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  دستورالعمل طرح تأمین یک وعده غذاي گرم در روستامهدها 
  )سال روستامهدها 3- 6بهبود وضع تغذیه کودکان (

  : مقدمه
ـ تاست وبادرنظر داش نوزنده ماند یزندگ ینکه تغذیه عامل اصلی واساسیاباتوجه به  یکـی از  له کـه فقر أن این مس

سال می باشد،بنابراین بهبـود وضـع تغذیـه    6ه کودکان زیر دالیل بروز سوء تغذیه  درگروههاي آسیب پذیر از جلم
سـال   6کودکان درسن رشد ،راهکار اساسی جهت ارتقاء سالمت وبهبود رشد فیزیکی وذهنی و پرورش کودکان زیر 

لـذا دفتـر مطالعـات اجتمـاعی     . می باشد چرا که اساس توسعه پایدار در جوامـع بـه کودکـان سـالم بسـتگی دارد      
وباهمکاري دفتر سـالمت خـانواده    15ت رفاه وتأمین اجتماعی درنظردارد به استناد بند ب تبصره وفقرزدایی وزار

وجمعیت وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ودفتر امور کودکان ونوجوانان سازمان بهزیسـتی کشـور طـرح    
  .تأمین یک وعده غذاي گرم به کودکان روستامهدها ومناطق محروم را به اجرا گذارد

  

  : مفاهیمریف تع
به خانواده هایی اطالق می شود که درآمدشان از منابع مختلف براي تأمین تمام یا   :خانواده هاي کم درآمد - 

  .مسکن، بهداشت ودرمان وآموزش کفایت نکند برخی از نیازهاي ضروري ،شامل خوراك ،پوشاك ،
  )کالري 2000دریافت انرژي کمتر از (.یعنی دریافت ناکافی کالري یا یک یا چند ماده مغذي  :فقر غذایی- 
سال در  3-6دراین دستورالعمل منظور از کودك کلیه کودکان . سال باشد 18سن او کمتر از ست که کسی ا  :کودك - 

  .روستامهدها می باشد
  .ست که درمناطق روستایی واقع گردیده است منظور از روستامهد ، مهدکودکهایی ا :روستامهد- 
  

  : هدف کلی
  ستاییوساله خانواده هاي نیازمند درمناطق محروم ور 3-6وضع تغذیه کودکان بهبود 

  
  : اهداف اختصاصی

  مهدها ستااي کودکان از طریق ارائه یک وعده غذاي گرم در رو تغذیهتأمین بخشی از نیازهاي )1
  ...ومناسب  یافزایش آگاهی کودکان درزمینه آشنایی با گروه هاي غذایی  ،میان وعده هاي غذای) 2
  )کم وزنی(سال روستامهدها براساس شاخص وزن براي سن  3-6بررسی وضعیت رشد کودکان ) 3
  ارتقاء آگاهی خانواده هادرزمینه تغذیه ورشد کودك) 4
  آگاهی مدیران ومربیان روستامهدها درزمینه رشد وتغذیه کودك ارتقاء) 5
  اصالح عادات وایجادرفتار تغذیه اي صحیح درکودکان  )6
  غیب خانواده ها جهت استفاده از خدمات روستامهدهاتر )7
  
  
  
  



  : جامعه هدف 
جهــت (یــادگیري قراردارنــد  –ســال کــه در روســتامهدها تحــت پوشــش خــدمات یــاددهی  3-6کودکــان )1

  )برخورداري ازیک وعده غذاي گرم
ح درصورت وجود اعتبارکودکان مهدهاي کودك مناطق آسیب خیـز وحاشـیه شـهر ازخـدمات طـر     : 1تبصره

  .بهره مند خواهند شد
معلوالن جسمی حرکتی متوسط وخفیف ،معلولین ذهنـی متوسـط   (کلیه کودکان معلول درروستاها : تبصره

که در روسـتامهدها ثبـت نـام     ) وخفیف ،کودکان نیمه بینا ،کودکان نیمه شنوا وکودکان مبتال به صرع خفیف
  .شده ا ند تحت پوشش طرح قراردارند 

جهت برخـورداري از خـدمات   ( که از خدمات مهدهاي کودك روستایی بهره مند می شوندوالدین کودکانی ) 2
  )آموزشی وفرهنگی 

  )جهت برخورداري ازخدمات آموزشی وفرهنگی(مدیران ومربیانی که در روستامهدها شاغل هستند )3 
  

  : اقدامات اجرایی 
  :مجریان طرح - 

لتـی روسـتایی ،روسـتامهدها و مهـدکودك هـاي      این طرح درکلیه روسـتامهدها اعـم از مهـدکودك هـاي دو    
  .روستایی هیأت امنایی در سراسر کشور اجرا می شود

  

  :کمیته استانی بهبود تغذیه  - 
  :اعضاء)1

  .مدیرکل بهزیستی یا معاون اموراجتماعی بهزیستی استان
  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

  کارشناس مسئول بهداشت وتغذیه دانشگاه علوم پزشکی
  ارشناس مسئول امورکودکان ونوجوانان بهزیستی استانک

  :جلسات) 2
ماه یکبار وبنا برضرورت درزمانهـاي تعیـین شـده ،توسـط اعضـاء       2جلسات کمیته اي استانی حداقل هر 

  .تشکیل می شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :شرح وظایف) 3



  .برنامه ریزي ونظارت جهت توزیع مناسب منابع مالی در شهرستانهاي استان-
  ه جدول فعالیت هاي کمیته استانتهی-
  .تدوین برنامه عملیاتی طرح وابالغ به کمیته اجرایی شهرستان وباتوجه به شرایط جغرافیایی منطقه-
  برگزاري جلسات توجیهی جهت عوامل اجرایی طرح درسطح استان-
  ...)شور وکتاب، پوستر،پمفلت، برو(تأمین بسته هاي آموزشی موردنیاز و توزیع به کمیته شهرستان -
  .برنامه ریزي جهت اجراي کارگاه هاي آموزشی تغذیه -
  .آگاه سازي جامعه در زمینه بهبود وضعیت تغذیه از طریق رسانه هاي گروهی استان-
  .پیگیري انجام فعالیت ها براساس دستورالعمل اجرایی طرح-
  .فراهم نمودن زمینه اجراي طرح درسطح شهرستانها  -
با ارسال اطالعات به کمیته علمی کشوري و پس خوراند بـه   یابی فعالیت ها همراهپایش وارزش –نظارت  -

  .شهرستانها
  .تهیه گزارش عملکرد وارسال به دبیرخانه کمیته کشوري درابتدا ، میان وانتهاي برنامه-
   

  :کمیته بهبود تغذیه شهرستان - 
  :اعضاء) 1
  )ستان رئیس کمیته مسئول اموراجتماعی شهر(رئیس اداره بهزیستی شهرستان -
  رئیس مرکز بهداشتی یامدیر شبکه بهداشت ودرمان -
  .کارشناس بهداشت وتغذیه شهرستان-
  کارشناس امورکودکان شهرستان-
  

  :جلسات) 2
  .جلسات کمیته شهرستان حداقل هرماه یکبار وبنا برضرورت در زمانهاي تعیین شده تشکیل می شود -
  

  :شرح وظایف) 3
  توجیه عوامل اجرایی ومرتبط در سطح شهرستان-
اخذ وابالغ دستورالعمل هاي اجرایی مربوط به طرح از کمیته استانی به منظور بهره گیري از راهکارهـاي   -

  فنی وراهنمایی هاي الزم
  برگزاري جلسات توجیهی با اعضاءاصلی کمیته روستایی به منظورتوجیه طرح-
  انجام هماهنگی هاي بین بخشی-
  
  
  
  
  نظارت وپیگیري مستمر برروند اجراي طرح در روستامهدها-
وارسـال بـه کمیتـه اسـتان درپایـان       2ازمرکز بهداشتی ،درمانی وتکمیل فرم شـماره   1دریافت فرم شماره -

  طرح
  ارزشیابی طرح وبررسی نقاط قوت وضعف وارائه راهکار به کمیته استانی-
  ارسال گزارش فصلی به کمیته استانی-
  



  :یته بهبود تغذیه روستاکم - 
  :اعضاء) 1
  دهیار روستا -
  بهورز مرکز یاپایگاه بهداشتی -
  مدیر روستامهد -
  نماینده شوراي اسالمی بخش-
  )ساکن روستا(یک نفرازمعتمدین محلی-
  یک نفر به نمایندگی از خانواده کودکان حاضردر روستامهد-

ر مجتمع عضو کمیته بهبود تغذیه روستایی مـی  درروستاهایی که مجتمع روستایی فعال است ،مدی: تبصره
  .باشد

  

  :جلسات) 2
جلسات کمیته ي محلی حداقل هرهفته یکبار و بنا بر ضرورت درزمان تعیین شده توسط اعضاء برگزا رمی 

  .شود 
 وسـتا حـداکثر ظـرف   ر تـه یکم يزراه اندار منظو است به ان موظفتهرسش ستییاداره بهز رییس: 1تبصره

  .دییل کمیته اقدام نماکبه تش تبمدت یک هفته نس
 .باشد  مهد میاوستیا ر و ییروستا عمامجتی دهیاري سات کمیته درمحللل جیکشمحل ت: 2تبصره 

  

  :شرح وظایف) 3
  اعالم تعداد کودکان روستامهدها به کمیته شهرستان -
ــان مراکــز بهداشــتی بــه منظــورتعیین شــاخص تــن ســنجی   - ــا کارکن م  ك(انجــام همــاهنگی وهمکــاري ب

  میان وانتهاي برنامه -درابتدا )وزنی
  هماهنگی وهمکاري دراجراي برنامه هاي آموزش والدین روستامهدها-
هماهنگی وهمکاري با معتمدین محلی به منظور طبخ وتوزیـع روزانـه غـذاي کودکـان براسـاس شـرایط       -

  منطقه
  همکاري ونظارت مستمر و پی گیربرطبخ وتوزیع روزانه  غذاي کودکان -
  
  
  
  .ظارت وارزشیابی طرح، تهیه گزارش وارسال به کمیته ي شهرستان ن-
  
  

  :نیروي انسانی وشرح وظایف آنان 
  کارشناس مسئول امورکودکان استان )1

  :کارشناس امورکودکان شهرستان)12
  .انجام هماهنگی هاي درون بخشی وبرون بخشی -
  .مهدهاتوجیهی براي مدیران ومربیان روستا –برگزاري جلسات آموزشی  -



  . وارایه آن به کمیته شهرستان 2همکاري با کارکنان بهداشتی درتکمیل فرم شماره -
  تکمیل فرم هاي آماري و ارائه آن به کمیته شهرستان-
  بازدید،نظارت وپی گیري مستمربر رونداجراي طرح-
  نظارت برحسن اجراي کارگاه هاي آموزشی مدیران ومربیان -
رح وبررسی نقاط قوت وضعف وارسـال گـزارش وارائـه راه کـار بـه کمیتـه       ارزشیابی از مراحل اجراي ط-

  استانی
  

  :مدیر ومربی وروستامهدها  )3
یا پایگـاه  سال تحت پوشش وارسال به کمیته بهبود تغذیه روستا وخانه بهداشت  3-6تهیه لیست کودکان  -

  .بهداشتی به منظور ارزیابی وضعیت تن سنجی کودکان 
  .ارگاه هاي آموزشی طرحشرکت در جلسات وک -
  آموزش به کودکان روستا مهد درقالب محتواي آموزشی ارائه شده از کمیته کشوري -
  برگزاري جلسات بحث گروهی اولیاء وسنجش دانسته هاي تغذیه اي والدین-
  آموزش به همکاران ووالدین کودکان براساس محتواي ارائه شده از کمیته کشوري-
  ته روستا وتهیه لیست کودکان وتحویل به کمیته روستاهماهنگی وهمکاري با کمی-
  هماهنگی وهمکاري با کارکنان بهداشتی روستا به منظور تن سنجی کودکان -
  دریافت وسایل آموزشی وبهداشتی وتوزیع در مهدکودك-
  .تهیه موادغذایی جهت طبخ یک وعده غذاي گرم کودکان  -
  

کودکان به منظور طـبخ غـذا    د است وجلب مشارکت اولیاءلیت پخت غذا برعهده مدیرروستامهومسئ:تبصره
بدیهی است برنامه ریزي وهماهنگی براي ایـن  . بعنوان یکی از نقاط قوت اجراي این طرح محسوب می شود

  .کار توسط مدیر روستامهد وبانظارت کمیته بهبود تغذیه روستا انجام خواهد شد
  
  
  
  
  

  :وظایف بخش بهداشت در اجراي طرح 
  .درتدوین دستورالعمل اجرایی برنامه همکاري-
  تعیین محتواي آموزشی درسطح ستاد واستان -
  تعیین شاخص هاي تن سنجی کودکان درابتدا ،میان وانتهاي طرح درسطح روستا وشهرستان -
،تطابق وبومی سـازي سـبد غـذایی بـا فرهنـگ      ) مطابق پیوست(تعیین سبد غذایی کودکان درسطح ستاد -

  .قه درسطح استانوعادات غذایی منط
همکـاري در آمـوزش اصــول تغذیـه صـحیح کودکــان بـه کارکنـان ســازمان بهزیسـتی درسـطح اســتان         -

  وشهرستان
  .تغذیه اي درسطح شهرستان واستان  –تقویت مراقبت هاي بهداشتی  -
  .اجراي طرح درسطح ستاد، استان وشهرستان همکاري درنظارت، پایش وارزشیابی  -
  .ص عملکردي درسطح ستاد، استان وشهرستان همکاري درتعیین شاخ -
  



  :مکان اجراي طرح 
مکان اجراي طرح کلیه روستامهدها ومهدهاي کودك دولتی روستایی وهیأت امنایی درسراسر کشـور مـی   -

  .باشد


