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 مقذمه 

اس سَی ساسهاى هلل  هؼزفی  2030تا سال  پایاى دادى تِ گزسٌگی  یىی اس اّذاف جاهؼِ جْاًی  در لالة  تزًاهِ ّای تَسؼِ

پیطگیزی اس سَ تغذیِ  تِ ٍیژُ سَ تغذیِ وَدواى یىی اس  سیز هجوَػِ ّای هْن تزًاهِ  ،  اها جذا اس گزسٌگی .  استضذُ 

ٍ حتی هحزٍم اس اهىاًات  ٍ فزٌّگی   , سَتغذیِ وَدواى  چِ در جَاهغ هحزٍم التصادی.  ّای  پایاى دادى تِ گزسٌگی است 

 .آهَسضی  هَضَػی است وِ  ًیاس تِ تزًاهِ ریشی ّای دلیك تز ، ّوگاًی تز ٍ در ػیي حال والى تز دارد

خَد   ،  تا تَجِ تِ اّذاف خَد در سهیٌِ ووه تِ رضذ ٍ تىاهل ّوِ جاًثِ ٍ یىپارچِ وَدواى ساسهاى ّای دٍستذار وَدن 

اس سَی دیگز  تَاى ٍ توزوش خَد را تز ایي هی . رًاهِ ّای پایاى دادى تِ گزسٌگی  فؼالیت وٌذپیزاهَى  ب ًذ را هتؼْذ هی داى

 .دىد تزًاهِ ّای پیطگیزی اس سَتغذیِ وَدواى را  در سطح هلی  تزٍیج  ويىوِ تتَاى ًذگذار

 

 

 ضزٍرت وار در ایزاى  

الثتِ تا ایي آگاّی . هثتال تِ سَ تغذیِ ّستٌذ ،  اى درصذ وَدن 7طثك  آهار هلی اس سَی ٍسارت تْذاضت در ایزاى  حذاوثز 

هتاسفاًِ ایي . سال است  5تزای وَدواى سیز آى ّن  وِ ضاخص ٍسارت تْذاضت تزای سَتغذیِ  فمط  ون ٍسًی ٍ وَتاُ لذی  

 .ضاخص اس چٌذ حَسُ  تزای گزٍُ وَدواى ایزاى  غیز ٍالؼی است

سال ٍ حتی دٍرُ ًَجَاًی ووتز  5تا تَجِ تِ ایي وِ هؼوَال وَدواى پس اس . است سال  5ایي آهار فمط تزای وَدواى سیز  – 1

در جاهؼِ ایزاى تِ سال  18تزای وَدواى سیز  رًذ ، حتی ّویي ضاخص ون ٍسًی یيٍجِ تْذاضتی ٍ تغذیِ ای لزار هی هَرد ت

 .هزاتة تیص تز است 

هتاسفاًِ در آهار ایزاى ووثَد ٍیتاهیي ّا ٍ هَاد هؼذًی جشٍ  . ون ٍسًی ٍ وَتاُ لذی  فمط دٍ ضاخص اس سَتغذیِ ّستٌذ  – 2

در حالی وِ  گزٍُ تشرگی اس وَدواى ٍ تِ ٍیژُ دختزاى در ایزاى اس ووثَد ٍیتاهیي ّا ٍ ریش . سَتغذیِ هحسَب ًوی ضًَذ

 .هغذی ّا در رًج ّستٌذ

 



 

 ياقعیت ها چه می گًیىذ

 

 1391طثك  آهارّاری رسوی ٍسارت تْذاضت  در سال 

 .ّستٌذ  D3 درصذ وَدواى  ٍ ًَجَاًاى ایزاى  ووثَد ٍیتاهیي  67 -

 .ّستٌذ  A درصذ وَدواى  دارای ووثَد  ٍیتاهیي    18 -

 .درصذ  وَدواى   ووثَد رٍی دارًذ 15 -

 .درصذ وَدواى اس ون خًَی  ٍ اس فمز آّي در رًج ّستٌذ 17 -

 

  .ّیچ اطالػی در دست ًیست   B2 . B6 , B12 اس جولِ  B آهارّای رسوی تزای ووثَد اًَاع ٍیتاهیي  

تا وٌَى ّیچ آهار رسوی تزای ووثَد  ولسین ،  هٌیشین  ، پتاسین ٍ فسفز  در ارتثاط تا وَدواى هٌتطز ضذُ است ٍ ّیچ ًَع  

 . غزتالگزی ٍ یا آسهایطی پیزاهَى ایي هَارد اًجام ًوی ضَد

 

 

ووثَد ٍیتاهیي ّا ٍ هَاد هؼذًی در وَدواى ٍ ًَجَاًاى هطىالت  پیچیذُ ٍ ًاضٌاختِ ای را تزای  خاًَادُ ّا تِ ٍجَد آٍردُ 

 اس جولِ . است 

 A تیواری ضة وَری ، تیواری ّای پَستی ، پاییي آهذى سیستن ایوٌی تذى  تِ ٍاسطِ ووثَد ٍیتاهیي  -

 ضذى سخن ّا ٍ طَالًی ضذى تیواری ّا تِ ٍاسطِ ووثَد  رٍی تی اضتْایی  هشهي ، ریشش هَ ، تزهین ى  -

 خستگی هفزط ، ًاتَاًایی در فؼالیت ّا ، ػذم توزوش ، ضؼف جسواًی ٍ ون َّضی تِ ٍاسط ووثَد آّي  -

 B6 افشایص افسزدگی ّا در گزٍُ ًَجَاًاى تِ دلیل ووثَد ٍیتاهیي   -

تِ ٍاسطِ ووثَد ... تی ،  آسیة دیذى سیستن ػصثی ٍتیواری ّای استخَاًی ٍ هفصلی ،  هطىالت ػزٍلی ٍ لل  -

 D3 ٍیتاهیي 

- ٍ.... 



سَتغذیِ وَدواى   تْذیذی خاهَش ٍ تذریجی است وِ هَجة اتَاع ًاتَاًایی ّا ، تیواری ّا ٍحتی هزي وَدواى در دٍرُ 

 .  ّای هختلف سٌی هی ضَد

 .اًذ ًسلی را ًاتَاى ٍ ًاوارآهذ وٌذسَتغذیِ وَدواى ایزاى  تْذیذی تسیار جذی  ٍ خطزًان است وِ هی تَ

. هَسسِ پژٍّطی وَدواى دًیا  در ًظز دارد تا تزًاهِ ّای هتٌَع در گام اٍل  تِ تزًاهِ ّای تزٍیجی ٍ آهَسضی تپزداسد   

 :تزخی اس ایي هَارد ػثارتٌذ اس 

 يسارت بهذاشت ، درمان ي آمًسش  پششکی  – 1

 تزغیة ٍسارت تْذاضت  ، درهاى ٍ آهَسش پشضىی تزای تاسًگزی تِ ضاخص ّای سَتغذیِ  -

 ووه تِ تطىیل وویتِ هلی تزای پیطگیزی اس سَتغذیِ وَدواى  -

تزگشاری تزًاهِ ّای تاس آهَسی تا پشضىاى اطفال ٍ هتخصصیي تغذیِ  تزای  حساس وزدى جاهؼِ  ٍ خاًَاددُ ّا  -

 ًسثت تِ ٍیتاهیٌْا ٍ ریش هغذی ّا 

 تْیِ هٌاتغ آهَسضی ٍ اًتطار آى ّا تزای هزٍجیي تغذیِ  ٍیژُ وَدواى ٍ خاًَادُ ّا ٍ هزتیاى   -

 

 يسارت آمًسش ي پزيرش  – 2

 تزای وارضٌاساى  تْذاضت ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش در استاى ّای وطَر هؼزفی طزح  -

 تزگشاری دٍرُ ّا ٍ وارگاُ ّای آهَسضی تا هؼلواى تْذاضت هذارس تا توزوش تز سَتغذیِ  -

 تزای خاًَادُ ّا دٍرُ ّای آهَسضی یتزگشار -

 تْیِ جشٍُ ّا ٍ هٌاتغ آهَسضی تزای وَدواى ٍ ًَجَاًاى ٍ خاًَادُ ّا  -

 گَی غذاّای هفیذ ٍ هٌاسة گستزش ال  -

 

 ساسمان بهشیستی کشًر  – 3

اى تْشیستی در سزاسز متزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی تزای وارضٌاساى  دفتز اهَر وَدواى ٍ دفتز رٍستایی ساس  -

 وطَر 

 ٍ وَدوستاى ّا یىر هزاوش پیص دتستادّای وارتزدی تزای وار تا وَدواى تْیِ تزًاهِ  -

 اجزای طزح ّای وارتزدی تا خاًَادُ ّا  -



 اًجام طزح ّای پایلَت در چٌذ استاى وطَر تا هطاروت خاًَادُ ّا -

 

 شهزداری ها – 4

 تزٍیج غذاّای سالن در هحلِ ّای هختلف ضْزداری  -

 آهَسش هزتیاى فزٌّگسزاّا ٍ خاًِ ّای هحلِ در هٌاطك هختلف ضْزّای تشري -

 ّای دٍستذار وَدن در حوایت اس پیطگیزی اس سَتغذیِ وَدواىتزغیة  ضْزداری ّا تِ ستاد هحلِ  -

 تزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی تزای خاًَادُ ّا  -

  ایجاد طزح ّای هحلی تزای آضٌایی تا تغذیِ هٌاسة تزای ًسل جَاى   -

 تْیِ جشٍُ ّای آهَسضی تزای ضْزداری ّای وطَر   -

 

 ساسمان های غیز ديلتی کًدکان– 5

 جلة هطاروت ساسهاى ّای غیز دٍلتی وَدواى پیزاهَى  پیطگیز یاس سَتغذیِ وَدواى  -

 لتی تزای پذیزش هسٍَلیت ّا تز اساس طزح ّای ارایِ ضذُ تمسین وار تیي ساسهاى ّای غیز دٍ  -

 هزتیاى  تغذیِ تزای وار تا خاًَادُ ّا هزٍجاى تزگشاری تزتیت  -

 پیطگیزی اس سَتغذیِ وَدواى  در ضْزّای هختلف وطَراجزای طزح ّای جاهؼِ هحَر تزاساس   -

 ووه تِ تزگشاری ًطست ساسهاى ّای غیز دٍلتی وَدواى در سطح وطَر تا ّذف پایاى دادى تِ سَتغذیِ وَدواى   -

 

 

 

 شزکت های تًلیذ لبىیات ي تخم  مزغ – 6

 یش هغذی ّاارتثاط تا ضزوت ّای تَلیذ  لثٌیات ٍتخن هزؽ تزای غٌی ساسی  هَاد فَق تا ر -

 جلة هطاروت تخص خصَصی  تزای هتٌَع  وزدى  هحصَالت  تِ ًفغ وَدواى  -

 تزغیة تخص خصَصی تزای  استاًذارد ساسی ٍ ارتما ویفیت  -



 ضٌاسایی  تجزتِ ّای جْاًی   -

 دػَت اس وارضٌاساى تیي الوللی تزای غٌی ساسی لثٌیات ٍ تخن هزؽ  -

-  

 مشارکت وًجًاوان ي جًاوان بزای پیشگیزی اس سًتغذیه کًدکان    -7

 حساس وزدى ًسل جَاى تزای هطاروت در تزًاهِ پیطگیزی اس سَتغذیِ وَدواى  -

 ری ووپیي ّای تزٍیجی تا  هطاروت  ًَجَاًاى ٍ جَاًاىاتزگش  -

 جی ٍ آهَسضی تا ًَجَاًاىیاجزای طزح ّای تزٍ  -

 تِ وَدن اس طزیك ًسل جَاى گستزش تزًاهِ ّای آهَسش وَدن  -

 تْیِ صفحِ ّای هجاسی تزای وارّای تزٍیجی جَاًاى -

 جلة هطاروت ًَجَاًاى ٍ جَاًاى در چٌذ استاى وطَر   -

 

 ي یک عذد تخم مزغ  رلیًان  شی کمپیه دي  -8

اس . دارینتِ هٌظَر پایاى دادى تِ سَتغذیِ وَدواى طزح دٍ لیَاى ضیز ٍ یه ػذد تخن هزؽ را در دستَر وار خَد  -

 :طزیك

 ....گزفتي ػىس اس ٌّزهٌذاى  ، ٍرسضىاراى  ٍ چْزُ ّای هطزح  ٍ -

 تزگشاری ًوایطگاُ ػىس  -

 پخص ػىس در سطح وطَر   -

 تْیِ پَستزّای تزٍیجی  -

 تْیِ هٌاتغ آهَسضی تزای ًَجَاًاى ٍ جَاًاى -

 

 

 تهیه کلیپ بزای کًدکان ي وًجًان    -9

 ٍ ًَجَاًاى تا هَضَع  ضزٍرت تَجِ تِ ریش هغذی ّاتْیِ  تزًاهِ ّای هختلف تزای وَدواى  -

 استفادُ اس ضیز ٍ  تخن هزؽ -



 Aتَجِ تِ ٍیتاهیي  -

 Dتَجِ تِ ٍیتاهیي   -

 تَجِ تِ  هصزف هىول یاری آّي  -

 .تَجِ تِ استفادُ اس رٍی ٍ هٌیزین -

 استفادُ اس ًوه یذ دار  -

 استفادُ اس ولسین  -

 پزّیش اس ًوه ٍ ضىز  اضافِ  -

  

  


