
و  1391دستاوردهاي شاخص واحد بهبود تغذيه معاونت بهداشتي در سال عملكرد

به كودكان� به تعداد3-6اجراي برنامه يك وعده غذاي گرم روستا مهدها سال روستامهدهاي استان

وبه مدت 2280  روز 118كودك

به سوء تغذيه در خانواده5اجراي برنامه بهبود وضع تغذيه كودكان زير� هاي كم درآمد به تعداد سال مبتال

 كودك 1500

 نفر 564به تعداد)2پورا(اجراي دومين بررسي ملي پژوهشي در وضعيت ريزمغذي ها�

ادامه روند بهبود كفايت دريافتو91اجراي به موقع برنامه پايش ادواري يد ادرار دانش آموزان در سال�

 يد 

تهيه ومصرف غذاي"صحيح با شعار برگزاري موفق برنامه هاي سومين بسيج آموزش همگاني تغذيه�

"بومي با ارزش غذايي

شركت فعال كارشناسان تغذيه در مانور بحران زلزله برگزار شده در استان براي اولين بار وكسب�

 تجربيات عملي وكاربردي جهت كارشناسان تغذيه 

و�  IDD تشكيل كميته هاي آهن ياري،كاهش فقر غذايي خانواده هاي كم درآمد

 موقع اعتبارات واصله در شش ماهه اولتوزيع به�

 اجراي مقدمات الزم در استقرار سند ملي تغذيه در استان طبق برنامه زمانبندي وزارت بهداشت ودرمان�

"ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان دختر با آموزش تغذيه ومكمل ياري با قرص آهن"اجراي برنامه�

هادريافت متون آموزشي از وزارت بهداشت ودرمان�  وتوزيع در سطح شهرستان

آ64برگزاري� )بهداشت ودرمان(موزشي ضمن خدمت جهت كارشناسان تغذيه استانساعت دوره

و آشنايي با برنامه هاي phcاجراي دوره كارآموزي دانشجويان تغذيه در واحد عملي كارآموزي تغذيه در�

داشت ،ساختار تشكيالتي جاري تغذيه در شبكه هاي بهداشت ،شرح وظايف كارشناس تغذيه در به

و به مدت يك هفته معاونت بهداشتي  برنامه عملياتي نويسي

به خدمت در خصوص�  برنامه هاي تغذيه آموزش وتوجيه كاركنان بهداشتي در بدو ورود

 اجراي برنامه هاي آموزش همگاني تغذيه در طي هفته سالمت�

 وخانه هاي بهداشت پايش برنامه هاي تغذيه در سطح شهرستان ها ،مراكز بهداشتي�

 برگزاري برنامه هاي آموزش همگاني هفته بسيج همگاني آموزش تغذيه در هفته تغذيه�

ارائه مشاوره تغذيه به بيماران ديابتي ومادران باردار وكودكان زير پنج سال در مراكز مشاروه تغذيه�

 مراكزبهداشتي درماني استان



")2پورا( پژوهشي دروضعيت ريز مغذي هاي ايران"اجراي طرح كشوري

 تهيه برنامه عملياتي وترسيم جدول گانت برنامه،برنامه ريزي استاني طرح�

 تشكيل كميته اجرايي دانشگاه�

 ...استانداري ّ،فرمانداريها ،نيروي انتظامي،صدا وسيماو:جلب مشاركت ساير بخش هاي مرتبط از جمله�

)نمونه ياب،نمونه گير وپرسشگر(ب وآموزش تيم ها انتخا�

 تهيه لوازم وتجهيزات مورد نياز تيم ها�

 مديريت وپايش تيم ها طي اجراي برنامه�

) نمونه1222و پرسشنامه 564(بازنگري پرسشنامه ها ودسته بندي نمونه ها�

به آزمايشگاه تهران�  ارسال پرسشنامه ها ونمونه ها در شرايط زنجيره سرد

و درخواست صدور تقدير نامه جهت مجريان طرح در شهرستان ها�  توزيع حق الزحمه عوامل درگير

 ساير فعاليت هاي واحد بهبود تغذيه

 مشاركت با واحد بهداشت مدارس در پايش مدارس مروج سالمت�

و�  نظارت بر برنامه غذايي دانش آموزان در مدارس شبانه روزي بازيد

وص برنامه هاي شيرمدرسهبازديد از مدارس درخصو�  بوفه مدارس، آهن ياري

و خانه هاي بهداشت در طول سال در خصوص برنامه هاي تغذيه پايش از مراكز�  بهداشتي درماني

و� و برگزاري مراسم اعتكاف نظارت بر تهيه  توزيع غذا در مراكز دسته جمعي

و�  برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان توانمند سازي كاركنان


