
  : 97اهم برنامه هاي مهم و اساسی واحد در سال 
  تدوین و اجراي برنامه ي مداخله چاقی -

در روستا هاي لیشاوندان و آقاسید یعقوب مشترك با  "ترویج تغذیه سالم و ایجاد سایت باغچه خانگی"اجرا طرح  -

  جهادکشاورزي

 نیتامیبا و ياریاول و دوم دخترانه و مکمل  ي% مدارس متوسطه 100د در  نیتامیبا آهن و و ياریاجرا برنامه مکمل  -

  %  مدارس متوسطه اول و دوم پسرانه86در   د 

اجرا برنامه حمایتی تغذیه مادران باردار و شیرده توسط بنیاد علوي مشترك با واحدهاي بهداشت خانواده،گسترش و  -

  مادر تحت پوشش) 9اداري(با 

ی کودکان نیازمند برنامه حمایتی تغذیه ، مشاوره تغذیه کودکان و اجراي برنامه ي حمایت تغذیه اي شناسایی و معرف -

  کودك در نیمه دوم) 57کودك تحت پوشش در نیمه اول و  70کودکان مشترك با کمیته امداد(

مشترك با مهد روستا 7شامل شهرستان  يروستامهدها هیگرم روستامهد ها در سطح کل يغذا عیاجرا برنامه توز -

  یستیبهز

 يدر اجرا يسالم و همکار هیتغذ شید،پوی جیبس)،تخم مرغ یغذا،روز جهان ی(روز جهان هیتغذ ياجرا مناسبت ها -

  مانند هفته سالمت یبهداشت يمناسبت ها

  شفت يخوشه شهر ییمصرف غذا یبررس یقاتیاجرا طرح تحق -

  نفر 327به تعداد یجهت پرسنل درون بخش یدوره آموزش 17 يبرگزار -

  نفر 232به تعداد  یو برون بخش یبخش نیجهت پرسنل ب یدوره آموزش 12 يبرگزار -

  پایش و نظارت بر اجرا برنامه ها در مراکز خدمات جامع سالمت و واحدهاي اجرایی تحت پوشش و برنامه  -

برنامه مشترك مثل  يها تهیمورد به انضمام شرکت در کم 7به تعداد   یبخش نیو ب یدرون بخش يها تهیکم يبرگزار -

  مادران یتیحما يگرم روستامهدها و برنامه  يبرنامه غذا

تهیه شاخص هاي برنامه حمایتی تغذیه کودکان،مکمل یاري دانش آموزان ،ید ددار بودن نمک خانوارها،شاخص هاي  -

  اخص هاي بیماري هاي متابولیک،شاخص هاي تن سنجی کودکانتغذیه،ش  NCDوزنی مادران باردار،شاخص هاي 



برنامه مشترك  يها تهیمورد به انضمام شرکت در کم 7به تعداد   یبخش نیو ب یدرون بخش يها تهیکم يبرگزار  -

  مادران  یتیحما يگرم روستامهدها و برنامه  يمثل برنامه غذا

کاهش  يا هیتغذ يها هیکودکان،توص یلیتکم هیو پفلت تغذ يدر روزه دار هیمورد رسانه آموزش (تراکت تغذ 3 هیته  -

 مصرف نمک و کره و نوشابه )

در  يا هیتغذ يها هی،توصيدر روزه دار حیصح هیمورد (تغذ 9در پورتال شبکه   هیتغذ یدرج مطالب آموزش -

از  يریشگیغذا،پ یغ،روز جهانمر ،تخمیمضرات استفاده از ظروف مستوصیه هاي تغذیه اي در ایام نوروز،گرما،

  از سرطان) يریشگیدر پ يا هیتغذ يها هیدر سرما،توص يا هیتغذ يها هیددار،توصیاز نمک  ،استفادهیچاق

  برنامه نیپرسنل در ا یآموزش تیبحران و تقو جیآماده کردن پک -

 يها يماریو ب یدر زنان دچار اضافه وزن و چاق هیتغذ يمشاوره  32کودك اختالل رشد و  12 هیمشاوره تغذ -

  کیمتابول

 


