
  
    شرح  وظيفه كميته هاي دانشگاهي تغذيه با شير مادر                     

  
  تشكيل كميته دانشگاهي با مسئوليت مستقيم رياست دانشگاه علوم پزشكي -1

  : اعضاء 
                        رياست دانشگاه

                  معاون آموزشي  
                        معاون بهداشتي

                مدير گروه اطفال        
                        مدير گروه زنان و مامايي
                        رئيس دانشكده پزشكي

                       رئيس دانشكده پرستاري و مامايي
                       مسئول ب خ

   مربوطه                    و اعضاي كميته كشوري وابسته به دانشگاه
  

  :شرح وظيفه 
  صدور حكم از طرف رياست دانشگاه جهت كليه اعضاء كميته هاي دانشگاهي ، علمي و اجرايي  -
  ماه يك بار و تعيين خط مشي برنامه4تشكيل جلسات هر  -

 برنامه ريزي  -

  
 :آموزش براي  -1

  داروسازان -
 متخصصين اطفال ، زنان ، تغذيه -

 پزشكان عمومي -

 پرستاران و ماماها -

 ا و انترنهارزيدنته -

 دانشجويان پزشكي و پرستاري و مامايي و تغذيه -

   
  نظارت -2
 ارزشيابي -3

  تهيه جدول زمان بندي آموزشي جهت آموزش كليه رده ها -
 )علمي ، اجرايي ( تعيين فرد مسئول براي هر برنامه و هر كميته  -



ي  و ترتيب دوره هاR.Tتعيين فرد مسئول در هر بيمارستان وابسته ، به منظور اجرا ، -
رئيس بخش زنان يا بخش كودكان يا مترون بيمارستان بر حسب عالقه مندي و (آموزشي 

 )نهاد مي شود ميزان فعاليت ها پيش

اقدام در زمينه خريد كتب و نشريات مربوط به تغذيه با شير مادر و استفاده از آن در كتابخانه  -
 ن هاي وابستههاي دانشكده پزشكي،پرستاري،مامايي، پزشكي اجتماعي و بيمارستا

 ارتباط مستمر با كميته كشوري ترويج تغذيه با شير مادر از طريق اساتيد عضو كميته  -

و رونوشت آن به كميته ) هر ماه يكبار( به مقام معظم وزارت گزارش اقدامات انجام گرفته  -
 .كشوري 

  )هسته آموزشي ( كميته علمي 
  :اعضاء 

  معاون آموزشي دانشگاه و رئيس دانشكده پزشكي
 نفر از متخصصين كودكان و نوزادان كه در دوره هاي آموزشي كميته كشوري شركت كرده 2-1

  .اند 
  . نفر از متخصصين زنان و مامايي كه در دوره هاي آموزشي كميته كشوري شركت كرده اند 2-1
  . كميته كشوري شركت كرده اند  نفر از متخصصينتغذيه كه در دوره هاي آموزشي2-1
  . نفر از پرستاران و ماماهاي ارشد كه در دوره هاي آموزشي كميته كشوري شركت كرده اند 2-1

  اعضاء كميته كشوري دانشگاه مربوطه
  

  :شرح وظيفه 
  .آموزشي كه برگزار مي شود تدريس در دوره هاي  -
 تهيه متون آموزشي با همكاري كميته كشوري -

 م كتب و نشريات مورد نياز در زمينه تغذيه با شير مادرپيشنهاد و اعال -

 تشكيل جلسات بر حسب نياز و موقعيت كاري -

  
  كميته اجرايي

  
  :اعضاء 

  معاونت درمان
  معاونت امور بهداشتي

  رياست يا نماينده پزشكي اجتماعي
  رياست دانشكده پزشكي

  رئيس دانشكده پرستاري و مامايي
  مسئول پرستاري دانشگاه

  يك نفر از اعضاي كميته كشوري وابسته به دانشگاهحداقل 



  
  :شرح وظيفه 

  )معاونت درمان ( انتخاب يك نفر به عنوان مسئول كميته  -
 تهيه ليست از كليه رده هاي آموزش گيرنده -

 )هسته آموزشي ( ترتيب دوره هاي آموزشي با همكاري كميته علمي  -

 سته در بيمارستان هاي واب R.Iنظارت بر چگونگي انجام  -

 تشكيل جلسات بر حسب نياز و موقعيت كار  -

 انتخاب افراد واجد شرايط جهت نظارت و ارزشيابي -

  
و اجرايي ) هسته آموزشي ( پيشنهاد مي شود در هر يك از جلسات كميته هاي علمي : توضيح 

   .مي توان از افراد عالقمند و ذيصالح به عنوان مهمان و مشاور دعوت به عمل آورد 
  
  
 


