
 نشرح وظایف كارشناس تغذیھ دربرنامھ كودكا
آموزش وباز آموزي كلیھ كار كنان بھداشتي (پزشك ، كاردان ، كارشناس و بھورز)در خصوص پایش  .1

 درشد ، تغذیھ تكمیلي واختالل رش
 نتھیھ متون آموزشي جھت ارتقاء آگاھي جامعھ در زمینھ مسائل تغذیھ اي كودكا .2
   مشاوره مادران ارجاعي از مراكز بھداشتي درماني و خانھ ھاي بھداشت در موارد اختالل رشد .3
تشكیل كالس آموزشي جھت ا رتقاء آگاھي جامعھ (مادران،رابطین بھداشتي،رابطین ادارات،كمیتھ  .4

 )امداد،نھضت سواد آموزي و مربیان مھد كودكھاي وابستھ بھ بھزیستي
سال و طراحي مداخالت تغذیھ اي جھت ارتقاء  ۶وء تغذیھ در گروه سني زیر بررسي آماري میزان س .5

 نوضعیت سالمت كودكا
 لسا۶اجراي برنامھ مشاركتي وحمایتي جھت كودكان زیر .6
   اجراي برنامھ یك وعده غذاي گرم درروستامھدھا .7

 نشرح وظایف در برنامھ مادرا
  بارداري آموزش كاركنان بھداشتي در زمینھ تغذیھ دوران .1
  مشاوره مادران باردار در زمینھ تغذیھ دوران بارداري .2
   بررسي میزان سوء تغذیھ در مادران باردار .3
 يآموزش جھت ارتقاء آگاھي مردم و زنان باردار در زمینھ تغذیھ دوران باردار .4
 دازمنھماھنگي بابنیادعلوي درارتبا ط باتوزیع سبدغذایي بھ مادران بارداروشیرده نی .5
 ھبررسي واستخراج بھبود وضعیت تغذیھ زنان بارداروشیرده وارسال بھ وزارتخان .6

 سشرح وظایف در برنامھ تغذیھ جوانان و مدار
  تھیھ مطالب آموزشي در زمینھ تغذیھ دانش آموزان و جوانان .1
آموزش ا  ھمكاري با آموزش و پرورش جھت اجراي طرح آھن یاري ھفتگي در دختران دبیرستاني و .2

 نولیاي مدارس و خانواده ھا در زمینھ كم خوني و عوارض ناشي ازآ 
 پپیگیري وبازدیدازبوفھ ھاي مدارس .3

 مشرح وظایف در برنامھ ارتقاء فرھنگ و سواد تغذیھ اي جامعھ و بھبود شیوه زندگي سال
 يار بردي تغذیھ ابرگزاري جلسات و برنامھ ھاي آموزشي جھت كاركنان بھداشتي در خصوص مطالب ك .1
   نظارت بر وضعیت تغذیھ اماكن عمومي و ارتقاء كیفیت تغذیھ از طریق آموزش .2
 نآموزش پرسنل بھداشتي و عامھ مردم در زمینھ مصرف صحیح روغ .3
 نبرگزاري آموزشي در سطوح مختلف در زمینھ مصرف صحیح روغ .4
 ھحیح تغذیطراحي مطالب آموزشي مناسب براي مردم در مورد اصول ص .5
آموزش مستمر تغذیھ براي خانواده ھاي فقیر بھ منظور ایجاد تغییرھاي رفتاري مناسب در جھت بھبود  .6

   شیوه زندگي
   آموزش رده ھاي بھداشتي بھ منظور ارتقاء فرھنگ و سواد تغذیھ اي خانوارھاي فقیر .7
 ااصالح الگوي مصرف روغنھاونوشابھ ھاي گازداردرمراكزطبخ غذ .8
   اجراي جشنواره ھاي غذاھاي سنتي .9



   جمع آوري اطالعات طرزتھیھ غذاھاي سنتي .10
 يشرح وظایف در برنامھ بحران و امنیت غذای

تھیھ وتدوین مطالب آموزشي و آموزش كاركنان مرتبط و عموم مردم در زمینھ تغذیھ در شرایط  .1
بر اساس دستورالعمل ھاي ارسالي از دفتر  بحران،تغذیھ گروھھاي آسیب پذیر ،نیازمندیھاي تغذیھ اي بحران

   بھبود تغذیھ جامعھ
 نتعریف سبدغذایي درمناطق بحرا .2
 نآموزش تغذیھ دربحران بھ كارمندا .3

 رشرح وظایف در برنامھ مشاوره تغذیھ بھ گروه ھاي آسیب پذی
  تھیھ متون آموزشي مناسب .1
   ز تجارب آنانجلب مشاركت مادران در برنامھ آموزشي و استفاده ا .2
  برگزاري كالسھاي عملي تغذیھ تكمیلي براي مادران .3
آموزش و مشاوره با مادران در زمینھ مسائل تغذیھ اي كودكان از جملھ تغذیھ تكمیلي ،نحوه مقوي كردن و  .4

  ...مغذي كردن و
  ارائھ مشاوره و برگزاري كالس ھاي آموزشي جھت مادران باردار و شیرده .5

 (IDD)در بر نامھ پیشگیري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود ید شرح وظایف
سالھ شھرستان با توجھ بھ  ١٠-٨ھماھنگي الزم براي اجراي برنامھ سالیانھ پایش ید در دانش آموزان  .1

   برنامھ ارسالي استان
الالت برنامھ آموزشي پرسنل جدید و بازآموزي رده ھاي مختلف بھداشتي در خصوص پیشگیري و اخت .2

   ناشي از كمبود ید
 رنظارت بر فعالیت بھورزان در مناطق روستایي در زمینھ مصرف نمك ید دار بھ طور مستم .3
 سجمع آوري اطالعات نمك مصرفي خانوارازطریق دانش آموزان مدار .4


