
راهنمای

شناسایی، ارزیابی و مدیریت اضافه وزن و چاقی

سال5-18نوجوان / کودک

مراقب سالمت در سیستم بهداشتی کشور/ ویژه بهورز
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مقدمه

18تا 5امروزه مشکل اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان 

جهان درآمده و    سال در جهان به صورت يک مشکل همگانی در 

.استبه سرعت رو به افزايش 
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مقدمه

سو؛يک از •
o ناشی از تغییر الگوی غذايی

o کمولی با ارزش غذايی ظاهر جذاب مصرف غذاهای پرانرژی با

o چربیمصرف میان وعده های حاوی مقدار زيادی قند، نمک و

o غذايی دارای فیبرمصرف ناکافی مواد

؛ديگراز سوی •
o کاهش فعالیت جسمانی روزانه

o های عصبی ناشی از زندگی ماشینی حاکم در بیشتر جوامعتنش
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از پیامدهای نامطلوب چاقی در دوران کودکی و نوجوانی 

،2خطر ديابت نوع افزايش 1.

اختالالت چربی خون،2.

،کبد چرب3.

،پرفشاری خون4.

،آسم5.

مشکالت تنفسی 6.

عروقی-بیماری های قلبیو 7.
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دیابت  چاقی و روند توقف 

و امنیت  تغذیهاهداف راهبردی در سند ملی از 

ال  تا سغیر واگیر غذایی و سند ملی بیماری های 

.استگرفته شده در نظر 1404
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وانان  و چاقی در کودکان و نوجاضافه وزن با توجه به روند افزايشی 

کشور، 

ر بهداشتی درمانی کشور ادغام شده و دشبکه های در 

درعنوان يکی از اولويت های نظام سالمت کشور حال حاضر به 

.شده استنظر گرفته 
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سالمتمراقب /رویکرد راهنمای بهورز

،پیشگیری اولیه1.

،مراقبت فعال2.

،آموزش تغذيه3.

،بدنیآموزش فعالیت 4.

سال، از طريق ارزيابی، 5-18نوجوان / اصالح و بهبود سبک زندگی خانواده و کودک5.

ر به منظور پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی داقدامات الزم شناسايی و انجام 

.سال است5-18نوجوان / کودک
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اهداف برنامه پیشگیری و 

کنترل اضافه وزن و چاقی  

سال5-18نوجوان / کودک
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با روند افزايش وزن، کاهش شیب افزايش وزن، ثابت نگهداشتن منحنی وزن برای قدتوقف 1.

افزايش قد و حفظ وزن

غربالگری و شناسايی، مراقبت تغذيه ای و پیگیری بر اساس راهنما-2.

افزايش دسترسی خانواده ها به خدمات و مراقبت های تغذيه ای و فعالیت بدنی-3.

سال و والدين آنها5-18نوجوان /ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه ای کودک-4.

سال از خدمات مشاوره تغذيه توسط 5-18نوجوان /افزايش بهره مندی خانواده ها، کودک-5.

کارشناسان تغذيه
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:  فرایند کارتیم سالمت

سال توسط يک تیم سالمت متشکل5-18نوجوان /در اين برنامه کنترل و مديريت وزن کودک

. انجام می شودکارشناس سالمت روان و کارشناس تغذيه ، پزشک، مراقب سالمت/بهورز از 

سال 18تا 5کلیه اقدامات بر اساس مراقبتهای ادغام يافته تیم سالمت برای ارائه خدمات رده سنی 

.است
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سال با اضافه 5-18نوجوان /برای کودکمراقب سالمت /بهورزشرح وظایف 
: چاقی وزن و 

وزن/ گیری قداندازه 1.

و تفسیر نمايه توده بدن يا زد اسکور نمايه توده بدنتعیین 2.

الگوی غذايی، فعالیت بدنی و ثبت در سامانه الکترونیک سیبارزيابی 3.

ويژه )سال 18تا 5سنی رده و پیگیری بر اساس مراقبتهای ادغام يافته سالمت برای آموزش 4.

(پزشکغیر 
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متمراقبین سالاقداماتی که توسط بهورزان و 

ی و کنترل اضافه وزن و چاقبرای پیشگیری 

سال  باید انجام شود18-5نوجوانان و کودکان 
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سال اطالعات شخصی و شرح حال خانوادگی 5-18نوجوان /سالمت برای هر کودکمراقب /بهورز

.برای وجود عوامل خطر به شرح زير تکمیل می کندسیب الکترونیکرا در سامانه 
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ا  زندگی تسالهای ابتدايی سال به چاقی و يا بیماريهای مرتبط با آن در 5-18نوجوان /ابتال کودکسابقه 

:کنون و وضعیت ابتال والدين و ساير فرزندان خانواده به چاقی شامل

 چاقی در يک يا هر دو والدوجود

 يک يا چند خواهر و برادر چاقوجود

 در بستگان درجه اول( خونويژه پرفشاری به )عروقی -و بیماريهای قلبی2خانوادگی ديابت نوع سابقه

(خالهعنوان مثال پدربزرگ و مادربزرگ، عمه، به )و بستگان درجه دوم ( برادرو والدين، خواهر )
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جدول  استفاده از با را  BMI/Age. در سامانه ثبت می کندو و وزن مراجعه کننده را اندازه گیری کرده قد 

.زير تعیین می کند
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.رددشده و امتیاز حاصل محاسبه شود و سپس در سامانه الکترونیک ثبت گارزيابی الگوی غذايی فرم 

 نوجوان را برای ادامه الگوی تغذيه مناسب تشويق کنید/مادر و کودک14صورت کسب امتیاز در.

 باشد، به مادر و همچنین خود نوجوان توصیه های تغذيه ای را با  13تا 7امتیاز کسب شده بین اگر

کنیدارائه کرده و زمان مراجعه بعدی را تعیین بسته آموزشی استفاده از 

 باشد، عالوه بر ارائه توصیه های تغذيه ای برای مشاوره 6صورتی که امتیاز الگوی غذايی بین صفر تا در

.های تخصصی تر به کارشناس تغذيه ارجاع داده شودو آموزش تغذيه 
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ارزيابی م نوجوان پس از تکمیل فر/ الگوی تغذيه سالم متناسب با مشکالتی که در الگوی غذايی کودکآموزش 1.

وه میبعنوان مثال اگر در ارزيابی، مصرف زياد فست فود يا مصرف کم سبزی و . ای مشخص شده استتغذيه 

.شودداده نوجوان /اصالح اين رفتار های غذايی به مادر يا کودکبرای شد، آموزش های الزم مشخص 

.شودها داده در خصوص تحرک و فعالیت بدنی مطابق با توصیه آموزش 2.

.شرکت در کالس های آموزش گروهی کارشناس تغذيه مرکز تاکید می شودبرای 3.

.صورت شرکت نکردن و يا عدم مراجعه از طريق تماس تلفنی پیگیری شوددر 4.

.مراقبت ها مطابق بسته خدمت انجام گرددادامه 5.
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ق با بسته الگوی تغذيه سالم بر حسب امتیاز کسب شده با استفاده از فرم ارزيابی تغذيه مطابآموزش 1.

.تغذيهآموزشی 

.آموزش در خصوص تحرک و فعالیت بدنی2.

برای شرکت در کالس های آموزش گروهی کارشناس تغذيه مرکز و پیگیری آنتاکید 3.

به پزشک جهت انجام بررسیها و اقدامات پزشکیارجاع 4.

مراقبت ها مطابق بسته خدمتادامه 5.
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برای توصیه های 

سال 5-18نوجوان / کودک

با اضافه وزن و چاقی  
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غذاییتغییر و اصالح 

زيادی، اشتهای در وعده ناهار به دلیل افت قند خوننمی خورند سال که صبحانه 5-18نوجوان / کودک

.و چاقی میشونداضافه وزن برای غذا خوردن دارند و در نتیجه با خوردن غذای اضافی دچار 

دار رعايت تنوع در مصرف صبحانه مثال از انواع آش، حلیم کم چرب و کم شیرين، عدسی، نان سبوس

.چرب، تخم مرغ آب پز، گوجه فرنگی، خیار استفاده کنندپنیر کم همراه با 

ربی  مصرف کره و مربا، کره و عسل، خامه، شکالت صبحانه که پرکالری بوده و حاوی مقدار زيادی قند و چ

.محدود کنندهستند را 
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 ه میوه، نان و پنیر و خیار، نان و پنیر و گوج: مانندحداقل دو میان وعده غذايی مناسب روزانه

.مصرف کنند... و( استاز نوع ساده که فاقد قند افزوده ترجیحا )فرنگی، شیر 

مصرف غذاهای غیرخانگی محدود شود.

مثال در وعده صبحانه . سبزی و ساالد در وعده های غذايی صبحانه، ناهار و شام مصرف شود

اهار و همراه با تخم مرغ يا نان و پنیر، سبزی خوردن يا ساالد در وعده نگوجه فرنگی مصرف خیار يا 

.شام مصرف شود

غذا خوردن هنگام تماشای. از مصرف غذا يا تنقالت هنگام تماشای تلويزيون خودداری شود

به مقدار غذای خورده شده توجه نشود و بیشتر از حد معمول غذا شود که تلوزيون باعث می 

.خورده شود
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اده از گوشت های چرب، مرغ با پوست به اين دلیل که پوست مرغ دارای مقدار زيادی چربی است استف

.نگردد

ه چربی  ساالد با استفاده از چاشنیهای سالم مانند آبلیمو، آب نارنج، روغن زيتون به جای سس مايونز ک

.شود و يا از سسهای رژيمی کمچرب به مقدار کم استفاده شوددارد مصرف زيادی 

  مصرف غذاهای چرب، سرخ شده و تنقالت پرکالری و پر چرب مانند سیب زمینی سرخ شده، غالت

.ود شودمحد... انواع چیپس، شکالت، کیکهای خامهای و شکالتی، بستنی، آجیل و، (انواع پفک)شده حجیم 
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 می  و بدون گاز و يا آب میوه طبیعی و بدون قند به جای نوشابه توصیهکم نمک آب يا دوغ نوشیدن

گرم  28میلی لیتری نوشابه حدود 300حاوی مقادير زيادی قند هستند؛ يک بطری نوشابه های گازدار . گردد

.داردشکر ( غذاخوریقاشق دو )

 و استفاده از شیر ساده بجای شیرهای طعم دار و  ( چربی% 2/ 5از کمتر )شیر و لبنیات کم چرب

.زيادی قند افزوده هستند توصیه شودحاوی مقدار شیرکاکائو که 

ت  به جای ماس. مصرف کره، سرشیر، خامه و سس مايونز که حاوی مقادير زياد چربی هستند محدود شود

.وداز پنیر معمولی کم چرب استفاده شخامه ای از ماست کم چرب و به جای پنیر و ماست خامه ای پرچرب 
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بمیوه  مقداری شکر به آال معمو . میوه يا آبمیوه تازه و طبیعی به جای آبمیوه آماده و تجاری مصرف شود

ر به جای آنها بهتر است از آب میوه تازه و طبیعی که د. اضافه می شود( کارخانه ای)و صنعتی های آماده 

ر غذايی به طور کلی مصرف خود میوه بهتر از آبمیوه است چون حاوی فیب. استفاده شودتهیه میگردد منزل 

ياد میوه ها حاوی قند هستند و اگر ز. در پیشگیری از اضافه وزن و چاقی موثر استاست که و قند کمتری 

.اضافه وزن و چاقی بشوندتوانند موجب مصرف شوند می 

ثل  نوجوان تشويق شوند که روزانه از سبزيهای تازه مثل سبزی خوردن يا سبزی های پخته م/کودک

.در کنار غذا استفاده کنند.... سبز، گل کلم و، لوبیا هويج، کدو
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 بزيهای  و سمیوه ها انواع حبوبات، ، (جوسنگک، نان نان )از منابع غذايی حاوی فیبر مانند نان سبوسدار

بزی و فیبر موجود در نان سبوسدار، س. بیشتر استفاده شود...(. هويج، کاهو، کرفس، گل کلم ومثل )خام 

.مواد قندی را در روده کاهش می دهد و از اضافه وزن و چاقی پیشگیری می کندچربی و ، جذب میوه ها

غذاهای رستورانی اغلب چرب و پر نمک هستند. غذا خوردن در رستوران محدود شود.

 (اهمدر يکبار )مثل سوسیس، کالباس و پیتزا که چربی زيادی دارند محدود شود فست فودها مصرف ،

.و چاقی میشوداضافه وزن موجب مصرف آنها افراط در 

 ی  ماز بشقاب کوچک، عجله نکردن در خوردن غذا و جويدن کامل غذا به کنترل اشتها کمک استفاده

.کند
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بوس  در صورت تمايل به مصرف پیتزا، بهتر است در منزل و با استفاده از مواد غذايی سالم مثل آرد س

دار، انواع سبزيجات، پنیر کم چرب به مقدار کم و از سس های کم چرب تهیه شود و بجای نوشابه های  

.گازدار با ساير نوشیدنی های مثل شربت های خانگی خیلی کم شیرين و دوغ مصرف شود

جات  در صورت تهیه همبرگر خانگی، از گوشت کم چرب استفاده شود و همراه با نان سبوس دار و سبزي

.و سس کم چرب مصرف شود...( فرنگی، پیاز، جعفری و، گوجه ، خیارکاهو)

کافه  مصرف نوشیدنی های شیرين مثل نوشابه های گازدار، ماءالشعیر، آب میوه های صنعتی، قهوه و نس

.افزوده، محدود شودحاوی قند فوری 
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توصیه هایی برای

سال  5-18نوجوان / کودک

با اضافه وزن و چاقی 
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نوجوان برای انجام ورزشهايی مثل دو چرخه سواری، پیاده روی، دويدن، شنا کردن، انجام  / کودک

.خانه تشويق شودنرمشی در حرکات 

نوجوان برای شرکت در کارهای خانه مثل تمیز کردن خانه، انجام کارهای باغچه، آب دادن به / کودک

.، مرتب کردن وسايل شخصی، نظافت اتاق و موارد مشابه را تشويق شودگلدان ها يا باغچه

 ساعت در روز محدود گردد2، تماشای تلويزيون به کمتر از بازی های رايانه ایاستفاده از.

نوجوان را تشويق کنید که به جای آسانسور از پله استفاده کنند/ کودک.
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 تفاده نوجوان اس/ بیشتر از سرويس نقلیه برای رفت و آمد کودکخانواده ها رفتن به مدرسه، امروزه برای

پیاده روی  نوجوان کاهش يافته است، تشويق آنها به/ و به اين دلیل تحرک و فعالیت بدنی کودکمی کنند 

ه به رفتن برای خريد، رفتن به مدرسه در صورت نزديک بودن فاصله آن از خانمثال در فرصتهای مناسب 

.می کندنوجوان کمک / بدنی کودکافزايش تحرک 

 تشويق گردد... وورزشگاه ها ، پارک هابرای بازی با همساالن در فضاهای مناسب مثل.

د  نوجوان تشويق شون/ خانواده به آماده کردن حداقل وسايل الزم و کم هزينه برای ورزش کردن کودک

(.دوچرخه، ، طنابتوپمثل )
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تشويق شوندبرای انجام ورزشهايی که کالری بیشتری می سوزانند مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال، شنا.

تشويق شوند... برای فعالیتهای بیرون از خانه مثل رفتن به پارک همراه با خانواده و.

 ه وزن  نوجوان که دارای اضاف/ کودک. نوجوان توصیه میشود/ دقیقه فعالیت ورزشی برای کودک60روزانه

دقیقه در روز فعالیت بدنی داشته باشند و مدت فعالیت  60هستند يا چاق می باشند بهتر است بیشتر از 

.بدنی خود را به تدريج افزايش دهند

نند، نوجوان فعالیت ورزشی را شروع می ک/در صورتی که کودک. شدت ورزش بايد به تدريج اضافه شود

.بايد از فعالیتهای سبک تر و مدت زمان کوتاهتر شروع کرده و به تدريج مدت آنرا افزايش دهند
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33

رد زيرا ورزش کردن نیاز به انرژی دا. بعد از خوردن غذا به مدت يک ساعت نبايد ورزش کرد

.شودمیصورت بگیرد سوء هاضمه ايجاد اگر ورزشی پس از غذا خوردن 

ا باشدنوجوان و مناسب با سن و توانايی بدنی آنه/ نوع فعالیت ورزشی بايد با نظر کودک.



وده نمایه تپیگیری برای 

تغذیهالگوی بدنی و 
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دی نوجوان، مادر يا مراقب او مراجعه بع/پس از ارائه آموزش های تغذيه و فعالیت بدنی از کودک

.  مشخص گردد

 5-18ان نوجو/ارزيابی الگوی غذايی و فعالیت بدنی می توان میزان رعايت کودکبا تکمیل فرم

ر در صورتی که هنوز مشکل وجود دارد مجدد آموزش ها تکراکرده و سال از توصیه ها را ارزيابی 

.شود و دوباره پیگیری شود

 ارشناس پزشک، مشاوره تغذيه و تنظیم رژيم غذايی توسط کو درمانی پس از اقدامات تشخیصی

.تغذيه نیز بايد انجام شود

است مراجعه به کارشناس تغذيه را پیگیری کندبهورز موظف / مراقب سالمت.
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-بايد ماه 3بدون عامل خطر بعد از سال با اضافه وزن 5-18نوجوان /اولین پیگیری کودک

ن  يا خارج شد( اوتغذيه و فعالیت بدنی الگوی )مشکل برطرف نشدن انجام شود و در صورت 

ماهه، به پزشک جهت انجام 3دو نوبت بعد از ( افزايش وزن)نمايه توده بدنی از طیف طبیعی 

.آزمايشات بالینی و اقدامات درمانی الزم ارجاع داده شود

-همراه با عامل خطر و چاقی ارجاع سال با اضافه وزن 5-18نوجوان /اولین پیگیری کودک

.انجام شودبايد ماه1شده به پزشک بعد از 
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- نوجوان به کارشناس /پس از ارجاع کودک، (شش نوبت)ماه 6ادامه پیگیری به صورت ماهانه تا

.تغذيه و مراقبت های تغذيه ای بايد انجام شود

- اس نیز است کارشنالزم )مراقب سالمت جهت مراجعه به کارشناس تغذيه /مرتب بهورزپیگیری

(.نمايدمراقب پیگیری را از مراجعه فرد به مرکز 

-رکزمراقب سالمت برای شرکت در کالس های آموزش گروهی کارشناس تغذيه م/تاکید بهورز

-سال5-18نوجوان /ادامه مراقبت ها مطابق بسته خدمت کودک
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سال 5-18نوجوان /کودکبهبودیشاخص 

با اضافه وزن و چاقی
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با اضافه وزن و 5-18نوجوان /شاخص بهبودی کودک :  چاقیسال 

6از بعد )ماهه 3نوجوان پس از دو نوبت /در صورتی که منحنی نمايه توده بدنی برای سن کودک

/  ودکتغذيه ای به سمت ثابت نگه داشتن يا کاهش وزن پیش رود کمراقبت های و بعد از انجام ( ماه

ت در غیر اينصورت به پزشک برای معاينامی شود نوجوان رو به بهبودی است و از برنامه خارج 

.بیشتر ارجاع داده شود
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با اضافه وزن و 5-18نوجوان /شاخص بهبودی کودک :  چاقیسال 

6از بعد )ماهه 1نوجوان پس از شش نوبت /در صورتی که منحنی نمايه توده بدنی برای سن کودک

های تغذيه ای به سمت ثابت نگه داشتن يا کاهش وزن پیش رود،مراقبت انجامو بعد از ( ماه

نوجوان از برنامه خارج شده و مراقبت های روتین مطابق با بسته خدمت برای او انجام / کودک

.شودارجاع داده در غیر اينصورت از طرف پزشک به سطح تخصصی باالتر . شودمی 
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پایگاه سالمتشاخص های  :  سالمتخانه بهداشت به مرکز /ارجاع از 

اشت  خانه بهد/ در پايگاه سالمتتغذيه ای تحت مراقبت اضافه وزن نوجوان با / در صورتی کودک

خدمات جامع مرکز )شد را نشان دهد بايستی به سطح باالتر که گفته هر يک از عوامل خطر 

خواهد بود و درصورت رسیدن به مرکز سالمت ادامه درمان اين افراد در . ارجاع داده شود( سالمت

خانه /پايگاه سالمتترخیص از مرکز خدمات جامع سالمت مجددا جهت مراقبت به شاخص های 

. بهداشت ارجاع شود

.بهورز پیگیری های الزم را تا بهبودی کامل انجام دهند/ سالمتمراقب 
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یا نوجوان /کودک :  چاقیبا اضافه وزن دارای عامل خطر 

اضافه وزن با عامل خطر مراقبت ها تن سنجی در هر زمانی از شاخص های صورتی که نتايج در 

اده نوجوان بايستی به پزشک ارجاع د/چاقی را نشان دهد کودکو يا ( خانوادگیطريق سوابق از )

.شود
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:  نامناسبرشد قدی 

دير نوجوان تحت پوشش بايستی در هر مراقبت اندازه گیری و با مقا/قد هر يک از کودکاندازه •

.  قبلی مقايسه شود

رشد قدی به ( سال13سال و دختران کمتر از 16کمتر از پسران )کوچکتر نوجوان / کودکدر •

. بايستی مشاهده شودشش ماه سانتیمتر در هر 4تا 2حداقل اندازه 
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نامناسب :  رشد قدی 

ماهه مطلوب نباشد 3دوره پیگیری 2نوجوان پس از /در صورتی که مقدار افزايش قد اين کودک•

. به پزشک ارجاع داده شود

.  استسانتی متر در هر شش ماه 2تا 1افزايش قد در نوجوانان بزرگتر، مقدار •

ايستی به در صورتی که قد اين کودکان در يک دوره يکساله افزايش نیافته باشد، اين افراد نیز ب•

شود پزشک ارجاع داده 
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فلو چارت

قی  و پیشگیری از اضافه وزن و چاشناسایی 

سال5-18نوجوان / کودکدر 

مراقب سالمت/ ویژه بهورز
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46

مراقب سالمت/ مراجعه به بهورز

وزناندازه گیری قد و . 1
محاسبه نمایه توده بدنی و ثبت در سامانه. 2
ارزیابی سابقه فامیلی، الگوی غذایی و توجه به امتیاز الگوی تغذیه. 3
ارزیابی فعالیت بدنی. 4
تعیین الگوی غذایی و ارائه توصیه ها و آموزش های تغذیه و فعالیت بدنی. 5

لی در  بررسی عوامل خطر شامل سابقه فامی
ی در  عروق-های قلبی، بیماری ، چاقیدیابت

2و 1بستگان درجه 

وزن طبیعی

اضافه وزن بدون عامل خطر

اضافه وزن با عامل خطر و یا چاقی

آموزش ها و توصیه های

تغذیه ای و فعالیت بدنی و

مراقبت های روتین

بدنی وو تحرک آموزش توصیه های تغذیه ای 
ماهه بعد3پیگیری 

ماه6در صورت عدم تغییر نمایه توده بدنی پس از 

ارجاع غیر فوری به پزشک

پیگیری ارجاعات

ندارد

داردندارد



ارزیابی  

سنجی و تعیین نمایه توده بدنیتن 
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:  اندازه گیری وزن

ترازوها بايد هر روز، دو بار. مشخص شود( کیلوگرمدهم يک )بايد با تقريب صد گرم وزن 

زنه و. با استفاده از وزنه های شاهد کنترل شونددر طی روز و يک بار قبل از شروع توزين يک بار 

.باشدکیلوگرمی 5يا 2شاهد 

.ابتدا ترازو را بر روی سطحی صاف و محکم قرار دهید

.ترازو را بر روی صفر تنظیم نمايید

.حداقل لباس قابل قبول و بدون کفش بر روی ترازو قرار دهید
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:  اندازه گیری قد

.ته شوداساس متر پالستیکی چسبیده به ديوار و گذاشتن يک خط کش بر روی سر اندازه گرفبر 

.مطمئن شويد که کفش، تزئینات موی سر و کاله درآورده شده باشند

نوجوان را به /کودکشانه های پاها را جفت کرده، پاشنه ها، ساق پا، باسن و 

.بچسبانید( ديوار)قدسنج 

.سر را صاف و در موقعیت صحیح قرار دهید

.عدد قد را با يک رقم اعشار بخوانید
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:اندازه گیری نمایه توده بدنی

قبل از . دست آيدبه BMIنوجوان را بر حسب کیلوگرم، تقسیم بر مجذور قد بر حسب متر کنید تا /وزن کودک. 1

.اندازه گیری قد و وزن، از نصب صحیح قد سنج و کالیبره بودن ترازو اطمینان حاصل کنید

نمايه توده بدن= (کیلوگرم ) وزن 

(مترمربع )قد  مجذور 

:سانتی متر به ترتیب زير محاسبه میشود125کیلوگرم و قد 30با وزن کودکی  BMIطور مثال، به 

19.2 =kg30 نمايه توده بدن

1.56( =1.25×1.25)
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:اندازه گیری نمایه توده بدنی

نوجوان و روی محور افقی سن نوجوان به BMIبرای سن، روی محور عمودی، BMIدر نمودار . 2

. نوجوان است/سن کودکبرای BMIکنید؛ محل تالقی اين دو نقطه، معرف را پیدا سال و ماه 

. سنی و جنسی مختلف می باشدبرای گروههای نمايه توده بدنی نمودار 

براساس خطوط مرزی ارائه شده در آن، وضعیت کودک برحسبنمودار و پس از نقطه گذاری در (

.نمايیدرا مشخص ( چاقوزن طبیعی، الغر، اضافه وزن و ) 
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ه دست آمده نحوه تصمیم گیری برای ارائه خدمت یا ارجاع بر اساس طبقه بندی بر اساس زد اسکور و امتیاز ب
از سواالت ارزیابی

شرح اقدامات کارشناس تغذیه شرح اقدامات پزشک بهورز/ شرح اقدامات مراقب
امتیاز  
الگوی
تغذیه

طبقه بندی 
بر اساس زد

اسکور

شاخص
ارزیابی

آموزش گروهی هدفمند*
:در مراجعه اول

کنترل شاخص های تن سنجی
لهای انجام ارزیابی های تخصصی تغذیه ای و مصرف مکم

...بدنسازی، چاقی و الغری و-ورزشی
ارائه آموزش و توصیه های تخصصی تغذیهای و آموزش

یبرای افزایش فعالیت بدنی با استفاده از متون آموزش
درج پسخوراند برای مراقب یا پزشک ارجاع دهنده

:در پیگیری
ه پیگیری کارشناس تغذیه از مراقب جهت مراجعه فرد ب

مرکز
 ماه1پیگیری پس از

ماه6ماه تا 1ادامه پیگیری به فاصله هر 
 آموزش و مشاوره تغذیه در موارد عدم پیروی از اصول

تغذیه سالم
پیگیری پیروی از رژیم غذایی تنظیم شده
درج پسخوراند برای مراقب یا پزشک ارجاع دهنده
 ن با و در صورتیکه بهبودی و کنترل وز)نوبت 6پیگیری تا

رژیم
 غذایی حاصل نشد ارجاع به سطح تخصصی از طریق

(پزشک
(ارجاع به کارشناس سالمت روان در صورت نیاز)

نوجوان و اقدام بر /ارزیابی کودک
اساس بسته خدمت گروه سنی

ارجاع به کارشناس تغذیه جهت 
اجرای مراقبتهای تغذیهای برای 

نوجوان با اضافه وزن با / کودک
عامل خطر و چاق

آموزش تغذیه و فعالیت بدنی
تاکید برای شرکت در کالس های -1

آموزش گروهی کارشناس تغذیه مرکز و 
پیگیری آن

ارجاع به پزشک جهت انجام بررسیها و-2
اقدامات پزشکی

ارجاع به کارشناس تغذیه و پیگیری-3
در صورت اضافه وزن بدون )جهت مراجعه 

(عامل خطر
ادامه مراقبت ها مطابق بسته خدمت-5

هر امتیاز چاق

ز 
ر ا

شت
بی

2+

ن
س

ی 
را

Bب
M

I
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ه دست آمده نحوه تصمیم گیری برای ارائه خدمت یا ارجاع بر اساس طبقه بندی بر اساس زد اسکور و امتیاز ب
از سواالت ارزیابی

شرح اقدامات کارشناس تغذیه شرح اقدامات پزشک بهورز/ شرح اقدامات مراقب
امتیاز  
الگوی
تغذیه

طبقه بندی بر 
اساس زد

اسکور

شاخص
ارزیابی

آموزش گروهی هدفمند*
صی  کنترل شاخص های تن سنجی انجام ارزیابی های تخص*

ارائه آموزش و مشاوره تغذیه و بررسی احتمال*تغذیه ای 
... (بدنسازی، چاقی و الغری و-ورزشی)مصرف مکملها 

درج پسخوراند برای مراقب یا پزشک ارجاع دهنده*
پیگیری پس از سه ماه تا حصول نتیجه*

(ارجاع به کارشناس سالمت روان در صورت نیاز*)

آموزش الگوی تغذیه سالم*
هت ارجاع به کارشناس تغذیه و پیگیری ج* 

مراجعه
تاکید برای شرکت در کالس های آموزش* 

آنگروهی کارشناس تغذیه مرکز و پیگیری
ادامه مراقبت ها مطابق بسته خدمت* 

هر  
امتیاز

اضافه 
وزن

 از
تر

ش
بی

1
 +

+2تا  ن
س

ی 
را

Bب
M

I
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زیابینحوه تصمیم گیری برای ارائه خدمت یا ارجاع بر اساس طبقه بندی بر اساس زد اسکور و امتیاز به دست آمده از سواالت ار

شرح اقدامات کارشناس تغذیه شرح اقدامات پزشک بهورز/ شرح اقدامات مراقب
امتیاز  
الگوی
تغذیه

طبقه بندی 
بر اساس زد

اسکور

شاخص
ارزیابی

آموزش گروهی هدفمند

سبتشویق برای ادامه الگوی تغذیه منا
ادامه مراقبت مطابق بسته خدمت 14

ی
یع

طب

ن
بی

2-
+1تا  ن

س
ی 

را
Bب

M
I*آموزش الگوی تغذیه سالم بر حسب

امتیاز
هت پیگیری برای مراجعه سه ماه بعد ج*

کنترل مجدد الگوی تغذیه

13-7

آموزش الگوی تغذیه سالم بر حسب*
امتیاز

تاکید برای شرکت در کالس های *
و  آموزش گروهی کارشناس تغذیه مرکز

پیگیری آن
ماه 6پیگیری توسط مراقب سالمت *

بعد جهت کنترل الگوی مصرف

6-0
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مراقب سالمت/ میز کار بهورز 
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میز کار کارشناس ستادی
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75

تاکستانآبیکالبرزآوجبویین زهراشهید بلندیاناستانعنوان

0.370.260.480.760.390.750.26کوتاه قدی شدید

1.331.022.082.530.941.811.4کوتاه قدی

0.270.330.130.440.330.240.18بلند قدی شدید

70.2668.575.1176.6168.7868.171.6وزن طبیعی

7.328.25.573.677.368.177.06چاق

98.0398.3997.3196.2798.3397.298.17قد طبیعی

12.4813.6610.747.912.5712.4812.09اضافه وزن

1.871.821.391.712.672.121.51الغری شدید

8.067.837.1910.118.629.137.73الغر

2.293.771.470.381.581.371.27الگوی تغذیه نامناسب

34.527.3938.5558.0926.6538.2946.53نبود مشکل در الگوی تغذیه ای

63.2168.8459.9741.5371.7760.3452.21وجود مشکل در الگوی تغذیه ای

17.522.7114.994.6818.6413.0912.23تالگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه لبنیا

18.5824.0213.885.3721.8718.0910.86اتالگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه سبزیج

9.8412.126.583.7911.7113.375.6الگوی نامناسب تغذیه در مصرف میوه

-------{0}امتیاز ارزیابی تغذیه غیر پزشک نوجوان 

29.3232.6227.5115.325.8722.1532.62الگوی نامناسب تغذیه در مصرف تنقالت

ی در  الگوی نامناسب تغذیه در تعداد وعده های غذای
27.1732.6621.5520.0425.7837.8518.62شبانه روز

31.1237.8724.66.738.5738.2217.68الگوی نامناسب فعالیت بدنی در هفته

19.821.8616.3111.5719.9320.6519.15جمع اضافه وزن و چاقی

9.949.648.5811.8211.2911.259.24جمع الغری
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فرمها
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78

تعداد کلعنوانردیف
10تعداد جلسات هماهنگی بین بخشی1
11تعداد جلسات هماهنگی درون بخشی2

3

:تعداد جلسات آموزشی درون بخشی، برون بخشی و جامعه

کارشناسان تغذيه
مراقبین سالمت و

بهورزان
پزشک

ان
مديران و مربیان 
مهدهای کودک

معلمین 
مدارس

سايروالدين
264

7216151965131

4

:تعداد شرکت کنندگان در جلسات آموزشی درون بخشی ، برون بخشی و جامعه 

کارشناسان تغذيه
مراقبین سالمت و

بهورزان
پزشکان

مديران و مربیان مهدهای 
کودک

معلمین مدارس
والدين

ساير
8283

267446912448431993637

45تعداد بسیج های آموزشی، جشنواره ها ، مسابقات ورزشی و ساير موارد مشابه برگزار شده5

6

سال با اضافه وزن و چاقی 5کودکان زير 

شناسايی شدهبا اضافه وزن و چاقی کودکان
ارجاع شده کودکان با اضافه وزن و چاقی 
به کارشناس تغذيه

شدهمشاوره تغذيه کودکان با اضافه وزن و چاقی 

-

370: تعداد 

2.49:درصد 


264: تعداد 

71.3:درصد 


253: تعداد 

95.8:درصد 



7

سال با اضافه وزن و چاقی 5-18نوجوانان

شناسايی شدهبا اضافه وزن و چاقی وجوانانن
به ارجاع شده نوجوانان با اضافه وزن و چاقی 
کارشناس تغذيه

مشاوره تغذيه نوجوانان با اضافه وزن و چاقی 
شده

-

17746:تعداد 

19.8:درصد 

 5277:تعداد

39.89:درصد 

 2990:تعداد

57.34:درصد 
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