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 ... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی محترم معاون 

 حمایتی - مشارکتی برنامه در  مادران آموزش موضوع: 

 واحترام با سالم

حمايتي بهبود وضع تغذيه كودكان ، آموزش  –همانطور كه مستحضر هستيد يكي از اهداف آموزشي در برنامه مشاركتي 

ط بر وي و عملي مادران در زمينه  تغذيه كودكان مي باشد . به طوري كه اهداي سبد غذايي در برنامه حمايتي نيز منرتئو

نقش دانش تغذيه اي مادران در بهبود وضع تغذيه كودكان خواهشمند آموزش مادران بطور ماهانه مي باشد. با توجه به 

 ژه مادران در سال جاري موارد زير مد نظر قرار گيرد. است در تدوين برنامه آموزشي وي

اجتماعي، عادات غذايي، غذاهاي بومي و دسترسي  –سواد ، وضعيت اقتصادي  فرهنگ و كليه آموزشها بر اساس -

 ارائه شود. وخانواده برنامه ريزي 

آنان  فهرستمادراني كه كودكانشان سبد غذايي دريافت مي كنند هر ماه در كالس هاي آموزشي شركت نموده و -

 ارسال گردد. جهت دريافت سبد غذايي به كميته امداد امام خميني )ره(

شان مي توان در جلسات آموزشي  با بحث هاي گروهي و استفاده از تجارب مادران موفق در امر تغذيه كودكان -

 افزايش داد و در صورت امكان در كالس ها برخي غذاها به طور عملي تهيه گردد. انتقال اطالعات را

 سرفصل هاي آموزشی در کالس ها عبارتند از: 

 تغذيه انحصاري با شير مادر -

 وجايگزين ها در هر گروه آشنائي با گروه هاي غذايي  -

 معرفي غذاهاي كمكي، ويژگي هاي غذاهاي كمكي و...(اصول تغذيه تكميلي ) سن شروع ، ترتيب  -

 نحوه ي مقوي و مغذي كردن غذاي كودك با تاكيد بر استفاده از غذاهاي بومي -

پيشگيري و كنترل كمبود ريز مغذي ها از جمله نحوه ي استفاده از مكمل هاي ويتاميني و منابع غذايي آنان)  -

 وتوصيه هاي تغذيه اي كاربردي درزمبنه منابع غذايي آنها ويتامين آ+د ، مولتي ويتامين ، آهن و...(

 سال 2تا  1تغذيه كودكان  -

 سال 5تا  2تغذيه كودكان  -

 ميان وعده هاي غذايي -

 بد غذايي در كودكان -

 كودكان رفتارهاي تغذيه اي -

 تغذيه در دوران بيماري و نقاهت -
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 اصول بهداشتي در تغذيه كودك -

 

  

 

 


