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 مقدمه. 1

 مالی حفاظت سه رویکرد با 1393ماه سال اجرای طرح تحول نظام سالمت در سراسر کشور از نیمه دوم اردیبهشت 

خدمات در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و  کیفیت ارتقای و سالمت خدمات به دسترسی در عدالت ایجاد مردم، از

از اجرایی شدن طرح، مطاالعه حاضر با هدف بررسی اکنون پس از گذشت بیش از یک سال آموزش پزشکی قرار گرفت. 

و مستندسازی اقدامات انجام شده طی این مدت و نتایج حاصل از آنها در حوزه بهداشت انجام گرفت. گزارش حاضر 

با عناوین مشکالت بهداشتی تعیین کننده رئوس برنامه های دفتر، سیاست ها و برنامه های اجرا  اصلی در چهار بخش

دستاوردها و چالش های دفتر بهبود تغذیه جامعه در این راستا تنظیم شده  موجود و استای رفع مشکالتشده در ر

 است.

 

 اسناد باالدستی و الزامات قانونی دفتر بهبود تغذیه جامعه. 2
 جایگاه امنیت غذا و تغذیه در اسناد باالدستی

 ایرانالزامات و مستندات قانونی برنامه امنیت غذا و تغذیه در 

 قانون اساسی .1

دولت جمهوری اسالمی ایران، موظف است جهت پی ریزی اقتصادی صحیح و عادالنه براساس ضوابط  :12، بند 3اصل 

همه امکانات خود را به کار طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، برای ایجاد رفاه و رفع فقر و بر اسالمی و

 ببرد.

یان اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جربرای تامین استقالل : 43اصل 

 مین خوراك و تغذیه فرد است.رشد، یکی از نیازهای اساسی تا

 سند چشم انداز بیست ساله کشور .2

مستحکم ناسب درآمد، نهاد مین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع ماز سالمت، رفاه و امنیت غذایی، تابرخورداری 

 یکی از ویژگی های جامعه ایرانی است. ض و بهره مند از محیط زیست مطلوببه دور از فقر، فساد، تبعی خانواده

 هایی از قبیل آموزش،  سطح شاخص های برابر و ارتقای تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت

 نه و مبارزه با فسادسالمت، تامین غذا، افزایش درآمد سرا

 در مناطق روستاییها به ویژه  محدودیت رفع 

 کارایی و بازدهی اقتصادی 

 فایی در تولید محصوالت اساسی از منابع داخلی و تاکید بر خودک تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید

 کشاورزی

 



 

9 
 

 دفتر بهبود تغذیه جامعه

 

 ابالغی مقام معظم رهبریهای کلی سالمت  استسی 6بند  .3

، امکانات نه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاكتامین امنیت غذایی و بهره مندی عادال 

 ، منطقه ای و جهانیمراه با رعایت استاندارد های ملیورزشی همگانی و فرآورده های بهداشتی ایمن ه

 تهای کلی جمعیسیاست  6بند  .4

ویژه اعتیاد، ه ب های اجتماعیآسیبمین سالمت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از اتامید به زندگی،  یارتقا

 هاهای زیست محیطی و بیماریسوانح، آلودگی

 مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست 7بند  .5

 ()مواد اولیه و کاال کیفی تولیدکید بر افزایش کمی و او ایجاد ذخایر راهبردی با ت و درمان امنیت غذا مینتا

 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیقانون  .6

 جمله دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاست گذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از  :84ادهم

 زیر را به عمل آورد:  یت غذا و تغذیه در کشور، اقداماتامن

 های آموزشی الزم به منظور ارتقای فرهنگ و مواد تغذیه ای جامعه برنامه ب( تهیه و اجرای

اجرای برنامه جامع یاد شده  ی مکلفند در تدوین وهای اجرای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و دستگاه

 نمایند.از تبلیغ کاالهای مضر به سالمتی خودداری  با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و

در جهت  و مصرف مواد غذاییمین، توزیع و یارانه ای الزم برای تولید، تا ج( تخصیص منابع اعتباری، تسهیالت بانکی

غذای سالم در قالب میان ترویج  نابع الزم برای شروع و تدارك جهتاختصاص م ی ودستیابی به سبد مطلوب غذای

 ی اقشار نیازمندین کمک غذایی برای دانش آموزان و همچنوعده غذای

در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و  امکان تامین غذای سالم و کافی : 95ماده  

توانبخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال 

و تخصیص  از طریق جابجایی اقع در سه دهک پایین درآمدیرای خانوارهای وتحت پوشش آموزش عمومی رایگان ب

 هده دولت می باشد.بر ع کارآمد منابع یارانه ها

  برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیقانون  .7

که به رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد و کاهش فاصله  35-3و  35-1و 34 مواد امور اجتماعی )بند ب( شامل

 دهک های باال و پایین درآمدی جامعه اشاره دارد.

 نقشه تحول نظام سالمت 9سیاست شماره  .8

 مکفی آشامیدنی مطلوب و تامین حق مردم در بهره مندی عادالنه از سبد غذایی و

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
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برنامه های دفتر بهبود تغذیه مشکالت بهداشتی تعیین کننده رئوس . 3

 جامعه

با  1371آموزش پزشکی در سال  شروع به کار دفتر بهبود تغذیه جامعه در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و

 :رین وظیفه این دفتر عبارت است ازانجام تحقیقات کشوری برای شناخت دقیق مشکالت تغذیه ای آغاز شد. مهمت

سطح دسترسی فیزیکی و دسترسی اقتصادی به  ییه آحاد مردم کشور از طریق ارتقاتغذ و کمک به بهبود امنیت غذا

، فرهنگسازی و آموزش تغذیه، از تمهیداتی از قبیل اطالع رسانیغذا، افزایش سواد و فرهنگ تغذیه ای با استفاده 

پیشنهاد  منطقه ای، تدوین و مشارکت در تدوین سیاست های نوین در عرصه غذا و تغذیه در برنامه های توسعه ملی و

لوایح و آئین نامه های مرتبط با تغذیه جامعه، طراحی مداخالت تغذیه ای به منظور اقدامات پیشگیرانه و درمانی 

 .قوانین جاری جمهوری اسالمی ایراندرجهت بهبود تغذیه جامعه در قالب ارزش های اسالمی و انسانی و 

آموزش پزشکی  صورت مستقل در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان وه بدرحال حاضر دفتر بهبود تغذیه جامعه 

شهرستان  های علوم پزشکی کشور نیز، کارشناسان تغذیه در مراکز بهداشت استان و فعالیت می کند. در سطح دانشگاه

نظر معاونت بهداشتی ارائه خدمات تغذیه ای برای جامعه را زیر  ، برنامه ریزی وواحد بهبود تغذیه جامعه، مدیریت در

 عهده دارند.ر ب

پس از اجرای طرح تحول سالمت  مل برنامه ریزی های دفترعادر حقیقت  ومعضالت اصلی کشور در ارتباط با تغذیه 

 شامل موارد زیر است:

 دیس دیابت، فشارخون باالواگیر مرتبط با تغذیه از جمله  و بیماری های غیر شیوع باالی اضافه وزن و چاقی ،

 لیپیدمی، بیماری های قلبی عروقی و سرطان

شور وجود دارد از جمله واگیر، چند بیماری با شیوع باال در ک در بحث بیماری های غیرمطابق بررسی های انجام شده 

وند افزایشی اضافه وزن و چاقی در کودکان و ر یدرصد 50با شیوع تقریبیسال  15-64در جمعیت  اضافه وزن و چاقی

 .درصد 30 ی در حدوددرصد و فشارخون باال با شیوع 10شیوع  بادیابت ، کشورو نوجوانان 

  شیوع باالی کمبود ویتامین د در گروه های سنی مختلف براساس نتایح بررسی ملی وضعیت ریزمغذی ها در

 اقلیم کشور 11

 کمبود ویتامین د خطر بروز پوکی استخوان، دیابت و انواع سرطان ها را افزایش می دهد.

 لگوی غذایی نامناسب، مصرف زیاد قند، نمک و چربی و مصرف اندك سبزی و میوه ها که از مهمترین عوامل ا

 خطر تغذیه ای ابتال به بیماری های غیر واگیر می باشد. 

، سرانه مصرف قند، شکر و روغن بیشتر از مقدار 1391براساس نتایج حاصل از مطالعات سبد غذایی مطلوب در سال 

گرم در روز است که در مقایسه با سبد مطلوب  66سرانه مصرف قند و شکر در سبد مطلوب غذایی است. توصیه شده 

 35گرم در روز است که در مقایسه با سبد مطلوب غذایی) 46گرم( بیشتر است. همچنین سرانه مصرف روغن  40غذایی)

کمتر است. متوسط سرانه مصرف نمک در مقایسه با سبد مطلوب نیز مصرف سبزی ها و میوه ها گرم( بیشتر است. 
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گرم در روز است. همچنین مطالعات عوامل خطر بیماری های  7/10براساس متاآنالیز مطالعات انجام شده در کشور 

 بار در روز سبزی و میوه مصرف می کنند.  5درصد از مردم کمتر از  88غیر واگیر نشان داده است که در حدود 

 

 اجرا شده در راستای رفع مشکالت موجودسیاست ها و برنامه های . 4

ارائه  جهت در سطح محیطی و مراکز بهداشتی درمانی شهریاسان تغذیه کارشنسال های متمادی تالش شده بود تا از 

استفاده شود که این برنامه پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت عملی مشاوره تغذیه به مردم  و یخدمات آموزش

 دفتر بهبود تغذیه جامعه جهت ارائه خدمات و مراقبت های تغذیه ای در پایگاه های سالمتدر همین راستا، . گردید

و توسط هزار نفر تحت پوشش( از طریق سیستم ارجاع  50تا  25)جامعه  نفر تحت پوشش( و مراکز سالمت 12500)

)مراقبین سالمت( و کارشناسان تغذیه مراکز جامع خدمات سالمت، سه بسته  ارائه دهندگان خدمت در سطح اول

ه فرم های ارجاع و پسخوراند، محتوای آموزشی رابه همخدمات تغذیه برای کارشناس تغذیه، پزشک و مراقب سالمت 

 در ادامه اشاره خواهد شد.مربوط به آنها  جزئیاتبه و پروتکل های اجرایی هر یک تهیه نموده است که 

  همدانشهر  در جامعه سالمت مراکز. تصاویر مربوط به دفتر کارشناس تغذیه در  1تصویر 
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 در طرح تحول نظام سالمت ای خدمات تغذیه. 1-4

برنامه بهبود "رفته شده است و یکی از این برنامه ها نظر گ برنامه در 15 ،در طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت

حول به مورد اجرا گذاشته این برنامه در طرح تمی باشد. مهمترین اقدامی که در قالب  "و اصالح الگوی غذایی  جامعه

و کارشناس تغذیه  ، پزشکتوسط مراقب سالمت، ادغام مراقبت های تغذیه ای در بیماری های غیرواگیر شده است

 باشد.می

 دو هدف کالن به شرح زیر در حیطه تغذیه در نظر گرفته شده است:  NCDsدر سند ملی

  2025ا سال ت درصد 30کاهش مصرف نمک به میزان 

  در روغن های خوراکیحذف اسید چرب ترانس 

زش تغذیه به منظور راهکارهای اصلی برای دستیابی به اهداف فوق در دفتر بهبود تغذیه جامعه شامل فرهنگسازی و آمو

مردم کشور و سایر محصوالت غذایی، پایش  عنوان قوت غالبه ، بازنگری استاندارد نمک در نان بکاهش مصرف نمک

با  نان و محصوالت غذایی در صنعت و صنف می باشد. رد، اجرای اجباری استاندارد نمک دافرا ان نمک مصرفیمیز

، مصرف کم سبزی و میوه و منابع ایی از جمله مصرف زیاد نمک، قند و چربیه به اینکه ریسک فاکتورهای تغذیهتوج

پیشگیری و کنترل این ز بیماری های غیر واگیر می باشند. دفتر بهبود تغذیه جامعه، فیبر غذایی مهمترین علل برو

د ویتامین د در طرح تحول نظام ه ویژه کمبوها ب ریسک فاکتورها را عالوه بر پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذی

 سالمت در دستور کار قرارداده است.

 مرتبط با یها شامل آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از بیماری ای تغذیهو مراقبت های ارائه کلیه خدمات پیشگیرانه 

و پزشکان در پایگاه سالمت و مرکز تغذیه  انکارشناس ،سالمت ینمراقبشامل  عهده ارائه دهندگان خدمت رتغذیه، ب

اقبت ، مر، جلسات آموزشی گروهیمشاورهآموزش چهره به چهره تغذیه، . این خدمات به صورت باشد می سالمت جامعه

 شوند. در منطقه تحت پوشش ارائه می محور جامعه ای مداخالت تغذیه ای وتغذیه

ای مت مورد ارزیابی های اولیه تغذیهسال مراقبتوسط  راجعه کننده به پایگاه سالمت بایستیدر این برنامه کلیه افراد م

سالمت دریافت نمایند. کلیه افرادی که نیازمند عمل از مراقب های تغذیه ای را مطابق با دستورالقرار گرفته و مراقبت

های تغذیه ای دریافت د تا مراقبتنمشاوره تغذیه و دریافت خدمات بیشتر هستند به کارشناس تغذیه ارجاع داده می شو

 :باشدکه این موارد به شرح زیر می کنند

 ه قدی، اضافه وزن و چاقی(کودکان و نوجوانان مبتال به اختالالت رشد )اعم از کم وزنی، الغری، کوتا .1

یابی الگوی تغذیه مطابق با و یا دارای امتیاز نامطلوب در ارز تال به اضافه وزن مطابق با دستورالعملجوانان مب .2

 عملدستورال

و یا امتیاز نامطلوب  یا میانساالن با دور کمر نامطلوبو  العملمیانساالن مبتال به اضافه وزن مطابق با دستور .3

 عملالگوی تغذیه مطابق با دستور در ارزیابی ال

 مادران باردار مبتال به اضافه وزن، الغری و کم خونی )ارجاع از طرف پزشک(  .4

 عملالسالمندان در معرض و یا مبتال به سوء تغذیه براساس امتیاز ارزیابی الگوی تغذیه مطابق با دستور  .5
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 در تمامی گروه های سنی و فیزیولوژیککلیه مبتالیان به چاقی، دیابت، فشارخون باال و دیس لیپیدمی  .6

لیپیدمی که از طریق پزشک ارجاع شده اند و  دیس و باال فشارخون دیابت، سایر بیماری ها به غیر از چاقی، .7

 نیاز به مشاوره تغذیه دارند.

برنامه تنها  ،های بهداشتی سطح اول مراقبتو در  ترکیهدر کشور در مقایسه با آنچه در ایران صورت گرفته است؛ 

تدوین و اجرای و اقی و اضافه وزن استراتژی مدیریت چنیز  تایلند. در پیشگیری از چاقی و کنترل تغذیه وجود دارد

 صورت گرفته است.چارچوب استراتژیک ملی مدیریت غذا 

آنچه و  های بهداشت عمومی استیتوی از اولکنترل تغذیه، چاقی و فعالیت فیزیکی یک انگلستانکشور در همچنین 

توسعه و اجرای استراتژی پیشگیری مواردی نظیر  از تغذیه سالم صورت می گیرد تحت عنوان خدمات مشاوره و مراقبت

نمک، ارائه اطالعات کافی به مصرف کاهش میزان  همانندی یایجاد شبکه کنترل کیفی مواد غذا، از  چاقی کودکان

مصرف الکل )اجرا در ی و کاهش یلکرد فروشندگان مواد غذارت بر عمی فرآوری شده، نظایمعه در زمینه مواد غذاجا

را  و دپارتمان سالمت وزارت بهداشت( NHSهای ترویج تغذیه با شیر مادر )توسط  اجرای سیاستو  سطح محلی

  می شود. شامل

 مراقبت های تغذیه ای ارائه شده توسط مراقب سالمت. 1-1-4

توسط مراقب سالمت در پایگاه های سالمت شامل اندازه گیری قد و وزن اقدامات و مراقبت های تغذیه ای ارائه شده 

و دور سر و نمایه توده بدنی، رسم منحنی های رشد و وزن گیری، تکمیل فرم های غربالگری تغذیه ای، ارزیابی عادات 

ویت بندی ، اولو رفتارهای تغذیه ای و شیوه زندگی مراجعه کنندگان، شناسایی مشکالت تغذیه ای شایع منطقه

و پایش و نظارت بر عرضه مواد غذایی در فروشگاه ها و بوفه مدارس،  احی و اجرای مداخالت جامعه محورمشکالت، طر

، آموزش تغذیه سالم بیماران و افرادی که از سوی پزشک و مراقب سالمت ارجاع داده می شوند ارزیابی وضعیت تغذیه

، پیشگیری یری از بیماری های غیرواگیر مزمنبا هدف پیشگ های موجودالعمل ها مطابق با دستور ریزمغذی مصرف و 

و اصالح الگوی مصرف، آموزش تغذیه به بیماران و موارد ارجاع شده، اجرای برنامه های ها  و کنترل کمبود ریزمغذی

نیازمند و آموزشی گروهی، مشارکت در فعالیت های اجتماع محور)حمایت های تغذیه ای و توانمندسازی خانوارهای 

برگزاری جشنواره ها، مشارکت در برگزاری مناسبت های مختلف و ...(، عضویت در شورای اجتماعی محالت و مشارکت 

 در برنامه های آموزشی فرهنگسرای محله و مواردی از این قبیل می باشد. 

مشتمل  مت در هر گروه سنیدستورالعمل غربالگری تغذیه ای و ارزیابی الگوی تغذیه مراجعه کنندگان به مراقب سال

میانساالن(، غربالگری تغذیه ای مادران باردار، غربالگری تغذیه ای -سال )جوانان 19-59بر غربالگری تغذیه ای 

سال، غربالگری  2-6سال، غربالگری تغذیه ای کودکان  6-18سال به باال(، غربالگری تغذیه ای نوجوانان  60سالمندان )

 0-6ای شیرخواران غربالگری تغذیه ماهه و 6-12ماهه، غربالگری تغذیه ای شیرخواران  12-24تغذیه ای شیرخواران 

  ماهه نیز در این بسته تشریح شده است.



 

14 
 

 دفتر بهبود تغذیه جامعه

 

هرم غذایی و معرفی  مراقبین سالمت در برگیرنده مباحث تغذیه درست،جهت محتوای بسته آموزشی تغذیه همچنین 

گروه های غذایی، کلیاتی از اصول تغذیه سالم برای حفظ سالمت افراد جامعه، ارزیابی وضعیت تغذیه ای بزرگساالن با 

سال(، مراقبت تغذیه  5استفاده از نمایه توده بدنی، تفسیر شاخص های رشد کودکان، مراقبت تغذیه ای کودکان )زیر 

سال(، تغذیه سالمندان،  30-59) ت تغذیه ای مادر باردار و شیرده، تغذیه درمیانساالنای نوجوانان و جوانان، مراقب

آشنایی با ریزمغذی ها و نقش آنها در سالمت، مدیریت تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه، بهداشت مواد غذایی، 

ه کم خونی فقر آهن، توصیه های توصیه های غذایی در بیماران قلبی عروقی، توصیه های تغذیه ای در افراد مبتال ب

)کلسترول و تری  تغذیه ای در افراد مبتال به اضافه وزن و چاقی، توصیه های تغذیه ای در اختالالت چربی خون

گلیسرید خون باال(، توصیه های تغذیه ای در دیابت، توصیه های تغذیه ای در افراد مبتال به پوکی استخوان و فعالیت 

   بدنی است.

 

 مراقب سالمت ویژه تغذیه آموزشی بسته و خدمت بسته.  2تصویر 
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 مراقبت های تغذیه ای ارائه شده توسط پزشک. 2-1-4

اقدامات و مراقبت های تغذیه ای ارائه شده توسط پزشک در مراکز جامع خدمات سالمت شامل تشخیص بیماری، 

غذایی در صورت لزوم یا مطابق برنامه تشخیص بیماری های همراه، درخواست آزمایشات مورد نیاز، تجویز مکمل های 

کشوری برای گروه های خاص، ارجاع به مشاور تغذیه در اندیکاسیون های تعیین شده برای دریافت رژیم غذایی 

مناسب، پیگیری درمان بیماری های مرتبط با تغذیه تحت مشاوره کارشناس تغذیه مانند اضافه وزن و چاقی، الغری، 

 ، دیابت، پوکی استخوان و دیس لیپیدمی، هیپو تیروئیدی، فنیل کتونوریا و ... است.کم خونی، فشار خون باال

)امنیت و ایمنی غذایی،  همچنین محتوای بسته آموزشی تغذیه تهیه شده ویژه پزشکان شامل مباحث تغذیه جامعه

، تغذیه در واحدهای غذا تغذیه درست، معرفی هرم غذایی، ارزیابی وضعیت تغذیه ای با استفاده از نمایه توده بدنی

خوری، تغذیه در بحران، بوفه مدارس، اصالح الگوی مصرف مواد غذایی، ریزمغذی ها(، تغذیه گروه های سنی)تغذیه 

سال، تغذیه در سنین نوجوانی، جوانی و مدرسه، تغذیه دوران میانسالی، تغذیه دوران بارداری و شیردهی،  5کودکان زیر 

)سندرم متابولیک، بیماری های قلبی و فشارخون باال،  ذیه در بیماری های غیرواگیر شایعتغذیه دوران سالمندی(، تغ

هایپرلیپیدمی، دیابت، کم کاری تیروئید، پوکی استخوان، آرتروز، سرطان پروستات، سرطان پستان، سرطان کولورکتال، 

ات، سرطان پوست، افسردگی، سکته مغزی به علت فشارخون باال، پنومونی و انفوالنزا، آنمی فقر آهن، هیپرتروفی پروست

 پزشک ویژه تغذیه آموزشی یسته و خدمت بسته.  3تصویر 
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زخم معده، سندرم روده تحریک پذیر، بیماری فیبروکیستیک پستان( و پیوست ها دربردارنده جداول مواد مغزی، منابع 

 و اندیکاسیون های ارجاع به مشاور تغذیه می باشد. (RDA) غذایی و نقش آنها در بدن، نیاز روزانه ویتامین ها و امالح

 

 وسط کارشناس تغذیهمراقبت های تغذیه ای ارائه شده ت. 3-1-4

 ایتغذیه فرم ارزیابی تکمیل و آنتروپومتریک هایگیریاندازه انجام حال، شرح اخذ 

از لحاظ الگوی  یا پزشک به او ارجاع داده شده اندکه از طرف مراقب سالمت  را کارشناس تغذیه باید کلیه افرادی

ها محاسبه و منحنی های الزم را نمایه توده بدنی را برای آنه گیری، تغذیه ای ارزیابی نموده، قد و وزن آن ها را انداز

 رسم نماید. سپس فرم ارزیابی تغذیه ای را تکمیل نموده و برای وضعیت کنونی فرد تصمیمات الزم را اتخاذ نماید.

 ایتغذیه هایمراقبت انجام 

 ارائه نماید. راآموزش و توصیه های تغذیه ای  وضعیت فرد خدمات تغذیه ای الزم شاملاساس بر

  غذایی برنامه تنظیم 

برای بیماران مبتال به الغری، اضافه وزن، چاقی، دیابت، فشار خون باال و دیس لیپیدمی عالوه بر ارائه آموزش و توصیه 

 برنامه غذایی الزم را تنظیم نماید. ،های تغذیه ای

 توصیه های تغذیه ای به بیماران 

 دیابت، )به غیر از موارد الغری، چاقی، بیماران ارجاع شده از جانب پزشکبه سایر کارشناس تغذیه موظف است 

ارائه نماید  و برنامه غذایی مناسب نیاز به مشاوره تغذیه دارند، توصیه های تغذیه ایلیپیدمی( که  دیس باال و فشارخون

 و سپس آنها را به سطح باالتر، جهت دریافت خدمات تخصصی، ارجاع نماید.

 وح باالترارجاع به سط 

مطابق با دستورالعمل و تنظیم برنامه غذایی  کارشناس تغذیه موظف است پس از ارائه توصیه های تغذیه ای مناسب 

 نسبت به ارجاع افراد به سطوح باالتر اقدام نماید.

 های تغذیه ای در سایر مراجعات مراقبت 

هر مراجعه کننده  عمل بهالزم را مطابق با دستورالتغذیه ای در هر بار مراجعه، مراقبت های  کارشناس تغذیه بایستی

 را تکمیل نموده و روند بهبود تغذیه ای فرد را ثبت نماید. مراجعات بعدیفرم مراقبت های تغذیه ای در ارائه نماید و 

 ارسال بازخورد 

اقدامات انجام از  خالصه ای های تغذیه ای، کارشناس تغذیه بایستی در برگه ارجاع و بازخوردمراقبت  پس از انجام

 و به فرد تاکید نماید تا برگه بازخورد را به مراقب سالمت تحویل دهد. شده را ثبت، تاریخ مراجعه بعدی را مشخص

 گروهی آموزش هایبرنامه اجرای 

الزم است در ابتدای هر سال، کارشناس تغذیه سر فصل های آموزشی را براساس نیاز سنجی تعیین، برنامه آموزش 

مرکز را تدوین و بر روی بورد اتاق خود نصب نماید. همچنین برنامه کالس های آموزشی را به پایگاه های تحت تغذیه 

وقوع خاص )پوشش مرکز ارسال نماید تا مراقبین سالمت به اطالع مراجعه کنندگان برسانند. در صورت بروز شرایط 
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دارد که در برنامه سالیانه نیاز به آموزش های تغذیه ای که  یر، آلودگی هوا، بحران ها و ...(اپیدمی بیماری های واگ

 پیش بینی نشده است، کارشناس تغذیه موظف است نسبت به برنامه ریزی و آموزش های الزم اقدام نماید. 

 منطقه در شایع ایتغذیه مشکالت بندی اولویت و شناسایی 

تغذیه جامعه تحت پوشش، مشکالت تغذیه ای شایع کارشناس تغذیه موظف است در ابتدای هر سال با بررسی وضعیت 

ها را فهرست و اولویت بندی نموده و با سایر اعضای تیم علل احتمالی به وجود آمدن آن در منطقه خود را شناسایی،

 سالمت در مرکز مطرح نماید تا کلیه اعضا در جریان مشکالت تغذیه ای و علل آن در منطقه تحت پوشش قرار گیرند.

 عملیاتی رنامهب تدوین 

باید برنامه عملیاتی بهبود کارشناس تغذیه منطقه تحت پوشش،  وضعیت تغذیه ال به منظور ارتقایدر انتهای هر س

 تغذیه را تنظیم و به اطالع مرکز بهداشت شهرستان برساند.

 مداخالت مناسب اجرای و طراحی 

ها و براساس تغذیه ای و علل احتمالی آن شکالتبا توجه به اولویت های مشخص شده از مکارشناس تغذیه باید 

 تصمیمات اتخاذ شده با همکاری سایر اعضای تیم سالمت، راه حل ها و مداخالت مناسب را طراحی و اجرا نماید.

 بخشیبین هایهمکاری جلب 

به منظور اجرای مداخالت تغذیه ای و بهبود وضعیت تغذیه ای جامعه تحت پوشش کارشناس تغذیه موظف است 

نفعان برنامه های تغذیه اقدام نموده و با تشریح مشکالت تغذیه ای موجود در به شناسایی و ایجاد ارتباط با ذیبت نس

 منطقه تحت پوشش مشارکت آنان را برای اصالح مشکالت مذکور جلب نماید.

 تغذیه هایشاخص پایش 

ای را ترسیم و بر روی مقایسه نمودارهایپوشش را محاسبه،  تحت منطقه کارشناس تغذیه باید شاخص های تغذیه ای

 بورد اتاق خود نصب نماید.

 شهرستان تغذیه بهبود عملیاتی برنامه همکاری در تدوین 

را جهت تدوین برنامه عملیاتی شهرستان،  کارشناس تغذیه باید اطالعات و شاخص های تغذیه ای منطقه تحت پوشش

 کارشناس تغذیه شهرستان قرار دهد. در اختیار

 های ارزیابی، پیگیری و گزارش گیریفرم کمیلت 

 .گرددتکمیل  فواصل زمانی مشخص و براساس دستورالعمل های موجود در کلیه فرم ها توسط کارشناس تغذیه باید

 ارائه گزارش های دوره ای 

( 5)فرم شماره  تغذیه آماری مراجعات به کارشناسش عملکرد خود را در قالب فرم گزار کارشناس تغذیه موظف است

ثبت و در فواصل سه ماهه به مرکز بهداشت  (6 شماره فرم)تغذیه ای و ارجاعات مراقب سالمت آماری خدمات فرم و 

 شهرستان ارسال نماید. 
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مراحل مراقبت های تغذیه ای کارشناسان تغذیه مستقر در مراکز جامع  در بسه خدمت تغذیه ویژه کارشناسان تغذیه،

، هایپرلیپیدمی، مدیریت اضافه وزن و چاقی، فشار خون باال، آنمی فقر آهن تشریح شده 2خدمات سالمت در دیابت نوع

رات، سطح عنوان، تعداد نفاست. همینطور شناسنامه و استاندارد خدمات مشاوره تغذیه کارشناسان تغذیه و نیز 

تحصیالت و سابقه کار یا دوره آموزشی مصوب مورد نیاز اعضای تیم ارائه کننده خدمت در بحث خدمات مشاوره تغذیه 

در بیماری ها نظیر: مشاوره تغذیه در کودکان و نوجوانان مبتال به اضافه وزن و چاقی، مشاوره تغذیه و کنترل وزن در 

روقی، در بیماران قلبی و ع تغذیه مشاورهسال به باال(،  60غذیه سالمندان)سن دوران بارداری، مشاوره تغذیه در سوء ت

در این  االن مبتال به اضافه وزن و چاقیکنترل وزن در بزرگس و دیابت()پره دیابت و  مبتالیان به اختالل قند خون

  بیین شده است.تبسته مطرح و 

  است. مشاوره تغذیهمباحث عمومی، تغذیه جامعه و  نیز مربوط با محتویات بسته آموزشی کارشناسان تغذیه

بایستی اشاره شود که جهت تعیین خدمات ارائه شده توسط کارشناس تغذیه زمان سنجی انجام شده است و بیماری 

های شایع غیرواگیر از جمله اضافه وزن و چاقی، دیابت و فشارخون باال در اولویت خدمات ارائه شده قرار دارند. با توجه 

به بررسی های صورت گرفته در زمینه بیماری ها، خدمات مورد نیاز برای هر یک، زمان مورد نیاز برای ارائه خدمات، 

می کارشناس تغذیه  ،ارجاع باالیارزیابی وضعیت تغذیه و تنظیم برنامه غذایی مشخص گردید که با توجه به موارد 

رد. بنابراین شرح وظایف کارشناس تغذیه طبق این زمان مشخص دقیقه زمان بگذا 15-20برای هر فرد ارجاع شده تواند 

 ویژه کارشناس تغذیه تغذیه آموزشی بسته و خدمت بسته.  4تصویر 
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و چنانچه فردی به خدمات فنی تر و تخصصی تری نیاز داشته باشد، کارشناس بایستی او را به سطح دوم  ه استگردید

شاوره کلیه افراد ارجاع داده شده به کارشناس تغذیه پس از دریافت مارجاع دهد. رژیم درمانی و کلینیک های تخصصی 

و آموزش های الزم توسط کارشناس تغذیه چنانچه نیازمند خدمات تخصصی تغذیه باشند به سطح باالتر )مرکز مشاوره 

 :استبه شرح زیر  می باشدشوند. مواردی که نیازمند خدمات تخصصی خارج از مرکز سالمت جامعه( ارجاع داده می

فشارخون باال و دیس لیپیدمی که به طور معمول از طرف  بیماران به غیر از مبتالیان به چاقی، دیابت، تمامی .1

 پزشک به کارشناس تغذیه ارجاع می شوند.

زمان مبتال به بیماری هملیپیدمی، به طور  دیس و باال فشارخون دیابت، افرادی که همراه با چاقی، همه .2

به دیابت که مبتال به  دیگری مانند بیماری های کلیوی، ریوی، گوارشی و ... می باشند. مانند فرد مبتال

 بیماری کلیوی )نفروپاتی( نیز می باشد.

 موارد سوء تغذیه شدید که به تشخیص پزشک نیاز به بستری شدن در بیمارستان ندارد. .3

 

تغذیه در مراکز سالمت جامعه موجود در  هخدمات مشاور تبریزمطابق مشاهدات و بررسی های صورت گرفته در شهر 

 پسخوراند ارسال و سالمت مراکز از ارجاعی بیماران مشاوره وظیفه تغذیه، ارائه می گردد. مشاور مجتمع های سالمت

 نوزادان و کودکان شیرده، مادران باردار، مادران مانند خاص های گروه به مشاوره مسئول واحد این. دارد عهده بر را

 سالم تغذیه خصوص در گروهی و خصوصی مشاوره های ارائه باال و ریسک با و وزن اضافه دارای افراد متولد شده، تازه

و مواردی از این دست را  سال 6زیر  کودکان دارای مادران به مشاوره موجود، های وزنی کم پیگیری هدف، افراد به

تغذیه در برنامه فرآیندهای اجرایی و دستورالعمل ارائه خدمات مشاوره بسته ای با عنوان برعهده دارد. در این راستا 

تهیه شده است که مطالبی تحت عنوان اهداف از ارائه خدمات تغذیه  مجتمع سالمت و نظام ارجاع در مناطق شهری

  یزد شهر در جامعه سالمت . تصاویر مربوط به دفتر کارشناس تغذیه در مراکز5تصویر 

file:///D:/Work/Dr%20Takian%20Project/The%20END!%20My%20reports/دفتر%20بهبود%20تغذیه%20جامعه/اسناد/مراحل%20اجرایی.docx
file:///D:/Work/Dr%20Takian%20Project/The%20END!%20My%20reports/دفتر%20بهبود%20تغذیه%20جامعه/اسناد/مراحل%20اجرایی.docx
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در مجتمع های سالمت، شرایط و ضوابط، نحوه تعامل مشاور تغذیه با پزشک، بازخوراند، شرح وظایف مشاورین تغذیه 

تغذیه ای قابل ارائه توسط اعضای مجتمع سالمت، اندیکاسیون های در همکاری با برنامه مجتمع سالمت، خدمات 

ارجاع از پزشک به مشاور تغذیه، متون آموزشی پیش بینی شده و پیشنهادی و دستورالعمل های کشوری دفتر بهبود 

 تغذیه جامعه را دربر می گیرد و مطابق آن عمل می شود.

 

 خطر تغذیه ایی بیماری های غیرواگیر. اقدامات انجام شده در راستای کاهش عوامل  2-4

 ، نمک و چربی در محصوالت غذایی. کاهش میزان قند1-2-4

متشکل از و چربی نمک  ،قند ، ستاد ملی کاهش مصرفد ، نمک و چربی در محصوالت غذاییبه منظور کاهش قن

در  سازمان ملی استاندارد و نماینده انجمن صنایع غذایی در دفتر بهبود تغذیه جامعه تشکیل شد و دارو، سازمان غذا و

ی از  برخ بازنگری و کاهش میزان نمک در استاندارد محصوالت غذایی در دستور کار قرار گرفت. ،اولین مرحله

 هش یافته به شرح زیر هستند:نها کامحصوالتی که میزان نمک موجود در آ

 

 . استانداردهای بازنگری شده برخی مواد غذایی1ول جد

 
 

گرم در روز نان  310 مردم طور متوسطه : با توجه به اینکه نان غذای اصلی مردم است و بدر نان کاهش میزان نمک

، کاهش میران نمک ن روشمار می رود. از ایه ، مهمترین منبع دریافت نمک در برنامه غذایی روزانه بکنند مصرف می

درصد  8/1درصد و در مرحله دوم از  8/1درصد به  3/2در دستور کار قرار گرفت و در مرحله اول میزان نمک نان از 

یافت مقدار نمک نان باید باز هم کاهش می، با توجه به سرانه مصرف نان و این مقدار نمکدرصد کاهش یافت.  6/1به 

میزان نمک در نان مصرفی مردم به یک درصد  ،منیت غذاییعالی سالمت و ا وم با تصویب شورایلذا در مرحله س

 کاهش یافت و اجرای اجباری استاندارد نان توسط شورای عالی سالمت وامنیت غذایی تصویب شد. 
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در دفتر بهبود تغذیه  های گاز دار و آب میوه های صنعتی: طی جلسات منظم ستاد ملیکاهش میزان قند در نوشابه 

 فت.درصد کاهش یا 10، میزان قند در نوشابه های گازدار و با حضور نمایندگان صنعت نوشابهجامعه 

کاهش میزان اسید چرب ترانس و اشباع در روغن های خوراکی: اسید چرب ترانس یکی از فاکتورهای خطر مهم 

نامه های اصلی تغذیه در س در روغن های خوراکی از بربیماری های قلبی عروقی  است. کاهش میزان اسید چرب تران

درصد انجام  2از درصد به کمتر  5، بازنگری استاندارد اسید چرب ترانس از ه شمار می رود. در این راستابسند ملی 

کاهش دریافت  چنین به منظوروغن با اسید چرب ترانس صفر درصد در نظر گرفته شد. همتولید ر شد و در سند ملی،

کاهش یافت. کاهش  درصد 30با تصویب شورای عالی سالمت وامنیت غذایی ید های چرب اشباع، واردات روغن پالم اس

درصد در مصارف قنادی از دیگر اقداماتی است که در زمینه کاهش دریافت 10میزان اسید چرب ترانس به کمتر از 

 اسید چرب ترانس انجام شده است.

 پس از اجرای طرح های آموزش همگانی کاهش مصرف قند، نمک و چربی: دفتر بهبود تغذیه جامعه برگزاری بسیج

و بسیج ملی کاهش مصرف  روز 45بسیج ملی کاهش مصرف نمک را به مدت  تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت،

های علوم پزشکی  و دانشگاه با همکاری واحد های ذیربط در معاونت بهداشت ماه  قند و نمک و چربی را  به مدت یک

برگزار کرده است. طی برگزاری بسیج های ملی و درقالب سیما و شهرداری  ، صدا وسراسر کشور، آموزش و پرورش

زش تغذیه در مدارس و ، آموامعه با برگزاری کالس های آموزشیز سالمت جکارشناسان تغذیه در مراک، طرح تحول

، ، برگزاری جشنواره های غذای سالم به فرهنگسازی الگوی غذایی سالم با تاکید بر کاهش مصرف قندمهد کودك ها

 .نمک وچربی اقدام می کنند

 

 

 

 

 

 موضوع کاهش مصرف نمک مهدهای کودك با آموزشی درهای  برگزاری کالس. 6تصویر 



 

22 
 

 دفتر بهبود تغذیه جامعه

 

 

 

 ابتدایی درمدارس برگزاری مسابقه نقاشی با عنوان تغذیه سالم. تصاویر مربوط به 8تصویر 

 چاپ و نصب بیلبورد در سطح شهر. تصاویر مربوط به 9تصویر 

 فست فود و نوشیدنی گاز دار ،چربی، روغن ،نمک موزشی کاهش مصرفهای آکالس . تصاویر مربوط به برگزاری 7تصویر 
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 ”د“برنامه مکمل یاری با مگادوز ویتامین اجرای . 2-2-4

هستند  ، مراقبین سالمت موظفبهبود و اصالح الگوی غذایی جامعهقالب برنامه  نظام سالمت و در در قالب طرح تحول

عمل برای افراد واجد شرایط تجویز و آموزش های الزم را الهزار واحدی ویتامین د را مطابق با دستور  50مکمل 

 دهند. ارائه درخصوص پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین د به مراجعه کنندگان 

در دانش آموزان  ”د“این برنامه با توجه به نتایج دومین بررسی ملی وضعیت ریزمغذی ها و شیوع باالی کمبود ویتامین 

ن د  هزار واحدی ویتامی 50ماهانه یک عدد مکمل  و با تامین مکمل، کلیه دختران دبیرستانی، راه اندازی شده است

ستان . در مرحله دوم ، مکمل یاری ویتامین د در دبیرن دریافت می کننده طور رایگاب ماه در سال تحصیلی 9به مدت 

 50صورت دریافت ماهانه یک عدد مکمل ه مکمل یاری زنان میانسال و سالمندان ب های پسرانه نیز اجرا شد. همچنین

لعمل اجرایی تهیه دستورا ی سالمت به مورد اجرا گذاشته شد.هزار واحدی از طریق خانه های بهداشت و پایگاه ها

با همکاری دفتر سالمت جمعیت، خانواده و  ”د”برنامه مکمل یاری دانش آموزان دختر دبیرستانی با مگادوز ویتامین

پیشگیری از کمبود ویتامین د و اهمیت مصرف  های مربوط بهآموزش  ،و کارشناسان تغذیه مدارس صورت گرفته است

هزار سالمند و  600میلیون و  3، میلیون دانش آموز دبیرستانی 3 در حدود 1394سال مکمل را انجام می دهند. در 

چنین با توجه به افزایش شیوع فتند. هممیلیون زن میانسال تحت پوشش برنامه مکمل یاری ویتامین د قرار گر 10

که سال  2در کودکان زیر  A+D، طی بازنگری بخشنامه کشوری مکمل یاری سال 2در کودکان زیر د  کمبود ویتامین

واحد  1500حاوی   A+D، اجرای بخشنامه و توزیع قطره روز پس از تولد تعیین کرده بود 15شروع مکمل یاری را از 

بهداشتی پس از تولد برای کلیه کودکان در شبکه های  3-5از روز  دواحد ویتامین  400و  Aبین المللی ویتامین 

  .مد.درمانی کشور به اجرا در آ

 

 پس از اجرای طرح تحول سالمتبرنامه های جاری دفتر بهبود تغذیه جامعه . 3-4

 برنامه بهبود تغذیه کودکان. 1-3-4

 رنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضع تغذیه کودك. ب1-1-3-4

 برنامه تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها. 2-1-3-4

سال در  3-6ضمن تامین یک وعده غذای گرم برای کودکان این برنامه با همکاری سازمان بهزیستی اجرا می شود و 

 روستا مهدها، مربیان مهد کودك و مادران در زمینه تغذیه و رشد کودکان آموزش می بینند.

 در هشت دانشگاهو نوجوانان  برنامه پایلوت پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در کودکان . 3-1-3-4



 

24 
 

 دفتر بهبود تغذیه جامعه

 

 آموزانبرنامه بهبود تغذیه دانش . 2-3-4

برنامه ارتقای دانش تغذیه ای کارکنان بهداشتی، مربیان بهداشت و دانش آموزان در خصوص . 1-2-3-4

 تغذیه سنین مدرسه

 برنامه ارتقای سالمت دانش آموزان از طریق مکمل یاری آهن. 2-2-3-4

دوم از طریق آموزش تغذیه دستورالعمل اجرایی برنامه ارتقای سطح سالمت دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و 

و آهن یاری با همکاری دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس و نیز معاونت تربیت بدنی و سالمت، دفتر سالمت و 

 تندرستی تهیه شده است.

 بر عالوه نوجوان دختران یابد. در می افزایش مغذی مواد از بعضی به نیاز رشد سرعت افزایش دلیل به بلوغ دوران در

 این در آهن شود. کمبود می گروه این در کمبود بیشتر شیوع باعث نیز ماهانه عادات دوران در آهن دفع افزایش نیاز،

 به ابتال افزایش حالی، بی و ضعف زودرس، و خستگی تحصیلی افت یادگیری، قدرت و ذهنی توان باعث کاهش دوران

 از اطمینان هستند، فردا مادران امروز دختران اینکه به توجه با .شود می ها در برابر بیماری بدن مقاومتو  ها بیماری

 دوران برای را آهن کافی ذخایر شناختی، های توانایی تکامل بهبود بر عالوه دوران این در این ریزمغذی کافی دریافت

 سالمت سطح ارتقای هدف با نوجوان دختران در یاری آهن مکمل از این رو برنامه .کند فراهم می آینده در بارداری

 خواهد بود. سالم نسلی و توانمند مادرانی پرورش کمبود، از این جهت پیشگیری در موثری گام سنی گروه این

 برنامه شیر مدرسه ایران. 3-2-3-4 

ش آموزان امین بخشی از نیاز های تغذیه ای دانگ مصرف شیر و تبا هدف ترویج فرهن 1380برنامه شیر مدرسه از سال 

در طول سال تحصیلی توزیع نوبت برای دانش آموزان  70طی شیر رایگان  ،. در این برنامهمورد اجرا گذاشته شدبه 

دستور کار قرار  د در ویتامین  به همراهتوزیع شیر غنی شده   "د"با توجه به وسعت مشکل کمبود ویتامین می شود. 

توزیع شیر غنی . ه استدر مدارس توزیع شد دتامین استان کشور شیر غنی شده با وی 13گرفت و در حال حاضر در 

 استان های کشور انجام می شود. تمامیتدریج در ه ب دویتامین  همراهشده 

ارتقای دانش تغذیه ای معلمین، دانش آموزان و خانواده های آنان در راستای بسیج ملی . 4-2-3-4

 کاهش مصرف نمک

 سال  18تا  6کودکان و نوجوانان  اضافه وزن و چاقی در پیشگیری و کنترل اجرای پایلوت . 5-2-3-4

خطر مهم بیماری های غیرواگیر  با توجه به روند افزایشی اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان که از عوامل

چاقی  ، راهنمای پیشگیری و کنترل اضافه وزن ونیز مورد تاکید قرار گرفته است  NCDsباشد و در سند ملی می

دانشگاه علوم پزشکی  8تدوین و در مرحله اول در  ،ط دفتر بهبود تغذیه جامعه و اساتید کمیته کشوری تغذیهتوس

 کشور اجرا می شود. این برنامه مبتنی بر طراحی و اجرای مداخالت جامعه محور می باشد. 
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 برنامه ارتقای تغذیه مادران باردار و شیرده. 3-3-4

 ای کاهش سوء تغذیه در مادران باردار و شیردهبرنامه حمایت تغذیه . 1-3-3-4

 نیازمند باردار مادران تغذیه برنامه کمک غذایی مادران باردار نیازمند به حمایت های تغذیه ای با هدف ارتقای وضعیت

 جامعه، اداره تغذیه بهبود دفتر شامل بهداشت وزارت بهداشت معاونت علوی، بنیاد و با مشارکت موسسه پوشش تحت

و مدارس  خانواده جمعیت، سالمت دفتر خانواده تنظیم اداره، و مدارس خانواده جمعیت، سالمت دفتر مادران سالمت

 شبکه به اجرا گذاشته می شود.  توسعه مرکز سالمت های برنامه مدیریت و اداره

 پوشش تحت ماه 12 مدت به و زایمان از پس ماه 6 تا حاملگی چهارم ماه ابتدای از بارداری هستند که زنان گروه هدف،

 بوده پوشش تحت برنامه ابتدای از که هستند بارداری زنان همان حقیقت در شیرده زنان از و منظور شوند می داده قرار

دراین برنامه براساس تفاهم نامه مشترك با موسسه بنیاد  اند و مداخالت نیز تنها مربوط به مناطق روستایی می شود.

مبتال به سوءتغذیه در خانوارهای نیازمند شناسایی شده و تحت پوشش برنامه حمایت تغذیه ای  علوی، مادران باردار

قرار می گیرند. مادران باردار واجد شرایط پس از شرکت در جلسات آموزشی و تایید کارشناس تغذیه در خصوص 

پمفلت های آموزشی  ،ادران باردارگذراندن دوره های آموزشی، سبد غذایی رایگان دریافت می کنند. به منظور آموزش م

 و با عناوین آشنایی با هرم غذایی، گروه های غذایی اصلی و جایگزین های آنها و الگوی غذایی صحیح در بارداری 

 شیردهی توسط بهورزان و کارشناسان آموزش داده می شود.

 برنامه مراقبت تغذیه ای مادران باردار و شیرده. 2-3-3-4

پایین  چاقی هستند و یا نمایه توده بدنیو ارداری برای زنانی که مبتال به اضافه وزن ای از پیش از بمراقبت های تغذیه 

روند وزن گیری  پایش. ورزان و مراقبین سالمت انجام می شوده دست آوردن وزن مطلوب توسط بهدارند به منظور ب

، مکمل دار) دارای دیابت بارداری، کم خونی و..( برای مادران باردار مشکل، آموزش و مشاوره تغذیه در دوران بارداری

ها از جمله مراقبت های تغذیه ای است که برای مادران باردار انجام می شود. راهنمای جدید پایش  یاری ریزمغذی

و بازآموزی شیردهی تجدید چاپ و جلسات آموزش  و بارداری دوران در تغذیه راهنمای وزن گیری مادران باردار و نیز

ه سالمت مادران و مربیان بهورزی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شدکارشناسان ، کارشناسان تغذیه برای

. همچنین، جهت استفاده مراقبین سالمت در حاشیه شهرها کتابچه تغذیه مادران باردار و شیرده و نیز راهنمای است

برگزار  و مراقبین سالمت زی بهورزان و کاردان هاگیری در بارداری چاپ و توزیع و جلسات آموزشی و بازآمووزن

 .است گردیده

 برنامه کنترل و پیشگیری از کمبود ریزمغذی ها. 4-3-4

 (IDD) برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ید. 1-4-3-4

Iدر برنامه  DD تامین و تدارك کیت ید سنج به منظور کنترل میزان ید در  ،یکی از اقدامات مهمی که باید انجام شود

بهورزان نمک های مصرفی در سطح خانوار و مدارس روستایی  ،عمل موجودالنمک های مصرفی است. براساس دستور 

در  د و نتایج آن در فایل پرونده خانوار و زیج حیاتی ثبت می شود.نرا توسط کیت یدسنج مورد ارزیابی قرار می ده

الزم است آموزش های الزم توسط کارکنان بهداشتی رد خانوارهایی که نمک مصرفی آنها از نوع غیر ید دار است، مو
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، مراکز تغذیه جمعی و رستوران مصرف خانوار، عرضه و در سطح ترل نمک های خوراکی در سطح تولیدارائه شود. کن

به منظور حصول  ه، هر سالدر پایش برنامه است. همچنینیت های مهم ها با استفاده از کیت ید سنج یکی دیگر از فعال

ساله در  8-10نمونه ادرار دانش آموزان  240عمل، ال، براساس دستور کفایت دریافت ید در جمعیت منطقه اطمینان از

 هریک از دانشگاه های علوم پزشکی جمع آوری و از لحاظ میزان ید مورد آزمون قرار می گیرد.

 عالوه بر آهن و اسید فولیک”د“ت غنی سازی آرد با ویتامین طرح پایلو. 2-4-3-4

کارهای اساسی در پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن، غنی سازی مواد غذایی است که در این زمینه آرد به عنوان یکی از راه

. غنی سازی آرد با گرددغنی می  ،اقشار کم درآمد مصرف می شود که توسط اغلب افراد جامعه و به ویژهیک غذای پایه و اصلی 

، کم خونی فقر آهن است. درکشور ما آهن و اسید فولیک یک راهکار موثر، آسان، ارزان و پایدار برای مقابله با اختالالت ناشی از

صل از تجارب حا دنبال دستاوردها وه ب در استان بوشهر آغاز شد و 1380لد به عنوان پایـــلوت از سابـرنـــامه غنی سازی آر

اسید فولیک با  برنامه ملی غنی سازی آرد با آهن و 1386تدریج در سایر استان ها گسترش یافت. درسال ه ب اجرای برنامه

درسطح کشور   غنی سازی آرد با آهن اسید فولیک در سطح کشور به اجرا درآمده و تامین هزینه غنی سازی آرد حمایت دولت و

 انجام می شود.

 ماه 6-24وت مکمل یاری روی در کودکان طرح پایل. 3-4-3-4

ماهه  15-23درصد از کودکان  20نشان داد که در حدود  1391دومین بررسی ملی وضعیت ریزمغذی ها در سال 

دچار کمبود روی هستند و شیوع کمبود در طول یک دهه بدون تغییر باقی مانده و همچنان باال است. با توجه به نقش 

مطلوب الزم است، روی مورد نیاز کودکان به صورت روزانه تامین شود. با توجه به وجود  به ویژه برای رشد "روی"

 "روی"سال در شبکه های بهداشتی درمانی، طرح پایلوت مکمل یاری  2بستر برنامه های مکمل یاری در کودکان زیر 

 سال در سطح کشور انجام گرفت. 2برای کودکان زیر 

 

استان کم  7ذیه در دانشگاه های علوم پزشکی با تاکید بر برنامه امنیت غذا و تغ .5-3-4

 برخوردار

 برنامه های امنیت غذا و تغذیه در استان های کم برخوردار. 1-5-3-4

غذایی در استان های کم  ، تدوین برنامه عملیاتی بهبود تغذیه و امنیتتوجه به نقشه ناامنی غذایی کشور با

در اولویت قرار  کرمان، ایالم، بوشهر و هرمزگان( کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان،)سیستان و بلوچستان، برخوردار

)سالمت، تولید غذای سالم، دسترسی فیزیکی به غذای کمیته 6محوریت استاندار و تشکیل گرفته است. این برنامه با 

گروه تشکیل و از طریق کارت تغذیه ای( فرهنگ و سواد و حمای مندسازی جوامع محلی، کمیته ارتقایسالم، توان

 شود.گیری میهبود وضعیت امنیت غذا و تغذیه پیبرنامه های بتغذیه که در استانداری تشکیل و  تخصصی امنیت غذا و

 استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی در سایر استان ها. 2-5-3-4

و پــس از ارســال ســند  ،کشــور ذایی در دانشــگاه هــای سراســردر راســتای اســتقرار ســند ملــی تغذیــه و امنیــت غــ

هـای علـوم پزشـکی کشـور ، اجـرای سـند در دسـتور  روسـای دانشـگاه بـا 1392طی مکاتبه وزیـر وقـت در سـال 
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نفعــان ر گرفتــه و مصــوب شــد. در ایــن راســتا، جلســات متعــددی بــا کلیــه ذیهــا قــراکــار هیئــت امنــای دانشــگاه

شـگاه تـدوین شـده کـه در کـارگروه تخصصـی امنیـت استانی تشـکیل و برنامـه عملیـاتی امنیـت غـذا و تغذیـه دان

 غذا و تغذیه استان به تصویب رسیده است.

 

 ایبرنامه ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه. 6-3-4

 برگزاری بسیج ملی کاهش مصرف نمک. 1-6-3-4

های دفتر  ، کاهش مصرف نمک در اولویت برنامهبرابر مقدار توصیه شده است 2شور با توجه به اینکه مصرف نمک در ک

ت ذینفعان از جمله آموزش بسیج آموزش همگانی با مشارک ه، هر ساله قرار گرفته است . در این راستابهبود تغذیه جامع

، در قالب این بسیج ملی .های علوم پزشکی کشو.ر برگزار می شود در سطح دانشگاهو پرورش، صدا وسیما و شهرداری 

، همایش های علمی، جشنواره های غذای سالم، مسابقات ن ملی و استانیتهیه و پخش تیزرهای آموزشی از تلویزیو

ط کارشناسان ، مشاوره تغذیه توسرنامه های نمادین در سطح پارك هانقاشی و مقاله نویسی در مدارس سطح کشور و ب

 های بهداشتی درمانی اجرا می شود.های آموزشی گروهی در واحد  تغذیه و برگزاری کالس

 غذایی الگوی مصرفمه فرهنگ سازی در راستای اصالح برنا. 2-6-3-4

آموزش تغذیه و اطالع رسانی با هدف اصالح الگوی مصرف غذایی به ویژه کاهش  با توجه به ضرورت فرهنگ سازی،

مصرف قند، نمک و چربی و افزایش مصرف سبزی و میوه، شیر و لبنیات کم چرب و افزایش دریافت فیبر که در زمره 

برگزاری همایش،  اهداف کالن سند ملی تغذیه و امنیت غذایی به شمار می رود، فعالیت های آموزشی مستمر به صورت

سمینار، کارگاه های آموزشی و باز آموزی برای کارکنان بهداشتی درمانی و کارکنان سایر بخش ها از فعالیت های 

 اصلی در برنامه های بهبود تغذیه جامعه به شمار می رود.
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تغذیه جامعه دفتر بهبود برنامه های به صورت کلی 

بهبود و اصالح الگوی با عنوان  11شماره برنامه  مربوط به

 4 به در بحث ارائه خدماتاست. همچنین تغذیه جامعه 

 شامل: مربوط می شودبرنامه ملی تحول بهداشت 

  برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه

بهداشتی درمانی )خدمات نوین سالمت( به 

 هزار نفر و عشایر 20روستاییان، شهرهای زیر 

  برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه

بهداشتی درمانی )خدمات نوین سالمت( به 

 هزار نفر 50تا  20حاشیه نشینان و شهرهای 

  برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه

بهداشتی درمانی )خدمات نوین سالمت( به 

هزار نفر و  50جمعیت شهرهای بیش از 

 ن شهرهای کشورگسترش آن به کال

  تکمیل، توسعه و اصالح برنامه پزشک خانواده

و نظام ارجاع در مناطق شهری دو استان فارس 

 و مازندران

 شامل همکاری در دفتر به غیر از موارد مذکور، اقدامات 

تحت  گرددمی نیز و نهم هفتم های پنجم، برنامه 

 :اوینعن

 ه خودمراقبتیبرنامه ملی ترویج و توسع 

  بهداشت عمومی )آب سالم، غذای ایمن و رژیم غذایی سالم، هوای پاك(برنامه 

 برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر 

 

، اقداماتی در خصوص هشتمین پروژه پشتیبان فارسهمچنین مطابق مشاهدات و بررسی های صورت گرفته در استان 

 و دسترسی بانی دیده نظام جرایابا عنوان استقرار نظام دیده بانی حوزه سالمت صورت گرفته است که از آن جمله 

 است.  سالم تغذیه از مندی بهره

 

 

 

  بهداشت حوزه در سالمت تحول برنامه .10 تصویر
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دستاوردهای حاصل از اجرای برنامه ها پس از اجرای طرح تحول . 5

 1394ابتدای زمستان  سالمت تا

 نتایج اقدامات صورت گرفته توسط کارشناسان تغذیه در مراکز سالمت جامعه. 1-5

کارشناس تغذیه در کشور جذب شده اند اما به تعداد مراکز سالمت جامعه در کشور به کارشناس تغذیه  477تاکنون 

مرکز دیگر بایستی ایجاد شوند که  1664فعال شده اند و  مرکز خدمات جامع سالمت 818در حال حاضر  و نیاز است

مرکز می شود. شاخص های مربوط به وضعیت تغذیه جمعیت، پیش از حضور کارشناس تغذیه  2482در مجموع تعداد 

در مراکز جمع آوری شده اند و مجددا وضعیت این شاخص ها پس از حضور کارشناس تغذیه در مراکز در طول ماه 

استان ها بررسی شده اند و مقایسه آنها تغییرات محسوسی را از در برخی کارشناسان ز زمان فعالیت های گذشته ا

نشان می دهد. تعداد موارد اختالل رشد کودکان و مادران بارداری که وزن گیری مطلوب نداشتند، کاهش یافته است. 

اقی درمان نشده به تازگی در گزارشات وارد زن و چاضافه وعالوه بر آن، شناسایی افراد دارای دیابت، فشار خون باال و 

موجب افزایش  وره تغذیه در مراکز سالمت جامعه، ارائه خدمت مشابه گفته کارشناسان تغذیهو مطرح شده است. 

 های سالمت می شود. مراجعه مردم و باالرفتن پوشش جمعیت در پایگاه

 .کارشناسان تغذیه در شهرهای مختلف استجداول زیر مربوط به بخشی از گزارشات ارسالی از جانب 

 1394از ابتدای اجرای طرح تا ابتدای زمستان  . تعداد مراجعین به کارشناسان تغذیه در شهرهای مختلف2جدول 
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آذرماه تا پایان از ابتدای اجرای طرح دانشگاه ) 19در  مرکز خدمات جامع سالمت. تعداد ارجاعات به کارشناسان تغذیه در 1نمودار 

 . فرم آماری ماهانه 2جدول (1394
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 ارائه خدمات کارشناسان تغذیه در استان مازندران به عنوان نمونه ارائه شده است.در جداول زیر بخشی از اطالعات 

 تعداد موارد مشاوره -(1394استان مازندران )آبان ماه  مرکز خدمات جامع سالمتعملکرد کارشناس تغذیه . 3جدول 

جمع 

 کل

سایر 

 بیماری ها

بیماران 

 فشارخونی

بیماران 

 دیابتی

مراجعین 

 چاق

دانش  جوانان میانساالن سالمندان

 آموزان

 6کودکان تا 

سال با 

اختالالت وزن 

 گیری

سایر  -مادران باردار

اختالالت تغذیه ای 

)آنمی، فشارخون، 

 کلیوی و ... (

 -مادران باردار

اختالل وزن 

 گیری

تعداد کارشناس  شهرستان

تغذیه جذب 

 شده

تعداد کارشناس 

تغذیه مورد 

 انتظار

 44 20 جمع کل 148 8 57 64 27 89 32 161 84 41 16 727

 2 0 *رامسر            0

 3 3 تنکابن 17 0 3 8 10 18 3 27 9 6 0 101

 1 1 عباس آباد 1 1 3 0 0 1 1 6 0 1 1 15

 3 0 *چالوس            0

 2 2 نوشهر 7 0 2 12 4 18 4 27 9 5 2 90

 2 0 *نور            0

 1 0 *محمود آباد            0

 1 0 *فریدونکنار            0

 5 2 آمل 15 3 1 9 0 23 4 22 11 7 1 96

 1 1 بابلسر 8 0 0 4 5 8 8 7 7 0 2 49

 2 0 *سوادکوه            0

 5 2 قائمشهر 12 1 9 8 8 21 4 28 13 5 4 113

 1 1 جویبار 22 2 4 2 0 0 0 8 2 1 0 41

 8 8 ساری 66 1 35 21 0 0 8 36 33 16 6 222

 1 0 *میاندرود            0

 2 0 *نکا            0

 3 0 *بهشهر            0

 1 0 *گلوگاه            0

 44 20 جمع کل 148 8 57 64 27 89 32 161 84 41 16 727

 جذب نشده و این مراکز دارای کارشناس تغذیه نبوده اند ولی در مرحله دوم )آذر ماه( جذب گردیدند. مرکز خدمات جامع سالمت*کارشناس تغذیه در این شهرستانها در مرحله اول در 
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 (1394استان مازندران )آبان ماه  مرکز خدمات جامع سالمتفرم آماری ماهانه عملکرد کارشناس تغذیه  .4جدول 

تعداد کالس های آموزشی برگزار  

 شده

تعداد بازدید از  برنامه آهن یاری و  تعداد افراد آموزش دیده

 ”د“ویتامین 

تعداد بازدید از  پایگاه های تغذیه 

 سالم

     رامسر

   614 8 تنکابن

    3 عباس آباد

     چالوس

 15 12 689 12 نوشهر

     محمودآباد

     فریدونکنار

 3 2 257 12 آمل

 3 3 276 6 بابلسر

     سوادکوه

 7 8 322 6 قائمشهر

 1  20 2 جویبار

 25 19 2188 68 ساری

     نکا

     بهشهر

     گلوگاه

 54 44 4366 117 جمع کل

در دانش آموزان، تغذیه و دیابت و فشارخون باال، تغذیه در بارداری، تغذیه ”د“تغذیه در بلوغ، مکمل یاری آهن و ویتامین  اهم موضوعات آموزشی: هرم غذایی، کنترل چاقی و اضافه وزن، آموزش غذای سالم در مدارس،

 سالمندان، کاهش مصرف قند، نمک و روغن، تغذیه کودك
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  طرح تحول سالمتاجرای آنها پس از و نتایج حاصل از تغذیه ای  اقداماتسایر . 2-5

 

 برنامه بهبود تغذیه کودکان. 1-2-5

 برنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان. 1-1-2-5

معلمین و آموزش و بازآموزی کاردان ها و بهورزان، کارکنان بین بخشی شامل آموزش یاران نهضت سواد آموزی، 

سال  5کارشناسان کمیته امداد امام و بهزیستی در زمینه تغذیه و رشد کودکان با استفاده از کتاب تغذیه کودکان زیر 

کالس  4000کارگاه آموزشی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شده است. همچنین  951با برگزاری 

هزار نفر از کارکنان بهداشتی درمانی و کارکنان سایر  100از  آموزشی برای کارکنان و مادران تشکیل شده و بیش

بخش ها و مادران آموزش دیده اند. در این برنامه کودکانی که دچار اختالل رشد بوده و اقدامات بهورز و پزشک موثر 

ره تغذیه جهت واحد مشاو 95واقع نشده به کارشناسان تغذیه ارجاع داده شده اند. در سطح دانشگاه های علوم پزشکی، 

ارائه خدمات مشاوره ای برای کودکان مبتال به سوء تغذیه راه اندازی و تجهیز شده است. کودکان مبتال به سوء تغذیه 

تعداد  1393در خانوارهای نیازمند تحت پوشش سبد غذایی رایگان با همکاری کمیته امداد قرار می گیرند. در سال 

رار گرفتند. ارزشیابی این برنامه نشان داد که میانگین شاخص های برنامه در هزار کودك تحت پوشش این برنامه ق 85

درصد  52درصد پس از دریافت سبد غذایی،  45سطح کشور بیانگر بهبودی وضع تغذیه کودکان به میزان بیش از 

از دریافت  درصد بهبودی کودکان پس 60بهبودی از طریق آموزش عملی مادران در زمینه تغذیه تکمیلی و در حدود 

 خدمات مشاوره تغذیه بوده است.

ب کاهش بیش طور کلی برنامه ها و مداخالت انجام شده در جهت بهبود تغذیه و رشد کودکان در طی دو دهه موجه ب

 سال کشور شده است. 5( در کودکان زیر درصد سوءتغذیه)کم وزنی، الغری و کوتاه قدی 50از 

 
 )درصد( سال کشور 5کودکان زیر . روند وضعیت سوء تغذیه 2 نمودار
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 برنامه تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها. 2-1-2-5

روستا مهد تحت پوشش برنامه قرار گرفتند. برای آموزش مربیان  5000هزار کودك در  200، تعداد 1393در سال 

رزشیابی این برنامه با اندازه مهدکودك ها کتابچه ای در زمینه تغذیه کودکان توسط این دفتر تدوین و چاپ شد. ا

ماه سال تحصیلی انجام می شود، نشان داد که  9گیری وزن و قد کودکان قبل و بعد از اجرای برنامه که در مدت 

درصد از کودکان براساس شاخص وزن برای قد، دارای الغری متوسط تا شدید بودند که پس از مداخله  13نزدیک به 

 5/17±2/3د کاهش یافت. میانگین وزنی کلیه کودکان نیز قبل و بعد از مداخله به ترتیب درص 9این رقم به میزان حدود 

 کیلوگرم محاسبه گردید. 5/18±3/3و 

درصد از کودکان براساس وزن برای سن دارای کم وزنی متوسط تا شدید  9همچنین پیش از انجام مداخله نزدیک به 

درصد کاهش یافته است. الغری متوسط تا شدید نیز براساس نمایه توده  8بوده و بعد از مداخله این رقم به کمتر از 

 درصد کاهش یافته است. 8درصد به حدود  11بدنی کودکان از حدود 

 

 هشتسال در  5تا  2برنامه پایلوت پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در کودکان . 3-1-2-5

 دانشگاه

 شهرستان( 16های پرسشگری در هشت دانشگاه منتخب ) آموزشی برای تیم  -برگزاری کالس های توجیهی 

  سال  5تا  2کودك  11280انجام پرسشگری و تکمیل پرسشنامه های طرح و تعیین وزن و قد کودکان در

 شهرستان 16در 

  ورود داده ها 

 12نتایج تحلیل داده ها نشان داده است که براساس شاخص برای سن، درحدود  -تجزیه و تحلیل داده ها 

درصد دچار اضافه وزن و چاقی هستند. قرار داشتن در  2درصد کودکان در معرض خطر اضافه وزن و حدود 

 درصد است. 5/9و در مناطق روستای  13معرض خطر اضافه وزن در مناطق شهری 

  سال 2-5تدوین برنامه مدیریت اضافه وزن و چاقی در کودکان 

 تدوین دستورالعمل و راهنمای برنامه 

 ون آموزشیتدوین مت 

 تهیه فرم های ثبت و گزارش برنامه 

 

 برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان. 2-2-5

برنامه ارتقای دانش تغذیه ای کارکنان بهداشتی، مربیان بهداشت و دانش آموزان در خصوص . 1-2-2-5

 تغذیه سنین مدرسه

با توجه به ضرورت آموزش تغذیه و اصالح الگوی غذایی دانش آموزان، کتاب راهنمای آموزشی تغذیه در سنین مدرسه 

و بلوغ با همکاری دفتر سالمت و تندرستی آموزش و پرورش به عنوان منبع مورد استفاده کارشناسان و با هدف آموزش 
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شتی درمانی کشور و کارشناسان بهداشت و تغذیه آموزش کلیه کارشناسان تغذیه، سالمت مدارس در شبکه های بهدا

و پرورش تدوین و چاپ گردید. کارگاه آموزشی آموزش دهندگان استانی با حضور ذینفعان در تهران برگزار شد و به 

دنبال برگزاری این کارگاه کشوری، کارگاه های آموزشی در سطح استان و شهرستان  برگزار شده است. تاکنون تعداد 

 کارگاه دو روزه در سراسر کشور برگزار شده است. 682

همچنین مجموعه آموزش تغذیه در سنین مدرسه و بلوغ با همکاری دفتر سالمت وزارت آموزش پرورش ویژه کارکنان 

های درمانی کشور و مراقبین سالمت وزارت آموزش و پرورش تدوین شد و در دوره سطح محیطی شبکه های بهداشتی

 بینی شده به کلیه کارشناسان محیطی و مراقبین سالمت مدارس کشور آموزش داده شد.آموزشی پیش

کارگاه دو روزه در سراسر کشور برای آموزش گروه های هدف مختلف به منظور فراگیری این  682در مجموع تعداد 

 دو مجموعه آموزشی برگزار شده است.

 مکمل یاری آهنبرنامه ارتقای سالمت دانش آموزان از طریق . 2-2-2-5

در راستای اجرای برنامه مکمل یاری هفتگی آهن در دبیرستان های دخترانه، پمفلت پیشگیری و کنترل کم خونی و 

آموزان و والدین از مراحل کم خونی و عوامل توصیه های تغذیه ای کاربردی به منظور آموزش و افزایش آگاهی دانش

همیت مصرف مکمل آهن تهیه و در سطح مدارس کشور توزیع شده و موثر در جذب و عدم جذب آهن موادغذایی و ا

هم چنین جلسات آموزشی برای معلمین، مراقبین بهداشت مدارس، دانش آموزان و والدین آنها توسط کارشناسان 

تغذیه مراکز بهداشت استان و شهرستان با همکاری دفتر سالمت و تندرستی آموزش و پرورش در سطح مدارس کشور 

دختر دانش آموز  2324610ر شده است. همچنین، با تامین و توزیع مکمل آهن در سطح دبیرستان های کشور، برگزا

عدد   41193760هفته دریافت کردند. در این برنامه تعداد  16دبیرستانی هر هفته یک عدد مکمل آهن به مدت 

چاپ و در مراکز  کم خونی فقرآهنپمفلت پیشگیری از   587328قرص آهن خریداری و توزیع شده است. همچنین 

 بهداشتی درمانی و مدارس توزیع شده است.

 
 1380-1391خونی براساس هموگلوبین در سال های . روند شیوع کم3نمودار 
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 1380-1391. روند شیوع کمبود ذخیره آهن براساس فریتین سرم در سال های 4نمودار 

 

 ”د“ویتامین برنامه مکمل یاری با مگادوز . 3-2-2-5

در دانش آموزان، با تامین ”د“با توجه به نتایج دومین بررسی ملی وضعیت ریزمغذی ها و شیوع باالی کمبود ویتامین 

در سطح دبیرستان های دخترانه و در بستر برنامه ”د“و تدارك مکمل مورد نیاز، اجرای برنامه مکمل یاری ویتامین 

داشتند، آغاز شد. در این برنامه هر دانش ”د“استان( که شیوع باالتری از کمبود ویتامین  14دانشگاه ) 30آهن یاری در 

ماه در سال تحصیلی در مدرسه دریافت می کند.  9به مدت ”د“هزار واحدی ویتامین  50آموز ماهیانه یک عدد مکمل 

با هدف آموزش و آگاهی معلمین، مراقبین بهداشت مدارس، ”د“ر همین راستا پمفلت آموزشی در خصوص ویتامین د

دختر  هزار 300میلیون و 2آموزان و والدین تهیه و در سطح دبیرستان های دخترانه کشور توزیع شد و تعداد دانش

 100یافت کردند. در سال جاری این برنامه در در”د“دانش آموز تحت پوشش برنامه قرار گرفتند و مکمل ویتامین 

  درصد دبیرستان های دخترانه اجرا می گردد.

در خریداری و ”د“هزار واحدی ویتامین  50عدد مکمل  10387935، تعداد ”د“در این برنامه مکمل یاری ویتامین 

یشگیری و کنترل کمبود پمفلت پ 239700مدارس راهنمایی و دبیرستان های دخترانه توزیع شده است. همچنین 

 چاپ و توزیع گردیده است.”د“ویتامین 

 برنامه شیر مدرسه ایران. 4-2-2-5

استان کشور که بیشترین شیوع  14در سال تحصیلی گذشته مقرر شد در ”د“با توجه به وسعت مشکل کمبود ویتامین 

در اولویت قرار گیرد. در سال ”د“ساله داشتند، توزیع شیر غنی شده با ویتامین  6را در گروه سنی ”د“کمبود ویتامین 

جمله آذربایجان استان از چند صنایع شیر و لبنیات در گذشته با پیگیری های انجام شده و تشکیل جلسات متعدد با 

شیر غنی شده با اصفهان، البرز، بوشهر، قزوین، کردستان، گیالن و لرستان کرمان،  ،تهرانآذربایجان غربی، شرقی، 

 در مدارس توزیع شد.”د“ویتامین 
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ارتقای دانش تغذیه ای معلمین، دانش آموزان و خانواده های آنان در راستای بسیج ملی . 5-2-2-5

 کاهش مصرف نمک

با همکاری وزارت آموزش و پرورش،  1393بهمن ماه  15بسیج ملی کاهش مصرف نمک از یکم دی ماه لغایت 

شهرداری، صدا و سیما در سطح کشور برگزار شد. در قالب این بسیج ملی، کالس ها و جلسات آموزشی برای معلمین، 

مراقبین بهداشت مدارس، دانش آموزان، اولیای دانش آموزان و کارکنان سایر بخش ها توسط کارشناسان تغذیه در 

شهرستان برگزار شد. فهرست و تعداد مطالب آموزشی چاپ شده در انتهای این بخش، گزارش  مراکز بهداشت استان و

 شده است.

 اجرای پایلوت مدیریت تاضافه وزن و چاقی در دانش آموزان بدو ورود مدرسه. 6-2-2-5

کنترل اضافه با توجه به شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان و ضرورت تدوین یک راهنمای ملی پیشگیری و 

با همکاری انستیتو  "مدیریت اضافه وزن و چاقی دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه"وزن و چاقی، طرح پایلوت 

آموزش و پرورش تهران اجرا شد. اساس  8و 7تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در مدارس ابتدایی منطقه 

مشارکت مادران بود و با استفاده از نتایج، دستورالعمل کشوری مداخله بر اصالح رفتارهای غذایی دانش آموزان با 

 پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی دانش آموزان در حال تدوین می باشد.
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 برنامه ارتقای تغذیه مادران باردار و شیرده. 3-2-5

 برنامه مداخله ای کاهش سوءتغذیه در مادران باردار وشیرده. 1-3-2-5

براساس تفاهم نامه مشترك با موسسه بنیاد علوی، مادران باردار مبتال به سوء تغذیه در خانوارهای  برنامهدر این 

نیازمند شناسایی شده و تحت پوشش برنامه حمایت تغذیه ای قرار می گیرند. مادران باردار واجد شرایط پس از شرکت 

ای آموزشی، سبد غذایی رایگان دریافت می در جلسات آموزشی و تایید کارشناس تغذیه در خصوص گذراندن دوره ه

کنند. به منظور آموزش مادران باردار پمفلت های آموزشی با عناوین آشنایی با هرم غذایی، گروه های غذایی اصلی و 

جایگزین های آنها و الگوی غذایی صحیح در بارداری وشیردهی توسط بهورزان و کارشناسان آموزش داده می شود. در 

هزار سبد  200مادر باردار و شیرده واجد شرایط ماهانه تحت پوشش برنامه قرار گرفتند و  16000عداد ، ت1393سال 

غذایی برای مادران باردار و شیرده توزیع گردید. ارزیابی عملکرد برنامه، درقالب فرم های آماری گردآوری شده از 

پس از دریافت سبد غذایی، وزن گیری مطلوب درصد از مادران باردار  94معاونت های بهداشتی نشان می دهد که 

پیدا خواهند کرد و سوء تغذیه آنان برطرف 

 خواهد شد.

برنامه مراقبت تغذیه ای . 2-3-2-5

 مادران باردار و شیرده

راهنمای جدید پایش وزن گیری مادران باردار 

و نیز راهنمای تغذیه در دوران بارداری و 

شیردهی تجدید چاپ و جلسات آموزش و 

ازآموزی برای کارشناسان تغذیه، سالمت ب

مادران و مربیان بهورزی در سطح دانشگاه 

های علوم پزشکی برگزار شد. همچنین، جهت 

استفاده مراقبین سالمت در حاشیه شهرها، 

کتابچه تغذیه مادران باردار و شیرده و نیز 

گیری در بارداری چاپ و توزیع راهنمای وزن

بهورزان و  و جلسات آموزشی و بازآموزی

 کاردان ها برگزار شده است.

، ارائه مراقبت های آموزش و مشاوره تغذیه

، پیش از بارداری و در حین بارداریتغذیه ای 

وزن در طی بارداری  پایش روند افزایش

کارشناس  قالب مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران توسط کارکنان بهداشتی و درو عمل مدون براساس دستورال

مولتی  ، اسید فولیک ومکمل آهنها شامل توزیع رایگان  ریزمغذیتغذیه ارائه می شود. همچنین برنامه مکمل یاری 

  باردار مادران گیری وزن راهنمای.  11تصویر 

file:///D:/Work/Dr%20Takian%20Project/The%20END!%20My%20reports/دفتر%20بهبود%20تغذیه%20جامعه/اسناد/دستورالعمل%20نهایی%20كمك%20غذايي%20مادران%20باردار%20نيازمند%20%20-92.pdf
file:///D:/Work/Dr%20Takian%20Project/The%20END!%20My%20reports/دفتر%20بهبود%20تغذیه%20جامعه/اسناد/دستورالعمل%20نهایی%20كمك%20غذايي%20مادران%20باردار%20نيازمند%20%20-92.pdf
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عمل تدوین شده در شبکه های بهداشتی درمانی کشور با هدف ه بارداری و شیردهی براساس دستورالویتامین در دور

 .مت مادر اجرا می شودسال ارتقای ها و کنترل کمبود ریزمغذی پیشگیری و

 

 برنامه کنترل و پیشگیری از کمبود ریزمغذی ها. 4-2-5

 برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ید. 1-4-2-5

اجرا شد. این " IDD"، پنجمین بررسی ملی برنامه کنترل و پیشگیری اختالالت ناشی از کمبود ید 1393در سال 

ساله با همکاری مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید  5بررسی به منظور ارزشیابی برنامه و در مقاطع 

بهشتی انجام می شود. با توجه به تعهدات بین المللی و لزوم ارائه گزارش روند وضعیت شیوع اختالالت ناشی از کمبود 

به دلیل  سال یک بار انجام شود اما 5ید در کشور و مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه می بایست این بررسی هر 

( در سال گذشته 1386سال از بررسی قبل )سال  7سال تاخیر به فاصله  2محدودیت های بودجه ای این بررسی با 

استان کشور از نظر میزان ید ادرار مورد بررسی قرار  31ساله در  8-10دانش آموز  18600انجام شد. در این مطالعه 

نمونه از  4نمونه نمک از سطح عرضه و  200مک مصرفی خانوار، نمونه ن 400گرفتند. همچنین از هر استان تعداد 

هریک از کارخانه های تولید کننده نمک یددار در سراسر کشور جمع آوری و میزان ید آنها اندازه گیری شد. نتایج 

هیچ میکروگرم در لیتر است و در  160اولیه این بررسی نشان می دهد که میانه ید ادرار در سطح میانگین کشوری 

 میکروگرم در لیتر( دیده نشد. 100یک از استان ها میانه کمتر از حد مطلوب )کمتر از 

سنج به منظور کنترل میزان مین و تدارك کیت یدیکی از اقدامات مهمی که بایستی انجام شود، تا "IDD"در برنامه 

ر سطح خانوار و مدارس روستایی ید در نمک های مصرفی است. براساس دستورالعمل موجود، بهورزان نمک مصرفی د

را توسط کیت یدسنج مورد ارزیابی قرار می دهد و نتایج آن در فایل پرونده خانوار و زیج حیاتی ثبت می شود. در 

مورد خانوارهایی که نمک مصرفی آن ها از نوع غیر ید دار است، الزم است آموزش های الزم توسط کارکنان بهداشتی 

 98حاکی از آن است که در حدود  1393ابی نمک های مصرفی خانوارهای روستایی در سال ارائه شود. نتایج ارزی

 درصد خانوارهای روستایی از نمک یددار استفاده می کنند. 

کنترل نمک مصرفی در سطح خانوار، مراکز تغذیه جمعی و رستوران ها با استفاده از کیت ید سنج یکی از فعالیت های 

ت که باید توسط بهورزان و بازرسین بهداشت محیط براساس دستورالعمل انجام شود. برای مهم در پایش برنامه اس

 بسته کیت ید سنج خریداری و استفاده شده است. 34141انجام این فعالیت در سال گذشته تعداد 

درصد خانوارها  40با توجه به اینکه نتایج بررسی ملی آگاهی های تغذیه ای کارکنان و خانوارها نشان داد که در حدود 

از نحوه صحیح نگهداری نمک یددار اطالع نداشته و نمک یددار را به نحو صحیح نگهداری نمی کردند، به منظور ارتقای 

آگاهی جامعه، بروشورهای آموزشی تهیه و توزیع شد. همچنین کارگاه های آموزش و بازآموزی کارکنان بهداشتی 

نمک یددار و نحوه نگهداری صحیح نمک یددار در سطح دانشگاه های علوم  درمانی در مورد کمبود ید، اهمیت مصرف

 پزشکی کشور برگزار شد.
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 8-10نمونه ادرار دانش آموزان  240هر ساله به منظور حصول اطمینان از کفایت دریافت ید براساس دستورالعمل، 

 1393ورد آزمون قرار می گیرد. در سال ساله در هریک از دانشگاه های علوم پزشکی جمع آوری و از لحاظ میزان ید م

میکروگرم در لیتر  161دانشگاه علوم پزشکی کشور، میانه ید ادرار به طور متوسط  29نیز براساس گزارشات ارسالی از 

 میکروگرم ( نداشته است. 100بوده و در هیچ یک از دانشگاه ها میانه ید ادرار، وضعیت نامطلوب )کمتر از 

تجهیز شده تا کار اندازه " IDD"مایشگاه منتخب در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در برنامه آز 30در حال حاضر 

گیری ید ادرار دانش آموزان را انجام دهند. یکی از اقدامات اصلی در این برنامه آموزش و بازآموزی کارشناسان 

و به منظور حصول اطمینان از صحت و  آزمایشگاهی است که عهده دار اندازه گیری ید ادرار هستند. در همین راستا

دقت آزمایشگاه های مرکز بهداشت استان که کار اندازه گیری ید ادرار را انجام می دهند، کارگاه های باز آموزی با 

دانشگاه  20همکاری پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برای کارشناسان 

رد کمبود با توجه به ضرورت و استمرار آموزش کارکنان و آموزش های همگانی در مو برگزار گردید. علوم پزشکی کشور

دار تصفیه شده در مناسبت های مختلف از جمله هفته تیروئید، درسال گذشته، در قالب ید و اهمیت مصرف نمک ید

 ن ها و کارشناسان تغذیه برگزار شده است.برنامه های آموزشی کارگاه های آموزشی و جلسات بازآموزی بهورزان، کاردا

 1368در سال  درصد 78ساله انجام شده است حاکی از کاهش شیوع گواتر از  5نتایج بررسی های ملی که در مقاطع 

 می باشد.  1386در سال  درصد 7/5به 

 

 
 (1375-1380-1386( و بعد از ید دار کردن نمک خوراکی)1368. درصد شیوع گواتر قبل) 5نمودار 
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 بررسی ملی وضعیت ریزمغذی ها اجرای. 2-4-2-5

گروه سنی و  7اقلیم کشور و در  11در  ”د“و  "آ"دومین بررسی ملی وضعیت ریزمغذی های آهن، روی، ویتامین 

و آزمایشگاه ملی  شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم تغذیه ورژیمبا همکاری دانشکده  1391جنسی در سال 

هزار تست  110نمونه خون تهیه شده و  500هزار و  34انجام شده است. در این بررسی تعداد سالمت و یونیسف 

ز کاهش ی اانجام شد. نتایج این بررسی حاکسرم ”د“و  "آ"آزمایشگاهی شامل اندازه گیری فریتین، روی سرم، ویتامین 

در یک دوره ده   Dو   A قابل مالحظه شیوع کم خونی، کمبود آهن و کمبود روی و افزایش شیوع کمبود ویتامین

 های آسیب پذیر و مکمل یاری گروه  Dو   Aو غنی سازی روغن با   Dساله می باشد. برنامه غنی سازی آرد با ویتامین 

کمبود این دو ویتامین در دستور کار دفتر بهبود تغذیه جامعه قرار گرفته به منظور پیشگیری و کنترل و آموزش تغذیه 

 است.

 عالوه بر آهن و اسید فولیک”د“طرح پایلوت غنی سازی آرد با ویتامین اجرای . 3-4-2-5

اسید فولیک در دستور کار  ، غنی سازی آرد با این ویتامین عالوه بر آهن و"د"یوع باالی کمبود ویتامین با توجه به ش

توسط انستیتو تحقیقات  1393در سال "د"دفتر بهبود تغذیه قرار دارد. مطالعه اثربخشی نان غنی شده با ویتامین 

صورت پایلوت در یک استان به منظور مطالعه قابلیت اجرایی و ه . این برنامه ب تغذیه و صنایع غذایی کشور انجام شد

 به مورد اجرا گذاشته شده است."د"ان غنی شده با ویتامین طراحی نظام کنترل کیفیت ن

 ماه 24-6طرح پایلوت مکمل یاری روی در کودکان اجرای . 4-4-2-5

با همکاری انستیتو تحقیقات  "روی"به منظور تعیین امکان سنجی اجرای برنامه و تدوین برنامه کشوری مکمل یاری 

ماهه در ورامین، دماوند و پیشوا به  6-24تغذیه ای و صنایع غذایی کشور پایلوت مکمل یاری با روی برای کودکان 

مرتبه )یک مرتبه در ابتدای مطالعه و هر ماه به  7گرفتند و  کودك مورد ارزیابی قرار 819اجرا درآمد. در این بررسی 

کودك نمونه خون گرفته  100ماه در طول مطالعه( قد و وزن این کودکان اندازه گیری شد. قبل از مداخله از  6مدت 

ربت میلی لیتر ش 5ماه مداخله و دریافت روزانه  6و فریتین اندازه گیری شد پس از  CPRشد و میزان روی سرم، 

نمونه انجام گرفت. آزمایشات انجام  100میلی لیتر مجددا آزمایشات خون بر روی  5میلی گرم در  5سولفات روی 

درصد از کودکان دارای  6/12درصد کودکان دچار کمبود روی بودند. همچنین  3/27شده در ابتدای بررسی نشان داد 

مداخله نیز آزمایشات خون انجام شده که به محض اعالم  میکروگرم در لیتر هستند. در انتهای 12فریتین کمتر از 

نتایج آن و تایید اثربخشی و همچنین مشخص شدن امکان گسترش برنامه در نظام شبکه های بهداشتی، برنامه کشوری 

سال تدوین و در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد. این راهنما می تواند به  2مکمل یاری با روی در کودکان زیر 

عنوان الگویی از سوی کشور ایران برای سایر کشورهای منطقه مدیترانه شرقی به سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد 

 شود.
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استان کم  7برنامه امنیت غذا و تغذیه در دانشگاه های علوم پزشکی با تاکید بر . 5-2-5

 برخوردار

 برخورداربرنامه های امنیت غذا و تغذیه در استان های کم . 1-5-2-5

در  1393به منظور جلب مشارکت ذینفعان برنامه امنیت غذا و تغذیه، نشست هم اندیشی امنیت غذا و تغذیه در سال

سطح ملی با حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حضور کلیه دینفعان از سازمان های مرتبط، استانداران، روسا و 

استان های کم برخوردار )سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد،  معاونین بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی در

کمیته  6خوزستان، کرمان، ایالم، بوشهر و هرمزگان( برگزار شد. به دنبال برگزاری نشست هم اندیشی مقرر شد 

نگ و سواد )سالمت، تولید غذای سالم، دسترسی فیزیکی به غذای سالم، توانمندسازی جوامع محلی، کمیته ارتقای فره

و حمایت تغذیه ای( با محوریت استانداری در استان های کم برخوردار تشکیل و از طریق کار گروه تخصصی امنیت 

غذا و تغذیه که در استانداری تشکیل می شود، برنامه های بهبود وضعیت امنیت غذا و تغذیه را پیگیری نمایند. 

 استان های کم برخوردار اقدامات زیر در سطح ملی انجام شد:همچنین برای تسهیل برنامه های توانمند سازی در 

  تشکیل کارگروه حمایت و هدایت کمیته توانمند سازی جوامع محلی در سطح ملی متشکل از نمایندگان

وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، صنعت، 

ریزی، کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان ان بهزیستی، سازمان مدیریت و برنامهمعدن و تجارت، سازم

 بهزیستی و بنیاد برکت 

  تشکیل جلسات هم اندیشی کارگروه فنی توانمندسازی جوامع محلی و تهیه پیش نویس اولیه نحوه اجرای

 ((Request for Proposalکار 

  دریافت پروپوزال اجرایی برنامه توانمندسازی جوامع محلی از دعوت به همکاری سازمان های مردم نهاد و

 آنها

  تشکیل جلسات کارشناسی به منظور تعیین متغیرهایی جهت تعیین نقشه امنیت غذا و تغذیه به تفکیک

 شهرستان های استان های منتخب

همکاری ذینفعان استانی  گانه تشکیل و برنامه عملیاتی با 6استان کم برخوردار، کارگروه های  7همچنین در سطح 

تدوین شد. در این برنامه عملیاتی، پروژه ها به همراه بودجه های مورد نیاز درج شد که به دلیل تعدد پروژه ها و 

اهمیت تامین اعتبارات کافی، الزم است در جلسات هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص یک 

 استان کم برخوردار در نظر گرفته شود.  7تغذیه در  ردیف اعتباری خاص امنیت غذا و

از جمله سایر اقدامات انجام شده در سطح دانشگاه علوم پزشکی، تقویت و گسترش برنامه های جاری بهبود تغذیه 

در دبیرستان های پسرانه و زنان سنین باروری، مکمل یاری روی در کودکان ”د“جامعه، مکمل یاری آهن و ویتامین 

جهت کارگران تحت پوشش اداره کار، تعاون و ”د“سال مناطق روستایی و روستا مهدها، تهیه و توزیع ویتامین  6زیر 

 رفاه اجتماعی، تجهیز و راه اندازی مرکز مشاوره تغذیه و تجهیز آزمایشگاه های ید ادرار می باشد.
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 استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی در سایر استان ها. 2-5-2-5

تای استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی در دانشگاه های سراسر کشور، جلسات متعددی با کلیه ذینفعان در راس

استانی تشکیل و برنامه عملیاتی امنیت غذا و تغذیه دانشگاه تدوین شده که در کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه 

 استان به تصویب رسیده است.

 

 ایسواد تغذیهبرنامه ارتقای فرهنگ و . 6-2-5

 برگزاری بسیج ملی کاهش مصرف نمک. 1-6-2-5

در سطح دانشگاه های  1393دی ماه لغایت آخر بهمن  15روز از تاریخ  45بسیج ملی کاهش مصرف نمک به مدت 

سیما، معاونت بهداشت و درمان ارتش برگزار شد.  پرورش، شهرداری، صدا و علوم پزشکی کشور و با مشارکت آموزش و

قالب این بسیج ملی همایش های علمی، جشنواره های غذای سالم، مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس در 

سطح کشور و برنامه های نمادین در سطح پارك ها به اجرا درآمد. همچنین فیلم های آموزشی کوتاه و تیزرهای 

دانشگاه علوم پزشکی کشور در ادامه  39آموزشی تهیه شد که فهرستی از اقدامات و مطالب آموزشی توزیع شده در 

 گزارش شده است.

 برنامه فرهنگ سازی در راستای اصالح الگوی مصرف. 2-6-2-5

با توجه به ضرورت فرهنگ سازی و آموزش تغذیه و اطالع رسانی با هدف اصالح الگوی مصرف غذایی به ویژه کاهش 

و لبنیات کم چرب و افزایش دریافت فیبر که در زمره مصرف قند، نمک و چربی و افزایش مصرف سبزی و میوه، شیر 

اهداف کالن سند ملی تغذیه و امنیت غذایی به شمار می رود، فعالیت های آموزشی مستمر به صورت برگزاری همایش، 

سمینار، کارگاه های آموزشی و باز آموزی برای کارکنان بهداشتی درمانی و کارکنان سایر بخش ها از فعالیت های 

 بسیج ششمین برگزاریاز جمله اقدامات صورت گرفته،  در برنامه های بهبود تغذیه جامعه به شمار می رود. اصلی

بوده  چربی و نمک قند، مصرف الگوی اصالح شعار با 30/10/1394 لغایت 29/9/1394 تاریخ از تغذیه همگانی آموزش

 ف: هد بااست 

 کارکنان و هاکودك مهد مربیان آموزان، دانش معلمین، به ویژه مردم عموم و عملکرد نگرش آگاهی، ارتقای .1

 و روغن چربی نمک، قند، مصرف کاهش در خصوص کار های محیط در مختلف های بخش

و  چربی نمک، قند، مصرف کاهش در خصوص درمانی بهداشتی کارکنان و عملکرد نگرش آگاهی، ارتقای .2

 روغن

  وچربی قند، نمک مصرف کاهش جهت سیما و صدا های برنامه تعداد و تنوع افزایش .3

  ذیربط های بخش در جامعه ای تغذیه سالمت با مرتبط مسئوالن و سیاستگذاران آگاهی افزایش .4

 چرب کم و نمک کم قند، کم غذایی محصوالت تولید برای غذایی صنایع و ترغیب ایجاد حساسیت .5

 صحیح تغذیه سازی و فرهنگ مردم جهت آموزش جمعی های رسانه همکاری و جلب ایجاد حساسیت .6
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  و فرهنگ بر موثر خاص های گروه آموزش ثمربخش، همگانی آموزش کشوری، برنامه این اجرای در اصلی راهبردهای

 می باشد.  بخشی بین و بخشی درون های همکاری با جامعه ای تغذیه و غذا سواد

 

 

 

 روغنو  قند و شکر، نمکمصرف خصوص  در آموزشی ی واطالعات های بسته. 12 تصویر

file:///D:/Work/Dr%20Takian%20Project/The%20END!%20My%20reports/دفتر%20بهبود%20تغذیه%20جامعه/اسناد/Salt0.pdf
file:///D:/Work/Dr%20Takian%20Project/The%20END!%20My%20reports/دفتر%20بهبود%20تغذیه%20جامعه/اسناد/Salt0.pdf
file:///D:/Work/Dr%20Takian%20Project/The%20END!%20My%20reports/دفتر%20بهبود%20تغذیه%20جامعه/اسناد/suger.pdf
file:///D:/Work/Dr%20Takian%20Project/The%20END!%20My%20reports/دفتر%20بهبود%20تغذیه%20جامعه/اسناد/suger.pdf
file:///D:/Work/Dr%20Takian%20Project/The%20END!%20My%20reports/دفتر%20بهبود%20تغذیه%20جامعه/اسناد/Oil-.pdf
file:///D:/Work/Dr%20Takian%20Project/The%20END!%20My%20reports/دفتر%20بهبود%20تغذیه%20جامعه/اسناد/Oil-.pdf
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در سال  در قالب برنامه ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعهانجام شده فعالیت های . سایر 3-6-2-5

 دانشگاه علوم پزشکی کشور، به شرح زیر می باشد: 39و براساس گزارشات دریافتی از  1393

  عدد به شرح زیر: 2051432چاپ و توزیع پمفلت و بروشور های آموزشی به تعداد 

 عدد 90210پمفلت نمک کمتر زندگی سالمتر:  .1

 عدد 90210ار خون: نمک و فش .2

 عدد 90210نکاتی درباره نمک:  .3

  نمک درباره نکاتی لت. پمف14 تصویر

 قند، نمک و چربی مصرف الگوی اصالح به مربوط پوستر. 13 تصویر
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 عدد 90210ضرورت کاهش مصرف نمک در مهدهای کودك:  .4

 عدد 90210سالمت دانش آموزان با مصرف میان وعده های کم نمک:  .5

 عدد 587328پمفلت پیشگیری و کنترل کم خونی فقرآهن:  .6

 عدد 239700: ”د“پمفلت پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین  .7

 عدد 10000پمفلت پیشگیری از چاقی:  .8

 عدد10000پمفلت مصرف بی رویه فست فود و پیامد های آن:  .9

 عدد 60538پمفلت تغذیه در ماه مبارك رمضان:  .10

 عدد 673900تراکت تغذیه تکمیلی کودك :  .11

 عدد 2005لیفلت های تغذیه سالم:  .12

 عدد 2511آموزشی : بنرهای  .13

 عدد 14400نوموگرام تعیین نمایه توده بدنی :  .14

  رمضان مبارك ماه در تغذیه پمفلت. 15 تصویر
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  چاپ و توزیع کتاب ها و کتابچه های آموزشی جهت استفاده کارشناسان تغذیه، سالمت مادران، سالمت

 شامل: عدد 448674مدارس و کارشناسان بهزیستی و آموزش و پرورش به تعداد 

 جلد 5000کتابچه رهنمودهای غذایی:  .1

 جلد 38560کتابچه آموزشی خود مراقبتی تغذیه:  .2

 جلد15485کتاب تغذیه ویژه پزشکان خانواده و تیم سالمت:  .3

 جلد 81104کتابچه ایمنی غذا از مزرعه تا سفره:  .4

 جلد 5000کتاب تغذیه مادر در دوران بارداری و شیردهی:  .5

 جلد 47520تغذیه در سنین مدرسه برای کارشناسان: کتاب راهنمای آموزش  .6

کتابچه تغذیه در سنین مدرسه و بلوغ برای کارکنان سطوح محیطی و مراقبین بهداشت مدارس:  .7

 جلد 38600

 جلد 30000سال:  5کتابچه تغذیه کودکان زیر  .8

 
  سال پنج زیر کودکان تغذیه کتاب. 16 تصویر
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 جلد 81611کتابچه تغذیه کمکی کودکان:  .9

 جلد 26050کتابچه تغذیه در فشار خون باال:  .10

 1000گزارش بررسی ملی وضعیت آگاهی و عملکرد تغذیه ای کارکنان و خانوار ها: به تیراژ  .11

 جلد

 جلد 7134کتاب خوراك های بومی ایران: به تیراژ  .12

 جلد  50000کتابچه نقش و اهمیت روغن ها و چربی ها:  .13

 جلد 3500 کتابچه تغذیه سالم برای قلب سالم: .14

 جلد 3500کتابچه تغذیه درمانی در دیابت:  .15

 جلد 500کتابچه تخم مرغ معجزه ای در سفره:  .16

 
  سفره در ای معجزه مرغ تخم کتابچه. 17 تصویر

 14110کتابچه پیشگیری از چاقی و کاهش مصرف نمک در کودکان برای مربیان مهد کودك ها: .17

 جلد 

 )در استان فارس( جلد 300000جلدی امنیت غذا و تغذیه:  6کتابچه  .18



 

49 
 

 دفتر بهبود تغذیه جامعه

 

 تولید فیلم و تیزرهای آموزشی: 

 تیزر در خصوص کاهش مصرف نمک و قند 5تیزرهای آموزشی با موضوعات تغذیه سالم:  .1

لوح فشرده جهت  250دقیقه ای لقمه سالم برای دانش آموزان و تکثیر  10یک فیلم آموزشی  .2

 استفاده در مدارس و شبکه های بهداشتی درمانی

 در خصوص تغذیه سالم از طریق شبکه های اجتماعی  SMSارسال پیام و  .3

 

  عدد شامل: 191695چاپ و توزیع پوسترهای آموزشی به تعداد 

 عدد 42695پوستر آموزشی هرم غذایی و جایگزین های گروه های غذایی:  .1

 عدد 20000پوستر آموزشی مقوی سازی غذای کودك:  .2

 عدد20000کودك: پوستر آموزشی مغذی سازی غذای  .3

 عدد 64000پوستر آموزشی نقش ریزمغذی ها در سالمت:  .4

عدد جهت استفاده در مدارس و شبکه  100000پوستر آموزشی نمک کمتر، زندگی سالمتر:  .5

 های بهداشتی درمانی کشور

 

 عدد 9000پوستر آموزشی نان سالم:  .6

 

 سالم تر زندگی کمتر، نمک پوستر آموزشی . 18 تصویر
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  کارگاه شامل: 4951کارگاه های آموزشی تغذیه به تعداد تشکیل 

کارگاه های آموزشی تغذیه در سنین مدرسه برای کارشناسان بهداشت، تغذیه و آموزش و  .1

 روزه 2کارگاه  682پرورش: 

سال برای کاردان ها، کارشناسان تغذیه و بهداشت  5کارگاه های آموزشی تغذیه کودکان زیر  .2

 کارگاه 951بخشی :  خانواده و کارکنان بین

کارگاه های آموزشی تغذیه در پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر برای کارشناسان  .3

 روزه 3کارگاه  3318تغذیه استان و شهرستان: 

کالس های گروهی آموزش تغذیه در مراکز بهداشتی درمانی و واحد های مشاوره تغذیه :  .4

 کالس 81276

 عدد شامل: 1762ا به تعداد برگزاری همایش ها و جشنواره ه 

 عدد 1396جشنواره های غذای سالم : .1

 عدد 366همایش های علمی تغذیه سالم :  .2

 پیامک 2329849پیامک های تغذیه سالم:  .3

 عدد 2527پیام های تغذیه ای زیر نویس تلویزیونی :  .4

 عدد 1883مسابقه نقاشی در مدارس در خصوص تغذیه سالم : .5

 عدد 281115در خصوص تغذیه سالم : تکثیر و توزیع سی دی آموزشی  .6

 

 ساعته و تعیین میزان مصرف نمک 24ارزیابی دریافت نمک با روش سدیم دفعی ادرار . 7-2-5

کاهش مصرف نمک به عنوان موثرترین راهکار پیشگیری از فشارخون باال می باشد و بر اساس گزارش سازمان جهانی 

عروقی تا -مرگ ناشی از بیماری های قلبی 300000می توان از درصد فشار خون دیاستولیک  2بهداشت با کاهش 

پیشگیری کرد. تصویر درست از میزان دریافت نمک و شناسایی منابع اصلی نمک دریافتی به منظور  2020سال 

سیاست گذاری ها و برنامه ریزی صحیح و هدفمند برای کاهش مصرف نمک ضروری است. به همین منظور این پروژه 

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به اجرا درآمد تا میزان دریافت نمک و سهم اقالم غذایی  با همکاری

درصد از جامعه  80و گروه های غذایی اصلی در تامین نمک مورد شناسایی قرار گیرند. نتایج این بررسی نشان داد که 

 24ریافت می کنند. میانگین دریافت نمک براساس ادرار گرم/روز( نمک د 5مورد مطالعه، بیش از مقادیر توصیه شده )

گرم در روز(. همچنین میزان نمک دریافتی با استفاده از داده  9/6و  0/9)به ترتیب ساعته در مردان بیش از زنان بود

گرم بوده است. نمک اضافه شده در موقع پخت غذا و یا سر  9/10معادل  ساعت یاد آمد خوراك 24های پرسشنامه 

درصد(. بعد از نمک طعام مهمترین منابع غذایی  6/53) فره بیش از نیمی از کل دریافت نمک را تشکیل می دهدس

 تامین سدیم، نان، پنیر و دوغ می باشد. 
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 ایی انجام شدهسایر دستاوردها و اقدامات مداخله. 8-2-5

   از طریق پایگاه های سالمت و  هزارسالمند 600میلیون  و  3برای ”د“اجرای برنامه مکمل یاری ویتامین

 خانه های بهداشت

  از طریق پایگاه های سالمت و خانه میلیون زن میانسال  13برای ”د“اجرای برنامه مکمل یاری ویتامین

 های بهداشت

 یت سازیآموزش و ظرف 

های  مربیان منتخب آموزشگاهو تربیت آموزش دهندگان استانی ) کارگاه آموزشی تغذیه 4برگزاری  .1

 (شهرستان بهورزی و کارشناسان تغذیه استان و

 کارشناس تغذیه مراکز سالمت جامعه 477روزه و آموزش  7برگزاری کارگاه های آموزشی  .2

 مرکز خدمات جامع سالمتادغام خدمات مشاوره تغذیه چاقی و بیماری های غیرواگیر شایع در پایگاه و  .3

 فنون کارشناس تغذیه ستادی در خصوص اصول ونفر  280و آموزش کارگاه آموزشی کشوری  4برگزاری  .4

 سازی برنامه های بهبود تغذیه جامعه نهادینه واستقرار 

 کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید پایش فعال برنامه پیشگیری و 

مکمل یاری ید مادران باردار از طریق خانه های بهداشت و پایگاههای سالمت )مولتی ویتامین مینرال حاوی  .1

 میکروگرم ید( 150

مرکز پایش ید ادراری دانش آموزان به منظور حصول اطمینان از دریافت کافی ید در جمعیت تحت پوشش  .2

 خدمات جامع سالمت

برگزاری کالس های آموزش گروهی خانواده ها، فروشندگان مواد غذایی در مورد عرضه و مصرف نمک ید دار  .3

 تصفیه شده توسط کارشناس تغذیه  

تغذیه با تاکید بر پیشگیری از چاقی و بیماری های غیرواگیر از طریق کالس های گروهی در  آموزش همگانی .4

 مراکز سالمت جامعه
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 چالش ها. 6
 اجرای طرح به کارگیری کارشناسان تغذیه در مراکز سالمت جامعه با چالش هایی رو به رو بوده است از جمله:

  قرارداد با کارشناسان تغذیهعدم حضور پیمان کاران مناسب جهت عقد 

در استان تهران از میان سه دانشگاه، تنها دانشگاه شهید بهشتی توانسته است طرح را اجرا نماید و دو دانشگاه دیگر 

هنوز به دنبال جذب کارشناس تغذیه و مشارکت با پیمان کاران هستند. در حال حاضر  شرکت واحدی با نام شرکت 

ندازی است که شعبات این شرکت در کل کشور به صورت یکسان، دستورالعمل ها و قراردادها آوای سالمت در حال راه ا

را اجرا نمایند. در حال حاضر در هر دانشگاه پیمان کاری جذب شده است اما مشکالتی وجود دارد چرا که پیمان کاران 

مل ها در نقاط مختلف متفاوت است. حاضر، سابقه کار این چنینی نداشته اند، به همین خاطر پیاده سازی دستورالع

اما در حال حاضر، طرح در چند دانشگاه بزرگ کشور )شهید بهشتی، مازندران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و آغاز 

 شده و در حال پیگیری می باشد.

  مسائل مالیکمبود نیروی انسانی بومی و عدم جذب نیروی انسانی )کارشناسان تغذیه( به علت 

تمزد فعلی برای کارشناسان تغذیه ایجاد انگیزه نمی کند که این مورد از عوامل تهدید کننده و محدود حقوق و دس

کننده سیستم است. برخی از دانشگاه ها حتی نتوانسته اند یک کارشناس تغذیه جذب کنند از جمله سیستان و 

نیز عدم حضور و جذب کارشناس  شهراسالمالمت جامعه شهری و روستایی همچنین در مراکز سبلوچستان  و سمنان. 

فرم قرارداد و شرایط حقوقی از نظر کارشناسان مناسب نیست و تغذیه از معضالت موجود عنوان شده بود. چرا که 

معضل دیگر عدم پایبندی پیمان کاران و اجرای صحیح قرارداد و دستورالعمل ها می باشد. در جهت رفع معضل نیروی 

شبکه به دنبال اجباری نمودن طرح نیروی انسانی برای کارشناسان ر بهبود تغذیه جامعه، و با پیشنهاد دفتانسانی 

کارگیری کارشناسان تغذیه مذکر در قالب همچنین به تغذیه است تا کارشناسان از این طریق به سیستم وارد شوند.

 خدمت سربازی در مراکز خدمات سالمت جامعه می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. 

 کیفیت پایین تجهیزات و ابزار مورد استفاده در بسیاری از مراکز 

آنها صورت گرفته در برخی مراکز کمبودهایی در زمینه تجهیزات وجود داشته است که درخواست برای فراهم سازی 

است اما مساله دیگر در زمینه کیفیت و مارك تجهیزات خریداری شده است. در برخی مراکز ترازو و قدسنج با کیفیت 

عالی تهیه شده است اما در اکثر مراکز، لوازم تهیه شده کیفیت مناسبی ندارند و این مساله از آنجایی حائز اهمیت است 

فت به ویژه برای سنین پایین تر که این موارد اهمیت بیشتری دارد. این مساله که صحت سنجش زیر سوال خواهد ر

در حالی مطرح شده است که پیش از این، شبکه از تمام ادارات درخواست نموده بود ویژگی های تجهیزات مورد نظر 

کرد و شبکه این موارد را به  خود را ارائه بدهند و دفتر تغذیه نیز استانداردهای ترازو و قدسنج و مارك بهتر را معرفی

تجهیزات خریداری شده اغلب نامناسب، غیراستاندارد و غیر قابل استفاده در برخی مناطق دانشگاه ها ابالغ نمود اما 

 هستند.
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 سخن آخر. 7
پیاده سازی طرح تحول سالمت در بحث تغذیه بسیار مثبت و کمک کننده بوده است چرا که مقرر است کارشناس "

تغذیه نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها بازی کند. هم اکنون کارشناسان تغذیه در مراکز سالمت دارای جایگاه 

های این کارشناسان می تواند سبک زندگی هستند و دسترسی مردم به آنها آسان تر و رایگان شده است. صحبت 

 مردم را تغییر دهد و اطالعات نادرست در زمینه تغذیه و باورهای غلط را اصالح نماید. 

است که هزینه اثربخشی ی ابتکاردر طرح تحول سالمت، یک اقدام بحث به کارگیری کارشناس تغذیه در سطح محیطی 

پیشگیری، کنترل بیماری ها و جلوگیری از پیشرفت آنها نیز مورد بهبود شاخص های تغذیه جامعه، آن در خصوص 

هزینه اثربخش بودن آن در مطالعات تایید شود می تواند به عنوان الگویی برای  چنانچه و مطالعه قرار خواهد گرفت

رواگیر بیماری های غیپیشگیری و کنترل سایر کشورها جهت رویارویی با معضالت شدید مطرح شده در جهان در بحث 

 ]یاستگذار ملیس[" .مطرح شود
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 فهرست منابع. 8
  ،1393گزارش برنامه ها و عملکرد دفتر بهبود تغذیه جامعه 

  بسته خدمت تغذیه ویژه مراقب سالمت در طرح نوین نظام تحول سالمت در حوزه بهداشت )در حاشیه

 1394شهرهای بزرگ(، فروردین 

  ویژه مراقب سالمت در طرح نوین نظام تحول سالمت در حوزه بهداشت )در حاشیه بسته آموزشی تغذیه

 1394شهرهای بزرگ(، 

  ،1394بسته خدمت تغذیه ویژه پزشک در برنامه تحول نظام سالمت در بخش بهداشت 

  ،1392مجموعه اموزشی تغذیه برای تیم سالمت در برنامه پزشک خانواده 

  1394تغذیه در برنامه تحول نظام سالمت در بخش بهداشت، بسته خدمت تغذیه ویژه کارشناسان 

  مجموعه آموزشی رژیم درمانی ویژه کارشناسان تغذیه مراکز جامعه خدمات سالمت طرح تحول نظام

 1394سالمت )ویژه حاشیه شهرهای بزرگ(، 

 دستورالعمل اجرایی برنامه کمک غذایی مادران باردار نیازمند به حمایت های تغذیه ای 

 1392نمای وزن گیری مادران باردار، ویژه تیم سالمت در برنامه پزشک خانواده، پاییز راه 

  دستورالعمل اجرایی برنامه ارتقای سطح سالمت دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم از طریق

 1392-93آموزش تغذیه و آهن یاری، 

 سال روستا  3-6بود وضع تغذیه کودکان دستورالعمل طرح تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها )به

 1386مهدها(، 

  عبداللهی زهرا مصاحبه با سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه، سرکار خانم دکتر 

 مصاحبه با کارشناس دفتر بهبود تغدیه جامعه، سرکار خانم دکتر پریسا ترابی 

 بهداشت جهانی سازمان مدل قالب در بهداشت حوزه در مختلف کشورهای وضعیت تطبیقی مطالعه 

 1394، در راستای اجرای طرح تحول سالمت شهرید از شبکه بهداشت و درمان اسالمگزارش بازد 

  ،1394گزارش بازدید از شبکه بهداشت و درمان تبریز در راستای اجرای طرح تحول سالمت 

  ت و نظام ارجاع در مجتمع سالمفرآیندهای اجرایی و دستورالعمل ارائه خدمات مشاوره تغذیه در برنامه

 1393مناطق شهری، گروه کارشناسان بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی، 

  ،1394گزارش بازدید از شبکه بهداشت و درمان استان فارس در راستای اجرای طرح تحول سالمت 


