
 هزاقة سالهت: تَسط ساهاًِ سیة ًحَُ جوغ آٍری شاخص ّای تغذیِ اس 

در شهزستانهایی که بزنامه کودک سالم بصورت پایلوت اجزا می شود سوء تغذیه کودکان به تفکیک )  نکته :

 الغزی، کوتاه قذی، اضافه وسن وکم وسنی بصورت دقیق اس سامانه قابل استخزاج می باشذ(.

 .هَارد سیز جْت هزاکشی است کِ ایي تزًاهِ اجزا ًوی شَد

 ) تٌْا کَتاُ قذی شذیذ اس ایي طزیق قاتل استخزاج است( صذ کَدکاى هثتال تِ سَء تغذیِ کَتاُ قذیدر -1

 ) سیز هٌحٌی قزهش ( در هٌحٌی قذ تزای سي  2SD-کوتز اس  هساٍی ٍ  درصذ کَدکاى تا هٌحٌی رشذتؼزیف شاخص : 

 

  :صَرت کسز 

  گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا  گشارش تشخیص ّا  سال تایپ شَد 5رٍس تا  1سي  

 .کذ هلی هزاقة سالهت درج گزدد 

  در قسوت طثقِ تٌذی : کَتاُ قذی شذیذ  ًَشتِ شَد  هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ 

   َ(تؼذاد کَدکاى هثتال تِ کَتاُ قذی هشخص هی شَد  )جستج  

 

  :هخزج کسز 

 گشارش هزاقثت ّا   ⃪خذهات  ُگشارش خذهات اًجام شذ  6586تایپ ػذد   درج تاریخ 

  رد ًظز درج گزدد.هَتاریخ 

  َتؼذاد کل کَدکاى هزاقثت شذُ تذست هی آیذ(جستج ( 

 

 

 ) تٌْا کن ٍسًی شذیذ اس ایي طزیق قاتل استخزاج است( درصذ کَدکاى هثتال تِ سَء تغذیِ کن ٍسًی -6

 ) سیز هٌحٌی قزهش (تزای سي ٍسىدر هٌحٌی  2SD-کوتز اس  هساٍی ٍ  درصذ کَدکاى تا هٌحٌی رشذتؼزیف شاخص: 

 

  :صَرت کسز 

 ّ گشارش هزاقثت ّا ←ا گشارش  گشارش تشخیص ّا  سال تایپ شَد 5رٍس تا  1سي  



 .کذ هلی هزاقة سالهت درج گزدد 

 : ًَشتِ شَد شذیذ(  یا کن ٍسًی  شذیذ  سَء تغذیِ ) در قسوت طثقِ تٌذی  هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ 

   َ(هشخص هی شَد  کن ٍسًیتؼذاد کَدکاى هثتال تِ  )جستج  

 

  :هخزج کسز 

 گشارش هزاقثت ّا   ⃪هاتخذ  ُگشارش خذهات اًجام شذ  6581تایپ ػذد   درج تاریخ 

  هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ 

  َتؼذاد کل کَدکاى هزاقثت شذُ تذست هی آیذ(جستج ( 

 

 درصذ کَدکاى هثتال تِ سَء تغذیِ الغزی: -3

 ) سیز هٌحٌی قزهش ( قذتزای  سىٍدر هٌحٌی  2SD-کوتز اس  هساٍی ٍ  درصذ کَدکاى تا هٌحٌی رشذتؼزیف شاخص: 

 

 اس دفاتز کَدکاى استخزاج ٍ ثثت گزدد.

 

 : ٍ چاقی  درصذ کَدکاى هثتال تِ اضافِ ٍسى -4

 تاالی)  ٍ ٍسى تزای سي  قذتزای  ٍسىدر هٌحٌی  2SD+اس  تیشتز هساٍی ٍ  درصذ کَدکاى تا هٌحٌی رشذتؼزیف شاخص: 

  هٌحٌی قزهش (

 

 اس دفاتز کَدکاى استخزاج ٍ ثثت گزدد.

 

 سال ( 18تا5ٍسى ٍ چاقی  )درصذ ًَجَاًاى هثتال تِ اضافِ  -5

 



 

 صَرت کسز: 

  گشارش ّا  گشارش تشخیص ّا ←گشارش هزاقثت ّا  سال تایپ شَد 18سال تا 5سي 

 هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ قسوت هزاقثت : غزتالگزی تغذیِ ًَجَاى تایپ گزدد . 

 جستجَ 

 .را تا ّن جوغ کٌیذ « شَد در چٌذ گشیٌِ هوکي است هشخص» در قسوت پاییي ) تؼذاد اضافِ ٍسى ٍ چاق 

 

  :هخزج کسز 

 گشارش هزاقثت ّا  ⃪خذهات  ُگشارش خذهات اًجام شذ  6886تایپ ػذد   درج تاریخ 

  هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ 

  ( َتؼذاد ًَجَاًاى هزاقثت شذُ تذست هی آیذجستج) 

 

 

 سال ( 69تا18درصذ جَاًاى هثتال تِ اضافِ ٍسى ٍ چاقی  ) -6

 
 صَرت کسز: 

 رش ّا گشا  گشارش تشخیص ّا ←گشارش هزاقثت ّا  سال تایپ شَد 69سال تا 18سي 

 هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ سالِ تایپ گزدد .  69تا  18قسوت هزاقثت : ارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی جَاًاى 

  َجستج 

  ) در قسوت پاییي ) تؼذاد اضافِ ٍسى ٍ چاق را تا ّن جوغ کٌیذ 

 هخزج کسز  : 

 هزاقثت ّا  گشارش ⃪خذهات  گشارش خذهات  6664تایپ ػذد   درج تاریخ 

  هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ 

  ( َسالِ هزاقثت شذُ تذست هی آیذ 69تا  18تؼذاد افزاد جستج) 

 

 سال ( 59تا33درصذ هیاًساالى هثتال تِ اضافِ ٍسى ٍ چاقی  ) -7

 

 
 :صَرت کسز 



  گشارش ّا  گشارش تشخیص ّا ←گشارش هزاقثت ّا  سال تایپ شَد 59سال تا 33سي 

 هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ سالِ تایپ گزدد .  59تا  33قسوت هزاقثت : تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ 

 در قسوت پاییي ) تؼذاد اضافِ ٍسى ٍ چاق را تا ّن جوغ کٌیذ ( ← جستجَ 

 هخزج کسز: 

  گشارش هزاقثت ّا  ⃪هزاقة سالهت : خذهات  گشارش خذهات 7986ایپ ػذدت  درج تاریخ 

  هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ 

  َجستج 

 

 سال تِ تاال  ( 63درصذ سالوٌذاى هثتال تِ اضافِ ٍسى ٍ چاقی  )  -8

 

 صَرت کسز: 

   گشارش ّا  گشارش تشخیص ّا  سال را در قسوت اٍل تایپ ًواییذ ٍ قسوت دٍم خالی تواًذ 63سي 

 هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ )غیزپششک( تایپ گزدد . ذیِ سالوٌذاى غقسوت هزاقثت : غزتالگزی ت 

  َدر چٌذ گشیٌِ هوکي است هشخص شَد» در قسوت پاییي ) تؼذاد اضافِ ٍسى ٍ چاق را تا ّن جوغ کٌیذ ←جستج » 

 هخزج کسز: 

  گشارش هزاقثت ّا  ⃪خذهات  گشارش خذهات  6463تایپ ػذد  درج تاریخ 

  هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ 

 ( َاد سالوٌذاى هزاقثت شذُ تذست هی آیذتؼذجستج) 

 

 ٍسى گیزی ًاهٌاسة در دٍراى تارداری -9

 

  .اس دفتز هزاقثت هوتذ تارداری ایي قسوت استخزاج ٍ ثثت گزدد 

 



 کن خًَی ّوَگلَتیي هادراى تاردار  : -13

 

  .اس دفتز هزاقثت هوتذ تارداری ایي قسوت استخزاج ٍ ثثت گزدد 

 ل:سا 18الگَی تغذیِ ًاهٌاسة سیز  -11

 :صَرت کسز 

  هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ  ⃪ سال 18سال تا  5سي  ⃪ گشارش تشخیص ّا ←گشارش هزاقثت ّا ⃪گشارش ّا 

  : قسوت طثقِ تٌذی 

    جستجَ  ⃪گزدد الگَی تغذیِ ًاهٌاسة تایپ 

  هخزج کسز : 

 گشارش هزاقثت ّا  ⃪خذهات  گشارش خذهات 6886تایپ ػذد    درج تاریخ 

  درج گزدد.هَرد ًظز تاریخ 

  َسال هزاقثت شذُ هشخص هی گزدد( 18)تؼذاد افزاد سیز جستج 

 

 سال: 18الگَی تغذیِ ًاهٌاسة تاالی  -16

هْن : تا تَجِ تِ ایٌکِ ساهاًِ سیة تزای گزٍّْای سٌی هختلف طزاحی شذُ است . 

 ) جَاًاى ، هیاًساالى ٍ سالوٌذاى( اتتذا الگَی تغذیِ ًاهٌاسة در گزٍّْای سٌی هختلف

ا تاّن ٍ هخزج ّا ر را تاّن جوغ هی کٌین  ْای تذست آهذُسپس صَرت ،را تذست آٍردُ 

 درصذ گیزی هی کٌین.  سپس جوغ کزدُ ٍ

 

 

 سال: 69تا  18 الگَی تغذیِ ًاهٌاسة 

  هَرد ًظز درج تاریخ  ⃪ سال 69سال تا  18سي  ⃪ گشارش تشخیص ّا ←گشارش هزاقثت ّا  ⃪گشارش ّا صَرت

 قسوت طثقِ تٌذی :  گزدد.

  اBM   جستجَ  ⃪طثیؼی تا الگَی تغذیِ ًاهطلَب تایپ 



  گشارش هزاقثت ّا  ⃪هت : خذهاتهزاقة سال  گشارش خذهات 6664تایپ ػذد    درج تاریخ 

  درج گزدد.هَرد ًظز تاریخ 

 )جستجَ ) هخزج کسز 

 

  سال: 59تا  33الگَی تغذیِ ًاهٌاسة 

  هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ  ⃪ سال 59سال تا  33سي  ⃪ گشارش تشخیص ّا ←گشارش هزاقثت ّا  ⃪گشارش ّا  

 : صَرت کسز 

 تغذیِ هطلَبگَی ال 

 تؼذاد کل افزاد غزتالگزی شذُ  -الگَی تغذیِ هطلَب ;الگَی تغذیِ ًاهطلَب 

  :هخزج کسز 

  گشارش هزاقثت ّا  ⃪خذهات  گشارش خذهات 7986تایپ ػذد     درج تاریخ 

  هَرد ًظز درج گزدد.تاریخ 

  َتؼذاد کل افزاد خذهت گیزًذُ هشخص هی شَد( جستج ( 

 

 سال تِ تاال: 63 اسة الگَی تغذیِ ًاهٌ*

 :صَرت کسز 

  3هَرد ًظز درج گزددتاریخ  ⃪ سال تِ تاال 63سي  ⃪ گشارش تشخیص ّا←گشارش هزاقثت ّا  ⃪گشارش ّا ⃪  

 قسوت طثقِ تٌذی :

   ٍسى طثیؼی تا ػادات تغذیِ ای ًاهطلَب  + اضافِ ٍسى تا ػادات تغذیِ ای ًاهطلَب )صَرت کسز( تایپ :   هجوَع

 اگاًِ ٍ جستجَ تصَرت جذ

   :گشارش هزاقثت ّا  ⃪خذهات هخزج کسز  گشارش خذهات  6463تایپ ػذد  هَرد ًظز درج تاریخ  درج تاریخ

 جستجَ گزدد. 

 

 




