مهمتزین اقدامات واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی در سال 1391
 ثزوبمٍ ریشی ي اجزای ثزوبمٍ تًسیغ یک يػذٌ غذای گزم در تمبم ريستبمُذَبی استبن ثب َمکبری سبسمبن ثُشیستی
ثزوبمٍ ریشی ي اجزای ثزوبمٍ حمبیت تغذیٍ ای اس کًدکبن سیز  6سبل دچبر اختالل رضذ در  4ضُزستبن استبن ثب َمکبری کمیتٍ امذاد امبم
خمیىی(رٌ)
 ثزوبمٍ ریشی ي اجزای ثزوبمٍ حمبیت تغذیٍ ای اس سوبن ثبردار دچبر سًء تغذیٍ در  6ضُزستبن استبن ثب َمکبری ثىیبد ػلًی
 اجزای آسمبیطی مىحىی َبی جذیذ يسن گیزی سوبن ثبردار ي ارسضیبثی آن در  2ضُزستبن استبن
 اجزای طزح ملی تؼییه يضؼیت ریشمغذی َب در استبن فبرس ي ارسبل پزسطىبمٍ َب ي ومًوٍ َبی سزم ثٍ آسمبیطگبٌ رفزاوس
 آمًسش ي فزَىگسبسی جبمؼٍ اس طزیك َمکبری ثب سبسمبن صذا ي سیمب در اجزای ثیص اس  20ثزوبمٍ سوذٌ در رادیً ي تلًیشیًن
 حضًر در ضًرای ػبلی غذا ي تغذیٍ ي کبرگزيٌ َبی آمًسش ي فزَىگسبسی ي تطکیالت غذا ي تغذیٍ ي پیگیزی مصًثبت آن
َ مکبری ثب گزيٌ تغذیٍ داوطکذٌ ثُذاضت ي تغذیٍ در آمًسش تغذیٍ جبمؼٍ وگز ثٍ داوطجًیبن کبرضىبسی تغذیٍ در حًسٌ مؼبيوت ثُذاضتی
 تذيیه طزح ػملیبتی ياحذ تغذیٍ جبمؼٍ ي اثالؽ آن ثٍ ياحذَبی تبثؼٍ در ضجکٍ َبی ثُذاضت ي درمبن
 تذيیه طزح ػملیبتی مذیزیت تغذیٍ در ثحزان ي ارائٍ ثٍ کمیتٍ ثحزان مؼبيوت ثُذاضتی
 پبیص ي وظبرت مزاکش مطبيرٌ تخصصی تغذیٍ ي ثزرسی ػملکزد کبتزضىبس تغذیٍ در مطبيرٌ گزيٌ َبی آسیت پذیز
 ثزيسرسبوی ية سبیت ياحذ ي ثبرگذاری مطبلت جذیذ در آن ثٍ مىظًر اطالع رسبوی ي آمًسش
 اجزای طزح تؼییه ضیًع سًءتغذیٍ ثز حست ػًامل اجتمبػی تؼییه کىىذٌ سالمت
سیبن)
 افتتبح سٍ طزح در جُت ارتمبئ دستزسی فیشیکی ثٍ آثشیبن (مجتمغ غذاَبی در یبیی – مزکش فزيش آثشیبن – مزکش آمًسضی طجخ آة
ثبتفبق مسئًلیه ضیالت
تُیٍ گشارش وظبم مزالجت ثزوبمٍی پیطگیزی ي کىتزل اختالالت وبضی اس کمجًد یذ در استبن فبرس ،سبلَبی 1368 -91
تذيیه ثزوبمٍ ػملیبتی تغذیٍ در پیطگیزی اس ثیمبریُبی للجی ػزيلی اس 1396-1392
 اجزای سًمیه ثسیج آمًسضی تغذیٍ يتُیٍ استىذ يمطبلت آمًسضی در ایه سمیىٍ
مطبيرٌ تغذیٍ ثٍ ثیص اس  90درصذ گزيَُبی آسیت پذیز ارجبع ضذٌ ثٍ مزاکش مطبيرٌ تغذیٍ در سمیىٍ دیبثت چبلی يتغذیٍ کًدکبن ،سوبن
ثبردار ي....
جمغ آيری يتُیٍ مجمًػٍ غذاَبی سىتی استبن فبرس
 ارسبل ممبلٍ ثٍ کىگزٌ تغذیٍ
 اجزای طزح ثزرسی ضیًع تغذیٍ کًدکبن سیز  6سبل اس طزیك وزم افشار  ENAثصًرت پبیلًت در ضُزستبن مُز
 تُیٍ مجمًػٍ آمًسضی پیطگیزی يکىتزل چبلی يیژٌ پشضکبن يکبرضىبسبن ثصًرت آمًسش مجبسی ثب َمکبری لطت آمًسش مجبسی داوطگبٌ

