
    
 

 

رت با وزازارت خانه ها و سازمان های مسئول وتفاهم نامه همکاری بین ذینفعان درون بخشی و  بین بخشی 

پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی درکودکان و نوجوانان برنامه در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

   1404- 1398ایرانی  

 و ضرورت تفاهم نامه: مقدمه

عروقی، دیابت، چاقی، انواع سرطان ها و بیماری های  - بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری های قلبی ،در ایران مهمترین علت مرگ و میر

اقی چ مهمترین مداخله برای کاهش شیوع این بیماری ها پیشگیری و کنترل اضافه وزن و، هزینه فایده مطالعاتمزمن تنفسی است و بر اساس 

از پیامدهای نامطلوب چاقی در دوران کودکی و نوجوانی . رود یم بشمار کشور سالمت نظام یجد مشکالت از یکی یچاق و وزن اضافه. می باشد

را نام  عروقی -قلبی، اختالالت چربی خون، کبد چرب، پرفشاری خون، آسم، مشکالت تنفسی و بیماری های 2می توان افزایش خطر دیابت نوع 

ظر در ن بیماری های غیر واگیرت غذایی و سند ملی در کشور ما نیز توقف روند چاقی و دیابت از اهداف راهبردی در سند ملی تغذیه و امنی برد.

دچار اضافه وزن و چاقی هستند و سال  7-18دانش آموزان  % 20حدود  ،1394در سال" 5 کاسپین"پیمایش نتایج بر اساس  گرفته شده است.

 ،درش ،سنجی، شاخص های تغذیه ایتعیین وضعیت تن  بررسی ملی نتایجبر اساس همچنین، . این گروه سنی وجود دارد %21 در چاقی شکمی

اضافه وزن، خطر سال کشور در معرض  5کودکان زیر  %14حدود ،  1396در سال تکامل و برخی نشانگرهای ارزشیابی خدمات نظام بهداشتی 

می باشند. در برخی از استان های کشور از جمله اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان، گیالن و  یمبتال به اضافه وزن یا چاق

د چاقی کودکان رو به افزایش ، رون(WHO) سازمان جهانی بهداشت های ر اساس گزارشب مازندران این رقم حدود دو برابر میانگین کشوری است.

واهند خبه بیماری های غیرواگیر بیشتری برای ابتال  احتمال خطردکان چاق به احتمال زیاد در آینده بزرگساالن چاقی خواهند بود که کو. است

 ECHO (Ending Childhood با تشکیل کمیته ای برنامه سازمان جهانی بهداشت، و به افزایش چاقی کودکان در جهانداشت. با توجه به روند ر

Obesity) کودکان و نوجوانان پیشنهاد کرده است. این برنامه شامل راهکارهایی است که در چاقی  پیشگیری و کنترل اضافه وزن و به منظور را

بر این نکته تاکید دارد که همه بخش ها باید سیاست های خود را با هدف تامین  ECHO برنامه .شودبا مشارکت همه بخش های توسعه باید اجرا 

، مسئولیت خود را در سالمتاتخاذ نمایند که ضمن رعایت عدالت در  به گونه ای و نوجوانان برای کودکان کردن محیطی سالم راهمسالمت و ف

-ایرانکودکان و نوجوانان ایرانی )در برنامه ملی پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی  بشناسند. و نوجوانان کاستن خطر ابتال به چاقی کودکان

از آنجایی که برنامه  است.شده  رفتهگدر نظر  اولویت های نظام سالمت کشور یکی ازدر حال حاضر به عنوان  ECHOنیز منطبق با برنامه اکو( 

 و انتظار می رود با همسو سازی سیاست ها، جلب حمایتریزی و اجرای این برنامه نیازمند همکاری های کلیه ذینفعان می باشد، 

 اقدامات موثری در جهت دستیابی به اهداف برنامه به مورد اجرا گذاشته شود.  تقویت همکاری های بین بخشی

 

هم سو سازی سیاست ها و تقویت همکاری های بین بخشی و برون بخشی به منظور پیشگیری و کنترل اضافه  : موضوع تفاهم نامه -1ماده 

 مندرج در تفاهم نامهوزن و چاقی کودکان و نوجوانان به شرح 



    
 

 توقف روند افزایشی اضافه وزن و چاقی درکودکان و نوجوانان کشور  :تفاهم نامههدف کلی  -2ماده 

 :ذینفعان کلیدی -3ماده 

 درمان و آموزش پزشکی                                           سازمان ملی استاندارد ایران بهداشت،  وزارت

 وزارت آموزش و پرورش                                                                سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

 سازمان بهزیستی کشور                                                                          وزارت کشور     

 سازمان غذا و دارو                                                                  وزارت ورزش و جوانان 

شرایط اجرای تفاهم نامه: -4ماده   

ی م وزارت خانه ها و سازمان های زیر تشکیل نمایندگان تام االختیار ازبه منظور عملیاتی کردن مفاد این تفاهم نامه کمیته اجرایی متشکل از  .1

سازمان ، ازمان ملی استانداردوزارت ورزش و جوانان، س وزارت کشور، ،وزارت آموزش و پرورش رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،وزا گردد.

 و دارو در سطح ستادیو سازمان غذا سازمان بهزیستی کشور صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 

 صدا و سیما وغذا و دارو،  استانداری و فرمانداری،ورزش و جوانان، آموزش و پرورش،  اداراتکمیته برون بخشی متشکل از نمایندگان  تشکیل .2

  دانشگاه ها  سطح درو سایر بخش های مرتبط  بهزیستی

 کمیته اجرایی موظف است: 

 تعیین نماید. پس از امضای تفاهم نامه تشکیل می شود نحوه برگزاری جلسات مشترک را یک ماهدر اولین جلسه خود که حداکثر  -1

( امعهدفتر بهبود تغذیه جمعاونت بهداشت ) وزارت بهداشت و درمان، را به صورت فصلی برایپایش برنامه برنامه عملیاتی و گزارش صورتجلسات،  -2

 د. ارسال نمای

 تبصره:

  ز کرونا می تواند به صورت مجازی انجامدر صورت شرایط بحران ناشی ابرون بخشی و درون بخشی برگزاری کمیته ها و جلسات 

 شود. 

 می تواند حضوری یا غیر حضوری از طریق وبینار، صدا و سیما و فضاهای مجازی  آموزش ها بر اساس شرایط بحران ناشی از کرونا

 انجام شود. 

 

 



    
 

 تامین اعتبار:  -5اده م

حسب مورد از ردیف بودجه ای دستگاه مربوطه بر اساس منابع تخصیصی ویژه از سوی سازمان برنامه بودجه خواهد تامین مالی اقدامات، حل م

 بود. 

 :طرفین تعهدات -6اده م

 آموزش و پرورش:تعهدات وزارت  

زشکی علوم پهای  دانشگاه گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت مورد تاییدپایگاه تغذیه سالم مدارس در محصوالت سالمت محور توزیع  نظارت بر .1

 کشور 

 مدارس  تغذیه هایپایگاه در  سازمان دانش آموزی برای توزیع محصوالت غذایی سالمت محور ذینفعان از جمله اتاق اصناف و جلب همکاری .2

 در زمینه تغذیه سالم والدین، دانش آموزان، کارکنان مدارس و آموزش اطالع رسانی  .3

 ارسالی دستورعمل اساس بر مدارس سالم تغذیه یها پایگاه تیوضع بهبود به کمک .4

 یخاط فرد با برخورد و مدارس رانیمد ییاجرا عملکرد شیپا و مدارس در سالم هیتغذ گاهیپا در سالم ییغذا مواد عرضه بر نظارت .5

آموزان، والدین، معلمین، مراقبین سالمت مدارس و متون آموزشی تغذیه و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی برای دانشو توزیع مشارکت در تهیه  .6

 معلمان تربیت بدنی 

 ارسال پوسترها و بروشورهای آموزشی در زمینه فعالیت بدنی، تمرین ورزشی و تغذیه سالم به مدارس .7

 المتسو مراقبین معلمین مقاطع مختلف برای  بدنی فعالیت، پیشگیری از اضافه وزن و چاقیو سالم برای آموزش تغذیه برگزاری دوره آموزشی  .8

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور  ایش با مشارکت معاونت های بهداشتیا برگزاری هم دوره های آموزش ضمن خدمت در

 انجمن اولیاء و مربیانبا همکاری  لدین و دانش آموزانبرای وادر زمینه تغذیه مناسب  آموزشیمشارکت در برگزاری کالس ها و کارگاه های  .9

 اصالح الگوی غذایی سالم برنامه ریزی آموزشی مرتبط با تغذیه مناسب و  .10

و  بین دانش آموزان درون مدرسه ای ی و بازی های گروهیورزش مسابقات یبرگزار جهت اجرای فعالیت های ورزشی فوق برنامه و یزیر برنامه .11

 فرزندان و نیوالد نیب

با عنوان تغذیه سالم و پیشگیری از اضافه وزن و اجرای مسابقات ویژه دانش آموزان، والدین و کارکنان برگزاری بسیج های آموزشی مشارکت در  .12

 و درمان وزارت بهداشت دفتر بهبود تغذیه جامعه  ارتقاء سالمت وو  همکاری دفتر آموزش و چاقی با



    
 

غذای سالم در غذا خوری های مدارس اعم از شبانه روزی ها و سایر مدارسی که یک وعده غذای گرم به دانش دستور عمل عرضه و ابالغ تدوین  .13

 و درمان  آموزان می دهند با همکاری وزارت بهداشت

 با توجه به شرایط اجتماعی، بومی و اقتصادی هر منطقه در کلیه مدارس  و میان وعده سالم ترویج فرهنگ مصرف صبحانه .14

و تغذیه  سازمان پژوهش در مقاطع تحصیلی در زمینه غذا در کتب درسی توسط ایهمکاری با وزارت بهداشت جهت گنجاندن مطالب تغذیه  .15

 سالم

 توافق بر حضور کارشناس تغذیه برای آموزش تغذیه، نظارت بر برنامه های مکمل یاری، شیر مدارس و پایگاه تغذیه سالم  .16

 مطابق با دستور عمل  آموزان و ارجاع موارد اضافه وزن و چاق به مراکز بهداشتی درمانی کشور وزن دانشقد و سالیانه  پایش .17

 جهت اجرای طرح پویش ملی با هدف ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و پیاده روی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همکاری با  .18

 : (و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور )معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی کشور وزارت کشورتعهدات  

 مت با همکاری معاونت بهداشتدر کالن شهرهای دارای خانه های سال نیمسئول و انیمرب برایتغذیه  آموزشی های دوره برگزاریهمکاری در  .1

 علوم پزشکی کشور های دانشگاه 

 معاونت یهمکار با سالم با هدف فرهنگ سازی تهیه غذاهای کم نمک، کم چرب و کم قندبرگزاری جشنواره های غذاهای بومی و همکاری در  .2

  کشور یپزشک علومهای  دانشگاه بهداشت

 هدانشگا بهداشت معاونت یهمکار باسراهای محله برای عموم ساکنین محله ها برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی تغذیه سالم در همکاری در  .3

  کشور یپزشک علومهای 

بدنه اتوبوس های شهری و تاکسی ها،  ،یعموم معابر در لبوردیب از استفادهاستفاده از ظرفیت های تبلیغی و اطالع رسانی شهرداری ها از جمله  .4

در مناسبت های خاص از قبیل هفته سالمت، روز جهانی غذا، روز جهانی کودک، هفته بسیج  شهری های و تلویزیون ، اتوبوسایستگاه های مترو

 ملی تغذیه و ....

 و امکانات ورزشی در فضاهای عمومی شهر با محوریت کودکان و نوجوانان توسعه و استاندارد سازی محیط ها، تجهیزات  .5

بدنی و تغذیه سالم کودکان و نوجوانان در مجموعه فعالیت های ادارات شهر دوستدار تدوین و اجرای برنامه های مرتبط با فعالیت همکاری در  .6

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور  بهداشتها با همکاری معاونت  کودک کالن شهرها و مراکز استان

ش با هدف ترویج فرهنگ دوچرخه با همکاری وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرور اجرای پویش ملی حمل و نقل پاکطراحی و  .7

 سواری و پیاده روی 



    
 

 دانشگاه های بهداشت معاونتتهیه اطلس کودکان و نوجوانان با تاکید بر اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان در کالن شهرها با همکاری  .8

 علوم پزشکی کشور 

 تعهدات وزارت ورزش و جوانان:

 ها با محوریت کودکان و نوجوانانخانوادهبدنی و ورزش در  افزایش فعالیت زشی با رویکردهای آموحمایت از برنامه .1

 های ورزشی در خصوص تغذیه ورزشیها و باشگاههای آموزشی آکادمیحمایت از برنامه .2

 نوجوانان دکان ومشارکت در تهیه و تدوین مطالب آموزشی )پوستر، بروشور، کتاب، نقاشی، تیزر و انیمیشن( در زمینه ورزش و فعالیت بدنی کو .3

 فرزند -والد ی ملی، استانی و محلی با محوریتورزش مسابقاتها و جشنواره یبرگزارمشارکت در  .4

 های ورزشی در زمینه تغذیه های آموزشی عمومی و تخصصی ویژه مربیان و مدیران باشگاهحمایت از اجرای دوره .5

 جسمانی -سواد حرکتی  با محوریت افزایش کودکانهای حرکتی بازی جشنواره یبرگزار .6

 تحرکی و افزایش فعالیت بدنی کودکان و نوجوانانکم با محوریت کاهش  یهمگان ورزش های آگاهی بخش در زمینهپویش طراحی و اجرای .7

 های تندرستی کودکان با محوریت کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان صدور مجوز تأسیس و فعالیت باشگاه .8

 های بدنی کودکان و نوجوانان با محوریت مهدهای کودک و مدارسو تجهیزات ورزشی جهت توسعه ورزش و فعالیتسازی امکانات فراهم .9

 ارتقای سواد حرکتی جسمانی کودکان ویژه والدین و مربیان مهدهای کودک یهای تخصصی و عموم حمایت از برگزاری دوره .10

 تفاهم نامه ی گیری از ظرفیت شورای ورزش همگانی کشور در جهت اجرابهره .11

 عملصی از طریق تدوین و ابالغ دستورهای ورزشی بخش خصوهای باشگاهساماندهی بوفه .12

 درج محتوای آموزشی مرتبط با تغذیه و سبک زندگی سالم در دوره های آموزشی تربیت مربی بازی و ورزش کودکان .13

 ک فعال و دوستدار ورزشهای سالمت محور کودکان و مهدهای کودشناسایی، معرفی و تقدیر از باشگاه .14

 مدارس با همکاری آموزش و پرورش درتمرین ورزشی  و پوسترها و بروشورهای آموزشی در زمینه فعالیت بدنیو توزیع تدوین  .15

 و ورزشی سنین پایه به منظور ایجاد یک نسل سالم، فعال و پر افتخار  بدنیفعالیت های به  اتخاذ رویکرد توام با اولویت .16

 صدا و سیما:تعهدات سازمان 

 آموزش و ترویج تغذیه سالم و تحرک بدنی از طریق تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی .1

ای تلویزیونی ه وگرافی، موشن گرافی، نیلرها با موضوع تغذیه سالم و تحرک بدنی برای پخش از شبکهفتولید برنامه های کوتاه گرافیگی شامل این .2

 درمان و آموزش پزشکی ،اعتبار توسط وزارت بهداشتتامین در در صورت مشارکت 

 و پویش های مرتبط با موضوع ی آموزشیهمکاری در اجرای بسیج ها .3



    
 

و شیرین به نحوی که سبب تشویق به افزایش مصرف در  ، پرنمکتبلیغ مواد غذایی پرچربیا اصالح محتوای محدودیت بر  همکاری و نظارت .4

 جامعه نشود

تشویق و حمایت از برنامه سازان به ویژه برنامه های کودک و نوجوان در خصوص تهیه و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با  ،ترغیب .5

 با همکاری وزارت بهداشت  بدنیو ترویج فعالیت های  پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی

 :ایران تعهدات  سازمان ملی استاندارد

 و آشامیدنی در راستای کاهش میزان قند ، نمک و چربی در محصوالت غذایی استاندارد های ملی تدوین و بازنگری  .1

 پایش و نظارت بر اجرای استانداردهای موضوع بند یک .2

 بر اساس استاندارد های ملی مربوطهو نوجوانان تجهیزات زمین بازی کودکان تدوین و به روز رسانی همه  .3

 بهزیستی:سازمان  تعهدات

دفتر ) معاونت بهداشتبا هماهنگی کارکنان و مدیران مهدهای کودک  آموزش مناسب برایتغذیه، طالب آموزشی مارسال همکاری در تهیه و  .1

  (بهبود تغذیه جامعه

با همکاری  برای مربیان و مدیران مهدهای کودک، شیرخوارگاه ها و مراکز شبه خانواده دن امکان برگزاری کالس های آموزش تغذیهفراهم نمو .2

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور معاونت  بهداشت 

امعه( ج)دفتر بهبود تغذیه  معاونت بهداشت با همکاری و هماهنگیر مراکز نگهداری آموزش مهارت های زندگی با تاکید بر تغذیه و تحرک بدنی د .3

  ورزش و جوانانوزارت  و

ود )دفتر بهب معاونت بهداشت با همکاری و هماهنگی در برنامه آموزشی کودکان بدنیتحرک تغذیه سالم و  اگنجاندن مطالب آموزشی مربوط ب .4

  ورزش و جوانانوزارت  تغذیه جامعه( و

ا ب و مراکز نگهداری شبانه روزی از کودکان بی سرپرستالت غذایی و تغذیه کودکان در مهدهای کودک عرضه محصودستور عمل ابالغ و اجرای  .5

 جامعه()دفتر بهبود تغذیه هماهنگی معاونت بهداشت 

 (جامعه)دفتر بهبود تغذیه با هماهنگی معاونت بهداشت  همکاری در تن سنجی های کودکان در مهد های کودک .6

 و جوانان ورزش  وزارتبا هماهنگی  و پیش دبستانی ها در مهدهای کودک تربیت بدنیساعات  فراهم نمودن امکانپیش بینی و  .7

 جامعه( )دفتر بهبود تغذیه با هماهنگی معاونت بهداشت های کودک عرضه مواد غذایی در مهد پایش و نظارت بر محل تهیه و .8

بهداشت )دفتر بهبود تغذیه معاونت با همکاری  مستمر نظارت و کودک یمهدها در سالم یغذا عمل دستور یاجرا بر نظارت و شیپاهمکاری در  .9

 کار(وو دفتر سالمت محیط جامعه 



    
 

 

 :  درمان و آموزش پزشکی ،تعهدات وزارت بهداشت

 معاونت بهداشت:ستاد  (1

 ،تشکیل کمیته درون بخشی متشکل از نمایندگان دفتر بهبود تغذیه جامعه، دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس، دفتر آموزش و ارتقاء سالمت .1

 دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر و دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد  

غذا و دارو، های ملی استاندارد، کشور، سازمان ورزش و جوانان، آموزش و پرورش،  وزارت هایکمیته برون بخشی متشکل از نمایندگان  تشکیل .2

 و سایر بخش های مرتبط با برنامه  بهزیستی صدا و سیما و

و ن کودک، والدی های، مدیران و مربیان مهدغذیه مناسب برای معلمین، بهورزان، مراقبین سالمت/رابطین سالمتمطالب آموزشی تتهیه و تدوین  .3

 دانش آموزان، مربیان ورزشی، مراقبین مراکز مراقبتی و توانبخشی معلوالن، سایر گروههای مرتبط با برنامه 

ی و پیشگیر در یروانشناخت مداخالت فعالیت بدنی، استرس، تیریمد و یپرور فرزند یها وهیش نهیزم در یآموزش یها بسته نیتدوطراحی و  .4

 ی چاق و وزن اضافهکنترل 

 (TOT)برگزاری کارگاه های آموزشی کشوری به منظور تربیت آموزش دهندگان استانی  .5

نف و صنعت با رویکرد کاهش مصرف قند، نمک همکاری در تدوین و بازنگری استاندارهای محصوالت غذایی بر اساس الگوی مصرف غذایی در ص .6

 و چربی در جامعه 

  ، پایگاه تغذیه سالم مدارس و بوفه باشگاه های ورزشیکودک هایمهد درسالمت محور  یغذا عمل دستور نیتدو .7

ای علوم ه دانشکده/ دانشگاه سطح در سالم یزندگ وهیش و حیصح هیتغذ ،یچاق و وزن اضافه از یریشگیپ یهمگان آموزش یها جیبسبرنامه ریزی  .8

 ربطیذ یها بخش یهمکار باپزشکی کشور 

ای و مجوزهبا توجه به نکات تغذیه ای، بهداشتی و لزوم توجه به پروانه ساخت  و مهدهای کودک مواد غذایی ارائه شده در مدارس کیفیتبررسی  .9

 بهداشتی الزم

  تهیه چک لیست ها و دستورعمل پایش و نظارت بر اجرای برنامه .10

 نظارت بر اجرای برنامه از طریق بازدیدهای میدانی  .11

 مستند سازی و تهیه گزارش  .12

 

 



    
 

 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور:  بهداشت معاونت (2

 یماریب سالمت،ارتقا و  آموزش ،اننوجوانکودکان و  سالمتهای  اداره جامعه، هیتغذ بهبود واحد ندگانینما از متشکل یبخش درون تهیکم لیتشک .13

 و سالمت محیط و کار  ی، اجتماعی و اعتیادروان سالمت ،ریواگ ریغ یها

 ،اریو فرماند استانداری ما،یس و صدا جوانان، و ورزش ،یستیبهز پرورش، و آموزش یها اداره ندگانینما از متشکل یبخش برون تهیکم لیتشک .14

  مرتبط یها بخش ریسا و دارو و غذا معاونت

 ،نیدوال کودک، هایمهد انیمرب و رانیمد ،بهورزان، مراقبین سالمت/ رابطین سالمت ن،یمعلم یبرا مناسب هیتغذ آموزشی مطالب نیتدو و هیته .15

 عه با هماهنگی دفتر بهبود تغذیه جام برنامه با مرتبط یگروهها ریسا معلوالن، یتوانبخش و یمراقبت مراکز نیمراقب ،یورزش انیمرب آموزان، دانش

 و نوز اضافه در یروانشناخت مداخالت ،یبدن تیفعال استرس، تیریمد و یپرور فرزند یها وهیش نهیزم در یآموزش یها بسته نیتدو و یطراح .16

 با هماهنگی واحدهای ستادی مرتبط  یچاق

 سالمت ینمراقب/ بهورزانپزشکان، کارشناسان ذیربط،  آموزش .17

  یورزش اماکن انیمرب و رانیمد کودک، یمهدها انیمرب و رانیمد ن،یمعلمکارکنان بین بخشی از جمله آموزش  .18

 آموزش والدین و دانش آموزان، کودکان، نوجوانان و عموم جامعه  .19

  غذاها در یچرب و نمک و قند کاهش و سالم هیتغذ نهیزم در صنوف آموزش .20

با همکاری اداره های  یورزش یها باشگاه بوفه و مدارس سالم هیتغذ گاهیپا کودک، یمهدها در محور سالمت یغذا عمل دستور نظارت و پایش .21

 بهزیستی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان

 ربطیذ یها بخش یهمکار با سالم یزندگ وهیش و حیصح هیتغذ ،یچاق و وزن اضافه از یریشگیپ یهمگان آموزش یها جیبس یبرگزار  .22

 مدارس و کودک یمهدها/ سالمت گاهیپا/ بهداشت درخانه یچاق و وزن اضافه با نوجوانان و کودکان وزن کنترل تیریمد و ییشناسا ،یغربالگر .23

  یستیبهز و پرورش و آموزش اداره های یهمکار با بهداشت حوزه در سالمت نظام تحول برنامه قالب در

 یالگو صالحا مشاوره و آموزش جهت یتوانبخش امور مراکز ،یورزش اماکن ، مهدهای کودک،مدارس در روان سالمت و هیتغذ حضورکارشناسان .24

  سالم هیتغذ نهیزم دریی غذا

 طبا همکاری بخش های ذیرب ساخت پروانه به توجه لزوم و یبهداشت ،یا هیتغذ نکات به توجه با مدارس در شده ارائه ییغذا مواد تیصالح یبررس .25

 نظارت بر بوفه های بوستانها با همکاری دفاتر مرتبط با معاونت بهداشت و شهرداری ها  .26

 همکاری در برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان و مسئولین در خانه های سالمت با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور .27



    
 

فرهنگ سازی تهیه غذاهای کم نمک، کم چرب و کم قند با همکاری سازمان سالم با هدف اری در برگزاری جشنواره های غذاهای بومی و همک .28

 شهرداری ها و دهیاری های کشور 

 همکاری در برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی تغذیه سالم در سراهای محله برای ساکنین محله ها با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری .29

 های کشور

امه های مرتبط با فعالیت بدنی و تغذیه سالم کودکان و نوجوانان با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های همکاری در تدوین و اجرای برن .30

 کشور

همکاری در تهیه اطلس کودکان و نوجونان با تاکید بر اضافه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های  .31

 کشور 

همکاری در طراحی و اجرای پویش حمل و نقل پارکها با هدف تروج فرهنگ دوچرخه سواری و پیاده روی با همکاری وزارت کشور، نیروی انتظامی  .32

 و وزارت آموزش و پرورش 

 تبصره:

  ز کرونا می تواند به صورت مجازی انجامدر صورت شرایط بحران ناشی ابرون بخشی و درون بخشی برگزاری کمیته ها و جلسات 

 شود. 

 می تواند حضوری یا غیر حضوری از طریق وبینار، صدا و سیما و فضاهای مجازی  آموزش ها بر اساس شرایط بحران ناشی از کرونا

 انجام شود. 

 

 سازمان غذا و دارو: (3

 آشامیدنیو در صنعت مواد خوراکی آشامیدنی  و مواد خوراکی یچرب و ساده یقندها نمک، کاهشسیاست گذاری و اجرای برنامه ها در زمینه  .33

آشامیدنی با رویکرد کاهش نمک، چربی، اسید چرب  و همکاری با سازمان ملی استاندارد در زمینه تدوین و بازنگری استاندارد محصوالت خوراکی .34

 ترانس و قند های ساده

  یی کشورغذا عیصنا لیانمتو یبرا سالم یغذادر زمینه تولید  یعلم ینارهایسم و ها شیهما یبرگزار .35

 آشامیدنی و تهیه، بازنگری و ابالغ دستور عمل ها در زمینه تولید غذای سالم در صنعت مواد خوراکی  .36

 آشامیدنی و آشامیدنی در صنعت مواد خوراکی و واد خوراکیم یا هیذغت یگذار برچسب کامل یاجرا بر نظارت و شیپا .37

 آموزش جامعه در زمینه نشانگرهای رنگی تغذیه ای   .38



    
 

 گاهیپا درجهت عرضه  ژهیوب یچرب و نمک قند، کاهش کردیرو با سالمآشامیدنی و  مواد خوراکی دیتول جهت غذایی عیصنااز  و حمایت قیتشو .39

 مدارس  سالم هیتغذ یها

 :دبیرخانه شورای عالی  سالمت و امنیت غذایی (4

 طرح موضوع در کارگروه امنیت غذا و تغذیه  .40

 ون بخشی برتصویب سیاست های اجرایی بین بخشی و  .41

 پیگیری اجرای سیاست های مصوب شده  .42

 ون بخشی برپیگیری اجرای فعالیت های بین بخشی و  .43

 برون بخشی بین بخشی و تقویت همکاری ها و هماهنگی های .44

 مستندات و گزارش اقدامات انجام شدهتهیه  .45

 

 :دوره اجرا -7ماده 

 می باشد.  1400تا سال مدت زمان اجرای تفاهم نامه تابع سیاست های کلی برنامه ششم  -1

 اجرای این برنامه در برنامه هفتم توسعه نیز در نظر گرفته خواهد شد.  -2

ماده که حکم واحد را دارند در تاریخ  7معاونین محترم امضاء کننده این تفاهم نامه مسئول حسن اجرای آن خواهند بود. این تفاهم نامه در  -3

 .............به امضای وزارت خانه و سازمان ها رسیده و از این تاریخ معتبر می باشد........................

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 


