شزح يظایف در بزوامه ارتقاء سطح سالمت داوش آمًسان دختز دبیزستاوی ي راهىمایی اس طزیق
آمًسش تغذیه ي آهه یاری هفتگی (خاوه بهداشت – مزکش بهداشتی درماوی شهزی )

 /1ثشگضاسی جلسبت تًجیُی ثشای ايلیبء داوص آمًصان ي سبیش مشثیبن مذاسس دسگیش ثشوبمٍ آَه یبسی (دس قبلت جلسبت اوجمه
ايلیبء ي مشثیبن)
 /2ثشگضاسی جلسبت آمًصضی ثشای داوص آمًصان حیه وظبست ثش اجشا ثشوبمٍ عی ديسٌ چُبس مبٍَ آَه یبسی
 /3وظبست ثش وحًٌ آمًصضُبی تغزیٍ ای اسائٍ ضذٌ ثٍ داوص آمًصان تًسظ معلمیه مذاسس
 /4وظبست ثش وحًٌ تًصیع قشظ فشيسًلفبت ثیه داوص آمًصان ثػًست َفتگی ثمذت َ 16فتٍ متًالی (تشجیحبً قشظ ثعذ اص
مػشف میبن يعذٌ غجح می ثبیست اسائٍ گشدد ي دس یک سيص مطخع اص َفتٍ ي سشکالس ثغًسیکٍ تمبمی داوص آمًصان دس کالس
قشظ تحًیلی سا مػشف ومبیىذ)
وکتٍ :دس ایبم مبٌ مجبسک سمضبن ،قشغُب ثػًست َفتگی ثٍ داوص آمًصان تحًیل ضذٌ تب دس مىضل ثعذ اص افغبس ثخًسوذ.
 دس غًست غیجت داوص آمًص دس صمبن تًصیع قشظ ،می تًان قشظ سا دس سيص یب سيصَبی ثعذ ثٍ داوص آمًصان اسائٍ ومًد. /5اسسبل فشم گضاسش اقذامبت آمًصضی – اجشایی ثشوبمٍ آَه یبسی ثٍ مشکض ثبالتش ثػًست مبَیبوٍ

شزح يظایف در بزوامه ارتقاء سطح سالمت داوش آمًسان دختز دبیزستاوی ي راهىمایی اس طزیق
آمًسش تغذیه ي آهه یاری هفتگی (مزکش بهداشتی درماوی ريستایی)
 /1ثشگضاسی جلسبت آمًصضی – تًجیُی جُت ثًُسصان
 /2ثشگضاسی جلسبت آمًصضی – تًجیُی جُت مسئًلیه مقبعع تحػیلی دثیشستبن َب ي ساَىمبیی ضجبوٍ سيصی تحت پًضص مشکض
 /3وظبست ثش وحًٌ اجشا ثشوبمٍ (تًصیع قشظ ي چگًوگی اسائٍ آمًصضُبی تغزیٍ ای) اص تمبمی مذاسس دسگیش تحت پًضص مشکض
عی ديسٌ  4مبٍَ آَه یبسی
 /4ثشگضاسی جلسبت آمًصضی ثشای داوص آمًصان حیه وظبست ثش اجشا ثشوبمٍ ثش اسبس کتبة تغزیٍ دس سىیه مذسسٍ ي سبیش
يسبیل کمک آمًصضی مشثًعٍ
 /5اوجبم مذاخالت مقتضی دس استجبط ثب مطکالت احتمبلی اجشایی اعالم ضذٌ اص جبوت خبوٍ َبی ثُذاضت
 /6اسسبل فشم جمع ثىذی گضاسش اقذامبت آمًصضی – اجشایی ثشوبمٍ آَه یبسی ثٍ ستبد ثػًست مبَیبوٍ

شزح يظایف در بزوامه ارتقاء سطح سالمت داوش آمًسان دختز دبیزستاوی ي راهىمایی اس طزیق
آمًسش تغذیه ي آهه یاری هفتگی (شبکه – مزکش بهداشت شهزستان)

 /1ثشگضاسی کمیتٍ ضُشستبوی (مىغقٍ ای) آَه یبسی ثب حضًس مذیشیت ضجکٍ یب سیبست مشکض ثُذاضت ضُشستبن ،کبسضىبس
مسئًل تغزیٍ – کبسضىبس مسئًل ثُذاضت مذاسس ،کبسضىبس مسئًل داسيئی ،کبسضىبس مسئًل ثُذاضت ي تغزیٍ آمًصش ي
پشيسش ،کبسضىبس مسئًل اوجمه ايلیبء ي مشثیبن آمًصش ي پشيسش
 /2تذيیه ي اسسبل ثبسچبست فعبلیت َبی اجشایی ي آمًصضی ثشوبمٍ آَه یبسی (ثػًست جذيل صمبوجىذی گبوت عی  4مبٌ) ثٍ معبيوت
ثُذاضت

 /3ثشگضاسی جلسٍ تًجیُی – آمًصضی ثب حضًس مسئًلیه ي کبسضىبسبن ریشثظ ثشوبمٍ
 /4ثشگضسای کبسگبَُبی آمًصضی – تًجیُی جُت مذیشان ي معبيویه ي مشثیبن ي معلمیه معشفی ضذٌ اص جبوت مىبعق آمًصش ي
پشيسش تحت پًضص
 /5تُیٍ متًن آمًصضی ي اسسبل آن ثٍ مشاکض ثُذاضتی دسمبوی ضُشی ي سيستبیی ي خبوٍ َبی ثُذاضت ي پبیگبَُب
 /6ثشآيسد تعذاد قشظ فشيسًلفبت مًسد ویبص ثب تًجٍ ثٍ آمبس دختشان دثیشستبوی ي  %30ساَىمبیی َب
 /7وظبست ثش تًصیع قشظ فشيسًلفبت ثب َمبَىگی آمًصش ي پشيسش مىبعق تحت پًضص ثٍ مذاسس
 /8وظبست ثش چگًوگی اجشا ثشوبمٍ آَه یبسی (حذاقل  %25مذاسس)
 /9ثشگضاسی جلسبت آمًصضی جُت داوص آمًصان مذاسس
 /10پیگیشی مطکالت اجشایی مىعکس ضذٌ ي اسائٍ ساَکبس ثٍ مشاکض اعالم کىىذٌ مطکل
 /11اسسبل گضاسضبت اقذامبت اوجبم ضذٌ دس حیغٍ َبی آمًصش ي وظبست ثبوضمبم جمع ثىذی فشم گضاسش اقذامبت آمًصضی
اجشایی ثٍ تفکیک ضُشی ي سيستبیی ثٍ معبيوت ثُذاضت

–

