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و خدمات بهداشتي درماني ...  معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي

 نحوي اجراي برنامه تامين يك وعده غذاي گرم در روستامهدهاموضوع:

و احترام  با سالم

يك وعده غذايي براي كودكان و6تا3در راستاي اجراي برنامه تامين سال در روستامهدها ضمن تشكر

و زحمات كارشناسان محترم تغذيه آن معاونت محترم موارد زير را به قدرداني از حم ايت هاي ارزنده جنابعالي

 استحضار مي رساند:

و تاثير- و تحليل داده هاي تن سنجي با توجه به انجام ارزشيابي برنامه در سال گذشته بر اساس تجزيه

و ارتقاي شاخص ، لذا از سال هاي تن سنجي آنان مثبت اجراي برنامه در بهبود وضع تغذيه كودكان

و خاتمه برنامه فوق جاري به بعد نيازي به انجام تن سنجي براي كودكان تحت پوشش برنامه در شروع

 نمي باشد.

به- و مربيان كليه مهدهاي كودككليه آموزش تغذيه و مهدهاي كودك شهري) مديران  ( روستامهدها

يكي از فعاليت هاي اموزشي تهيه شده توسط اين دفتربا استفاده از متون تحت پوشش آن دانشگاه

اجرايي برنامه بهبود وضع تغذيه كودكان در مهدهاي كودك مي باشد كه به عنوان يكي از فعاليت هاي 

 داشته باشد.به طور مستمر تداوم بايد اجرايي برنامه

و تامين استفادهبر تنظيم برنامه غذايي كودكان در روستامهدها با تاكيدالزم است- از غذاهاي بومي

انجام بخشي از نيازهاي تغذيه اي روزانه كودكان با همكاري كارشناسان تغذيه آن معاونت محترم 

 شود.

با- ي اجراي برنامه نيز يكي ديگر از اقدامات مهمي است كه و نظارت مستمر بر نحوه همكاري در پايش

 مشاركت كارشناسان تغذيه بايد انجام شود.

 است دستور فرماييد گزارش فعاليت هاي انجام شده به اين دفتر ارسال گردد.خواهشمند
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رونوشت:

د آبادان ب خ و پ ع م بهداشتي دانشكده سركار خانم غرابي دبيرخانه

د گراش ب خ و پ ع جناب آقاي جنگجو دبيرخانه حوزه رياست دانشكده

د تهرانسركار ب خ و پ ع م بهداشتي دانشگاه  خانم مشعوف دبيرخانه

د شهيد بهشتي ب خ و پ ع م بهداشتي دانشگاه سركار خانم مهدي زاده دبيرخانه

د فارس ب خ و پ ع م بهداشتي دانشگاه سركار خانم شكوهي دبيرخانه


