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دستورالعمل اجرایی برنامه ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان

از طریق آموزش تغذیه و آهن یاريدوره متوسطه اول ودومدختر 

وزارت آموزش وپرورشوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

سالمتتربیت بدنی ومعاونتمعاونت بهداشت                                                     

امورسالمت و تندرستیدفتر بهبود تغذیه جامعه                                                                 دفتر 

و مدارسخانوادهجمعیت، سالمت دفتر
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مقدمه

هاي در حال توسعه مشاهده است که کمبود آن در سطح وسیعی از جهان به خصوص در کشوريآهن از جمله ریزمغذي ها

کم خونی . این کمبود زندگی میلیون ها نفر به ویژه زنان، کودکان، نوجوانان، سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهد. می شود

ولی اغلب در کودکان بزرگتر و . ماهه، زنان و دختران در سنین باروري باالترین شیوع را دارد24تا 6فقر آهن در کودکان 

دالیل فقر آهن گوناگون است که از آن جمله می توان به دریافت ناکافی، جذب ناکافی،  افزایش . ن هم دیده می شودنوجوانا

. ، خون ریزي زیاد در دوران عادات ماهانه و بعضی از بیماري ها اشاره کرد)دوران نوجوانی، بارداري، شیردهی(نیاز به آهن 

در دختران نوجوان عالوه بر افزایش . نیاز به بعضی از مواد مغذي افزایش می یابددر دوران بلوغ به دلیل افزایش سرعت رشد 

کمبود آهن در این دوران باعث . نیاز، دفع آهن در دوران عادات ماهانه نیز باعث شیوع بیشتر کمبود در این گروه می شود

،خستگی زودرس، ضعف و بی حالیوافت تحصیلیکاهش توان ذهنی و قدرت یادگیري، وافزایش ابتال به بیماري ها

با توجه به اینکه دختران امروز مادران فردا هستند، اطمینان از دریافت کافی این . می شودمقاومت بدن دربرابربیماري ها

ریزمغذي در این دوران عالوه بر بهبود تکامل توانایی هاي شناختی، ذخایر کافی آهن را براي دوران بارداري در آینده فراهم 

یاري در دختران نوجوان با هدف ارتقاء سطح سالمت این گروه سنی گام موثري در پیشگیري از آهنبرنامه مکمل. می کند

.بر خواهد داشترا درپرورش مادرانی توانمند و نسلی سالماین کمبود، 
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کمیته ها

و بهداشت و درمـان  ) رسالمت وتندرستیامودفتر(در سطح وزارتخانه هاي آموزش و پرورش : تشکیل کمیته ستادي-1

)دفتر بهبود تغذیه جامعه، اداره سالمت جوانان و مدارس(

و )کارشناس مسئول تغذیـه، کارشـناس مسـئول سـالمت جوانـان و مـدارس      (معاونت بهداشتی: تشکیل کمیته استانی-2

)پرورشآموزش واداره کل سالمت و تندرستی رئیس اداره (معاونت تربیت بدنی وسالمت 

ریاست مرکز بهداشت شهرستان، کارشناس تغذیه، کارشناس سـالمت جوانـان و   ): منطقه اي(تشکیل کمیته شهرستانی -3

منطقه آموزش و پرورش هاي اجتماعیپیشگیري ازآسیبکارشناس سالمت ومعاونت پرورشی ،مدارس، 

شرح وظایف کمیته ستادي

آموزشی و بازآموزي جهت اعضاء کمیته استانی بر حسب نیاز -توجیهی ) سمینار(برگزاري کارگاه هاي -

)وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به تناوب(تشکیل دبیرخانه برنامه -

در محل دبیرخانه هر سال حداقل یک بارتشکیل کمیته ستادي -

تهیه و بازنگري دستورالعمل اجرایی برنامه و ارسال آن به کمیته هاي استانی -

تهیه و تدوین متون آموزشی مورد نیاز -

نظارت بر اجراي بهینه برنامه-

جمع آوري اطالعات و داده ها -

نظارت و پایش و ارزشیابی -

تبادل گزارشات مربوطه فیمابین وزارتین-

استانیشرح وظایف کمیته 

اعالم شهرستان مجري برنامه و تعداد دانش آموزان تحت پوشش به کمیته شهرستانی  -
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دبیرخانه ستاد مرکزي به آمارهاي مربوطهارسال -

ساالنه به دبیرخانه ستادمرکزيگزارشوارسال ماه6هر حداقل استانیتشکیل کمیته -

آموزشی جهت مسئولین کمیته شهرستانی -توجیهی ) سمینار(برگزاري کارگاه -

هاي علوم پزشکیتوسط دانشگاهو ارسال به شهرستان هاي مجري برنامهتهیه و تامین قرص آهن-

ارسال دستورالعمل اجرایی برنامه و شرح وظایف کمیته ها به شهرستان هاي مجري برنامه -

نظارت بر اجراي برنامه در شهرستان هاي مجري توسط اعضاء کمیته استانی و در صورت نیاز تشکیل جلسات تـوجیهی  -

مجدد در طول اجراي برنامه 

جمع آوري اطالعات آماري و داده هاي کمی و کیفی از شهرستان هاي مجري برنامه و تهیه گزارش و ارسال به دبیرخانه-

افت % 15و برآورد تعداد قرص مورد نـــیاز با احتساب ) میلی گرم آهن المنتال60داراي (تهیه قرص فروس سولفات-

توسط مرکز بهداشت استان و ارسال به شهرستان هاي تحت پوشش طرح) Pert(وریز 

نظارت بر اجراي برنامه -

شرح وظایف کمیته شهرستان

ماه یک بار4شهرستانی حداقل هرتشکیل کمیته -

توجیهی براي مدیران، معاونین ومعلمان مدارس مجري برنامه -آموزشی ) سمینار(برگزاري کارگاه -

دریافت متون آموزشی از کمیته استانی و ارسال و توزیع آن در مدارس تحت پوشش در شروع اجراي برنامه -

.ز حداقل یکی از والدین الزامی استآموزش کلیه دانش آموزان و نی،قبل از توزیع قرص آهن بین دانش آموزان :تبصره

ـ   - ه دریافت قرص آهن مورد نیاز از کمیته استانی و ارسال قرص آهن به تعداد مورد نیاز به مدارس مجـري برنامـه ب

صورت ماهیانه 

) حداقل یک بار در طول اجراي برنامه براي هر مدرسه(نظارت بر حسن اجراي برنامه -
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جمع آوري و ارسال اطالعات آماري دانش آموزان تحت پوشش طرح به کمیته استانی -

مشارکت شرکت در جلسات توجیهی که توسط اولیاء مدارس براي والدین دانش آموزان برگزار می شود و همچنین -

در آموزش دادن به دانش آموزان در صورت اعالم نیاز مدارس تحت پوشش طرح 

اجراي طرح در داخل مدارس و گزارش به کمیته استانینظارت بر حسن -

:هاتبصره

ورابطـین  مراقبین سـالمت بهتراست ازبین کارشناسان مراکزبهداشتی درمانی،مسئول آموزش دانش آموزان :1تبصره 
.بهداشت انتخاب شوند

بصورت ماهیانه بـه مـدیر   پس از دریافت قرص توسط کمیته استان، کمیته شهرستان نیاز قرص هر مدرسه را:2تبصره 
.مدرسه تحویل داده و رسید دریافت می نماید

با توجه به اینکه ساعت آموزشی خاصی براي آموزش بهداشت و تغذیـه در واحـدهاي درسـی دانـش آمـوزان      :3تبصره
ناسی و منظور نشده است، می توان از زمان هایی مانند برنامه آغازین، اقامه نماز، درس تئوري ورزش، درس زیست ش

.اده کردفاست.... 

بعد از صرف میان وعده بـه  “ هفته متوالی، ترجیحا16توزیع قرص بین دانش آموزان بصورت هفتگی به مدت :4تبصره
بطـور مثـال   . دانش آموزان داده شود و براي هر کالس بهتر است یک روز خاص جهت توزیع قرص در نظر گرفته شود

...زهاي دوشنبه براي کالس دوم و روزهاي یکشنبه براي کالس اول، رو

در ایام ماه مبارك رمضان، قرصها بصورت هفتگی به دانش آموزان تحویـل شـده تـا در منـزل، بعـد از افطـار       :5تبصره 
.خورده شود

.در زمان توزیع قرص چنانچه دانش آموزي غایب باشد، می تواند در روز یا روزهاي بعد دریافت نماید:6تبصره 

.کلیه هزینه هاي مربوط به این برنامه به عهده وزارت بهداشت می باشد: 7تبصره 


