
ودكان مواجھ شدن كشور با دوران گذر تغذیھ اي كھ موجب شده از یك طرف سوء تغذیھ پروتئین انرژي در ك
و كمبود ریزمغذي ھا گروه ھاي سني مختلف جامعھ را متاثر سازد و از سوي دیگر روند بیماري ھاي 
متابولیك از جملھ بیماري ھاي قلبي و عروقي، دیابت، سرطان ھا، چاقي، افزایش فشارخون و افزایش 

اخالت مناسب تغذیھ كلسترول خون رو بھ گسترش و ھشدار دھنده شود، توجھ بھ برنامھ ریزي و اجراي مد
اي را بار دیگر بطور جدي مطرح مي سازد و این مھم در صورتي امكان پذیر است كھ در برنامھ ریزي ھا 
ماھیت چند بخشي مشكالت تغذیھ اي در نظر گرفتھ شود و شریك ھاي اصلي برنامھ ھاي بھبود تغذیھ جامعھ 

 .در داخل و خارج از بخش بھداشت شناسایي و درگیر شوند
ً در طراحي و اجراي برنامھ ھاي بھبود امنیت غذایي منطقھ، بخش بھداشت كھ متولي سالمت مردم طب عا

است، نقش ھماھنگ كننده و فوكال پوینت دارد و براي انجام این مھم تشكیل یك تیم كارشناسي تغذیھ در 
سان تغذیھ در مركز معاونت بھداشتي یا سالمت دانشگاه ضروري است. این تیم كارشناسي متشكل از كارشنا

بھداشت استان و شھرستان ھا است كھ بصورت یك گروه مستقل و زیر نظر مستقیم معاون بھداشتي برنامھ 
ریزي و اجراي مداخالت بین بخشي تغذیھ اي را در سطح دانشگاه دنبال مي نماید. رسالت واحد بھبود تغذیھ 

ارتقاء كیفیت تغذیھ مردم از طریق ارتقاي سطح  جامعھ برنامھ ریزي و سیاست گذاري بھبود امنیت غذایي و
دسترسي فیزیكي، اقتصادي، افزایش سواد و فرھنگ تغذیھ اي و رھایي از بیماري ھاي مرتبط بھ غذا با بكار 
گیري استراتژي ھایي مانند اطالع رساني و آموزش، مشاركت در تدوین سیاست ھاي نوین در عرصھ غذا و 

ات پیشگیرانھ از مشكالت تغذیھ اي اعم از كم خوري، پرخوري و كمبود ریز تغذیھ، تحقیق و پایش اقدام
 .مغذي ھا مي باشد تا مردمي سالم و فعال جھت خدمت بھ كشور عزیزمان داشتھ باشیم


