
بسیج هلی تزٍیج  تغذیِ سالنعولکزد گشارش 

درُضبکِ بْذاضت ٍ درهاى ضْزستاى خزم 

 1397سال   بْويتغذیِ بْبَد ٍاحذ 



بسیج هلی تزٍیج  تغذیِ سالن با اًذیطی ضْزستاًی ّن بزگشاری کویتِ 
29/10/1397هحَریت کاّص هصزف ًوک، رٍغي ٍ قٌذ هَرخِ 



آهَسش در فٌی حزفِ ای بزادراى ضْیذ چوزاى



آهَسش در فٌی حزفِ ای خَاّزاى سویِ( 2







آهَسش تغذیِ هٌاسب بزای هذدجَیاى کویتِ اهذاد





سال تحت پَضص بزًاهِ  5آهَسش تغذیِ هٌاسب در کَدکاى سیز 
هطارکتی حوایتی



آهَسش تغذیِ هٌاسب با هحَریت کاّص هصزف ًوک، رٍغي ٍ قٌذ ٍ پیطگیزی اس 
سزطاى بزای پزسٌل کویتِ اهذاد







آهَسش تغذیِ هٌاسب با هحَریت کاّص هصزف ًوک ،  رٍغي ٍ قٌذ
اعضای کاًَى سالهت هحلِ سَکْزیش 



آهَسش پیطگیزی ٍ حذف اختالالت ًاضی اس کوبَد یذ ٍ کاّص ( 5
هصزف ًوک، رٍغي ٍ قٌذ بزای بْباًاى ضزکت ّا ٍ صٌایع  



آهَسش جْت پزسٌل ادارُ بْشیستی تَسط کارضٌاس تغذیِ



ًوًَِ آهَسش ّا در هْذّای کَدک بِ ّوزاُ باسدیذ اس هْذ 

هْذ کَدک گلْا( 1





غٌچِهْذ کَدک ( 2



یاس سفیذهْذ کَدک ( 3



آهَسش تغذیِ سالن با رًگ آهیشی ًقاضی ٍ پَستزّای ( 7
کاریکاتَری 







تغذیِ ٍ سالهت  هزداى تَسط ( 8
آقای بیگ ٍردی 



تغذیِ سالن بزای داًص آهَساى هذرسِ ضْیذ بْزاهی( 9



تغذیِ سالن بزای هادراى باردار( 10



تغذیِ سالن بزای هیاًساالى( 11



آهَسش تغذیِ سالن با تزٍیج هصزف سبشیجات( 12
جْت سفیزاى سالهت  



آهَسش تغذیِ سالن جْت داًص  ( 13
آهَساى

تَسط آقای ّادی علیشادُ

آهَسش تغذیِ سالن جْت داًص  ( 14
آهَساى

تَسط آقای بْشاد بابایی



آهَسش تغذیِ سالن جْت سفیزاى ٍ  ( 15
داٍطلباى سالهت

تَسط خاًن دًیا بْزاهی



آهَسش تغذیِ سالن در هذارس( 16
تَسط خاًن علیوحوذی ٍ خلیلی



هعزفی اقالم خَراکی فاقذ ارسش غذایی جْت داًص آهَساى( 17
تَسط خاًن علیوحوذی



تغذیِ سالن جْت سفیزاى ٍ داٍطلباى سالهت( 18
اکبزیخاًن تَسط 



تغذیِ سالن جْت داًص آهَساى( 19
تَسط خاًن حسیٌعلی پَر



تغذیِ سالن جْت داًص آهَساى( 19
تَسط خاًن دٍداًگِ



آهَسش تغذیِ سالن با تزٍیج هصزف هیاى ٍعذُ سالن ( 20
تَسط خاًن علیوحوذی



آهَسش تغذیِ سالن با تزٍیج هصزف هیاى ٍعذُ ّای سالن ( 21
تَسط خاًن حسیٌخاى بیگی



آهَسش تغذیِ سالن با تزٍیج هصزف هیاى ٍعذُ ّای سالن ( 22
تَسط آقای ّادی علیشادُ







بزگشاری بزًاهِ صبحاًِ سالن جْت داًص آهَساى( 23
تَسط خاًن علیوحوذی









جطٌَارُ غذای سالنبزگشاری ( 24

تَسط سفیزاى ٍ داٍطلباى سالهت





 ّوایص غذای سالنبزگشاری
تَسط سفیزاى ٍ داٍطلباى سالهت

رٍستای رحوت آباد













  حضَر در ًواس جوعِ جْت آهَسش ٍ هطاٍرُ تغذیِ پیص اس خطبِ ( 25



بِ هٌاسبت بسیج هلی تغذیِ ٍ ّفتِ بزًاهِ پیادُ رٍی بزگشاری ( 26
سزطاى با ّوکاری ٍاحذ غیزٍاگیز بزای داٍطلباى ٍ سفیزاى سالهت





ًوًَِ باسدیذ هطتزک
با ٍاحذ بْذاضت هحیط، اهاکي، 

ادارُ صٌعت ٍ هعذى ، اتاق اصٌاف ٍ 
ًیزٍی اًتظاهی 













جطٌَارُ آش رٍستای ضَیز تَسط داٍطلباى سالهت با
ّوکاری ٍاحذ آهَسش سالهت





کارضٌاس ٍاحذ بْبَد تغذیِ ضبکِ خزم درُ: تْیِ ٍ تٌظین


