
هزغ ٍ غذاتخن  عولکزد رٍس جهاًیگشارش  

شبکِ بهذاشت ٍ درهاى شهزستاى خزم درُ

ٍاحذ بهبَد تغذیِ 



:  بزگشاری جلسِ بزٍى بخشی بِ هٌاسبت رٍس جهاًی غذا ٍ تخن هزغ
.



نمونه پمفلت ها و تراکت های آموزشی ارسالی به کلیه مراکس و خانه های بهداشت



صبحاًِ سالن  
2هزکش ضوارُ



حبَباتفَایذ هصزف تخن هزغ ٍ آهَسش در خصَظ 
4بزای داٍطلباى سالهت هزکش 



آهَسش در خصَظ فَایذ هصزف تخن  
4هزغ ٍ ضیز جْت هادراى باردار هزکش



 فَایذ هصزف تخن آهَسش در خصَظ 
هزغ هذرسِ دختزاًِ سویِ



آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هشایای هصزف 
تخن هزغ هذرسِ دختزاًِ سویِ





آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هشایای 
2هصزف تخن هزغ هزکش ضوارُ



آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هشایای هصزف 
تخن هزغ هذرسِ ضْیذ آٍیٌی جْت داًص 

آهَساى ٍ هعلویي





آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هشایای هصزف 
2تخن هزغ بزای سفیزاى سالهت هزکش ضوارُ



آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هشایای 
هصزف تخن هزغ هذرسِ رٍستای اردجیي



آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هشایای 
هصزف تخن هزغ ٍ تغذیِ در سٌیي هذرسِ، 

دبیزستاى پسزاًِ طالقاًی



در خصَظ فَایذ هصزف تخن هزغ ٍ آهَسش 
ضیز جْت هادراى باردار پایگاُ ٍصال



آهَسش در خصَظ فَایذ هصزف تخن هزغ ٍ 
سفیزاى سالهت پایگاُ ٍصالضیز جْت 



در خصَظ فَایذ هصزف تخن هزغ آهَسش 
جْت هزاجعیي رٍستای الًَذ



جْت در خصَظ فَایذ هصزف تخن هزغ آهَسش 
داًص آهَساى رٍستای ضَیز



در خصَظ فَایذ هصزف تخن هزغ آهَسش 
ضیز جْت هادراى باردار هزکش رٍستایی  ٍ 

سَکْزیش



آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هصزف تخن  
هزغ در هذرسِ صذاقت رٍستای رحوت آباد





آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هصزف تخن  
هزغ ٍ هیاى ٍعذُ ّای سالن جْت داًص  

آهَساى هذرسِ هعزاج







آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هصزف تخن هزغ ٍ هیاى ٍعذُ  
ّای سالن پیص دبستاًی هعزاج



آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هصزف تخن هزغ ٍ هیاى  
ٍعذُ ّای سالن هْذ کَدک ارغَاى





آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هصزف تخن هزغ  
ٍ هیاى ٍعذُ ّای سالن هْذ کَدک ارهغاى



5جطٌَارُ غذایی سفیزاى سالهت هزکش ضوارُ











صبحاًِ سالن داًص آهَساى ضْیذ آٍیٌی





پیادُ رٍی ٍ صبحاًِ سالن سفیزاى سالهت  
پایگاُ ضیخ حبیب کالًتزی 







صبحاًِ سالن پیص دبستاًی الشّزا



صبحاًِ سالن با هصزف تخن هزغ ٍ هصزف  
هیاى ٍعذُ ضیز هْذکَدک ًیلَفزاًِ



پیادُ رٍی ٍ صبحاًِ سالن سفیزاى سالهت  
  1هزکش ضوارُ



صبحاًِ سالن هذرسِ رسَل اکزم



















آهَسش جهت هعلویي هذرسِ رسَل اکزم



صبحاًِ سالن هذرسِ رٍستایی ضَیز



صبحاًِ سالن پزسٌل ضبکِ



آموسش با رنگ آمیشی نقاضی



مستنذات 



تغذیِ در سٌیي هذرسِ دبیزستاى رافت



تغذیِ سالن بزای کارآهَساى فٌی حزفِ ای  
ٍ هزبیاى



تغذیِ سالن بزای داًص آهَساى هذرسِ  
دکتز ضْزیاری



تغذیِ سالن با هحَریت کاّص هصزف ًوک رٍغي ٍ قٌذ جْت  
1سالوٌذاى هزکشضوارُ



آهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هصزف صبحاًِ سالن، 
هَاد غذایی هغذی ٍ با ارسش غذایی، کاّص هصزف 

قٌذ، ًوک ٍ چزبی جْت اٍلیا داًص آهَساى  



کٌتزل چاقی با تغذیِ ٍ ٍرسش جْت گزٍُ خَدیار



صبحاًِ سالن پیص دبستاًی فاطویِ



بزگشاری صبحاًِ سالن ٍآهَسش تغذیِ سالن با هحَریت هیاى 
ٍعذُ ّای سالن ٍ ًاسالن جْت داًص آهَساى ٍ هعلویي هذرسِ    

بْوي 22









آموسش تغذیه سالم و صبحانه سالم در مذرسه صذف







بزگشاری هیاى ٍعذُ سالن با هحَریت خَدهزاقبتی جْت پزسٌل 
ضبکِ بْذاضت با تزٍیج هصزف ضیز بِ عٌَاى هیاى ٍعذُ



4پیاده روی مزکش ضماره 



5مزکش ضماره 





آهَسش هیاى ٍعذُ سالن ٍ هصزف صبحاًِ در هْذکَدک  
ًیلَفزاًِ ، چیچک ٍ  یاس سفیذ





نمونه باسدیذ ها اس مزاکش تهیه و توسیع 

غذا با کارضناسان بهذاضت محیط 



آشپزخانه بیمارستان















نمونه بازدید از بوفه های مدارس









• بزگشاری همایص تغذیه سالم و سالمت روان به مناسبت روس جهانی غذا و تخم مزغ














