


گشارش عملکزد بسیج ملی  

پیشگیزی اس کمبود ید

شبکه بهداشت و درمان  

شهزستان خزم درّه

واحد بهبود تغذیه  



ًصب هطالب آهَسضی در بزد ضبکِ( 1



بزگشاری کالس آهَسضی بزای هزاقبیي ٍ بَْرساى  ( 2

ٍ تأکید بز بزگشاری جلسات آهَسضی در ایي ّفتِ( پوفلت ٍ پَستز ًوک سالن)تَسیغ بستِ ّای آهَسضی 



دیدار با اهام جوؼِ هحتزم ضْزستاى بِ ّوزاُ ٍاحد بْداضت هحیط ٍ ارائِ تَضیحاتی در خصَظ بسیج  ( 3

اطالع رساًی هصزف ًوک یددار تصفیِ ضدُ ٍ تحَیل بستِ ّای آهَسضی ًوک سالن ٍ ًظز طب ایزاًی در  

خصَظ ًوک سالن



بزگشاری جلسِ آهَسضی با هحَریت تغذیِ سالن بزای  هزبیاى ًْضت سَاد آهَسی کِ درایي جلسِ در  ( 4

خصَظ ًوک سالن آهَسش ّای السم ارایِ ضد





بزگشاری جلسِ آهَسضی با هَضَع پیطگیزی اس اختالالت ًاضی اس کوبَد ید بزای  هزبیاى ًْضت سَاد  ( 5

آهَسی بِ ّوزاُ تَسیغ بستِ ّای آهَسضی جْت آهَسش  بِ سَاد آهَساى درکالس ّای ًْضت 





کِ در ایي ّوایص تَسط کارضٌاس تغذیِ در خصَظ    97/07/23ّوایص تغذیِ سالن در هَرخِ بزگشاری ( 6

هصزف ًوک  یددار تصفیِ ضدُ ٍ ػدم هصزف ًوک دریا ، سٌگ ًوک ٍ کلیِ ًوک ّای فاقد هجَس بْداضتی  

.السم بزای حاضزیي ارایِ گزدیدآهَسضْای 







1397/09/14ٍ  1397/09/13بزگشاری جلسِ آهَسضی بزای هؼلویي در دٍ جلسِ هَرخِ  ( 7

در ایي جلسِ پوفلت ٍ تزاکت ًوک سالن جْت ًصب در بزد هدارس بِ کلیِ هؼلویي تحَیل دادُ ضد ٍ هقزر ضد  

یددار تصفیِ ضدُ آهَسش ّای السم بِ سایز هؼلویي ٍ داًص آهَساى دادُ ضَدًوک خصَظ هصزف  در 









حضَر در داًطگاُ کارٍ داًص  ٍ ػلوی کاربزدی ضْزستاى خزم درُ( 8

آهَسش بِ داًطجَیاى ٍ تحَیل هطالب آهَسضی بِ هدیز آهَسضی داًطگاُ بزای ًصب در بزد آهَسضی







حضَر در هجوغ سالهت ضْزستاى( 9

آهَسش ٍ تَسیغ پوفلت ًوک سالن بزای دبیزاى کاًَى ّای سالهت هحلِ جْت آهَسش ٍ اطالع رساًی در  

هحلِ ّای تحت پَضص ضْزی ٍ رٍستایی





تحَیل تزاکت ًِ بِ ًوک دریای فاقد هجَس بْداضتی بِ هدیزیت هجتوغ بْاراى خزم درُ( 10

بِ هتصدیاًی کِ تزاکت را ًصب ًوَدُ بَدًد 3حضَر در هجتوغ بؼد اس یک ّفتِ ٍ تقدیز ٍ تحَیل ٍیتاهیي د









آهَسش بِ اٍلیا داًص آهَساى هدرسِ ًیکاى(11



آهَسش بِ داًص آهَساى هدرسِ درخطاى(11



حضَر در کاًَى سالهت هحلِ رٍستای قلؼِ حسیٌیِ( 12

در ایي جلسِ هصزف ًوک ّای فاقد هجَس بْداضتی بِ ػٌَاى یک هطکل بْداضتی هطزح ضد ضوي ارایِ آهَسش ّای السم در ایي 

سهیٌِ هقزر ضد کلیِ اػضای کاًَى سالهت رٍستایی در صَرت هطاّدُ ّز گًَِ تبلیغ ٍ فزٍش ایٌگًَِ ًوک ّا اقداهات بْداضتی ٍ 

.هداخالت السم را  با ّواٌّگی کارضٌاس بْداضت هحیط هزکش  ٍ بِ ػٌَاى سفیزاى سالهت هحلِ  اجزا ًوایٌد



بزنامه های اجزایی کارشناس تغذیه( 4

آقای جعفز بیگ وردی



5بزًاهِ پیادُ رٍی گزٍُ خَدیار هزکش ضوارُ ( 1



بزًاهِ آهَسضی بزای داٍطلباى سالهت هزکش ( 2
5ضوارُ





بزًاهِ آهَسضی بزای داًص آهَساى هذرسِ ( 3
ضْیذ هطْزی





بزًاهِ آهَسضی بزای داًص آهَساى هذرسِ ( 4
عتزت





بزًاهِ آهَسضی بزای ّوکاراى هذرسِ عتزت( 5





2بزًاهِ آهَسضی بزای داٍطلباى سالهت هزکش ضوارُ( 6





بزًاهِ آهَسضی در هزکش فٌی حزفِ ای ( 7
خَاّزاى سویِ



بزًاهِ آهَسضی در هزکش فٌی حزفِ ای ( 8
بزادراى ضْیذ چوزاى



نمونه ای اس مستندات بزنامه های اجزایی در  ( 3

پایگاه ها و خانه های بهداشت



،  1مادران باردار مرکسشماره آموزشی برای برنامه ( 1
توسط خانم حسینعلی پور



سفیران سالمت آمًزضی برای بروامٍ ( 2
، تًسط خاوم مفتاح 1مرکسضمارٌ 



سفیران سالمت مرکس آمًزضی برای بروامٍ ( 3
، تًسط خاوم علی محمذی2ضمارٌ 



مادران باردار مرکس ضمارٌ آمًزضی برای بروامٍ ( 4
، تًسط خاوم خلیلی2





بروامٍ آمًزضی برای داوص آمًزان مذرسٍ ( 5
، تًسط آقای سلیماوی2کاريداوص مرکس ضمارٌ





بروامٍ آمًزضی برای داوص آمًزان مذرسٍ ( 6
، تًسط خاوم رستمی 3ضمارٌمرکس مرصاد 



مراجعیه ي دايطلبان  بروامٍ آمًزضی برای ( 7
، تًسط خاوم کریمخاوی 3سالمت مرکس ضمارٌ



مادران باردار مرکس بروامٍ آمًزضی برای ( 8
خاوم عسگریتًسط  3ضمارٌ



مادران باردار مرکس بروامٍ آمًزضی برای ( 9
تًسط خاوم پرستص 4ضمارٌ



سفیران سالمت محلٍ  بروامٍ آمًزضی برای ( 10
، تًسط خاوم بُرامی 4مرکس ضمارٌ





داوص آمًزان مذرسٍ بروامٍ آمًزضی برای ( 11
، تًسط خاوم صالحی 4عفیفٍ حجاب مرکسضمارٌ



داوص آمًزان مذرسٍ بروامٍ آمًزضی برای ( 12
، تًسط آقای بابایی 4خًارزمی مرکسضمارٌ



برگساری جطىًارٌ آش ي جلسٍ آمًزضی برای ( 13
تًسط مراقبیه سالمت  5دايطلبان سالمت مرکس ضمارٌ





برگساری جلسٍ آمًزضی مذرسٍ اوقالب ( 14
تًسط خاوم بُرامی، پایگاٌ ضُرک



برگساری جلسٍ آمًزضی برای مادران باردار ( 15
پایگاٌ َادیلً، تًسط خاوم ملک محمذی



برگساری جلسٍ آمًزضی برای داوص آمًزان  ( 17
مذرسٍ ريستایی صالحیه، تًسط آقای مالیی



برگساری جلسٍ آمًزضی برای مراجعیه  ( 18
ريستای رحمت آباد، تًسط خاوم گل کرمی



برگساری جلسٍ آمًزضی برای داوص آمًزان ريستای  ( 19
ملک فلج، تًسط خاوم ربیعی



ًوًَِ باسدید ّا اس هزاکش تْیِ ٍ تَسیغ 

غذا با کارضٌاساى بْداضت هحیط 









اس ابتذای سال تاکٌَى در هٌاسبت ّای ٍ بزًاهِ ّای هختلف اس کلیِ هْذّای کَدک باسدیذ اًجام ضذُ   -
است ٍ در خصَظ هصزف ًوک یذدار ًحَُ ًگْذاری ٍ سهاى اضافِ ًوَدى بِ غذا با رعایت کاّص هصزف 

.ًوک آهَسش ّای السم ٍ کافی بِ طَر هفصل ارایِ ضذُ است

ّوچٌیي در کلیِ کالس ّای آهَسضی با عٌَاى تغذیِ سالن، ایزاى اکَ ٍ کویتِ رٍستا هْذ ٍ سایز کویتِ  -
ّای هطتزک در خصَظ پیطگیزی ٍ کٌتزل اختالالت ًاضی اس کوبَد یذ بزای کارضٌاساى ادارُ بْشیستی ٍ  

.هزبیاى هْذّای کَدک آهَسش ّا ٍ تأکیذات السم اًجام گزفتِ ضذُ است

جْت باسرساى    IDDباسدیذ ّا ًیش بِ صَرت هطتزک با ٍاحذ بْذاضت هحیط اًجام هی گیزد ٍ در کویتِ  -
عذد تزاکت ًوک سالن بزای  200بْذاضت هحیط آهَسش ّای السم صَرت گزفتِ ضذُ است ٍ بِ تعذاد 

.استفادُ ٍ ًصب در اهاکي تْیِ ٍ تَسیع غذا بِ کارضٌاساى بْذاضت هحیط ًحَیل دادُ ضذُ است

:مهدهای کودک



ومًوٍ از کالس َای برگسار ضذٌ برای 
مربیان مُذَای کًدک
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