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 ندارد

 ...دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / معاون محترم بهداشت دانشگاه

 شزح وظبیف واحدهب در بزنبمه حمبیت تغذیه ای اس مبدران ببردار و شیزده نیبسمند دچبر سوءتغذیه: موضوع

  با سالم ي احتزام

با تًجٍ بٍ اجزای بزوامٍ ارتقاء سالمت مادران باردار اس طزیق حمایت تغذیٍ ای مادران مبتال بٍ سًءتغذیٍ ي ویاسمىد ي وظز بٍ ایىکٍ 

اجزای ایه بزوامٍ وقص مُمی در ارتقای سالمت مادران ي کًدکان دارد، ضزيری است ضمه تؼامل با بىیاد ػلًی جُت اجزای َز چٍ بُتز 

بزوامٍ، ياحدَای تحت پًضص آن مؼايوت، مطابق با ضزح يظایف بٍ ضزح سیز، در جُت اجزای بزوامٍ تحت وظارت جىابؼالی اقدام ومًدٌ ي 

 . اوجام یافتٍ بٍ ایه مؼايوت ارسال گزدد گشارش اقدامات

 

 

 

 

  

مسئول 

 پیگیزی
 ردیف شزح وظیفه

ياحدگستزش 

 ضبکٍ

 تًجیٍ ريسای مزاکش خدمات جامغ سالمت ي بًُرسان ي مزاقبیه سالمت جُت اجزای َزچٍ بُتز بزوامٍ  -

 اطالع رساوی بٍ خاوٍ َای بُداضت ي پایگاَُای سالمت در خصًظ سمان تحًیل سبد َای غذایی در طًل اجزای بزوامٍ  -
1 

سالمت خاوًادٌ 

 ي جمؼیت

 وظارت بز ضىاسایی دقیق مادران تًسط بًُرسان بز اساس دستًرالؼمل مزبًطٍ در طًل اجزای  بزوامٍ -

پایص ي ارسضیابی بزوامٍ حمایت تغذیٍ ای سوان باردار ویاسمىد با َمکاری مطتزک مًسسٍ ) 1وظارت بز تکمیل فزم ضمارٌ  -

در طًل  (ػملکزد بزوامٍ حمایت تغذیٍ ای سوان باردار ویاسمىد با َمکاری مطتزک مًسسٍ بىیاد ػلًی) 2ي  (بىیاد ػلًی

 اجزای  بزوامٍ

 تُیٍ فُزست اسامی مادران باردار ياجد ضزایط کٍ اس طزیق آن مؼايوت باید بٍ صًرت محزماوٍ بٍ بىیاد ػلًی ارسال  -

 . ضًد

2 

بُبًد تغذیٍ 

 جامؼٍ

 تُیٍ مطالب آمًسضی تغذیٍ بزای کارکىان بُداضتی بٍ مىظًر آمًسش بٍ مادران باردار ي ضیزدٌ -

بزرسی اقالم غذایی مًجًد در سبد غذایی ي ارائٍ پیطىُاد در صًرت ویاس بٍ تغییز در اقالم غذایی متىاسب با مًاد غذایی  -

بًمی 

 آمًسش ي مطايرٌ تغذیٍ بزای مادران باردار ي ضیزدٌ تحت پًضص بزوامٍ -

 بٍ ريس رساوی آمار جمغ آيری ضدٌ اس خاوٍ َای بُداضت ي ارسال آن بٍ ستاد يسارت بُداضت -

3 

 بُداضت محیط

وظارت بز ضزایط بُداضتی حمل ي وقل، اوبار داری ي تًسیغ سبد غذایی در مزاکش ي خاوٍ َای بُداضت در طًل اجزای   -

 بزوامٍ

 وظارت ي کىتزل بُداضتی سزدخاوٍ وگٍ داری مًاد غذایی در طًل اجزای بزوامٍ -

4 

امًر اداری ي 

 مالی

 تامیه يسیلٍ وقلیٍ در حد لشيم -

 (...ویزيی خدماتی ي  ) تامیه ویزيی اوساوی  -

 (.....اوبار، سزدخاوٍ ي   )تامیه فضای فیشیکی جُت وگُداری مًاد غذایی  -

5 


