغذیه ي 
 ورزشی

25- 0 5 5 5 5 5 5 5 

 0 0 0 0 0 3 6 6 +31 تغذیهغذا و  هايدکتري سیاست 

 10 10 10 15 25 39 30 44 +141 دکتري علوم تغذیه 

 از نیروي مورد نیاز %10تأسیس رشته مقطع یا دوره مدون و تأمین حداقل  0 -742 *پزشک متخصص تغذیه

 ) علوم تغذیه به عنوان پزشک متخصص تغذیه شناخته می شوند.Ph.D*در حال حاضر پزشکان داراي دکتري تخصصی(           

 نفر براي دانشگاه آزاد  35** با احتساب ظرفیت قبلی           
 کمبود نیاز  - +مازاد نیاز       
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 مقدمه 

ــانی  ــروي انس ــدیریت نی ــه م ــذاران حــوزه ي ســالمت  ب ــه توجــه سیاســت گ ــر ب ــره وري منج ــافتن به ــت ی ــا و اهمی ــه ه ــدیریت هزین م

ــه عنــوان یکــی از  ــه آن ب مهمتــرین بخــش هــا در حــوزه ي ســالمت شــده و اســتفاده از  تعــداد کــافی شــاغل و هزینــه هــاي مربــوط ب

تأکیــد  نیــروي انســانی، بــا ســطوح الزم مهــارتی بــه عنــوان یکــی از اجــزاي مــدیریت نظــام ســالمت در دهــه هــاي اخیــر مــورد توجــه و

 .)1(قرارگرفته است

ــروي  ــبت نی ــه نس ــی از جمل ــاي مختلف ــاخص ه ــانی از ش ــتی درم ــاي بهداش ــت ه ــاز در مراقب ــورد نی ــانی م ــروي انس ــرآورد نی ــت ب جه

ــا  انســانی بــه تخــت، جمعیــت و ســایر مشــاغل و یــا نیــروي انســانی مــورد نیــاز براســاس شــدت بیمــاري، نــوع خــدمت ارائــه شــده و ی

ري اســتفاده مــی شــود. اســتفاده از نظــر خبرگــان و یــا ترکیبــی از شــاخص هــا نیــز از دیگــر روش هــاي محاســبه ي نیــروي حجــم کــا

ــت ــالمت اس ــام س ــاز در نظ ــورد نی ــانی م ــا)2(انس ــدودیت ه ــرایط و مح ــه  ش ــه ب ــا باتوج ــن روش ه ــدام از ای ــر ک ــی، .  ه ي محیط

ــرآورد  ــه تاحــدودي قابلیــت ب ــزایش کیفیــت خــدمات ارائ ــه هــا و اف ــه کــاهش هزین ــق منجــر ب ــد و از ایــن طری ــروي انســانی را دارن نی

ــدت  ــانی الزم، م ــروي انس ــین نی ــم در تعی ــل  مه ــی از عوام ــوند. یک ــی ش ــده م ــت. ش ــه ي آن اس ــت ارائ ــدمت و کیفی ــام خ ــان انج زم

اســتفاده از افــراد در ســطوح مختلــف مهــارتی در بهتــرین جایگــاه مربوطــه  از همپوشــانی خــدمات و هــدر رفــت هزینــه هــاي 

  .)3(منجر به افزایش ایمنی، اثربخشی و کیفیت ارائه ي خدمات  می شود سازمانی می کاهد و

ــروي انســانی مــ  ــرآورد نی ــش ب ــداد دان ــوزش و تع ــت آم ــه کیفی ــاي متخصــص از جمل ــت نیروه ــد راهنمــاي خــوبی جهــت تربی ی توان

باشــد. در واقــع بــا مشــخص شــدن نیــاز نظــام ســالمت بــه ســطوح مختلــف مهــارتی، مــی تــوان بــه  در رشــته مقــاطع مختلــف آموختگان

ــا رســالت و اهــداف هــر  تلــفتربیــت افــراد در رشــته مقــاطع مخجهــت در را  خــوبی ظرفیــت هــاي موجــود نظــام آموزشــی منطبــق ب

 رد.ک رشته ساماندهی

گسترش است؛  امروزه با توجه به پیشرفت علم تغذیه و پیدایش حیطه هاي جدید در تغذیه، حیطه هاي پیشروکارشناسان تغذیه نیز روبه 

مراکز نگه داري سالمندان، جانبازان  بیماري هاي متابولیک، بیماران بستري در منزل،    و درمانتغذیه اي در مدیریت    مراقبت هاي براي مثال  

کیفیت زندگی این افراد  افزایش تسریع بهبود وبالینی و درمانی،  و معلولین و بیماران بستري در بیمارستان می تواند درکاهش هزینه هاي

قلبی عروقی، روند سالمندي    نقش قابل توجهی داشته باشد. همچنین با توجه به افزایش شیوع بیماري هایی نظیر چاقی، دیابت، بیماري هاي

 در دو سطح جمعیت و نیاز به مراقبت هاي تغذیه اي جهت این گروه سنی، نقش فزاینده ي غذا و تغذیه در پیشگیري و مراقبت هاي بالینی  

نقش روزافزون تغذیه در مدارس و مراکز اجتماعی جهت ترویج   این بیماري ها دوچندان شده است. از طرف دیگر بازتوانیدرمان و 

غذا و لزوم بهبود کیفیت صنعت غذا نقش ویژه اي براي دانش آموختگان تغذیه در    الم، اهمیت یافتن سالم سازي صنعت سبک زندگی س

 .)6-4(است نموده   و نیاز به دانش آموختگان این رشته را در سال هاي اخیر پررنگ ایجاد کرده سالمت فرد و جامعه 

ــیل در  ــق تحصـ ــران از طریـ ــه در ایـ ــوم تغذیـ ــانی علـ ــروي انسـ ــر نیـ ــال حاضـ ــته در حـ ــاطعرشـ ــت مقـ ــی پیوسـ ــوم کارشناسـ ه علـ

ــوم  ــد عل ــی ارش ــه، کارشناس ــوادث غیرمترقب ــران و ح ــه در بح ــوم تغذی ــد عل ــی ارش ــالینی، کارشناس ــه ب ــد تغذی ــناس ارش تغذیه،کارش

ــه،  ــتی در تغذی ــوم بهداش ــد عل ــی ارش ــه، کارشناس ــی، تغذی ــه ورزش ــد تغذی ــی ارش ــت  کارشناس ــري سیاس ــايدکت ــذا و ه ــه غ  و تغذی

ــه  ــوم تغذی ــري عل ــأمین مــی شــوددکت ــه، عــ  .ت ــوم بهداشــتی در تغذی ــه و عل ــوم تغذی ــش آموختگــان کارشناســی ارشــد عل ــر دان الوه ب
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رشــته مقــاطع مختلــف علــوم تغذیــه و  مــی باشــند. دکتــري علــوم تغذیــه رشــته مقطــع داوطلبــین جهــت ورود بــهپزشــکان نیــز از جملــه 

 آمده است. 1حیطه ي فعالیت هر یک در حوزه هاي مختلف علوم تغذیه در پیوست 

ــه در در مراکــ  ــوم تغذی ــته ي عل ــا رش ــر غالب ــاي معتب ــگاه ه ــی و دانش ــوعی از ز علم ــاي متن ــته ه ــی) و رش ــدماتی (کارشناس دوره ي مق

ــه ي انســانی،  ــه، تغذی ــوم تغذی ــه عل ــه در ســالمت عمــومی، جمل ــه، تغذی ــه ي جامع ــه و سیاســت گــذاري، تغذی ــه، تغذی ــوزش تغذی آم

ــی تغ ــت شناس ــذایی،  زیس ــاي غ ــام ه ــه و نظ ــه، تغذی ــذا و تغذی ــه اي،غ ــولی، ذی ــه ي مولک ــانی تغذی ــم درم ــالینی، رژی ــه ي ب در  تغذی

ارائــه  تغذیــه ي انســانیو  علــوم تغذیــه رشــته هــایی همچــون دکتــري تغذیــه نیــز در قالــبارائــه مــی شــود.  دوره ي کارشناســی ارشــد

ــود. ــی ش ــورت  م ــه ص ــال را ب ــا دو س ــک ی ــیلی، ی ــاي تحص ــی دوره ه ــمن ط ــد ض ــالین بای ــوزه ي ب ــه ح ــت ورود ی ــراد جه ــمنا اف ض

ــالینی گذرانــده و صــالحیت هــاي الزم جهــت کســب عنــوان مشــاور تغذیــه ي ثبــت شــده  را کســب نماینــد.  3کــارورزي در محــیط ب

 نشان داده شده است.  2پیوست رشته هاي علوم تغذیه و رشته هاي معادل آن در سایر کشورها در 

ــش آموخت ــت دان ــه ي فعالی ــه و زمین ــوم تغذی ــته عل ــی پیوس ــان کارشناس ــا و گ ــگاه ه ــت در دانش ــه فعالی ــوم تغذی ــد عل ــی ارش کارشناس

ــه ي مراقبــت هــاي تغذیــه اي، مراکــز تحقیقــاتی ــه ومشــاوره ي تغذیــه  و فعالیــت در بخــش مــدیریت خــدمات غــذایی، ارائ ســرپایی ب

ــا بخــش صــنایع غــذایی و صــنایع هــا، مراکــز بهداشــتی درمــانی در بیمارســتان ا بیمــارانهــاي خــاص جامعــه و یــ گــروه  ،  همکــاري ب

 دارویی و فعالیت در بخش هاي ستادي حوزه ي مدیریت تغذیه است. 

دانـــش  و بخــش بهداشــتجهــت ارائــه ي مراقبــت هـــاي تغذیــه اي در ن کارشناســی ارشــد علـــوم بهداشــتی دانــش آموختگــا
مشــاوره ي تغذیــه در بیمــاران بســتري و ســرپایی در ســطوح تخصصــی ینی جهــت کارشناســی ارشــد تغذیــه ي بــالآموختگــان 

 تربیت می شوند.

ــد  ــی ارش ــان کارشناس ــش آموختگ ــوم دان ــه در عل ــدیریت تغذی ــت  م ــادگی الزم را جه ــه، آم ــوادث غیرمترقب ــران و ح ــه در بح تغذی
ــوادث غیرمت ــگ و ح ــه جن ــران از جمل ــرایط بح ــهش ــلح، در نیروهــ  رقب ــراي مس ــالل احم ــران در وزارت  و ه ــدیریت بح ــتادهاي م س

 کسب می کنند.کشور و بهداشت 

ــه ي خــدمات تخصصــی  ــاز جهــت ارائ ــورد نی ــش م ــه ورزشــی مهــارت و دان ــش آموختگــان تغذی ــه ي دان ــاتر تغذی ورزشــی را در دف
 تغذیه و وزارت ورزش و جوانان کسب می کنند.

غــذا و تغذیــه عــالوه بــر فعالیــت  هــاي آموزشــی و پژوهشــی در دانشــگاه هــاي زمینــه ي فعالیــت دانــش آموختگــان دکتــري سیاســت 
 سیاست گذاري غذا و تغذیه نیز هست. فعالیت در حوزه ي ها و مراکز تحقیقاتی، 

ــه عمــده ي فع ــري تغذی ــش آموختگــان دکت ــت دان ــا و مراکــز تحقوزآمــ الی ــژوهش در دانشــگاه ه ــر آن ش و پ ــاتی اســت. عــالوه ب یق
  سرپایی نیز از دیگر وظایف این دانش آموختگان در جامعه است.بیماران بستري وارائه ي مشاوره ي تغذیه در 

ــه ي  ــش آموخت ــکان دان ــهپزش ــی تغذی ــري تخصص ــوزش و  ، دکت ــه ي آم ــر وظیف ــالوه ب ــه ع ــص تغذی ــکان متخص ــوان پزش ــه عن ب
بیمــاري هــاي مــرتبط بــا تغذیــه در بیمــاران بســتري و ســرپایی و همچنــین  درمــانوظیفــه ي مشــاوره ي تغذیــه و  ،پــژوهش

از آن جــا کــه حیطــه ي درمــان بیمــاري هــاي مــرتبط بــا تغذیــه و  مســئولیت تــیم هــاي تغذیــه اي در بیمارســتان هــا را بــه عهــده دارنــد.
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ــه در بیمــاران داراي ســوءتغذیه ي شــدید  ــانی (تغذی ــه درم ــه ي برخــی از خــدمات تغذی ــه ي همچنــین ارائ ) وظیفــه ي وریــديو تغذی
پزشــکان متخصــص تغذیــه مــی باشــد، بــرآورد ایــن دســته از دانــش آموختگــان دکتــري تخصصــی تغذیــه بــه فراخــور لــزوم و اهمیــت 

 بحث به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
ــته  ــاي گذش ــال ه ــالینیدر س ــه ي  ب ــاي تغذی ــوزه ه ــص در ح ــانی متخص ــروي انس ــأمین نی ــان تغ 4ت ــه ايو  درم ــایر  5ذی ــه س ــبت ب نس

حــوزه هــا کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد شــکاف مهمــی بــین نیــروي انســانی مــورد نیــاز و نیــروي 

در حــوزه هــاي متفــاوت و اهمیــت شــده اســت. بــدیهی اســت بــا توجــه بــه پررنــگ شــدن نقــش ایــن دو حــوزه انسانی تربیت شده  در 

درمــان تغذیــه اي، تغذیــه در بهداشــت و جامعــه، مــدیریت خــدمات غــذایی، مشــاوره ي تجــاري و از جملــه تغذیــه ي بــالینی، 

تربیــت نیــروي انســانی بــه روال قبلــی نــه تنهــا پاســخ گــوي نیــاز جامعــه نیســت بلکــه بــه عمیــق تــر شــدن شــکاف  ،آمــوزش و پــژوهش

 موجود دامن می زند. 

 می باشد. 1404علوم تغذیه تا سال مختلف ي هاطه هدف از این گزارش، برآورد نیروي انسانی مورد نیاز در حی

 موجود ایران نیروي انسانی شرح وضعیت 

هاي گذشته به تفکیک رشته هاي تحصیلی در مقاطع مختلفروند پذیرش دانشجو در سال  
 شــد.) بــر اســاس اطالعــات گــزارش شــده توســط وزارت بهداشــت تعیــین 96-88تعــداد پــذیرش هشــت ســال اخیــر (در ایــن مطالعــه 

ــل از ســال محاســبه ي  تعــداد  جهــت  ــدگان قب ــه ش ــتفاده  1388پذیرفت ــاي کنکــور در دســترس اس ــف از دفترچــه ه ــاطع مختل دررشــته مق

ــین  شــد و جهــت ســال ــین زده شــد. جهــت تعی ــه شــدگان تخمی ــا نظــر خبرگــان تعــداد پذیرفت ــود ب هــایی کــه دفترچــه در دســترس نب

برگــان اســتفاده شــده اســت. رونــد پــذیرش و دانــش آمــوختگی دانشــجویان تعــداد دانــش آموختگــان خــارج از کشــور نیــز از نظــر خ

ــه در جــدول  ــوم تغذی ــف عل ــاطع مختل ــته مق ــر در رش ــال اخی ــت 1در هشــت س ــان داده شــده اس ــال .  نش ــا س ــش از  %67.5 1396ت دان

 ده اند. ش فارغ التحصیلدر مقطع دکتري  %3.02در مقطع کارشناسی ارشد و   %29.53مقطع کارشناسی،   از آموختگان

  

 
4 Clinical Nutrition 
5 Medical Nutriotion Therapy 
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 1397روند پذیرش رشته مقاطع علوم تغذیه تا سال  :1جدول 

 
سال 

شروع 
 پذیرش 

تعداد 
پذیرفته  
شدگان 

 1388تا 

تعداد 
پذیرفته  
 شدگان

 1388 در

تعداد 
پذیرفته  
شدگان 

 1396در

ظرفیت 
پذیرش  
در سال 

1397 

تعداد 
پذیرفته  
شدگان 

1388 -
1396 

تعداد 
دانش 

آموختگان 
1388 -

1396 

ورود 
از 

 خارج

درصد 
 ریزش

تعداد 
دانش 

آموختگان 
با  1396تا 

 ریزش

 4829 %5 0 1833 3505 593 501 345 * 3250 44 کارشناسی

کارشناسی ارشد علوم 
 تغذیه 

51 660 * 71 139 106 1137 934 40 3% 1585 

کارشناسی ارشد علوم 
 بهداشتی در تغذیه 

51 * 120 * 15 81 65 553 382 0 3% 487 

کارشناسی ارشد تغذیه 
 بالینی

96 0 0 24 18 26 0 0 0 0 

کارشناس ارشد علوم 
تغذیه در بحران و 
 حوادث غیرمترقبه

92 0 0 4 
4 

55 40 0 1% 40 

دکتري سیاست هاي 
 تغذیهغذا و 

92 0 0 7 6 25 0 0 1% 0 

 216 %1 * 20 144 359 44 40 20 * 54 74 دکتري علوم تغذیه 

 7157    6015 0 874 427   جمع

آمــار موجــود  ریآمــار بــا ســا شــتریذکــر شــده بــا روش اســتفاده از نظــر صــاحب نظــران ذکــر شــده اســت. جهــت دقــت ب يدر دســت نبــود و آمارهــا یقــ ی*آمار دق 

 تطابق داده شد. یاز جمله آمار نظام پزشک

ــه همــین دلیــل  ــاالتر نیــز مــی شــود ب ــه مقــاطع تحصــیلی ب ــه نظــر ریــزش هــا در مقطــع کارشناســی و برخــی از مقــاطع کارشناســی ارشــد شــامل ورود ب ــا توجــه ب ب

 در نظر گرفته شده است.ریزش  %1مقطع دکتري و در  %3 ، در مقطع ارشد  %5خبرگان در مقطع کارشناسی 

گرفتــه شــود، تعــداد دانــش آموختگــان پــیش 1398بــر اســاس ظرفیــت هــاي ســال  1404تــا ســال  پــذیرش دانشــجویان درصــورتی کــه 

  خواهد بود. 2مطابق جدول  1404رشته مقاطع مختلف تا سال 
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 1397سال  روند پذیرشبا  1404تعداد دانش آموختگان رشته مقاطع علوم تغذیه تا سال   :2جدول 

تعداد  
دانش 

آموختگان 
 1396تا 

دانش تعداد 
آموخته از 

1396-1404 

دانش تعداد کل  ریزش
تا  گانآموخت
1404 

 9198 %5 4557 4829 کارشناسی

 3664 %3 2205 1585 کارشناسی ارشد علوم تغذیه

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی 
 در تغذیه

487 657 3% 1106 

 124 %1 126 0 کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

تغذیه در علوم کارشناس ارشد 
 و حوادث غیرمترقبه بحران

40 92 1% 131 

 25 0 25 0 کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی

 53 %1 53 0 تغذیه هايدکتري سیاست 

 440 %1 249 216 دکتري علوم تغذیه

 14716  7939 7157 جمع

ــاالتر نیــز مــی شــود  ــه مقــاطع تحصــیلی ب ریــزش هــا در مقطــع کارشناســی و برخــی از مقــاطع کارشناســی ارشــد شــامل ورود ب

ــل  ــین دلی ــه هم ــی ب ــع کارشناس ــان در مقط ــر خبرگ ــه نظ ــه ب ــا توج ــد  %5ب ــع ارش ــري و در  %3 ، در مقط ــع دکت ــر  %1مقط در نظ

 گرفته شده است.

ــت در ــر اس ــه ذک ــال  الزم ب ــوده  96س ــک ب ــی پزش ــري تخصص ــون دکت ــدگان آزم ــه ش ــر از پذیرفت ــه  نف ــدس ــال  ان ــیچ  97و در س ه

ــا ظرفیــت پــذیرش ســال  پزشــکی بــه دوره ي دکتــري تخصصــی وارد نشــده اســت.  1397بــه ایــن ترتیــب تعــداد دانــش آموختگــان ب

 .بودخواهد نفرپزشک متخصص تغذیه  48نفر دکتري تخصصی علوم تغذیه و  392، 1404در سال 

به تفکیک رشته هاي تحصیلی در مقاطع مختلف  تعداد نیروي فعال  
ــا معاونــت هــاي مخ علــوم تغذیــهن شــاغل دانــش آموختگــاجهــت بررســی تعــداد   ســازمان ،تلــف دانشــگاه علــوم پزشــکیمکاتبــاتی ب

رشــته ي خــود در کــه درصــد قابــل تــوجهی از افــرادي کــه در مشــاغل مــرتبط بــا  . از آنجــاگرفــتها و انجمن هــاي مربوطــه صــورت 

آمــار موجــود در نظــام پزشــکی م تغذیــه دارنــد، بــه نظــر مــی رســد کــه از لیــت مــی کننــد نیــاز بــه ارائــه ي نظــاشاخه ي علوم تغذیه فعا

بــا توجــه بــه اینکــه در صــدي از ایــن افــراد بعــد از تحصــیل در مقــاطع  محاســبه کــرد امــا  را فعــال کــل وي رنیــ  می توان تعداد تخمینی

ــاالتر ــات ب ــازمان ، اطالع ــن س ــود را در ای ــی کن خ ــروز نم ــده بــ ب ــت ش ــروي ثب ــداد نی ــد، تع ــدركن ــرین م ــب آخ ــتناد  ر حس ــل اس قاب

ــه مصــوبه ي  نیســت. ــا توجــه ب ــه ي   29/3/95از تــاریخ ســازمان نظــام پزشــکی از طــرف دیگــر ب ــر عــدم ارائ نظــام ي شــماره مبنــی ب

، تعــدادي از افــراد کــه علــوم تغذیــهکارشناســی غیــر از  ي بــا پایــهو ارشــد علــوم تغذیــه  علــوم تغذیــه   دکتــريپزشکی به دانشــجویان 

همچنــین پزشــکانی کــه دانــش  فاقــد نظــام علــوم تغذیــه مــی باشــند.پــذیرش شــده انــد، ي با این شــرایط در رشــته هــاي ارشــد و دکتــر

درصــد  آموختــه ي دکتــري تخصصــی تغذیــه مــی باشــند نیــز داراي نظــام تغذیــه نیســتند و بــا نظــام پزشــکی در ســامانه ثبــت شــده انــد.
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بــه ایــن ترتیــب تعــداد شــد. محاســبه  %3 پــژوهشتــیم ریــزش نیروهــا (مــرگ و میــر، بازنشــتگی، بیکــاري، مهــاجرت) بــر اســاس نظــر 

 .ارائه شده است 3ل در حیطه هاي مختلف تغذیه در جدول کل نیروي انسانی شاغ

 برآورد تعداد افراد شاغل در رشته مقاطع علوم تغذیه   :3جدول 

کل دانش   مقطع 
آموختگان  
داراي نظام 

 تغذیه 

دانش آموختگان  
 بدون نظام تغذیه 

پزشکان با  
  مدرك دکتري
 تخصصی تغذیه 

ضریب ریزش  
 کل 

)3%( 

برآورد تعداد کل 
 راد شاغل دراف

علوم مقاطع رشته 
 1397تغذیه تا 

کارشناسی   کارشناسی 
 ارشد

 دکتري

 7346 249 45 * 200 7328 197 631 6300 تعداد 
 ذکر شده است.  مطلعینذکر شده با روش استفاده از نظر  يدر دست نبود و آمارها یقی*آمار دق 

  و استانداردهاي موجود  در جهان و ایران انسانینیروي شرح وضعیت 

نیروي انسانی  شاخص  شاغل در حیطه هاي مختلف تغذیه 
کارشــناس 13،  2011در ســال ،)7(نفــر 14 در اســترالیا بــه طــور متوســط 2005تــا  1999ســال  بــینکارشناســان تغذیــه  شــاخص

ــه  ــال  )8(تغذی ــر  14 ،2015و در س ــه ازاينف ــدهزار ب ــت  ص ــده اس ــزارش ش ــر گ ــال )9(نف ــده در س ــام ش ــه ي انج ــاس مطالع ــر اس . ب

یز انجــام شــده از بــر اســاس متاآنــال. )6(کارشــناس تغذیــه در آمریکــا مشــغول بــه کــار بــوده انــد 27.7نفــر  100000بــه ازاي هــر  2009

ــادا ــه در کانـ ــان تغذیـ ــاالنه ي کارشناسـ ــاي سـ ــایش هـ ــاخص   پیمـ ــن شـ ــال  درایـ ــب   2006 و 1997سـ ــه ترتیـ  25.92و  21.72بـ

ــه ــه ازاي صــدهزار نفــر کارشــناس تغذی ــوده اســت ب ــر اســاس آمــار م)10(ب ــادا  ایــ . ب درســال  شــاخص نرکــز اطالعــات ســالمت کان

 .)11(رسیده استکارشناس تغذیه به ازاي صدهزار نفر جمعیت   30 به 2016

وضــعیت شــاخص نیــروي  بــه ازاي هــر صــدهزار نفــر مــی باشــد.نفــر  8.81در حــال حاضــر در جمهــوري اســالمی ایــران  شــاخصایــن 

 آمده است. 4انسانی تغذیه در کشورهاي مختلف در جدول 
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 : شاخص نیروي انسانی علوم تغذیه در کشورهاي مختلف 4جدول 

 تعدادکارشناس: جمعیت کشور
  استرالیا

1995-2005 )(Brown et al. 2006) 14 :100000 
2011  (Segal et al. 2015)   13 :100000 
2015(Nancarrow et al.2011) 14 :100000 

  آمریکا
2009(Haughton & Stang. 2012)  27.7  :100000 
  کانادا
1997( Dietitians of Canada. 2011) 21.72 :100000 
2006 (Dietitians of Canada. 2011) 25.92 :100000 
2016(Dietitians of Canada. 2016) 30 :100000 
  ایران 
2019 8.81 :100000 

علوم تغذیه توزیع نیروي انسانی در حیطه هاي مختلفشرح وضعیت    
ــهدر مطال ــال اي ع ــه  2009 در س ــد ک ــخص ش ــا مش ــه %39 در آمریک ــان تغذی ــتري،  کارشناس ــز بس ــرپایی،  %17در مراک ــز س در مراک

ــه ي  %11 ــه در حیط ــت تغذی ــه، در بهداش ــش در  %10جامع ــذا، بخ ــدیریت غ ــوان   %8م ــه عن ــاري، ب ــاور تج ــوزش  %7مش  %8و در آم

ــددر ســایر مشــاغل  ــوده ان ــین)6(مشــغول ب ــر  . همچن ــایش انجــام شــده در ســال ب ــا در بخــش   %57 ، 2017اســاس پ ــت از نیروه مراقب

ــالینی،  ــاي ب ــه ي   %10ه ــه در حیط ــت  درتغذی ــه، بهداش ــذاییدر  %10جامع ــدیریت غ ــوزه در  %9 ،م ــاري،ح ــوزش در  %6 ي تج آم

 .)12(مشغول به کار بوده اند در سایر مشاغل %8و  وهشژو پ

ــال  ــده در س ــام ش ــایش انج ــان در  %43ترالیا در اســ  2004در پیم ــم شناس ــترياز رژی ــاي بس ــش ه ــرپایی، %21،بخ ــش س  در %2 در بخ

ــدیریت ــش م ــذایی،  بخ ــدمات غ ــه  17.5%خ ــت  دردر تغذی ــوزش،  %5ه، جامعــ بهداش ــش آم ــنعت %5در بخ ــایر  %6.5و  در ص در س

  .)7(ارائه ي خدمت می کردند مشاغل

در جهان   در بیماران بستري  ي مراقبت هاي تغذیه ايجهت ارائه  نیروي انسانی  شرح وضعیت    

ه  ذی ت مشاور تغ  وضعی
ســعی در بــرآورد ، در بیمارســتان هــا مراقبــت هــاي تغذیــه اي از ســال هــاي ابتــدایی ارائــه ي انجمــن تغذیــه و رژیــم شناســان آمریکــا

براســاس نــوع  بخــش تغذیــه نســبت کارکنــاناز جملــه  هــاي مختلــف  شــاخصداشــته و از در ایــن بخــش ورد نیــاز نیــروي انســانی مــ 

ــه  ــا  و تعــداد تخــترژیــم، نســبت کارکنــان ب ــاز جهــت مشــاوره ي تغذیــه در بیمــاريزمــان مــوری هــاي مختلــف اســتفاده کــرده  د نی

ــن انجمــن  2006در ســال . )16-13(اســت ــه ای ــه ي درخواســت در پاســخ ب ــینواحــد شاخصــی ارائ ــروي جهــت تعی ــورد  انســانی نی م

 75-65بــه 1مبنــی بــر نســبت کارشــناس تغذیــه بــه تخــت گایــدالین نیــروي انســانی کانــادا، بــا اشــاره بــه  هــا  نیــاز تغذیــه در بیمارســتان

کــرد تصــریح  اطفــالدر بخــش هــاي  159بــه 1و  ،ه ژیــ هــاي و مراقبــتجهــت بخــش هــاي  65-30بــه  1بخــش هــاي بســتري، جهــت 
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ــه  ــاخصک ــا ش ــدودیت ه ــه، مح ــدارد و بودج ــود ن ــا وج ــتان ه ــه در بیمارس ــاوران تغذی ــانی مش ــروي انس ــین نی ــت تعی ــدي جه  يواح

ــت تحــت پوشــش ي و ســاختار ــروي انســانی هســتندســازمانی و جمعی ــر شــاخص نی ــل اثرگــذار ب ــع . د)17(عوام ــورد  شــاخصر واق م

  .)18(می شودبینی پیش  محیطیشرایط و امکانات با توجه به در هر محیطی  نظر

ــه ــاه روز تغذی ــود در پایگ ــاي موج ــاس داده ه ــر اس ــاي کــ  6ب ــاالنه يه داده ه ــایش س ــه پیم ــوط ب ــانی مرب ــه در  جه ــعیت تغذی وض

ــف ــاي مختل ــتان ه ــد بیمارس ــی ده ــزارش م ــان را گ ــر جه ــورهاي سراس ــه ؛از کش ــناس تغذی ــبت کارش ــاي  نس ــال ه ــی س ــار ط ــه بیم ب

ــز 2013-2015 ــانی در مراکـ ــه  0.01از  درمـ ــه بـ ــناس تغذیـ ــارکارشـ ــر بیمـ ــک  1:100(ازاي هـ ــا یـ ــه)، تـ ــناس تغذیـ ــار : کارشـ بیمـ

ــه  ــه ب ــناس تغذی ــار  0.18ازاي کارش ــبت بیم ــه) 1:5.5(نس ــناس تغذی ــار : کارش ــاخص  بیم ــن ش ــت ای ــوده اس ــر ب ــال متغی و 2016در س

  . )19(گزارش شد کارشناس تغذیه به ازاي هربیمارستان چهاربه طور متوسط  2017

 کشورهارسای: شاخص کارشناس تغذیه شاغل در بیمارستان در 5جدول 

 نوع نسبت  تغذیه کارشناسنسبت  (سال)کشور
 تخت عمومی   1 :65-75 (Marcason. 2006)کانادا 

 تخت ویژه 30-65: 1
 کارشناس تغذیه: تعداد تخت 

 کارشناس تغذیه:بیمار 0.06±0.07 :1 (Nutrition Day)2011کانادا 
 تغذیه:بیمارکارشناس  0.05±1:0.11 (Nutrition Day)2011شیلی 

 کارشناس تغذیه:بیمار 0.01±0.01 :1 (Nutrition Day)2012لوکزامبورگ
 کارشناس تغذیه:بیمار 0.08±0.18 :1 (Nutrition Day)2013هلند 

 کارشناس تغذیه:بیمار 0.05±0.05 :1 (Nutrition Day)2013ترکیه 
 تغذیه:بیمارکارشناس  0.02±0.01 :1 (Nutrition Day)2014فیلیپین 
 کارشناس تغذیه:بیمار 0.02±0.03 :1 (Nutrition Day)2014استرالیا

 کارشناس تغذیه:بیمار 0.02±0.04 :1 (Nutrition Day)2015سنگاپور
 کارشناس تغذیه:بیمار 0.01± :10.05 (Nutrition Day)2015سوئیس
 تغذیه:بیمارکارشناس  0.03±0.07 :1 (Nutrition Day)2015فرانسه 
 کارشناس تغذیه:بیمار 0.18±0.14 :1 (Nutrition Day)2015یونان 
2016(Nutrition Day) )8-1(4   متوسط کارشناس تغذیه براي هر

 بیمارستان
2017(Nutrition Day) )7-2(4   متوسط کارشناس تغذیه براي هر

 بیمارستان

 
6 Nutrition Day 
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ت  ه وضعی ذی ص تغ  پزشک متخص

ــا 2001از ســال  ــه حضــور پزشــکان دور ب ــاز ب ــه نی ــه اي  ه توجــه ب ــه ي مراقبــت هــاي تغذی ــان در ارائ ــه و نقــش فعــال آن ــده ي تغذی دی

ــا  ــان ب ــانی و همزم ــه درم ــورد پزشــکان متخصــص تغذی ــورد متخصصــین پزشــکی آمریکــا 7تأســیس ب ســاالنه گروهــی از 8از طــرف ب

. ایــن افــراد بــه بــالینی پزشــکان وجــود دارد، شــرکت مــی کننــدپزشــکان در ایــن دوره و ســایر دوره هــایی کــه بــراي آمــوزش تغذیــه 

 . )20(در بیمارستان ها را برعهده دارند تغذیهمشاوره ي مسئولیت تیم هاي ، عنوان نیروي انسانی شاغل در بخش تغذیه

و تأســیس تــیم هــاي تغذیـــه اي در  مــی شــوددوره ي آموزشــی تغذیــه درمــانی بــراي پزشـــکان ارائــه  2000در ژاپــن از ســال 

ــال  ــا س ــت. ت ــراد اس ــن اف ــده ي ای ــر عه ــا ب ــتان ه ــیش از 2008بیمارس ــک دور 11000، ب ــی ه پزش ــت م ــن فعالی ــه در ژاپ ــده ي تغذی دی

 . )20(کردند

 استانداردهاي نیروي انسانی تغذیه در بیمارستان ها در ایرانوضعیت و شرح 

نیــروي مــورد نیــاز  ،اونــت توســعه تهیــه شــده اســتت بهداشــت کــه بــا همکــاري معاونــت درمــان و معربر اســاس ضــوابط اجرایــی وزا

 بخش تغذیه به شرح زیر محاسبه می شود: 

 در بیمارســتان .بــه عنــوان رئــیس بخــش تغذیــه در نظرگرفتــه مــی شــود مســتقلتخــت بــه بــاال یــک نفــر  200بــا تعــداد  بیمار ســتان در هر 

ــر از  ــا کمت ــه عهــده  200هــاي ب ــد ب ــه بای ــه ي تخــت، مســئولیت بخــش تغذی ــا  ي یکــی از کارشناســان تغذی واحــد خــدمات غــذایی ی

 .و رژیم درمانی باشد واحد مشاوره تغذیه

کلیــه و  انــواع پیونــد اعضـــــاء، دیــالیز، ،تخــت هــاي ویــژه اطفــال و نــوزادانتخــت از مجمــوع تخــت هــاي ویــژه نظیر 20بــه ازاي هــر

هــاي بــا  بیمارســتان نظرگرفتــه ـشــود. ـســپس بــراي ـســایر انــواع تخــت؛ درـســوختگی، بایــد یــک مـشــاور تغذیــه و رژیــم درمــانی در 

ــا  50 ــه ازاي هــر  350تخــت یــک نفــر و ســپس ت ــا  75تخــت ب ــه ازاي هــر 800تخــت یــک نفــر و ت تخــت یــک نفــر و  150 تخــت ب

ــاالتر از  ــداکثر  800ب ــتان ح ــار س ــر بیم ــود . در ه ــافه ش ــر اض ــک نف ــت ی ــر  10تخ ــاورنف ــه و مش ــانی تغذی ــم درم ــردد.ور منظــ  رژی  گ

شــود.  نفراضــافه تخــت یــک 300تــا 100تخــت درنظــر گرفتــه شــود و از  100حــداقل بایــد یــک نفــر کارشــناس خــدمات غــذایی تــا 

ــاالي هــاي یمارســتانبدر  ــابراین در هــر بیمــار ســتان حــداکثر  300 ب نفــر کارشــناس  3تخــت یــک نفــر دیگــر ا ضــافه خواهــد شــد بن

 .)21(گرددیخدمات غذایی منظور م

معاونــت توســعه مــدیریت و کــه توســط هــا و اســتانداردهاي پســت هــاي ســازمانی بیمارســتان  دیگــر بــر اســاس کتــاب نــرمطــرف از 

تخــت) یــک نفــر  65تخــت (بــا کمینــه  100بــه صــورت ثابــت  و بــه ازاي هــر  بــراي هــر بیمارســتان یــک نفــر تهیــه شــده اســت؛ منــابع

   .)22(نفر است 5و براي بیمارستان هاي بزرگ سقف حداکثر  پیش بینی می شود

ــه ي شــ  ــانی تغذی ــروي انس ــرآماري از نی ــال حاض ــده و در ح ــام ش ــات انج ــا مطالع ــدارد. ام ــود ن ــور وج ــاي کش ــتان ه اغل در بیمارس

ــاي وزارت  ــا دســتورالعمل ه ــق ب ــاي کشــور منطب ــانی شــاغل در بیمارســتان ه ــروي انس ــی دهــد کــه نی ــدانی نشــان م ــاي می بررســی ه

ــروي ا ــش و مهــارت نی ــروي انســانی و عــدم تناســب  دان ــود نی ــا بهداشــت نیســت و در بســیاري از بیمارســتان هــا کمب نســانی شــاغل ب

 
7  National Board Of Physician Nutrition Specialists 
8 American Board of Medical Specialist 
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ــه وضــعیت نامناســب تغذیــه ي بیمــاران بســتري شــده اســت اســاس آمــار ســازمان . همچنــین بــر )23(ســطح ارائــه ي خــدمات منجــر ب

 پزشک متخصص تغذیه در ایران مشغول به کار هستند. 45نظام پزشکی هم اکنون فقط 

 نیروي انسانی شاغل جهت ارائه ي مراقبت هاي تغذیه اي درجامعه و سطح اول مراقبت هاي بهداشتیشرح وضعیت  
 جهان  

ــه ازاي  1998ســال آمریکــا در در  ــه ب ــک کارشــناس تغذی ــر ( 133000ی ــه  0.75نف ــناس تغذی ــر کارش ــه نف ــر) و در  ازاي صــدهزارب نف

) در حیطــه ي ســالمت ازاي صــدهزار نفــربــه  نفــر کارشــناس تغذیــه 25(نفــر 50000یــک  کارشــناس تغذیــه بــه ازاي هــر  2008ســال 

ــومی  ــت عم ــدو بهداش ــرده ان ــی ک ــت م ــه فعالی ــال  .)24(جامع ــت  2014و  2013در س ــطح اول مراقب ــه در س ــان تغذی ــبت کارشناس نس

 .)26, 25(گزارش شده است 10-4:1هاي بهداشتی به پزشک خانواده 

بــه  1ه در اســترالیا نســبت کارشناســان تغذیــه شــاغل در ســطح اول مراقبــت هــاي بهداشــتی درمــانی بــه پزشــک خــانواد 2004در ســال 

ــت 6-11 ــوده اس ــین . )7(ب ــال همچن ــترالیا 2009در س ــر در اس ــه ازاي ه ــر  100000ب ــه  70.6نف ــش تغذی ــه در بخ ــناس تغذی ــر کارش نف

نفــر کــاهش یافــت  11ســت هــاي حــاکمیتی بــه بــه علــت سیا 2013ردنــد کــه ایــن میــزان در ســال ک ي جامعه و پیشــگیري فعالیــت مــی

 .  )27(که این کاهش اثرات سوئی در کنترل بیماري هاي مرتبط با چاقی ایجاد کرد

ــت  ــتی جه ــاي بهداش ــت ه ــطح اول مراقب ــه اي در س ــاي تغذی ــت ه ــه ي مراقب ــت ارائ ــت جه ــام وق ــه ي تم ــان تغذی ــداد کارشناس تع

 .)28(بیمار دیابتی گزارش شد 1000نفر  به ازاي  1.8، 2010ان دیابتی در انگلیس در سال بیمار

ــون انجــام از  پــس 2018در ســال در نهایــت ورســتاك و بوکینــو  ســان تغذیــه در مراقبــت کارشنا موجــود وضــعیت شــاخصمــرور مت

  .)29(را پیشنهادکردندنفر در بخش بهداشت  18500-15000نسبت یک کارشناس تغذیه به ازاي هر هاي بهداشتی، 

 شاخص کارشناس تغذیه در کشورهاي مختلف را در بخش بهداشت و جامعه نشان می دهد. 6جدول 

 در سایر کشورها بخش بهداشت و جامعهشاخص کارشناس تغذیه شاغل در   :6جدول 

 نوع نسبت نسبت کارشناس تغذیه (سال)کشور
   آمریکا

1998(Haughton & George. 2008) 0.75  :1000000  کارشناس تغذیه: جمعیت 
2008 (Haughton & George. 2008) 25 :100000  کارشناس تغذیه: جمعیت 
2013-2014 (Patel et al.2013)(Peikes et al.2014) 1 :4 -10  کارشناس تغذیه: پزشک 

   استرالیا
2004(Brawn et al. 2006) 1 :6 -11  کارشناس تغذیه: پزشک 
2009(Vidgen et al. 2017) 70.6  :100000  کارشناس تغذیه: جمعیت 
2013(Vidgen et al. 2017) 11 :100000  کارشناس تغذیه: جمعیت 

   انگلیس
2010(Diabetes UK) 1.8 :1000 کارشناس تغذیه: بیمار دیابتی 
   کانادا 
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(Werstuck & Buccino. 2018)  1 :18500-15000 
)5.4-6.6  :100000 ( 

1 :500-300 

 کارشناس تغذیه: جمعیت 
 
 یابتید ماری: به یکارشناس تغذ

  در ایران  مراکز بهداشتی درمانیاستانداردهاي نیروي انسانی تغذیه در  وضعیت و شرح  
 ،نفــر 20000بــاالي  نفــر جمعیــت در مراکــز شــهري 40000بــه ازاي هــر  ســالمت هیــ اول هــاي و ارتقــاء مراقبــت نیمأبرنامــه تــ براســاس 

ــت ــاز اس ــورد نی ــه م ــالمت جامع ــه در مراکــز س ــناس تغذی ــر کارش ــک نف ــوزه ي. )30(ی ــه در ح ــانی تغذی ــروي انس ــورتی کــه نی  درص

نفــر در صــدهزار نفــر  1.72، 1404بهداشــت و جامعــه طبــق ایــن دســتورالعمل تــأمین شــود، شــاخص نیــروي انســانی در ســال 

 زیــ ن یمــورد نظــر فعلــ  يرویــ از مراکــز بهداشــت ن ياریکــه بــر اســاس شــواهد موجــود در بســ  ســتیدر حال نیــ اجمعیــت خواهــد بــود. 

 نشده است. نیتأم

پژوهش در ایرانشرح وضعیت نیروي انسانی آموزش و    
نفــر عضــو هیــات علمــی شــاغل در دانشــگاه هــا و  242با توجــه بــه آمــار موجــود در پایگــاه علــم ســنجی وزارت بهداشــت هــم اکنــون 

مراکــز تحقیقــاتی در کشــور مشــغول بــه خــدمت مــی باشــند . وضــعیت اعضــاي هیــأت علمــی بــه تفکیــک رشــته و مرتبــه ي علمــی در 

 آمده است.  7جدول 

1397: وضعیت نیروي انسانی علوم تغذیه در دانشگاه ها در سال 7جدول   

 بازنشسته مربی استادیار دانشیار استاد 

 کارشناسی ارشد دکتري

 3 14 16 141 53 29 علوم تغذیه
 2 0 3 0 0 0 علوم بهداشتی در تغذیه

در ایران و  شاخه ي علوم تغذیه حوزه هاي مختلف آورد نیروي انسانی در رور مطالعات انجام شده در زمینه برم
 جهان

ــا ــتان ه ــه در بیمارس ــناس تغذی ــانی کارش ــروي انس ــرآورد نی ــت ب ــه  جه ــوط ب ــات مرب ــار از  3321اطالع ــان  92بیم ــتان و زم بیمارس

بــه .  یافتــه هــا نشــان داد کــه رگرفــتبیمــاران مــورد بررســی قرا ایــن از بســتري روز اختصــاص داده شــده بــه تغذیــه درمــانی در دوازده 

ــه ي هــر بیمــاردقیقــه  43.3-+34.2 طــور متوســط ــز  صــرف شــده اســت. جهــت تغذی ــه ي بیمــاران  نی همزمــان شــدت وضــعیت تغذی

ــه اي بیمــاران  27 پرسشــنامه يتوســط  ــه اي جهــت بررســی مــدت زمــان مراقبــت هــاي تغذی مــوردي بررســی شــد و در نهایــت معادل

 .)31(معرفی شددر راستاي برآورد نیروي انسانی مورد نیازبر اساس شدت وضعیت تغذیه اي 

ــال  ــده در سـ ــام شـ ــه ي انجـ ــاري  2015مطالعـ ــایج خوداظهـ ــی نتـ ــا بررسـ ــناس تغ 1311بـ ــه در کارشـ ــا 420ذیـ ــتان آمریکـ  ،بیمارسـ

ــه  اريبارکــ  ــن مطالع ــایج ای ــاس نت ــر اس ــه را برآوردکــرد. ب ــان تغذی ــان  %77کارشناس ــه زم ــناس تغذی ــت  کــاري کارش ــه مراقب ــاي ب ه



 1404تا سال کشور   نیروي انسانی غیر بالینیبرآورد 

25 

 
 

 

ــه م ــاص دارد و ب ــاران اختص ــتقیم بیم ــوس ــه ط ــناس تغذی ــط کارش ــاعت 1.43ر متوس ــر س ــار را در ه ــدبیم ــی کن ــت م ــن ویزی . از ای

 .)32(شاخص نیز می توان جهت برآورد نیروي انسانی مورد نیاز بهره برد

جهــت بــرآورد نیــروي انســانی مــورد نیــاز، اســتفاده از زمــان اختصــاص داده شــده بــراي مشــاوره ي تغذیــه ي هــر هنــد و همکــارانش 

 .)33(بیمار بر حسب خصوصیات بیماران بستري را پیشنهاد کردند

یمارســتان هــا را تــدوین کــرد. در گــام اول وزارت بهداشــت کنیــا اســتاندارهاي الزم بــراي نیــروي انســانی در ب  2014در ســال 

ــا ــت ه ــغلیکــاري ي اولوی ــته ش ــر رش ــد. در ه ــخص ش ــم کــارمش ــود حج ــتانداردهاي موج ــام دوم اس ــت گ ــاري  جه ــاي ک ــه ه حیط

ی ســایر فعالیــت هــایزمــان الزم بــراي مــورد بررســی قــرار گرفــت. ســپس  آنهــر شــغل و زمــان اختصــاص داده شــده بــراي مختلــف 

نیــز مشــخص و نهایتــا نیــروي انســانی مــورد نیــاز در هــر شــغل محاســبه شــد. در ایــن مطالعــه نیــروي انجــام مــی شــود  پرسنل که توسط

 .)34(برآورد گردید نفر جمعیت) 100000نفر به ازاي  4.81(نفر 2335مورد نیاز تغذیه 

ــال  ــه  2000در س ــاغالن تغذی ــعیت ش ــی وض ــت بررس ــه اي جه ــت و  يمطالع ــوزه ي بهداش ــام و ح ــوبی انج ــاي جن ــه در آفریق جامع

ــا شــ  ــارویی ب ــراي روی ــتراتژیکی ب ــه ي اس ــزایش ســپس برنام ــه شــامل اف ــن برنام ــه پیشــنهاد شــد. ای ــا تغذی ــرتبط ب ــاي م یوع بیمــاري ه

و افــزایش آمــوزش هــاي تغذیــه بــه ســایر گــروه  2010نفــري ظرفیــت پــذیرش دانشــجویان در رشــته هــاي تغذیــه تــا ســال  250ســاالنه 

 .)35(هاي علوم پزشکی بود

ــا ــم شناســان کان ــروي  داانجمــن رژی ــه ي شــاغلپیمــایش هــایی در ســال هــاي متعــدد جهــت بررســی وضــعیت نی انجــام  انســانی تغذی

ــالیز انجــام شــده  .)38-36, 10(داده اســت ــر اســاس متاآن ــر روي ب ــب   2006 و 1997 هــاي ســال در ایــن مطالعــات ب ــه ترتی  و 25.92ب

همچنــین بــر اســاس پیمــایش انجــام شــده . )10(بــوده اســت بــه ازاي صــد هــزار نفــر جمعیــت مشــغول بــه کــار کارشــناس تغذیــه 21.72

ــال  ــبت در س ــن نس ــناس تغ 33، 2016ای ــه کارش ــتذی ــده اس ــزارش ش ــري . )29(گ ــه ي دیگ ــود از در مطالع ــار موج ــه آم ــه ب باتوج

س تغذیــه در اســتان هــاي مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــا پیمایش هــاي انجــام شــده ي گذشــته ، عرضــه و تقاضــاي کارشــنا

ــروي انســانی پیشــنهاداتی  ــوب از نی ــه حــد مطل ــش آموختگــان جهــت رســیدن ب ــق دان ــروي انســانی از طری ــأمین نی ــد ت ــه  رون توجــه ب

 .  )11(ارائه شدجهت تأمین نیروي انسانی براي هر استان 

ــه اي  ــاز جهــت در مطالع ــورد نی ــروي م ــین نی ــت آمریکــا جهــت تعی ــه ي کــه توســط انجمــن دیاب ــارارائ ــراي بیم ــت ب ــرین مراقب ن ابهت

ل بــه دســت آمــده زمــان بیمــار دیــابتی بررســی شــد و براســاس مــد  26ویژگــی هــاي دیــابتی در مراقبــت هــاي ســطح یــک انجــام شــد،

ــراي ویژ ــه ازاي هــر کار 3.25  ي معــادلنیــروي مــورد نیــازگــی هــاي متفــاوت و الزم ب نفــر بیمــار  1000شــناس تغذیــه تمــام وقــت  ب

  .)39(ئه ي بهترین مراقبت ها محاسبه شدجهت ارادیابتی 

کارشناســان تغذیــه بــه مراقبــت هــاي خــط  ررســی منــابع انســانی مــورد نیــاز جهــت ورودجهــت ب 2006در مطالعــه ي دیگــري در ســال 

ــه کــار شــدند. بعــد از حــدود یــک ســال  ــه در ایــن مراکــز مشــغول ب تخمــین زده اول، ســه مرکــز انتخــاب شــدند و کارشناســان تغذی

ــه  ــد ک ــر  ش ــه ازاي ه ــه و  20.5ب ــناس تغذی ــک کارش ــک ی ــا  پزش ــه ازاي ی ــناس ب ــک کارش ــال  302ی ــت در س ــاز ویزی ــورد نی م

 .)40(است
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ــروي انســانی  ــد نی ــه در مطالعــات انجــام شــده رون ــا ســال  1985شــاغل در آمریکــا از ســال تغذی ــت.  2010ت ــرار گرف ــورد بررســی ق م

چنــین بودجــه ي اختصــاص داده شــده در ایــن ســال هــا جهــت گــروه هــاي مختلــف از جملــه کودکــان و زنــان بــا توجــه بــه شــیوع هم

ــد ــی ش ــري نیــز بررس ــر مس ــاري هــاي غی ــورد بیم ــگیري در م ــاز بــه پیش ــزایش نی ــروه هــا و اف ــن گ ــوءتغذیه در ای در نهایــت  .س

  تغذیــه اي   رفتــاري مــداخالت و  تمرکــز بــر تغذیــه در ســالمندان نســانی جهــت پوشــش همــه ي حیطــه هــا ونویســندگان بــر تــأمین نیــروي ا

 .)24, 6(تأکید کردند

بــه درخواســت آکــادمی تغذیــه و رژیــم درمــانی آمریکــا انجــام شــد. در ایــن مطالعــه  2012مطالعه ي نیــروي کــار مــورد نیــاز در ســال 

بررســی شــد. بــر اســاس ایــن مطالعــه عــالوه بــر شــاخص  2020-2010هــاي تغذیــه بــراي ســال  انســانی ابتــدا عرضــه و تقاضــاي نیــروي

ــالینی مشــغول بــه کــار هســتند.  %55، مشــخص شــد کــه 2010هــاي ســنی و جنســی افــراد شــاغل در ســال  ــه ب از افــراد در بخــش تغذی

مــورد بررســی  2020روند تــأمین نیــروي مــورد نیــاز در بخــش هــاي مختلــف بــا توجــه بــه رونــد فــارغ التحصــیلی دانشــجویان تــا ســال 

از جملــه افــزایش ســن جمعیــت تحــت پوشــش، تغییــرات ارائــه ي مراقبــت هــا،  پــیش بینــی شــده قرارگرفــت و بــا توجــه بــه تغییــرات 

 . )5(پیش بینی شد 2020افزایش نیاز به نیروي انسانی تا سال  %34 دیابتو تغییر روند بیماري هایی مثل چاقی

 رح مدل مورد استفادهش

 یانســان يرویــ نمشــخص و  هیــ علــوم تغذ يخــدمات رشــته  يهــا طــهیابتــدا ح 1404تــا ســال  هیــ تغذ ازیــ مــورد ن يرویــ جهــت بــرآورد ن

متناســب  یروشــ  ایــ مــدل  طــهیدر هــر ح یانســان يرویــ رشــته مقطــع بــرآورد شــد. جهــت بــرآورد ن کیــ بــه تفک طــهیدر هــر ح ازیمورد ن

ــرا ــا ش ــا طیب ــتفاده قرا يو داده ه ــورد اس ــترس م ــوع نردر دس ــپس مجم ــت. س ــان يرویــ گرف ــورد ن یانس ــا  ازیــ م ــع ب ــته مقط ــر رش در ه

هــا محاســبه شــد. بــا توجــه بــه  طــهیح یتمــام وقــت در برخــ  يرویــ بــه ن ازیــ عــدم ن ایــ از خــدمات و  یبرخــ  یاحتساب احتمــال همپوشــان

ــع ــان يرویــ ن یفعلــ  تیوض ــد فعلــ  یانس ــذ یو رون ــته م رشیپ ــجو در رش ــفدانش ــاطع مختل ــازاد نق ــود و م ــاطع  در ازیــ ، کمب ــته مق رش

کننــد و روش  تیــ تواننــد در آن فعال یمــ  هیــ کــه دانــش آموختگــان تغذ یمختلفــ  يهــا طــهیح .دیــ بــرآورد گرد هیــ مختلــف علــوم تغذ

 قرار است: نیبد طهیدر هر ح یانسان يرویبرآورد ن

بیماران بستري در    ي بالینی و درمان تغذیه اي حیطه ي تغذیه  
ــه ــن حیط ــاز در ای ــورد نی ــروي م ــاخص نی ــه ش ــش تغذی ــئول بخ ــه و مس ــاوره ي تغذی ــد مش ــت واح ــتانداردها و  جه ــه اس ــه ب ــا توج ب

ــاي کشــوري و  وضــعیت موجــود در ســایر کشــورها ــژوهش،توســط دســتورالعمل ه ــیم پ ــه  ت ــا توجــه ب ــاز ب ــورد نی ــروي م ــین و نی تعی

تعــداد کارشــناس بــر تخــت و نیــروي شــاخص نیــروي مــورد نیــاز در واحــد مشــاوره بــر اســاس شاخص هاي تعیین شــده بــرآورد شــد. 

 نیرو براي هر بیمارستان تعیین شده است. داساس تعدا بخش تغذیه بر مسئول انسانی 
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در بیماران سرپایی  ي بالینی و درمان تغذیه اي تغذیهحیطه ي    
ـــتاـندار ــانی مورد نـیاز  دـبا توـجه ـبه ـعدم وجود اسـ ــوري دراین حیـطه جـهت برآورد نیروي انسـ از گزارش ـهاي موجود ـکه   ،جـهانی و کشـ

برآوردي از نیروي به نیاز کـشور  با توجه    ورا ارائه کرده بودند اـستفاده  از کـشورها یدر برخ  هیتغذ  يها  طهیـشاغالن در ح  عیتوز  تیـضعو

 . محاسبه شد تیم پژوهشتوسط  مورد نیاز

ــص تـغذـیه  ـــکان متخصـ ـــکان را در این حیـطه ایـفا می وظیـفه ي درـمان تـغذـیه اي بیـمارانـبا توـجه ـبه اینـکه پزشـ کنـند، برآورد تـعداد پزشـ

ال متخـصص تغذی ته هاي بالینی تا ـس انی در رـش تفاده از برآورد نیروي انـس د. در این مطالعه پزـشکان متخـصص تغذیه  1404ه با اـس انجام ـش

 نیروي انسانی  تعداد  با توجه به این شاخص و نسبت تعیین شده بین سایر دانش آموختگان،قرار دارند و لذا   "ـسایر پزشکان"در زیر گروه 

  شد.  برآورد در این حیطه

در بهداشت و جامعهحیطه ي تغذیه    
ــه  ــه از جمل ــن حیط ــاز در ای ــورد نی ــروي م ــاخص نی ــاغل در ش ــروي ش ــاي وزارت نی ــتورالعمل ه ــه دس ــه ب ــا توج ــتی ب ــز بهداش مراک

 تعیین شد.  بیماران  و به صورت شاخص تعداد نیرو بر جمعیتتیم پژوهش بهداشت و وضعیت سایر کشورها توسط 

 حیطه ي اداري و ستادي
 برآورد شد. 1404محاسبه و همین تعداد براي سال  1397قوانین موجود براي سال نیروي انسانی در این حیطه بر اساس  

 حیطه ي مدیریت خدمات غذایی  
ــه عــدم وجــود استاندار ــا توجــه ب ــه وضــعیت دب ــا توجــه ب ــاز ب ــورد نی ــروي انســانی م ــن حیطــه، تعــداد نی ــروي کشــوري درای ــع نی توزی

 برآورد شد. تیم پژوهشتوسط و بر اساس نیاز کشور  در سایرکشورهاانسانی تغذیه شاغل 

 حیطه ي مشاوره ي تجاري 
شاغل   ه یتغذ یانسان ي روین عیتوز  تیبا توجه به وضع  ازیمورد ن یانسان  يرویتعداد ن  طه،یح نیدرا يکشور د با توجه به عدم وجود استاندار

 برآورد شد.  تیم پژوهشکشور توسط  از یکشورها و بر اساس ن ریدر سا

...تغذیه ورزشی ورسانه،    يحیطه    
 . استفقط جهت تغذیه ورزشی محاسبه شده در این حوزه، نیروي انسانی به طور مستقل شاغل با توجه به پاره وقت بودن افراد 

 حیطه ي آموزش و پژوهش
محاســبه ي  نیروي انسانی مــورد نیــاز در بخــش آمــوزش شــامل اســاتید هیــأت علمــی، مربیــان و کارشناســان گــروه هــا مــی باشــد. جهــت 

ــطح دوم نیــروي   ــه)، دانشــگاه س ــگاه ســطح اول(داراي دانشــکده ي تغذی ــنج دســته ي دانش ــه پ ــا ب ــگاه ه ــدا دانش ــاز ابت ــورد نی انســانی م

ــع  (داراي دوره دکتـــري تخصصـــی)، دانشـــگاه ســـطح ســـوم( داراي مقطـــع کارشناســـی ارشـــد)، دانشـــگاه کوچـــک( داراي مقطـ

تقســیم شــدند. تعــداد اســاتید فعلــی شــاغل در دانشــگاه هــاي عــدم وجــود رشــته مقطــع تغذیــه) دانشــگاه ســطح چهــارم( کارشناسی) و 

بــا اســتفاده از نظــر و تعــداد اســاتید دانشــگاه هــاي هــر ســطح بــه طــور متوســط مشــخص شــد. ســپس  بــا ســطوح مختلــف محاســبه شــد

هیــأت مــورد نیــاز  یانســان يرویــ نداردهاي حــاکم در هیــأت بــورد تغذیــه، بــا توجــه بــه وضــعیت موجــود، قــوانین و اســتان تیم پــژوهش
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در ســایر حیطــه هــا  یانســان يرویــ نپــیش بینــی بــا توجــه بــه  مــورد نیــاز راتییــ جهــت تغ زیــ و ن یفعلــ  ازیــ ن نیتــأم يبــراعلمــی و مربــی 

  شد.برآورد  )(حاصل از این مطالعه

 سازيهاي مدلفرضپیش

  :بستريبیماران در  تغذیه ي بالینی و درمان تغذیه اي  يحیطه  

و مشــاوره  9مســتقل مــدیریت خــدمات غــذایی تغذیــه در بیمارســتان هــا شــامل دو واحــدبخــش : ســاختار بخــش تغذیــه •

در نظــر گرفتــه شــده واحــد پســت ســازمانی و نیــروي مســتقل  اســاس ضــوابط وزارت بهداشــت بــراي هــرتغذیه می باشــد کــه بــر 

 . )21(است

 :تغذیهمشاوره ي نیروي انسانی مورد نیاز بخش  •

ــاوره و ــد مش ــهیوظ هیــ تغذ ياح ــه  ي ف ــا يارائ ــت ه ــارانیدر ب يا هیــ تغذ يمراقب ــتر م ــالگر يبس ــامل غرب ــارانیب يش ــر  م از نظ

ــوءتغذ ــ ارز ه،یسـ ــع یابـی ــارانیب تیوضـ ــوءتغذ يدارا مـ ــ و  هیسـ ــه  اـی ــر، ارائـ ــم يدر خطـ ــذا رژیـ ــانی، روده اي،  ییغـ (دهـ

 .تغذیه اي بیماران با نیازهاي ویژه رابرعهده داردشده، درمان  یابیارز مارانیب يبراوریدي)

  :سئول بخش تغذیهم
ــه ي بیمارســتان مســئولیتمســئو ــیم  ل تغذی ــه ي بیمارســتان (ت ــهمشــاوره ي تغذی ــر و ) کارشناســان تغذی ــدامات  نظــارت ب اق

ــیم  ــن ت ــط ای ــده توس ــه اي(انجــام ش ــت تغذی ــاي مراقب ــتورالعمل ه ــامل اجــراي دس ــه  ش ــالگراز جمل ــارانیب يغرب ــر  م از نظ

ــوءتغذ ــع یابیــ ارز ه،یس ــاران تیوض ــه اي بیم ــاران و ، تغذی ــه اي بیم ــان تغذی ــه درم ــم يارائ ــذا رژی ــانی،  ییغ ــم ده (رژی

ــرا )، وریــديروده اي ــت هــا ي  ا برعهــده دارد.ر مــارانیب يب ــه ي مراقب ــر آن ایجــاد بســترهاي مناســب جهــت ارائ عــالوه ب

ــی رود. ــمار م ــه ش ــم او ب ــایف مه ــز از وظ ــانی نی ــادر درم ــایر ک ــکان و س ــا پزش ــل ب ــتان و تعام ــه اي در بیمارس ــن  تغذی ای

 هـیـ پزشــکان متخصــص تغذ يبرعهــده  دـیـ با ) و دالیــل علمــی و حرفــه اي13بنــابر اســتانداردهاي موجــود( تیمســئول

 باشد.

  مشاوران تغذیه:
ارزیــابی بیمــاران بســتري از نظــر وجــود ســوءتغذیه، ارزیــابی تخصصــی وضــعیت تغذیــه ي بیمــاران و برنامــه ریــزي تغذیــه 

ــه  ــه وظــایف اصــلی مشــاوران تغذی ــانی و روده اي از جمل ــاي غــذایی ده ــم ه ــه ي رژی ــا و ارائ اي شــامل تجــویز مکمــل ه

 تان ها می باشد. در بیمارس

ــر آن  ــالوه ب ــه ي ع ــان تغذارائ ــامل يا هیــ درم ــاص يروده ا ي هیــ تغذ ش ــوارد خ ــه ي روده اي،   در م ــل تغذی ــدم تحم (ع

ــارانیب ــه تغذ م ــاج ب ــنوع ي هیــ محت ــم از مص ــندرم روده ی اع ــتوم يس ــاه، ژژنوس ــاریب ،ی کوت ــا يم ــاب يه ــه ي ،).روده و .. ی الته  تغذی

 
 نیروي انسانی واحد مدیریت خدمات غذایی در گزارش نیروي انسانی صنایع غذایی ارائه می شود.  9
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، درخواســت و هــا) يهــا و درشــت مغــذ يزمغــذیر، تـیـ الکترول و اصــالح آب ک،ـیـ (شــامل اصــالح متابول يدـیـ ور

بیمـــاران بســـتري در بخـــش هـــاي ( يا هـیــ تغذ ي ژه ـیــ و يازهـــایبـــا ن مـــارانیتفســـیر پاراکلینیـــک، تجـــویز دارو و ... در ب

ــاالن، ــال و بزرگس ــژه اطف ــاي وی ــت ه ــاران  مراقب ــدید، بیم ــیار ش ــا ســوءتغذیه ي بس ــاران ب ــد ،يویــ کلبیم ــک، کب ي، متابولی

ــرطانی و  ــوختگی، س ــم  ...)س ــطح مه ــه س ــص تغذی ــکان متخص ــط پزش ــت کــه توس ــه اس ــالینی تغذی ــاي ب ــت ه ــر مراقب دیگ

 ارائه می شود.

ــب توانمندي ــاغل در این واحد جهت انجام خدمات مربوط به این بخش نیازمند کس ــناس تغذیه ي ش ــامل   کارش حرفه اي ش

دانش بالینی، درك بالینی و مهارت بالینی اسـت تا بتواند نقش مشـاور تغذیه را در محیط بیمارسـتان بپذیرد و آن را بخوبی ایفا 

ــخ گویی ـبه این نـیاز ). 23کـند ( ــال  -جـهت ـپاسـ ــتورالعـمل ـها 1390از سـ در  يا  هیـ تـغذ  يمراقـبت ـها  يو همزـمان ـبا ابالغ دسـ

ـــتانیب ــب نمی کردـند ،ـها ـمارسـ مختلف   يدوره ـها  -از آنـجا ـکه ـتا قـبل از آن دانش آموختـگان  تـغذـیه این مـهارت ـها را کسـ

علوم پزـشکی در قالب ـسمینارها، دوره هاي ـضمن خدمت، آموزش مداوم   يو دانـشگاه ها بهداـشت    از طرف وزارت  یآموزـش 

 يرا برا یآموزش  هیاول  يازهایاز ن یتوانـست برخ  يتا حد ـشد کهار  برگز  ي ـشاغل در بیمارـستان ها  هیکارـشناـسان تغذ  يبرا و ...

ــوص   آـنان جبران کـند اـما ــ   يـهادر ـقاـلب دوره  ییـبه تنـها  ینیدرك و مـهارت ـبالاز آن ـجا ـکه دانش ـبالینی و ـبه خصـ  یآموزـش

 رشـناسـانکا، خبرگان و دیبه اذعان اسـات ،  صـورت گرفته  يتالش ها یبا تمام  به درسـتی کسـب شـود؛  دتوان ینم  کوتاه مدت 

 نیبنابر ا  ).23نتوانســته به طور کامل نیازهاي آموزشــی و مهارتی کارشــناســان تغذیه اي را مرتفع ســازد(  تغذیه این آموزش ها

از   می تواند  یانـسان  يروین  یاـست و ما بق  ازینموردبخش   نیدر ا  ینیارـشد بال یاز دانش آموختگان کارـشناـس   یتعداد قابل توجه

 گردد. یم نیتأم هیارشد علوم تغذ یو کارشناس یدانش آموختگان کارشناس قیطر

بســتر مناســب جهت تربیت پزشــک متخصــص تغذیه، عمال ســطح تخصــصــی مراقبت هاي از طرف دیگر به علت عدم وجود  

ین خدمات و به شــدت نیازمند تربیت نیروي متخصــص جهت ارائه ي ا  ها ارائه نمی شــود تغذیه اي در بســیاري از بیمارســتان

 هستیم.

ـــتانداردهاي موجود:ا • ــانی مورد نـیاز در هـمان طور که در بخش    س ـــتاندارد واحدي جـهت نیروي انسـ ــد، اسـ قـبل ذکر شـ

ردد گوگایدالین ها تعیین میه به امکانات، قوانین، ســاختارها بیمارســتان ها وجود ندارد و شــاخص نیروي انســانی در هرکشــوري با توج

هدف تعیین . )5د (جدول  همین امر منجر به متغیر بودن ـشاخص نـسبت نیروي انـسانی در بیمارـستان هاي کـشورهاي مختلف می باـش .  )41(

ده براي حمایت هاي تغذ تان ها و اولویت آن  یه  ـش المت رکن مهمی براي تعیین  اي در بیمارـس انی تغذیهدر نظام ـس اخص نیروي انـس به   ـش

تواند واحد مـشاوره ي تغذیه نیز میکیک واحد مدیریت خدمات غذایی با  قوانین حاکم بر بیمارـستان ها ـشامل ادغام و یا تف آید.ـشمار می

به   ـساختار در نظرگرفته ـشده جهت ارائه ي مراقبت هاي تغذیه اي (در قالب مـشاوره براي برخی از بیمارانبر این امر تأثیرگذار باـشد. نوع  

نیز می تواند به   ) داراي ســوءتغذیه و یا در خطر و یا بر اســاس نتایج غربالگري جهت تمامی بیماران بســتري  درخواســت پزشــک معالج 

سـانی مورد نیاز به شـمارآید. موضـوع مهم بعدي سـطح ارائه ي خدمات اسـت. در حال در تعیین تعداد نیروي ان عنوان عامل مهم دیگري

حاـضر در اکثرکـشورها مراقبت هاي تغذیه اي به ـصورت تیمی متـشکل از پزـشکان متخـصص در امر تغذیه، یک یا چند کارـشناس تغذیه 

تار ارائه می   در این ـشکل  . )44,  43(دیده ي تغذیه می باـشده و مـسئولیت این تیم برعهده ي پزـشکان متخـصص و یا دور  )42(ـشودو پرـس

دیده  ه ارائه ي خدمت، مراقبت هاي تغذیه اي در دوـسطح اولیه (توـسط کارـشناس تغذیه)  و تخـصـصی(توـسط پزـشک متخـصص یا دور  از

ي تغذیه) ارائه می شوند و به علت تقسیم وظایف صورت گرفته در تیم، فشارکاري کم و کیفیت خدمات باالست. در صورتی که سطح 



 1404تا سال کشور   نیروي انسانی غیر بالینیبرآورد 

30 

 
 

 

تی تعیین و   تري براي  خدمات به درـس ود،  تعداد افراد بیـش پرده نـش مورد نیاز اـست وکیفیت و  ارائه ي خدمات تخـصـصیبه افراد مناـسب ـس

میزان زمان ـصرف ـشده براي ارائه ي خدمت به عنوان فاکتور اـصلی دیگري در د . ده نیز به ـسطح مطلوبی نمی رـس ایمنی خدمات ارائه ـش 

تعیین نیروي مورد نیاز با میزان توانمندي ها و صــالحیت حرفه اي کارشــناســان تغذیه مرتبط اســت که می تواند با توجه به ســیســتم هاي 

  باشد.آموزشی و سطح تحصیالت افراد شاغل متفاوت 

که در باالاشـاره شـد، شـاخص هاي متفاوتی در وزارت بهداشـت جهت برآورد نیروي انسـانی وجود دارد. شـاخص ارائه شـده رهمان طو

عه به علت عدم توجه به حجم کاري متفاوت تخت هاي ویژه و عادي ط معاونت توـس اختار تفکیک  ، عدم توجه به  توـس ده ي  ـس واحد ـش

نمی تواند شــاخص قابل  5در جدول  فاصــله ي زیاد با شــاخص هاي ارائه شــده  نیز  شــاوره ي تغذیه و  م  واحد  و  ییغذاخدمات مدیریت 

همخوانی ندارد   ـسایرکـشورهامعاونت درمان نیز با ـشاخص هاي    تعیین ـشده توـسطقبولی جهت برآورد نیرو باـشد. از طرفی ـشاخص هاي  

که شــاخص نیروي انســانی جهت تخت هاي  حاضــر  براي مثال در حال  .و به نظر خبرگان در برخی از موارد با بزرگنمایی روبه رو اســت

یک نفر به ازاي بیـست تخت توـسط معاونت درمان وزارت بهداـشت  این ـشاخص   ،تخت می باـشد 65-30نفر به ازاي  یک   در کانادا ویژه 

 نیروي انسانیوجود دارد که شاخص  تخت و باالي آن چه تفاوتی   300تعیین شده است . عالوه بر آن  مشخص نیست بین بیمارستان زیر 

ــاور تغذیه ــتان هاي باالي    تخت 75نفر به ازاي   یکاز    مش ــتان هاي باالي  175نفر به ازاي   یکبه   تخت   300در بیمارس تخت در بیمارس

در نتیجه جهت برآورد نیروي   در بررســی متون به دســت نیامده اســت. چنین شــاخصــیدر حالی که مشــابه    ؛تخت تغییر یافته اســت 300

 الزم به نظر می رسد.شاخص هاي جدیدي با نظر خبرگان  دست یابی بهانسانی  این حیطه 

تان ها:  و تعداد   انواع • ند درمان  بیمارـس ته بندي ـصورت گرفته در ـس تان ها بر اـساس تعداد تخت  1404براـساس دـس بیمارـس

 به عنوان بیمارـستان هاي کوچک 250بیمارـستان هاي زیر و متوـسط  به عنوان  تخت   400تا  250ه اند و بیمارـستان هاي با  تقـسیم بندي ـشد

بیمارسـتان هاي کوچک خدمات را در سـطوح پایین تري ارائه داده و طول مدت بسـتري بیماران نیز   تقسـیم بندي شـده اند و کوچک تر

دت بیشــتر بیماري و بســتري طوالنی تر اغلب در بیمارســتان هاي متوســط و بزرگتر بســتري اند. این غالبا کم اســت بنابراین، بیماران با شــ 

 بیماران بیشتر از سایرین در معرض سوءتغذیه قرار دارند و بیشترین خدمات مراقبت هاي تغذیه اي براي این بیماران ارائه می شود. تا سال

 . )45(یش بینی شده استتخت پ 250بیمارستان با بیش از  246تعداد  1404

امانه ي  آماري گزارش رد تخت ها:  و نوع تعداد  • تانی آمار و اطالعات  ـس ال بیمارـس تري به  1396در ـس تعداد تخت هاي بـس

ت.  تفک ده اـس خص ـش وند و داراي یک بخش هاي تخصـصـی مـش تري می ـش بخش هایی که بیماران داراي نیاز تخصـصـی ویژه در آن بـس

 يدرصد تختها   -5جدول  "آمده است. این جدول از    8در جدول   1396اولویت رسیدگی تغذیه اي هستند و تعداد تخت مربوطه در سال  

 يتختها   تیوضـع -6جدول  "و    "بهداشـت  رتوزا  يمارسـتانهایکشـور و در ب  يمارسـتانهایب  هیدر کل یرشـته تخصــص  کیموجود به تفک

تاره دار درکل تانهایب  هیـس  1396)  را در ـسال 52108درـصد کل تخت ها ( 24.27این تخت ها    این ـسند اقتباس ـشده اـست.  "کـشور  يمارـس

کیل داده اند ال   .)46(تـش ورتی که همین روند براي ـس د و با توجه به پیش بینی تعداد   1404در ـص ته باـش تخت براي  196231نیز ادامه داـش

 پیش بینی می شود. 1404تغذیه در سال  ي ه تخت با شرایط ویژ 49058، تعداد )45(در نقشه راه درمان 1404سال 
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 1396در سال  ژه یو ي  هیتغذ ازیبا ن ي تعداد تخت ها:  8جدول 

 
سرپاییدر بیماران    ي بالینی و درمان تغذیه اي تغذیهحیطه ي    

ــاغلین ــایف  ش ــی از وظ ــه،  یک ــالینی و تغذی ــاي ب ــت ه ــه ي مراقب ــرطانی، ارائ ــاران س ــامل بیم ــرپایی ش ــاران س ــه اي بیم ــان تغذی درم

یص شــده از بخــش هــاي مراقبــت هــاي ویــژه، بیمــاران بیمــاران تــرخ دیــابتی، کبــدي، ســلیاك، بیمــاران کلیــوي،بیمــاران متابولیــک و 

ــایی در  ــوختگی و تروم ــتومی،بیماري س ــاه، ژژنوس ــندرم روده ي کوت ــه ي مصنوعی(س ــه تغذی ــاج ب ــاران محت ــرمیم، بیم ــود و ت ــاز بهب ف

 .می باشند له بیماران چاقاز جم سوءتغذیهداراي هاي التهابی روده و ..) و سایر بیماران 

ــدادي از  ــک و تع ــابی انتروپومتری ــال، ارزی ــرح ح ــق ش ــه اي از طری ــعیت تغذی ــی وض ــابی تخصص ــامل ارزی ــالینی ش ــاي ب ــت ه مراقب

مــی باشــد. بــا توجــه بــه  (رژیم دهــانی و روده اي)پارامترهــاي آزمایشــگاهی و ارائــه ي مشــاوره ي تغذیــه اي و رژیــم درمــانی

تخصصی بــودن وظــایف مــرتبط بــا ایــن حیطــه و ویژگــی هــاي منحصــر بــه فــرد ایــن بیمــاران، افرادشــاغل بایســتی از صــالحیت حرفــه 

اي و دانــش و مهــارت بــالینی کــافی برخــوردار باشــند. بنــابر ایــن افــراد شــاغل در ایــن حیطــه بایــد ترجیحــا داراي دکتــري تخصصــی 

 ذیه بالینی باشند. و یا کارشناسی ارشد تغ

ــد ــه اي نیازمن ــی تغذی ــاي تخصص ــابی ه ــال و ارزی ــرح ح ــر ش ــالوه ب ــاص ع ــرایط خ ــا ش ــاران ب ــت بیم ــه اي جه ــان تغذی ــه ي درم  ارائ

غــذایی رژیــم ارو، مشــاوره و داعــم از  تغذیــه اي درمــانتشــخیص بیمــاري و  ،درخواســت و تفســیر بررســی هــاي پاراکلینیــک

ــااســت  (دهــانی، روده اي و وریــدي) ــه شــرایط پاتولوژیــک  کــه ب ــانتوجــه ب ــه آن ــالینی بیمــاران ب ــه مــی  بیمــاري هــا و شــرایط ب ارائ

 که این بعد از ارائه ي مراقبت هاي تغذیه اي در بیماران سرپایی توسط پزشکان متخصص تغذیه ارائه می شود.شود، 

ــال  ــا س ــاز ت ــورد نی ــص م ــکان متخص ــداد پزش ــروه در  1404تع ــا "گ ــته ه ــایر رش ــه  "س ــداد 1404انراه درمــ  نقش ــر  969-859 تع نف

بنــابراین  ،)45( مــی باشــدکــه ایــن گــروه شــامل پزشــکان متخصــص تغذیــه و برخــی از معــدود رشــته هــاي دیگــر محاسبه شــده اســت 

و از نســبت مــورد نظــر تــیم پژوهشــی بــراي ســایر  در بــرآورد نیــروي پزشــک متخصــص شــاغل در ایــن حــوزه  رقــم ناز ایــ مــی تــوان 

 بهره برد.   دانش آموختگان

در بهداشت و جامعهحیطه ي تغذیه    
بــه گــروه  هیــ تغذ يشــامل مشــاوره  هیــ دفــاتر تغذ ایــ در مراکــز بهداشــت و  يا هیــ تغذ یبهداشــت يمراقبــت هــا يارائــه این حیطه شــامل 

ــا ــاردار و شــ  ژه یــ و يه ــادران ب ــان، م ــاوره  رده،ی(کودک ــکاران و ...)، مش ــالمندان، ورزش ــا هیــ تغذ يس ــت ه ــطح اول مراقب  يدر س

ســالم در رســانه هــا، مــدارس و ... و  یو ســبک زنــدگ هیــ تغذ وزشی، آمــ دمیــ پیل سیــ فشــارخون و د ابــت،ید ،یمبــتال بــه چــاق مــارانیب

 می باشد. در امر بهداشت اي هیت تغذاخدم ریسا

باید    "سند ملی پیشگیري و کنترل بیماري هاي واگیر"و  "تغذیه و امنیت غذایی"باالدستی جهت رسیدن به اهداف ذکر شده در دو سند 

. در سایر کشورها نیز در سال  )48, 47(دانش آموختگان تغذیه در مشاغل مختلف مرتبط با تغذیه ي جامعه اهتمام ورزید جذب نسبت به 

انواع تخت مراقبت  نوع تخت
 ویژه بزرگساالن

انواع تخت مراقبت ویژه  
 کودکان

انواع 
 پیوند

شیمی  دیالیز  سوختگی
 درمانی

 مجموع

 12650 1051 4343 842 459 461 5494 تعداد



 1404تا سال کشور   نیروي انسانی غیر بالینیبرآورد 

32 

 
 

 

برابر و    25بیش از  2008 -1998هاي گذشته به علت اهمیت یافتن نقش تغذیه در سالمت جامعه تعداد نیروي انسانی در آمریکا از سال 

معه را تا  ابرخی مطالعات نیروي مورد نیاز در حیطه تغذیه ي ج همچنین  ).6ت(جدول برابر شده اسسه  2013-2003در استرالیا از سال 

 .  )6-4(برآورد کرده اندنیروهاي شاغل تغذیه  45%

نفر   1.72سبت نیروي شاغل در این بخش ن بهداشت در صورت تأمین نیروهاي تغذیه ي مراکز بهداشتی بر طبق شاخص وزارت 

  ي ها يماریها در کشور ما مربوط به ب  يماریدر صد بار ب  70از   شیاز آن جاکه  ب کارشناس به ازاي صدهزار نفر جمعیت می باشد. 

به شاخص   یانسان ي رویشاخص ن  دیها با  يماریب ن ی)، جهت کاهش ا24را دارد( افته یتوسعه  يمشابه با کشورها یاست و مدل ریرواگیغ

و این واقعیت که    از جمله دیابت يمسر ریغ ي ها  يماریب يباال وع یبا توجه به ش گری. ازطرف د. گردد کینزد  افتهیتوسعه  يکشورها

  يبه ازا یانسان ي رویرسد که شاخص ن یبه نظر م)،   24بیشترین میزان مرگ در بین عوامل خطر مربوط به موارد تغذیه اي می باشد (

ارشد علوم   یو دانش آموختگان کارشناس ه یعلوم تغذ یدانش آموختگان کارشناسباشد.  می ازیبه ن  ییپاسخ گو شاخص بهتري جهت 

 کنند.  ت یفعال طهیح ن یتوانند در ا  یم هیدر تغذ یبهداشت

 حیطه ي اداري و ستادي
ــه در   ــان تغذی ــه کارشناس ــتاد تغذی ــت، س ــت وزارت بهداش ــت بهداش ــان و معاون ــت درم ــه ي معاون ــش تغذی ــذا و دارو، بخ ــازمان غ س

ــد  ــوم پزشــکی مــی توان ــت بهداشــتی دانشــگاه هــاي عل ــه ي معاون ــوم پزشــکی، ســتاد تغذی ــان دانشــگاه هــاي عل ــت درم شــاغل معاون

 شوند.

با توجه به ساختار کنونی اداري، اعضاي دفتر بهبود تغذیه زیر نظر معاونت بهداشت و دفتر تغذیه بالینی زیر نظر معاونت درمان وزرات  

بهداشت شامل یک نفر با مدرك دکتري تخصصی و دو کارشناس با مدرك کارشناسی و یا کارشناسی ارشد می باشد.  عالوه بر آن  

رشناس با مدرك کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در هر یک از معاونت هاي بهداشتی و درمان در هر دانشگاه فعالیت  کا سه نفریک 

فعالیت کنند البته این پست ها  می کند. در سازمان غذا و دارو نیز کارشناسان تغذیه با مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند 

رشته ي صنایع غذایی نیز اشغال شوند. همچنین دانش آموختگان کارشناسی ارشد تغذیه در   می توانند توسط دانش آموختگان گروه 

شت عمومی در بالیا و فوریت  ابرنامه عملی پاسخ بهد"بحران ها و حوادث در ساختارهاي نظامی می توانند فعالیت داشته باشند. طبق 

، مسئولیت تغذیه در بحران ها در سطح وزارت دفتر بهبود تغذیه و در  ، در بخش برنامه ي عملیات پاسخ تغذیه در بالیا و فوریت ها"ها

سطح دانشگاه ها، کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی می باشد و در حال حاضر دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم بهداشتی داراي  

 .   )49(ه و مجزا در ساختار وزارت بهداشت و دانشگاه ها نمی باشندژپست وی

 حیطه ي مدیریت خدمات غذایی
یکی از عرصه هاي فعالیت جهت دانش آموختگان علوم تغذیه  حیطه ي مدیریت خدمات غذایی است. به نظر می رسد با توجه به  

شاغلین در این حیطه رو به افزایش باشد. جهت  تدوین استانداردهاي خدمات غذایی نیاز به پررنگ شدن کیفیت منوهاي غذایی و 

ند. در ضمن دانش آموختگان رشته هاي صنایع غذایی نیز  ک کارشناسی علوم تغذیه کفایت میفعالیت در این حیطه دارا بودن  مدرك 

 آموختگان رشته ي علوم تغذیه در این پست ها رقابت کنند.    می توانند با دانش
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  حیطه ي مشاوره ي تجاري
است. دانش آموختگان کارشناسی و  یکی دیگر از عرصه هاي فعالیت جهت دانش آموختگان علوم تغذیه  حیطه ي مشاوره ي تجاري 

و همچنین صنعت داروسازي در بخش مکمل ها  شرکت ها و کارخانجات صنایع غذایی، شرکت هاي دانش بنیان کارشناسی ارشد در 

  واند غذایی می ت  پست ها بخصوص در صنایعفعالیت هایی شامل پژوهش، بازاریابی، مسئولیت فنی و ... را برعهده دارند. شرایط احراز این 

 دربرگیرنده ي  دانش آموختگان زیرگروه صنایع غذایی نیز باشد.  

 حیطه ي آموزش و پژوهش
اعضــاي فعــال در ایــن حیطــه وظیفــه ي انجــام پــژوهش هــاي الزم در جهــت پیشــبرد علــوم تغذیــه و آمــوزش و تربیــت نیــروي انســانی 

مــورد نیــاز همــه ي حیطــه هــاي علــوم تغذیــه را برعهــده دارنــد. بنــابر ایــن جهــت بــرآورد تعــداد و ترکیــب نیروهــاي شــاغل در ایــن 

ــروي انســان ــذیرش نی ــد تغییراتــی کــه در پ ــاز جامعــه در حیطــه هــاي مختلــفحیطــه بای ــأمین نی ــورد نظــر اســت،  ی جهــت ت لحــاظ  م

 گردد.  

 حیطه ي رسانه،  ورزش و...
هم اکنون دانش آموختگان علوم تغذیه به ـصورت پاره وقت در این حیطه فعالیت می کنند. با تربیت کارـشناـسان ارـشد تغذیه ي ورزـشی، 

ط این دانش   کاران توـس ی می خدمات تغذیه جهت ورزـش ی و یا براي تیم هاي ورزـش وـص ی در دفاتر خـص ـص ورت تخـص آموختگان به ـص

 ردد.تواند ارائه گ

در ضـمن دانشـگاه جامع علمی کاربردي درسـال هاي اخیر تعداد زیادي پذیرش در رشـته مقطع کارشـناسـی حرفه اي ناپیوسـته تغذیه ي 

نکته ي دیگر آنکه علی رغم   است.  شده نفر اعالم   150، 97سال  نفر و در  815  ، 1396پذیرش در سال ظرفیتورزشی اعالم کرده است.  

 الزام قانونی تمامی شـاغلین حوزه ي مشـاوره و مداخالت تغذیه اي مبنی بر داشـتن نظام تغذیه و نیز الزام به ارائه ي این خدمات در دفاتر

 ویژه يکه از حســاســیت هاي  -به ورزشــکاران    داراي مجوز تغذیه، حیطه ي فعالیت و مجوزهاي الزم براي ارائه ي خدمات تغذیه اي

به ـصورت قانونی مـشخص نشده و این دانش آموختگان فارغ از همه ي الزامات این دانش آموختگان    براي-نیز برخوردار هـست ـسالمتی

 قانونی می توانند به فعالیت بپردازند.

 نتایج 

يبستر  بیمارانحیطه ي  برآورد تعداد نیروي انسانی مورد نیاز در    
ــاز در  ــین نیــروي انســانی مــورد نی ــه عــدم تناســب شــاخص هــاي پیشــین وزارتــی جهــت تعی ــا توجــه ب بیمارســتان شــاخص  حیطــه يب

 بــه نحــو و  شــرایط کشــورمان وضــعیت شــاخص نیــروي انســانی در ســایر کشــورها بــا در نظرگــرفتن  تــیم پــژوهش هــاي زیــر توســط 

 :تعیین شدزیر 

 مسئول بخش تغذیه:
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ــر  • ــک نف ــتان ی ــار س ــر بیم ــتقلدر ه ــوان  مس ــه عن ــئولب ــود مس ــی ش ــه م ــر گرفت ــه در نظ ــش تغذی ــد بخ ــه تأکی ــه ب ــا توج . ب

مــدیریت تــیم هــاي تغذیــه اي توســط پزشــکان متخصــص تغذیــه و نقــش ردهاي ارائــه ي مراقبــت هــاي تغذیــه بــر اســتاندا

 مسئول بخش تغذیه می باشد.متخصص تغذیه  پزشکبیماران،  درمان تغذیه اي تغذیه بالینی و  در مهم آنان

 ي بــه عهــده  مــی توانــد، مســئولیت بخــش تغذیــه (بیمارســتان هــاي کوچــک) تخــت 250هــاي بــا کمتــر از  ســتانبیمار در  •

ــه ــانی باشــد یکــی از کارشناســان واحــد مشــاوره تغذی ــم درم ــر از  .و رژی ــابراین بیمارســتان هــاي کمت تخــت شــامل  250بن

 هستند.همپوشانی خدمت 

 کلیه ي مشاوران تغذیه به صورت تیمی و با سرپرستی مسئول بخش تغذیه فعالیت می کنند. مشاوران تغذیه:

ــه ازاي هــر • ــژه نظیر 40ب ــژه تخــت از مجمــوع تخــت هــاي وی ــالتخــت هــاي وی ــاء،  ،بزرگســاالن و اطف ــد اعضـــ ــواع پیون ان

ــالیز ــانی دی ــیمی درم ــه و  ، ش ــاور تغذی ــک مـش ــد ی ــوختگی، بای ــانیو ـس ــم درم ــبت  رژی ــا نس ــه  ، ب ــد تغذی ــی ارش کارشناس

ـــود.مـــی در نظـــر گرفتـــه  )%30( پزشـــک متخصـــص تغذیـــه و )%70(بـــالینی  نیـــروي پزشـــک متخصـــص تغذیـــه در  ـش

 تخت باشد مشمول همپوشانی خدمت با مسئول بخش تغذیه می شود. 250صورتی که بیمارستان باالي 

ــت؛   • ــواع تخ ــایر ان ــراي ـس ــپس ب ــر ـس ــه ازاي ه ــه 100ب ــناس تغذی ــک کارش ــت ی ــبت  تخ ــا نس ــه(ب ــناس تغذی ) %90کارش

 در نظرگرفته می شود.) %10کارشناسی ارشدعلوم تغذیه (

 1404تا سال حوزه ي تغذیه بالینی و درمان تغذیه اي  یانسان  يرویبرآورد ن:  9ل جدو

 
 نوع خدمت 

تعداد  
 واحدها

نیروي مورد  
نیاز  هر  

 واحد
 نیروي مورد نیاز به تفکیک مدرك  مجموع 

 پزشک متخصص تغذیه 246 246 1 246 مسئول بخش تغذیه 

کارشناس  
 تغذیه 

 ارشد علوم تغذیهکارشناسی 196تغذیه، کارشناس 1767 1963 1:100 196231 تخت عادي 

 1227 1:40 49058 تخت ویژه
پزشک متخصص 3683ارشد تغذیه بالینی،کارشناسی 981

 تغذیه 
ــدین  ــداد ب ــب تع ــص 368ترتی ــک متخص ــر پزش ــه نف ــالینی،  981، تغذی ــه ب ــد تغذی ــی ارش ــه ي کارشناس ــش آموخت ــر دان ــر  196نف نف

 مورد نیاز است.  نفر دانش آموخته کارشناسی تغذیه 1767کارشناس ارشد علوم تغذیه و 

در بیماران سرپایی و یا بستري در تغذیه ي بالینی و درمان تغذیه اي  برآورد نیروي انسانی مورد نیاز در حیطه ي  
 مراکز نگهداري

حیطــه بــه درمــان بیمــاران مربــوط مــی شــود، بخــش عمــده اي از نیــروي انســانی مــورد از آن جــا کــه بخــش مهمــی از وظــایف ایــن 

نیــاز نیــز بایســتی از پزشــکان متخصــص تغذیــه تــأمین گــردد. بــرآورد نیــروي پزشــک متخصــص تغذیــه در ایــن حیطــه را مــی تــوان بــا 

 نیروي انسانی در رشته هاي بالینی انجام داد.  از برآورد استفاده 

ــا ســال  ــاز ت ــورد نی ــص م ــداد پزشــکان متخص ــروه  1404تع ــا "در گ ــته ه ــان   "ســایر رش ــبه  969-859 1404نقشــه راه درم ــر محاس نف

. بــا توجــه بــه اینکــه در )45(کــه ایــن گــروه شــامل پزشــکان متخصــص تغذیــه و برخــی از معــدود رشــته هــاي دیگــر اســت شده است 
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درصــدي  ،این سند تعداد پزشــکان متخصــص در تمــامی رشــته هــا بــه جــز تغذیــه و ایمونــو بــه صــورت جداگانــه محاســبه شــده اســت

ــه اختصــاص داد و از ایــ  ــه پزشــکان متخصــص تغذی ــوان ب ــم را مــی ت ــروي پزشــک متخصــص شــاغل  رقــم ناز ایــن رق ــرآورد نی در ب

 .مشخص شد) نفر 457( %50 تیم پژوهش، درصد با توجه به نظر این  زه بهره برد.در این حو

ــراي ایــن حیطــه بــه صــورت مجــزا در نظرگرفتــه نشــده اســت. در صــورتی کــه از در   توزیــع مــرور متــون صــورت گرفتــه شاخصــی ب

ــف ــاي مختل ــه ه ــاغالن حیط ــورها ش ــه در سایرکش ــدود  تغذی ــود ح ــتفاده ش ــت 1678-1498اس ــاز اس ــورد نی ــه م ــن حیط ــر در ای  نف

ــا نظــر متخصصــین تعــداد  )10(جــدول  ــی ب ــه شــرایط فعل ــا توجــه ب ــی شــود 1500کــه ب ــرآورد م ــر ب ــان  ) %50(نفــر 750کــه  نف از آن

ــا توجــه بــه %  دکتــري  10کارشــناس ارشــد تغذیــه بــالینی و  %40بــا نســبت  پزشــکان متخصــص تغذیــه و مــا بقــی  تــأمین مــی شــود. ب

توانــایی  خــدمت مــی کننــد و یــا بیمارســتان هــا دانشــگاه هــا  کــه درو پزشــکان متخصــص تغذیــه  تگــان دکتــري تغذیــه اینکه دانش آموخ

ــاره وقتارائــه ي ایــن خــدمت را  ــه صــورت پ ــابر ایــن نیــرو بــه صــورت مجــزا محاســبه نمــی شــود. همچنــین معمــول ب دانــش دارنــد بن

شــاغل دربیمارســتان هــا نیــز مــی تواننــد خــدمات مربــوط بــه ایــن حــوزه را نیــز پوشــش دهنــد. بنــابر ایــن فقــط  آموختگان تغذیه بالینی

 مورد نیاز است.این خدمت  ارائه ي  نفر پزشک متخصص تغذیه جهت 211

   کشورها ریدر سا در حیطه هاي مختلف تغذیه مشاغلبراساس توزیع  ییسرپا حیطه ي در  هیتغذ  یانسان يرو یبرآورد ن :10جدول 

افراد شاغل در حیطه ي سرپایی:افراد شاغل در   کشور
 حیطه ي بستري 

 1404برآورد نیرو تا 

2004استرالیا   21 :43  1678 

2009آمریکا   17:39  1498 

جامعه  در بهداشت وحیطه ي تغذیه  برآورد تعداد نیروي انسانی مورد نیاز در      
 20000نیــروي انســانی مــورد نیــاز در مراکــز بهداشــتی درمــانی در برنامــه ي طــرح تحــول در منــاطق شــهري بــاالي بــا توجــه بــه اینکــه 

ــن مراکــز  ؛ چنانچــهنفــر و حاشــیه ي شــهرها مشــخص شــده اســت ــروي انســانی درای ــن شــاخص جهــت برآوردنی حــدود شــود، از ای

نفــر کارشــناس بــه ازاي  1.72ایــن صــورت نســبت نیــروي شــاغل در ایــن بخــش در . مــورد نیــاز اســت 1404نیــرو تــا ســال نفــر  1625

بســیار پــایین تــر از ســایر کشــورها  شــاخصایــن  )6شــورها (جــدولصدهزار نفر جمعیــت مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه وضــعیت ســایر ک 

انســانی پیشــنهادي جهــت نیــروي  جهــت رســیدن بــه شــاخص ارائــه شــده توســط ورســتاك و بوکینــو کــه آخــرین شــاخصمــی باشــد. 

ــه ازاي  نفــر در بخــش تغذیــه ي جامعــه 5307ســت، مــی بایســت شــاغل در تغذیــه ي جامعــه ا ــه شــاخص نیــروي انســانی ب ــا اســتناد ب ب

ــه خــدمت شــوند جمعیــت  ــتالي حــدود مشــغول ب ــه اب ــا توجــه ب ــابتی و ب ــه بیمــاران دی ــروي انســانی ب . در صــورت لحــاظ شــاخص نی

ــال 5 ــت در س ــه دیاب ــر ب ــون نف ــه کــ  1398میلی ــال و چنانچ ــزان در س ــن می ــود،  1404ه ای ــظ ش ــز حف ــن  10000نی ــه در ای ــروي تغذی نی

ــاز اســت.  ــورد نی ــان حیطــه م ــه در پیشــگیري و درم ــروي انســانی تغذی ــأمین نی از آنجــا کــه در حــال حاضــر ســند مشخصــی جهــت ت

ــال  ــا س ــود ت ــی ش ــنهاد م ــدارد پیش ــود ن ــداد  1404وج ــاز ( %80تع ــورد نی ــروي م ــرآور 8000نی ــه ب ــن حیط ــت ای ــر) جه ــه د گردد.نف ک

ــد شــاغل شــوند ــاتر خصوصــی مــی توانن ــانی و ســایرین در دف ــان در مراکــز بهداشــتی درم ــن .بخشــی از آن ــابر ای ــه  1404در ســال  بن ب

نفـــر  1000و  کارشناســـی ارشـــد علـــوم بهداشـــتی) %12.5نفـــر ( 1000 و کارشناســـی تغذیـــه دانـــش آموختـــه ي ) %75نفـــر( 6000

 نیاز داریم. در تغذیه  )کارشناسی ارشد تغذیه  12.5%(
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 برآورد نیروي شاغل در حیطه ي اداري و ستادي
جهــت بــرآورد  گــرددمــی محاســبه  11طبــق جــدول ایــن حیطــه  وهــاي شــاغل فعلــی دره شــرایط فعلــی کشــور تعــداد نیربــ بــا توجــه 

نیــز محاســبه مــی  هــاينفــر دانــش آموختــه دکتــري سیاســت  3، عــالوه بــر ایــن نیروهــا، تعــداد 1400نیروي انسانی این حیطــه در ســال 

 شود.

 1397در سال  يو ستاد  يادار ي  طهیشاغل در ح هی تغذ  یانسان يرویتعداد ن : 11جدول 

تعداد   نوع واحد  محل خدمت 
 واحدها

 مجموع  نیروي مورد نیاز  هر واحد 

 171 3 57 دانشگاه علوم پزشکی  ستاد معاونت درمان دانشگاه ها 

 3 3 1 وزارتستاد  ستاد معاونت درمان وزارت 

  ستاد معاونت بهداشت دانشگاه
 ها

 57 1 57 دانشگاه علوم پزشکی 

 3 3 1 وزارتستاد  ستاد معاونت بهداشت وزارت 

 57 1 57 دانشگاه علوم پزشکی  دارو ان غذا و مساز

 3 3 1 وزارتستاد  ان غذا و دارو مساز

هالل احمر، سازمان هاي   سایر
 نظامی و ...

  
10 

 361    کل

 

حیطه ي مدیریت خدمات غذایی  برآورد نیروي انسانی شاغل در    
ــراد شــاغل در ا از ــرآورد ن زیــ ن یشاخصــ  گــریاز طــرف د .ســتیدر دســت ن یاطالعــات طــهیح نیــ تعــداد اف در  یانســان يرویــ جهــت ب

ــهیح نیــ ا ــابرا ط ــدارد؛ بن ــود ن ــه  نیوج ــن حیط ــاغل در ای ــانی ش ــروي انس ــرآورد نی ــت ب ــع ازجه ــاغل  توزی ــراد ش ــهدر اف ــاي  حیط ه

کــه بــا توجــه بــه شــرایط  نیــاز اســت نفــر171-944حــدود بــه در ایــن حیطــه. بــر ایــن اســاس )12(جدولمختلــف تغذیــه اســتفاده شــد

 براي این حوزه مورد نیاز است. نفر  557تعداد  پژوهشتیم  ور و با نظرفعلی مدیریت غذا در کش
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 کشورهاریدر سا هیمختلف تغذ يها  طهیمشاغل در ح عیبراساس توز ییغذا تیریمد ي  طهیدر ح از یمورد ن يرو یبرآورد ن: 12جدول 

بخش   :افراد شاغل در مدیریت خدمات غذایی افراد شاغل در حیطه  کشور
 بستري

برآورد نیرو 
1404 

استرالیا  
2004 

2 :43  171 

آمریکا 
2009 

8:39  944 

حیطه ي مشاوره ي تجاري در  برآورد نیروي انسانی شاغل    
ــراد شــاغل در ایــن حیطــه اطالعــاتی در دســت نیســت تعــداداز ــا  اف ــن پــ صــاحبان و مکاتبــات متعــدد ب ــز ژصــنایع در طــول ای وهش نی

ــد. از طــرف دیگــر ــاري ده ــه ی ــن زمین ــاري در ای ــه آم ــابی ب ــین را در دســت ی ــروي  نتوانســت محقق ــرآورد نی ــز جهــت ب ــی نی شاخص

بــراي بــرآورد نیــروي شــاغل در ایــن  توزیــع مشــاغل در حیطــه هــاي مختلــف تغذیــه؛ بنــابر ایــن از انسانی در ایــن حیطــه وجــود نــدارد

ــد  ــه ش ــک گرفت ــوزه کم ــدول ح ــت و ) 13(ج ــژدر نهای ــیم پ ــبت نفر 762 وهشت ــا نس ــی و  %75ب ــد  %25کارشناس ــی ارش  راکارشناس

 .کردنداین حیطه برآورد  جهت

 کشورها ریدر سا هیمختلف تغذ يها  طهیمشاغل در ح عیبراساس توز ي تجار ي  مشاوره  ي  طهیدر ح از یمورد ن يرو یبرآورد ن: 13جدول 

بخش  :افراد شاغل در مشاوره ي تجاريافراد شاغل در حیطه  کشور 
 بستري

برآورد نیرو 
1404 

2004استرالیا   9 :43  770 

2009آمریکا   8:39  755 

 

ورزش، رسانه و ...در حیطه ي  برآورد نیروي انسانی شاغل    
نفر دانش آموخته ي کارشناسی ارشد   25تعداد  1404جهت ارائه ي خدمات تخصصی تغذیه به ورزشکاران با نظر خبرگان تا سال 

 تغذیه ي ورزشی محاسبه می گردد.

 سایر حوزه ها به علت هم پوشانی خدمات به صورت مجزا محاسبه نمی شوند. 

مورد نیاز در حیطه ي آموزش و پژوهشتعداد نیروي انسانی برآورد    
ــر  نفــر عضــو هیــأت علمــی در دانشــگاه  242همــان طــور کــه قــبال اشــاره شــد. هــم اکنــون  هــا مشــغول خــدمت مــی باشــند. عــالوه ب

اعضــاي هیــأت علمــی تعــداي مربــی بــه صــورت حــق التــدریس و کارشــناس نیــز در سیســتم آمــوزش شــاغل هســتند کــه بــر اســاس 

 نفر در حال حاضر برآورد می شود. 70نیاز دانشگاه ها تعداد آنان 
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ــروي انســانی  ــروي طــ در حیاز آنجــا کــه رســالت نی ــت نی ــراده ي آمــوزش، تربی ــع اف ــه اســت. تعــداد و توزی ــاز جامع ــورد نی  انســانی م

نیز بایســتی بــه نحــوي باشــد کــه بتوانــد پاســخ گــوي ایــن نیــاز باشــد بنــابراین جهــت بــرآورد نیــروي انســانی مــورد  شاغل در این حیطه

 قایســه بــا جــدولو م 14 . طبــق جــدول، نیــروي انســانی بــرآورد شــده و مقایســه بــا شــرایط فعلــی راهگشــا مــی باشــد1404نیاز تــا ســال 

 ظرفیــت پــذیرشافــزایش مشــخص مــی شــود،  بــا رونــد فعلــی پــذیرش) 1404تعــداد بــرآورد شــده دانــش آموختگــان مختلــف تــا ( 2

ــالینی ــه ب ــد تغذی ــی ارش ــدود کارشناس ــر  700 ح ــدود  ونف ــه  450 ح ــص تغذی ــک متخص ــر پزش ــت.نف ــروري اس ــر  ض ــالوه ب ــذا ع ل

ت ایــن نیــروي انســانی مــازاد بــه تعــداد بیشــتري از اســاتید و مربیــان نســبت تکمیل نیازهــاي حــال حاضــر آموزشــی، جهــت تــأمین تربیــ 

 به وضعیت کنونی نیاز است. 

 1404آموزش و پژوهش تا سال  ي زه واز ح  ریمختلف به غ ي ها  طهیدر ح از یمورد ن يرو یبرآورد ن: 14جدول 

 حیطه

تعداد 
نیروي 
برآورد 

 شده

 تخصص مورد نیاز

پزشک  دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی
متخصص 

 تغذیه 
تغذیه   علوم تغذیه 

 بالینی

علوم 
 تغذیه 

علوم 
بهداشتی 

در 
 تغذیه 

علوم 
تغذیه در 
بحران و 
 حوادث

تغذیه  
 ورزشی

سیاست  علوم تغذیه 
غذا و   هاي

 تغذیه 

تغذیــه بــالینی و درمــان 
ــاران  ــه اي در بیم تغذی

 بستري

3312 1767 981 196    
 

 368 

تغذیــه بــالینی و درمــان 
ــاران  ــه اي در بیم تغذی

 سرپایی

۱۵۰۰  0 * *0    *0  402 * 

      1000 1000  6000 8000 تغذیه ي جامعه

 174 ۳٦۱ اداري -ستادي
 

57 59 10  4 2 
 

ــدمات  ــدیریت خــ مــ
 غذایی

557 557 
    

 
   

 572 762 مشاوره ي تجاري
 

 
190 
 

  
 

   

    25      25 تغذیه ي ورزشی

 با درنظر گرفتن همپوشانی با سایر حیطه ها تعداد مورد نیاز  *

ــداد  ــی تع ــاي آموزش ــوم ه ــونی، کوریکول ــعیت کن ــاس وض ــر اس ــا ب ــگاه ه ــی دانش ــی و پژوهش ــی آموزش ــعیت فعل ــود وض ــت بهب جه

ــان را  ــأت علمــی و مربی ــر ســطح متوســط هی ــر یــک از دانشــگاه هــاي ه ــذیرش 1404در ســال در ه ــی پ ــد فعل ــق رون ــیم توســط  طب ت

 . شدبرآورد  15 مطابق با جدول  پژوهش
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 1397در سال  دانشجو  رشیبا روند پذ 1404جهت آموزش و پژوهش تا سال  ازیمورد ن یانسان يرو یبرآورد تعداد ن: 15جدول 

 سطح یک نوع دانشکده
n=5 

  

 سطح دو
n=4 

 سطح سه
n=5 

  

 سطح چهار
9n= 

 سطح پنج
n=34 

 کل
n=57* 

 

 مربی استاد  مربی استاد  مربی استاد  مربی استاد  مربی استاد  **مربی استاد  

نیروي مورد 
 نیاز هر واحد

20 4 15 3 10 2 6 2 1 0   

 70 260 0 34 18 36 10 4050 12 60 20 100 تعداد

 قیه اهللاشگاه هاي علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بشامل دان*

 ** مجموع  مربی و کارشناس گروه مدنظر است.

دانشــگاه در و نفــر هیــأت علمــی تمــام وقــت ویــک مربــی  4در دانشــگاه آزاد واحــد علــوم تحقیقــات  تغذیــه ي شــاغل نیــروي انســانی

ــاعی وارســتگان ــر انتف ــري و  3 غی ــري مــی  11نفــر دکت ــوم پزشــکی تهــران یــک نفــر دکت نفرکارشــناس ارشــد و در دانشــگاه آزاد عل

بــا توجــه بــه ارشناســی و یــا کارشناســی ارشــد مــورد نیــاز اســت. نفــر بــا مقطــع ک  81نفــر بــا مقطــع دکتــري و  268مجمــوع . در ندباشــ 

ــه  ــه  15اینک ــی تغذی ــري تخصص ــراد داراي دکت ــداد اف ــند تع ــی باش ــک م ــی پزش ــأت علم ــاي هی ــر از اعض ــی  247نف ــبه م ــر محاس نف

 گردد.

ــر   ــال حاض ــري س 8در ح ــگاه داراي دکت ــه دانش ــه و س ــتی در تغذی ــوم بهداش ــع عل ــته مقط ــگاه داراي رش ــت یدانش ــاياس ذا و غــ  ه

 .ي غذا و تغذیه مورد نیاز استها آموخته ي دکتري سیاستنفر دانش  20در مجموع که تغذیه هستند 

ــه اســاتید پزشــک متخصــص وجــود دارد،  ــاز ب ــالینی نی ــه ب ــه و کارشناســان تغذی ــت پزشــک متخصــص تغذی از آنجــا کــه جهــت تربی

ــا توجــه بــه  شــیوه ي پــذیرش پزشــک متخصــص تغذیــه تعــداد ایــن اســاتید ایــن نیــرو نیــز بایــد وارد کــادر هیــأت علمــی شــود کــه ب

یــه بــه عنــوان کــادر هیــأت علمــی متخصــص تغذنفــر پزشــک  20حــداقل بــه  یستی محاسبه گردد. با توجــه بــه نیــاز پــیش بینــی شــده،با

 برآورد می گردد.

ــداد  ــب تع ــدین ترتی ــد81ب ــناس ارش ــه،  12(کارش ــتی در تغذی ــوم بهداش ــه ي عل ــش آموخت ــر دان ــر  10و  نف ــه نف ــه تغذی ــش آموخت دان

 20غــذا و تغذیــه و  هــاينفــر دکتــري سیاســت  20نفــر دکتــري علــوم تغذیــه ،  247نفــر کارشــناس ارشــد علــوم تغذیــه)،  69بــالینی و 

 جهت برآورد نیاز آموزشی و پژوهشی مورد نیاز است. 1404نفر پزشک متخصص تغذیه تا سال 

ته هاي علوم تغذیهحیطه هاي مختلف رش  رتعداد کل نیروي انسانی دبرآورد    
جهــت بــرآورد نیــروي انســانی مــورد نیــاز بــه جمــع بنــدي نیــروي انســانی مــورد نیــاز در حیطــه هــاي مختلــف مــی پــردازیم (جــدول 

16.( 
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 ه یرشته مقاطع علوم تغذ کیمختلف به تفک  يها  طهیدر ح 1404تا سال  ازیمورد ن یانسان يرو یبرآورد ن: 16جدول 

 حیطه

تعداد 
نیروي 
برآورد 

 شده

 تخصص مورد نیاز

پزشک  دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی
متخصص 

 تغذیه 
تغذیه   علوم تغذیه 

 بالینی

علوم 
 تغذیه 

علوم 
بهداشتی 
 در تغذیه 

تغذیه  
در 

بحران 
ها و 

 حوادث

تغذیه  
 ورزشی

سیاست  علوم تغذیه 
غذا و   هاي

 تغذیه 

ــالینی و  ــه بــ تغذیــ
درمــان تغذیــه اي در 

 بیماران بستري

3312 1767 981 196    
 

 368 

ــ تغذ ــال هـیـ و  ینیبــ
در  يا هیــ درمــان تغذ

 سرپایی بیماران 

۱۵۰۰  0 * *0    *0  402 * 

      1000 1000  6000 8000 تغذیه ي جامعه

 174 ۳٦۱ اداري -ستادي
 

57 59 10  4 2 
 

ــدیریت  ــدمات مـ خـ
 غذایی

557 557 
    

 
   

 572 762 مشاوره ي تجاري
 

 
190 
 

  
 

   

    25      25 تغذیه ي ورزشی

 20 20 247   12 69 10  362 آموزش و پژوهش

 790 22 251 25 ۱۰ 1071 1316 1081 9070 13585 کل*
 

 خدماتهمپوشانی  احتساببا  *

 آمده است. 17صورت ادامه ي روند فعلی پذیرش در جدولبرآرود مازاد یا کمبود نیروي انسانی در 
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 1404مازاد و یا کمبود نیروي انسانی تغذیه تا سال  د: برآور17جدول 

تعداد نیروي  
انسانی مورد 
نیاز تا سال 

1404 

تعداد نیروي 
در انسانی 

 1396سال 

تعداد 
پذیرفته 

شدگان در 
 1396سال 

ظرفیت 
پذیرش در 

 1397سال 

تعداد دانش 
آموختگان تا 

با  1404سال 
 1397روند 

مازاد یا 
کمبود نیرو 

 1404در 

 +128 9198 *593 504 4829 9070 کارشناسی
 +2348 3664 106 132 1585 1316 ارشناسی ارشد علوم تغذیه ک

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی 
 در تغذیه 

1071 487 81 65 1106 35+ 

 -957 124 18 24 0 1081 کارشناسی ارشد تغذیه بالینی
تغذیه در علوم کارشناس ارشد 

 و حوادث غیرمترقبه بحران
10 40 4 4 131 121+ 

کارشناسی ارشد تغذیه ي 
 ورزشی

25 0 0 0 0 25- 

غذا و  هايدکتري سیاست 
 تغذیه

22 0 7 6 53 31+ 

 +141 392 44 40 171 251  دکتري علوم تغذیه 
 -742 48 0 3 45 790 پزشک متخصص تغذیه

 +1459 14741 836 795 7202 13585 **کل 
 کمبود نیاز، + مازاد نیاز-

 دانشگاه آزادنفري  25احتساب ظرفیت  با*

 ** با احتساب همپوشانی خدمات

مشــخص ضــروري  یمحاســبات انجــام شــده،  اصــالح رونــد پــذیرش رشــته مقــاطع در طــول زمــان و بــا سیاســتبــر ایــن اســاس برطبــق 

و  کــاهش یابــدبــا گرایشــات عمــومی  تحصــیالت تکمیلــی  به نظــر مــی رســد بــه نحــوي کــه ظرفیــت پــذیرش در برخــی رشــته مقــاطع

 زه هاي مختلف ایجاد گردد. ظرفیت هاي جدیدي در راستاي تربیت نیروي انسانی با دانش و مهارت تخصصی در حو

الزم اســت   ،1397بــا رونــد پــذیرش 1404در ســال مــازاد، نفــر دانــش آموختــه ي کارشناســی تغذیــه  128بنــابراین بــا توجــه بــه وجــود 

 و سپس تثبیت گرد.یابد مختصري ظرفیت کارشناسی علوم تغذیه کاهش

که طبق برآورد انجام شده در   خواهد بود نفر  5025روند فعلی با  1404تا سال  دانش آموختگانتعداد  در مقطع کارشناسی ارشد

طی سال هاي گذشته رشته هاي جدیدي در مقطع   آنان مازاد بر نیاز می باشند.   نفر از 1522صورت حفظ روند کنونی پذیرش، 

ش در کارشناسی ارشد  علوم تغذیه کاهش  کارشناسی ارشد با هدف تربیت نیروي متخصص ایجاد شده است اما هم زمان ظرفیت پذیر

الگوي   پیدا نکرده است. همین موضوع سبب تربیت تعداد زیادي از دانش آموختگان مازاد بر نیاز کشور در مقطع ارشد شده است و

زمست ظرفیت  ال بنابر این جهت اصالح این روند تفاوت بسیار زیادي دارد.  1404پذیرش کارشناسی ارشد در رشته هاي مختلف با نیاز 

. در این راستا الزم است ظرفیت  تغییر یابد ،متناسب با نیاز برآورد شده  در رشته مقاطع کارشناسی ارشد و الگوي پذیرشپذیرش 
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کارشناسی ارشد علوم تغذیه با شیب زیاد کاهش یابد و در عوض تربیت نیروي انسانی در مقطع کارشناسی ارشد تأمین نیروي تخصصی  

  تی به تثب یجیتدر  تیپس از چند سال ظرف یدر علوم بهداشت هیرشته تغذ  تیظرفی ارشد تغذیه بالینی متمرکز گردد. در قالب کارشناس

کار آنان در   ي و محدود بودن فضا یپست سازمان ت یدر بحران ها و حوادث با توجه به محدود  ه یدر رشته علوم تغذ رشیپذ .برسد

  ه یرشته تغذ رشیپذ .دانش آموختگان باشد يمشخص برا یاب یکشورها منوط به جا ریمشابه در سا ي و نبود رشته   یبخش خصوص

 کند. دا یادامه پ یفعل تیبا ظرف یورزش

بــا توجــه بــه  .برســد تیــ بــه تثب افتــهیکــاهش  تیــ و بــا ظرف ابــدیموجــود، کــاهش  ازیــ با توجــه بــه مــازاد ن زین هیعلوم تغذ يدکتر تیظرف

ــرا یپســت ســازمان تیمحــدود ــر يب ــودن فضــا هیــ غــذا و تغذ يهــا اســتیس یتخصصــ  يدانــش آموختگــان دکت کــار  يو محــدود ب

ــان در بخــش خصوصــ  ــهیپذ تیــ و ترب یآن ــداوم  یمــ  شــنهادیپ ا،یــ ارشــد در دن یحــوزه در ســطح کارشناســ  نیــ شــدگان ا رفت گــردد ت

 .اشدرشته ب نیا موختگاندانش آ يمشخص برا یابیرشته منوط به جا نیدر ا رشیپذ

ــرآورد  ــه  790انجــام شــده  براســاس  ب ــا ســال نفــر پزشــک متخصــص تغذی ــاز اســت کــه  1404ت ــاطع مــورد نی ــه رشــته مق ــا توجــه ب ب

 گــروه از  ایــن تربیــتجهــت ایجــاد بســتر مناســب فعــال دوره ي آموزشــی مــدونی موجــود، اهــداف و کوریکولــوم آموزشــی آن هــا  

تغذیــه  درمــان. از آنجــا کــه هــیچ یــک از نیروهــاي انســانی علــوم تغذیــه دانــش و مهــارت ارائــه ي وجــود نــدارد، ي متخصــصهــانیرو

ــه  ــه تخصصــی بــودن ایــن ســطح از ارائ ــا توجــه ب ــد و از طــرف دیگــر ب اي و پوشــش وظــایف پزشــکان متخصــص تغذیــه اي را ندارن

ش و مهــارت کــافی جهــت ارائــه ي ایــن ي خــدمات بــالینی، ســایر پزشــکان اعــم از پزشــکان عمــومی و یــا ســایر متخصصــین نیــز دانــ 

ــا  ــن بخــش از خــدمات تخصصــی جهــت بیمــاران بســتري و ســرپایی ب ــه ي ای ــون ارائ ــد، هــم اکن ــانی را ندارن بخــش از خــدمات درم

ــکان  ــت پزش ــدون جهــت تربی ــی م ــا دوره ي آموزش ــع ی ــته مقط ــن تأســیس رش ــابر ای ــه اســت. بن ــانی مواج ــروي انس ــدي نی چــالش ج

ــه ي ب ــه و در مرحل ــص تغذی ــداقل متخص ــت ح ــت تربی ــزي جه ــه ری ــد برنام ــدع ــال  ده درص ــا س ــانی الزم ت ــروي انس از  1404از نی

  ضروري ترین مسائل تأمین نیروي انسانی تغذیه جهت پاسخگویی به نیاز جامعه می باشد.

در  (جمعیــت هشــتاد و پــنج میلیــونی)1404در ســال  در صــورت تغییــر ظرفیــت رشــته مقــاطع علــوم تغذیــه طبــق بــرآورد انجــام شــده،

ــداد  ــور تع ــه 14382کش ــوم تغذی ــاطع عل ــته مق ــه ي رش ــش آموخت ــر دان ــی،  9173( نف ــع کارشناس ــر در مقط ــع  3340نف ــر در مقط نف

ــد ــی ارش ــه،  کارشناس ــوم تغذی ــه،  927عل ــتی در تغذی ــوم بهداش ــد عل ــی ارش ــع کارشناس ــر در مقط ــی  402نف ــع کارشناس ــر در مقط نف

ــالینی،  ــه ب ــد تغذی ــی ارشــ  11ارش ــع کارشناس ــر در مقط ــوادث ، نف ــا و ح ــران ه ــه در بح ــوم تغذی ــی  25د عل ــع کارشناس ــر در مقط نف

نفــر 55و  نفــر در مقطــع دکتــري سیاســت هــاي غــذا و تغذیــه) 44علــوم تغذیــه و  نفــر در مقطــع دکتــري 354و  ارشــد تغذیــه ورزشــی

ــه ازاي صــد هــزار نفــر جمعیــت خواهــد  18.04پزشــک متخصــص تغذیــه وجــود دارد و شــاخص نیــروي انســانی علــوم تغذیــه  نفــر ب

نفــر نیــروي انســانی تغذیــه  بــه ازاي صــدهزار نفــر جمعیــت  8.81شد. به ایــن ترتیــب عــالوه بــر ارتقــاي شــاخص نیــروي انســانی فعلــی(

ــر آن  ــالوه ب ــت. ع ــد گرف ــرار خواه ــوبی ق ــطح مطل ــز در س ــورها نی ــایر کش ــه س ــبت ب ــاخص نس ــن ش ــرو و )، ای ــب نی ــع متناس توزی

 وضعیت تغذیه ي جامعه باشد. می تواند گام مهمی جهت ارتقاانش و مهارت  نیروي انسانی با نیازهاي جامعه هماهنگی د
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 هامحدودیت

ــال  ــانی فع ــروي انس ــرآورد نی ــت ب ــت و جه ــورت گرف ــف ص ــاي مختل ــازمان ه ــا و س ــان ه ــا ارگ ــددي ب ــات متع ــر مکاتب ــال حاض ح

دســت یــابی بــه پاســخ در اغلــب مکاتبــات  ،انجــام شــد. بــا ایــن همــهپیگیري هاي فراوانــی نیــز جهــت دســت یــابی بــه پاســخ مکاتبــات 

به دالیلی همچــون عــدم همکــاري و یــا نبــود اطالعــات الزم نــزد ارگــان و یــا ســازمان مزبــور مقــدور نشــد. ایــن موضــوع  محققــین را 

حاســبات در برخــی مــوارد تخمــین بزننــد و بــالتبع از دقــت م و یــا مطلعــین برخــی آمارهــا را بــا توجــه بــه نظــر خبرگــان رد تــا وادارکــ 

ــت. ــده اس ــته ش ــام  کاس ــازمان نظ ــار س ــال آم ــوان مث ــه عن ــود (ب ــار موج ــایر آم ــا س ــده ب ــین زده ش ــار تخم ــتر آم ــت بیش ــت دق ــا جه ام

 پزشکی) تطبیق داده شد تا از خطاي احتمالی موجود کاسته شود.

نیــروي انســانی تغذیــه کــل  شــاخصجهــت دســت یــابی بــه اســتانداردهاي موجــود نیــروي انســانی در حیطــه هــاي مختلــف و همچنــین 

پررنــگ تــر شــدن آنــان در ســال هــاي اخیــر، داده و یــا نوپــابودن برخــی حیطــه هــا  توجــه بــه مرور متون جامعی صورت گرفت امــا بــا 

ی مــوارد فاصــله ي زیــادي بــا ایــن کشــورها از آنجــا کــه در برخــ  .حاصــل شــددر کشــورهاي غیــر همتــراز  محــدودي و آن هــمهــاي 

ــرایط اقتصــ  ــر ش ــدت زاز نظ ــدمت و ..ادي، م ــه ي خ ــاوت ارائ ــاختارهاي متف ــه اي، س ــدمات تغذی ــه ي خ ــان ارائ ــود دارد و  م از وج

ــدارد ــانی وجــود ن ــروي انس ــرآورد نی ــراي ب ــی ب ــه شــاخص متقن ــاي تغذی ــن طــرف دیگــر در بســیاري از حیطــه ه ــابر ای ــه  و بن ــه ب تکی

ه بــه شــاخص هــاي موجــود، وضــعیت سایرکشــورها و بــا توجــ بــرآورد نیــروي انســانی شاخصــی واحــد امکــان پــذیر نبــود. بنــابر ایــن 

انجــام شــده اســت. جهــت دقــت بیشــتر پیشــنهاد مــی شــود کــه نظــر خبرگــان  در بــرآورد نیــروي انســانی در امکانــات و شــرایط بــومی 

 هر حیطه مورد توجه قرار گیرد. 

 وجود عالیق و تمایالت شخصی می تواند منجر به عدم همراهی برخی از ذینفعان گرد.

 پیشنهادات اجرایی

 کارشناسی علوم تغذیه    

ــه  • ــوم تغذی ــی عل ــذیرش کارشناس ــت پ ــدریجی ظرفی ــاهش ت ــزان ک ــه می ــر  128ب ــال نف ــه س ــدول  در س ــق ج و  18طب

  سپس تثبیت ظرفیت

ــد • ــاهش یاب ــاال ک ــد ب ــق رون ــذیرش طب ــت پ ــه ظرفی ــورتی ک ــال در ص ــت  1404، در س ــده دس ــبه ش ــرآورد محاس ــه ب ب

ــت  ــواهیم یاف ــازاد خ ــه م ــی تغذی ــان کارشناس ــش آموختگ ــزایش دان ــوگیري از اف ــت جل ــن جه ــابر ای ــک . بن ــد از ی بع

ــت و  ــاله نیــاز بــه تثبیــت ظرفی ــاهش ظرفیــت ســه س ــته محــل هــاي جدیــد  دوره ي ک جلــوگیري از تأســیس رش

ــاي ــل ه ــته مح ــذیرش در رش ــت پ ــزایش ظرفی ــوگیري از اف ــی و جل ــگاه آزاد و  کارشناس ــوص در دانش ــود (بخص موج

 می باشد.دانشگاه غیرانتفاعی) 

 کارشناسی ارشد علوم تغذیه
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ــه ســال قبــل در ســال هــاي  • طبــق  1402-1399کــاهش ظرفیــت پــذیرش کارشناســی ارشــد علــوم تغذیــه هــر ســال نســبت ب

 18جدول 

ــابر ایــن پیشــنهاد مــی نفــر دانــش  2024همچنــان  1404ســال در ایــن صــورت تــا  • ــر نیــاز وجــود دارد. بن آموختــه ي مــازاد ب

ــذیرش  ــت پ ــد، ظرفی ــوگیري از تأســیس رشــته محــل هــاي جدی ــر جل ــز کــاهش و  1404و  1403در ســال شــود عــالوه ب نی

 شود. نفر در سال هاي بعدي تثبیت  10ظرفیت پذیرش ساالنه سپس 

 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

ت پــذیرش کارشناســی ارشــد علــوم بهداشــتی در تغذیــه هــر ســال نســبت بــه ســال قبــل در ســال هــاي کاهش تدریجی ظرفیــ  •

 18و سپس تثبیت ظرفیت طبق جدول  1399-1400

 میبــه بــرآورد محاســبه شــده دســت خــواه 1404در ســال  ابــد،یطبــق رونــد بــاال کــاهش  رشیپــذ تیــ کــه ظرف صــورتی در •

  35ي از تأســیس رشــته محــل هــاي جدیــد، ظرفیــت پــذیرش ســاالنه بنــابراین پیشــنهاد مــی شــود عــالوه بــر جلــوگیر .افــتی

 نفر در سال هاي بعدي نیز حفظ شود.

ــه  • ــا توجــه ب ــتب ــه  تربی ــوم تغذی ــی عل ــه و کارشناس ــوم بهداشــتی در تغذی ــان ارشــد عل ــش آموختگ ــادي از دان ــداد زی در تع

کشــور در پیشــگیري از بیمــاري هــاي غیــر مســري همچــون چــاقی، دیابــت  مبــرم و همچنــین نیــازســال هــاي قبــل در کشــور 

ــود شــاخص ــی ، پرفشــاري خــون و ...، پیشــنهاد مــی شــود جهــت بهب ــروي انســانی در  فعل ــه ي حــوزه نی ــه  تغذی از  ي جامع

ــت موجــود اســتفاده  ــه در مراکــز بهداشــتی درشــود ظرفی ــروي انســانی تغذی ــزایش نی ــه اف ــوان ب ــی ت ــه م  "و کــه از آن جمل

و توجــه بــه رشــته شــغلی کارشناســی  "ســالمت یتحقــق پوشــش همگــان يســالمت بــرا هیــ اول يبرنامه گســترش مراقبــت هــا

ــه  اشــاره کــرد.ي هــاي غیــر مســري تغذیــه در برنامــه هــاي ملــی پیشــگیري و درمــان بیمــار ــر آن الزم اســت کــه ب عــالوه ب

ــه در  ــاز جامع ــع نی ــه در رف ــوم بهداشــتی در تغذی ــش آموختگــان کارشناســی ارشــد عل ــاي کســب شــده ي دان ــدي ه توانمن

 برنامه هاي عملیاتی توجه ویژه مبذول گردد.

 کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه اسی ارشدپذیرش کارشنتوقف  •

ــخص  ــغلی مش ــت ش ــاص پس ــدم اختص ــه ع ــه ب ــا توج ــامی ب ــاي غیرنظ ــازمان ه ــته، در س ــن رش ــان ای ــش آموختگ ــراي دان  ب

مشــابه در ســایر کشــورها پیشــنهاد  ينــین عــدم وجــود رشــته چو هم محــدود بــودن فضــاي کــار آنــان در بخــش خصوصــی

و در ســازمان هــاي دولتــی ایــن رشــته منــوط بــه جایــابی مشــخص جهــت دانــش آموختگــان پــذیرش در  ظرفیــتمــی شــود 

 گردد.در جهت نیاز نیروهاي مسلح تعیین یا 

ــا و عــدم اســتفاده ا • ــه در حــوادث و بالی ــروي انســانی متخصــص در تغذی ــادي نی ــداد زی ــه حضــور تع ــا توجــه ب ــین ب ز همچن

، پیشــنهاد مــی شــود از ایــن نیــروي "رنامــه ي ملــی عملیــاتی پاســخ بهداشــت عمــومی در بالیــا و فوریــت هــاب "ایــن افــراد در

ــود  ــص موج ــورمتخص ــت و وزارت کش ــوادث وزارت بهداش ــران و ح ــتاد بح ــابه در س ــاي مش ــه ه ــه و برنام ــن برنام  در ای

 استفاده شود.



 1404تا سال کشور   نیروي انسانی غیر بالینیبرآورد 

45 

 
 

 

 کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

 18طبق جدول افزایش تدریجی ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه ي بالینی  •

همچنــان کمبــود نیــرو وجــود  1404جهــت تــأمین نیــروي انســانی در حــوزه ي تغذیــه ي بــالینی بــا رونــد پیشــنهادي در ســال  •

 نفر در سال هاي بعدي نیز باید حفظ شود. 124خواهد داشت. بنابر این ظرفیت پذیرش ساالنه 

ا کــه هــدف از تربیــت ایــن تعــداد نیــرو تــأمین نیــاز بــه نیــروي انســانی بــا دانــش کــافی و مهــارت بــالینی در ارائــه ي از آنجــ  •

ــد ــی باش ــاران م ــه اي در بیم ــاي تغذی ــت ه ــدمات مراقب ــوم  -خ ــد عل ــی ارش ــی و کارشناس ــه در دوره ي کارشناس ــوعی ک موض

ــا  همــی اســت کــه نبایــد فــدايمکیفیــت آمــوزش در ایــن دوره موضــوع  -تغذیــه قابلیــت تحقــق نداشــته اســت کمیــت گــردد. ب

ــا افــزایش ظرفیــت در رشــته محــل هــاي موجــود،  ــن  رشــته، تأســیس ایــن رشــته مقطــع و ی ــوم آموزشــی ای ــه  کوریکول توجــه ب

ــأت علمــی مجــرب ــأمین زیرســاخت هــاي اساســی از جملــه کــادر هی بخصــوص شــامل پزشــکان متخصــص  فقــط در صــورت ت

یر اســت. در غیــر ایــن صــورت ایــن دوره ي آموزشــی نمــی توانــد هــدف تربیــت و فضــاي آموزشــی مناســب امکــان پــذ تغذیــه

  نیروي انسانی کارآمد را تحقق بخشد.

ــا • ــتان ه ــه در بیمارس ــانی تغذی ــروي انس ــود نی ــتانداردهاي موج ــاهنگی اس ــدم هم ــه ع ــه ب ــا توج ــف  ب ــاي مختل ــت ه در معاون

ــا اســتانداردهاي جهــانی، پیشــنهاد مــی شــو وزارت بهداشــت ــرار داده و عــدم انطبــاق ب ــازبینی ق د شــاخص هــاي موجــود مــورد ب

پیشــنهاد شــده، مــی توانــد مــورد بــا توجــه بــه اســتانداردهاي جهــانی و شــرایط بــومی و نظــر خبرگــان کــه شود. شاخص هاي زیــر 

 استفاده قرار گیرد.

 مسئول بخش تغذیه:               

ــر  • ــک نف ــتان ی ــار س ــر بیم ــتقلدر ه ــوان  مس ــه عن ــئولب ــود مس ــی ش ــه م ــر گرفت ــه در نظ ــش تغذی ــد بخ ــه تأکی ــه ب ــا توج . ب

اســتانداردهاي ارائــه ي مراقبــت هــاي تغذیــه بــر مــدیریت تــیم هــاي تغذیــه اي توســط پزشــکان متخصــص تغذیــه و نقــش 

 بیماران، پزشک متخصص تغذیه مسئول بخش تغذیه می باشد. درمان تغذیه اي مهم آنان در تغذیه بالینی و 

 ي بــه عهــده  مــی توانــد، مســئولیت بخــش تغذیــه (بیمارســتان هــاي کوچــک) تخــت 250بــا کمتــر از هــاي  بیمارســتان در  •

ــه ــانی باشــد یکــی از کارشناســان واحــد مشــاوره تغذی ــم درم ــر از و رژی ــابراین بیمارســتان هــاي کمت تخــت شــامل  250. بن

 همپوشانی خدمت هستند.

 یمی و با سرپرستی مسئول بخش تغذیه فعالیت می کنند.کلیه ي مشاوران تغذیه به صورت ت مشاوران تغذیه:             

ــه ازاي هــر • ــژه نظیر 40ب ــالتخــت از مجمــوع تخــت هــاي وی ــژه بزرگســاالن و اطف ــاء،  ،تخــت هــاي وی ــد اعضـــ ــواع پیون ان

کارشناســی ارشــد تغذیــه بــالینی بــا نســبت  و ـســوختگی، بایــد یــک مـشــاور تغذیــه و رژیــم درمــانی، شــیمی درمــانی  دیــالیز

ــه ( ) و70%( ــص تغذی ــه  )%30پزشــک متخص ــر گرفت ــی در نظ ــود.م ــورتی کــه  ـش ــه در ص ــص تغذی ــک متخص ــروي پزش نی

 تخت باشد مشمول همپوشانی خدمت با مسئول بخش تغذیه می شود. 250بیمارستان باالي 

ــایر انــواع تخــت؛   ــپس بــراي ـس ) %90کارشــناس تغذیــه(تخــت یــک کارشــناس تغذیــه بــا نســبت  100بــه ازاي هــر ـس

 در نظرگرفته می شود. تغذیه ارشد علوم) کارشناسی %10دعلوم تغذیه ( کارشناسی
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 کارشناسی ارشد تغذیه ي ورزشی
 ایجاد ظرفیت ساالنه پنج نفر جهت رشته ي تغذیه ي ورزشی •

ــژه اي  • ــژه از حساســیت وی ــه ورزشــکاران همچــون ســایر گــروه هــاي وی ــه اي ب ــه ي خــدمات تغذی ــه اینکــه ارائ ــا توجــه ب ب

ــذیرش در  ــال داشــته باشــد پیشــنهاد مــی شــود کــه ادامــه ي پ ــه دنب ــد تبعــات ســالمتی مهمــی ب برخــوردار اســت و مــی توان

ــارب ــی ک ــامع علم ــگاه ج ــی دانش ــه اي ورزش ــته ي حرف ــی ناپیوس ــته ي کارشناس ــوزه ي رش ــان و ح ــار آن ــاي ک ردي، فض

 مداخالت و مجوزهاي مورد نیاز دانش آموختگان این رشته (از جمله نظام تغذیه) ساماندهی گردد. 

 دکتري علوم تغذیه

ــال  • ــا س ــه ت ــوم تغذی ــري عل ــت دکت ــدول 1402کــاهش ظرفی ــق ج ــت  18طب ــت ظرفی ــپس تثبی ــن  10و س ــذیرش در ای ــر پ نف

 رشته مقطع

ــر  • ــر نیــاز در ایــن رشــته  103همچنــان  1404پیشــنهاد داده شــده، در ســال در صــورت پــذیرش منطبــق ب نفــر نیــروي مــازاد ب

 مقطع وجود دارند. بنا براین ظرفیت کاهش یافته باید تثبیت گردد.

 دکتري سیاست هاي غذا و تغذیه 

 غذا و تغذیه هايکاهش قابل مالحظه و یا در صورت نیاز توقف دکتري سیاست  •

، محــدود بــودن فضــاي کــار آنــان در بخــش ایــن رشــتهت ســازمانی بــراي دانــش آموختگــان بــا توجــه بــه محــدودیت پســ  •

ــد در  ــی ارش ــطح کارشناس ــوزه در س ــن ح ــدگان ای ــه ش ــت پذیرفت ــی و تربی ــورهاخصوص ــایر کش ــردد س ــی گ ــنهاد م ، پیش

  تداوم پذیرش در این رشته منوط به جایابی مشخص براي دانش آموختگان این رشته باشد.

 ته مقطع مدون جهت تربیت پزشک متخصص تغذیهدوره یا رشتأسیس 

از نیروي انسانی مورد   %10تأسیس دوره یا رشته مقطع آموزشی مدون جهت تربیت پزشک متخصص تغذیه و تأمین حداقل  •

و یا سایر دوره    تغذیه تخصص بالینیتأسیس دوره ي  یا تأسیس رشته مقطع دستیاري تغذیه ي بالینیاز طریق   1404نیاز تا سال 

 هاي آموزشی مدون 

متخصــص تغذیــه یکــی از نیازهــاي بســیار ضــروري بــه شــمار مــی آیــد زیــرا از یــک طــرف  نیــاز بــه تــأمین نیــروي پزشــک

ــاه،  ــدت کوت ــرض م ــص در ع ــروي متخص ــداد نی ــن تع ــأمین ای ــه ي ت ــدنالزم ــراهم آم ــی  ف ــی م ــاي آموزش ــاخت ه زیرس

خاصــی جهــت تــأمین ایــن نیــرو وجــود نــدارد. تــا کنــون ایــن نیــرو  از طــرف دیگــر در حــال حاضــر هــیچ ســاز و کــار ،باشد

ــا از طر ــدند(باآزمون ی ــی ش ــه م ــه پذیرفت ــی تغذی ــري تخصص ــاي دکت ــه در دوره ه ــکانی ک ــط پزش ــه  توس ــین نام ــق آی  ی

(MD.Ph.D  تأمین مــی شــد، امــا بــا توجــه بــه عــدم اقبــال پزشــکان بــه ایــن دوره هــا و همچنــین درصــد قبــولی پــایین آنــان

ــه شــ در آزمــون  ــا توجــه ب ــه ب در پزشــکان ) پــذیرش یوه ي پــذیرش (مصــاحبه ومــواد آزمــونهــاي دکتــري تخصصــی تغذی

ــه شــدت کــاهش یافتــ   3فقــط  1396بــه صــورتی کــه در ســال  ه اســتســال هــاي اخیــر در دوره هــاي دکتــري تخصصــی ب

ــک ــر پزش ــن دوره   نف ــه ای ــريب ــد ي دکت ــه ان ــال  راه یافت ــدگان دو 1397و در س ــه ش ــک از پذیرفت ــیچ ی ــري ه ره ي دکت

کوریکولــوم دوره ي دکتــري تخصصــی بــه هــیچ وجــه تــأمین  نکتــه ي قابــل توجــه دیگــر ایــن اســت کــه پزشک نبوده انــد.



 1404تا سال کشور   نیروي انسانی غیر بالینیبرآورد 

47 

 
 

 

ــالینی  ــه طــور تخصصــی نیســت و  درمــان تغذیــه ايکننــده ي دانــش و مهــارت ب ــا و ب ــه روز دنی ــر طبــق گایــدالین هــاي ب ب

ــن دوره  ــوم آموزشــی ای ــراي کوریکول ــز ب ــدفی نی ــرد و ه ــین رویک ــت. چن ــود نداشــته اس ــر  وج ــاي اخی ــال ه ــا در در س تنه

دانشــجویان دوره برخــی از بــه  در قالــب چنــد واحــد آموزشــی اختیــاريالزم بــالینی  هــاي  چنــد دانشــگاه دانــش و مهــارت

کــه بــا توجــه بــه تغییــرات پــیش رو درکوریکولــوم درســی دوره ي دکتــري، ایــن  ده اســتارائــه مــی شــ  دکتــري تخصصــی

ــاي  ــز در ســال ه ــده وجــود نخواهــد داشــتامکــان نی ــأمینآین ــد ت ــري تخصصــی نمــی توان ــی دکت ــن دوره ي فعل ــابر ای  . بن

ــانی پز ــروي انس ــاز نی ــده ي نی ــد.کنن ــراهم کن ــه را ف ــک متخصــص تغذی ــابراین ش ــیس درگــام اول  بن ــی تأس دوره ي آموزش

ــت. ــه ضروریس ــص تغذی ــکان متخص ــت پزش ــت تربی ــدونی جه ــد از   م ــی توان ــرو م ــن نی ــأمین ای ــتر ت ــدازي بس ــق راه ان طری

ــتیاري ــع دس ــالینی، مقط ــه ي ب ــالینی، تغذی ــه ب ــیپ تغذی ــاي  دوره ي فلوش ــذیرش دوره ه ــت پ ــزایش ظرفی و  MD-Ph.Dاف

راه انــدازي دوره هــاي کوتــاه  و یــا بــا رویکــرد تربیــت پزشــک متخصــص تغذیــه تصــویب کوریکولــوم مخــتص ایــن دوره 

ــراي پزشــکان و  ــراهم شــود.مــدت ب ــت هــاي موجــود ف ــین ظرفی ــه نیازهــاي دانشــی و مهــارتی و همچن ــا توجــه ب در گــام  ب

ــري دوم  ــرار گی ــأمین ق ــاز ت ــورد نی ــداد م ــال تع ــا س ــرو ت ــن نی ــی از ای ــأمین بخش ــا ت ــه و ی ــص تغذی ــک متخص در  1404پزش

 دستور کار می تواند راهگشا باشد.

 آمده است. 18پیشنهادات اجرایی در جدول برآورد ظرفیت رشته مقاطع علوم تغذیه با توجه به 

 1404رشته مقاطع علوم تغذیه تا سال ظرفیت  برآورد: 18جدول 

کمبود  ایمازاد  نام رشته مقطع
با  1404در  روین

روند کنونی 
 پذیرش

تعداد 
پذیرش 
در سال 

1397 

 ظرفیت 

1398 

 اعالم شده

1399 1400 1401 1402 1403 1404 

  500 560 *694 593 +128 کارشناسی علوم تغذیه
500 

500 500 500 

 10 10 10 10 32 62 92 106 +2348 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی 
 در تغذیه 

35+ 65 41 35 
30 

35 35 35 35 35 

 130 130 130 100 70 40 28 18 -957 کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

تغذیه در علوم کارشناس ارشد 
 بحران و حوادث غیر مترقبه

81+ 4 6 0 0 0 0 0 0 

کارشناسی ارشد تغذیه ي 
 ورزشی

25- 0 5 5 5 5 5 5 5 

 0 0 0 0 0 3 6 6 +31 تغذیهغذا و  هايدکتري سیاست 

 10 10 10 15 25 39 30 44 +141 دکتري علوم تغذیه 

 از نیروي مورد نیاز %10تأسیس رشته مقطع یا دوره مدون و تأمین حداقل  0 -551 پزشک متخصص تغذیه

 نفر دانشگاه آزاد 25*با احتساب ظرفیت متوسط 
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 1 پیوست

 رشته مقاطع  تیفعال ي ها طه یو ح  ه یرشته مقاطع علوم تغذ: 19جدول 

 وظایف حیطه 

 تخصص مورد نیاز 

 کارشناسی

 علوم تغذیه 

پزشک  دکتري کارشناسی ارشد
متخصص 

 تغذیه
  هیتغذ

 ینیبال
علوم 

 ه یتغذ
علوم 
 یبهداشت
 ه یدر تغذ

علوم 
  هیتغذ

در 
بحران 

و 
 حوادث

تغذیه  
 ورزشی

علوم 
 تغذیه 

سیاست 
هاي غذا  

 و تغذیه

تغذیه بـالینی 

و درمـــــــان 

تغذیــــــه اي 

در 

بیمارســتان و 

ــاي  بخــش ه

 بستري

مدیریت واحد مشاوره  •

 تغذیه 

ارائه ي مراقبت هاي   •

تغذیه اي در بیماران  

بستري شامل غربالگري  

بیماران از نظر سوءتغذیه،  

ارزیابی وضعیت بیماران 

داراي سوءتغذیه و یا در  

خطر، ارائه ي دستور 

غذایی براي بیماران 

ارزیابی شده، درمان 

سوءتغذیه ي بیماران از 

طریق تغذیه ي روده اي و  

یا وریدي (شامل اصالح  

ولیک، اصالح آب،  متاب

الکترولیت و ریزمغذي ها  

 و درشت مغذي ها)،  

درمان بیماران با نیازهاي  •

ویژه ي تغذیه اي  

(بیماران کلیوي، کبدي و  

 (... 

* * *    
 

 * 

 ی نیبـال هیتغذ

و درمـــــــان 

ارائه ي مشاوره ي تغذیه اي و  

 مارانیب يا هیدرمان تغذ یا 

 * *      * 
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 يا هـیـــــ تغذ

مراکـــــز در 

 سرپایی  

 ،ی سرطان مارانیشامل ب یی سرپا

 ،يویکل اك،یو سل کیمتابول

شده از بخش  صیترخ مارانیب

 مارانیب ژه،یو  يمراقبت ها يها

در فاز  یی و تروما ی سوختگ

محتاج  مارانیب م،یبهبود و ترم

(سندرم  ی مصنوع ي  هیبه تغذ

کوتاه،   يروده 

 يها يماری،بی ژژنوستوم

بیماران روده و ..) و  ی التهاب

 ارض چاقیچاق و داراي عو

ــه در  تغذیــــ

بهداشــــت و 

 جامعه

مراقبت هاي   يارائه  •
در  اي  هیتغذبهداشتی 

و یا دفاتر  مراکز بهداشت
  يمشاوره  تغذیه شامل

 ژهیو  يبه گروه ها  هیتغذ
(کودکان، مادران باردار و 

سالمندان،   رده،یش
مشاوره  ،ورزشکاران و ...)

در سطح اول   هی تغذ ي
مبتال به  مارانیب يمراقبت ها

چاقی، دیابت، فشارخون و 
  دیس لیپیدمی 

و سبک   هیآموزش تغذ •
در رسانه ها،   زندگی سالم

... و سایر خدمت  مدارس و 
 تغذیه در امر بهداشت 

*  * 
 

*     

 -ســـــــتادي

 اداري

در انجام امور ستادي و اداري 

سازمان غذا و دارو، بخش 

وزارت  معاونت درمان ي  هیتغذ

بهداشت و دانشگاه هاي علوم  

  ي هیبخش تغذ پزشکی،

بهداشت وزارت معاونت 

بهداشت و دانشگاه هاي علوم  

* 
 

* * *  
 

* 
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هالل احمر، سازمان ، پزشکی 

 هاي نظامی و ... 

مـــــــدیریت 

ــدمات  خـــــ

 غذایی 

 * مدیریت خدمات غذایی 
    

 
   

ــاوره ي  مشــ

 تجاري

مشاوره ي تجاري در صنایع  

غذایی، صنایع دارویی و 

شرکت هاي دانش بنیان شامل 

 تیمسئول ،ی ابیپژوهش، بازار

 یفن

* 
 

* 
  

 
   

آمــــوزش و 

 پژوهش

تربیت نیروي انسانی در رشته 

 مقاطع علوم تغذیه 

آموزش و تدریس واحدهاي  

تغذیه به دانشجویان رشته هاي  

 مختلف علوم پزشکی 

حیطه هاي  اجراي پژوهش در 

 مختلف علوم تغذیه 

 * * *   * * * 

ورزش، 
 رسانه و ....

 * * * * * * * * * 
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 2پیوست

 رشته مقاطع موجود جهت تربیت نیروي انسانی تغذیه در سایر کشورها: 20جدول 

 درسایر کشورها  رشته مقاطع علوم تغذیه  در ایران رشته مقاطع علوم تغذیه 
 B.S. in Nutritional Sciences کارشناسی علوم تغذیه 

 
 M.S. in Nutritional Sciences emphasis in Biochemical and Molecular کارشناسی ارشد علوم تغذیه 

Nutrition and M.C. in Human Nutrition 
M.S. in Human Nutrition 
M.S. in Nutrition 
M.S. in Nutrition and Agriculture, Food and Environment; 
M.S. in Biochemical and Molecular Nutrition  
M.S. in Molecular Biology, Metabolism, and Community Nutrition. 
 

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در  
 تغذیه 

M.S. in Public Health Nutrition 
M.S. in Human Nutrition Evidence for Policy Making 
M.S. in Food, Policy, and Applied Nutrition 
M.S. in Nutritional Epidemiology 
M.S. in Nutrition Interventions, Communication, and Behavior Change 
 M.S. in Global Food Systems 
M.S. in Nutrion and Food Systems 
 

  M.S. in Master of Science in Nutrition / Dietetic Internship کارشناسی ارشد تغذیه بالینی 
M.S. in Human and Clinical Nutrition 
M.S. in Clinical Nutrion 

تغذیه در  علوم  کارشناسی ارشد 
 * بحران و حوادث 

 
 

 M.S in Sport and Exercise Nutrition کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی 
M.S in Sport Nutrition 
M.S in Nutrition for Sport and Exercise 
M.S in Sports Nutrition/Dietetics and Nutrition Intervention 

 Ph.D in Nutritional Sciences degree program, with options for emphasis in دکتري علوم تغذیه 
Biochemical and Molecular Nutrition, Human Nutrition, and Animal 
Nutrition, as well as an online Master of Science in Clinical Nutrition degree 
Ph.D in Human Nutrition  
Ph.D in Nutritional Biology 
Ph.D in Nutritional Sciences 
Ph.D in Nutrition 

 M.S. in Human Nutrition Evidence for Policy Making * *غذا و تغذیه هايدکتري سیاست 
M.S. in Food, Policy, and Applied Nutrition 

 Physician nutrition specialist Fellowship Program *** تغذیه  بالینی تخصص
The Nestlé Enteral Nutrition Fellowship Program 
Gastroenterology and Nutrition Residency 
Emory University Hospital PGY2 Nutrition Support Residency 

در قالب کوریکولوم مقاطع   محتواي آموزشی آن و  در دانشگاه هاي معتبر در سایر کشورها مشابه این رشته وجود ندارد*

 مدیریت بحران ها و حوادث، علوم تروما و همچنین علوم تغذیه  ارائه می شود. تحصیالت تکمیلی 

 **این رشته در سایر کشورها در مقطع دکتري مشابه ندارد و مشابه این رشته در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود. 

https://www.healthcarestudies.com/MSc-in-Sport-and-Exercise-Nutrition/United-Kingdom/Westminster-University/
https://www.healthcarestudies.com/MSc-in-Sport-and-Exercise-Nutrition/United-Kingdom/Westminster-University/
https://www.healthcarestudies.com/MScPgDPgC-Nutrition-for-Sport-and-Exercise/United-Kingdom/Cardiff-MU/
https://www.healthcarestudies.com/MSc-in-Sports-NutritionDietetics-and-Nutrition-Intervention/Cyprus/UNINICOSIA/
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