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اهداف طرح :
آضٌبیی ثب غزاّبی هحلی ًقبط هختلف کطَس ثِ عٌَاى غزای سبلن ٍ ایجبد ًطبط ثیي داًطجَیبى دختش سبکي خَاثگبُ
خالصه طرح :
ثب تَجِ ثِ فشا سسیذى ّفتِ خَاثگبُ ّب ( 22لغبیت  22اسدیجْطت هبُ)  ،اص آًجب کِ داًطجَیبى دختش غیش ثَهی هشکض آهَصش عبلی دٍلتی،
داًطكذُ پشستبسی ٍ علوی کبسثشدیّ ،وگی دس خَاثگبُ آصادگبى (ٍاثستِ ثِ علوی کابسثشدی کبضاوش) ساكًَت داضاتِ ،لازا هشکاض علوای
کبسثشدی کبضوش تصوین گشفتِ ثِ ّویي هٌب سجت دس ّفتِ خَاثگبُ ّب جطٌَاسُ غزاّبی هحلی ثشگضاس ًوبیذ  .ثِ ایي تشتیات کاِ اص تابسی
دٍضٌجِ  44/2/7ثب ًصت ثٌش ٍ پَستش دس ایي سِ هشکض ٍ ّوچٌیي خَاثگبُ خَاّشاى  ،تجلیغبت ضشٍع ٍ دس تابسی ساِ ضاٌجِ  44/2/22دس
هحل سلف سشٍیس ثب ثِ ًوبیص گزاضتي غزاّبی پخت ضذُ ثِ پبیبى هی سسذ  .افاشاد هتقبيای ثبیاذ دس گاشٍُ ّابی ً 3فاشُ دس هسابثقِ
ضشکت ًوبیٌذّ .ش گشٍُ ثب اسن ضْش هَسد ًظش ٍ غزای هحلی ّوبى ضْش دس هسبثقِ ضشکت خَاّذ کشد.هعیبسّبی اهتیبصدّی ضبهل هاَاسد
صیش هی ضَد :سعبیت سالهت غزا ًَ ،ع پخت  ،تضئیٌابت  ،دساش ٍ  ٍ ...جْات داٍسی ثاب  5داٍس ضابهل ً 2فاش آضا ض (آقابی ًاَساًی ،هاذیش
ثضسگتشیي سستَساى کبضوش ،خبًن هحوذی ) ً 1 ،فش کبسضٌبس تغزیِ ( آقبی سحین صادُ)  ،سئیس هشکض علوی کبسثشدی کبضاوش ٍ داًطاكذُ
پشستبسی ّ ،وبٌّگ ضذُ است کِ ّش کذام حذاکثش  20اهتیبص ثِ ّش گشٍُ خَاٌّذ داد.
دس پبیبى ثب هطخص ضذى گشٍُ ثشتش ثِ اعضبی آى گشٍُ دس ّوبى تبسی  43/2/22ثب حضَس هسئَلیي ضْشساتبى  ،کواه ّضیٌاِ سافش ثاِ
هطْذ هقذس ثِ اصای ّش ًفش هجلغ ّ 50ضاس تَهبى کبست ّذیِ ٍ لَح تقذیش ثب اهضبی سؤسبی داًطاگبُ ّابی دٍلتای  ،پشساتبسی ٍ علوای
کبسثشدی اّذاء خَاّذ ضذ ّ .وچٌیي ثب آش سضتِ اص حبيشیي ٍ هسئَلیي پزیشایی ثِ عول هی آیذ .
الصم ثِ رکش است ثٌب ثِ پیطٌْبد آقبی دکتش ثبغجبى  ،هجشی ایي طشح دفتش سبصهبى داًطجَیبى علوی کبسثشدی کبضوش هی ثبضذ.
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