
يدجدول عملكرد  برنامه پيشگيري از اختالالت ناشي از كمبود

 مالحظات فعاليت رديف

ها IDDتشكيل كميته1 و شهرستان  كميته 12 استان

و پايش يد ادرار دانش آموزان ابتدايي2  دانش آموزان240 استان)ساله8-10(انجام نمونه گيري

 مورد 30 يدداربرگزاري دوره هاي باز آموزي مصرف نمك3

و4 و توزيع كيت يدسنج نمك مصرفي خانوار مورد تامين  كيت 500 خانه هاي بهداشت نياز مراكز بهداشتي

5
و نظارت بر حسن اجراي سنجش يد نمك مصرفي خانوار در زمان سرشماريپايش برنامه

 ساليانه
 در طول سال

و سواد تغذيه سالم  در حوزه ارتقاء فرهنگ سالمت

 مالحظات عنوان رديف

و عموم مردم1 و بسته هاي آموزشي در بين سايرادارات و 5000 توزيع متون  ...پمفلت،پوستر،كتاب

 مقاله 12 چاپ مقاالت آموزش تغذيه در نشريات محلي2

 مورد4 چاپ مقاالت آموزش تغذيه در نشريات استاني ونشريه بهورز3

4

همگاني در مناسبت هاي گوناگون شركت فعال در برنامه هاي آموزش
روز- هفته سالمند-روز جهاني قلب-دهه فجر- هفته سالمت:از جمله

-روز جهاني ديابت-سالمت مردان-سالمت بانوان-جهاني كودك
و  ....ارتقاء سطح سالمت در مناطق روستايي

ارائه مشاوره رايگان:برگزاري برنامه هايي مانند
برگزاري نمايشگاه- BMI تن سنجي وتعيين-تغذيه

برگزاري جشنواره–رسانه هاي آموزش تغذيه صحيح
برگزاري مسابقه نقاشي-سفره سالمت-غذاي سالم

 با موضوع تغذيه

 برنامه 15 ضبط وپخش برنامه راديويي با موضوع تغذيه در مناسبت هاي مختلف5



 حمايتي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان_جدول اجراي برنامه مشاركتي

 تعداد/درصد عنوان رديف

 شهرستان9 تعداد شهرستانهاي تحت پوشش برنامه در استان1

 281608 تعداد خانوارهاي تحت پوشش2

 1500 تعداد كودكان تحت پوشش برنامه حمايتي3

%41 يافتهنسبت كودكان بهبود4

%91 نسبت خانوارهاي داراي توالت بهداشتي5

%93 نسبت مادران آموزش ديده در خصوص تغذيه عملي6

%34 نسبت خانوارهاي داراي باغچه هاي خانگي سبزي ها7

 398 تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش برنامه8

5 تعداد مراكز مشاوره تغذيه راه اندازي شده9

68 كارگاههاي آموزشي ياران چند پيشهتعداد 10

11 
و ادارات در كارگاه هاي آموزشي تعداد افراد شركت كننده ساير سازمان ها

 مرتبط با تغذيه كودك
867 

89 تعداد كالسهاي آموزشي برگزار شده جهت كاركنان بهداشتي دانشگاه 12

 12 تعداد كميته بين بخشي 13

و بالياي طبيعيجدول اجراي برنامه هاي  مديريت تغذيه در بحران

 مالحظات فعاليت رديف

1
و شركت و شبكه ها در كميته بحران عضويت كارشناسان تغذيه معاونت بهداشتي

 فعال در جلسات كميته
)جلسه4(در طول سال

2
و ارسال به تهيه ليست اقالم مورد نياز تيم بحران جهت بررسي سريع وضعيت تغذيه

 وپيگيري تامين اقالمشبكه ها
 طي شش ماه اول سال

3
ارسال آخرين دستورالعمل تغذيه در بحران جهت كليه كارشناسان تغذيه شهرستان ها

" وآموزش كارشناسان در بدو شروع خدمت در خصوص برنامه

4
شركت در برگزاري مانور زلزله با مشاركت ساير واحدها در منطقه دره بادام دوره چگني

ازو تهيه چك ليست اختصاصي واحد تغذيه وارزيابي آمادگي تيم هاي اعزامي
 شهرستان ها

 مهرماه 20

5
توانمند سازي وآموزش عملياتي كارشناس تغذيه طي اجراي مانور وانتقال تجارب بين

و استخراج نقاط قوت وضعف  كارشناسان
 در طي مانور

6
ك ه در عمليات تيمي بيشترينصدور تقديرنامه جهت كارشناسان تغذيه سه شهرستان
 امتياز ارزشيابي را كسب نمودند

 قبل از پايان سال



91جدول وضعيت پوشش برنامه توزيع غذاي گرم روستا مهدها سال

 تعدادروستامهد تعدادكودكان نام شهرستان

 حاشيه5 558 روستا مهد محروم خرم آباد

و يك حاشيه5 124 ازنا  روستا

 24 374 اليگودرز

 حاشيه1 90 بروجرد

 13 126 الشتر

 18 158 پلدختر

و يك حاشيه 17 441 كوهدشت  روستا

 32 409 چگني

 117 2280 جمع

 جدول وضعيت عملكرد برنامه تامين يك وعده غذاي گرم روستا مهدها

 مالحظات فعاليت رديف

 كميته13 اقتصاديتشكيل كميته استاني وشهرستاني كاهش فقر غذايي خانواده هاي با فقر1

2
و والدين كودكان روستا مهد در خصوص بهبود آموزش مربيان وكاركنان بهزيستي

 سال3-6تغذيه كودكان
 نفر200

 كودك 2280 تن سنجي كودكان دريافت كننده غذاي گرم قبل وبعد از اجراي برنامه3

 جلد112 تهيه كتاب يك سبد سالمتي وتوزيع بين روستا مهدها4



و"با موضوع هفته بسيج ملي آموزش همگاني تغذيه صحيحعملكرد مصرف غذاهاي بومي تهيه

15/10/91لغايت9/10/91"با ارزش غذايي 

 نام فعاليت رديف
تعداد فعاليت
 انجام شده

 نحوه اجراي برنامه

1
تشكيل كميته بين بخشي هفته آموزش واطالع رساني

و در كليه همگاني تغذيه صحيح در معاونت بهداشتي
 شبكه هاي شهرستان ها

و 11 شهرستان
در معاونت1 جلسه

 بهداشتي

تشكيل كميته استاني با حضور مديرگروههاي
و همچنين تشكيل تخصصي معاونت بهداشتي
جلسات كميته شهرستاني با حضور مسئولين
از جمله آموزش واحدهاي ذيربط وساير ادارات

 وپرورش واداره ورزش وجوانان

2
شبكه بهداشت ودرمان وآموزش(حضور مسئولين

هر شهرستان در در يك مدرسه منتخب واطالع) وپرورش
 رساني واعالم خبر از طريق صدا وسيما مركز استان

شهرستان وتعداد 11
 دانش آموز2000

، سخنراني مسئولين وكارشناس تغذيه نواختن زنگ
با"واعالم موضوع هفته مصرف غذاهاي بومي

،استفاده از كاور وتراكت اموزشي"غذاييارزش 
 جهت دانش آموزان

3

از بوفه كليه مدارس توسط اكيپي متشكل از بازديد
كارشناس تغذيه ،بهداشت محيط وبهداشت مدارس بر
و اعطاء تقدير نامه به بوفه هاي نمونه با اساس ضوابط
 امضاي رئيس شبكه ورئيس آموزش وپرورش شهرستان

در سطح بوفه 10
 استان

و تقدير از از بوفه مدارس وتعيين بوفه نمونه بازديد
 بوفه10متصدي

4
برگزاري كالس آموزش مصرف غذاهاي بومي با ارزش
غذايي جهت كاردان هاي مراكز بهداشتي شهري

 وروستايي وخانه هاي بهداشت

كارگاه آموزشي 12
 نفر800وتعداد 

ت غذاي برگزاري كالس آموزش تغذيه با محوري
 بومي وسنتي

5

، مربيان برگزاري كالس آموزش تغذيه جهت مديران
و اولياء دانش آموزان با هماهنگي آموزش بهداشت
و مهدهاي كودك وپرورش در جلسات اولياء ومربيان

و روستامهدها  حاشيه اي

كالس 100
 دانش آموز20000و

در مدارس و برنامه هاي آموزشي  برگزاري كالس

6

برگزاري جشنواره هاي غذاي سالم با موضوع تهيه
ومصرف غذاهاي بومي با ارزش غذايي وبا هدف آموزش

و ترويج فرهنگ الگوهاي بومي وسنتي  كاهش هزينه ها
و سفره  وخودداري از مصرف تنقالت كم ارزش تغذيه اي
و نذري هاي دوستدار سالمت در مدارس  با عنوان محرم

ب و ومراكز بهداشتي درماني ا مشاركت دانش آموزان
و زنان  رابطين

 اهداء جوايز به برندگان مورد10

هماهنگي وپيشنهاد يك وعده غذاي محلي ترخينه7
ه روزيندربرنامه غذايي بيمارستان ومدارس شبا

 مورد2
در مراكز شبانه طبخ غذاي سنتي وتخميري ترخينه
روزي دانش آموزان وبيمارستان ها حداقل يكبار در

 هفته

 برگزاري مسابقات ورزشي در مدارس8

و در5 شهرستان
شهرستان دورود هم
بصورت كوهپيمايي 
در سلسله ودلفان  و

 پياده روي

نفر وتهيه تراكت واهداء لباس ورزشي 1500حدود
 بعنوان جايزه به برندگان مسابقه ورزشي

و يك برنامه راديويي9برنامه10تهيه وپخش برنامه راديويي با موضوعات سالمت تغذيه با برنامه مركز استان



شهرستان بروجردكمتر وارتقاء فرهنگ مصرف غذاهاي بومي وسنتيهزينه9

10 

و در نشريات همشهري استان تهيه ودرج مطالب آموزشي
فخر لرستان وساير نشريات شهرستاني با موضوع

سالمت تغذيه با هزينه كمتر وارتقاء فرهنگ مصرف 
در مناسبت هاي غذاهاي بو و تغذيه صحيح مي وسنتي

 مذهبي

 مورد 10
در نشريات شهرستان هاو در5سه مقاله مقاله
نگين اشترانكوه(نشريات مركز استان وشهرستان ها

 با موضوعات مرتبط با شعارهاي هفته)

از طريق پيامك 11  ارسال پيام ها وشعارهاي كوتاه تغذيه اي
 پيامك 3000

از سيستم تلفن همراه با ارسال پيام كوتاه با استفاده
 محوريت شعارهاي هفته

12 
و برنامه هاي هفته در درج مطالب آموزشي وشعارها

 سايت معاونت بهداشتي
 مورد3

در سايت معاونت بهداشتي درج مطالب آموزشي
 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

13 
در شبكه هاي بهداشت ودرمان وارائه برپايي غرفه تغذيه

،  وغربالگري ديابت تعيين BMIمشاوره تغذيه
 شهرستان5

شهرستان غرفه در مدارس برپا گرديد5در
شهرستان غرفه در محل شبكه بهداشت برپا5ودر

 گرديده است

14 
پرده نويسي وتهيه بنر واستند با موضوع مصرف غذاهاي

 ارزش غذاييبومي با 

و11در شهرستان
معاونت بهداشتي
استان به تعداد 

 مورد50

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

 مدارس

15 

اجراي آموزش هاي چهره به چهره توسط پرسنل
بهداشتي به مراجعين به مراكز بهداشتي وخانه هاي

 باموضوع هفتهبهداشت

نفر دركليه 50000
مراكز بهداشتي
 استان

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

 همگاني تغذيه صحيح

16 

هماهنگي با دفاتر ائمه جمعه وجماعات جهت اختصاص
در مناسبت بخش كوتاهي از سخنان به تغذيه صحيح

م  ذهبي وارسال متون آموزشي به دفترائمه جمعههاي

در 8000 11نفر
 شهرستان

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

 رسيد

17 
توزيع بسته هاي آموزشي وپوستر جهت گروههاي هدف

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

 مورد 11000

از طرف دفتر بهبود بسته هاي سالمتي تهيه شده
تغذيه در مدارس وادارات وكليه مراسم هاي اين
در كليه مراكز هفته توزيع گرديد پوستر ارسالي نيز

شعارهاي محوري.وخانه هاي بهداشت نصب گرديد
 هفته وساير شعارها بصورت تراكت تهيه گرديد

در اداراتبرگزاري كالس آموز 18 ش تغذيه
در 1000 10نفر

 اداره

در سطح استان اقدام به با هماهنگي ده اداره
برگزاري كالس آموزش تغذيه با محوريت شعارهاي

 اين هفته گرديد

19 

برگزاري مسابقه نقاشي در مقاطع ابتدايي وراهنمايي
در مقطع دبيرستان سراسر استان واعالم ومقاله نويسي

در هر هر شهرستان سه برنده از در شبكه(مقطع داوري
)بهداشت انجام شد

 شهرستان11
و در هر هر شهرستان مدارس داوطلب اجرا در

 نفر جايزه اهداء گرديد3مقطع به

در سر برگ نامه هاي20 در ابتداي نامه هايتايپ شعارها وپيام هاي تغكليه مكاتبات ادرايدرج پيام ها وشعارهاي تغذيه اي ذيه



اداري توسط كليه شهرستان هااداري دانشگاه وساير ادرارات

21 
در برد تهيه وتوزيع تراكت هايي با شعارهاي هفته ونصب

 ادارات
 تراكت 3000

از طريق رابطين ادارت تراكتها به كليه ادارات
 ارسال گرديد

22 
اطالع رساني عمومي در خصوص شعارهاي هفته در

 سطح شهر
 طي هفته

يكي از توصيه ها را از طريقهر روز از هفته
در مكان هاي پرتردد به نمايشگر شهري

در طول يك هفته 10000تعداد  مرتبه

23 
همكاري با امور درمان در خصوص نظارت به باشگاه

 هاي ورزشي
 باشگاه 100

از باشگاههاي ورزشي وتوزيع متون آموزشي بازديد
 وپوسترها

24 
آموزش روشتهيه ليست غذاهاي بومي شهرستان،

و توزيع بين گروه هاي و ارزش غذايي آنها پخت
 هدف

سري 2500
در نمايشگاهها شركت كنندگان وبازديدكنندگان
وجشنواره ها ومسابقات آشپزي برگزار شده طي

 هفته

25 
مشاوره تغذيه بصورت رايگان به عموم مردم
درنمايشگاه هاي برپاشده ودانش آموزان در

در طول هفته  مدارس
 نفر 800

و بازديد كنندگان مراجعين به مراكز بهداشتي
در مدارس  نمايشگاهها وطي برنامه هاي اجراء شده


