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 بسمه تعالي

 حاشیه شهرهاي بزرگ رنامه تحولبآموزشي تغذيه در  كارگاه هايي ياجرا پروتكل

 مراقبین سالمتبراي 

  شبكه بهداشت و درمان دانشگاهبا همكاري  دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بهداشتبرگزار كننده:  معاونت 

 رمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت د بهداشتمعاونت  بهبود تغذيه جامعهدفتر  تحت نظر

 

 مقدمه:

تغذيه در برنامه تحول نظام دانشگاه هاي كشور موظف به برگزاري كارگاه هاي آموزشي/ توجيهي  بهداشتكليه معاونت هاي 

مي باشند. تواتر برگزاري دوره براي هر دانشگاه حداقل يکبار در تحت پوشش  يدرمان يشبکه بهداشتبه شرح زير در  سالمت

بوده و پس از آن الزم است هر سال يکبار براي گروه هاي ( 4931)از سال بهداشت در ستاد معاونت زي برنامه شروع فعال سا

 هدف تکرار گردد.

 

 :اهداف برگزاري كارگاه 

 و پيشگيري از بيماريهاي شايع غيرواگير اصالح الگوي تغذيه جامعه .4

 غربالگري تغذيه ايزمينه سازي جهت استقرار  .2

 با برنامه تحول و ساختار جديد ارائه خدمات تغذيه به جمعيت هدف المتمراقبين سآشنايي  .9

 مراقبين سالمت در سطح اول ارائه خدمت در شبکه هاي بهداشتي درماني كشورو ارتقاء علمي  توانمند سازي .1

 

 آموزشي: ابزارهاي

كرده و در اختيار شركت  استفاده از منابع زيررگزاري كارگاه هاي آموزشي تغذيه دانشگاه موظف است در ب بهداشتمعاونت 

 ر دهد:كنندگان قرا

جهت مطالعه قبل از كه الزم است  "براي مراقب سالمت رنامه تحولذيه در بهاي آموزشي و خدمت تغ بسته"الف. 

 در دوره آموزشي ارائه شود. شركت كنندگانبه شركت در كارگاه 

  اساليدهاي آموزشي ارائه شده در كارگاه تهران.ب 

 

 ع آموزشي:مناب

 .  " براي مراقب سالمت بسته آموزشي تغذيه در برنامه تحول" .4

 "بسته خدمت تغذيه در برنامه تحول براي مراقب سالمت" .2
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ارت بهداشت مجموعه آموزشي تغذيه براي تيم سالمت در برنامه پزشک خانواده. دفتر بهبود تغذيه جامعه. وز .9

 درمان و آموزش پزشکي

 4931دفتر بهبود تغذيه جامعه. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي.  ران،رهنمودهاي غذايي اي"كتاب  .1

 ياري آهن دستورالعمل .5

  (IDD) دستورالعمل اجرايي پايش برنامه كشوري پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد .6

 مشاركتي برنامه اجرايي دستورالعمل .7

 غذايي تركيب تعادل و غذا سالمت كنترل دستورالعمل .8

 خشکسالي در ويژه به ها بحران در تغذيه مديريت دستورعمل وعهمجم .3

 دستور العمل پايش و ارزشيابي برنامه حمايت تغذيه اي از زنان باردار خانواده هاي نيازمند .41

 مجموعه دستور العمل هاي اجرايي و  بسته آموزشي مديريت تغذيه در بحران  .44

  و تعاوني هاي مدارس سالم تغذيه دستورالعمل بهداشتي پايگاه .42

 دستورالعمل وزن گيري دوران بارداري .49

 ارزيابي دوره آموزشي:

صورت مي گيرد. به پذيرفته پيش آزمون و پس آزمون  برگزاريسنجش ارتقاء علمي شركت كنندگان در دوره از طريق 

 كسب حدنصاب نمره، گواهي گذراندن دوره تعلق خواهد گرفت. باشدگان در آزمون ها 

 :يآموزشبرنامه 

 گروه هدف: 

پايگاه هاي  رشته هاي مرتبط كه مقرر است بعنوان مراقب سالمت در كارشناسان بهداشت خانواده و سايركاردانان و 

 سالمت ارائه خدمت نمايند

 شرايط شركت كنندگان در دوره: 

 يکي از رشته هاي مرتبط با بهداشتدر دارا بودن حداقل مدرک كارداني يا كارشناسي  .4

 زير مجموعه شبکه بهداشتي درماني كشورمراكز بهداشتي درماني اشتغال در  "اترجيح .2

مورد نظر ادامه  مركزاستخدام دائم دانشگاه )در صورت طرحي يا قراردادي بودن، حداقل طي يکسال آينده در  .9

 خدمت دهند(

 روز 9دوره زماني پيشنهادي براي برگزاري دوره : 

 مدرسين:

  (4939 بهمنوره ديده در كارگاه آموزشي تهران )مورخ دمربيان بلوک هاي بهورزي  

  دوره ديده در كارگاه آموزشي تهران معاونتهاي بهداشت دانشگاههاي علوم پزشکي كشور كارشناسان تغذيه

 (4931)مورخ ارديبهشت 

 ( دانشگاه متبوع ازجيحا يا كارشناسان تغذيه ) تر اساتيد 
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 نحوه برگزاري كارگاه:

وزارت بهداشت با هماهنگي معاونت  تهران زير نظر دفتر بهبود تغذيه جامعهوزش ديده در كارگاه كارشناسان تغذيه آم

شکل دو اين آموزش به  دانشگاه مربوطه اقدام به برنامه ريزي جهت برگزاري كارگاه در سطح دانشگاه مي نمايند. بهداشت

  .مي باشد)شركت در كالس( و غير حضوري )آموز از راه دور( حضوري 

 موضوعات آموزشي:

 ساعت( 2)  ف مراقب سالمت، كارشناس تغذيه و پزشک در برنامه تحول سالمتآشنايي با شرح وظاي .4

 ساعت( 2)آشنايي با و فرم هاي غربالگري و ارزيابي تغذيه اي در برنامه تحول .2

 ساعت( 2آشنايي با هرم غذايي ، اصول تغذيه صحيح و رهنمود هاي غذايي ايران ) .9

 ساعت(9)ي كشوري گروه سنيبرنامه ها -سال 5تا  2و سال 2تا  1تغذيه كودكان  .1

 ساعت( 2)هاي كشوري گروه سني برنامه - و دانش آموزان تغذيه نوجوانان .5

 ساعت( 2)برنامه هاي كشوري گروه سني–ميانساالن جوانان و تغذيه  .6

 (ساعت9)سنيبرنامه هاي كشوري گروه  -وزن گيري مادران باردار - تغذيه مادران باردار و شيرده .7

 ساعت( 2)هاي كشوري گروه سنيمه برنا -تغذيه سالمندان .8

 (ساعت1)و برنامه هاي كشوري  ريزمغذي ها .3

 ساعت(4)ورزش و فعاليت بدني .41

 ساعت( 4)تغذيه در شرايط بحران  .44

 


