
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش                   وزارت رفاه و تامين اجتماعي             سازمان بهزيستي كشور      
 پزشكي

 معاونت سالمت                                      معاونت هدفمند نمودن يارانه ها         معاونت امور اجتماعي            
                    دفتر سالمت خانواده و جمعيت  دفتر فقرزدايي و مطالعات اجتماعي   ور كودكان و نوجوانان  فتر امد

 )هبود تغذيهاداره ب                                                                                                                                                (

 
 1386تابستان 

 

دستورعمل طرح تامين يك وعده غذاي گرم در 

 3 – 6بهبود وضع تغذيه كودكان (روستا مهدها 

 ) سال روستا مهدها



 ٢

 كودكان اگر به توانمندي هاي ذهني و جسمي خود نرسند فردا دير است 

 :مقدمه

 – الغري –به صورت كم وزني (گزارش هاي موجود در كشور حاكي از آن است كه سوء تغذيه 

 Aيتامين  سال و كمبود ريزمغذي ها به ويژه يد، آهن، كلسيم، روي، و6 در كودكان زير )كوتاه قدي

،D ،B۶كمبود ريزمغذي ها با عوارض .  در افراد جامعه به عنوان يك مشكل عمده مطرح است

متعدد از جمله اختالل رشد  جسمي و تكامل مغزي، كاهش  بهره هوشي، كاهش  قدرت يادگيري، 

ي هاي افت  تحصيلي ، افزايش موارد ابتال  به بيماري ها و پوكي استخوان، نهايتا با كاهش توانمند

 . ذهني و جسمي افراد  همراه است

درآمد، دسترسي به غذا، :  عامل اساسي شامل4براي بهبود وضع تغذيه كودكان بايد در زمينه 

راهكارهاي مختلف به طور هماهنگ به مرحله اجرا دسترسي به خدمات بهداشتي، فرهنگ تغذيه اي 

 .گذاشته شود

توانمنديهاي ذهني و جسمي كودكان، مراقبت تغذيه اي از    با توجه به اينكه شرط الزم دستيابي به 

آنان است و مراقبت تغذيه اي در كودكان به ارتقاء شاخص هاي رشد، دريافت غذاي سالم و مغذي و 

ايجاد باورها و عادات صحيح غذايي در كودكي و بزرگسالي منجر مي شود بنابراين ارتقاء آگاهي، 

اقبين كودك در خانواده و مراقبين او در جامعه از عوامل اصلي  بينش و عملكرد تغذيه اي مر،نگرش

 .تأمين كننده مراقبت تغذيه اي است



 ٣

  سال نيازمند در مناطق محروم و روستايي6تغذيه و آموزش كودكان زير  همچنين كمك به بهبود 

 .ضروري استبسيار  امري

 

 :بيان مسأله

 1377معه معاونت سالمت در سالاولين بررسي كشوري كه توسط دفتر بهبود تغذيه جا

(ANIS١) هزار 800( سال كشور 5 درصد كودكان زير 4/15انجام شده است نشان مي دهد كه 

 هزار 540( درصد9/10و )  كودك، يك نفر7از هر (دچار كوتاه قدي متوسط و شديد هستند ) نفر

 5درصد كودكان زير  9/4اين بررسي نشان داد كه . دچار كم وزني متوسط و شديد مي باشند) نفر

همچنين بر اساس نتايج دومين . از الغري متوسط و شديد رنج مي برند)  هزار نفر170(سال كشور 

 درصد كم وزني، كوتاه قدي و الغري متوسط و شديد 1383 در سال ANIS٢بررسي كشوري فوق 

 . بوده است7/3 و7/4، 2/5در كل كشور به ترتيب 

ر كاهش چشمگير شيوع سوء تغذيه در كشور مي باشد ليكن اين  اگر چه نتايج اين بررسي بيانگ

 .معضل در استان هاي كشور به طور نا همگن  مي باشد و مناطق محروم، نيازمند توجه ويژه هستند

در راستاي توانمندسازي  رشد كودكان و    لذا ضرورت دارد در جهت پيشگيري از آسيب هاي

به همين منظور و در راستاي . در اين زمينه پيش بيني نمودخانواده ها و كودكان برنامه هايي را 

، مبلغي معادل 15تبصره ) ب( از محل بند اجتماعيتحقق اين امر، وزارت رفاه و تأمين 

 . اختصاص داده استاروستا مهده گرم در غذاي يك وعده تأمينجهت ريال  000/000/000/90



 ٤

 

 :مستندات قانوني 

 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  قانون95ماده » و«برطبق بند  )1

اسالمي ايران، دولت مكلف به تامين غذايي سالم و كافي در راستاي سبد مطلوب غذايي و 

تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تامين مسكن ارزان قيمت، همچنين 

ل تحت پوشش آموزش عمومي  سا18حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از 

رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق جابجايي و تخصيص كار 

 .آمد منابع يارانه مي باشد

 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي حمايت از كودكان و 1ماده » ط«به استناد بند  )2

 .زنان بي سرپرست برعهده دولت مي باشد

 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كاهش 1ماده » ك«ن به استناد بند همچني )3

 .نابرابري و فقر بر عهده دولت مي باشد

 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تامين حداقل زندگي 4ماده » ه«به استناد بند  )4

لويت افرادي كه به داليل جسمي براي همه افراد و خانواده هايي كه درآمد كافي ندارند با او

 .و رواني قادر به كار نيستند بر عهده دولت است

 

 



 ٥

 : تعريف مفاهيم

 از منابع مختلف براي تأمين نآمد شااطالق مي شود كه در خانواده هايي  به :خانواده هاي كم درآمد

موزش تمام يا برخي از نيازهاي ضروري، شامل خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و درمان و آ

 .كفايت نكند

 2000 از كمتر انرژي دريافت.( ناكافي كالري يا يك يا چند ماده مغذي دريافت يعني :فقر غذايي

  )كالري

در اين دستورعمل منظور از كودك كليه .  سال باشد18كه سن او كمتر از   كسي است:كودك

 . سال در روستا مهدها مي باشد3 – 6كودكان 

 .ا مهد،  مهدكودكهايي است كه در مناطق روستايي واقع گرديده است منظور از روست:روستا مهد

 :هدف كلي

 . ساله خانواده هاي نيازمند در مناطق محروم و روستايي 3 – 6   بهبود وضع تغذيه كودكان 

 :اهداف اختصاصي

تامين بخشي از نيازهاي تغذيه اي كودكان از طريق ارائه يك وعده غذاي گرم در روستا  )1

 .مهدها

زايش آگاهي كودكان درزمينه آشنايي با گروه هاي غذايي، ميان وعده هاي غذايي مناسب اف )2

 ...و 



 ٦

كم ( سال روستا مهدها براساس شاخص وزن براي سن 3 – 6بررسي وضعيت رشد كودكان  )3

 ).وزني

 .ارتقاء آگاهي خانواده ها در زمينه تغذيه و رشد كودك )4

 .در زمينه رشد و تغذيه كودكارتقاء آگاهي مديران و مربيان روستا مهدها  )5

 . كودكان صحيح در رفتار تغذيه اي ايجادعادات و اصالح )6

 .ها جهت استفاده از خدمات روستا مهدها ترغيب خانواده )7

 

 :جامعه هدف

 يادگيري قرار – سال كه در روستا مهدها تحت پوشش خدمات ياددهي 3 – 6كودكان  )1

 )جهت برخورداري از يك وعده غذاي گرم. (دارند

در صورت وجود اعتبار كودكان مهدهاي كودك مناطق آسيب خيز و حاشيه شهر از خدمات : 1تبصره 

 .طرح بهره مند خواهند شد

معلوالن جسمي حركتي متوسط و خفيف، معلولين ذهني ( كليه كودكان معلول در روستاها :2 تبصره

كه در روستا )  به صرع خفيفمتوسط و خفيف، كودكان نيمه بينا، كودكان نيمه شنوا و كودكان مبتال

 . مهدها ثبت نام شده اند تحت پوشش طرح قرار دارند

جهت . (والدين كودكاني كه از خدمات  مهدهاي كودك روستايي بهره مند مي شوند )2

 )برخورداري از خدمات آموزشي و فرهنگي



 ٧

شي و جهت برخورداري از خدمات آموز. (مديران و مربياني كه در روستا مهدها شاغل هستند )3

 )فرهنگي

 

 :اقدامات اجرايي

 : مجريان طرح-

   اين طرح در كليه روستا مهدها اعم از مهدكودك هاي دولتي روستايي، روستا مهدها و 

 .مهدكودك هاي روستايي هئيت امنائي در سراسر كشور اجرا مي شود

 :ساختار نظارتي -

 :كميته كشوري طرح بهبود تغذيه) الف

 :اعضاء  )1

 .رزدايي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به همراه كارشناسانمدير كل دفتر فق 

 .مدير كل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور به همراه كارشناسان 

 آموزش پزشكي به همراه وزارت بهداشت، درمان وسالمت خانواده و جمعيت مدير كل دفتر  

 .كارشناسان اداره بهبود تغذيه

 

 : جلسات )2

 ماه يكبار و بنا بر ضرورت در زمانهاي تعيين شده توسط اعضاء 2ه كشوري حداقل جلسات كميت

 .تشكيل خواهد شد



 ٨

با پيشنهاد اعضاء كميته حضور ساير نمايندگان پيشنهادي بدون حق راٌ ي بال مانع مي  : 1      تبصره

 .باشد 

 .جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسميت پيدا مي كند  : 2     تبصره 

  :وظايف )3

 .برنامه ريزي و سياست گذاري در ارتباط با شيوه انجام طرح 

 .برنامه ريزي جهت توزيع مناسب منابع مالي  

 .تهيه و تدوين شيوه نامه اجرايي طرح بهبود تغذيه كودكان در روستا مهدها 

 .بازنگري دستورعمل هاي اجرايي 

 .توجيه كارشناسان مسئول استانها و عوامل اجرايي مرتبط 

 .ي به استانها و ارائه طريق به آنهاپاسخگوي 

 .تهيه و تدوين محتوا و متون آموزشي و جزوات ويژه مديران و مربيان 

از طريق رسانه هاي گروهي در زمينه نيازهاي  آماده سازي اذهان عمومي و فرهنگ سازي 

 .تغذيه ا ي كودكان 

 .طرح گردآوري آمار و اطالعات و تهيه گزارش به منظور پايش و ارزشيابي  

 .پيش بيني در مورد تداوم اجراي طرح در سالهاي بعد 

 كميته استاني بهبود تغذيه) ب

 :اعضاء) 1

 .يا معاون امور اجتماعي بهزيستي استانمدير كل بهزيستي  



 ٩

 .معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 

 .كارشناس مسئول بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشكي 

 .وجوانان بهزيستي استانكارشناس مسئول امور كودكان و ن 

 :جلسات) 2

 ماه يكبار و بنا بر ضرورت در زمانهاي تعيين شده، 2   جلسات كميته اي استاني حداقل هر 

 .توسط اعضاء تشكيل مي شود

 :شرح وظايف) 3

 .نظارت جهت توزيع مناسب منابع مالي در شهرستانهاي استان و برنامه ريزي  

 .تهيه جدول فعاليت هاي كميتة استان 

 تدوين برنامه عملياتي طرح و ابالغ به كميته اجرايي شهرستان با توجه به شرايط جغرافيايي  

 .منطقه

اجرايي نمودن مفاد و هماهنگي با شبكه خدمات بهزيستي روستايي به منظور برنامه ريزي  

 و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در 17/6/86 مورخ 9445/86/900بخشنامه شماره 

 بربه منظور نظارت دقيق با برگزاري جلسات توجيهي و  بهزيستي روستايي شبكه خدمات

 .روند اجراي طرح

 . برگزاري جلسات توجيهي جهت عوامل اجرايي طرح در سطح استان 

كتاب، پوستر، پمفلت، ( تأمين بسته هاي آموزشي مورد نياز و توزيع به كميته شهرستان  

 ...).بروشور، و



 ١٠

 .كارگاه هاي آموزشي تغذيه برنامه ريزي جهت اجراي  

 .ت تغذيه از طريق رسانه هاي گروهي استانيآگاه سازي جامعه در زمينه بهبود وضع 

 . پيگيري انجام فعاليت ها براساس دستورعمل اجرايي طرح 

 .فراهم نمودن زمينه اجراي طرح در سطح شهرستانها 

ه كميته علمي كشوري و  همراه با ارسال اطالعات بفعاليت ها پايش و ارزشيابي – نظارت  

 .پس خوراند به شهرستانها

 .تهيه گزارش عملكرد و ارسال به دبيرخانه كميته كشوري در ابتدا، ميان و انتهاي برنامه 

 

 :كميته بهبود  تغذيه شهرستان) ج

 :اعضاء) 1      

 ) امور اجتماعي شهرستان رئيس كميتهسئولم(.رئيس اداره بهزيستي شهرستان 

 .شت يا مدير شبكه بهداشت و درمانرئيس مركز بهدا 

 .كارشناس بهداشت و تغذيه شهرستان 

 كارشناس امور كودكان شهرستان  

 :جلسات) 2    

 جلسات كميته شهرستان حداقل هر ماه يكبار و بنا بر ضرورت در زمانهاي تعيين شده تشكيل 

 .مي شود

 :شرح وظايف) 3



 ١١

 .توجيه عوامل اجرايي و مرتبط در سطح شهرستان 

ستورعمل هاي اجرايي مربوط به طرح از كميته استاني به منظور بهره گيري از خذ و ابالغ د ا 

 .راهكارهاي فني و راهنمايي هاي الزم 

 . برگزاري جلسات توجيهي با اعضاء اصلي كميته روستايي به منظور توجيه طرح  

 . انجام هماهنگي هاي بين بخشي 

 .ح در روستا مهدهانظارت و پي گيري مستمر بر روند اجراي طر 

 و ارسال به كميته 2 از مراكز بهداشتي ،درماني و تكميل فرم شماره 1دريافت فرم شماره  

 .استان در پايان طرح

 . ارزشيابي طرح و بررسي نقاط قوت  و ضعف و ارائه راه كار به كميتة استاني 

 . استاني  به كميتة فصلي ارسال گزارش 

 كميته بهبود تغذيه روستا )    د

 :اعضاء) 1     

 .دهيا ر روستا 

 .بهورز مركز يا پايگاه بهداشتي 

 .مدير روستا مهد 

 .نماينده شوراي اسالمي بخش  

 ).ساكن روستا(يك نفر از  معتمد ين  محلي  

 .يك نفر به نمايندگي از خانواده كودكان حاضر در روستا مهد  

جتمع عضو كميته بهبود تغذيه در روستاهايي كه مجتمع روستايي فعال است ، مدير م:  تبصره 

 . روستايي مي باشد 



 ١٢

 :جلسات ) 2

          جلسات كميته ي محلي حداقل هر هفته يكبار و بنا بر ضرورت در زمان تعيين شده توسط 

 .اعضاء برگزار مي شود

حد اكثر به منظور راه اندازي كميته روستا رييس اداره بهزيستي  شهرستان موظف است   :1تبصره 

 .مدت يك هفته نسبت به تشكيل كميته اقدام نمايد ظرف 

 .دهياري يا مجتمع روستايي ويا روستا مهد مي باشد محل محل تشكيل جلسات كميته در   :2تبصره 

 :شرح وظايف) 3   

 .اعالم تعداد كودكان روستا مهدها به كميته شهرستان  

كم ( تعيين شاخص تن سنجي انجام هماهنگي و همكاري با كاركنان مراكز بهداشتي به منظور 

 . ميان و انتهاي برنامه–در ابتدا ) وزني

 .هماهنگي و همكاري در اجراي برنامه هاي آموزش والدين روستا مهدها 

هماهنگي و همكاري با معتمدين محلي  به منظور طبخ و توزيع روزانه غذاي كودكان براساس  

 .شرايط منطقه

 . و توزيع روزانه غذاي كودكانهمكاري و نظارت مستمر و پي گير بر طبخ 

 .نظارت و ارزشياي طرح ، تهيه گزارش و ارسال به كميته ي شهرستان 

 

 

 : نيروي انساني و شرح وظايف آنان
 :كارشناس مسئول امور كودكان استان) 1

 .انجام هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي 



 ١٣

وجيهي در خصوص نحوه انجام هماهنگي با شبكه بهزيستي روستايي و برگزاري جلسات ت 

 بازديد از روستا مهدها و نظارت بر روند اجراي طرح و ارائه يك وعده غذاي گرم به كودكان

 ..بخشنامه هاي صادره از كميته كشوري جهت اجراء طرح قدام در خصوص ا 

 .تكميل فرم هاي آماري و ارائه آن به كميته استان 

 .ل با هماهنگي كارشناس مسئول تغذيه نظارت و پي گيري مستمر بر روند اجراي دستورعم 

 .نظارت بر اجراي برنامه آموزشي كودكان روستا مهدها و والدين آنها 

ارزشيابي از مراحل اجراي طرح و بررسي نقاط قوت و ضعف آن و ارائه راه كارهاي  

 .پيشنهادي به كميته استاني

 .تهيه و ارسال گزارش به كميتة استاني و كشوري در  انتهاي طرح  

 :كارشناس امور كودكان شهرستان) 2   

 .انجام هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي  

 . توجيهي براي مديران و مربيان روستا مهدها–برگزاري جلسات آموزشي  

 . و ارايه آن به كميته شهرستان 2همكاري با كاركنان بهداشتي در تكميل فرم شماره  

 تة شهرستان تكميل فرم هاي آماري و ارائه آن به كمي 

 .نظارت و پي گيري مستمر بر روند اجراي طرحبازديد،  

 .نظارت بر حسن اجراي كارگاه هاي آموزشي مديران و مربيان 
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ارزشيابي  از مراحل اجراي طرح و بررسي نقاط قوت و ضعف و ارسال گزارش و  ارائه راه  

 .كار به كميته استاني

 :مدير و مربي روستا مهدها) 3

 سال تحت پوشش و ارسال به كميته بهبود تغذيه روستا و خانه 3 – 6كان تهيه ليست كود 

 .بهداشت يا پايگاه بهداشتي به منظور ارزيابي وضعيت تن سنجي كودكان 

 .شركت در جلسات و كارگاه هاي آموزشي طرح 

 .آموزش به كودكان روستا مهد در قالب محتواي آموزشي ارائه شده از كميتة كشوري 

 . بحث گروهي اولياء و سنجش دانسته هاي تغذيه اي والدينبرگزاري جلسات 

 .آموزش به همكاران و والدين كودكان بر اساس محتواي ارائه شده از كميته كشوري 

 .هماهنگي و همكاري با كميته روستا و تهيه ليست كودكان و تحويل به كميته روستا 

 .سنجي كودكانهماهنگي و همكاري با كاركنان بهداشتي روستا به منظور تن  

 .دريافت وسايل آموزشي و بهداشتي و توزيع در مهدكودك 

 .تهيه مواد غذايي جهت طبخ يك وعده غذاي گرم كودكان 

جلب مشاركت اولياء كودكان به مسئوليت پخت غذا بر عهده مدير روستا مهد است و   :تبصره 

 بديهي است . ود بعنوان يكي از نقاط قوت اجراي اين طرح محسوب مي شمنظور طبخ غذا 

برنامه ريزي و هماهنگي براي اين كار توسط مدير روستا مهد و با نظارت كميته بهبود تغذيه 

 .روستا انجام خواهد شد
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 :وظايف بخش بهداشت در اجراي طرح 

 . همكاري در تدوين دستورعمل اجرايي برنامه 

 .تعيين محتواي آموزشي در سطح ستاد و استان  

 تعيين شاخص هاي تن سنجي كودكان در ابتدا، ميان و انتهاي طرح در سطح روستا و  

 .شهرستان 

، تطابق و بومي سازي سبد غذايي  ) مطابق پيوست (  سبد غذايي كودكان در سطح ستادعيينت 

 . با فرهنگ و عادات غذايي منطقه در سطح استان 

نان سازمان بهزيستي در سطح همكاري در آموزش اصول تغذيه صحيح كودكان به كارك 

 .استان و شهرستان 

 .  تغذيه اي در سطح شهرستان و استان –تقويت مراقبت هاي بهداشتي  

 . همكاري در نظارت، پايش و ارزشيابي اجراي طرح در سطح ستاد ، استان و شهرستان  

   .همكاري در تعيين شاخص عملكردي در سطح ستاد ، استان و شهرستان  

 

 : طرحمكان اجراي

مكان اجراي طرح كليه روستا مهدها و مهدهاي كودك دولتي روستايي و هئيت امنايي در سراسر    

 .كشور مي باشد
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 :زمان اجراي طرح

 در طول هفته  ( .مي باشد  1387 تا پايان خرداد 1386   زمان اجراي طرح از ابتداي مهر ماه 

 ) .الزامي مي باشدبه كودكان در مهدكودك و ارائه پنج روز ناهار طبخ 

 

 :زمان برگزاري دوره هاي آموزشي

   86 ماه مهرشهريور و اي آموزشي مديران و مربيان روستا مهدها در هزمان برگزاري دوره  

 . علوم پزشكي برگزار مي گرددهايو با هماهنگي و همكاري معاونت بهداشتي دانشگاه

 در روستا مهد و  ساعت2ه مدت اي آموزشي اولياء كودكان هر ماه يكبار حداقل بهدوره  

 برگزار  بر اساس محتواي آموزشي ارائه شده كهمديره روستا مهد بهورز روستا توسط 

 .مي شود 

 بطور مستمر و براساس محتواياجراي طرح كودكان در طول مدت غير مستقيم آموزش  

 .آموزشي ارائه شده انجام مي گردد 
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 :جدول اعتبارات طرح 

 كل اعتبار به ريال سرانه به ريال مدت تعداد نوع فعاليت رديف
تامين يك وعده غذاي گرم روزانه  1

براي كودكان مهدكودك هاي 
 روستايي سراسر كشور

140000 
 )كودك(

 000/000/000/90 642850 روز175

 

تامين يك وعده غذاي گرم روزانه  2
 )هزينه سرانه(

  نفر1
 )كودك(

 000/000/504 3600  روز1
 يص يافتهتخصعتبارا

براي كل كودكان در 
 يك روز 
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 :نحوه توزيع اعتبار

 ميليارد ريال اعتبار جهت 90 مبلغ 1386 قانون بودجه سال 15تبصره » ب«از محل اعتبارات بند 

 .تامين يك وعده غذاي گرم در روستا مهدها اختصاص يافته است

  ريال، در سال مي 428506  نفر با سرانه هر نفر 140000تعداد كودكان تحت پوشش طرح   (

 .)باشد

تخصيص  يك درصد از كل اعتبار استاني جهت تجهيز و تهيه وسايل آشپز خانه شامل  : 1تبصره 

 .ضروري است ...... ظروف غذاخوري و  

تخصيص يك درصد از كل اعتبار استاني جهت برگزاري دوره هاي آ موزشي و تهيه  : 2تبصره 

 . جزوات مربوطه ضروري است 

انه بر اساس ليست كودكان ثبت نام ي بصورت ماهسرانه روستامهدزم به ذكر است كه پرداخت ال

 . رسيده است قابل پرداخت مي باشدشهرستانشده كه به تاييد بهزيستي 

  

 :مراحل اجراي طرح 

 .تعيين تعداد روستا مهدها در هر استان -1

واده هاي نيازمند در  سال خان3 – 6ارسال دستورعمل طرح بهبود وضع تغذيه كودكان  -2

 . كشوري طرح به استانهاكميتهروستا مهدها توسط 

 . كشوري طرحكميته تهيه و تدوين محتواي آموزشي توسط – 3
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 معرفي كليه كودكان تحت پوشش روستا مهدها به خانه هاي بهداشت توسط هيئت مديره – 4

 . كودكان) م وزنيك( وضعيت شاخص تن سنجي عيينروستا مهد طي نامه مكتوب به منظور ت

با مراجعه به خانه هاي بهداشت و ) كم وزني( تعيين وضعيت شاخص تن سنجي كودكان - 5

 ). پيوست(1تكميل فرم شماره 

به منظور ) در قالب فرم پيوست(سازمان بهزيستي با مديره روستا مهد تنظيم تعهد نامه بين  – 6

 .رعايت مفاد دستورعمل اجرايي طرح

ايي مناسب با هماهنگي و نظارت كارشناسان تغذيه مركز بهداشت استان و  تهيه منوي غذ- 7

 .شهرستان

 ارائه يك وعده غذاي گرم به كليه كودكان روستا مهدها با تامين و تدارك مواد غذايي - 8

 . سبد غذايي پيشنهاديمناسب و با ارزش براساس

 كميته روستا جلب مشاركت اولياء كودكان به منظور طبخ غذا با هماهنگي  - 9

 تغذيه اي كودكان به مديران و مربيان روستا مهدها براساس - آموزش مسائل بهداشتي -10

 سال ويژه روستا 3 – 6حضور در كارگاههاي آموزشي و همچنين آموزش كتاب تغذيه كودكان 

 .مهدها

 غذايي، و آشنايي با گروه هايوزش تغذيه به كودكان در روستا مهدها به ويژه در زمينه  آم-11

 . طرح براساس محتواي آموزشي... ميان وعده هاي غذايي مناسب و 
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 آموزش مسائل بهداشتي تغذيه اي مناسب به والدين كودكان روستا مهدها از طريق - 12

 .مديران آموزش ديده روستا مهدها

 .طرح  تعيين وضعيت شاخص كم وزني در ميان - 13

  در پايان طرح كودكان) كم وزني( تعيين وضعيت شاخص وزن براي سن - 14

 .در پايان طرح  ) 2شماره  (  ارائه گزارش از طريق فرم-15    

     EXCEL  جمع آوري اطالعات طرح توسط نرم افزار -16   

 . ارزشيابي وضعيت طرح در سطح ستاد   -17   

 ارزيابي طرح و پيش  ارايه گزارش نهايي در پايان طرح به دبير خانه كميته كشوري به منظور-18   

 . بيني تداوم اجراي طرح در سالهاي بعد 

 

 :نظارت و  ارزشيابي

كميته اي با نام كميته بهبود تغذيه تشكيل مي گردد كه دبيرخانه آن در وزارت رفاه و تأمين  -

 . مي باشدفقر زدايياجتماعي، دفتر مطالعات اجتماعي و 

 :  اعضاي اين كميته عبارتند از-

 . فقرزدايي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و كارشناسان دفترمدير كل دفتر 

 .مدير كل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور و كارشناسان دفتر 
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سالمت خانواده و جمعيت مدير كل دفتر  

 .اداره بهبود تغذيه ارشناسان ك

 . يكبار برگزار مي گردد ماه2 جلسات اين كميته هر -

 وظيفه اين كميته نظارت و ارزشيابي در مورد نحوه عملكرد هر يك از دستگاههاي مسئول و -

 مشترك در كميتههمچنين گزارشهاي طرفين، مي بايست به دبيرخانه و . هماهنگي بين آنها مي باشد

 .وزارت رفاه ارسال شود
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 ) اپيوست ه  (
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  سال6 تا 3كودكان  سبد غذايي پيشنهادي

 : سال6 تا 3سبد غذايي پيشنهادي جهت تامين كليه نيازهاي كودكان 

ميزان انرژي روزانه  جايگزين ها ميزان مورد نياز ماهيانه ماده غذايي

 )كيلو كالري(

ميزان 

پروتئين 

روزانه 

 )گرم(

 20 540 -  كيلو گرم6 نان

 8 200 -  كيلو گرم2 برنج

 700( فرنگي رشته  گرم700 ماكاروني

 )گرم

50 2 

نخود فرنگي يا باقال   كيلوگرم5/1 سيب زميني

 سبز

40 1 

 گرم از ساير 600  گرم600 عدس

 ...لوبيا، ماش و : حبوبات

40 5/1 

 8 115   ليتر7 شير

 4 50   كيلو گرم3 ماست

 3 35   كيلو گرم5/0 پنير



 ٢٤

 6 55 -  كيلو گرم1 گوشت قرمز

 9 100 مرغ متوسطيك عدد   كيلو گرم5/1 مرغ

 3 30 -  عدد10 تخم مرغ

 - 120 -  واحد60 ميوه ها

سبزي هاي 

 برگ سبز

 2 25   واحد30

 4 50   واحد60 ديگر سبزي ها

 - 180 -  سي سي750 روغن مايع

 - 45 -  گرم150 كره

 - 120 -  گرم900 شكر

 5/71 1795 -  جمع

 

 ساله در نظر گرفته 6قادير مورد نياز كودكان جهت تنظيم سبد غذايي اين گروه سني ، متوسط م

مناسب اين گروه سني مي بايست حداقل حاوي )  ساعت24(يك روز شده است بنابراين سبد غذايي 

 .، كه يك وعده آن در روستا مهد تامين مي گردد گرم پروتئين باشد24 كيلو كالري انرژي و 1800
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 : سال3 – 6سبد غذايي مكمل جهت تامين نيازهاي كودكان 

ميزان انرژي روزانه  جايگزين ها ميزان مورد نياز ماهيانه ماده غذايي

 )كيلو كالري(

ميزان 

پروتئين 

 )گرم(روزانه 

 3 80 - يك كيلو گرم برنج

 1 25 ساير حبوبات  گرم400 عدس

 5 70 -  ليتر4 شير

 2 35 -  كيلو گرم2 ماست

 4 35 -  گرم450 پنير

 كيلو 5/1قرمز گوشت   عدد متوسط1 مرغ

 گرم

85 8 

 5/1 20 -  عدد7 تخم مرغ

 - 60 -  واحد30 ميوه

 3 35 -  واحد40 سبزي ها

 - 135  گرم450كره   گرم450 روغن

 - 40 مربا يا عسل  گرم300 شكر

 5/27 620   جمع
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  :1مل فرم شماره عدستور

ه بهداشـتي بـه منظـور ارزيـابي         اين فرم توسط بهورز در خانه بهداشت يا پرسنل بهداشتي در پايگـا               

و در پايان طرح از طريق مراكز        ساله تحت پوشش طرح تكميل مي شود         3 -6وضعيت رشد كودكان    

مـدير روسـتا مهـد موظـف        بهداشتي درماني روستايي به مركز بهداشت شهرستان ارسال مي گـردد و             

پايگـاه  /  خانـه بهداشـت    است پس از ثبت نام كودكان درروستا مهد طي نامه اي كتبي كودكـان را بـه                

پرسنل بهداشـتي پايگـاه نيـز موظـف اسـت در        / بهورز شاغل در خانه بهداشت    .بهداشتي معرفي نمايد  

مطابق اين فرم ابتدا نام و نام خانوادگي  ، جنسيت و تاريخ تولـد كـودك                  ) شروع طرح (اولين مراجعه   

پايگـاه بهداشـتي    /  در آن خانـه      را براساس شناسنامه يا كارت واكسيناسيون يا پرونده خـانوارموجود         

سپس قد و وزن هر كودك را اندازه گيري و در ستونهاي مربوطه ثبت و وضـعيت كـودك                   .دنمايثبت  

پايش رشـد مطـابق شـرح زيـر         / مانا  / ازنظر اختالل رشد بر اساس راهنماي برنامه هاي كودك سالم           

 . سنجيده مي شود

 .دطي دو بار مراقبت وزن گيري كافي نداشته باشن -1

اگر منحني رشد وزني كودك افقي شده و دو منحني از صدك هـاي هفـت گانـه را قطـع كنـد                        -2

 75 باشد، به عنوان مثال اگر وزن كودكي ابتدا نزديك صدك            3حتي اگر وزن او باالي صدك       

 باقي بمانـد در ايـن   50 نزول كند و مدتي در محدوده صدك       50است پس از مدتي به صدك       

 . نزول مي كند25اهش يافته و به صدك مقطع دوباره وزن كودك ك

است ولي موازي و صـعودي      )  انحراف معيار  -3(كودكي كه منحني وزن او باالي منحني قرمز          -3

 .با منحني رشد نمي باشد

است كه بيانگر سوء تغذيه شديد يا       )  انحراف معيار  -3(منحني وزن كودك زير منحني قرمز        -4

 .كم وزني شديد است
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بـر  ( مثال اگر كودكي اختالل رشد دارد       . مي گردد مشخص  ) √( را با عالمت    سپس ستونهاي مربوطه    و  

ــن    ــراي ســ ــي وزن بــ ــاس منحنــ ــت  ) اســ ــا عالمــ ــي  √بــ ــاب مــ ــتون دارد انتخــ ــو ســ  د و شــ

مراقبت هاي الزم بر اساس دستور عمل مانا براي او انجام خواهد شد در غير اينـصورت اگـر كـودك                     

 . شود مشخص مي√سالم بود ستون ندارد با عالمت   

بـه عنـوان مثـال اگـر ايـن طـرح در             .  از نظر زماني وسط طرح مي باشـد        ) ميان طرح   ( دومين مراجعه   

ابتداي مهرماه آغاز و تا پايان خرداد ماه ادامه داشت اواسط بهمن ماه به عنوان زمان دومـين مراجعـه                    

درمورد اخـتالل   درنظرگرفته مي شود و مجددا اندازه گيري وزن انجام و سپس براساس منحني رشد               

 . رشد او قضاوت و ستونهاي مربوطه تكميل مي  شود

 ، زمان پايان طرح مي باشد كه بايد اندازه گيري وزن و قد كودك انجام                )پايان طرح   (سومين مراجعه   

و براساس منحني وزن براي سن در مـورد اخـتالل رشـد يـا سـالمت او قـضاوت و سـتونهاي مربوطـه                         

 .تكميل مي گردد
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 ٢٩
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 )بهبود وضع تغذيه كودكان(هاي عملكردي طرح تامين يك وعده غذاي گرم در روستا مهدها شاخص 

شاخص هاي پيشنهادي زيـر توسـط كارشـناس طـرح در بهزيـستي در پايـان دوره تعيـين و در فـرم                        

 .عملكردي ثبت مي گردد

 :نسبت روستا مهدهاي تحت پوشش طرح ) 1 

 استان/ نهرستاشتعداد روستا مهدهاي تحت پوشش طرح در سطح 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100

 استان/ شهرستان                                                                                             كل تعداد روستا مهد هاي موجود در سطح 

 :  سال تحت پوشش 6 تا 3نسبت كودكان ) 2

 طرح  سال تحت پوشش6 تا 3                                                                                      تعداد كودكان      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  100                                                                                 

     منطقه سال در 6 تا 3                                                                                         جمعيت كودكان       

پايگـاه  / صورت شاخص از اطالعـات روسـتا مهـد و مخـرج شـاخص از اطالعـات خانـه بهداشـت                      

 .بهداشتي اخذ مي شود

 از خدمات منظم پايش رشد سال بهره مند 6 تا 3نسبت كودكان ) 3

بايد اندازه گيري  قـد و وزن        ) شروع طرح ، ميان طرح ، پايان طرح         ( در زمان تعيين اين شاخص      

 .در خصوص كليه كودكان تحت پوشش انجام شود

 جي آنان انجام شده تعداد كودكاني كه اندازه گيري هاي تن سن                                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  100                                                         

 ررسي                                                                                               تعداد كل كودكان مورد ب

 .    پايگاه بهداشتي اخذ مي شود/ اين اطالعات از خانه بهداشت 



 ٣١

 نسبت كودكان بهبود يافته )4

                                                                   تعداد كودكان مبتال به سوءتغذيه در انتهاي طرح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×   100                                                 

         كودكان مبتال به سوءتغذيه در ابتداي طرح  تعداد                                                                 

 .اين شاخص نيز توسط كاركنان بهداشتي تعيين مي گردد

 د از خدمات آموزش تغذيه نسبت مديران و مربيان  بهره من) 5

                            تعداد كل مديران و مربيان شركت كننده در جلسات آموزشي تغذيه در روستا مهدها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100               

                                   تعداد كل مديران و مربيان طرح                              

 

 نسبت والدين بهره مند از خدمات آموزش تغذيه ) 6

 

                                           تعداد كل والدين شركت كننده در جلسات آموزشي تغذيه در روستا مهدها     

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ×100                            

                                                                             تعداد كل والدين طرح 

 



 ٣٢

 »تعهد نامه طرح ارائه يك وعده غذاي گرم به كودكان مهدهاي كودك روستايي«
 

 
 .......... محل صدور ............. تاريخ تولد .................... شماره شناسنامه  ................................ اينجانب

 
 روستا مهد                                      

 ..................... واز ج/ به شماره موافقت اصولي               مهدكودك مجتمع روستاييمديره يا مدير              
 ....................تاريخ                         مهدكودك هئيت امنايي             
 

..................... ......اي  ـــــروست...........................انــــشهرست.................. .........ان  ــــع در است  ـــواق

 د ـــ بدينوسيله متعه ...... ..................................................................................................نشانــــي  به  

مي شوم كليه وظايف و مسئوليت هاي خويش را براساس مفاد دسـتورعمل اجرايـي طـرح ارائـه يـك                     

اجراي طـرح نـسبت بـه آمـوزش         دت  موعده غذاي گرم در روستا مهدها بطور كامل انجام داده و در             

و تغذيه كودكان با نظارت كميتـه روسـتايي         غذا   طبخ   ،كودكان و اولياء آنان، خريد مواد غذايي      مستمر

 .نمايماقدام 

 

 

 نام و نام خانوادگي                  نام و نام خانوادگي
                                     مدير روستا مهد امور اجتماعي شهرستان                                           سئولم
 

 


