
 

 

 

 

   9314 فروردین
 دفتر بهبود تغذیه جامعه

 

 

 ویژه مراقب سالمت

 در طرح نوین نظام تحول سالمت در حوزه بهداشت

 )در حاشیه شهرهای بزرگ(

 

 (چهارم)ویرایش 

 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

 معاونت بهداشت

 

 بسته خدمت تغذیه

 

 



 بسمه تعالی

 بسته خدمت تغذیه

 ویژه مراقب سالمت

 در طرح نوین نظام تحول سالمت در حوزه بهداشت

 )در حاشیه شهرهای بزرگ(

4931 

 

 
 :و تهيه کنندگان مولفين

 ت حقيقیپریسا ترابی، فرید نوبخ دکتر زهرا عبداللهی، دکتر

 :و سپاس ازبا همکاری 

 تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شيراز(مسئول )کارشناس  خانم رضيه شناور

 خانم دکتر زهرا اباصلتی )کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(

 

 علمی:ان ویراستار 

 خت حقيقیدکتر زهرا عبداللهی، دکتر پریسا ترابی، فرید نوب

 

 همکاري دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارستشکر از نظرات و با 

 )ادارات کودکان، نوجوانان، جوانان، مادران، ميانساالن و سالمندان(



 

 

 هرست مطالبف

 
 پيشگفتار 

 اهداف 

 آموزش و توانمند سازي 

 ارجاع بازخورد 

 و پزشکان مرکز غذیهکارشناسان ت ،اي قابل ارائه توسط مراقبين سالمتخدمات تغذیه 

o  و مراکز جامع خدمات سالمت پایگاه هاي سالمتمراقبتهاي تغذیه اي در  خالصهجدول 

o  در حوزه مراقبت هاي تغذیه ايسالمت هاي در پایگاه شرح وظایف مراقب سالمت 

o  تغذیه در مراکز جامع خدمات سالمتشرح وظایف کارشناس 

o زه مراقبت هاي تغذیه اي شرح وظایف پزشک مرکز جامع خدمات سالمت در حو 

 فلوچارت ارائه مراقبتهاي تغذیه در مراکز بهداشتی درمانی و مراکز جامع خدمات سالمت 

  پرسشنامه و دستورالعمل غربالگري تغذیه اي مراجعه کنندگان به مراقب سالمت در برنامه تحول بخش

 بهداشت

o پرسشنامه 

o  دستورالعمل 

 فرم هاي پيوست 

 

 

 

 



 

 پيشگفتار:

. قرار می گیرند تحت پوششبه ازای هر مراقب سالمت نفر  00511جمعیتی معادل  پایگاه سالمتدر  ،تحول نظام سالمت مهبرنادر 

در درمانی مختلف، از جمله مراقبتهای تغذیه ای مبادرت خواهند ورزید.  –در این مراکز، مراقبین سالمت به ارائه خدمات بهداشتی 

که حداقل یک نفر از آنان ماما بوده و سایر مراقبین دارای پایه تحصیالت در یکی از  دارند نفر مراقب سالمت حضور 4هر پایگاه 

زیر نظر یک مرکز جامع خدمات سالمت قرار دارند. در این مراکز پایگاه سالمت هر چهار رشته های بهداشتی مرتبط می باشند. 

خدمت به موارد ارائه که مستقر هستند  سالمت روان  اس تغذیه و یکنفر کارشناسکارشنیکنفر پزشک عمومی،  یکنفرجامع، 

 .خواهند داشتهزار نفر جمعیت را تحت پوشش  51 تا 05 این مراکزارجاعی از سوی مراقبین سالمت را بر عهده خواهند داشت. 

ه ای خواهیم در زمینه مراقبت های تغذی و پزشکان کارشناسان تغذیه ،در ادامه به تشریح اهداف و وظایف مراقبین سالمت 

 پرداخت.

 

 :اهداف

 :عبارتند از خدمات سالمت جامع مراکز و پایگاه های سالمتارائه خدمات تغذیه در  افهدا

غیرواگیر  ن بیماری هایبا توجه به گسترش روزافزو ،افزایش دسترسی خانواده ها به خدمات آموزشی و پیشگیری تغذیه .0

 مرتبط با تغذیه

 اعمشاورین تغذیه در قالب سیستم ارج اتافزایش بهره مندی مردم از خدم .0

گسترش طیف خدمات تغذیه پیشگیرانه قابل دسترسی در خدمات سطح اول و ارجاع به مشاور تغذیه در موارد نیازمند  .3

 درمان بیماریهای مزمن غیرواگیردار 

  تقویت ارتباط بین خدمات سطح اول و سطوح باالتر )به ویژه بین تیم سالمت و مشاورین تغذیه( .4

 

 

 

 



  آموزش و توانمند سازي:

برنامه های آموزشی ، در و دیگر مراجع ذیربط مطابق برنامه زمانبندی مرکز تحت پوششباید تغذیه  مراقبین سالمت و کارشناسان

رائه روزآمدسازی دانش و مهارت اجهت تبادل اطالعات و تجربیات، یادگیری از یکدیگر و  برنامه ها،د. این نشرکت نمای و بازآموزی

این برنامه های آموزشی . فعال در آنها الزامی خواهد بودرکت اشدهندگان خدمات تغذیه ای به آحاد جامعه اجرا می شوند و م

 مطابق پروتکل های ابالغی اجرا خواهد شد.

 

  ارجاع: بازخورد

 ند. اینارجاع گوی دبازخور را ندهده ارجاع به ارجاع شده سطح از بیمار پیگیری و خدمات ارایه نحوه الزم از اطالعات انتقال

نیاز و دیگر فعالیتهای مرتبط  خدمات پاراکلینیکی مورد شده، تجویز هایمراقبت شده، اقدامات انجام بیماری، شرح شامل اطالعات

  می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ،مراقبين سالمتاي قابل ارائه توسط خدمات تغذیه

 و پزشکان مرکز کارشناسان تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :و پزشکان مرکز کارشناسان تغذیه مراقبين سالمت،اي قابل ارائه توسط خدمات تغذیه

 مرتبط با یشامل آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از بیماریها ای تغذیهو مراقبتهای ارائه کلیه خدمات پیشگیرانه  ،به طور خالصه

 می باشد.جامع خدمات سالمت کز اتغذیه مر انو کارشناس (متسال ینمراقب)عهده ارائه دهندگان خدمت در سطح اول  رب ،تغذیه

ارائه گروهی و مداخالت تغذیه جامعه در منطقه تحت پوشش  انفرادی، جلسات آموزشیهای ه صورت مشاورهاین خدمات ب

( و رژیم درمانی تغذیه همشاوردفاتر ، ارجاع به سطح باالتر )و رژیم درمانی ترتخصصیی اخدمات مشاورهدر موارد نیازمند  شوند.می

 .بینی شده استپیش

 :و مراکز جامع خدمات سالمت پایگاه هاي سالمتدر  مراقبتهاي تغذیه اي خالصه جدول

 

مسئول  فرایند ردیف 

 اجرا

تجهيزات و ابزار  زمان اجرا محل اجرا

 مورد نياز

 منبع

اندازه گیری قد و  0

وزن و دورسر و 

 نمایه توده بدنی

مراقب 

 *سالمت

 ترازوی استاندارد - بدو مراجعه  ایگاه سالمتپ

 قد سنج -

کتاب راهنمای کشوری 

تغذیه برای تیم 

سالمت)دفتر بهبود 

 تغذیه جامعه(

رسم منحنی های  0

 رشد و 

 وزن گیری

مراقب 

 سالمت

بدو مراجعه و   پایگاه سالمت

در تواتر زمانی 

مطابق 

های ملی برنامه

 ارائه خدمت

کارت پایش رشد  -

 نکودکا

شناسنامه سالمت -

 نوجوانان

منحنی های رشد -

استاندارد قد به سن، 

z-Score نمایه ،

توده بدنی به سن بر 

 اساس رده سنی

دفترچه مراقبت  -

 مادران باردار

بسته خدمت سالمت  -

 گروه های سنی 

کتاب راهنمای  -

کشوری تغذیه برای 

تیم سالمت )دفتر 

 بهبود تغذیه جامعه(

 تکمیل فرم های 3

 ربالگری تغذیه ایغ

مراقب 

 سالمت

 فرم مراقبت - بدو مراجعه  پایگاه سالمت

کارت سبز یا قرمز  -

 پرسشنامه غربالگری-

بسته خدمت سالمت  -

 گروه های سنی 

کتاب راهنمای  -



تغذیه ای گروههای 

 سنی مختلف

کشوری تغذیه برای 

تیم سالمت)دفتر بهبود 

 تغذیه جامعه(

و  ارزیابی عادات - 4

 های تغذیه ایرفتار

زندگی  شیوه و

 مراجعه کنندگان

مراقب 

 سالمت

پرسشنامه های  بدو مراجعه  پایگاه سالمت

 مربوطه

کتب بین المللی مرجع 

 تغذیه

شناسایی - 5

مشکالت تغذیه ای 

شایع منطقه، پایش 

ونظارت بر عرضه 

مواد غذایی 

درفروشگاهها و 

 بوفه مدارس

مراقب 

 سالمت

سضنامه های پر دوره ای  پایگاه سالمت

 امنیت غذایی/

پرسشنامه های 

 مربوطه

کتب بین المللی مرجع 

 تغذیه

مرکز جامع  پزشک معاینات بالینی 6

 خدمات سالمت 

 ترازوی استاندارد - بدو مراجعه

فشارسنج  -قد سنج -

 و گوشی

بسته خدمت سالمت 

 گروه های سنی

مرکز جامع  پزشک تشخیص بیماری 7

 خدمات سالمت 

 ترازوی استاندارد - بدو مراجعه

فشارسنج  -قد سنج -

و گوشی و آزمایشات 

 پاراکلینیک

بسته خدمت سالمت 

 گروه های سنی

تشخیص بیماری  8

 های همراه

مرکز جامع  پزشک

 خدمات سالمت 

 ترازوی استاندارد - بدو مراجعه

فشارسنج  -قد سنج -

و گوشی و آزمایشات 

 پاراکلینیک

بسته خدمت سالمت 

 گروه های سنی

درخواست  9

 آزمایشات مورد نیاز

مرکز جامع  پزشک

 خدمات سالمت 

بدو مراجعه در 

 صورت لزوم

آزمایشگاه مجهز و در 

 دسترس

بسته خدمت سالمت  -

 گروه های سنی

استاندارد شناسنامه -

خدمات مشاوره تغذیه 

 و رژیم درمانی بیماریها

 مکمل تجویز- 01

 )اسید غذایی های

پزشک/ 

کارشناس 

بدو مراجعه در مرکز جامع 

 صورت لزوم

 مکمل های غذایی 

-اسید فولیک-)آهن

کتاب راهنمای کشوری 

تغذیه برای تیم 



فولیک، مولتی 

( در آهن ویتامین،

لزوم یا  صورت

مطابق برنامه 

کشوری برای گروه 

 های خاص

، مولتی A&Dقطره  خدمات سالمت  تغذیه

، مگادوز ویتامین

 (Dویتامین 

سالمت)دفتر بهبود 

معه(/ تغذیه جا

دستورالعمل های 

 مربوطه

ارجاع به مشاور - 00

تغذیه در 

اندیکاسیون های 

تعیین شده برای 

دریافت رژیم 

غذایی مناسب 

 بیماری

مرکز جامع  پزشک

 خدمات سالمت 

ارجاع از سوی 

 پزشک

فرم های 

ارجاع/سیستم های 

 الکترونیک

کتاب راهنمای کشوری 

تغذیه برای تیم 

سالمت)دفتر بهبود 

 امعه(تغذیه ج

گیری درمان  پی- 00

بیماریهای مرتبط 

با تغذیه تحت 

مشاوره کارشناس 

اضافه  تغذیه مانند

وزن و چاقی، 

خونی،  کم الغری،

خون باال،  فشار

دیابت، پوکی 

 استخوان و دیس

لیپیدمی، هیپو 

تیروئیدی ، فنیل 

 و ... کتونوریا

پزشک/ 

کارشناس 

 تغذیه

مرکز جامع 

 خدمات سالمت 

بر حسب 

ندی اعالم زمانب

 شده قبلی

فرم های 

ارجاع/سیستم های 

 الکترونیک

کتب مرجع 

پزشکی/بین المللی 

 مرجع تغذیه

ازریابی وضعیت  03

 تغذیه بیمار

مراقب 

 سالمت

 ترازوی استاندارد - بدو مراجعه  پایگاه سالمت

 قد سنج -

کتاب راهنمای کشوری 

تغذیه برای تیم 

سالمت)دفتر بهبود 

 تغذیه جامعه(

زش تغذیه سالم آمو 04

و مکمل های 

غذایی با هدف 

پیشگیری از 

بیماریهای غیرواگیر 

مزمن و اصالح 

مراقب 

 سالمت

بدو مراجعه در   پایگاه سالمت

صورت نیاز و 

تغییر آن در 

 مراجعات بعدی

متن های آموزشی 

ساده و قابل ارائه به 

 مردم

استاندارد شناسنامه 

خدمات مشاوره تغذیه 

 رمانی بیماریهاو رژیم د



 الگوی مصرف

آموزش تغذیه به  05

بیماران و موارد 

 ارجاع شده

کارشناس 

 تغذیه 

مرکز جامع 

 خدمات سالمت 

ارجاع از سوی 

 پزشک

متن های آموزشی 

ساده و قابل ارائه به 

 مردم

کتاب راهنمای کشوری 

تغذیه برای تیم 

سالمت)دفتر بهبود 

 تغذیه جامعه(

اجرای برنامه های  06

 آموزشی گروهی

ارشناس ک

تغذیه 

/مراقب 

 سالمت

مرکز جامع 

خدمات سالمت 

 پایگاه سالمت/ 

تجهیزات کمک  دوره ای

 آموزشی

کتاب راهنمای کشوری 

تغذیه برای تیم 

سالمت)دفتر بهبود 

 تغذیه جامعه(

نظارت بر برنامه  07

های تغذیه شامل 

مکمل یاری 

،پایگاههای تغذیه 

 سالم 

کارشناس 

 تغذیه 

 -مدارس

محیطهای 

ل مشمو

دستورالعمل 

 های ابالغی

چک لیست برنامه  دوره ای

 های مربوطه

کتاب راهنمای کشوری 

تغذیه برای تیم 

سالمت)دفتر بهبود 

 -تغذیه جامعه(

دستورالعمل های 

 برنامه مربوطه

تنظیم رژیم غذایی  08

برای بیماران یا 

افرادی که تغذیه 

 ناسالم دارند

کارشناس 

 تغذیه 

مرکز جامع 

 خدمات سالمت

رجاع از سوی ا

 پزشک

 ترازوی استاندارد -

 قد سنج -

کتاب راهنمای کشوری 

تغذیه برای تیم 

سالمت)دفتر بهبود 

 تغذیه جامعه(

نظارت بر  - 09

فروشگاه های 

عرضه مواد غذایی و 

پایش نمک های 

خوراکی به صورت 

موردی با همکاری 

کارشناس بهداشت 

 محیط

کارشناس 

 تغذیه 

منطقه تحت 

 پوشش دانشگاه

چک لیست برنامه  دوره ای

 های مربوطه

دستورالعمل های 

 برنامه مربوطه

نظارت بر برنامه  01

های تغذیه در 

مدارس شامل 

مکمل یاری 

،پایگاههای تغذیه 

سالم و مشارکت در 

برنامه های 

 آموزشی تغذیه 

کارشناس 

 تغذیه 

منطقه تحت 

 پوشش دانشگاه

چک لیست برنامه  دوره ای

 های مربوطه

مل های دستورالع

 برنامه مربوطه



مشارکت در - 00

فعالیت های 

اجتماع محور 

)حمایت های 

تغذیه ای و 

توانمندسازی 

خانوارهای نیازمند 

..و برگزاری 

جشنواره ها، 

مشارکت در 

برگزاری مناسبت 

 های مختلف و..(

کارشناس 

تغذیه / 

مراقب 

 سالمت

منطقه تحت 

 پوشش دانشگاه

 - - دوره ای

 عضویت در شورای 00

اجتماعی محالت ، 

مشارکت در برنامه 

های آموزشی 

فرهنگسرای محله 

 و ..

کارشناس 

تغذیه / 

مراقب 

 سالمت

منطقه تحت 

 پوشش دانشگاه

 - - دوره ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حوزه مراقبت هاي تغذیه ايپایگاه سالمت در شرح وظایف مراقب سالمت در 

کودک ، مادر باردار،میانساالن و بیماران مهارت تن سنجی در انجام و  دادهارزیابی آنتروپومتریک کلیه مراجعین را انجام  .0

 کافی داشته باشد

 از نحوه بررسی صحت عملکرد ابزار پایش اطالع کامل داشته باشد .0

 برتفسیر کامل ودقیق منحنی رشد کودک و نمودار وزن گیری مادر باردار تسلط کافی داشته باشد .3

را بر اساس پرسشنامه های تغذیه ای و اندیکاسیون های آنتروپومتریک گروه های  ارزیابی وضعیت تغذیه کلیه مراجعین .4

 سنی مختلف انجام دهد

 آموزش و توصیه های تغذیه ای را به مواردی که نیازمند ارجاع به کارشناس تغذیه نیستند ارائه دهد. .5

 ب انجام دهدآموزش گروهی تغذیه به جامعه در خارج از مرکز )یک روز در هفته( را بطور مرت .6

( را بشناسد و به کارشناس های مجزا و شرایط آنتروپومتریک هر گروه سنیموارد نیازمند ارجاع )بر اساس پرسشنامه  .7

 تغذیه ارجاع دهد.

 دریافت بازخورد مراقبتهای تغذیه ای موارد ارجاع شده را پیگیری نماید .8

ری ، تغذیه در سایر دوران های زندگی در قالب برنامه اموزش های تغذیه تکمیلی ، تغذیه کودکان ، تغذیه دوران باردا .9

 های بهداشتی بطور کامل به گیرندگان خدمت ارائه دهد

کلیه کودکان مبتال به سوء تغذیه و مادر باردار دچار اختالل وزن گیری یا دارای سایر اندیکاسیون های ارجاع به پزشک    .01

ار خون باال را به موقع شناسایی و به پزشک ارجاع دهد و پیگیر ارجاع و کارشناس تغذیه، بیماران دیابتیک و مبتال به فش

 موارد از پزشک به مشاور تغذیه جهت دریافت مشاوره تغذیه باشد

 درصد جمعیت تحت پوشش خود را از نظر تغذیه غربالگری و به کارشناس تغذیه ارجاع دهد01در هر فصل حداقل  .00

درج ، در پایان فصل در پانل مراقب سالمت ثبت  و فرم اماری را به  عات مراقبتعداد موارد ارجاعی را در فرم ثبت ارجا .00

 تغذیه ستاد ارسال نماید. واحد بهبود

 فرم ثبت روزانه یا چوب خط مکمل را به نحو مطلوب تکمیل نماید  .03

 غربالگری شده و شاخص جمعیت غربالگری شده را به ستاد شهرستان ارسال نماید. مراجعینفرم تعداد  .04

 ، جشنواره ها ، ساالنه تغذیه، هفته سالمت در هر سال، روز جهانی غذا ر برگزاری برنامه های مختلف )بسیج آموزشید .05

 نماید.به مناسبت های تغذیه ای مشارکت  مسابقات و.. 

ای مکمل هو مکمل یاری ویتامین د میانساالن و سالمندان  وبرنامه مکمل یاری دانش اموزان از ابتدای سال تحصیلی  .06

 را طبق برنامه انجام دهد شامل:مادران باردار  

 دانش اموزان آهن و ویتامین د مکمل یاری آموزش وتوجیه معلمین در خصوص اهمیت اجرای برنامه 

 اموزش دانش اموزان والدین در این خصوص 

 توزیع مکمل های دانش اموزان برابر دستورالعمل ها 

  کمیل چک لیستت و مکملیارینظارت بر اجرای صحیح برنامه 

  گروه هدف مراجعه کننده به پایگاهآموزش و توجیه  

  به گروه هدفمطابق دستورالعمل  مکملهاارائه 

  بصورت فصلی و درج در پانل مراقب سالمت پوشش مصرف مکمل ها محاسبه 



 صلی و تکمیل فرم اماری مصرف مکمل ها به صورت ماهانه و فرم شاخص های تغذیه ای مادران باردار به صورت ف

 تحویل به کارشناس تغذیه 

 

 شرح وظایف کارشناس تغذیه در مراکز جامع خدمات سالمت:

 دهد. ارائه از سوی مراقب سالمت ارجاع شدهبه افراد غذایی و رژیم  مراقبت های تغذیه ای .0

 .را ارائه نماید ه اندافراد مبتال به بیماریهای غیر واگیر که از سوی پزشک ارجاع شدو رژیم درمانی مراقبت های تغذیه ای  .0

نظارت بر برنامه  و کلیه برنامه های بهبود تغذیه جامعه، نظارت بر آموزش تغذیه جامعه ،برنامه های آموزش تغذیه گروهی .3

 را اجرا نماید. )یک روز در هفته( در جمعیت تحت پوشش های خودمراقبتی در حوزه تغذیه

بیماران دیابتیک ، مبتالیان به فشار  ، مدارس مروج سالمتان ، موزدانش آتحت پوشش)کودکان، مادران باردار، جمعیتاز .4

 خون و چاقی( آگاهی داشته باشد

و اولویت آنها آگاهی  و...( کمبود ریز مغذی ها ،و چاقی اضافه وزن ،)شیوع الغریاز مشکالت شایع تغذیه ای منطقه  .5

 داشته باشد.

 و الگوی نحوه تغذیه عموم مردم ،سطح درامد ، های تغذیه ای عادات و رفتار شامل:شرایط تغذیه ای مردم منطقه از  .6

 اگاهی داشته باشد. لبنیات ومصرف مواد پروتئینی  مصرف مواد غذایی مختلف از جمله  نان ، سبزی و میوه ،

 داشته باشد اطالع  آسیب پذیرسوء تغذیه در گروه های به از تعداد مبتالیان  .7

 ت موجود تنظیم شده باشدبرنامه عملیاتی مرکز با توجه مشکال .8

 یک روز در هفته به پایگاه سالمت مراجعه و بر کار مراقبین سالمت در خصوص موارد زیر نظارت نماید: .9

  ابزار پایش پایگاههای تحت پوشش حت عملکرد و استاندارد بودن ص 

  مراجعین در گروه های سنی مختلفنحوه صحیح تن سنجی 

  تحت پوشش انجام صحیح غربالگری تغذیه جمعیت 

  تفسیر نمودار رشد  کودک 

  )مدیریت وزن گیری مادر باردار) اتنخاب و تکمیل صحیح فرم وزن گیری رسم دقیق نمودار و جداول مربوطه 

  مراجعین اموزش تغذیه به نحوه 

 مشاوره تغذیه  به ،شناسایی و ارجاع به موقع مادران باردار و کودکان مبتال به سوء تغذیه 

صحت فرم های اماری را  ر مکمل ها، دفتردارویی و موجودی کمد دارو و تارخ انقضاء مکمل ها وفرم چوب خط شما .01

 بررسی نماید

 بررسی نماید   مراقبت ممتد مادران درج شده درفرم اماری تغذیه مادران باردار از طریق مطابقت با دفتر صحت امار .00

 نترل نمایدرا ک نظارت نموده و مستندات موجود برعملکرد مراقب سالمت از طریق تکمیل چک لیست بصورت فصلی  .00

 به شرح زیر مدیریت نماید : رااجرای برنامه اهن یاری و مکمل یاری با مگادوز ویتامین د  .03

  برگزارنمایدو دانش آموزان توجیهی ویژه مدیران و معلمین  –جلسه آموزشی 

 مطالب اموزشی ویژه دانش اموزان را در مدارس توزیع نماید 

 ی دانش اموزان برابر دستورالعمل ها در مدارس توزیع گرددمکمل ها 

 (طبق دستورالعملنظارت داشته باشد )  در مدارسپایگاه تغذیه سالم  بر  

  برگزارنماید  میانساالن و سالمندانتوجیهی ویژه  –جلسه آموزشی 

 بردرخواست مکمل ها نظارت داشته باشد 



 ت و کنترل مستندات نظارت نماید بر اجرای صحیح برنامه از طریق تکمیل چک لیس 

 وردپیگیری الزم بعمل آ ،نواقص چک لیست در خصوص رفع .04

کودکان دارای سوء تغذیه   )جمعیت غربالگری شده با الگوی نامناسب تغذیه ای، جهت کلیه ارجاع شدگان به واحد تغذیه .05

( فرم دیابت فشار خون باال،، چاقیای، یاسایر اختالالت تغذیه  چاقیمادران دچار  ،و دانش آموزان دچار اختالل رشد

 .دهدارزیابی وضعیت تغذیه تکمیل و پرونده  تشکیل 

 مستندات در پرونده موجود باشد وداده به ارجاع شدگان مشاوره ورژیم غذایی ارائه  .06

 تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری و مستندات موجود باشد اثر بخشی برنامه غذایی .07

صوص تن سنجی ،تغذیه کودکان تغذیه مادران باردار، اهمیت مصرف مکملها ، بیماران جلسات آموزشی و بازآموزی درخ .08

 .غیر واگیر ،سالمندان و سایر برنامه های تغذیه....  ویژه مراقبین سالمت برگزار نماید 

 با) جلسه 4بطورمستمر نسبت به برگزاری جلسات آموزشی تغذیه جهت گروههای مختلف اقدام نماید هر ماه حداقل  .09

اصالح الگوی مصرف روغن  اصول تغذیه صحیح،  اهمیت مصرف نمک های ید دار تصفیه شدهتغذیه پیشگیرانه محوریت 

و...(که این موضوع شامل مناسبتهای خاص نظیر هفته بسیج اموزش تغذیه ، روز جهانی غذا ، روز جهانی کودک هفته  ها

 باشد اقدام نماید سالمت و... نیز می

 شهرستان ارسال نماید:به واحد بهبود تغذیه ستاد شامل موارد زیر را با تواتر های مشخص شده ذیه ماری تغفرم های آ .01

 فصلیبه صورت  فرم گزارش جلسات آموزشی تغذیه 

 به صورت ماهانه فرم گزارش موارد مشاوره تغذیه 

  ساالنهفرم شاخص های تغذیه ای مادران باردار به صورت 

 فصلیصورت ( به میانساالن و سالمندان ،انرماد ش آموزان،، دان)کودکانرم مصرف مکمل ها ف 

 شهرستان ارسال نماید:به واحد بهبود تغذیه ستاد های زیر را محاسبه و  شاخص .00

 جلسات آموزشی تغذیه 

  موارد مشاوره تغذیه 

  مادران باردارتغذیه  

  مکمل هاپوشش مصرف  

 در واحد تغذیه موجود باشد جرایی کارگاه های آموزشیمطابق پروتکل ا جزوات رفرنس کتب و ،کلیه دستورالعمل ها  .00

 

 :در حوزه مراقبت هاي تغذیه اي مرکز جامع خدمات سالمت پزشکشرح وظایف 

 نماید. درخواسترا  آزمایشات مورد نیاز در بیماریها .0

 داشته باشد. آشنایی با اندیکاسیون های ارجاع به کارشناس تغذیه .0

 کند تجویز مطابق برنامه کشوری برای گروه های خاصرا آهن(  تی ویتامین،فولیک، مول )اسید ییغذا های مکمل .3

به مشاور تغذیه ، موارد را های قلبی عروقی و فشار خون باال، دیابت و چاقی بیماریدر برای دریافت رژیم غذایی مناسب  .4

 دهد. ارجاع

 نماید کنترل ی مراجعه کننده بیماردر برگه پس خوراند جهت تکمیل خدمات درمانرا نتیجه مشاوره کارشناس تغذیه  .5

و  خون باال ، فشارو کم وزنی کودکان چاقی، الغری درمان بیماریهای مرتبط با تغذیه تحت مشاوره کارشناس تغذیه مانند .6

 نماید گیری پیرا  دیابت



 داشته باشدکامل  یناناطمقد سنج، فرمها و نمودارها و..(  )ترازو، اندازه گیری و توزین ابزار سالم و استاندارد بودن از .7

توسط مراقبین کودک و وزن گیری مادر باردار  رشد و رسم نمودارهای ی آنتروپومتریکاندازه گیری هااز صحت و دقت  .8

 کامل داشته باشد اطمینان سالمت

 باردار  مادران کم خونیسوء تغذیه کودکان ، سوء تغذیه دانش اموزان ،به بیماریهای مرتبط با تغذیه ) مبتالیان ازتعداد .9

 اطالع داشته باشد،فشار خون باال،دیابت ،،اضافه وزن وچاقی ، 

 اندیکاسیون های ارجاع به کارشناس تغذیه اطالع داشته باشد .01

 آمار تعداد ارجاعات مستقیم پزشک به کارشناس تغذیه  را در دسترس داشته باشد .00

 شدار تعداد موارد غربالگری تغذیه توسط مراقبین اطالع کامل داشته با .00

 از تعداد کل موارد ارجاع شده به کارشناس تغذیه وتعدا د پرونده های تشکیل شده اطالع داشته باشد .03

 از عملکرد کارشناس تغذیه درخصوص نظارت بر عملکرد تغذیه ای مراقب سالمت آگاهی داشته باشد .04

مکمل یاری ویتامین د ، برنامه از عملکرد کارشناس تغذیه در خصوص مدیریت واجرای برنامه های تغذیه نظیر آهن یاری  .05

 وزن گیری مادران باردار، مکمل یاری هفته بسیج اموزش تغذیه اطالع داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به استثناء بیماریها فلوچارت ارائه مراقبتهای تغذیه 

 سالمت در مراكز بهداشتی درمانی و مراكز جامع خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعه فرد به مركز بهداشتی درمانی

نياز به ارجاع به کارشناس 

 در مواردی بجز بيماریها تغذيه

 خیر 

 درج در فرم ثبت ارجاع

ارائه آموزش و توصيه های 

  ایتغذیه

 

 ارجاع به کارشناس تغذیه

مستقر در مرکز جامع 

 خدمات سالمت

 

مراجعه فرد در تاریخ مقرر 

 به مراقب سالمت

اجرای مشاوره تغذیه و 

 رژیم درمانی

 

 بلي 
 خیر 

توسط مراقب  ارزيابي وضعيت سالمت و تغذيه
 سالمت

 

 و بررسی  تکميل پرسشنامه غربالگری تغذیه

 اندیکاسيونهای آنتروپومتریک

 

پيگيری مراجعه نياز به 

 کننده
 بلي 

 تعيين تاریخ مراجعه بعدی

 

 کنترل مراقبتهای تغذیه ای 

 اقبتها پيگيری مر

 

به مراقب برگشت فرم 

 سالمت

 

ز ثبت در پرونده و در صورت نيا

 ارجاع مجدد به کارشناس تغذیه 

 



 در بیماریها فلوچارت ارائه مراقبتهای تغذیه 

 سالمت در مراكز بهداشتی درمانی و مراكز جامع خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعه فرد به مركز بهداشتی درمانی

 درج در فرم ثبت ارجاع

 مستقر در مرکز جامع خدمات سالمت ارجاع به کارشناس تغذیه

 

 اجرای مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

 

 

 ارزيابي وضعيت سالمت و تغذيه توسط مراقب سالمت

 

 اندیکاسيونهای آنتروپومتریک و بررسی  تکميل پرسشنامه غربالگری تغذیه

 

 وجود بيماری در مراجعه کننده

 ارجاع به پزشک مرکز جامع سالمت

 ات تشخيصی، درمانیانجام اقدام

 ثبت در فرم ثبت ارجاع 

 ثبت در فرم های ارجاع و

 تعيين زمان مراجعه بعدی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه و دستورالعمل غربالگری تغذیه ای مراجعه 

 كنندگان به مراقب سالمت در برنامه تحول 

 بخش بهداشت

 

 

 

 

 

 



 پرسشنامه ها

منظور از غربالگري؛ هرگونه ارزیابی اوليه، کلی و غير تخصصی الگوي غذایی و فعاليت بدنی گروه  ها در این پرسشنامه

 هاي سنی به منظور تعيين وضعيت ارجاع به کارشناس تغذیه و خدمات قابل ارائه توسط مراقب سالمت می باشد. 

ذیه گروه هاي سنی ارجاع شده از سوي مراقب سالمت یا پزشک از لحاظ منظور از ارزیابی، تعيين تخصصی وضعيت تغ

 بالينی، بيوشيميایی، دریافت غذایی و ... توسط کارشناس تغذیه می باشد.

 

 میانساالن( -)جوانان سال  93تا  43غربالگری تغذیه ای 

 معيار نمایه توده بدنی: .9

 در جوانان و ميانساالن:    BMIوضعيت  

  :9/04ا ت 5/08مطلوب            

    :و کمتر        08/ 5و      و باالتر31و     9/09تا  05نامطلوب 

 معيار الگوي تغذیه: .2

 فی میوه و سبزی روزانه چقدر است؟واحد مصر .0

 واحد 0= کمتر از 1

 واحد  4-0= 0

 واحد یا بیشتر 5  =0

 شیر و لبنیات روزانه چقدر است؟ واحد مصرفی -0

 واحد  0تر از = کم1

 واحد 0= 0

 واحد یا بیشتر  0=0

 آیا از نمکدان سر سفره استفاده می کند؟-3

      = همیشه1

 گاهی= 0

               زهرگ= 0

 مصرف فست فود و/ یا نوشابه های گازدار چگونه است؟ -4

 بار یا بیشتر 3= ماهی 1

 بار  0-0= ماهی 0

     هرگز  = 0



 از کدام نوع است؟ "ن مصرفی عمدتانوع روغ -5

 جامد یا حیوانی  =  فقط روغن نیمه جامد ،1

 = تلفیقی از انواع روغن های مایع و نیمه جامد 0

   فقط گیاهی مایع )معمولی و مخصوص سرخ کردنی(= 0

ار در هفته شامل ب 5دقیقه با تواتر  31دقیقه در هفته معادل با 051چه میزان فعالیت بدنی در هفته دارد؟ )حداقل فعالیت بدنی -6

 ورزش های هوازی نظیر پیاده روی تند ، دوچرخه سواری ، شنا و...(

 = بدون فعالیت بدنی هدفمند1

 دقیقه در هفته  051کمتر از = 0

 دقیقه در هفته یا بیشتر  051= 0

 نحوه محاسبه امتياز: .3

 امتیاز 00متیاز           بیشترین امتیاز= ا 0امتیاز       گزینه سوم =  0امتیاز        گزینه دوم =  1گزینه اول =

 امتياز بدست آمده از سواالت -BMI   2-9نحوه تصميم گيري براي ارائه خدمت یا ارجاع:  .4

BMI ( تشویق مراجعه کننده و ادامه الگوی تغذیه مناسب 00مطلوب و امتیاز کامل =)امتیاز 

BMI  سالمت توسط مراقب کارشناس تغذیه + آموزش در موارد مشکل دار امتیاز             عدم ارجاع به7- 00+  مطلوب 

BMI  در جلسات آموزش فرد برای شرکت ارجاع +  سالمت توسط مراقب آموزش در موارد مشکل دار امتیاز           1-6+ مطلوب

 کنترل میزان پیروی از آموزش ها به مراقب سالمت جهتبعد ماه مراجعه مجدد یک  تعیین زمان+ کارشناس تغذیه  توسطگروهی 

BMI  توسط مراقب  کارشناس تغذیه + آموزش در موارد مشکل دار عدم ارجاع به       با هر امتیاز     +(  9/09تا  05) نا مطلوب

 سوء تغذیه از نوع اضافه وزن و چاقیسالمت و آموزش تغذیه مخصوص 

BMI   جهت تنظیم  کارشناس تغذیهارجاع به               پزشک  ارجاع به         با هر امتیاز    +و کمتر   08/ 5و   و باالتر31) نا مطلوب

 )مراجعه و کنترل مجدد توسط مشاور تغذیه بعد از یکماه(رژیم غذایی مناسب 

رادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سالمت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی کلیه اف

 ارجاع داده می شوند.جهت دریافت رژیم غذایی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه 

 

 

 

 



 غربالگری تغذیه ای مادران باردار

 :قبل از بارداري معيار نمایه توده بدنی .9

 :   BMIوضعيت  
  :موارد با مطلوبBMI طبیعی )طبق جداول زیر( قبل از بارداری 

  :موارد با نامطلوبBMI کم وزنی، اضافه وزن و چاقی )طبق جداول زیر( داریقبل از بار 

 سال در تک قلویی بر اساس نمایه توده بدنی قبل از بارداري 91هاي باردار باالنر از براي مادر ميزان افزایش وزن

  2kg/mقبل از بارداری BMI وضعیت تغذیه
محدوده مجاز افزایش وزن 

 )کیلوگرم(

 03افزایش وزن از ابتدای هفته 

 اری به بعد)کیلوگرم/هفته(بارد

 5/0 5/92 -91 <5/91 کم وزن

 4/0 5/99 -91 5/91 -1/24 طبيعی

 3/0 7 -5/99  25 -1/21 اضافه وزن

 2/0 5-1 30 چاق

   باشد.کیلوگرم می 0تا  5/1افزایش وزن در سه ماهه اول بارداری در حدود 

 بر اساس نمایه توده بدنی قبل از بارداري در بارداري تک قلویی سال 91از  مادران باردار کمتر ميزان افزایش وزن براي 

 z-score وضعیت تغذیه
محدوده مجاز افزایش وزن 

 )کیلوگرم(

بارداری به بعد  03افزایش وزن از ابتدای هفته 

 )کیلوگرم/هفته(

 5/0 5/92 -91 < -9 کم وزن

 4/0 5/99 -91 <+ 9تا  -9از   طبيعی

 3/0 7 -5/99 <+  2+  تا 9 از اضافه وزن

 2/0 5 -1 +2 چاق

 

 ميزان افزایش وزن در بارداري دو قلویی بر اساس نمایه توده بدنی قبل از بارداري

 محدوده مجاز افزایش وزن )کیلوگرم( kg/m2 قبل از بارداری BMI وضعیت تغذیه
بارداری به  03افزایش وزن از ابتدای هفته 

 /هفته(بعد )کیلوگرم

 * * <5/91 *کم وزن

 13/0 97 -25 5/91 -1/24 طبيعی

 1/0 94 -23  25 -1/21 اضافه وزن

 45/0 99 -91 30 چاق

 افزایش وزن مادران کم وزن دوقلو توسط کارشناس تغذیه تعیین شود.* 

  باشد.میکیلوگرم  5/0تا  5/0 دوقلوییافزایش وزن توصیه شده در سه ماهه اول بارداری  



 معيار الگوي تغذیه: .2

 واحد مصرفی میوه و سبزی روزانه چقدر است؟ .0

 واحد 0= کمتر از 1

 واحد  4-0= 0

 واحد یا بیشتر 5=  0

 واحد مصرفی شیر و لبنیات روزانه چقدر است؟ .0

 کمترو واحد  0= 1

 واحد 3تا  0= 0

 واحد یا بیشتر 4=0

 نمکدان سر سفره استفاده می کند؟آیا از   .3

      میشه= ه1

 گاهی= 0

               زهرگ= 0

 مصرف فست فود و/ یا نوشابه های گازدار چگونه است؟ .4

 بار یا بیشتر 3= ماهی 1

 بار  0-0= ماهی 0

     = هرگز  0

 از کدام نوع است؟ "نوع روغن مصرفی عمدتا .5

 جامد یا حیوانی  =  فقط روغن نیمه جامد ،1

 و نیمه جامد = تلفیقی از انواع روغن های مایع 0

  = فقط گیاهی مایع )معمولی و مخصوص سرخ کردنی(0



 است؟ دوران بارداری چگونه دوز و نظم در مصرف مکمل های .6

      نامنظم و کمتر از دوز الزم طبق برنامه کشوری= 1

      نا منظم و/ یا دوز کمتر از  مقدار الزم طبق برنامه کشوری= 0

               ق برنامه کشوریمنظم و طب= 0

 نحوه محاسبه امتياز: .3

 امتیاز 00امتیاز           بیشترین امتیاز=  0امتیاز       گزینه سوم =  0امتیاز        گزینه دوم =  1گزینه اول =

 امتياز بدست آمده از سواالت -BMI   2-9نحوه تصميم گيري براي ارائه خدمت یا ارجاع:  .4

BMI ( تشویق مراجعه کننده و ادامه الگوی تغذیه مناسبامت 00مطلوب و امتیاز کامل =)یاز 

BMI  امتیاز             عدم ارجاع به کارشناس تغذیه + آموزش در موارد مشکل دار 6- 00+  مطلوب 

BMI  در جلسات آموزش فرد برای شرکت ارجاع +  سالمت توسط مراقب آموزش در موارد مشکل دارامتیاز           1-5+ مطلوب

 ها کنترل میزان پیروی از آموزش به مراقب سالمت جهتبعد ماه مراجعه مجدد یک  تعیین زمان+ کارشناس تغذیه  توسطگروهی 

BMI ( 0999تا  05 در محدوده اضافه وزن  ) جهت  + ارجاع به کارشناس تغذیه آموزش در موارد مشکل دار          با هر امتیاز

 بررسی های بیشتر و در صورت نیاز ارائه رژیم غذایی مناسب

BMI  با هر امتیاز...  شامل دیابت، آنمی، بیماری کلیوی، فشار خون و همراههای بیماریو یا وجود  و باالتر( 31)  قیدر محدوده چا            

)مراجعه و کنترل جهت تنظیم رژیم غذایی مناسب  کارشناس تغذیه  ارجاع به         ارجاع به پزشک و  وزش در موارد مشکل دارآم       آم

 مجدد توسط مشاور تغذیه بعد از یکماه(

رادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سالمت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی کلیه اف

 ارجاع داده می شوند.جهت دریافت رژیم غذایی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه 

 

 

 

 

 

 



 سال به باال( 06) سالمندانغربالگری تغذیه ای 

 :یههاي غربالگري سالمندان از نظر تغذمعيار 
 ماه اخیر بعلت از دست دادن اشتها، مشکالت گوارشی ، اختالالت جویدن یا بلع کاهش یافته است؟                    3آیا مصرف غذا طی  .0

 = کاهش شدید مصرف غذا1

 = کاهش متوسط مصرف غذا0

                                                                                        = کاهش نیافتن مصرف غذا                                                           0

 ماه گذشته داشته است؟ 3آیا کاهش وزن طی  .0

 کیلو گرم کاهش وزن 3= بیش از 1

 = نمی داند0

 کیلو گرم کاهش وزن 3تا  0= بین 0

                                                                                                                = بدون کاهش وزن                                       3

 میزان تحرک او چقدر است؟ .3

 = وابسته به تخت یا صندلی1

 = قادر به ترک کردن تخت یا صندلی اما قادر به بیرون رفتن نیست0

                                                                                                                                         = بیرون می رود                  0

 ماه اخیر استرس روحی روانی یا یک بیماری حاد به او وارد شده است؟ 3آیا طی  .4

 = بلی1

                                                                                                                                     = خیر                                  0

 روانی( است؟-آیا مبتال به مشکالت نوروسایکولوژیک )عصبی  .5

 = فراموشی یا افسردگی شدید1

 = فراموشی خفیف0

         ولوژیک(                                                                                                                      = فاقد مشکالت روانی )سایک0

  

 حاصل تقسیم وزن برحسب کیلوگرم بر مجذور قد برحسب متر؟   (BMI)نمایه توده بدنی  .6

1 =BMI  و بیشتر 35یا  09کمتر از 

0 =BMI 09 3499تا  31یا   0199ا ت 

0 =BMI 00  0999تا  07یا  0099تا 

3=BMI 03  0699تا       

 
 

 "و"نمایید. در صورتی که پاسخ سوال  "و"را جایگزین سوال  "ز"در صورتی که تعیین نمایه توده بدنی امکان پذیر نیست سوال 

    پاسخ ندهید. "ز"داده شده است به سوال 

 :ساق پا عضلهاندازه دور  .6      

 سانتی متر 30= کمتر از 1

                                                                                                                                                                         سانتی متر یا بیشتر                                                                                                            30= 3



 نحوه محاسبه امتياز:
 امتياز(:                                                                                                                     94امتياز غربالگري )حداکثر 

 امتیاز : وضعیت تغذیه طبیعی        04-00

 امتیاز : در معرض خطر سوء تغذیه    00-8

 امتیاز:  مبتال به سوء تغذیه                7-1 

 نحوه تصميم گيري براي ارائه خدمت یا ارجاع: امتياز بدست آمده از سواالت
 امتیاز               نیاز به ارزیابی تکمیلی ندارد. 04-00

سپس تکرار و  و در صورت نیاز ارائه رژیم غذایی مناسب ارزیابی تکمیلی ارجاع به کارشناس تغذیه برایامتیاز                  00-8

    ماهپس از یک 

و سپس  برای ارائه رژیم غذایی مناسب رشناس تغذیهکا به ارجاع        ارجاع به پزشک جهت ارزیابی تکمیلی امتیاز            7-1

 هفتگیپی گیری 

رادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سالمت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی لیه افک

 ارجاع داده می شوند.جهت دریافت رژیم غذایی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سال 0-41غربالگری تغذیه ای نوجوانان 

 نوجوان:معيار نمایه توده بدنی معيار وضعيت  قد و  .9

 :   براي سن قد

   : 2-  مطلوبZ SCORE   3تاZ Score    

 2-  کمتر از : نامطلوبZ SCORE   

:BMI   

  :2-مطلوبZ SCORE   1+تاz score         

 :2- کمتر از  نامطلوبZ SCORE   1+و باالتر ازZ score    

 معيار الگوي تغذیه: .2

 سهم میوه و سبزی مصرفی روزانه چقدر است؟:-0

 واحد 0= کمتر از 1

 واحد  4-0= 0

 واحد یا بیشتر 5  =0

 سهم شیر و لبنیات مصرفی روزانه چقدر است؟:-0

 = هرگز 1

 واحد 0تا  0= 0

 واحد 3 = 0

)هله هوله شور و شیرین و چرب مانند چیبس ، پفک ، نوشابه ، آب میوه صنعتی و ... (  کم ارزش یا بی ارزش مصرف تنقالت-3

 چقدر است؟

 روزانه )هر روز(  = 1

   کی دوبار(هفتگی )هفته ای ی= 0

 بندرت = 0

 )وعده اصلی و میان وعده ( چقدر است؟ در شبانه روزتعداد وعده های غذایی -4

 وعده یاکمتر  0= 1

 وعده  4-3=0

 وعده  5= 0

 است؟  روز چقدرساعات استفاده از تلویزیون ، کامپیوتر یا بازیهای الکترونیکی و بی تحرک در  -5

 =  بیشتر از دو ساعت 1

  ساعت 0=  0

 کمتر از دو ساعت = 0

 7دقیقه در روز با تواتر  61دقیقه در هفته معادل با  401چه میزان فعالیت بدنی در هفته دارد؟ )حداقل فعالیت بدنی متوسط -6



 روز در هفته شامل ورزش های هوازی نظیر پیاده روی تند ، دوچرخه سواری ، شنا و...(

 بدون فعالیت بدنی هدفمند "تقریبا= 1

 دقیقه در هفته  401تر از کم= 0

 دقیقه در هفته یا بیشتر 401= 0

 نحوه محاسبه امتياز: .3

 = امتیاز00امتیاز         بیشترین امتیاز  0امتیاز       گزینه سوم =  0امتیاز        گزینه دوم =  1گزینه اول =

 آمده از سواالتامتياز بدست  -2و قد   BMI-9نحوه تصميم گيري براي ارائه خدمت یا ارجاع:  .4

امتیاز(= تشویق مراجعه کننده و ادامه الگوی تغذیه مناسب و تاکید بر تغذیه ویژه  00مطلوب و امتیاز کامل ) BMIو  برای سن قد

 گروه سنی

 امتیاز              عدم ارجاع به مشاور تغذیه + آموزش در موارد مشکل دار7-00+ مطلوب    BMIو  برای سن قد

در فرد برای شرکت ارجاع +  سالمت توسط مراقب آموزش در موارد مشکل دارامتیاز              1-6+مطلوب    BMIو برای سن قد

کنترل میزان  به مراقب سالمت جهتبعد ماه مراجعه مجدد یک  تعیین زمان+ کارشناس تغذیه  توسطجلسات آموزش گروهی 

 پیروی از آموزش ها

جهت بررسی های تشخیصی  نا مطلوب با هر امتیاز              ارجاع به پزشک BMIو/یا نامطلوب  برای سن قدهر یک از موارد  در

)مراجعه و کنترل مجدد توسط مشاور تغذیه بعد از جهت تنظیم رژیم غذایی مناسب  کارشناس تغذیهارجاع به              و درمانی 

 یکماه(

رادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سالمت، ابتدا به پزشک جهت انجام کلیه اف

 ارجاع داده می شوند.جهت دریافت رژیم غذایی مراحل درمانی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سال 2-0غربالگری تغذیه ای كودكان 

 معيار وضعيت  وضعيت رشد کودک براساس وزن و قد: .9

  :براي سن وزنمنحنی 

 3-  باالی منحنی  : مساوی و مطلوب SD       و موازی با منحنی و صعودی 

  :3باالی نامطلوبSD-   3زیر منحنی  یا   و با کندی رشد یا توقف رشد یا  منحنی با سیر نزولیSD-   با هر سیر منحنی 

 با شیب غیر موازی و تند  97+ باالی صدک 

 :براي سن منحنی قد

 3-  باالی منحنی  : مساوی و مطلوب SD ی       و موازی با منحنی و صعود 

  :3باالی نامطلوبSD-   3زیر منحنی  یا رشد  یا توقف و با کندیSD-   با شیب  97باالی صدک +  با هر سیر منحنی

 غیر موازی و تند 

 معيار الگوي تغذیه: .2

 واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه چقدر است؟:-0

 میوه و سبزی مصرف نمی کند  "= اصال1

 وب مصرف می کند= کمتر و بیشتر از میزان مطل0

 واحد سبزی و میوه 3تا  0= 0

 سهم شیر و لبنیات مصرفی روزانه چقدر است؟:-0

 شیر و لبنیات مصرف نمی کند "=  اصال1

 = کمتر و بیشتر از میزان مطلوب مصرف می کند 0

 واحد شیر ولبنیات 3تا  0= 0

شابه ، آب میوه صنعتی ، فالفل، سمبوسه و ... ( چقدر مصرف تنقالت )هله هوله شور ، شیرین یا چرب مانند چیپس ، پفک ، نو-3

 است؟

 =  روزانه )هر روز(1

  بار در هفته( 0تا  0= هفتگی )حداکثر 0

 بار( 3تا  0هرگز یا بندرت )حداکثر ماهی  =0

 )وعده اصلی و میان وعده ( چقدر است؟ شبانه روزتعداد وعده های غذایی -4

 وعده یا کمتر 0= 1

 وعده  4-3= 0

 وعده  5 =0

 ساعات استفاده از تلویزیون ، کامپیوتر یا بازیهای الکترونیکی  یا بی تحرک در روز چقدر است؟  -5

 = بیشتر از دو ساعت1



 = دو ساعت 0

 کمتر از دو ساعت = 0

 نحوه محاسبه امتياز: .3

 امتیاز 01بیشترین امتیاز =     امتیاز        0امتیاز       گزینه سوم =  0امتیاز        گزینه دوم =  1گزینه اول =

 امتياز بدست آمده از سواالت -2وزن و  قد    -9نحوه تصميم گيري براي ارائه خدمت یا ارجاع:  .4
امتیاز(= تشویق مادر و ادامه تغذیه  01و موازی و صعودی( و امتیاز کامل )   3SD-مطلوب )باالی  برای سن و قدبرای سن وزن 

 مناسب کودک

به  امتیاز                 عدم ارجاع به کارشناس تغذیه + آموزش موارد مشکل دار 6  - 9 مطلوب +برای سن و قد سن برای وزن  

 مادر

ارجاع +  سالمت توسط مراقب آموزش در موارد مشکل دارامتیاز                   1-5و سیر منحنی رشد مطلوب + برای سن وزن  

به مراقب سالمت بعد ماه مراجعه مجدد یک  تعیین زمان+ کارشناس تغذیه  توسطدر جلسات آموزش گروهی فرد برای شرکت 

 کنترل میزان پیروی از آموزش ها جهت

جهت ارائه  ارجاع به کارشناس تغذیه موزش+آپیگیری،  مراقبت ویژه، و با هر امتیاز         (  3SD-زیر  )بجز  نامطلوبکلیه موارد 

 غذایی مناسب برنامه

جهت تنظیم  کارشناس تغذیهارجاع به            ارجاع به پزشکبا هر امتیاز               3SD-زیر برای سن و یا قد برای سن زن و

 )مراجعه و کنترل مجدد توسط مشاور تغذیه بعد از یکماه(رژیم غذایی مناسب 

رادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سالمت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی کلیه اف

 ارجاع داده می شوند.جهت دریافت رژیم غذایی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ماهه24-42غربالگری تغذيه ای شیرخواران 

 :معيار وضعيت رشد شيرخوار بر اساس وزن و قد .9

  :براي سن منحنی وزن

 3-  باالی منحنی  : مساوی و مطلوب SD       و موازی با منحنی و صعودی 

  :3باالی نامطلوبSD-   3زیر منحنی  یا   شد یا  منحنی با سیر نزولیو با کندی رشد یا توقف رSD-    با هر سیر منحنی

 با شیب غیر موازی و تند  97+ باالی صدک 

 :براي سن منحنی قد

 3-  باالی منحنی  : مساوی و مطلوب SD        و موازی با منحنی و صعودی 

  :3باالی نامطلوبSD-    3زیر منحنی  یا و با کندی یا توقف رشدSD-   با شیب  97باالی صدک هر سیر منحنی +  با

 غیر موازی و تند 

 معيار الگوي تغذیه: .2
 = خیر1= بله    0آیا تغذیه با شیر مادر ادامه دارد؟                    .0

 = خیر1= بله    0وعده غذایی روزانه )شامل وعده اصلی و میان وعده ( مصرف می کند؟     5آیا عالوه بر شیر مادر  .0

 = خیر1= بله    0مصرف مکمل اهن )زمان شروع، مقدار و مصرف مرتب( مطابق دستورالعمل است؟             آیا نحوه .3

یا مولتی ویتامین )زمان شروع، مقدار و مصرف مرتب( مطابق دستورالعمل است؟                            A&Dآیا نحوه مصرف مکمل ویتامین  .4

 = خیر 1= بله    0

شور ، شیرین یا چرب مانند چیپس ، پفک ، نوشابه ،  خوراکی های)غیر مفید هله هوله و تنقالت ز مصرف بطور کامل اآیا  .5

 = خیر1= بله    0می کند؟   پرهیز آب میوه صنعتی ، فالفل، سمبوسه و ... ( 

 = خیر1= بله    0آیا زمان شروع غذای سفره)خانوار( به موقع بوده است؟           .1

 ياز:نحوه محاسبه امت .7
 امتیاز 6امتیاز        بیشترین امتیاز=  1امتیاز       گزینه خیر =  0گزینه بله = 

 امتياز بدست آمده از سواالت -2وزن و  قد    -9نحوه تصميم گيري براي ارائه خدمت یا ارجاع:  .1
امه تغذیه با شیر مادر و نحوه صحیح امتیاز(= تشویق  و تایید عملکرد مادر و تاکید بر اد 6وضعیت رشد مطلوب و امتیاز کامل)

 تغذیه در این سن.

 عدم ارجاع به کارشناس تغذیه + آموزش موارد مشکل دار               4-5امتیاز  + وضعیت رشد مطلوب

در جلسات فرد برای شرکت ارجاع +  سالمت توسط مراقب آموزش در موارد مشکل دار           1-3امتیاز  +وضعیت رشد مطلوب 



کنترل میزان پیروی از  به مراقب سالمت جهتبعد ماه مراجعه مجدد یک  تعیین زمان+ کارشناس تغذیه  توسطآموزش گروهی 

 آموزش ها

برای ارائه  کارشناس تغذیه مراقبت ویژه،پیگیری، آموزش+ ارجاع به  ( و با هر امتیاز             3SD-موارد نامطلوب )بجز  زیر کلیه 

 غذایی مناسب برنامه

جهت تنظیم  کارشناس تغذیهارجاع به          با هر امتیاز                ارجاع به پزشک   3SD- زیربرای سن و یا وزن برای سن قد 

 )مراجعه و کنترل مجدد توسط مشاور تغذیه بعد از یکماه(رژیم غذایی مناسب 

رادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سالمت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی کلیه اف

 ارجاع داده می شوند.جهت دریافت رژیم غذایی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ماهه 6-24غربالگری تغذيه ای شیرخواران 

 :معيار وضعيت رشد شيرخوار بر اساس وزن و قد .9

  :براي سن منحنی وزن

 3-  باالی منحنی  : مساوی و مطلوب SD       و موازی با منحنی و صعودی 

  :3باالی نامطلوبSD-    3زیر منحنی  یا   با کندی رشد یا توقف رشد یا  منحنی با سیر نزولیوSD-    باالی با هر سیر منحنی +

 با شیب غیر موازی و تند )با اداره کودکان چک شود( 97صدک 

 :براي سن منحنی قد

 3-  باالی منحنی  : مساوی و مطلوب SD        و موازی با منحنی و صعودی 

  :3باالی نامطلوبSD-    3زیر منحنی  یا و با کندی یا توقف رشدSD-    + با شیب غیر موازی و  97باالی صدک با هر سیر منحنی

 تند )با اداره کودکان چک شود(

 معيار الگوي تغذیه: .2
 خیر = 1بله    = 0ادر غذای اصلی کودک است؟       آیا شیر م .0

 = خیر1= بله    0ابق دستورالعمل است؟         آیا نحوه مصرف مکمل اهن )زمان شروع، مقدار و مصرف مرتب( مط .0

یا مولتی ویتامین )زمان شروع، مقدار و مصرف مرتب( مطابق دستورالعمل است؟                             A&Dآیا نحوه مصرف مکمل ویتامین  .3

 = خیر1= بله    0

 = خیر1بله     =0آیا نوع، نحوه و زمان شروع غذای کمکی طبق دستورالعمل است؟          .4

 = خیر1= بله    0آیا عدم مصرف غذاهای غیرمجاز این گروه سنی رعایت می شود؟    .5

 نحوه محاسبه امتياز: .1
 امتیاز 5امتیاز        بیشترین امتیاز=  1امتیاز       گزینه خیر =  0گزینه بله = 

 از بدست آمده از سواالتامتي -2وزن و  قد    -9نحوه تصميم گيري براي ارائه خدمت یا ارجاع:  .7
 امتیاز(= تشویق مادر و تاکید بر ادامه تغذیه با شیر مادر و نحوه صحیح تغذیه در این سن. 5وضعیت رشد مطلوب و امتیاز کامل)

 عدم ارجاع+ آموزش موارد مشکل دار          4  امتیاز   + وضعیت رشد مطلوب

به کارشناس تغذیه جهت آموزش موارد مشکل دار به مادران در جلسات آموزش گروهی + ارجاع          1-3امتیاز  +وضعیت رشد مطلوب 

به مراقب سالمت جهت کنترل میزان پیروی از آموزش های تغذیه ارائه شده در مالقات اول و اصالح بعد ماه مراجعه مجدد یک  تعیین زمان

 الگوی تغذیه

 مراقبت ویژه،پیگیری، آموزش+ ارجاع به کارشناس تغذیه( و با هر امتیاز             3SD-کلیه موارد نامطلوب )بجز  زیر 

جهت تنظیم رژیم  کارشناس تغذیه  ارجاع به              ارجاع به پزشکبا هر امتیاز                3SD- زیربرای سن و یا قد برای سن وزن 

 )مراجعه و کنترل مجدد توسط مشاور تغذیه بعد از یکماه(غذایی مناسب 

رادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سالمت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی کلیه اف

 ارجاع داده می شوند.جهت دریافت رژیم غذایی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه 



 ماهه 0-6غربالگری تغذيه ای كودكان 

 معيار وضعيت رشد شيرخوار بر اساس وزن و قد: .9

  :براي سن منحنی وزن

 3-  باالی منحنی  : مساوی و مطلوب SD       و موازی با منحنی و صعودی 

  :3باالی نامطلوبSD-   3زیر منحنی  یا   و با کندی رشد یا توقف رشد یا  منحنی با سیر نزولیSD-    با هر سیر منحنی

 با شیب غیر موازی و تند )با اداره کودکان چک شود( 97+ باالی صدک 

 :براي سن منحنی قد

 3-  باالی منحنی  : مساوی و مطلوب SD        و موازی با منحنی و صعودی 

  :3باالی نامطلوبSD-    3زیر منحنی  یا و با کندی یا توقف رشدSD-    + با شیب  97باالی صدک با هر سیر منحنی

 غیر موازی و تند )با اداره کودکان چک شود(

 معيار الگوي تغذیه: .2
 = خیر1له    = ب0آیا  شیرخوار تغذیه انحصاری با شیر مادر دارد؟    .0

و یا قطره آهن در مورد نوزادان )شامل مقدار و نظم مصرف(   A&Dنحوه مصرف مکمل ویتامین زمان شروع و/یا آیا  .0

 = خیر    1= بله    0مطابق دستورالعمل است؟     نارس 

 نحوه محاسبه امتياز: .3
 امتیاز 0ز= امتیاز        بیشترین امتیا 1=  خیرامتیاز       گزینه  0=  بلهگزینه 

 امتياز بدست آمده از سواالت -2وزن و  قد    -9نحوه تصميم گيري براي ارائه خدمت یا ارجاع:  .4
امتیاز( = تشویق مادر و تاکید بر ادامه تغذیه انحصاری با شیر مادر و نحوه صحیح تغذیه در  0وضعیت رشد مطلوب و امتیاز کامل )

 این سن

 رد مشکل دار   اع به کارشناس تغذیه + آموزش مودم ارجع              0امتیاز + وضعیت رشد مطلوب 

در جلسات فرد برای شرکت ارجاع +  سالمت توسط مراقب آموزش در موارد مشکل دار             1امتیاز  +وضعیت رشد مطلوب 

کنترل میزان پیروی از  به مراقب سالمت جهتبعد ماه مراجعه مجدد یک  تعیین زمان+ کارشناس تغذیه  توسطآموزش گروهی 

 آموزش ها

برای ارائه  مراقبت ویژه،پیگیری، آموزش+ ارجاع به کارشناس تغذیه( و با هر امتیاز          3SD-کلیه موارد نامطلوب )بجز  زیر 

 برنامه غذایی مناسب

 رجاع به پزشک               ارجاع به کارشناس تغذیهبا هر امتیاز                ا   3SD-زیر  برای سن و یا قدبرای سن وزن 

کلیه افرادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سالمت، ابتدا به پزشک جهت انجام مراحل درمانی 

 و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه ارجاع داده می شوند.

                 



 "توسط مراقبین سالمت به پايگاه مراجعه كنندگان تغذيه الگویزيابي عمل ارالدستور"

ای افراد در گروههای سنی مختلف و تصمیم گیری درخصوص این مطلب است هدف از این ارزیابی، تعیین وضعیت سالمت تغذیه

های تخصصی تغذیه و رژیم درمانی به که آیا خود مراقب سالمت باید به آموزش تغذیه افراد بپردازد، یا اینکه ایشان را جهت مراقبت

 کارشناس تغذیه ارجاع دهد.

 ( اندیکاسیونهای آنتروپومتریک.0ای و )( پرسشنامه غربالگری تغذیه0شود که عبارتند از )این ارزیابی توسط دو ابزار انجام می

های آنتروپومتریک ارجاع باشد، یونچنانچه فرد مورد بررسی موفق به کسب حد نصاب امتیاز پرسشنامه نشود و یا واجد اندیکاس

اگر حد نصاب امتیاز پرسشنامه را کسب کند  ولیای به کارشناس تغذیه ارجاع شود. های تخصصی تغذیهباید جهت دریافت مراقبت

 رمراقب سالمت باید ب شخصهای ارجاع نباشد، نیازی به ارجاع به کارشناس تغذیه نخواهد داشت و و همچنین واجد اندیکاسیون

راهنماهای مراقبتهای تغذیه ای در گروه های "، "رهنمودهای غذایی ایران"از جمله  های خدمتی مربوطه،اساس راهنماها و بسته

 به ارائه مشاوره و آموزش تغذیه وی بپردازد.  ،"راهنمای وزن گیری مادر باردار"و  "سنی مختلف

 خواهیم پرداخت. در ادامه، به تشریح نحوه ارزیابی در گروههای سنی مختلف

 

 ميانساالن( و)جوانان  سال 51تا  91 اي تغذیه غربالگري-الف

 دستورعمل نحوه تعيين الگوي تغذیه:

 سومامتیاز و گزینه  یکآنها دارای  دومامتیاز، گزینه  صفرها دارای هر یک از پرسشاول ه زینسؤال است. گ 6این پرسشنامه حاوی 

 امتیاز است. دارای دوآنها 

روزانه کمتر از دو که درباره مصرف روزانه میوه و سبزی است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که  0سش در پر .0

اگر عنوان کند که  .دو امتیاز کسب خواهد نمود ،کندواحد یعنی یک واحد یا کمتر میوه و سبزی مصرف می

روزانه . و اگر عنوان کند روزانه دو تا چهار واحد میوه و سبزی مصرف می کند، یک امتیاز کسب خواهد نمود

 خواهد نمود.کسب  امتیازدو ، کندپنج واحد یا بیشتر میوه و سبزی مصرف می



تذکر: هر یک واحد میوه معادل یک عدد سیب متوسط یا همین مقدار از هر میوه دیگر است. هر یک واحد سبزی نیز 

ویج، و یا یک لیوان سبزی برگی نظیر سبزی فرنگی، بادنجان یا همعادل یک عدد سبزی غیربرگی متوسط مانند گوجه

 خوردن یا کاهو است.

روزانه کمتر از یک واحد که درباره مصرف روزانه شیر و لبنیات است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که  0در پرسش  .0

لبنیات امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند که روزانه یک تا دو واحد شیر و  صفرکند، شیر و لبنیات مصرف می

واحد یا بیشتر شیر و لبنیات مصرف  3روزانه کند، یک امتیاز کسب می نماید و اگر عنوان کند که مصرف  می

 کسب خواهد نمود. امتیاز دو ،کندمی

میلی لیتر(  011-051میلی لیتر( شیر، یا یک لیوان ) 011 -051تذکر: هر یک واحد شیر و لبنیات معادل یک لیوان )

 قوطی کبریت( پنیر است. 5/0)معادل  گرم 45ماست، یا 

همیشه از نمکدان سر ، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که ه استفاده از نمکدان سر سفره استکه دربار 3در پرسش  .3

سر سفره استفاده  امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند که گاهی از نمکدان صفرسفره استفاده می کند، 

 امتیاز دو ،کندهرگز از نمکدان سر سفره استفاده نمینمود. و اگر عنوان کند که ، یک امتیاز کسب خواهد کندمی

 خواهد نمود. کسب 

و  ) انواع ساندویچ های آماده حاوی سوسیس یا کالباس یا سمبوسه یا پیتزا(که درباره مصرف فست فود 4در پرسش  .4

های گازدار ر یا بیشتر فست فود یا نوشابهدر ماه سه باهای گازدار است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که نوشابه

امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند که در ماه یک تا دوبار فست فود یا نوشابه های گازدار  صفر، کندمصرف می

های هرگز در طول یک ماه از فست فود یا نوشابهکند، یک امتیاز کسب خواهد نمود و اگر عنوان کند که مصرف می

 امتیاز کسب خواهد نمود. دو ، کندفاده نمیگازدار است

های نیمه جامد، جامد یا فقط از روغنکه درباره روغن مصرفی است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که  5در پرسش  .5

های امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند که تلفیقی از روغن صفر، کندحیوانی برای طبخ غذا استفاده می

دهد، یک امتیاز کسب خواهد نمود. و های نیمه جامد را برای طبخ غذا مورد استفاده قرار میروغن و گیاهی مایع

، کندهای گیاهی مایع معمولی و مخصوص سرخ کردنی برای طبخ غذا استفاده میفقط از روغناگر عنوان کند که 

 خواهد نمود. کسب امتیاز دو 



در هفته هیچ فعالیت است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که که درباره میزان فعالیت بدنی در هفته  6در پرسش  .6

ر هفته به دقیقه د 051امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند کمتر از  صفر، دهدبدنی هدفمندی انجام نمی

دقیقه )پنج جلسه  051 "در هفته مجموعااگر عنوان کند  و .، یک امتیاز کسب خواهد نمودپردازدفعالیت بدنی می

 خواهد نمود.کسب  امتیاز دو ،پردازدای( به فعالیت بدنی مانند پیاده روی تند، شنا یا دوچرخه سواری مییقهسی دق

 خواهد گرفت. 0جلسه مطلوب نموده و امتیاز  3انجام فعالیت بدنی با مدت زمان مورد نظر طی کمتر از 

 

 مادران بارداراي  تغذیه غربالگري-ب

 غذیه:دستورعمل نحوه تعيين الگوي ت

 سومامتیاز و گزینه  یکآنها دارای  دومامتیاز، گزینه  صفرها دارای هر یک از پرسشاول ه زینسؤال است. گ 6این پرسشنامه حاوی 

 امتیاز است. دارای دوآنها 

دو واحد    از کمترکه درباره مصرف روزانه میوه و سبزی است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که روزانه  0در پرسش  .0

اگر عنوان کند که روزانه دو تا چهار واحد میوه و  .امتیاز کسب خواهد نمود صفر ،کندو سبزی مصرف می میوه

دو کند، سبزی مصرف می کند، یک امتیاز کسب خواهد نمود. و اگر عنوان کند روزانه پنج واحد یا بیشتر مصرف می

 امتیاز کسب خواهد نمود.

ب متوسط یا همین مقدار از هر میوه دیگر است. هر یک واحد سبزی نیز تذکر: هر یک واحد میوه معادل یک عدد سی

فرنگی، بادنجان یا هویج، و یا یک لیوان سبزی برگی نظیر سبزی معادل یک عدد سبزی غیربرگی متوسط مانند گوجه

 خوردن یا کاهو است.

متر و یا کد که روزانه یک واحد که درباره مصرف روزانه شیر و لبنیات است، اگر فرد پاسخگو عنوان کن 0در پرسش  .0

واحد شیر و لبنیات تا سه امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند که روزانه دو  صفرکند، شیر و لبنیات مصرف می

واحد یا بیشتر شیر و لبنیات مصرف  چهارکند، یک امتیاز کسب می نماید و اگر عنوان کند که روزانه مصرف  می

 خواهد نمود.امتیاز کسب  دو کند،می



میلی لیتر(  011-051میلی لیتر( شیر، یا یک لیوان ) 011 -051تذکر: هر یک واحد شیر و لبنیات معادل یک لیوان )

 قوطی کبریت( پنیر است. 5/0گرم )معادل  45ماست، یا 

ان سر که درباره استفاده از نمکدان سر سفره است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که همیشه از نمکد 3در پرسش  .3

امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند که گاهی از نمکدان سر سفره استفاده  صفرسفره استفاده می کند، 

امتیاز  دو کند،کند، یک امتیاز کسب خواهد نمود. و اگر عنوان کند که هرگز از نمکدان سر سفره استفاده نمیمی

 کسب خواهد نمود. 

و  انواع ساندویچ های آماده حاوی سوسیس یا کالباس یا سمبوسه یا پیتزا() که درباره مصرف فست فود 4در پرسش  .4

های گازدار های گازدار است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که در ماه سه بار یا بیشتر فست فود یا نوشابهنوشابه

نوشابه های گازدار  امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند که در ماه یک تا دوبار فست فود یا صفرکند، مصرف می

های کند، یک امتیاز کسب خواهد نمود و اگر عنوان کند که هرگز در طول یک ماه از فست فود یا نوشابهمصرف می

 امتیاز کسب خواهد نمود. دو کند، گازدار استفاده نمی

جامد، جامد یا های نیمه که درباره روغن مصرفی است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که فقط از روغن 5در پرسش  .5

های امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند که تلفیقی از روغنصفر کند، حیوانی برای طبخ غذا استفاده می

دهد، یک امتیاز کسب خواهد نمود. و های نیمه جامد را برای طبخ غذا مورد استفاده قرار میروغن و گیاهی مایع

کند، یع معمولی و مخصوص سرخ کردنی برای طبخ غذا استفاده میهای گیاهی مااگر عنوان کند که فقط از روغن

 امتیاز کسب خواهد نمود. دو 

مکمل های مصرفی دوران بارداری است. الزم است طبق جدول زیر نحوه مصرف مکملها که درباره  6در پرسش  .6

 ارزیابی شده و برحسب مورد، توصیه های الزم برای اصالح الگوی مصرف ارائه شود:

 مقدار مصرف زمان مصرف های داروییمکمل

 اسید فولیک
میکروگرم اسید فولیک، مصرف  411از ابتدا تا پایان بارداری روزانه 

 شود.این قرص از سه ماه قبل از بارداری توصیه می
 روزانه یک عدد

 روزانه یک عدد بارداری تا پایان بارداری 06از شروع هفته  آهن

 روزانه یک قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال یا ساده بارداری تا پایان بارداری 06ع هفته از شرو مولتی ویتامین مینرال

میکروگرم اسید فولیک باشد، نیاز به ادامه تجویز قرص اسید فولیک به صورت جداگانه از شروع  411*در صورتی که قرص یا کپسول مولتی ویتامین دارای 

 تا پایان بارداری نیست. 06هفته 

 ماه پس از زایمان مصرف شود.  3س از زایمان روزانه یک عدد قرص آهن و یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال یا ساده تا *پ

 



مقدار مصرف مکمل و تواتر زمانی مصرف را طبق توصیه های مراکز بهداشتی درمانی اگر فرد پاسخگو عنوان کند که 

شروع نکرده، بطور منظم مصرف نمی کند و کمتر از دوز الزم مصرف می  رعایت نمی کند )مصرف مکمل را به موقع

دوز مصرفی الزم را رعایت می کند ولی زمان شروع مصرف امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند که صفر کند(، 

ولی بطور  مکمل را رعایت نکرده و یا بطور نامنظم مصرف می کند و یا مطابق دستورالعمل مصرف مکمل را شروع کرده

مصرف مکملها را بموقع شروع کرده و به ، یک امتیاز کسب خواهد نمود. و اگر عنوان کند که نامنظم مصرف کرده است

 امتیاز کسب خواهد نمود.دو مقدار توصیه شده ادامه می دهد 

 Mini Nutritional Assessment (MNA) سال به باال)سالمندان( 10غربالگري تغذیه اي  -ج

در میان سالمندان است. در میان دیگر روش های  تغذیه ابتال به سوء  خطر تشخیص«  مختصر تغذیه سالمندان ارزیابی»   از هدف

دارای بیشترین اعتبار از لحاظ سهولت، کاربرد، دقت بررسی و تشخیص سوءتغذیه در مراحل ابتدایی در   MNAغربالگری، 

ی و روانی سالمند به همراه ارزیابی رژیمی بوده و در حقیقت ترکیبی از یک سالمندان می باشد زیرا شامل تمام جنبه های جسم

 ابزار غربالگری و ارزیابی می باشد. 

 دستورعمل نحوه تعيين الگوي تغذیه:

به آیا طی سه ماه گذشته ه در پرونده از بیمار سوال کنید با پرسش از بیمار، همراه یا چک کردن شرح حال درج شد .0

کمتز از حد عادی غذا  ،بی اشتهایی یا مشکالتی مانند تهوع، استفراغ، مشکل در جویدن یا بلع علل مختلف مانند

را متوسط  کاهش مصرف غذاداشته باشد صفر امتیاز، در صورت در صورتی که کاهش شدید مصرف غذا  خورده اید؟.

                                                   کسب می نماید.ی فرد کاهش نیافته باشد دو امتیاز مصرف غذا و در صورتی که امتیاز ذکر کند یک

آیا طی سه ماه که  با پرسش از بیمار، همراه یا چک کردن شرح حال درج شده در پرونده از بیمار سوال کنید  .0

ر شده د یا لباسهایتان گشادتکمربن مثال حس کرده اید که گذشته هیچ میزان کاهش وزن غیر ارادی داشته اید؟یا

در صورتی که کیلوگرم؟  3کیلوگرم یا بیشتر از  3اگر بلی، فکر می کنید چقدر وزن کم کرده اید؟ کمتر از  ،اند؟

کیلو  3تا  0کیلو گرم کاهش وزن باشد صفر امتیاز ، اگر نمی داند یک امتیاز، در صورتی که بین  3پاسخ بیش از 

 کاهش وزن نداشته است سه امتیاز کسب می نماید.گرم کاهش وزن داشته است دو امتیاز و در صورتیکه 

نکته: کاهش وزن به طور ناخواسته و غیر ارادی حتی در مورد افراد دارای اضافه وزن و چاق یا سالمندان نیز اهمیت باالیی دارد. 

 زیرا ممکن است ناشی از سوء تغذیه باشد.

وضعیت تحرک او چگونه  ونده از بیمار سوال کنیدبا پرسش از بیمار، همراه یا چک کردن شرح حال درج شده در پر .3

گر پاسخ بیمار خیر بود امتیاز صفر اآیا می توانید از از صندلی، تخت یا ویلچر بدون کمک بلند شوید؟ » "است؟ مثال

اگر « بدهید. آیا می توانید از صندلی یا تخت بلند شوید اما قادر به رفتن به بیرون از منزل بدون کمک نیستید؟

 بدهید. دواگر پاسخ بلی است امتیاز « آیا می توانید منزل خود را ترک کنید؟» بدهید. از یکخ بلی است امتیپاس



 

با پرسش از بیمار، همراه یا چک کردن شرح حال درج شده در پرونده یا تشخیص پزشک )در صورت دسترسی  .4

تحت استرس شدید قرار گرفته گذشته  مثال طی سه ماهآیا اخیراٌ »داشتن، ارجحیت دارد( از بیمار سوال کنید 

در صورت پاسخ مثبت امتیاز صفر و در صورت پاسخ منفی امتیاز  «ایا اخیراٌ بیماری شدیدی داشته اید؟»یا ، «اید؟

 دو کسب می نماید.

با پرسش از بیمار، همراه یا چک کردن شرح حال درج شده در پرونده یا تشخیص پزشک )در صورت دسترسی  .5

، شدت «شدید دارید؟آیا افسردگی مزمن یا »و یا« آیا فراموشی دارید؟»به این شکل که:ت دارد(، داشتن، ارجحی

 امتیاز، فراموشی خفیفدر صورت وجود فراموشی یا افسردگی شدید امتیاز صفر، در صورت  چک کنید.افسردگی را 

 امتیاز دو کسب می نماید.مشکالت روانی )سایکولوژیک(  یک و در صورت فقدان

با استفاده از فرمول مربوطه و یا با استفاده از نوموگرام  BMI فرد را محاسبه نمایید. نمایه توده بدنیاین مرحله  در .6

  و بر اساس طیف ذکر شده در گزینه ها، امتیاز مربوطه از صفر تا سه تعیین می گردد.تعیین و ثبت می گردد 

 

دلیل مانند عدم توانایی فرد در ایستادن و یا انحنای شدید پشت که اندازه  به هر وده بدنیدر صورتی که تعیین نمایه تجایگزین: 6

. در و اندازه گیری محیط ساق پا را انجام دهید نمایید "6"را جایگزین سوال  "جایگزین 6"سوال گیری قد را مختل می سازد، 

 پاسخ ندهید . "جایگزین 6"داده شده است به سوال  "6"صورتی که پاسخ سوال 

 :پا ساق اندازه گیری محیطروش 

ایستاده )به طوری که وزن روی هر دو پا به طور مساوی پخش شده باشد(یا نشسته به شکلی که قت کنید که فرد باید د .0

 پای چپ به طور آزادتری آویزان باشد.    

 از بیمار بخواهید پاچه شلوار خود را باال زده و تا ساق پا قابل دسترسی باشد. .0

 ری را دور پهن ترین بخش ساق پا قرار داده و اندازه را یادداشت نمایید.نوار اندازه گی .3

دو اندازه گیری دیگر در دو ناحیه باالتر و پایین تر از محل اندازه گیری شده بار دیگر انجام دهید تا از اندازه گیری اول  .4

 خود مطمئن شوید.

 سانتی متر یا بیشتر    30=3یاز امت          سانتی متر 30امتیازدهی: امتیاز صفر=  کمتر از 

 

                                

 سال( 91تا  1نوجوانان )اي تغذیه غربالگري -د

 دستورعمل نحوه تعيين الگوي تغذیه:

 سوم امتیاز و گزینه  یکدارای  دومامتیاز، گزینه  صفرها دارای هر یک از پرسش اوله ینسؤال است. گز 6این پرسشنامه حاوی 

 امتیاز است. ارای دود

روزانه کمتر از دو واحد که درباره مصرف روزانه میوه و سبزی است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که  0در پرسش  .0

اگر عنوان کند که روزانه دو تا  .امتیاز کسب خواهد نمود صفر، کندیعنی یک واحد یا کمتر میوه و سبزی مصرف می



روزانه پنج واحد یا بیشتر یک امتیاز کسب خواهد نمود. و اگر عنوان کند  ،ار واحد میوه و سبزی مصرف می کندچه

 خواهد نمود.کسب  امتیاز دو ،کند میوه و سبزی مصرف می

تذکر: هر یک واحد میوه معادل یک عدد سیب متوسط یا همین مقدار از هر میوه دیگر است. هر یک واحد سبزی نیز 

فرنگی، بادنجان یا هویج، و یا یک لیوان سبزی برگی نظیر سبزی ند گوجهمعادل یک عدد سبزی غیربرگی متوسط مان

 خوردن یا کاهو است.

روزانه کمتر از یک واحد که درباره مصرف روزانه شیر و لبنیات است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که  0در پرسش  .0

روزانه یک تا دو واحد شیر و لبنیات امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند که  صفر، کندشیر و لبنیات مصرف می

واحد یا بیشتر شیر و لبنیات مصرف  3روزانه یک امتیاز کسب می نماید و اگر عنوان کند که  ،کندمصرف  می

 خواهد نمود.کسب  امتیازدو ، کندمی

میلی لیتر(  011-051میلی لیتر( شیر، یا یک لیوان ) 011 -051تذکر: هر یک واحد شیر و لبنیات معادل یک لیوان )

 قوطی کبریت( پنیر است. 5/0گرم )معادل  45ماست، یا 

مصرف تنقالتی همچون هله هوله شور و شیرین و چرب مانند انواع چیپس، پفک، که درباره  3در پرسش  .3

، کندهر روز از این موارد استفاده میهای صنعتی است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که های گازدار و آبمیوهنوشابه

کند، یک امتیاز کسب ای یک تا دو بار اینگونه اقالم را مصرف میکند. اگر عنوان کند که هفتهامتیاز کسب می صفر

به ندرت )یعنی با تکراری کمتر از مقیاس هفتگی( از چنین اقالمی استفاده خواهد نمود. و اگر عنوان کند که 

 امتیاز کسب خواهد نمود. دو ،کندمی

وعده( است، اگر فرد های اصلی و میان)اعم از وعدهدر شبانه روزهای غذایی تعداد وعدهه که دربار 4در پرسش  .4

که سه تا  امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان نماید صفر، نمایددو وعده یا کمتر مصرف میپاسخگو عنوان کند که 

انه پنج وعده یا بیشتر مصرف روز، یک امتیاز کسب خواهد کرد. و اگر عنوان کند که کندچهار وعده مصرف می

 د. کرخواهد کسب  متیازدو ا، کندمی

تحرک است، اگر های بیساعات استفاده از تلویزیون و کامپیوتر و یا مبادرت به دیگر فعالیتکه درباره  5در پرسش  .5

خواهد نمود. اگر  امتیاز کسب صفر، ورزدها مبادرت میروزانه بیش از دو ساعت به اینگونه فعالیتفرد عنوان کند که 

نماید. و اگر عنوان کند که پردازد، یک امتیاز کسب میها میعنوان کند که روزانه حدود دو ساعت به اینگونه فعالیت

 خواهد نمود. کسب  امتیازدو ، پردازدهایی میروزانه کمتر از دو ساعت به چنین فعالیت



دقیقه فعالیت بدنی متوسط و  61منظور از فعالیت بدنی،   که درباره میزان فعالیت بدنی در هفته است، 6در پرسش  .6

در هفته هیچ اگر فرد پاسخگو عنوان کند که  شدید در هر وعده و بطور منقسم در روزهای مختلف هفته می باشد.

دقیقه در هفته  401امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان کند کمتر از  صفر، دهدفعالیت بدنی هدفمندی انجام نمی

 401 "در هفته مجموعااگر عنوان کند  و .، یک امتیاز کسب خواهد نمودپردازدبدنی می هایفعالیتاینگونه  به

مانند پیاده روی تند، شنا یا دوچرخه سواری  هوازی به فعالیت بدنی یا بیشتر (معادل شصت دقیقه در روزدقیقه )

جلسه مطلوب  3ا مدت زمان مورد نظر طی کمتر از انجام فعالیت بدنی ب خواهد نمود.کسب  امتیازدو  ،پردازدمی

 خواهد گرفت. 0نموده و امتیاز 

 سال 1تا  2 کودکاناي تغذیه غربالگري -ه

 دستورعمل نحوه تعيين الگوي تغذیه:

 سومنه امتیاز و گزی یکآنها دارای  دومامتیاز، گزینه  صفرها دارای هر یک از پرسش اوله ینسؤال است. گز 5این پرسشنامه حاوی 

 امتیاز است. دارای دوآنها 

میوه و سبزی  اصالروزانه که درباره مصرف روزانه میوه و سبزی است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که  0در پرسش  .0

دو کمتر از کمتر یا بیشتر از میزان مطلوب )یعنی اگر عنوان کند که  .امتیاز کسب خواهد نمودصفر ، کندمینمصرف 

 دو تا سه واحدروزانه مصرف می کند، یک امتیاز کسب خواهد نمود. و اگر عنوان کند  احد( میوهسه و و یا بیشتر از

 خواهد نمود.کسب  امتیازدو ، کندمیوه و سبزی مصرف می

تذکر: هر یک واحد میوه معادل یک عدد سیب متوسط یا همین مقدار از هر میوه دیگر است. هر یک واحد سبزی نیز 

فرنگی، بادنجان یا هویج، و یا یک لیوان سبزی برگی نظیر سبزی یربرگی متوسط مانند گوجهمعادل یک عدد سبزی غ

 خوردن یا کاهو است.

شیر و لبنیات  اصالروزانه که درباره مصرف روزانه شیر و لبنیات است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که  0در پرسش  .0

شیر و  واحد 3یا بیشتر از  0از  کمترند که روزانه امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان ک صفر، کندمینمصرف 

واحد شیر و لبنیات مصرف  0-3روزانه کند، یک امتیاز کسب می نماید و اگر عنوان کند که لبنیات مصرف  می

 خواهد نمود.کسب  امتیاز دو کندمی



میلی لیتر(  011-051وان )میلی لیتر( شیر، یا یک لی 011-051تذکر: هر یک واحد شیر و لبنیات معادل یک لیوان )

 قوطی کبریت( پنیر است. 5/0گرم )معادل  45ماست، یا 

مصرف تنقالتی همچون هله هوله شور و شیرین و چرب مانند انواع چیپس، پفک، که درباره  3در پرسش  .3

کند اده میهر روز از این موارد استفهای صنعتی است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که های گازدار و آبمیوهنوشابه

یک امتیاز  کندای یک تا دو بار اینگونه اقالم را مصرف میکند. اگر عنوان کند که حداکثر هفتهامتیاز کسب می صفر

کند هیچوقت و یا حداکثر ماهی یک تا سه بار از چنین اقالمی استفاده میکسب خواهد نمود و اگر عنوان کند که 

 خواهد نمود.کسب  امتیازدو 

وعده( است، اگر فرد های اصلی و میان)اعم از وعده در شبانه روزهای غذایی تعداد وعدهه درباره ک 4در پرسش  .4

امتیاز کسب خواهد نمود. اگر عنوان  صفر نمایددر شبانه روز دو وعده یا کمتر مصرف میپاسخگو عنوان کند که 

روزانه پنج وعده مصرف گر عنوان کند که یک امتیاز کسب خواهد کرد. و ا کندنماید که سه تا چهار وعده مصرف می

 د.کرکسب خواهد  ازامتیدو  کندمی

تحرک است، اگر های بیساعات استفاده از تلویزیون و کامپیوتر و یا مبادرت به دیگر فعالیتکه درباره  5در پرسش  .5

یاز کسب خواهد نمود. اگر امت صفر ورزدها مبادرت میینگونه فعالیتروزانه بیش از دو ساعت به افرد عنوان کند که 

نماید. و اگر عنوان کند که پردازد یک امتیاز کسب میها میعنوان کند که روزانه حدود دو ساعت به اینگونه فعالیت

 امتیاز کسب خواهد نمود. دو پردازدهایی میروزانه کمتر از دو ساعت به چنین فعالیت

 

 

 هماه 24تا  92 شيرخواراناي تغذیه غربالگري -و

 دستورعمل نحوه تعيين الگوي تغذیه:

 آنها بدون امتیاز است. "خیر"گزینه  و امتیاز یکها دارای هر یک از پرسش "بله"ه ینسؤال است. گز 7این پرسشنامه حاوی 

که درباره تداوم تغذیه کودک با شیر مادر است، اگر فرد پاسخگو عنوان کند که در فاصله دوازده تا  0در پرسش  .0

یابد )گزینه الف(، یک امتیاز کسب خواهد ر ماهگی، تغذیه با شیر مادر در کنار تغذیه معمول کودک ادامه میچهاوبیست

 یابد، امتیازی کسب نخواهد گشت.شد. ولی اگر عنوان شود که تغذیه با شیر مادر در این دوره ادامه نمی



است، اگر فرد پاسخگو فتن وعده تغذیه با شیر مادر بدون در نظر گرهای مصرفی روزانه که درباره تعداد وعده 0در پرسش  .0

شود عنوان کند که ذر کنار تغذیه با شیر مادر، روزانه پنج وعده غذایی )اعم از وعده اصلی و میان وعده( مصرف می

(، امتیازی کسب نخواهد خیر(، یک امتیاز کسب خواهد شد. ولی اگر کمتر از پنج وعده مصرف شود )گزینه بله)گزینه 

 ردید.گ

که درباره نحوه مصرف مکمل آهن است، چنانچه مصرف مکمل آهن از لحاظ هنگام آغاز، مقدار مصرف و نیز  3در پرسش  .3

شود. ولی اگر مصرف (، یک امتیاز کسب میبلهمصرف مرتب، مطابق با دستورالعمل مربوطه انجام شده باشد )گزینه 

مطابق دستورالعمل مربوطه  قطره آهنمصرف یا نظم در دار مصرف و آغاز، مقهر یک از موارد : زمان مکمل آهن از لحاظ 

 (، امتیازی کسب نخواهد گشت.خیرنباشد )گزینه 

 A&Dیا مولتی ویتامین است، چنانچه مصرف مکمل ویتامین  A&Dکه درباره نحوه مصرف مکمل ویتامین  4در پرسش  .4

رف مرتب، مطابق با دستورالعمل مربوطه انجام شده باشد یا مولتی ویتامین از لحاظ هنگام آغاز، مقدار مصرف و نیز مص

هر یک از موارد : یا مولتی ویتامین از لحاظ  A&Dشود. ولی اگر مصرف مکمل ویتامین (، یک امتیاز کسب میبله)گزینه 

نخواهد  (، امتیازی کسبخیرمطابق دستورالعمل مربوطه نباشد )گزینه یا نظم در مصرف قطره آغاز، مقدار مصرف و  زمان

 گشت.

مصرف یا عدم مصرف خوراکی های بی ارزش یا با ارزش غذایی کم با عنوان هله هوله که سبب که درباره  5در پرسش  .5

سیری کاذب شیرخوار و کاهش دریافت مواد مغذی می گردد سوال می شود. در صورت مصرف نکردن این مواد که مثال 

از این نوع مواد روزانه و یا حتی ک امتیاز اختصاص خواهد یافت. ولی اگر (، یبله)گزینه های آن در سوال آورده شده است 

 (، امتیازی اختصاص نخواهد یافت.خیر)گزینه  گاه به گاه مصرف می کند

غذای کمکی است، چنانچه این کار مطابق با دستورالعمل مربوطه دادن که درباره نوع، نحوه و زمان آغاز  6در پرسش  .6

(، یک امتیاز اختصاص خواهد یافت. ولی اگر این کار مطابق با دستورالعمل مربوطه نباشد بلهه انجام شده باشد )گزین

 (، امتیازی اختصاص نخواهد یافت.خیر)گزینه 

که درباره زمان آغاز غذای سفره خانوار برای کودک است، چنانچه این کار به هنگام انجام شده باشد )گزینه  7در پرسش  .7

(، امتیازی خیرص خواهد یافت. ولی اگر این کار در هنگام مناسب آغاز نشده باشد )گزینه (، یک امتیاز اختصابله

 اختصاص نخواهد یافت.

 



 هماه 92تا  1 شيرخواراناي تغذیه غربالگري -ز

 دستورعمل نحوه تعيين الگوي تغذیه:

 آنها بدون امتیاز است. "خیر"گزینه  و امتیاز یکها دارای هر یک از پرسش "بله"ه ینسؤال است. گز 5این پرسشنامه حاوی  

(، یک امتیاز بلهکه درباره اولویت تغذیه کودک با شیر مادر است، چنانچه همین وضعیت برقرار بود )گزینه  0در پرسش  .0

 (، امتیازی اختصاص نخواهد یافت.خیراختصاص خواهد یافت. ولی اگر چنین نبود )گزینه 

هن است، چنانچه مصرف مکمل آهن از لحاظ هنگام آغاز، مقدار مصرف و نیز که درباره نحوه مصرف مکمل آ 0در پرسش  .0

شود. ولی اگر مصرف (، یک امتیاز کسب میبلهمصرف مرتب، مطابق با دستورالعمل مربوطه انجام شده باشد )گزینه 

(، امتیازی خیرمکمل آهن از لحاظ هنگام آغاز، مقدار مصرف و مصرف مرتب مطابق دستورالعمل مربوطه نباشد )گزینه 

 کسب نخواهد گشت.

 A&Dیا مولتی ویتامین است، چنانچه مصرف مکمل ویتامین  A&Dکه درباره نحوه مصرف مکمل ویتامین  3در پرسش  .3

یا مولتی ویتامین از لحاظ هنگام آغاز، مقدار مصرف و نیز مصرف مرتب، مطابق با دستورالعمل مربوطه انجام شده باشد 

یا مولتی ویتامین از لحاظ هنگام آغاز،  A&Dشود. ولی اگر مصرف مکمل ویتامین ز کسب می(، یک امتیابله)گزینه 

 (، امتیازی کسب نخواهد گشت.خیرمقدار مصرف و مصرف مرتب مطابق دستورالعمل مربوطه نباشد )گزینه 

رالعمل مربوطه انجام که درباره نوع، نحوه و زمان آغاز غذای کمکی است، چنانچه این کار مطابق با دستو 4در پرسش  .4

(، یک امتیاز اختصاص خواهد یافت. ولی اگر این کار مطابق با دستورالعمل مربوطه نباشد )گزینه بلهشده باشد )گزینه 

 (، امتیازی اختصاص نخواهد یافت.خیر

خربزه و  توت فرنگی، گیالس و آلبالو، کیوی،شامل  که درباره عدم مصرف غذاهای غیر مجاز این گروه سنی 5در پرسش  .5

(، بلهشود )گزینه ها مطابق با دستورالعمل مربوطه عمل میاست، اگر به توصیهاسفناج، سفیده تخم مرغ، شیر گاو و عسل 

(، امتیازی خیرشود )گزینه ها مطابق با دستورالعمل مربوطه عمل نمییک امتیاز کسب خواهد شد. ولی اگر به توصیه

 کسب نخواهد شد.

 هماه 0-1 کودکاني اتغذیه غربالگري -ح

 دستورعمل نحوه تعيين الگوي تغذیه:



 آنها بدون امتیاز است. "خیر"گزینه  و امتیاز یکها دارای هر یک از پرسش "بله"ه ینسؤال است. گز 0این پرسشنامه حاوی  

شود یک درباره تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر است، اگر کودک منحصرا با شیر مادر تغذیه میکه  0در پرسش  .0

مواد دیگر مانند شیر مصنوعی، شیر شود و امتیاز کسب خواهد شد. در صورتیکه کودک منحصرا با شیر مادر تغذیه نمی

 خیر(، امتیازی کسب نخواهد شد.شود )گزینهنیز به کودک داده می دام، آب قند، آب، آبمیوه، چای، ماست، شیرخشت، ...

یا مولتی ویتامین  A&Dاست، چنانچه مصرف مکمل ویتامین  A&Dویتامین مکمل  شروع و یا نحوه مصرف درباره زمان .0

 و مقدار و نظم مصرف آن در هر دوز مصرف درست باشد آغاز شده باشد تولد 5تا  3از روز  مطابق با دستورالعمل مربوطه

یا مقدار   A&Dمصرف مکمل ویتامین هر یک از موارد زمان شروع شود. ولی اگر (، یک امتیاز کسب میبله)گزینه 

به عبارت دیگر چه یک مورد و یا تمام موارد منطبق با  مصرف در هر وعده نادرست بوده و یا نامنظم مصرف شده باشد

در مورد نوزادان نارس زمان شروع مصرف قطره آهن در  (، امتیازی کسب نخواهد گشت.خیر)گزینه دستورالعمل نباشد 

 وزن تولد برسد. زمانی است که وزن شیرخوار به دو برابر

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم های پیوست



 2932سال  -اطالعات مورد نیاز و در دسترس كارشناس تغذيه مركز جامع سالمت

 نام  و نام خانوادگي كارشناس تغذيه تکمیل كننده فرم:
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 فرم  ثبت ارجاعات به كارشناس تغذیه در پرونده خانوار 

 شماره پرونده خانوار ...........        پایگاه بهداشتی ...................     مركز بهداشتی درمانی..............مركز بهداشت شهرستان..................

 

 

 

 تاریخ مراجعه
نام و نام خانوادگی 

 مراجعه کننده

 گروه سنی

 مادر-9

 کودک-2

 نوجوان-3

 جوان-4

 ميانسال-5

 سالمند-1

 ارجاع دهنده

 پزشک-9

مراقب  -2

 سالمت 

 جاععلت ار

 غربالگري-9

مراقبت گروه -2

 هدف

 اقدامات انجام شده توسط کارشناس تغذیه

تاریخ پيگيري 

)توصيه به 

 مراجعه بعدي(

 امضاء

کارشناس 

 تغذیه

        

        

        

        

        

        



 

  ............دانشگاه علوم پزشکی 

 یه()جهت كارشناس تغذ فرم  دفتر مشاوره تغذیه

 مركز بهداشت شهرستان ...............................مركز جامع سالمت .............................. 

 نام ونام خانوادگی و امضاء کارشناس تغذیه مرکز جامع سالمت

ف
ردی

تاریخ  

 مراجعه

 نام و

 نام خانوادگی 

 شماره پرونده

 

 سن

 

ارجاع مبدا 

 (مرکز/پایگاه)

 علت ارجاع

نتيجه 

 ارزیابی 
 اقدامات انجام  شده

تاریخ 

پيگيري 

)مراقبت 

 بعدي(

شماره 

تلفن 

-)همراه

 منزل(

9           

2           

3           

4           

5           

1           

7           



 

 در پايگاه های حاشيه شهر تغذيه مشاورهبرنامه های آماری فرم 

 سال  .....................          ....................                                            سه ماهه .....................                                نام مركز بهداشتي درماني  ..
 

 
 

                                     نام ونام خانوادگی مسئول مركز                                                                                                                                               نام و نام خانوادگی كارشناس تغذیه                         

                                                    امضاء                                                           امضاء                                           

 

 

 

 موارد مشاوره شدهتعداد 

 6كودك تا  باردار مادران

 سال

 با اختالل

  وزن گیری 

دانش 

 انآموز
   جوانان

 

 میانساالن

 

 سالمندان
 مراجعین چاق

بیماران 

 ديابتی

 بیماران

 فشار خونی 

 ساير بیماريها

 )باذكر عنوان(

 جمع كل
اختالل وزن 

 گیری

ساير اختالالت 

 تغذيه ای

)آنمی، فشار  

 كلیوی و ...(،خون

  
 

  
  

 
 

   



 

 توسط مراقب سالمت فرم آماری سه ماهه غربالگری تغذیه

 سال ........     □چهارم      □سوم   □دوم     □سه ماهه:  اول                       مرکز بهداشتی درمانی شهري/روستایی .........................       

 تعداد پسخوراند دیافتی از کارشناس تغذیه تعداد افراد ارجاع شده به کارشناس تغذیه تعداد افراد غربالگری شده  جمعیت تحت پوشش مرکز 

     ماه اول

     ماه دوم

     ماه سوم

  

 کمیل كننده فرم:                                                        نام و نام خانوادگی و امضاء سرپرست مركز:نام و نام خانوادگی و امضاء ت

 

 

 تکميل می شود( توسط مراقب سالمت  انجام شده )این فرم براي جمع بندي سه ماهه تعداد غربالگري

 

 

 



 

 مراقب سالمت به كارشناس تغذیه  دفتر  ثبت ارجاعات

 بهداشت شهرستان..................مركز بهداشتی درمانی.........................پایگاه بهداشتی .......................... مركز

 

 

 

 

 تاریخ مراجعه
نام و نام خانوادگی 

 مراجعه كننده

 تاریخ پسخوراند شماره پرونده
 تاریخ غربالگری بعدی تاریخ پیگیری

      

      

      

      



 

 
 برای مراقب سالمت در سال ........... بهبود تغذیه شاخص های 

 

 نام شاخص

 

ص 
اخ

 ش
رد

دا
تان

اس
 

 يا
ده

 ش
ن

عی
تع

ف 
هد

 

ن
ستا

ا
ن 

ستا
هر

ش
 

 شاخص در پايگاه 

 سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول
سه ماهه 

 چهارم

      011 ماهه  6-04درصد  پوشش فطره آهن برای کودکان  
 

      011 ماهه 1-04ش فطره مولتی ویتامین  برای کودکان درصد  پوش
 

      011 درصد پوشش قرص آهن برای مادران باردار 
 

      011 درصد پوشش قرص  مولتی ویتامین برای مادران باردار
 

      011 درصد مادران باردار با وزن گیری مطلوب  بر اساس نمودارهای وزن گیری  
 

       درصد موارد 011 سال دچار اختالل رشد و سوء تغذیه ارجاع شده با کارشناس تغذیه  6درصدکودکان زیر 

      درصد موارد 011 درصددانش آموزان دچار اختالل وزن و قد ارجاع شده به کارشناس تغذیه
 

BMI )  ارجاع شده به کارشناس تغذیه 05باالی  وع درصد مادران مبتال به اضافه وزن وچاقی در شر ( 

 بارداری
      درصد موارد 011

 

      درصد موارد011 ( ارجاع شده به کارشناس تغذیه 0895زیر  BMIدرصد  مادران مبتال به  کم وزنی  در شروع بارداری)
 

      درصد موارد011 میانساالن  دچار  مشکل تغذیه  ارجاع شده به کارشناس تغذیه درصد
 

      درصد موارد011 ارجاع شده به کارشناس تغذیه درصد سالمندان  دچار مشکل تغذیه
 



 

 
 برای كارشناس تغذیه در سال ........... بهبود تغذیهشاخص های 

 

 نام شاخص

 

ص 
اخ

 ش
رد

دا
تان

اس
 

 يا
ده

 ش
ن

عی
تع

ف 
هد

 

ن
ستا

ا
ن 

ستا
هر

ش
 

 شاخص در پايگاه 

 سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول
سه ماهه 

 چهارم

سال 1مشاوره شده  )بجز کودک زیر  اضافه وزن و چاق ارجاع شده درصد افراد داراي

 ومادرباردار(

درصد موارد  011

 ارجاع شده 
     

 

 = سال دارای سوءتغذیه ارجاع شده  مشاوره شده  6درصد  کودک زیر 

= 

     
 

      = درصد مادر  باردار سوءتغذیه) اختالل وزن ، آنمی و ...(   ارجاع شده مشاوره شده 
 

 = درصد  افراد دیابتیک ارجاع شده  مشاوره شده 
     

 

      = درصد  افراد دارای فشار خون ارجاع شده مشاوره شده 
 

       = درصد  افراد دارای هیپر لیپیدمی ارجاع شده مشاوره شده 

 = درصد  افراد  مسلول  ارجاع شده مشاوره شده
     

 

 = ت وزن و قد ارجاع شده مشاوره شده درصد  دانش آموزان  دچار اختالال
     

 

 = میانساالن  دچار  مشکل تغذیه  ارجاع شده  مشاوره شده  درصد
     

 

      = درصد سالمندان  دچار مشکل تغذیه ارجاع شده مشاوره شده
 

دانش ند ،تعداد جلسات آموزشی برگزار شده  برای  گروه های هدف در زمینه تغذیه ) مادر ،میانسال ،سالم

 آموز، سایر(
      جلسه در ماه00

 



 

 

 

 

 
 

 درصد   افراد آموزش دیده در گروه های هدف
درصد جمعیت 51

 هدف  
     

 

      011 درصد مادران دارای  وزن گیری مطلوب در پایان بارداری
 

      011 درصد  پوشش فطره آهن  
 

 011 درصد  پوشش فطره مولتی ویتامین  
     

 

 011 قرص آهن درصد پوشش 
     

 

 011 درصد پوشش قرص  مولتی ویتامین 
     

 

 011 درصد پوشش مکمل یاری آهن در دبیرستانهای دخترانه تحت پوشش
     

 

 011 در دبیرستانهای دخترانه تحت پوشش  Dدرصد پوشش  مکمل یاری ویتامین 
     

 

 011 درصد پوشش نمک ید دار تصفیه شده خانوار 
     

 



 

 666666666برای پزشک  در سال  بهبود تغذیه شاخص های 

 

 

 

 

 

 

 نام شاخص

 

ص 
اخ

 ش
رد

دا
تان

اس
 

 يا
ده

 ش
ن

عی
تع

ف 
هد

 

ن
ستا

ا
ن 

ستا
هر

ش
 

 شاخص در پايگاه 

 سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول
سه ماهه 

 چهارم

ارد درصد مو 011 به کارشناس تغذیه   تعداد افراد دارای اضافه وزن و چاق ارجاع شده

 شناسایی شده
     

 

 = سال دارای سوءتغذیه ارجاع شده   به کارشناس تغذیه 6تعداد کودک زیر 

= 

     
 

      = تعداد مادر  باردار سوءتغذیه) اختالل وزن ، آنمی و ...(   ارجاع شده به کارشناس تغذیه  
 

 = تعداد افراد دیابتیک ارجاع شده   به کارشناس تغذیه  
     

 

      = اد افراد دارای فشار خون ارجاع شده  به کارشناس تغذیه  تعد
 

       = تعداد افراد دارای هیپر لیپیدمی ارجاع شده  به کارشناس تغذیه  

  تعداد افراد  مسلول   ارجاع شده  به کارشناس تغذیه  
     

 



 

  بیماران  برای ارائه به  و توصیه ها برنامه رژیم غذایی روزانه

 مركز بهداشت شهرستان ....................مركز بهداشتی درمانی ...............

 تاریخ مراجعه:              علت ارجاع:                                         شماره پرونده:           نام و نام خانوادگی:                                            

 صبحانه 

 ان وعده صبحمي 

 ناهار 

 عصرانه 

 شام 

 قبل از خواب 

 :مهر و امضاء کارشناس تغذیه و نام و نام خانوادگی                                           تاریخ مراجعه بعدي :                            

 توصيه هاي تغذیه اي: 



 

 ارجاع به كارشناس تغذیه برگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گه ارجاع تغذیهبر برگه ارجاع تغذیه

 علت ارجاع : تاریخ ارجاع : شماره برگه: شماره برگه :

 معیارنمایه توده بدنی

 معیار الگوی تغذیه

 تاریخ پذیرش :  از: نام ونام خانوادگی :

  به : گروه سنی :

 سن :     نام ونام خانوادگی :                                                      شماره پرونده :

 نوع بیماری :          □ندارد           □ابتالی فعلی به بیماری:           دارد  علت ارجاع :

 نوع بیماری :          □ندارد          □سابقه بیماری قبلی :                 دارد  

 نوع دارو :          □ندارد            □مصرف دارو :                            دارد 

 نوع دارو :                        □ندارد            □سابقه حساسیت دارویی:        دارد 

 فرد ارجاع دهنده :

 اقدامات پیش از ارجاع : مبدا ارجاع :

 مقصد ارجاع :

 تاریخ ارجاع :

 نام ونام خانوادگی ویزیت کننده : مالحظات: تاریخ دریافت پسخوراند :

 سمت         امضا ریخ پیگیری :تا



 

 / پزشکسالمت پسخوراند كارشناس تغذیه به مراقب رگهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگه پسخوراند تغذیه برگه پسخوراند تغذیه

 علت ارجاع : تاریخ پذیرش : شماره برگه: شماره برگه :

 معیارنمایه توده بدنی

 معیار الگوی تغذیه

 از: نام ونام خانوادگی :

 به : سنی : گروه

 نام ونام خانوادگی : شماره پرونده :

 با سابقه پزشکی : علت ارجاع :

                 

 با تشخیص : مبدا ارجاع :

 تحت رژیم زیر قرار گرفته است : تاریخ پذیرش :

 اقدامات :

 نام ونام خانوادگی ویزیت کننده : مالحظات:

 امضا              سمت               تاریخ پیگیری : 


