
 

 

 

 

 

  

  

واجد شرایط در پایگاه و  کودکانتعیین 
 مراکز بهداشتی

به صورت ماهانه  به شبکه بهداشت مرکز و  پایگاه ها توسط  ارسال لیست به صورت محرمانه  

جهت   واجد شرایط دریافت سبد غذایی کودکان  هاطالع رسانی ب
  حضور در محل توزیع در روز هاي تعیین شده 

فروشگاه طرف قرارداد به صورت ماهانه  توزیع سبد غذایی توسط
 و یا دو ماهه

تحت کودکان پیگیري از نحوه دریافت سبد و بهبود تغذیه اي 
مراقبین سالمت به صورت ماهانه و ویزیت توسط پوشش  طرح

 توسط پزشک و کارشناس تغذیه مرکز به صورت سه ماهه

در هر مرتبه شارژکارت هاي  نظارت و پایش ارزشیابی اجراي طرح
  دقیقه 15بانکی در حدود 

جمع آوري آمار و عملکرد برنامه حمایتی تغذیه اي 
هاي بهداشت نیازمند از سطح مراکز و خانه کودکان 

 و جمع بندي و ارسال آن به ستاد استان

و اراسل به  توسط مسئول تغذیه شهرستان بررسی لیست
وتایید اطالع به پایگاه و خانه هاي  ماه 6کمیته امداد هر 

و مراجعه آنها به  خانواده هابهداشت جهت هماهنگی با 
 شبکه بهداشت 

 خیر

از لیست معرفی کودكخروج   

 بله

بازدید مشترك مسئول تغذیه و مسئول بهداشت محیط مرکز 
 بهداشت شهرستان و کمیته امداد 

در  کودك باالي دو
سال  ماهه 6پایان 

 بهبودي داشته است؟

 خیر

 بله

 ادامه روند دریافت سبد غذایی

ش برنامه و پیگیري از پوشخروج کودك 
افت  ه و بعد  ازمشاهدهما 6مجدد بعد از 

 رشدي  کودك معرفی مجدد 

تشکیل پرونده و تحویل معرفی نامه با امضاي مسئول تغذیه و   
 رییس  مرکز  



:سال   5کودکان زیر حمایتی تغذیه ي مشارکتی برنامه   

کمیته با همکاري  پیوستی واجد شرایط بر طبق دستورالعملسال  5کودکان زیر این برنامه جهت بهبود وضعیت تغذیه اي 
حاضر در مرکز و پایگاه ها و همچنین بهورزان خانه  مراقب سالمت اجرا می شود به این صورت که امداد امام خمینی 

که شرایط آن مطابق با دستورالعمل باشد به واحد تغذیه مرکز  ماه 6سال و باالي  5کودك زیر بهداشت  در صورت داشتن 
صورت  به کمیته امدادنین چو همبهداشت شهرستان معرفی کرده و در صورت تایید مسئول تغذیه شهرستان 

ن شده تعلق میگیرد و سپس یعیبه این افراد سبد غذایی از پیش ت به حساب کودکان واریز وهزار تومان 70000ماهانه
به صورت ماهانه توسط بهورز یا مراقب سالمت و فصلی  پس از دریافت سبد کودکاناین و قد و وزن شرایط و وضعیت 

  .   پیگیري خواهد شد ذیه توسط پزشک یا کارشناس تغ

 5این کودکان تا سن دو سالگی حتی اگر در بهبودي کامل هم باشند از برنامه خارج  نمیشوند ولی بعد از دو سالگی تا 
ماهگی تمام رسید  59سالگی در صورت بهبودي کامل این کودکان از برنامه خارج می شوند و نیز در صورتی که کودك به 

 قانون شرایط سنی حتی در صورت عدم بهبودي از برنامه خارج شود .می بایست بر اساس 

   

  مدارك تشکیل پرونده کودك:

  کپی شناسنامه کودك صفحه اول-1

  کپی شناسنامه سرپرست (پدر) صفحه اول-2

  کپی کارت ملی سرپرست-3

  سواالت متداول:

  ود؟اسامی کودکان چه زمانی به کمیته امداد جهت تحقیقات محلی ارسال میش-1

  پاسخ:

ماه (شهریور و اسفند)دو مرحله معرفی به کمیته امداد می باشد که کمیته امداد پس از تحقیق و تایید کودکان می  6هر 
بایست این اسامی را به استان قزوین ارسال کند تا این اسامی توسط کمیته امداد استان نیز تایید شود سپس این سامی از 

  یگردد و فراخوان به خانواده ها انجام میگرد.کمیته به شبکه بهداشت اعالم م

  چه مدارکی جهت تشکیل پرونده مورد نیاز است؟-2



  پاسخ:

  کپی شناسنامه کودك صفحه اول-1

  کپی شناسنامه سرپرست (پدر) صفحه اول-2

  کپی کارت ملی سرپرست-3

  چه میزان پول واریز می شود به حساب؟-3

  پاسخ:

  140000این میزان دو ماهه ریخته  می شود یعنی هزار تومان ولی اغلب اوقات 70000

  


