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 مقدمه:

مقام معظم  اتانیو ب اساسی قانون 43 و 29 اصول و 12 بند 2 اصل استناد در راستای تحقق هدف و بهاین برنامه 

ول، از سند تح 11-4، راهکار 7فصل  1، بند 2فصل  10در خصوص بهداشت و سالمت و سند تحول بند  یرهبر

سالمت  و یمنیا داشت،سطح به یارتقا یدانشگاه و در راستا یسند راهبرد 2-8و  2-5 یاتیاهداف عمل نیهمچن

ای، شناسایی مشکالت یهتغذارتقا سطح سواد  زیو ن کشور ندهیو معلمان آ انیمعلمان دانشگاه فرهنگدانشجو

، روان وسالمت جسم  زانیبا حداکثر م ی معلمروهاین تیو ترب هاآنای و همیاری در جهت مرتفع نمودن یهتغذ

 یهبهبود امنیت غذا و تغذ های اجرایی، فرهنگی، علمی، پژوهشی، آموزشی در جهتیهمکار موضوع

ی از قبیل با استفاده از تمهیدات اییهد و فرهنگ تغذاز طریق افزایش سوا دانشگاه فرهنگیان دانشجومعلمان

 دوین وت، نوین در عرصه غذا و تغذیه هاییاستو آموزش تغذیه، مشارکت در تدوین س یساز، فرهنگیرساناطالع

و  پیشگیرانه منظور اقداماتبه اییهمرتبط با تغذیه جامعه، طراحی مداخالت تغذ هاینامهینپیشنهاد لوایح و آئ

ن جاری اسالمی و انسانی و قوانی یهادر قالب ارزش جامعه دانشگاه فرهنگیانبهبود تغذیه  هتدرمانی درج

 شده است. میتنظ انیدر دانشگاه فرهنگ ،جمهوری اسالمی ایران

 

 بیان مسئله: ضرورت اجرای برنامه:

علت دالیل مختلف بویژه ببه شهری و روستایی کشور  های غیر واگیر در مناطقیماریبافزایش شیوع  

، شدهسرخرفتارهای نادرست تغذیه ای از جمله مصرف زیاد مواد قندی، نمک و چربی، غذاهای چرب و 

نین ی، مصرف کم سبزی و میوه و دریافت ناکافی لبنیات و فیبر غذایی و همچفور یغذارویه یبمصرف 

 امه بهبودیت غذایی و ترویج کشاورزی پایدار مستلزم آن است که برندستیابی به هدف بهبود تغذیه و امن

دف گروه ه نامهتفاهماصالح الگوی غذایی خانوارهای کشور اجرا شود. با توجه به اینکه در این  باهدفتغذیه 

ر اهمیت قرا باشند، اصالح الگوی غذایی گروه هدف در درجه اولیمدانشجویان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان 

 دارد.

 

 جامعه هدف:

 علمی دانشگاه فرهنگیانیئتهدانشجویان، کارکنان، مدیران و اعضای  -

 

 اهداف کلی:
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به امنیت  پایان دادن به گرسنگی، دستیابی» توسعه پایدار: گانههفدهاز اهداف  2تحقق هدف شماره  .1

 «غذایی و تغذیه بهتر و ترویج کشاورزی پایدار

 دانشجویان دانشگاه ترویج فرهنگ تغذیه سالم در بین .2

 شگاهیانی الزم در جهت ترویج الگوی غذایی سالم، بهبود وضعیت تغذیه جامعه دانهامشاورهارائه  .3

گاه معلمان و کارکنان دانش درمانی به دانشجویمرژهمکاری در ارائه خدمات مشاوره تغذیه و  .4

 فرهنگیان

ایط واحدهای آموزشی با توجه به شر ها ویسپردمعلمان  یزی غذایی دانشجوربرنامهدر  یهمکار .5

 اقلیمی و فرهنگی و بومی

 کاهش دورریز مواد غذایی .6

ای پرخطر هیتغذیاز برای پیشگیری از رفتارهای موردنیزی، اجرا، پایش و ارزشیابی مداخالت ربرنامه .7

 معلمان در میان دانشجو

از مقوله  ی دانشجومعلمانازسآگاهپشتیبانی از تولید و انتشار منابع و محتوای آموزشی در زمینه  .8

 های گوناگون آموزش آنیوهشمطالب مرتبط با تغذیه و بهداشت مواد غذایی و 

سائل می پژوهشی در زمینه ارتقا سالمت دانشجویان در هاپروژهیزی و اجرای ربرنامههمکاری در  .9

 مربوط به تغذیه و امنیت غذایی

ان یی دانشجوییاز برای بهبود تغذیه و امنیت غذاردنمویزی، اجرا، پایش و ارزشیابی مداخالت ربرنامه .10

 ی غذایی سالمهاوعدهبا هدف اصالح الگوی مصرف غذایی و تسهیل دسترسی به 

 آموزش عالی مؤسساتو  هادانشگاهتبادل اطالعات و تجارب موجود در زمینه سالمت و تغذیه  .11

رت حقیقات و فناوری و وزات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم،

 وپرورشآموزش

ه ه در برنامیاز برای تحقق آموزش سالمت و تغذیموردنیزی، اجرا، پایش و ارزشیابی مداخالت ربرنامه .12

 توانمندسازی منظوربهی غیردرسی هابرنامهیررسمی مصوب دانشگاه و همچنین غدرسی رسمی و 

 مراقبتی معلمان در امر خود دانشجو

 تغذیه ای مربوط بهاجشنوارهو  هامناسبتهمکاری در برگزاری  .13

لمان و عمی آموزشی مدون و یکپارچه در زمینه تغذیه و امنیت غذایی ویژه دانشجوهادورهبرگزاری  .14

 یسسروسلفکارکنان دانشگاه فرهنگیان و پرسنل 

 معلم یاز برای جامعه دانشجوموردنی هامکملین تأمهمکاری و کمک در زمینه  .15

ها و واحدهای یسپردیس، بوفه و آشپزخانه سروسلفی از ادورهیدهای بازدهمکاری در زمینه انجام  .16

 هاآنآموزشی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور حسب درخواست آن دانشگاه و ارائه گزارش به 
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 معلمان جوو سالمت دانش تغذیهدر حوزه  یو پژوهش یآموزش یهادر جهت طرح یهمکار .17

غذایی  ی ملی ارتقا امنیتهاطرحمشارکت در  منظوربه مندعالقهمعلمان  ندهی دانشجوبسیج و ساما .18

 و تغذیه

 حمایت از فرآیندهای آموزشی و ارتقای سالمت در دانشگاه .19

ها و یسپردمعلمان و امنیت غذایی در  ی جهت ارتقا سطح تغذیه دانشجوبسترسازیزی و ربرنامه .20

 کشورواحدهای آموزشی دانشگاه در سراسر 

و  هابوفهها، یسسروسلفی غذایی سالم با نظارت بر هاوعدهتسهیل دسترسی دانشجویان به  .21

 اییهتغذاستانداردسازی و تسهیل مشاوره 

سامانه کارنامه سالمت  یهاداده وتحلیل یهگذاشتن گزارش تجز اریدر جهت در اخت یهمکار .22

 برحسب درخواست آن وزارت

 ت ستادی با حضور طرفینتهیه امکانات جهت اجرای جلسا .23

 ی توسط کارشناسان دو حوزه از جامعه هدفادورهتهیه امکانات و مقدمات برای بازدیدهای  .24

ر دتوسط بازرسان  شدهمطرحتعهد به اجرای نظرات کارشناس و رفع نواقص و اشکاالت احتمالی  .25

 و ستاد صفسطح 

تلف در سطوح مخ ییافزاو دانش یبازآموز یهاها، دوره، کنگرههایشهما یدر جهت برگزار یهمکار .26

 یو مل یامنطقه

که به توسعه سواد سالمت و خدمات وابسته و  یاتیها و نشرها، کتابجزوه نیو تدو یفتأل .27

 .شودیخدمات منجر م نیا یاستانداردساز

 برحسب مورد یسازمان نیتبادل اطالعات مشترک ب .28

 

 ها:یتفعال

هر دو سازمان  یاراالختتام ندگانی( از نماطرف دومنفر از  2و  طرف اولنفر از  2نفر ) 4متشکل از  اییتهکم  -

نامه از مفاد تفاهم کینمودن هر  ییکه در خصوص اجرا شودیم لیتشک یمشترک هماهنگ تهیبا عنوان کم

 خواهند نمود. گیرییمتصم

 .شودیبرگزار م نیموردنظر طرف یبا حضور کارشناسان دو طرف در موضوعات تخصص یجلسات رسم -
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نمودن  یینامه نسبت به اجراتفاهم یامضا خیماه از تار کیموظف است ظرف  یمشترک هماهنگ تهیکم -

هبود تغذیه دفتر ببه  و گزارش آن را دیامور مربوطه اقدام نما ریموردنظر و انجام سا یقراردادها مینامه و تنظتفاهم

 .دیارائه نما انیدانشگاه فرهنگ ییو معاونت دانشجو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ،یمنظور بررسنامه را بهاز مصوبات و اجرا مفاد تفاهم یگزارش باریکموظف است هر شش ماه  تهیکم نیا -

 .دینامه ارائه نماتفاهم نیبه طرف یدو تائ بیایارز

 

 اعتبار:ین تأممحل 

ین تأممشترک  طوربهی وزارت بهداشت و دانشگاه فرهنگیان هابرنامهو  هاطرحین اعتبار از محل تأم -

 خواهد شد.

 

 مراحل اجرایی:

و مدیرکل و  انمدیرکل و کارشناسان دانشگاه فرهنگی تشکیل کارگروه ستادی متشکل از -1

رگروه یف این کاوظا موزش پزشکی،کارشناسان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آ

 از: اندعبارت

 یزیربرنامهگذاری و یاستس -

 تدوین دستورالعمل اجرایی -

 ی آموزشیهابرنامهطراحی   -

 ی آموزشیهابستهتهیه و تدوین   -

 آموزشی در سطح ملی یهاکارگاهبرگزاری   -

 نظارت و ارزیابی -

 هایتفعالی مستندساز -
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 یان،دانشگاه فرهنگیان، مدیر امور دانشجو دانشجویی معاوناستانی متشکل از  کارگروهتشکیل  -2

عه معاونت بهبود تغذیه جام گروه یرمدو  مسئول دانشجویان، نماینده فرهنگی، معاون بهداشت کارشناس

 یرگذار در جلساتتأثی هابخشید کمیته دعوت از تائحسب مورد و تشخیص و ) بهداشتی دانشگاه

 بالمانع است(

 از: اندعبارتوه وظایف این کارگر

 برگزاری جلسات هماهنگی استانی -

 یزی اجرای برنامه در استانربرنامه -

های یس)پرد ییدانشجواستانی برای کارشناسان امور  (آموزشی –برگزاری کارگاه )توجیهی -

 ی علوم پزشکی در سطح شهرستانهادانشگاهکارشناسان تغذیه  دانشگاهی( و

ر کارشناسان اموذیربط دو سازمان )کارشناسان برای  (TOT)برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه  -

 به پیوست 1تکمیل فرم شماره  –( هادانشگاهکارشناسان تغذیه  یی ودانشجو

 سانیزی آموزش و ایجاد محیط دوستدار سبک زندگی سالم برای دانشجویان توسط کارشناربرنامه -

 (()بوفه یا سلف سرویسه ازای هر دانشگاه یک محیط در هر استان ب درمجموع)

ان کارشناسکارشناسان ذیربط دو سازمان )ها و ارسال گزارش به ستاد توسط یتفعالی مستندساز -

 (هادانشگاهکارشناسان تغذیه  یی ودانشجوامور 

نشگاه، تشکیل کارگروه شهرستان متشکل از مدیر پردیس دانشگاهی شهرستان، رئیس اداره تغذیه دا -3

رئیس  های فرهنگی دانشجویان، رئیس شبکه یایتفعالرئیس مراکز واحد دانشگاهی، کارشناس امور 

 ...و  مرکز بهداشت شهرستان، کارشناس مسئول تغذیه ستاد شهرستان

 است از:وظایف این کارگروه عبارت 

 برگزاری جلسات کارگروه -
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 4 در طول )که درصد25 سالکارشناسان )هر توسط  اجرای برنامه آموزش تغذیه برای دانشجویان -

قالب  ( و ثبت گزارش درببینند دانشجویان آموزشسال تحصیلی تمامی دانشجویان آموزش ببینند( 

 باشد.یمکه پیوست  3و  2فرم شماره 

بطین توسط کارشناسان / رادانشجومعلمان برای آموزش و ایجاد محیط دوستدار سبک زندگی سالم  -

 و ثبت در هر استان به ازای هر دانشگاه یک محیط )بوفه یا سلف سرویس( درمجموعبهداشت )

 باشد(.یم)به پیوست  3 گزارش در قالب فرم شماره

 گزارش به استان در فواصل زمانی معین ها )تهیه فیلم و عکس( و ارسالیتفعالی مستندساز -

 توضیحات:

  زشکیهای دانشگاهی و کارشناسان تغذیه دانشگاه علوم پیسپردهمکاری و حضور فعال کارشناسان 

 است. ضروری

  شان گری به رابطین بهداشت، منوط به برگزاری کالس آموزشی توسط اییمربشرایط اعطای گواهی

ه کد ب حتماًباشد. در گزارش کالس یمگروه هدف تحت پوشش  نفر از 15دانشگاهی برای حداقل  در جامعه

ا دو امضا در باستاندارد و  صورتبهها ینامهگواه )در قالب فرم تکمیل شود( یده اشاره شوددآموزشملی افراد 

 شود.یممرکز شهرستان صادر 

   قرار  ()کارشناسان نیه و در اختیار آموزش گرای توسط دانشگاه علوم پزشکی تهآموزشکمکوسایل

 توسط مرکز اعالم خواهد شد(. مورداشارهلیست وسایل ) یردگ

  هادورهمعرفی مدرس( یTOT بهبود تغذیه توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام )شود.یم 

  هادورهمعرفی مدرس( یTOT ایجاد سبک زندگی سالم توسط )ی علوم پزشکی انجام هادانشگاه

 شود.یم

  هادورهی برای شرکت در رساناطالعمعرفی کارشناسان و( یTOTتوسط )  مدیریت استانی

 شود.یمهای دانشگاهی انجام یسپرد
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  هادورهشرکت در  جهتی رساناطالعبهداشت و  رابطینمعرفی( یTOTتوسط واحد بهبود تغذی ) ه

 شود.یمی علوم پزشکی استان انجام هادانشگاهجامعه در معاونت بهداشتی 

   گردد، یمی علوم پزشکی برگزار هادانشگاهی هاساختمانی آموزشی که در محل هاکارگاهپذیرایی

 به عهده دانشگاه علوم پزشکی است.

 فیلم،  اعم از های استانییسپردی توسط دانشگاه علوم پزشکی استان و مدیریت مستندسازید به تأک

 (TOTی )هادورهتا سطح  شدهانجامی هاآموزشو گزارش  جلساتصورتعکس، 

 شود.یمی آموزشی با توافق طرفین انتخاب هاکارگاه مکان برگزاری 

   هرستان تیمی و توسط کارشناسان ستاد استان و ش صورتبه هایتفعالنظارت و ارزشیابی بر اجرای

 شود.یمانجام 

 

 برنامه اجرایی بهبود تغذیه دانشجویان:

 تاریخ اجرا مسئول اجرا عنوان فعالیت بند

تدوین دستورالعمل اجرایی برنامه و ابالغ به  1

 هااستان

تغذیه جامعه دانشگاه فرهنگیان و دفتر بهبود 

 وزارت بهداشت

 

فرهنگیان و دفتر بهبود تغذیه جامعه  دانشگاه تهیه و تدوین بسته آموزشی 2

 وزارت بهداشت

 

کارگاه آموزشی توجیهی برای ی برگزار  3

 هااستانکارشناس مسئول 

و دفتر بهبود تغذیه جامعه  دانشگاه فرهنگیان

 وزارت بهداشت

 

و معرفی مدرسین استانی  شناسایی و انتخاب 4

ی آموزشی آشنایی با اصول تغذیه هادورهبرای 

 ی گواهی پایان دورهو اعطا

  دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

و معرفی مدرسین استانی  شناسایی و انتخاب 5

ی آموزشی و اعطای هادورهبرای مدیریت 

 گواهی پایان دوره

  دانشگاه فرهنگیان

محیط دوستدار  سازی جهت ایجادیتظرف 6

 سبک زندگی سالم

  دانشگاه فرهنگیان

 دانشگاه فرهنگیان و دفتر بهبود تغذیه جامعه  برگزارشدهی آموزشی هادورهنظارت و ارزیابی  7
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 وزارت بهداشت

عه دانشگاه فرهنگیان و دفتر بهبود تغذیه جام یادورهتهیه گزارشات  8

 وزارت بهداشت

 

ی علوم هادانشگاهو  های دانشگاهییسپرد ی اجرای برنامهمستندساز 9

و دانشگاه فرهنگیان و دفتر  هااستانپزشکی 

 بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

 

 بین (گیرییمتصمبرگزاری جلسه کارگروه ستادی )

 بهبود تغذیه جامعهنمایندگان دفتر  دانشگاه فرهنگیان

 طراحی) یپزشکو آموزش  درمان وزارت بهداشت،

 (و ... و پکیج آموزشیآموزشی  برنامه دستورالعمل اجرایی،

عملیاتی  یزیر)برنامه یپزشکدانشگاه علوم  نمایندگانبا  های استانییسپردنمایندگان  بین توجیهی()هماهنگی استانی برگزاری جلسه 

 (...دانشگاه علوم پزشکی وتعیین مدرس از سوی  -آموزش

 

 بهبود تغذیه( دو مورد با موضوعات:) و رابطین بهداشت انکارشناس TOT آموزش

 

محیط دوستدار سبک زندگی سالم  ایجاد -مصرف محصول سالم  –سالم تغذیهآموزش 

گزارش  یهافرمدر قالب  شدهانجام و ثبت اقداماتتوسط کارشناسان و رابطین بهداشت 

 دوره آموزشی

 

 چارت اجرایی

و  دانشگاه فرهنگیاناستانی های یسپرد ملی با حضور مدیران و کارشناسان (آموزشی –برگزاری کارگاه )توجیهی 

 کشور علوم پزشکی یهادانشگاهی بهداشتی هامعاونتی بهبود تغذیه جامعه هاگروهمدیر 

 

در سطح  هایسپردتغذیه شهرستانی، کارشناسان  (آموزشی –برگزاری کارگاه )توجیهی 

 علوم پزشکی یهادانشگاهو مراکز سالمت جامعه در سطح شهرستان  شهرستان

 

و های استانی یسپرداستانی، کارشناسان تغذیه در  (آموزشی –برگزاری کارگاه )توجیهی 

 علوم پزشکی یهادانشگاهکارشناسان تغذیه استان، شهرستان و مراکز جامع سالمت 
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 1397در سال  همکاری با وزارت بهداشت نامهتفاهمبرنامه بهبود تغذیه 

 ارقام به میلیون ریال 
 ردیف

 نام استان
مشاوره  بهبود تغذیه

 پایش

کل 

 فراگیران دانشگاهی ( بهبود تغذیهTOTآموزش ) هانهیهز

تعداد 

)نفر 

 روز(

هزینه  روز

واحد 

 ()ریال

 تعداد هزینه کل

نفر )

 (روز

هزینه 

واحد 

 )ریال(

 هزینه کل

 آذر بایجانشرقی 1
         

 یغرب جانیآذربا 2
         

 اردبیل 3
         

 اصفهان 4
         

 البرز 5
         

 ایالم 6
         

 بوشهر 7
         

 تهران 8
         

 و کهنوججیرفت  9
         

و چهارمحال  10

 یاریبخت

         
 خراسان جنوبی 11

         
 خراسان رضوی 12

         
 خراسان شمالی 13

         
 خوزستان 14

         
 زنجان 15

         
 سمنان 16

         
سیستان و  17

 بلوچستان

         
 فارس 18

         
 قزوین 19

         
 قم 20

         
 کردستان 21

         
 کرمان 22

         
 کرمانشاه 23

         
کهگیلویه وبویر  24

 احمد

         
 گلستان 25

         
 گیالن 26

         
 لرستان 27

         
 مازندران 28

         
 مرکزی 29

         

و آمار نهایی )در قالب  شدهانجامارسال گزارش اقدامات 

ی هادانشگاهوسط مدیریت پردیس استان و ت اکسل(

 علوم پزشکی
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 هرمزگان 30
         

 همدان 31
         

 یزد 32
         

 جمع  
         

 

 

 

 1398در سال  همکاری با وزارت بهداشت نامهتفاهمبرنامه بهبود تغذیه 

 نام استان ردیف

 ایجاد محیط دوستدار سبک زندگی سالم

 کل هزینه مشاوره و ایجاد ( ایجاد محیطهای سالمTOTآموزش )

تعداد 

)نفر 

 روز(
 روز

هزینه 

واحد 

 ()ریال
 هزینه کل

 تعداد

 )مورد(

هزینه 

واحد 

 )ریال(

هزینه 

 ایجاد

هزینه 

  مشاوره

                   آذر بایجانشرقی 1

                   یغرب جانیآذربا 2

                   اردبیل 3

                   اصفهان 4

                   البرز 5

                   ایالم 6

                   بوشهر 7

                   تهران 8

                   و کهنوججیرفت  9

                   چهارمحال وبختیاری 10

                   خراسان جنوبی 11

                   خراسان رضوی 12

                   خراسان شمالی 13

                   خوزستان 14

                   زنجان 15

                   سمنان 16

                   سیستان و بلوچستان 17

                   فارس 18

                   قزوین 19

                   قم 20

                   کردستان 21

                   کرمان 22

                   کرمانشاه 23

کهگیلویه وبویر  24

 احمد

                  

                   گلستان 25

                   گیالن 26
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                   لرستان 27

                   مازندران 28

                   مرکزی 29

                   هرمزگان 30

                   همدان 31

                   یزد 32

 

 

 

ی گزارشهافرمپیوست 
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 برای کارشناسان / و رابطین بهداشت( -آموزش بهبود تغذیه و ایجاد محیط دوستدار سبک زندگی سالم TOT -ی آموزشیهادوره)جدول اطالعات  1فرم شماره 

 عنوان دوره:

TOT- سبک زندگی سالم 

TOT- آموزش بهبود تغذیه 

 ام مدرس:ن                  استان:                                  شهرستان:                                   مکان برگزاری:                          تاریخ برگزاری:                         

 شهرستان شماره تماس شغل رابط بهداشت/ کارشناس میزان تحصیالت یکد مل نام و نام خانوادگی ردیف
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 برای زنان روستایی، توسط کارشناس/رابط بهداشت( -بهبود تغذیه )جدول اطالعات دوره آموزشی 2فرم شماره 

 عنوان دوره:

 آموزش بهبود تغذیه -

 کارشناس/رابط بهداشت(:مدرس ) تاریخ برگزاری:                   استان:                   شهرستان:                       مکان برگزاری:                    نام

 شهرستان/ روستا شماره تماس شغل میزان تحصیالت یکد مل نام و نام خانوادگی ردیف
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 ویژه دانشجویان توسط مربی/ کارشناس/رابط بهداشت( -)جدول اطالعات آموزش سبک زندگی سالم 3فرم شماره 

 عنوان دوره:

 سبک زندگی سالم آموزش -

 کارشناس/رابط بهداشت(:مدرس )تاریخ برگزاری:                   استان:                   شهرستان:                     مکان برگزاری:                    نام 

 شهرستان شماره تماس شغل میزان تحصیالت یکد مل نام و نام خانوادگی ردیف

       

 

       

 

 

 


