
 "د"با مگادوز ویتامین دبیرستانی دستورعمل اجرایی برنامه مکمل یاري دانش آموزان دختر 

  :مقدمه

و وزارت ) دفتر سالمت و تندرستی(هاي آموزش و پرورش  خانه در سطح وزارت :تشکیل کارگروه ستادي -1

ا و ذمدارس، سازمان غدفتر بهبود تغذیه جامعه، اداره سالمت نوجوانان و (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

هاي علوم پزشکی  اي و صنایع غذایی کشور و اعضاي هییت علمی دانشگاه ، انستیتو تحقیقات تغذیهدارو

 )کشور

هاي علوم پزشکی در واحد تغذیه  کارگروه ستادي در دفتر بهبود تغذیه جامعه و در دانشگاهدبیرخانه  :تبصره یک          

  .شود تشکیل میمعاونت بهداشتی          

با عضویت معاون بهداشتی، کارشناس مسوول تغذیه، کارشناس مسوول سالمت  :یاستان میتهتشکیل ک -2

 .جوانان و مدارس و کارشناس مسوول سالمت و تندرستی سازمان آموزش و پرورشنو

یه، ریاست مرکزبهداشت شهرستان، کارشناس بهداشت خانواده یا تغذ با عضویت :یشهرستان میتهتشکیل ک - 3

منطقه و کارشناس سالمت / ، مدیر آموزش و پرورش شهرستانجوانان و مدارسنوکارشناس مسوول سالمت 

 و تندرستی

   :شرح وظایف کارگروه ستادي

 در محل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتشکیل دبیرخانه  -1

 ستادي هر دو ماه یک بار در محل دبیرخانه جلسات کارگروه تشکیل -2

 آموزشی جهت توجیه کمیته استانی برحسب نیاز-ها و سمینارهاي توجیهی برگزاري کارگاه -3

 هاي استانی تهیه و بازنگري دستورعمل اجرایی برنامه و ارسال آن به کمیته -4

 تهیه و تدوین و ارسال متون آموزشی مورد نیاز -5

 تعیین شرح وظایف اعضا کمیته - 6

هایی است که کمبود ویتامین  اولویت با استان(هاي منتخب جهت اجراي برنامه  شهرستانها و  استانتایید  - 7

 )ها شیوع بیشتري دارد در دانش آموزان آن "د"

 هاي طراحی شده از دانشگاه ها براساس فرم جمع آوري اطالعات و داده -8

 برآورد اعتبارات مورد نیاز اجراي برنامه -9

 روند اجراي برنامه به سایر اعضا کمیته توسط دبیرخانهارایه گزارش از  -10

 پایش و ارزشیابی برنامه  ،نظارت -11



  

  شرح وظایف کمیته استانی

 )گروه تغذیه(تشکیل دبیرخانه در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  .1

 برگزاري جلسات کمیته به صورت ماهیانه  .2

ها  آموزان تحت پوشش و ارسال نام شهرستان دانشهاي مجري برنامه، مشخص نمودن تعداد  تعیین شهرستان .3

 به تفکیک شهر و روستا به دبیرخانه ستاد مرکزيمقاطع متوسطه اول و دوم  مدارس دخترانهو 

 ریزي کمیته شهرستانی جهت برنامهبه اعالم شهرستان مجري برنامه  .4

 شهرستانیآموزشی جهت مسئولین کمیته  -ها یا سمینارهاي توجیهی برگزاري کارگاه .5

 هاي مجري برنامه به شهرستان نارسال آستادي و ارگروه دریافت متون آموزشی از ک .6

 هاي مجري برنامه و ارسال به شهرستان "د"مگادوز ویتامین تهیه و تأمین  .7

براي هر ، "د"واحد بین المللی ویتامین  50000حاوي  "د"اي ویتامین  ژله عدد قرص 9الزم است  :تبصره دو

  )ماه 9، به مدت اي ژله ماهی یک قرص. (افت و ریز درنظر گرفته شود% 15با احتساب آموز  دانش

 هاي شهرستانی کمیتهعمل اجرایی برنامه و شرح وظایف به ارسال دستور .8

 ریزي جهت جذب اعتبارات برنامه برنامه  .9

 هاي مجري برنامه هاي کمی و کیفی از شهرستان آوري اطالعات آماري و داده جمع  .10

 بار سه ماه یک هرتهیه و ارسال گزارش به دبیرخانه ستاد  .11

 به دبیرخانه ستاد) ابتداي مردادماه(پایان سال تحصیلی  پس ازارسال گزارش نهایی  .12

 نظارت، پایش و ارزیابی اجراي برنامه  .13

  شرح وظایف کمیته شهرستان

 تشکیل دبیرخانه در مرکز بهداشت شهرستان .1

 یانهتشکیل جلسات کمیته به صورت ماه .2

که باید تحت پوشش برنامه قرار گیرند با اولویت مناطق مقاطع متوسطه اول و دوم  دخترانهمدارس  انتخاب .3

 محروم

برنامه مکمل یاري آهن در مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم دخترانه در حال اجرا  توجه به این کهبا  :تبصره یک

ل یاري مکه برنامه مکهاي منتخب،  در شهرستان و غیرانتفاعیالزم است کلیه مدارس دخترانه اعم از دولتی باشد  می

  .قرار گیرندنیز ) "د"مکمل یاري با مگادوز ویتامین (تحت پوشش این برنامه ، آورند آهن را به اجرا در می



 توجیهی براي مدیران، معاونین و معلمان مدارس مجري برنامه –ها و سمینارهاي آموزش  برگزاري کارگاه .4

باشد و مدیر با صالحدید خود یک نفر از معلمان و مربیان  مسئولیت اجراي برنامه برعهده مدیر مدرسه می :تبصره یک

را به عنوان مسئول آموزش ...) شناسی، مربی بهداشت، مربی تربیت بدنی و مربی پرورشی و  معلم زیست(داوطلب 

هینامه آموزشی دوره مذکور طه و اخذ گواکند، که ملزم به گذراندن دوره آموزشی مربو آموزان انتخاب می دانش

الزم است جلسات توجیهی براي مدیران با . در مدارس داراي مربی بهداشت الویت با مربی بهداشت است. دباش می

  .قوت بیشتري اجرا شود

 به کمیته استانآموزان  و تعداددانشتعداد مدارس نام،  هاي مربوطه شاملارسال آمار .5

 کمیته استانی و ارسال و توزیع آن در مدارس تحت پوشش برنامهدریافت متون آموزشی از  .6

به تعداد مورد نیاز به مدارس مجري  آناز کمیته استانی و ارسال  مورد نیاز "د"دریافت مکمل ویتامین  .7

 صورت ماهیانهه برنامه ب

به  باتوجه .آموزان داده شود دانشبه متوالی،  ماه 9به مدت  ماهیانهصورت ه ب "د"ویتامن  مکملالزم است  :تبصره یک

تداي سال تحصیلی الزم است اولین دور مکمل در پانزدهم مهرماه به دانش آموزان ارائه هاي اولیه در اب لزوم هماهنگی

قرص به صورت ماهیانه، برنامه باید از  9به دلیل لزوم ارائه  .و پس از آن نیز تا پانزدهم خردادماه این روند ادامه یابد

  .اه شروع شودمهرم

آموزان تحویل داده خواهد شد تا در منزل، بعد ازافطار خورده  به دانش ها در ایام ماه مبارك رمضان، قرص :تبصره دو

  .شود

تواند در روز یا روزهاي بعد قرص را دریافت  آموزي در زمان توزیع قرص غایب باشد، می چنانچه دانش :تبصره سه

  .نماید

شود و همچنین  آموزان برگزار می که توسط اولیاء مدارس براي والدین دانش شرکت در جلسات توجیهی -8

  آموزان مشارکت در آموزش دانش

  نظارت و پایش برنامه در مدارس به صورت ماهیانه و ارائه گزارش به کمیته استانی -9

   ارسال گزارش آماري به کمیته استانی به صورت ماهیانه -10

  

 

 



  :"د"یتامین عوارض جانبی مصرف مکمل و

عوارضی چون ضعف، ) در روز "د"واحد بین المللی ویتامین  2000بیش از ( "د"در صورت مصرف بیش از حد ویتامین 

البته با . باشد خستگی، خواب آلودگی، سردرد، کاهش اشتها، خشکی دهان، مزه آهنی در دهان، تهوع و استفراغ می

ایی  به اندازهش آموزان و با توجه به این که دریافت از طریق مکمل در دان "د"توجه به شیوع باالي کمبود ویتامین 

  .نیست که به حد غیرمجاز برسد، عمالً شاهد این عوارض نخواهیم بود

  :موارد منع مصرف

هاي کلیوي و هیستوپالسموزیس هستند ویتامین  در افرادي که مبتال به سارکوییدوزیس، هیپرپاراتیروئیدیسم، بیماري

  .مصرف شودباید با احتیاط  "د"

  


