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ی تغذیه بخشی بسیج ملی آموزش همگانبین برگزاري کمیته 

96مهر  29در تاریخ 



برگزاري کمیته درون بخشی بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه 

96مهر  27در تاریخ 



تغذیهملی دعوتنامه جلسات بسیج 



ی تغذیه برگزاري کمیته بین بخشی بسیج ملی آموزش همگان
96مهر  29در تاریخ 



تغذیهبین بخشی اجراي بسیج ملی جلسه هماهنگی 



خبر جلسه هماهنگی بین بخشی اجراي بسیج ملی تغذیه



تغذیه خبري معاون بهداشتی دانشگاه بمناسبت هفته بسیجنشست 



مکاتبات اداري



مکاتبات اداري



سطح شهر قزویننصب شده در بنرهاي 



نصب شده در علوم پزشکیبنرهاي 



اطالع رسانی از طریق اتوماسیون اداري



اطالع رسانی از طریق اتوماسیون اداري



هفته بسیج آموزش تغذیهارسال بسته هاي آموزشی تغذیه بمناسبت 



ارسالی بمناسبت هفته بسیج آموزش تغذیهبسته هاي نمونه هاي  



تیزر آموزشی بمناسبت بسیج تغذیه



برگزاري جشنواره سوپ و آش سنتی



درج خبر جشنواره سوپ و آش



برگزاري همایش طبخ آبزیان



خبر همایش طبخ آبزیان



برگزاري کارگاه آموزشی روشهاي نوین کاهش وزن



اسامی شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی روشهاي نوین کاهش وزن



خبر کارگاه آموزشی روشهاي نوین کاهش وزن



برگزاري همایش صبحانه سالم در مدرسه خضرا



مصاحبه با مطبوعات



درج مطلب در جراید



درج خبر اجراي بسیج تغذیه



الغر اضافه وزن چاق کد ملی نام ونام خانوادگی دانشجو  ردیف

 1490515267 علی خادمی 1

 4311174187 محمدرضاصادقی 2

 0021685721 محمدامین شفقی 3

 4311129181 سید بهنام مجابی 4

 0022202382 رویا محمدي 5

 4400265943 حسین مقصودي 6

 2960422228 علی مقدم 7

 4311278446 مرتضی فرمانی 8

 4311294352 محمد نوري 9

 4311209118 علی کشاورز معتمد 10

 1621859220 علی وثوقی 11

 0022239243 محمدامین تاجیک 12

 5800016763 میثاق احمدي 13

 4322923038 امید فرمانی 14

 4311352972 ایمان آریان  15

.ارزیابی شده اند و اضافه وزن وچاقی دارند  96آمار دانشجویان علوم پزشکی که در مهرماه 

نفر  165کل دانشجویان ارزیابی شده 



 4380342603 سهند ربیعی 16

 1621816443 علی پورمهدوي 17

 2840411385 محمد وهابی 18

 0022239847 ابوالفضل شیري 19

 5380088341 علیرضا صفري 20

 5080141220 حسین جوادي 21

 4311260075 علیرضا احدي 22

 5730099193 علی ایلدرآبادي 23

 2680255216 پارسا پوررمضان  24

 3750432724 شفیع مقدم 25

 3750489300 محمد مصطفایی 26

 0021446954 فائزه همایی 

بروجنی

27

.ارزیابی شده اند و اضافه وزن وچاقی دارند  96آمار دانشجویان علوم پزشکی که در مهرماه 

نفر  165کل دانشجویان ارزیابی شده 



 0021353204 مهیا نعمتی فر 28

 4311292112 محمدرضا عسکري 29

 4311227787 امیر حسین فاتح 30

 3720328791 سید ایمان سیدي 31

 4311204868 عارف موسی لو احمدي 32

 0440593204 آرمین رستم زاده 33

 4311210922 امیرحسین عمرانی فر 34

 1742610560 مصطفی حمزه ایی 35

 0018993011 علی محمد کیخانی 36

 2581075694 ارمغان مومنی 37

 2721192752 رحمان قربان پور 38

 0091924207 علیرضا فوالدي 39

 5190237443 میالدآقاپور 40

 5080146540 علی گلی 41

 4311215983 دانیال حسن شالی 42

.ارزیابی شده اند و اضافه وزن وچاقی دارند  96آمار دانشجویان علوم پزشکی که در مهرماه 

نفر  165کل دانشجویان ارزیابی شده 



برگزاري کالس آموزشی اصول تغذیه سالم در کانون معلوالن توانا



فعالیتهاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج



نصب بنر در مرکز بهداشت شهرستان آوج



توزیع بسته هاي آموزشی در مراکز سالمت شهر آوج



آموزش تغذیه بعد از نماز جماعت مسجد شهر آوج



آموزش تغذیه در مراکز سالمت شهر آوج



همایش غذاي سالم در مدارس شهر آوج



جشنواره غذا ویژه رابطین بهداشتی



آموزش تغذیه سالم در مدارس شهر آوج



جشنواره غذا شهر آوج



همایش پیاده روي شهر آوج



برگزاري جلسه با شوراي اسالمی شهر و پرسنل مرکز خدمات جامع  سالمت آبگرم  
توسط ناظر سالمت مرکز



غبرگزاري جلسه آموزشی  توسط ناظر سالمت مرکز در روستاي یاستی بال



برگزاري جلسه آموزشی  توسط ناظر سالمت مرکز در روستاي احمدآباد



برگزاري جلسه آموزشی رابطین توسط ناظر سالمت درمرکز آبگرم



آبادبرگزاري جلسه شوراي سالمت ، روستاي نجف 



دبرگزاري جلسه آموزشی جهت سالمندان و میانساالن ، روستاي نجف آبا



برگزاري جشنواره غذا در شهر آبگرم با حضور مسئولین محترم شهر از جمله جناب  
بخشدار و اعضاي محترم شوراي شهر و فرماندهی سپاه



همایش میان وعده سالم در آبگرم



فعالیتهاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان



آموزش تغذیه توسط کارشناس تغذیه مرکز اسفرورین



تن سنجی و آموزش تغذیه در ایستگاه سالمت مرکز اسفرورین



اسفرورین  ایستگاه سالمت مرکز انجام مشاوره تغذیه توسط کارشناس تغذیه در 



نکوثر شهر تاکستاآموزش تغذیه توسط کارشناس تغذیه در هنرستان 



آموزش تغذیه توسط کارشناس تغذیه در هنرستان کوثر



پخش تیزر آموزشی تغذیه در دبیرستان قالت



آموزش تغذیه به مراجعین توسط بهورز خانه بهداشت لوشکان



آموزش تغذیه جهت پرسنل جهاد



آموزش تغذیه و توزیع آش رشته در مدرسه شهید طاهرخانی



آموزش تغذیه در مدارس شهید حسن طاهرخانی



جشنواره آش در دبیرستان خرمدشت



مراسم صبحانه سالم ویژه معلمان مدرسه شهید منصور 



جشنواره غذا در دبیرستان قالت



فعالیتهاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز



جلسات هماهنگی درون بخشی

 

برگزاري جلسات هماهنگی با همکاران ستاد  

برگزاري جلسات هماهنگی بامسئولین پایگاه

برگزاري جلسات هماهنگی باکارشناسان تغذیه



بخشیجلسات هماهنگی برون 

مطرح شدن موضوع در شوراي سالمت شهرستان



شهرستان البرز سطح در بنر نصب



شهري شهرستان البرزبین  اتوبوسهاي در بنر نصب



ستاد شهرستان البرز همکاران جهت وزن اضافه و چاقی از پیشگیري و مدیریت آموزشی جلسه



) زستاد شهرستان البر(سنجش ترکیب بدن و جلسه آموزشی کنترل وزن ویژه بانوان



جلسه آموزشی و هماهنگی پیشگیري از چاقی و اضافه وزن ویژه مراقبین سالمت 

)شهرستان البرزستاد (سالمت مدارس و مراکز خدمات جامع 



)ستاد شهرستان البرز(جسمی جلسه آموزشی پیشگیري از چاقی و اضافه وزن در کودکان معلول ذهنی و 



سال ویژه مربیان مهد هاي 5آموزش راهکارهاي پیشگیري از چاقی و اضافه وزن کودکان زیر 

)ستاد شهرستان البرز(کودك 



بازدید کارشناسان تغذیه از کارخانه روغن گلوکزان



  المس جلسه مشترك کارشناسان تغذیه و مسئولین کارخانه گلوکزان پیرامون
پخت و پز و سرخ کردنی مخصوص روغنهاي سازي



آموزش اهمیت مصرف حبوبات جهت دانش آموزان و والدین آنها برگزاري مراسم 

) البرزشهرستان ستاد (صبحانه سالم تهیه شده با حبوبات 



)البرزشهرستان ستاد (جلسه آموزشی برچسب خوانی و انتخابهاي غذایی سالم 



)البرزشهرستان ستاد (ساعته دانش آموزان و تطبیق آن با هرم غذایی24برسی رژیم غذایی 



)البرزشهرستان ستاد (آموزش بشقاب غذاي سالم به دانش آموزان همراه کار عملی 



آموزان آموزش تعریف چاقی و عوارض آن ،آموزش رسم تفسیر نمودار پایش رشد توسط دانش 
)البرزستاد شهرستان (



)البرزشهرستان ستاد (آموزش اهمیت مصرف لبنیات همراه کار عملی



)زستاد شهرستان البر(داستان نویسی  تصویر گري پیرامون چاقی و اضافه وزن کودکان کانون پرورش فکري 



جلسه آموزشی سالم سازي غذاي رستورانها  و فست فود هاجهت رستوران دارها و فست فودیها
)ستاد شهرستان البرز(

 



)ستاد شهرستان البرز(جلسه آموزشی روشهاي تکمیلی تن سنجی و راهکارهاي  کنترل وزن جهت بهورزان 



ایستگاه استقبال مردم از اینمهرگان و برپایی ایستگاه تن سنجی در مرکز 



   سنجی مرکز مهرگاناز ایستگاه تن مهرعلیان رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان  بازدید آقاي دکتر 



برگزاري صبحانه سالم در مدرسه ستایش



آموزش تغذیه سالم به دانش آموزان مدرسه مهرگان



آموزش تغذیه سالم به اولیائ دانش آموزان مدرسه مهرگان



مهرگان آموزش تغذیه سالم به معلمان مدرسه



دانش آموزان مدرسه برکتاولیاء از چاقی به و پیشگیري آموزش تغذیه سالم 



کوثر مدرسه دانش آموزانآموزش تغذیه صحیح و پیشگیري از چاقی به 



آموزش راههاي پیشگیري وکنترل چاقی و اضافه وزن به اولیائ دانش آموزان مدرسه کوثر



آموزش روشهاي پیشگیري و کنترل اضافه وزن وچاقی به دانش آموزان مدرسه مهر والیت



آموزش تغذیه سالم به اولیائ دبستان باقرالعلوم



آموزش کنترل اضافه وزن وچاقی به معلمان مدرسه شهید قاسمی



آموزش تغیه سالم به دانش آموزان مدرسه شهید قاسمی



آموزش تغیه سالم به اولیائ مدرسه شهید قاسمی



آموزش کنترل اضافه وزن وچاقی به معلمان مدرسه حجاب



مرکز شریفیه 96هماهنگی هفته بسیج تغذیه سال  جلسه



کالس اموزشی هرم غذایی 

 وکنترل چاقی درپایگاه بسیج

حضرت رقیه شریفیه توسط 

کارشناس تغذیه مرکز



ازچاقی و پیشگیري کنترل آموزش 

در مهدکودك مائده شریفیه توسط 

کارشناس تغذیه مرکز



فشارخون وارائه توصیه هاي کنترل 

تغذیه اي در مدرسه حضرت معصومه 

شریفیه توسط کارشناس تغذیه 

ومسئول پایگاه



با موضوع چاقی وپیامدهاي آن و نقاشی تهیه روزنامه دیواري 
شریفیمرکز 



ومسابقه نقاشی با موضوع چاقی مدرسه شهداي شریفیه توسط کارشناس تغذیهآموزشی کالس 



راههاي پیشگیري از چاقی مدرسه حضرت معصومه شریفیهوآموزش مسابقه نقاشی 



وزش و پیشگیري از چاقی در مدرسه حضرت معصومه شریفیهزنگ 



چاقی درهفته بسیج تغذیه با رابطین سالمت مرکز شریفیهآموزشی جلسه هماهنگی و 



 برگزاري زنگ صبحانه سالم درمدرسه

ه  فرش پارس شریفیه به مناسبت هفت

بسیج تغذیه



کنترل فشارخون به مناسبت هفته بسیج ملی تغذیه درمرکز شریفیه



بازدید از وعده غذایی مهدکوك هاي 

تحت پوشش برنامه  مهد روستا با 

همکاري بهداشت محیط



 پیشگیري از چاقیآموزشی جلسه 

کودکان و لجبازي کودکان در 

غذا خوردن با همکاري واحد 

سالمت روان درمهدکودك ستایش



از چاقی جلسه آموزشی پیشگیري 

کودکان و لجبازي کودکان در غذا  

خوردن با همکاري واحد سالمت روان  

درمهدکودك مائده



ه  برگزاري ایستگاه سالمت وارائ

د  توصیه غذایی به کارکنان جها

کشاورزي شریفیه



برگزاري ایستگاه سالمت وجلسه آموزشی 

پیشگیري از چاقی براي اصناف 

)ها، نانوایی فروشان، اغذیه پزندگی ها(



2الوند.آمنهمدرسه .کالس آموزشی به مناسبت هفته بسیج ملی تغذیهبرگزاري 



گزارش تصویري از اجراي برنامه  

تغذیه سالم و روزهواي پاك در مدرسه 

شهداي باورس توسط مرکزبهداشتی 

با بهداشت باورس و خانه درمانی 

شوراي فرهنگی باورسهمکاري 

  عدسی و توزیع آن بین کلیه دانش آموزان پختن

آموزان باهمکاري دهیاري وشوراي باورس



آن بین کلیه و توزیع پختن عدسی 

و دهیاري با همکاري دانش آموزان 

باورسشوراي 



درمورد تغذیه سالم آموزشی کالس 

و خانه توسط مسئولین درمانگاه 

بهداشت براي کارکنان و دانش 

آموزان



شورا صرف صبحانه سالم مشترك 

فرهنگی سراج کارکنان دهیارکانون 

درمانگاه وخانه و پرسنل مدرسه 

بهداشت باورس



با موضوع برگزاري مسابقه نقاشی 

هواي پاك وتغذیه سالم واهداي 

جوایز به نفرات برترتوسط کادر 

درمانگاه وخانه بهداشت



)مرکز باورس(تحرك و فعالیت بدنی جهت پیشگیري و کنترل چاقی و اضافه وزن 



ز برگزاري جشنواره تغذیه سالم و پیشگیري ا

چاقی با هدف طبخ غذاهاي سنتی با کاهش 

مرکز محمدیه -مصرف نمک ، روغن



کارشناس تغذیه محمدیه -همایش پیشگیري از چاقی



محمدیه 6پایگاه ملکی برگزاري جلسه آموزشی جهت دانش آموزان توسط خانم 



 جشنواره غذاي سالم و آموزش تغذیه

سالم جهت والدین و دانش آموزان 

)محمدیه 6پایگاه(مدرسه 



آموزش پیشگیري از چاقی و 

اضافه وزن با تغذیه سالم به 

گان نخباولیاي دبستان دخترانه 

تغذیه محمدیهکارشناس 



نه دبستان دخترا -برگزاري صبحانه سالم 

ه توسط کارشناس تغذیه محمدی -نخبگان

و همکاري پایگاه ضمیمه



هبا حضور مسئولین محمدی  -جشنواره غذا و مسابقه نقاشیبرگزاري همایش تغذیه سالم و هواي پاك 



جلسه آموزشی براي اولیاي داراي کودك چاق تحت پوشش مرکز محمدیه



برگزاري جشنواره تغذیه سالم و 

پیشگیري از چاقی با هدف طبخ 

،  غذاهاي سنتی با کاهش مصرف نمک

)مرکز محمدیه(روغن 



از  آموزش تغذیه سالم و پیشگیري

اولیاي دانش آموزان چاق -چاقی 

 مدرسه نخبگان توسط کارشناس

تغذیه مرکز محمدیه



جلسه آموزشی تغذیه سالم و 

 پیشگیري از چاقی براي رابطین

رکز سالمت توسط کارشناس تغذیه م

محمدیه



محمدیه -سال چاق 5زیرجلسه آموزشی براي کودکان 



 جلسه آموزشی میان وعده سالم

مدرسه همت  -در سنین مدرسه

ه توسط کارشناس تغذی-یاران

مرکز محمدیه



برگزاري زنگ صبحانه سالم در مدرسه نقش ایران محمدیه



گیري برگزاري جلسه آموزشی پیش

انه ، صبحنقاشی، مسابقه از چاقی

ط مدرسه آهنگ دانش توس -سالم

کارشناس تغذیه مرکز محمدي



محمدیه 6آهنگ دانش پایگاه سالم مدرسه زنگ صبحانه 



نفر از دانش آموزان2مسابقه نقاشی با موضوع تغذیه و دادن جایزه به 



 جلسه آموزشی جهت والدین دانش آموزان ،توسط

  خانم اکبري کارشناس تغذیه مرکزمدرسه آهنگ

محمدیه 6دانش پایگاه 



محمدیهعقیله مرکز اولیاي دبستان  -میان وعده سالمآموزش 



)محمدیه (دبیرستان همت یاران -تغذیه سالم و پیشگیري از چاقی نوجوانان



برگزاري جلسه هماهنگی و  

بهداشتیآموزشی براي پرسنل 

)مرکز بیدستان(   



برگزاري جلسه آموزشی و هماهنگی 

براي داوطلبین سالمت و سفیران 

سالمت



آموزش کودکان مهد کودك در زمینه تغذیه سالم



برگزاري مسابقه نقاشی کودکان



برگزاري مسابقه دوچرخه سواري به منظور ترویج بازیهاي پر تحرك



برگزاري جشنواره غذاي سالم زنان خانه دار 



راه اندازي ایستگاه تن سنجی در مساجد



همایش پیاده روي براي بانوان میانسال و سالمند



صبحانه سالم در مدارس



برگزاري جشنواره غذاي کودك



همایش درمسجد صاحب الزمان 

 و پایگاهمرکز آباد با همکاري نصرت 

نصرت آباد با دعوت از والدین دانش 

ازجوانان آموزان، رابطین و تعدادي 

باموضوع تغذیه در بیماریهاي غیر 

واگیرتوسط آقاي گلی



3جلسه آموزشی ویژه اولیاي مدارس مرکز الوند



3دالونهمایش بسیج تغذیه سالم و هفته سرطان مرکز 



هفته بسیج ملی تغذیه مرکز الوند.برگزاري ایستگاه تغذیه



2آمنه الوندمدرسه .برگزاري کالس آموزشی به مناسبت هفته بسیج ملی تغذیه



2مرکزالوند.هفته بسیج ملی تغذیه.جلسه با رابطین



2الوند.مدرسه شهید فهمیده.آموزش به مناسبت هفته بسیج تغذیه



جلسه آموزشی راهکارهاي پیشگیري  

از از اضافه وزن و چاقی در نوجوانان 

توسط دکترفلسفی مرکز حصار خروان



ین زهرافعالیتهاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوی



نصب بیلبورد تغذیه سالم در سطح شهر بوئین زهرا



مراسم پیاده روي کارکنان شبکه بهداشت در روستاي حسین آباد



ادامامزاده ابراهیم روستاي حسین آبرئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بوئین زهرا در سخنرانی 



مراسم صبحانه سالم کارکنان شبکه بهداشت



آموزش داوطلبان متخصص ادارات شهرستان در شبکه بهداشت



مرکز خدمات جامع سالمت بوئین زهرا
جشنواره غذاي سالم



آموزش رابطین سالمت



آموزش دانشجویان در خوابگاه دانشجویی



مرکز خدمات جامع سالمت دانسفهان
آموزش والدین مدرسه عفت



برگزاري کالس آموزشی و ایستگاه سالمت در حسینیه دانسفهان



لیست افراد شرکت کننده در ایستگاه سالمت دانسفهان



مرکز خدمات جامع سالمت شال
طراحی و نصب بنر با همکاري شهرداري شال



مرکز خدمات جامع سالمت لهارد
آموزش دانش آموزان و اولیاي دانش آموزان



آموزش مراجعه کنندگان خانه بهداشت سولیقان



برگزاري صبحانه سالم



مرکز خدمات جامع سالمت عصمت آباد





مرکز خدمات جامع سالمت شهرك مدرس
برگزاري جشنواره غذاي سالم در مدرسه



برگزاري جشنواره غذاي سالم جهت رابطین سالمت



برگزاري مسابقه نقاشی



برگزاري جلسه آموزشی جهت عموم مردم



برگزاري صبحانه سالم در مدرسه



مرکز خدمات جامع سالمت سگزآباد
برگزاري جشنواره غذاي سالم جهت رابطین سالمت



برگزاري جلسه آموزشی



برگزاري جلسه آموزشی در مهدروستا



مرکز خدمات جامع سالمت آراسنج
برگزاري جلسه آموزشی



مرکز خدمات جامع سالمت ارداق
برگزاري جلسه آموزشی



برگزاري جلسه آموزشی



مرکز خدمات جامع سالمت شاهین تپه
برگزاري جلسه آموزشی



کفعالیتهاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبی



96/9/29تاریخ بخشی بسیج ملی تغذیه در بین برگزاري کمیته درون بخشی و 



کارخانه رایکا آلتونکارمندان در جهت آموزشی با موضوع کاهش مصرف نمک و روغن و قند جلسه 



بخ  غذا با عنوان پیشگیري از چاقی و اضافه وزن ، کاهش مصرف نمک و روغن و طجشنواره 
بنت الهديغذاي سالم در 



برگزاري مراسم ورزش صبحگاهی و صبحانه سالم در مدرس



پیامک در خصوص پیام هاي تغذیه اي و اصالح الگوي مصرف مواد غذایی با  200ارسال 

همکاري حراست شبکه بهداشت شهرستان و پایگاه بسیج 



هوشمدرسه ابتدایی پسرانه در غذا جشنواره 















مرکزآبان توسط 13در مدرسه جشنواره 



صبحانه سالم با موضوغ تغذیه سالم و آموزش راه هاي پیشگیري از اضافه وزن و چاقی در  مراسم 

قزوینیمدرسه عالمه 



خاکعلیآموزشی در خصوص نقش تغذیه در رشد جسمانی کودك توسط مرکز جلسه 



)خانه بهداشت ناصرآباد(آباد برگزاري مراسم جشنواره جهت دانش آموزان مرکز ناصر 



زیارانمرکز توسط غذاي سالم و جلسه آموزشی با عنوان تغذیه سالم جشنواره 



سالن ورزشی توسط مرکز قشالقدر  96/11/7برگزاري جشنواره غذا 



جهت غذا با موضوع کاهش مصرف نمک و روغن و افزایش مصرف حبوبات و ترویج آش هاي سنتی و محلی جشنواره 

آبیککارمندان شبکه بهداشت 



طباطباییمدرسه شهید در » میان وعده سالم در پایگاه تغذیه سالم«با عنوان میان وعده سالم مراسم 



طباطباییدر مدرسه شهید »  چاقی یا سالمتی، انتخاب با شماست«با شعار ورزش صبحگاهی مراسم 



فعالیتهاي مرکز بهداشت شهرستان قزوین



 109): براي مردم و دانش آموزان و پرسنل(تعداد کل جلسات آموزشی

 9:غذاي سالم تعداد همایش

 23:سنجیایستگاه مشاوره تعذیه و تن / غرفه تعداد برپایی  

 31:غذاي سالم تعداد جشنواره

 33:تعداد صبحانه سالم

 20: مسابقه پیاده روي و هر نوع مسابقه ورزشی تعداد

19: تعداد مسابقه نقاشی

 10:تعداد پیامک آموزشی  

   215: تعداد سایر اقدامات  

ابتکاري/ تعداد فعالیت آموزشی                      



             
        

تعداد آموزش گیرندگان                        

 169: بهورز–کاردان  -پزشک کارشناستعداد پرسنل بهداشتی

 425: بهداشتیغیر تعداد پرسنل 

 5363:آموز تعداد دانش  

   2373:تعداد زنان و مادران

706:سایر



نفر 13 حضور اب و )شماست با انتخاب سالمتی، یا چاقی( تغذیه بسیج هفته شعار موضوع با آموزشی جلسه  
 انمخ که جلسه این در .برگزارشد مدیریت سالن محل در شهري سالمت خدمات جامع مراکز رابطین از

 به دقیقه100 داشتند، حضور رابطین واحد مسئول فتحی خانم و مدرس عنوان به تغذیه کارشناس محمدي
 ایجاد عوامل خصوص در جامعه افراد %60 در وزن اضافه و چاقی شیوع به توجه با ایشان .انجامید طول

 به ادامه در ایشان .نمودند ارائه را مطالبی چاقی عوارض بروز از جلوگیري راههاي و عوارض کننده،
  یماریهايب ،)سینه و روده( سرطانها برخی ،مغزي و قلبی هاي سکته فشارخون، عروقی،-قلبی بیماریهاي

  صفرا یسهک سنگ و چشمی،کلیوي مشکالت همچون عوارضی به منجر خود که( دیابت بیماي و مفصلی
 ،زيسب و میوه مصرف خصوص در ایشان .داشتند اشاره وزن اضافه و چاقی عوارض عنوان به را )میشود
 به ایشان انتها در و پرداختند مطالبی ذکر به شیرینیها و روغنها ،مغزها و حبوبات غالت، و نان لبنیات،
  منظم بدنی فعالیت و تحرك همچنین و غذایی گروههاي همه از متعادل استفاده و سالم تغذیه داشتن
 افهاض و چاقی با مبارزه راهکارهاي مهمترین از یکی عنوان به ،)روز در روي پیاده دقیقه 30 حداقل( روزانه
 .داشتند تاکید وزن



بدنی  بانوي قزوینی به خاطر کاهش وزن با رعایت صحیح رژیم غذایی و افزایش تحرك  25تقدیر از   



"کاهش وزن، راهی به سوي سالمتی "همایش

  شدبانوي قزوینی به خاطر کاهش وزن با رعایت صحیح رژیم غذایی و افزایش تحرك بدنی، تقدیر  25از.

وزن اضافه داراي قزوینی بانوان از تن 25 از و شد برگزار قزوین شهرستان بلندیان شهید بهداشت مرکز توسط "سالمتی سوي به راهی وزن، کاهش "همایش 1396 بهمن 26 روز 
.شد قدردانی داشتند، چشمگیري وزن کاهش غذایی، صحیح رژیم داشتن و کردن ورزش سالمت، جامع خدمات مراکز به منظم مراجعه با که چاقی به مبتال یا

سفره در سالم غذاي تهیه فهوظی خانواده، سفره سیاستگذاران عنوان به بانوان :گفت رابطه این در قزوین شهرستان بلندیان شهید بهداشت مرکز رئیس خونساري، علیرضا سید دکتر 
 به بدنی كتحر داشتن اهمیت به ادامه، در ایشان .باشند خانواده اعضاي و خود سالمت حفظ باعث شیرین، کم و چرب کم نمک، کم غذاهاي تهیه با توانند می و دارند را خانواده

.کرد بیان را نکاتی دارد، پی در که معضالتی و استرس زمینه در و کرد اشاره سالمتی حفظ براي روز طول در ساعت نیم مدت

70 و جوانان درصد 46 نوجوانان، درصد 22 قزوین شهرستان در :گفت همایش، این ادامه در نیز قزوین شهرستان بهداشت مرکز تغذیه واحد مسؤول کارشناس مهدیخانی، سپیده  
 مرتبط زندگی شیوه و محیطی شرایط با درصد 75 و بوده ژنتیک با مرتبط چاقی، موارد درصد 25 تنها که است حالی در این و هستند وزن اضافه و چاقی دچار میانساالن، درصد
 حاضر حال در :کرد عنوان کارشناس این .شود می میانساالن و جوانی نوجوانی، تا کودکی دوران از چاقی فزاینده روند به منجر که است زندگی شیوه این که داد ادامه وي .است

  .شد خواهند افراد به ذیريناپ جبران روانی و جسمی صدمات به منجر و دارند تجاري جنبه بیشتر و نبوده علمی آنها بیشتر که کرده پیدا بسیاري رواج اینترنتی، هاي رژیم از استفاده
 مراکز کلیه در رحاض حال در اینکه بیان با مهدیخانی .دانست سالمت جامع خدمات مراکز به مراجعه را راهکار بهترین قزوین، شهرستان بهداشت مرکز تغذیه واحد مسؤول کارشناس

 :گفت شود، می نجاما رایگان صورت به )چاق و وزن اضافه طبیعی، الغر،( افراد وزنی وضعیت تشخیص براي تغذیه غربالگري سال، پنج باالي افراد کلیه براي سالمت جامع خدمات
 افراد گاه و چاق ادافر کلیه کارشناس، این گفته به .شود می انجام الزم درمانی اقدامات باشد، وزن اضافه داراي یا چاق الغر، فرد، که صورتی در افراد، وزن وضعیت شدن مشخص با

 افرادي غذا، ریافتد با افراد روحی وضعیت ارتباط به توجه با :افزود مهدیخانی .کنند می دریافت را تغذیه مشاوره رایگان صورت به و شده ارجاع تغذیه کارشناس به وزن اضافه دچار
.شوند می ارجاع نیز روان کارشناس به لزوم صورت در اند شده ارجاع تغذیه کارشناس به که



نفر 60آموزش گیرندگان  –پایگاه پاکروان  –صبحانه سالم و مسابقه نقاشی 



در تاریخ مذکور همایش صبحانه سالم  23/10/96همایش صبحانه سالم هفته بسیج تغذیه-اقبالیه  3پ 

در مهد کودك آسمان آبی برگزار گردید و آموزش جهت پیشگیري از اضافه وزن و چاقی براي 

کارکنان مهد ارائه شد



-24/10/96 -)رابطین(همایش صبحانه سالم هفته بسیج تغذیه -اقبالیه 3پ 

اقبالیه همایش صبحانه سالم  3در تاریخ مذکور با حضور جمعی از رابطین در اتاق آموزش پایگاه 

برگزار گردید



همایش صبحانه و میان وعده سالم در مدرسه -اقبالیه 3پ 

ده در تاریخ مذکور با حضور دانش آموزان مدرسه امام رضا همایش صبحانه و میان وع-25/10/96 -

سالم برگزار گردید



گوي غذایی برگزاري میز آموزش تغذیه  با موضوع نقش تغذیه در پیشگیري و کنترل چاقی و اصالح ال

پایگاه تاالر-حمیده جانزاده-27/10/1396سالم به مناسبت هفته بسیج تغذیه مورخ 



رازمیان -یج تغذیه برگزاري مسابقه نقاشی با موضوع تغذیه سالم در پیش دبستانی  به مناسبت هفته بس



  -رازمیان – برگزاري کالس آموزشی    با موضوع تغذیه سالم در مسجد  به مناسبت هفته بسیج تغذیه

دقیقه -30نفر  15تعداد آموزش گیرندگان 



رازمیان –تغذیه بسیج  مناسبت هفته به برگزاري مراسم صبحانه در مدرسه  



برگزاري کالس 

 آموزشی با موضوع

تغذیه سالم در 

 به مناسبت مدرسه 

ه تغذیهفته بسیج 

رازمیان



رازمیان  –برگزاري پیاده روي  دانش آموزان و بانوان  به مناسبت هفته بسیج تغذیه 



جلسه آموزشی با عنوان اضافه وزن و چاقی ویژه : 25/10/1396گزارش هفته بسیج تغذیه مورخ 

تاالرپایگاه : داوطلبین سالمت 



رازمیان  –ایستگاه تن سنجی رازمیان به مناسبت هفته بسیج تغذیه



آموزشی با عنوان اضافه وزن و چاقی ویژه جلسه :  25/10/1396گزارش هفته بسیج تغذیه مورخ 

تاالرپایگاه : داوطلبین سالمت 



شهدا: غذاي سالم همکاران مراکز و رابطین جشنواره :  19/10/1396گزارش هفته بسیج تغذیه مورخ 



شهدا: عنوان مصرف انواع سبزیجات  آموزشی کالس 



ته بسیج برگزاري ایستگاه سالمت و اندازه گیري هاي تن سنجی و فشار خون و توزیع لیفلت هاي هف

)پایگاه تاالر(تغذیه 



  20/10/1396:تاریخ-)پایگاه تاالر(غنچه برگزاري جشنواره صبحانه سالم در مدرسه ابتدایی شهید 



23/10/1396برگزاري جشنواره میان وعده سالم پایگاه تاالر مورخ 



ات برگزاري کالس ورزش و آمادگی جسمانی مخصوص رابطین به همراه پخش سی دي آموزش حرک

21/10/1396ورزشی  در پایگاه تاالر مورخ 



20/10/1396برگزاري ایستگاه سالمت و توزیه لیفلت در پایگاه تاالر در مورخ 



مرکز شهدا –پیاده روي بانوان 



شهدا -با شعار تغذیه سالم و حذف سس از ساالدآموزشی برگزاري کالس 



، ی برگزاري جشنواره لقمه سالم، کالس آموزش

ا جوایز اهدو ) بوفه(از پایگاه تغذیه سالم بازدید 

بت در مدرسه ابتدایی صدیقه رودباري به مناس

25/10/1396مورخ هفته بسیج تغذیه  



آموزش آبشاري رابطین آموزش گیرنده به مردم



18/10/96شرکت در جلسه شواري سالمت بخش مرکزي با محوریت چاقی تاریخ 



26/10/96خانم محمدي -نفر 100برگزاري کالس آموزشی تغذیه براي مدیران مهد کودك ها تعداد 



نفر از جوانان 70سالمت جوانان تعداد  –همایش اقبالیه 



7/11/96برگزاري جلسه آموزشی تغذیه ویژه بهگران بهداشت حرفه اي 



11/10/96برگزاري جلسه هماهنگی هفته بسیج تغذیه با کارشناسان تغذیه



1396گزارش عملکرد بسیج تغذیه استان قزوین در سال 

عناوین
شهرستان  

آبیک

شهرستان  

البرز

شهرستان  

بوئین زهرا

شهرستان  

آوج

شهرستان  

قزوین

شهرستان  

تاکستان 

ستاد مرکز 

بهداشت استان 
استان

448392102113778519تعداد کل جلسات آموزشی (براي مردم و دانش آموزان و پرسنل)

00000033تعداد چاپ خبر در روزنامه ها و مجالت

480030318تعاد خبري که در خبرگزاري و سایتها منتشر شده است

01000012تعداد نشست خبري

00000011تعداد برنامه هاي تلویزیونی

00005027تعداد برنامه هاي رادیویی

510310101140همایش غذاي سالم

2851231040برپایی غرفه / ایستگاه مشاوره تعذیه و تن سنجی

11689311167جشنواره غذاي سالم

1013129339086صبحانه سالم

6557201044مسابقه پیاده روي و هر نوع مسابقه ورزشی

1016517194071مسابقه نقاشی

3818210012001011101641پیامک آموزشی

1301321502234 سایر اقدامات

295104145401892770870پرسنل بهداشتی پزشک کارشناس- کاردان -بهورز

171127219055851452502735پرسنل غیر بهداشتی

10521971230778153631778013252دانش آموز

30212376654692373413505509زنان و مادران

2453262725567064541302689سایر

3424122151350294مدرسه- مهد کودك

21230460170107نانوایی- رستوران یا محل عرضه غذا

01000001 بیمارستان - سراي سالمندان

01700122031سایر

7842252010300448تعداد پوستر

100025001000100025001000100010000تعداد بروشور

61015015275تعاد بیلبورد/ تیربرد

0150000015تعداد بدنه نویسی اتوبوس و تاکسی

400130650000595تراکت

00000011تولید تیزر هاي آموزشی

315165230062تعداد بنر

بیان اقدامات ابتکاري دانشگاها 

*نمایش 

عروسکی

*تصویرسازي

0

*شرکت در دو 

جلسه برون بخشی 

( بخش اقبالیه و 

شوراي سالمت 

شهر اقبالیه

*بازدید از بوفه 

هاي مدارس ناحیه 

2 به همراه نماینده 

نوسازي مدارس ، 

نماینده آموزش 

پرورش

*راه اندازي ربات 

نظر سنجی چاقی

*نمایش 

عروسکی

 *تصویرسازي 

 *راه اندازي 

ربات نظر سنجی 

چاقی

*شرکت در دو 

جلسه برون 

بخشی ( بخش 

اقبالیه و شوراي 

سالمت شهر 



 با تشکر از تالش همه همکاران محترم

معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان 

97فروردین ماه 


