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 :011پایش از  امتياز تاریخ:  :کارشناس تغذیه نام و نام خانوادگی
 

 توضيحات همکتسب امتياز  امتياز جزئيات فعاليت

   5 + استخراج شاخص های تغذیه ایشرح وظایف  شاخص بورد و

 برنامه عملياتی

  ایتغذیه سواد و فرهنگ ارتقاء

55 

  

 

 

  كودكان تغذیه بهبود
    كاركنان تغذیه بهبود 
  هاریزمغذی كمبود و كنترل پیشگیری

 آموزش
   ماهه اول سال 6كالس آموزشی ماهانه در  4برگزاری حداقل 
ماهه دوم سال 6كالس آموزشی ماهانه در  6برگزاری حداقل    

 مدارس

   آموزش مدارس )هر مدرسه حداقل یکبار در طول سال(

  آموزش برنامه مکمل یاری جهت مدارس متوسطه

  نظارت بر بوفه مدارس )پایگاه تغذیه سالم(

   01 پایش عملکرد مراقبین سالمت بازدید و نظارت 

 پيگيری
 افراد پره دیابتی

05 
  

  خطرسنجی بیماری های قلبی درصد 01افراد با سطح خطر باالی 

ارسال آمارها و 

فعاليت های 

 مرتبط با 

 واحد تغذیه

 پیگیری جهت پسخوراند بازدیدهای مركز بهداشت شهرستان

01  

 

 و مادر حمایتی های برنامه اجرایی فرایند پیگیری و نظارت
 كودک و توزیع سبد غذایی

 هاارسال فعالیت های مربوط به مناسبت

 همکاری در انجام نیازسنجی ها و آموزش دانشجویان
 

 مکتسبه سقف )بر اساس آزمون علمی / بازدید( عملکردآگاهی و  

 (هاها و زمان پیگیریشیرمادر، مکمل ها، تغذیه تکمیلی، نحوه مراقبت ،ها، برنامه حمایتیدستورالعمل) گروه هدف کودک 0

05 

 

  تغذیه دوران نوجوانی و جوانی(            ،ها و مکمل ها)دستورالعمل گروه هدف نوجوان و جوان 0

5 
تغذیه دوران بارداری، میزان افزایش وزن مطلوب در طول بارداری، دستورالعمل ها، ) گروه هدف مادر باردار

 (دار و...مکمل ها، راهکارهای رفع مشکالت تغذیه ای، نحوه پیگیری موارد مشکل
 

  ها()تغذیه در بیماری ها، برنامه كاهش مصرف قند، نمک و روغن، دستورالعمل ها ميانسال، سالمند و بيماریگروه هدف  4

5 
 طول -روش های تشخیصی-انواع كم خونی"تفسیر داده های آزمایشگاهی، ) آگاهی در خصوص مباحث تغذیه

 (دریا، روغن ها و ظروف، مداخالت در كمبود ریزمغذی ها، مضرات نمک "درمان و نحوه مداخله
 

  کليه مباحث در چك ليست بازدید مراقب سالمت 6

 

 وضعيت تجهيزات و دستورالعمل های تغذیه ای

زنه و، ، قدسنج )كودک و بزرگسال(، متر نواری)كودک و بزرگسال( اتاق مجزا، ترازو و تراز بودن آن

 شاهد
 

  آموزشی، پمفلت و پوسترهای تغذیهها، كتب مرجع و بسته های خدمتی و دستورالعمل
 

 :امتياز( +5) ابتکاری هایفعاليت     


