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 استان لرستان16/10/90لغايت10/10/90عملكرد دومين بسيج آموزشي تغذيه صحيح

تعداد فعاليتنوع فعاليتنام فعاليترديف
 انجام شده

اعتبار تخصيص يافتهنحوه اجراي برنامه
 شده

1
تشكيل كميته بين بخشي هفته
آموزش واطالع رساني همگاني در

در معاونت  مورد تغذيه صحيح
با بهداشتي ودر كليه شهرستان ها

رياست شبكه بهداشت ودرمان 
، بهداشت  وكارشناسان تغذيه
خانواده ،بيماريهاي غيرواگير 
،بهداشت مدارس ،گسترش وآموزش 
سالمت وساير بخش هاي مرتبط از 

 جمله آموزش وپرورش وغيره 

تشكيل
و جلسه
اطالع 
رساني 

و11 شهرستان
در2  جلسه

معاونت
بهداشتي

ج وتشكيل لسه با كليه كارشناسان شهرستان ها
انجام هماهنگي هاي الزم در خصوص اجراي برنامه
و تشكيل كميته استاني با حضور  هاي هفته
مديرگروههاي ساير واحدها در حوزه معاونت بهداشتي 
همچنين تشكيل جلسات كميته شهرستاني با حضور 
مسئولين واحدهاي ذيربط وساير ادارات از جمله 

و  پرورش وتربيت بدنيآموزش

ريال2000000

2
روز چهارشنبه از14/10/90در

هفته آموزش همگاني تغذيه صحيح
و  از اضافه وزن كه به نام پيشگيري

در دانش آموزان نامگذاري چاقي
شده است مراسمي با حضور
مسئولين شبكه بهداشت ودرمان 
وآموزش وپرورش در يك مدرسه 

ار برگز)در هر شهرستان(منتخب 
 گرديد

اطالع
رساني

وآموزشي

شهرستان11
وتعداد
دانش 1100
آموز

نواختن زنگ،سخنراني مسئولين وكارشناس تغذيه
از كاور واعالم هفته وهفت شعار طاليي ،استفاده

 وتراكت جهت دانش آموزان

ريال10000000

3
ي مدارس با بازديد از كليه بوفه ها

از تشكيل اكيپي متشكل از
ت غذيه ،بهداشت محيط كارشناس

وبهداشت مدارس وتعيين يك بوفه 
نمونه بر اساس ضوابط جهت اعطاء 

 لوح تقدير

تشويقي
وآموزشي

بوفه در11
سطح استان

از بوفه مدارس وتعيين بوفه نمونه وتقدير از با بازديد
بوفه11متصدي

ريال500000

4
برگزاري كالس آموزش تغذيه
تي جهت كاردان هاي مراكز بهداش

شهري وروستايي وخانه هاي 
 بهداشت

كارگاه12آموزشي
آموزشي وتعداد

نفر 800

برگزاري كالس آموزش تغذيه با محوريت شعارهاي
هفته آموزش همگاني تغذيه

15000000

ريال600000با اجراي كالس هايبرگزاري كالس همزمانكالس11آموزشيبرگزاري كالس آموزش تغذيه
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جهت مديران ومسئولين آموزش5
 وپرورش

آموزش پيشگيري ازكم خوني فقرآهن ومكمل يارينفر520و

6
برگزاري جشنواره غذاي سالم
وصبحانه وميان وعده سالم واجراي

 مسايقه 

درتعدادي ازشهرستانها مانند اليگودرز در دبيرستانمورد5آموزشي
جشنواره غذاي محلي وآش برگزار دخترانه منتخب

.گرديد
ر ساير شهرستان ها بصورت صبحانه سالم ومياند

بر مصرف شير ولبنيات برگزار گرديد وعده با تاكيد

ريال5000000

7
برگزاري مسابقات ورزشي در

 مدارس بين دانش آموزان
نفر وتهيه تراكت واهداء لباس ورزشي150حدودشهرستان3ورزشي

ورزشيبعنوان جايزه به برندگان مسابقه
1000000

8
اطالعتهيه برنامه راديويي واطالع رساني

رساني
وآموزشي

و يك برنامه راديويي شهرستانبرنامه مركز استان9برنامه10
 بروجرد

1000000

9
تهيه ودرج مطالب تغذيه در نشريات

 استان
آموزشي
واطالع
رساني

در نشريات شهرستان هاومورد10 مقاله در8دو مقاله
ات مرتبط با شعارهاي كز استان با موضوعنشريات مر

هفته 

5000000

10 
 

پيام ها وشعارهاي كوتاهارسال
از طريق پيامك  تغذيه اي

آموزشي
واطالع
رساني

پيامك 20000
در مجموع كل 
شهرستان ها
 واستان

از سيستم تلفن همراه با ارسال پيام كوتاه با استفاده
ي توصيه طاليي7محوريت ك شعارهر روز هفته

ريال6000000

11 
 

و درج مطالب آموزشي وشعارها
برنامه هاي هفته در سايت معاونت

 بهداشتي

اطالع
رساني

درج مطالب آموزشي در سايت معاونت بهداشتيمورد3
دانشگاه علوم پزشكي لرستان

-

12 
 

در شبكه هاي برپايي غرفه تغذيه
بهداشت ودرمان وارائه مشاوره

 ، ربالگري ديابتوغ BMIتغذيه
 تعيين

شهرستان غرفه در مدارس برپا گرديد2درشهرستان5آموزشي
شهرستان غرفه در محل شبكه بهداشت برپا3ودر

گرديده است

7000000

13 
 

پرده نويسي وتهيه بنر واستند با
 موضوعات تغذيه

آموزشي
واطالع
رساني

شهرستان11در
و معاونت

بهداشتي استان
40به تعداد 

مورد

و در شبكه هاي بهداشت ودرمان پرده نويسي ونصب
در مراكز بهداشتي درماني مراسم هاي اجرا شده

مدارس 

ريال9000000

آموزش چهره به چهره به عموم
 مردم

نفر45500آموزشي
دركليه مراكز

آموزش چهره به چهره به عموم مردم مراجعه كننده
بهداشتي درماني استان طي هفته آموزش به مراكز

-
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همگاني تغذيه صحيحبهداشتي استان14

15 
 

از طريق ائمه جمعه16 آموزشياطالع رساني
واطالع
رساني

در روز جمعه مطالب آموزشينفر5000 با هماهنگي ائمه جمعه
در خطبه ها به اطالع شركت كنندها رسيد تغذيه

-

و شعارهاي تغذ17 يه دردرج پيام ها
 سربرگ نامه هاي اداري

كليه مكاتباتآموزشي
ادراي

در ابتداي نامه هاي تايپ شعارها وپيام هاي تغذيه
هااداري توسط كليه شهرستان

-

توزيع بسته هاي آموزشي وپوستر18
كاركنان(جهت گروههاي هدف

، دانش آموزان  بهداشتي ،معلمين
)،كاركنان ساير بخش ها

آموزشي
واطالع

انيرس

بسته هاي سالمتي تهيه شده از طرف دفتر بهبودمورد5000
در مدارس وادارات وكليه مراسم هاي اين هفته تغذيه

توزيع گرديد پوستر ارسالي نيز در كليه مراكز وخانه 
هاي بهداشت نصب گرديد

-

توصيه طاليي براي7اعالم19
از اضافه وزن وچاقي پيشگيري

نويسي بعنوان سر خط تمرين خوش
در مدارس راهنمايي استان

آموزشي
واطالع
رساني

در كالس هاي خوشنويسي مدارسسراسر استان در طول هفته
توصيه طاليي بعنوان موضوع خوشنويسي7راهنمايي

توسط معلمين به دانش اموزان ارائه گرديد 

-

برگزاري كالس آموزش تغذيه در20
 ادارات

نفر در1000آموزشي
اداره 10

در سطح استان اقدام به برگزارييا هماهنگب ده اداره
كالس آموزش تغذيه با محوريت شعارهاي اين هفته

گرديد

اياب(ريال500000
)وذهاب

در مقاطع21 برگزاري مسابقه نقاشي
ابتدايي وراهنمايي ومقاله نويسي در
مقطع دبيرستان سراسر استان 
هر مقطع از هر  در واعالم سه برنده

در شبكه بهداشت( شهرستان داوري
)انجام شد

در هر مقطعشهرستان11آموزشي و هر شهرستان مدارس داوطلب اجرا در
به نفر جايزه اهداء گرديد

ريال5000000

برگزاري همايش تغذيه كاركنان در22
 محيط

همايش يك روزه با شركت كليه كارشناسان تغذيهمورد1آموزشي
ر ابطين بهداشت شبكه وبيمارستان ها همچنين

 ادارات استان 

ريال15000000

تهيه وتوزيع تراكت هايي با23
در برد ادارات شعارهاي هفته ونصب

آموزشي
واطالع

از طريق رابطين ادارت تراكتها به كليه ادارات ارسالسراسر استان
گرديد

ريال2000000
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رساني
اطالع رساني عمومي در خصوص24

در سطح شهر  شعارهاي هفته
آموزشي
واطالع
رساني

طي هفت روز
 هفته

از هفته يكي از توصيه ها را از طريق نمايشگر روز هر
شهري در مكان هاي پرتردد

ريال5000000

تكثير وتوزيع انيميشن تغذيه در مدارس ومهدكودك2000آموزشيتكثير انيميشن سبدغذايي25
ها

ريال10000000


