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تغذیه   و ترویجدستورالعمل اجرایی فرآیند آموزش 

 انزندر جامعه  و ایجاد باغچه های خانگی سالم
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وزارت بهداشت،درمان جامعه ،همکاری مشترک دفتر بهبود تغذیه 

      های کشاورزی زنان  وآموزش پزشکی و دفتر توسعه فعالیت

وزارت  کشاورزی و ترویج آموزش موسسه، شایریروستایی و ع

 جهادکشاورزی
 

 

 

 

 

 

  

 



 :مقدمه 

پايان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذايی و تغذيه »: از اهداف هفده گانه توسعه پايدار 2در راستای تحقق هدف شماره 

رنامه بهبود تغذيه با هدف اصالح بو امنیت غذايی،  و همچنین مصوبات شورای عالی سالمت «بهتر و ترويج کشاورزی پايدار

مشترک وزارت  اين برنامه با همکاری. شود میدر کشور اجرا با محوريت زنان الگوی غذايی خانوارهای روستايی و عشايری 

توجه به با  که شود میپیگیری های طرفین  و وزارت جهاد کشاورزی و استفاده از پتانسیل ، درمان و آموزش پزشکیبهداشت

معاون بهداشت وزارت بهداشت، مابین  ی قبلی اين دو بخش و براساس امضای تفاهم نامه همکاریها سوابق ارزنده همکاری

تامین امنیت »  در برنامه وزارت جهاد کشاورزی یزکشاورآموزش  درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان تحقیقات ، ترويج و

گروه هدف،  با محوريت آموزش و فرهنگ سازی در راستای بهبود تغذيه  «عشايری توانمنده زنان روستايی و ای با جامع تغذيه

ی ها و تسهیل دسترسی به ريزمغذی حفاظت از منابع پايه، ت سالمتبا تاکید بر تولید محصوالو خانگی  های باغچهترويج ايجاد 

 . فتنتايج مورد نظر دست يابه توان  می، ضروری در يک تغذيه سالم

 :  برنامهت اجرای ضرور

غذاهای چرب  ،چربی ، نمک ودلیل مصرف زياد قنده روستايی کشور بشهری و غیر واگیر در مناطق  های بیماریشیوع افزايش  

هدف و همچنین دستیابی به  غذايی سبزی و میوه و دريافت ناکافی فیبر رويه فست فودها، مصرف کم بیمصرف  ،و سرخ شده

مستلزم  (شامل مديريت بهینه مصرف آب ،خاک و نهاده های شیمیايی) يی و ترويج کشاورزی پايدارامنیت غذابهبود تغذيه و 

و در سايت  همگام با ايجاد باغچه های خانگی کشور برنامه بهبود تغذيه با هدف اصالح الگوی غذايی خانوارهای آن است که 

زنان روستايی و عشايری ، اين تفاهم نامه گروه هدف  در هنکته ک توجه به اين با. اجرا شود های تولیدمحصوالت گواهی شده 

 .باشند می

 :لیاهداف ک

پايان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت »: از اهداف هفده گانه توسعه پايدار 2تحقق هدف شماره  -

 «  غذايی و تغذيه بهتر و ترويج کشاورزی پايدار

 ايری ترويج فرهنگ تغذيه سالم در بین زنان روستايی و عش -

 کمک به افزايش درآمد و کمک به ايجاد اشتغال به خصوص مشاغل خانگی در مناطق روستايی و عشايری -

،  همچنین  مرغ و تخم مرغ خانگی ولیدخانگی با موضوع سبزی و صیفی و ت های باغچهترويج تولید در  -

 در بین زنان روستايی و عشايریتولید محصوالت گواهی شده 



 ،روستايی خانوارهایزنان و تغذيه  وضعیت بهبود ،ترويج الگوی غذايی سالمزم در جهت ی الها ارائه مشاوره -

 خانگی های باغچهو ايجاد  گواهی شده تولید محصول 

 : جامعه هدف

 زنان روستايی و عشايری  کشاورزان تابع اصلی و فرعی در سايت های تولید محصول گواهی شده 

 : محل تامین اعتبار

 .. ی وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی به طور مشترک تامین خواهد شدها و برنامه ها محل طرحتامین اعتبار از 

 :مراحل اجرایی

و  طی دو سال گذشته  ،خانگی های باغچهايجاد ترويج  تغذيه و(  TOT)تربیت مربی های آموزشی  کارگاهبرگزاری  به دنبال -

شد،  ايجاد نیز باغچه خانگی 2222آموزش ديدند و بیش از در سطوح مختلف  و کارشناسان  کشور زنان روستايی و عشايری

به زنان های علوم پزشکی  کارشناسان تغذيه دانشگاهتوسط  با تاکید بر آموزش بهبود تغذيه فرايند اجرايیاين برنامه،  در ادامه

 :در نظر گرفته شده است رح زير به شو زنان کشاورز تحت پوشش طرح تولید محصوالت گواهی شده روستايی و عشايری 

وزارت  ن روستايیی کشاورزی زناها دفتر توسعه فعالیت مديرکل و کارشناسان  متشکل از کارگروه ستادیتشکیل   -

وظايف  دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،و مديرکل و کارشناسان  جهاد کشاورزی

  :اين کارگروه عبارتند از

 گذاری و برنامه ريزی  تسیاس -

 دستورالعمل اجرايی تدوين -

 ی آموزشی ها طراحی برنامه   -

 آموزشی یها و تدوين بسته تهیه  -

 ملی  آموزشی در سطح  ی ها برگزاری کارگاه  -

 نظارت و ارزيابی -

 ها مستند سازی فعالیت -

معاون بهداشت، مديرگروه  يی،متشکل از مدير هماهنگی ترويج،کارشناس مسئول زنان روستا استانی هکار گروتشکیل  -1

حسب مورد و ) غذا جهاد کشاورزیسالمت ، نماينده محیط زيست و دانشگاه معاونت بهداشتیجامعه بهبود تغذيه 

 :ز وظايف اين کارگروه عبارتند ا.( ی تاثیر گذار در جلسات بالمانع استها تشخیص و تايید کمیته دعوت از بخش

 برگزاری جلسات هماهنگی استانی  -



 در استان  طرحرنامه ريزی اجرای ب -

 ی علوم پزشکی ها کارشناسان تغذيه دانشگاهتوسط  تغذيهبهبود  آموزش  اجرای برنامه -

موضوع  موافقت نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی  با معاونت زنان و )سايت های تولید محصول گواهی شده   در -

 : به شرح ذيل  و عشايری زنان روستايی براییفی های خانگی سبزی و ص باغچه و ( خانواده رياست جمهوری

های  باغچه  درهای علوم پزشکی  کارشناسان تغذیه دانشگاهتوسط برنامه آموزش  بهبود تغذیه  -الف  

 جهت آموزشخانگی سبزی و صیفی برای زنان روستایی و عشایری با اولویت تابعین اصلی و فرعی 

  های علوم پزشکی کارشناسان تغذیه دانشگاهتوسط  تغذیه برنامه آموزش  بهبودو ادامه  تکرار -ب

های خانگی سبزی و صیفی برای زنان روستایی و عشایری که در طی دو سال گذشته  طرح برای  باغچه  در

 .با صالحدید استان آنان اجرا شده است

 ی علوم پزشکی ها اهدانشگکارشناسان تغذيه توسط کارشناسان زنان روستايی و  ها نظارت مستمر بر فعالیت  -

ی ها دانشگاهکارشناسان تغذيه و ارسال گزارش به ستاد توسط کارشناسان زنان روستايی و  ها مستند سازی فعالیت -

 علوم پزشکی 

 : توضیحات

  در اجرای طرح  علوم پزشکی های  دانشگاهتغذيه و کارشناسان استانها  روستايی همکاری و حضور کارشناسان زنان 

 .است ضروری

 مراقبین روستايی و  نتسهیل گرا) نگرا آموزشسايل کمک آموزشی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهیه و در اختیار و

 .قرار گیرد( سالمت

  شود میبهبود تغذيه توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام آموزش ی ها مدرس دورهمعرفی و  تامین. 

  شود میی توسط مديريت هماهنگی ترويج انجام خانگ های باغچهايجاد آموزش ی ها مدرس دورهو  تامین معرفی. 

 توسط  مديريت هماهنگی ترويج  ها و اطالع رسانی برای شرکت در دوره ( زنان روستايی و عشايری)فراگیران  معرفی

 .شود میکشاورزی استان انجام 

   دوش می انجام ،با توافق طرفین  آموزشی دوره هایپذيرايی. 

   شود میانتخاب  با توافق طرفین یآموزش دوره هایمکان برگزاری. 

   شود میانجام  ستاد استان و شهرستانتوسط کارشناسان و  میبصورت تی  ها نظارت و ارزشیابی بر اجرای فعالیت. 


