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 ... درمانی بهداشتی  خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی محترم معاون 

 بزنامه تامين يك وعده غذاي گزم در روستامهدها نحوه ي اجزاي موضوع

واحترام  با سالم

ت جْت سبل ، بِ پيَست فشم ٍسٍد اطالعب 6تب  3دس ساستبي اجشاي بشًبهِ تبهيي يل ٍعذُ غزاي گشم دس سٍستبهْذّب بشاي مَدمبى 

 :خَاّطوٌذ است دستَس فشهبييذ هَاسد صيش جْت اجشاي بشًبهِ هذ ًظش قشاس گيشد. استحضبس ٍ دستَس ّش گًَِ اقذام اسسبل هي گشدد

ٍ اًتْبي بشًبهِ مليِ مَدمبى سٍستب هْذّب دس خبًِ ّبي بْذاضت يب هشامض بْذاضتي دسهبًي تحت پَضص ٍصى ٍ قذ  دس ابتذا -

ايي فشم بش سٍي پَستبل ًيض قشاس  .اسيخ تَلذ، تبسيخ اًذاصُ گيشي ٍ ٍصى ٍ قذ دس فشم ثبت گشددگشديذُ ٍ هطخػبت مَدك، ت

 .خَاّذ گشفت

بب تَجِ بِ ايي مِ دادُ ّب بِ غَست مطَسي جوع آٍسي ٍ تجضيِ ٍ تحليل خَاّذ ضذ الصم است توبم مبسمٌبى بْذاضتي دسگيش  -

هبًٌذ بشسسي ّبي مطَسي تي  آهَصضي ضشمت ًوَدُ ٍ –ك جلسِ تَجيْي بشًبهِ قبل اص اًذاصُ گيشي ٍصى ٍ قذ مَدمبى دس ي

دقت اًذاصُ گيشي ٍصى ٍ قذ مَدمبى اسائِ گشديذُ ٍ گضاسش جلسبت آهَصضي بِ  سٌجي آهَصش ّبي الصم دس خػَظ سٍش ٍ

 .ايي دفتش اسسبل گشدد

ستبًْبي تحت پَضص بشًبهِ ًظبست بش خَاّطوٌذ است مبسضٌبضبى هسئَل تغزيِ بب ّونبسي مبسضٌبسبى هشمض بْذاضت ضْش  -

تي سٌجي مَدمبى سا تذٍيي ٍ دس حيي تي سٌجي ًظبست بش ًحَُ ي اًذاصُ گيشي ٍصى ٍ قذ سا اًجبم دادُ ٍ گضاسش آى سا بِ ايي 

 .دفتش اسسبل ًوبيٌذ

 .دفشم ّبي ٍسٍد اطالعبت بِ تفنيل ّش ضْشستبى تنويل ٍ دس پبيبى بشًبهِ بِ ايي دفتش اسسبل خَاّذ ش  -

خَاّطوٌذ است تشتيبي اتخبر فشهبييذ تب بشًبهِ . آهَصش يني اص ساّنبسّبي استقبي ٍضع تغزيِ مَدمبى دس ايي بشًبهِ هي ببضذ -

 .هذٍى آهَصضي بشاي هشبيبى ٍ ٍا لذيي تذٍيي ٍ بِ ايي دفتش اسسبل ضَد

ُ عبدات غزايي هٌطقِ ٍ بَدجِ تخػيع يني اص ٍظبيف مبسضٌبسبى هسئَل تغزيِ تٌظين بشًبهِ غزايي سٍستبهْذّب بب تَجِ ة -

 .خَاّطوٌذ است بشًبهِ غزايي سٍستبهْذّب بش ايي اسبس تٌظين گشدد. يبفتِ هي ببضذ

ايي دفتش بب هطبسمت سبيش . پبيص موي ٍ ميفي يل ٍعذُ غزاي گشم يني ديگش اص فعبليتْبي بيي بخطي دس ايي بشًبهِ است -

ّوچٌيي . ضگبّْب، بِ صٍدي چل ليست ًظبستي سا تذٍيي ٍ اسسبل خَاّذ ًوَدبخطْبي دسگيش ٍ ًظشمبسضٌبسبى بشخي اص داى

 . تفبّن ًبهِ بشًبهِ بِ صٍدي بِ مليِ داًطگبّْب اسسبل خَاّذ ضذ

 .هٌظَس خَاّذ ضذ سبل جبسيبَدجِ اجشاي بشًبهِ ًيض دس تخػيع اعتببسات   -
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