پروژه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان

عثذ پزٍصُ ّای تزتیت تذًی ٍ ٍرسػ داًؼ آهَسی حَل هحَر خط هؾی ٍ اّذاف

عثذ پزٍصُ ّای عالهت ٍ تٌذرعتی داًؼ آهَسی حَل هحَر خط هؾی ٍ اّذاف

نیمرخ وضعیت سالمت کشور
بیش از  59درصد
از مردم ایران دچار وزن باال و چاقی می باشند.

وزن باال و چاقی(درصد)

جٌغیت

رٍعتایی

ؽْزی

هلی

کل

61.61

62/42

59.31

هزد

43.85

57/48

53.57

سى

58.9

67/41

64.73

بیش از 56درصد

از مردم ایران دچار کم تحرکی می باشند.
شیوع کم تحرکی در زنان  64درصد و در مردان  47درصد
 49/92درصد از روستائیان و  58/73درصد از شهروندان
میسان کم تحرکی (درصد)

جٌغیت

رٍعتایی

ؽْزی

هلی

کلی

49.92

58.73

56.36

هزد

40.17

49.08

49.83

سى

56.8

66.68

63.89

طبقه بندی شاخص توده بدنی( )BMIدانش
آموزان
فزاٍاًی

درصذ

1621

12

8830

65/5

اضافِ
ٍسى

1287

9/5

چاق

1584

11/7

جوغ کل 13322

98/8

کن ٍسى
(الغز)
طثیؼی

+

چاقی کَدکاى ًاؽی اس تؼذاد یاحجن علَل ّای چزتی اعت؟
افشایؼ تؼذاد علَل ّای چزتی ػوذتا در دٍراى کَدکی ٍ ًَ جَاًی ؽکل
هی گیزد  .دلیل ػوذُ چاقی تالغیي افشایؼ حجن علَلّای چزتی اعت .

دیاتت ًَع
دٍم

تیواری
قلثی
ػزٍقی

هؾکالت
پَعتی

هؾکالت
ارتَپذیک

ًاتَاًی
جغوی

ػَارض
چاقی
کَدکاى

کاّؼ
ػشت ًفظ

تذاٍم
چاقی در
طَل ػوز

اختالالت
فیشیَلَسیک

کثذ چزب

اتتال تِ
تزخی اس
عزطاى ّا

اختالل
خَاب

ػَاهل هَثز فزدی ،خاًَادگی ٍ اجتواػی در افشایؼ ٍسى ٍ چاقی داًؼ آهَساى

ٍیضگی ّای جاهؼِ یا اجتواػی

ٍضؼیت
اقتصادی
اجتواػی
اهٌیت
ػوَهی

تزًاهِ تزتیت
تذًی هذرعِ

تقالی ّای
در
دعتزط

ٍاتغتگی
خاًَادُ تِ
تلَیشیَى
ًظارت
ٍالذیي تز
تواؽای
تلَیشیَى
فزسًذ

اٍقات
فزاغت
خاًَادُ

هؼاؽزت
تا دٍعتاى
ٍ فاهیل

عثک سًذگی ٍالذیي
ٍیضگی ّای داًؼ آهَس

عي

تزًاهِ
ؽخصی
تزغیة
ٍالذیي تِ
فؼالیت

عَپزهارکت ٍ رعتَراى
ّای در دعتزط

تزًاهِ
غذای
هذرعِ

داًؼ
تغذیِ
جٌظ
هَاد غذایی
دریافتی

ػادت تِ کن
تحزکی

الگَی
فؼالیت
حزکتی
ٍالذیي

قَهیت
گزایی

هصزف
غذایی
ٍالذیي

تزًاهِ
درعی
هذرعِ

دعتزعی
تِ غذا در
هٌشل

قذرت تصوین
گیزی
ٍراثت
تزجیحات
غذایی
ٍضؼیت
ٍالذیي
ٍسى
ٍالذیي
هؾغلِ در
دعتزعی
هٌشل
تِ هزاکش
تفزیحی

اضافِ کار

فضای
هذرعِ

اهداف کمی و گروه مورد ارزیابی

•غزتالگزی ٍ تؼییي  BMIصذ در صذ داًؼ آهَساى در دٍ هزحلِ اٍلیِ ٍ ثاًَیِ
• کاّؼ داًؼ آهَساى دارای اضافِ ٍسى ٍ چاقی تِ هیشاى  3درصذ در عال تحصیلی
1399-1400

• گزٍُ هَرد ارسیاتی :کلیِ داًؼ آهَساى دختزٍ پغز در دٍرُ ّای
تحصیلی اتتذایی ٍ هتَعطِ

نحوه جمع آوری و ثبت اطالعات
• -1اًذاسٍ گیزی قذ ّ ّسى داًش آهْساى هطابق فایل راٌُوا( پیْست یک)در دّ هزحلَ سٌجش
اّلیَ (پیش آسهْى)ّ سٌجش ثاًْیَ(پس آسهْى) ّ تکویل اطالػات پزسشٌاهَ(فزم ،1پیْست)2

• -2ثبت اطالػات در ساهاًَ سٌاد

• تذکز :در صْرتیکَ هذرسَ ای بَ ساهاًَ دستزسی ًذاشتَ باشذ ،فزم اطالػات داًش آهْساى(فزم
شوارٍ )1را پس اس تکویل ،جِت ثبت در ساهاًَ سٌاد بَ ادارٍ آهْسش ّ پزّرش ًاحیَ ارسال
ًوایذ

ومودار تشکیالتی پروژه کنترل وزن و چاقی دانش
آموزان در مدرسو
ستاد مذرسً ای
اجرای پروژي
(شورای مذرسً)
مذیر پروژي
(مذیر مذرسً)

دتیر اجرایی پوژي
(معاون پرورشی و
ترتیت تذوی مذرسً)

آموزگار/دتیر
(ارزیاب و آموزش
دٌىذي)

دتیر ترتیت تذوی و
مراقة سالمت
(مشاوریه تخصصی)

اوجمه اولیا و مرتیان
(حامی و پشتیثان)

معاون اجرایی مذرسً یا
فرد جایگسیه
(ثثت وتایج در ساماوً
سىاد)

تشکل ٌای داوش
آموزی،سقیران
سالمت،اوجمه ٌای
ورزشی و..
(ترگسارکىىذي پویش ٌای
کالسی و مذرسً ای)

ستاد مدرسه :
ایه ستبد َمبن ضًرای مذرسٍ است کٍ ثب مًضًع"کىتزل يسن ي چبقی داوص آمًسان ثب ريیکزد تزيیج سجک سوذگی

فعبل ي سبلم" ي ثب مسئًلیت مذیز مذرسٍ تطکیل می گزدد ي يظبیف آن ثٍ ضزح سیز است:

)1

ثُزٌ مىذی اس ظزفیتَبی درين ي ثزين مذرسٍای ي جلت مطبرکت سبسمبنَب ي ارگبنَبی ديلتی ي خػًغی

فعبل در ضُز یب ريستب

)2

سبسمبوذَی ،تقسیم يظبیف ي تعییه وقصَب ي اثالغ ثٍ ارکبن مذرسٍای اعم اس معبيوبن ،معلمبن ،مزثیبن ،اوجمه ايلیب

ي مزثیبن ،تطکلَبی داوص آمًسی ي ...

)3

ثزگشاری جلسبت تًجیُی ي آمًسضی يیضٌ تًاومىذسبسی دست اوذرکبران ي مجزیبن در راستبی اجزای مًفق

پزيصٌ
 )4ایجبد سمیىٍ ثزای ارسیبثی ايلیٍ ي ثبوًیٍ قذ ي يسن داوص آمًسان مذرسٍ ي ثجت وتبیج در سبمبوٍ

)5

فزاَم آيردن استفبدٌ اس امکبوبت مذرسٍ در راستبی تًسعٍ يرسش ي فعبلیتَبی ثذوی در سبعبت آمًسضی ي ثعذ اس

سبعبت آمًسضی مطبثق دستًرالعمل کبوًنَبی يرسضی درين مذرسٍای
 )6وظبرت ثز رعبیت مقزرات مزثًط ثٍ عزضٍ مًاد غذایی در پبیگبٌَبی تغذیٍ سبلم مطبثق دستًرالعمل اثالغی

• )7

ضىبسبیی ظزفیتَبی مبلی ي جلت حبمیبن ثزای جذة کمکَبی مبدی ي معىًی در راستبی کمک ثٍ اجزای

پزيصٌ

•

 )8تطکیل متىبية جلسبت ستبد ي وظبرت ثز پیطزفت پزيصٌ مطبثق سمبوجىذی ي کیفیت پیص ثیىی ضذٌ

 )9تًجیٍ يالذیه ي جلت مطبرکت آوبن در سىجص ضبخع تًدٌ ثذوی فزسوذ خًیص ي رغذ پیطزفت اي در
خًدمزاقجتی ي مذیزیت يسن
 )10افشایص آگبَیَبی عمًمی داوص آمًسان در سمیىٍ فًایذ يسن مطلًة متىبست ثب اقتضبئبت سىی آوبن
 )11ثزگشاری جطه پبیبوی ي تقذیز اس داوص آمًساوی کٍ مًفق ثٍ کىتزل ي مذیزیت يسن خًیص ضذٌاوذ
 )12معزفی َمکبران مطبرکت کىىذٌ در پزيصٌ جُت تقذیز ،ثٍ ادارٌ آمًسش ي پزيرش ضُزستبن /مىطقٍ
 )13تبکیذ ي وظبرت ثز اختػبظ ثخطی اس ومزٌ ارسضیبثی درط تزثیت ثذوی ثب تًجٍ ثٍ میشان مطبرکت داوشص آمشًس در
فزایىذ اجزای پزيصٌ ي کست داوص مزتجظ ثب دستیبثی ثٍ يسن متىبست ،مضزات اضبفٍ يسن ي چشبقی ،اغشًل مزثشًط ثشٍ
تغذیٍ سبلم ،افشایص آمبدگی جسمبوی ي َمچىیه ثزيس رفتبرَبیی کٍ ثٍ مذیزیت يسن می اوجبمذ

نقش ها و وظایف ارکان مدرسه در اجرای پروژه :
مذیز مذرسٍ

هسئَلیت ساّجشی ٍ اخشای پشٍطُ سا ثش ػْذُ داسد ٍ ٍظبيف ركش ضذُ دس خػَظ ستبد هذسسهِ سا پیيیهشی ٍ ثهِ
هشحلِ اخشا خَاّذ گزاضت.
معبين پزيرضی ي تزثیت ثذوی

ثِ ػٌَاى دثیش اخشايي پشٍطُ ثب ساّجشی هذيش هذسسِ ٍ هسبػذت اػضبی ضَسای هذسسِ ٍ سهبيش ّواهبساى ٍ ثْهشُ
هٌذی اص ظشفیت اًدوي اٍلیب ٍ هشثیبى ٍ تطال ّبی داًص آهَصی (ضَسای داًص آهَصی ،اًدوي ّهبی ٍسصضهي ،
سفیشاى سالهت ،پیطتبصاىّ ،الل احوش ٍٍ )...ظبيف صيش سا ثش ػْذُ داسد:





ّوبٌّيي خْت ثشگضاسی خلسبت آهَصضي ٍ تَخیْي اٍلیب
كوک ثِ خلت حوبيت سبصهبىّبی ثشٍى هذسسِای ٍ ثْشُهٌذی اص ّوابسی كلیِ ّوابساى هذسسِ
ّوبٌّيي خْت اخشای هشاسهن دس سٍصّهبی ًیاَكهبسی ٍ دسختاهبسی دس اسهفٌذ ههبُ  99ثهب حضهَس داًهص
آهَصاًي كِ هَفق ثِ كٌتشل ٍ هذيشيت ٍصى خَيص ضذُاًذ
ثشگضاسی هشاسن اختتبهیِ دس ّفتِ سالهت

معبين آمًسضی

هسئَلیت ّوبٌّيي ٍ تسْیل اهَس هشتجظ ثب اخشای پشٍطُ سا ثش ػْذُ داسد.
معبين اجزایی
 ثجت ًتبيح سٌدص اٍلیِ (پیص آصهَى) ٍ سٌدص ثبًَيِ (پس آصهَى) دس سبهبًِ سٌبد
ّ وبٌّيي ّبی الصم خْت اخشای پشٍطُ دس هذسسِ

آمًسگبریب دثیز
دس مذارط اثتذایی مسئًلیت سىجص تًدٌ ثذوی داوص آمًسان ثب آمًسگبر َز کالط میثبضذ.
در مذارط متًسطٍ یکی اس دثیزان َز پبیٍ /کالط اس جبوت مذیز مذرسٍ ثٍ عىًان مسشئًل سشىجص تشًدٌ ثشذوی داوشص

آمًسان آى پبيِ/كالس تؼییي هيضَد ٍ ٍظبيف صيش سا ثِ ػْذُ داسد:


سٌدص اٍلیِ ٍ ثبًَيِ ضبخع تَدُ ثذًي داًص آهَصاى دس هذسسِ (ٍضهؼیت سهفیذ ٍ صسد) ٍ تَخیهِ ٍالهذيي دس ساسهتبی سهٌدص ضهبخع
تَدُ ثذًي داًص آهَصاى (دس ٍضؼیت قشهض) هغبثق ثب هفبد دستَسالؼول اثالغي



اختػبظ هَضَع اًطبء داًص آهَصاى ثِ فَايذ ٍصى هغلَة ،سجک صًذگي فؼبل ٍ سبلن ٍ هضشات اضبفِ ٍصى ٍ چبقي



ثْشُهٌذی اص ظشفیت دسٍس تشثیت ثذًي ٌّ ،ش ،ثْذاضت ٍ سالهت ٍ هْبستّبی صًذگي دس ساستبی ًیل ثِ اّذاف پشٍطُ



آهَصش ٍ اسائِ هطبٍسُ الصم ثِ ٍالذيي ٍ داًص آهَصاى دس ساستبی حوبيت اص كٌتشل ٍصى داًص آهَصاى



ثبسگزاسی كلیپ ّب ٍ خضٍات آهَصضي هشتجظ دس كالس هدبصی ضجاِ آهَصش داًص آهَصاى (ضبد)



اسائِ ًتبيح سٌدص اٍلیِ ( حذاكثش تب  15آثبى) ٍ ًتبيح سٌدص ثبًَيِ (حذاكثش تب  15اسفٌذ) ثِ هذيش ٍ هؼبٍى اخشايي هذسسِ خْهت ثجهت ثهِ
هَقغ دس سبهبًِ سٌبد



اسائِ داًستٌيّب ٍ آگبّيّبی الصم ثِ داًص آهَصاًي كِ اص ٍصى سبلن ٍ هغلَة ثشخهَسداس ههيثبضهٌذ دس ساسهتبی حفهض ٍضهؼیت ضهبخع
تَدُ ثذًي خَد



ثْشُ گیشی اص فٌَى تقَيت هثجت ٍ ايدبد ٍ افضايص اًيیضُ داًص آهَصاىّ ،ذايت هَثش آًبى دس ساستبی هذيشيت ٍ كٌتشل ٍصى خَيص

معلمبن تزثیت ثذوی ي مزاقت سالمت
هؼلن تشثیت ثذًي ٍ هشاقت سالهت هذسسِ ثِ ػٌَاى مطبيریه تخػػی معلمبن ،داوصآمًسان ي يالذیه
تؼییي هيضًَذ ٍ ٍظبيف آىّب ثِ ضشح صيش است:









اسائِ هطبٍسُ ،ساٌّوبيي ٍ پبسخيَيي ثِ سَاالت آهَصگبساى ٍ دثیشاى دس صهیٌهِ ًوهَُ تؼیهیي ضهبخع تهَدُ
ثذًي ٍ ًوَُ هطبٍسُ ٍ هذاخلِ دس صهیٌِ كٌتشل ٍصى داًص آهَصاى
سغذ ٍضؼیت ٍصى داًص آهَصاى دس فبغلِ ثیي سٌدص اٍلیِ ٍ سٌدص ثبًَيِ ٍ تطَيق ٍ تشغیت آًبى خْت
هذيشيت ٍصى
ّوفاشی ثب آهَصگبساى ٍ دثیشاى هسئَل سٌدص ضبخع تَدُ ثذًي ٍ اسائِ ساٌّوبيي ّبی الصم
پبسخيَيي ثِ سَاالت تخػػي دس صهیٌِ اهَس هشتجظ ثب فؼبلیت ّبی ثذًي ٍ تغزيِ
اسائِ ساٌّوبيي ٍ هطبٍسُ دس خػَظ چيًَيي هقبثلِ ثب هَاًغ ٍ ثْشُهٌذی اص تسْیلگشّهبی كوهک كٌٌهذُ
ثِ داًص آهَصاى دس خػَظ هذيشيت ٍصى خَيص
آگبّي ثخطي دس خػَظ هیضاى هػشف كبلشی دس فؼبلیهت ّهبی هختلهف حشكتهي ٍ هیهضاى كهبلشی ههَاد
هختلف غزايي
اختػبظ ثخطي اص ًوشُ اسصضیبثي دسس تشثیت ثذًي ثِ داضتي صًذگي فؼبلٍ ،صى هتٌبست ٍ سغح داًهص ٍ
هیضاى هطبسكت داًصآهَص دس فشايٌذ اخشای پشٍطُ ٍ هذيشيت ٍصى خَيص

تطکلَبی داوصآمًسی
ثب تَخِ ثِ ساّابس  8-3سٌذ توَل ثٌیبديي آهَصش ٍ پشٍسش ثبيذ سهبصٍكبس الصم ثهشای حضهَس فؼهبل داًهص
آهَصاى دس تطال ّبی داًص آهَصی ايدبد گشدد ٍ ّوچٌیي ثشاثش ساّابس  8-8سهٌذ توهَل ثٌیهبديي ثبيهذ دس
هشاخؼِ ثب ًیبصّبی فشدی ٍ ػوَهي خبهؼِ اص قجیل ضیَع ثیوبسی ّب هطبسكت ًوبيٌذ .لزا ٍظبيف ايي تطالّهب
ثِ ضشح صيش است:
 تطال سفیشاى سالهت هذسسِ ًسجت ثِ ساُ اًذاصی پَيص هشثَط ثِ ٍصى سهبلن -صًهذگي سهبلن ،پهَيص
تغزيِ سبلن -صًذگي سبلن هجبدست ًوبيٌذ.
 تطال اًدوي ّبی ٍسصضي داًص آهَصاى ًسجت ثِ ساُ اًذاصی پَيص فؼبلیت ثیطتش ،صًذگي عَالًي تش ٍ
پَيص فؼبلیت حشكتي ثیطتش ،قلت سبلن تش ٍ پَيص صًذگي فؼبل ،صًذگي ضبداة هجبدست ًوبيٌذ.
 تشتیجي اتخبر ضَد تب اص ظشفیت سبيش تطال ّبی داًص آهَصی ،اًدوي اسالهي داًهص آههَصاى ،خَاًهبى

ّالل احوش ،سبصهبى داًص آهَصی ًیض ثِ فشاخَس هبهَسيت خَيص استفبدُ ضَد.

اوجمه ايلیب ي مزثیبن
ثِ ػٌَاى حبهي ٍ پطتیجبىّ ،وابسی ٍ هسبػذت خْت اخشای پشٍطُ ٍ كوک ٍ ساٌّوبيي سبيش ٍالذيي داًص
آهَصاى سا ثِ ػْذُ داسًذ.

يالذیه
خْت اخشای هَفق پشٍطُ ٍظبيف ريل سا ثِ ػْذُ داسًذ:
 آضٌبيي ثب اغَل تغزيِ سبلن ٍ پشّیض اص فشاّن ًوَدى غزاّبی چشة ،ضیشيي ٍ ضَس
 سفغ هَاًغ كن توشكي ٍ پیطيیشی اص دستشسي فشصًذاى ثِ خزة كبلشی ثیص اص حذ ًیبص
 اقذام ثِ كٌتشل ٍصى خَيص ثِ ػٌَاى يک اليَّ ،وشاُ ٍ تطَيق كٌٌذُ ثشای فشصًذاى
 اقذام ٍ دسج ثشًبهِ فؼبلیتّبی حشكتي دس ثشًبهِ سٍصاًِ ٍ ّوشاّي ًوَدى فشصًذاى
 آضٌبيي ثب ًوَُ تؼییي ضبخع تَدُ ثذًي خَد ٍ فشصًذاى ٍ دسج تبثلَی سًٍهذ پیطهشفت كٌتهشل ٍصى دس
هول هٌبسجي اص هٌضل ثشای اسصيبثي ٍ هقبيسِ ّفتيي
 خَدداسی اص اغشاس ثِ فشصًذاى دس اتوبم هَادغزايي ثطقبة خَيص
 هوبفظت فشصًذاى دس ثشاثش تجلیغبت ًبهٌبست تٌقالت ضیشيي ٍ ًَضیذًيّبی قٌذداس

مراحل اجرای پروشه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان

نکات مهم
• پیْست:1فایل راٌُوا اًذاسٍ گیزی قذ ّ ّسى
• پیْست:2سٌجش اّلیَ شاخص تْدٍ بذًی(پیش آسهْى) حذاکثز تا پایاى آباى هاٍ ّ ثبت در سٌاد(آغاس سٌجش
اس  26هِز ُفتَ تزبیت بذًی)
• پیْست:3پْشَ کار خْد اظِاری
• پیْست:4فزم ارجاع داًش آهْساى دارای کن ّسًی یا چاقی بَ هزاکشجاهغ سالهت ّ خاًَ ُای بِذاشت
• ثبت ًتایج سٌجش ثاًْیَ شاخص تْدٍ بذًی در سٌاد(سٌجش هزحلَ دّم در اسفٌذهاٍ)
• بزرسی هیشاى ًیل بَ ُذف کاُش  3درصذی تؼذاد داًش آهْساى دارای اضافَ ّسى ّ چاقی

• بزگشاری هزاسي اختتاهَ در ُفتَ سالهت(فزّردیي )1400

ًحٍْ اجزای پزّژٍ در ّضؼیت ُای هختلف با
تْجَ بَ شیْع بیواری کزًّا
•  -1در ّضؼیت سفیذ(شزایط ػادی) :طبق دستْرالؼول ابالغی ،پزّژٍ کٌتزل ّسى ّ چاقی اجزا
هی گزدد.
•  -2در ّضؼیت سرد(حضْر داًش آهْس بَ صْرت پارٍ ّقت) :در صْرت حضْر داًش
آهْساى اًذاسٍ گیزی قذ ّ ّسى بَ صْرت حضْری با راُبزی هذیز هذرسَ تْسط آهْسگاراى
ابتذایی ّ دبیز هٌتخب هذیز هتْسطَ صْرت هی گیزد.
• -3در ّضؼیت قزهش(ػذم حضْر داًش آهْس) :سٌجش اّلیَ ّ ثاًْیَ قذ ّ ّسى تْسط ّالذیي ّ
با راُبزی هذیز ّ ًظارت آهْسگار یا دبیز ّ ارسال ًتایج بزای آهْسگار یا دبیز هزبْطَ
• ًتایج تْسط هؼاّى اجزایی در ساهاًَ سٌاد ثبت گزدد.
• هشاّرٍ ُای السم اس کاًال شاد صْرت گیزد.

پیْست ها

