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 پزوصه هنزمندان و تزویج شیز  – 1

در ایي پزٍسُ اس ٌّزهٌذاى ، ًَیسٌذگاى ، ٍرسضکاراى ٍ فعاالى اجتواعی دعَت هی ضَد تا با یک لیَاى ضیز  عکس بگیزًذ ٍ با 

 .کٌٌذایي کار ضزٍرت تَجِ بِ پیطگیزی اس سَتغذیِ کَدکاى را تزٍیج 

 .قطعِ عکس اس ایي ضخصیت ّا گزفتِ ضذُ است 100تا کٌَى  ًشدیک بِ  

 .بزگشار کٌین 97پاییش  راهیذٍارین ًوایطگاّی اس ایي عکس ّا در خاًِ ٌّزهٌذاى د 

 

 گفتگو با  ساسمان بهشیستی و  وسارت آموسش و پزورش   -2

  .بْشیستی ٍ هزبیاى بْذاضت ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش تزغیب بِ بزگشاری دٍرُ آهَسضی بزای کارضٌاساى کطَری ساسهاى

 . ایي دٍ ساسهاى هَافقت اٍلیِ خَد را اعالم کزدُ اًذ ٍ درصذد بزًاهِ ریشی بزای بزگشار ایي دٍ کارگاُ ّستتٌذ

 ..ساسهاى بْشیستی  بزای بزگشاری ایي کارگاُ کطَری ًیاس بِ هطارکت هالی دارد

 

 ارتباط با ساسمان های غیز دولتی  کودکان – 3

با گزٍُ بشرگی اس ساسهاى ّای غیز دٍلتی کَدکاى در ضْز تْزاى ّواٌّگی ّای هتٌَعی ضذُ است ٍ بخص بشرگی اس آى ّا 

 .هطارکت  ٍ بزًاهِ ّای خَد را اعالم کزدُ اًذ

 .سزاسز کطَر بزگشار کٌین رغیز دٍلتی ددر ًظز دارین یک ًطست ٍ کارگاُ آهَسضی با حضَر ًوایٌذگاى ساسهاى ّای 

 .ًوایٌذُ اس ضْزّای هختلف کطَر را دارین 500در ایي ًطست پیص بیٌی  

 .هطارکت هالی  در بزگشاری ایي ًطست  ضزٍری است 

 

 تزغیب نوجوانان و جوانان به مشارکت در پیشگیزی اس سوتغذیه کودکان    -3

 ٍسضی بزای گزٍُ ّای فَق آم یت ّای هقذهاًی ٍ دٍرُ ّاسبزگشاری ًص -

 اعالم آهادگی بزای  بزگشاری  دٍرُ ّای آهَسضی بزای ًَجَاًاى ٍ جَاًاى در ضْزّای هختلف -

 

 پزوصه های اجتماعی در حمایت اس پیشگیزی اس سوتغذیه کودکان -4

 بزگشاری جطٌَارُ ضیز ٍ تخن هزغ در بابل ٍ بابلسز -

 .حال اجزاست طزح پیطگیزی اس سَتغذیِ کَدکاى در رضت کِ در -

 هٌاطق سلشلِ سدُ کزهاًطاُطزح  هیاى ٍعذُ ّای هقَی در   -

    با هَضَع پیطگیزی اس سَتغذیِ کَدکاى 97ًطست پشضکاى دٍستذار کَدک در ّوذاى آباى  -


