شرح وظایف کارشناس تغذیه دربرنامه کودکان
 -1آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک  ،کاردان  ،کارشناس و بهورز)در خصوص پایش رشد  ،تغذیه تکمیلی واختالل رشد
 -2تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان
 -3پیگیری تجهیزات مورد نیاز جهت ارتقاء رشد کودکان از قبیل وزنه ،ترازو  ،مکملها و وسایل کمک آموزشی نظیر پوستر ،پمفلت و...
 -4تشکیل کالس آموزشی جهت ا رتقاء آگاهی جامعه (مادران،رابطین بهداشتی،رابطین ادارات،کمیته امداد،نهضت سواد آموزی و مربیان مهد
کودکهای وابسطه به بهزیستی)
 -5بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر  5سال و طراحی مداخالت تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سالمت کودکان
 -6اجرای برنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی

شرح وظایف در برنامه مادران باردار و شیرده
 -1آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری و شیردهی
 -2بررسی میزان سوء تغذیه در مادران باردار
 -3تهیه توزیع مکملهای دارویی در دوران بارداری
 -4آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
 -5اجرای برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار و شیرده خانوارهای نیازمند با همکاری موسسه بنیاد علوی

شرح وظایف در برنامه تغذیه نوجوانان ،جوانان و مدارس
 -1تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه دانش آموزان  ،نوجوانان و جوانان
 -2همکاری با آموزش و پرورش جهت ترویج مصرف شیر در مدارس و از طریق آموزش مدیران و معلمان مقاطع ابتدایی
 -3همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای طرح مکمل یاری با آهن و ویتامین د در دانش آموزان
 -4همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای دستورعمل پایگاه تغذیه سالم در مدارس

شرح وظایف در برنامه میانساالن و سالمندان
 -1آموزش کارکنان بهداشتی از سطوح ستادی تا محیطی و بین بخشی از جمله کار کنان بهزیستی موسسات خیریه و انووا سوازمانهای ریور
دولتی ذیربط در خصوص تغذیه میانساالن و سالمندان
 -2تهیه و توزیع متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه

شرح وظایف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی
 -1برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای
 -2آموزش پرسنل بهداشتی و عامه مردم در زمینه اصول تغذیه مناسب
 -3طراحی مطالب آموزشی مناسب برای مردم در مورد اصول صحیح تغذیه
 -4برگزاری مناسبت های بهداشتی و تغذیه ای (هفته سالمت ،روز جهانی رذا و تخم مرغ و )......

شرح وظایف در برنامه بحران و امنیت رذایی
 -1تهیه وتدوین مطالب آموزشی و آموزش کارکنان مرتبط و عموم مردم در زمینوه تغذیوه در شورایط بحران،تغذیوه گروههوای آسویب پوذیر
،نیازمندیهای تغذیه ای بحران بر اساس دستورالعمل های ارسالی از گروه بهبود تغذیه جامعه استان
 -2طراحی مداخله های تغذیه ای به منظور حمایت از گروه های آسیب پذیر با همکاری بخش های ذیربط در زمان وقو بحران
 -3اجرای برنامه های بین بخشی مربوط به برنامه بهبود تغذیه و امنیت رذایی

برنامه کنترل و پیشگیری از کمبود ریز مغذی ها ( آهن  ،ید  ،ویتامین آ و د و ) ...
 -1هماهنگی الزم برای اجرای برنامه سالیانه پایش ید در دانش آموزان  10-8ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالی استان
 -2آموزش رده های مختلف بهداشتی در زمینه مکمل یاری در گروههای هدف طبق دستورعمل های مربوطه
 -3برآورد میزان مورد نیاز مکملها جهت گروههای هدف
 -4نظارت بر اجرای مکمل یاری در گروههای سنی طبق دستورعمل های مربوطه

