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جامعهتغذیهگروهدربهداشتحوزهفنیشاخصهای

1399دی ماه 



شاخص چیست؟

. به معنای نمودار یا نشان دهنده می باشد،((Indexشاخص کلمه 

ی ابزاری برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت مشخصشاخص 
یک مبنای آن می توان، تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طولهستند و بر 

.دوره، بررسی نمود

:تعریف شاخص از نظر سازمان بهداشت جهانی

یم کمک شاخص ها متغیرهایی هستند که به سنجش تغییرات بطور مستقیم یا غیرمستق
.می کنند



ادامه
یده های در یک پدیده که می توان براساس تغییرات آن، موقعیت پدیده را از پدصفتی •

.دیگر متمایز کرد و نسبت به هدف مرتبط با آن پدیده، سنجشی را صورت داد

:بپرسیمرا می شنویم باید بالفاصله از خود « شاخص»هر وقت کلمه •

«  چه فرآیندی قرار است اتفاق بیفتد؟»

«؟چه هدفی توسط این فرآیند باید محقق شود»و •



ن به هدف شاخص ها تعیین کننده خصوصیات فرآیندها هستند، فرآیندهایی که برای رسید•

مورد نظر باید ایجاد شوند؛ 

را فعال تا شاخص نداشته باشیم نمی توانیم فرآیند الزم برای رسیدن به هدفبنابراین •

.کنیم



:  برای ساختن شاخص ها باید

کنیم،هدف مورد نظر را به اجزاء و روابطش تحلیل ( الف. •

م، علل ایجاد کننده هر یک از عناصر و ایجاد کننده رابطه میان آنها را کشف کنی( ب•

،دست بیاوریمبه آثار هدف مورد نظر را ( ج•

.یک صفت قابل اندازه گیری بیان کنیمبه  صورت هر کدام از علل و آثار را ( د•



انواع شاخص های عملکرد

ه حقایقی عاری از نظرات، احساسات، عقاید یا برداشت های شخصی افراد، ک: کّمی•
.معموالً با اعداد و ارقام و نسبت به یک استاندارد خاص ارائه می شود

ه و ارائه گرفتشکل نظرات، عقاید و برداشت های شخصی طبق : (بودنغیرعددی )کیفی •
.می شوند



انواع شاخص

تعداد مکمل آهن توزیع شده بین دانش آموزان دختر؛ مانند کمیشاخص •

.آهنبیماری کم خونی فقرحل مسائل مربوط به مکمل آهن در مانند میزان اثرگذاری کیفیشاخص و •

در شاخص های متداول از پارامترهای کیفی کمتر استفاده می شود و این امر سبب ایجاد آسیب در•

ه بآموزشی مکمل یاری دانش آموزان، تشخیص نهایی می گردد مثال افزایش تعداد ساعات برنامه های 

ر مثبت یا می شود در حالی که بدون توجه به محتوای ارائه شده و تاثیآموزش تلقی معنی افزایش فعالیت 

.نتیجه گرفتمیزان کم خونی فقر آهن را توان سطح سواد سالمت نمی منفی آن در 



ا در نوشتن شاخص ها باید به یکسري ویژگی ها دقت نمود وآنها ر
:رعایت کرد از جمله موارد زیر 

باشدمخصوص، معین و مشخص 1.

قابل اندازه گیري باشد2.

قابل دستیابی باشد3.

واقع گرایانه باشد4.

درچهار چوب ومحدوده زمانی باشد5.

.  بانک اطالعاتی معین داده و اطالعات الزم و مربوط به شاخص وجود داشته باشد 6.



انتظارات دانشگاه در رابطه با شاخص نویسی 

.شودشاخص ها بر اساس برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت تدوین 1.

.شناسنامه شاخص براي موارد ذکر شده باال نوشته شود2.

ماهانه داده ها بر اساس شاخص ها جمع آوري و بصورت دوره اي بر حسب مورد از 3.
.ماهه و سالیانه مورد بررسی قرار گیرند6تا 

. شاخص هاي استخراج شده مورد تحلیل قرار بگیرد4.

.ددر برنامه هاي عملیاتی و بهبود کیفیت آینده مورد توجه و مداخله قرار بگیرن5.



:نحوه محاسبه شاخص

تقسیم ، یک سال را به عنوان سال مبنا یا پایه فرض کرده و پس ازشاخصمحاسبهبرای •

. ضرب می کنیم۱۰۰، آن را در عدد (ارزش سال پایه)ارزش جاری، بر ارزش مبنا 

.عدد بدست آمده، شاخص آن گروه یا دسته مورد نظر را به ما نشان می دهد

https://ecn.ir/stock-training/trading-node/


شاخص های

اهداف استراتژیک



:برنامه هاي استراتژیک

د میشوناز برنامه هایی که براي کسب اهداف جامع سازمان طراحی عبارتند 

رسالت متضمن اجراي ماموریت سازمان باشند و خطوط کلی و بطوریکه 

.را در بلند مدت تعیین نموده و جامعیت داردسازمان 



که ی مهمترین ویژگریزي استراتژیک در سطوح عالی سازمان برنامه ریزي می شود برنامه 

بینی مدت زمان، پیش برنامه ریزي استراتژیک را از دیگربرنامه ها متمایز می سازد 

شود میبازه بلند مدت را شامل گیرد زیرا اي است که فعالیت سازمانی را در بر می برنامه 

.و چتري براي کل سازمان می باشد

برنامه ریزي استراتژیک



اهداف کمیاهداف کلی

واحدعنوان هدف کلی
وضعیت

واحدعنوان هدف کمی
مقدار مطلوب در پایان 

وضع موجود در 
ابتدای برنامه

وضع مطلوب در انتهای 
99سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93سال برنامه

ب دسترسی به سبد مطلو
غذایی

درصد  
جمعیت

درصد60درصد30

کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین انرژی در  
در صد سال پایه 10گروه های آسیب پذیر به میزان 

تا پایان برنامه 

در کودکان زیر )درصد 
(سال5

43.93.83.73.63.5: کم وزنی
4/13.93.83.73.63.5:   الغری

6/86.66.46.26.16: کوتاه قدی

توقف روند افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی در 
جامعه

درصد

:  ماهه23-15کودکان 
18.818.818.818.818.818.8

13.513.513.513.513.513.5: ساله6کودکان 
15.215.215.215.215.215.2: چاقی بزرگساالن

:  اضافه وزن بزرگساالن
28.728.728.728.728.728.7

،  ید، آهن)کاهش شیوع کمبود ریزمغذی های شایع 
ه در گروه های سنی ب( روی، ویتامین د و ویتامین آ

سال پایه تا پایان برنامه% 10میزان 

ماهه15-23کودکان 

10.510.510.510.510.510.5: کمبود آهن
17.116.916.816.716.516.4: کم خونی

19.118.818.618.418.217:کمبود روی
d:23.322.622.32221.521کمبود ویتامین 
A:18.31817.617.316.816.5کمبود ویتامین 

سال6کودکان زیر 
5.85.75.55.35.15: کمبود آهن
9.99.79.59.39.19: کم خونی

13.61312.812.412.212:کمبود روی
Dکمبود ویتامین  :61.85958575755

نوجوان
11.110.910.710.510.310: کمبود آهن
98.88.68.48.28: کم خونی
11.413.613.613.613.610.2:کمبود روی

Dکمبود ویتامین  :767573727069
زنان باردار

14.31413.713.31312.8: کمبود آهن
1413.613.31312.712.5: کم خونی

2827.52726.52625: کمبود روی
Dکمبود ویتامین  : 

85.38482807876

A: 14.113.813.51312.812.5کمبود ویتامین 
میانسال

5.65.55.45.35.25: کمبود آهن
10.3109.79.59.29: کم خونی

Dکمبود ویتامین  : 
59.15857565554

سایر
161161161161161ید ادرار دانش آموزان

9898989898مصرف نمک یددار



شاخص

اهداف برنامه عملیاتی



:برنامه هاي عملیاتی

از برنامه هایی که جزئیات نحوه اجراي برنامه هاي عبارتند 

.نشان میدهندرا ( راهبردي)استراتژیک 



هت برنامه ریزي عملیاتی شامل فعالیتها و گام هاي ویژه اي ج

دامات به عبارتی شامل اق.شده می باشد اهداف تعیین رسیدن به 

این .است( عینی ) مدت اهداف کوتاه تفصیلی براي رسیدن به 

سر و کارو عینی نوع برنامه ریزي با اهداف مشخص ،محدود 

.دارد



تها ، در این مرحله براي رسیدن به اهداف ، درباره اینکه کدامین فعالی

، در چه زمانی و از طرف چه کسی انجام خواهد شد، ، کجا چگونه 

ه طرح ها و در حقیقت نسبت به تبدیل استراتژي بگیري میشود تصمیم 

در یک دوره زمانی معین وبا و عملیاتی برنامه هاي مشخص 

.تخصیص منابع مشخص اقدام میگردد



1399برنامه عملیاتی سال 



عنوان هدف عملیاتیردیف
هدف کالن مرتبط 

دانشگاه
هدف کلی مرتبط 

وزارت

ت نام معاونین مرتبط در صور
مشترک بودن هدف

(14سایز–Mitra2قلم )1

ی  مطابق با ابالغ اهداف کل
و کمی برنامه 

(پیوست)ششم

2
3
4
5
6

1399اهداف عملیاتی معاونت                         دانشگاه، سال 

امضای معاون ....................

...........امضای معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه



ردیف
اههدف کالن مرتبط دانشگعنوان هدف عملیاتی

هدف کلی 
مرتبط وزارت

نام و امضای معاونین مرتبط در صورت
مشترک بودن هدف

%10افزایش بهره مندی عادالنه خانوارها از سبد مطلوب غذایی به میزان 60
G1 S6 S7

G2 S4 S4 S8
معاونت غذا و دارو-معاونت درمان7

61
وضعیت  % 3حفظ و ارتقاء درصد دانش آموزان با میانه ید ادرار نرمال به میزان 

موجود
G3 S1 S77معاونت درمان

سال گذشته% 5افزایش پوشش آموزش تغذیه ای جامعه به میزان 62
G1 S1 S7

G2 S7 S8

G3 S7

معاونت درمان7

(WHOبر اساس اهداف )ثابت نگه داشتن میزان چاقی 63
G1 S6 S7

G2 S7 S8

G4 S1 S9

معاونت غذا و دارو-معاونت درمان7

"1399بهداشتی دانشگاه در سال اهداف عملیاتی معاونت "

...........امضای معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه....................امضای معاون



شاخص

عملیاتیدستیابی به اهداف میزان 



عنوان هدف عملیاتیردیف
وضعیت 

)درصد( 

وضعیت 

)درصد( 

درصد 

دستیابی 
مالحظات

)علل افزایش یا کاهش  میزان دستیابی به شاخص(
)علل حذف یا اصالح هدف پنج ساله در بازنگری 

برنامه(

عنوان هدف بازنگری شده در 

سال 1398 در اهداف 

استراتژیک سوم دانشگاه 

)معاونت بهداشتی(

80
كاهش شيوع سوء تغذیه پروتئين انرژی در گروه های آسيب پذیر و جوانان به ميزان 3 در 

صد سال پایه
 نتایج 

DHS  89

 نتایج 

DHS  89
100 درصد

اعداد ستون اول مربوط به پیمایش ملی )DHS( سال 89 و اعداد 

ستون دوم مربوط به بررسی کشوری )تن سنجی کودکان( سال 96 

می باشد و پیمایش بعدی در سال 1401 انجام خواهد شد.  کلیه 

 HOP فعالیتهای مرتبط با برنامه بطور کامل انجام و در سامانه

بارگزاری شده است.

81
كاهش شيوع كمبود ریزمغذی های شایع )ید، آهن، روی، ویتامين د و ویتامين آ ( در 

گروه های سني به ميزان 10 درصد سال پایه
100 درصدنتایج پورانتایج پورا

اعداد ستون یک و دو مربوط به بررسی کشوری ریزمغذی ها در سال 

91 می باشد و پیمایش بعدی در سال 1401 )هر 10 سال( انجام 

خواهد شد. کلیه فعالیتهای مرتبط با برنامه بطور کامل انجام و در 

سامانه HOP بارگزاری شده است.

كاهش مصرف نمک در خانوارها به ميزان 5 درصد سال پایه82
 چون این شاخص در حال حاضر قابل استخراج نیست و در) 

 بررسی سال 1400 استخراج می شود در فایل بازنگری حذف

( شده است

افزایش ميانگين دریافت روزانه ميوه در خانواده ها به ميزان 20 درصد سال پایه83
چون این شاخص در حال حاضر قابل استخراج نیست و در 

بررسی سال 1400 استخراج می شود در فایل بازنگری حذف 

شده است (

افزایش ميانگين دریافت روزانه سبزی در خانواده ها به ميزان 20 درصد سال پایه84
چون این شاخص در حال حاضر قابل استخراج نیست و در 

بررسی سال 1400 استخراج می شود در فایل بازنگری حذف 

شده است (

افزایش ميانگين دریافت روزانه شير و لبنيات در خانواده ها به ميزان 20 درصد سال پایه85
چون این شاخص در حال حاضر قابل استخراج نیست و در 

بررسی سال 1400 استخراج می شود در فایل بازنگری حذف 

شده است (

86
همکاری جهت كاهش اسيد چرب اشباع در روغن های خوراكي خانوار و مصرفي در صنایع 

غذایي
این شاخص مربوط به معاونت غذا و دارو میباشد.

87
همکاری جهت كاهش اسيد چرب ترانس در روغن های خوراكي خانوار و مصرفي در 

صنایع غذایي
این شاخص مربوط به معاونت غذا و دارو میباشد.

88
همکاری و آموزش برنامه برچسب گذاری محصوالت خوراكي برای 100% مواد غذایي 

صنف و صنعت )زیر مجموعه هدف غذا و دارو (
این شاخص مربوط به معاونت غذا و دارو میباشد.

كاهش شيوع اختالل رشد كودكان به ميزان یک درصد91

100سامانه سیبسامانه سیبافزایش 35% پوشش مشاور روان و تغذیه در جهت كاهش بيماریهای غير واگير111
حضور تمام وقت کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سالمت و 

تحت پوشش قرار دادن کلیه گروههای هدف جهت مشاوره تغذیه

اهداف استراتژیک )پنجساله( معاونت بهداشتی دانشگاه، سال 1399-1395 )تدوین شده در سال 1394(

وضعیت دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک سوم دانشگاه )معاونت بهداشتی( تا پایان سال 1397



درصد دستيابي به اهداف از سال 95 الي انتهای 98گروه/ واحدعنوان هدف عملياتيردیف
درصد دستيابي به اهداف در پایان 99 )این قسمت در پایان سال 

99 تنظيم شود(

21
كاهش شيوع سوء تغذیه پروتئين انرژی در گروه های آسيب پذیر به ميزان 1 درصد سال پایه تا 

پایان برنامه )عدد پایه: 3.7 درصد كم وزني كودكان ، 5.4 درصد الغری كودكان زیر 5 سال(
تغذیه

22
كاهش شيوع كمبود ریزمغذی های شایع )ید، آهن، روی، ویتامين د و ویتامين آ ( در گروه های سني 

به ميزان 10 درصد سال پایه
تغذیه

اهداف استراتژیک بازبيني شده معاونت بهداشتي )1395-1399(  



عنوان هدف عملياتيردیف
دفتر و مسئول 

پيگيری

عدد 

شاخص 

هدف در 

پایان 

سال 98

درصد 

دستيابي

 به 

اهداف

علت عدم دستيابي و یا عدم استخراج

تغذیهافزایش پوشش آموزش تغذیه ای جامعه به میزان 5% سال گذشته63

64)WHO تغذیهثابت نگه داشتن میزان چاقی )بر اساس اهداف

تغذیهحفظ و ارتقاء درصد دانش آموزان با میانه ید ادرار نرمال به میزان 3% وضعیت موجود62

"اهداف عملياتي معاونت   بهداشتي دانشگاه در سال 1398"

تغذیهافزایش بهره مندی عادالنه خانوارها از سبد مطلوب غذایی به میزان 61%10



گروه/واحدعنوان هدف عملیاتیردیف
عدد شاخص هدف در 

پایان 6 ماهه اول
علت عدم دستیابی و یا عدم استخراجدرصد دستیابی

    .111

           

         

)WHO تغذیهثابت نگهداشتن میزان چاقی )بر اساس اهداف

    .112

           

         

تغذیهافزایش پوشش مشاوه تغذیه در جمعیت تحت پوشش به میزان %5

    .113

           

         

تغذیهافزایش بهره مندی عادالنه خانوارها از سبد مطلوب غذایی به میزان %10

    .114

           

         

تغذیهحفظ و ارتقاء درصد دانش آموزان با میانه ید ادرار نرمال به میزان 3 % وضعیت موجود

    .115

           

         

تغذیهافزایش پوشش آموزش تغذیه ای جامعه به میزان 5% سال گذشته

    .122

           

         

کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین انرژی در گروه های آسیب پذیر به میزان 1 درصد سال پایه تا پایان برنامه - 

0.2 درصد سال پایه در سال 99 )عدد پایه: 3.7 درصد کم وزنی کودکان ، 5.4 درصد الغری کودکان زیر 5 

سال(

تغذیه

    .123

           

         

کاهش شیوع کمبود ریزمغذی های شایع )ید، آهن، روی، ویتامین دی و ویتامین آ ( در گروه های سنی به میزان 

10 درصد سال پایه
تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

معاونت بهداشتی

اهداف عملیاتی معاونت بهداشتی دانشگاه

درصد دستیابی به اهداف عملیاتی سال 1399 طی 6 ماهه اول سال





تفاوت معنایی شاخص و سنجه

چیزی را مشخص میکند شاخصمعنی به  indicatorکلمه •

بیانگر نتیجه حاصل از اندازه گیری چیزی سنجهمعنی به measureحالی که کلمه در •

.است

از دارد عنوان مثال یک نجار برای ساختن یک میز نیاز دارد که آن را اندازه گیری کند و نیبه •

.استسنجهکه بداند ابعاد یک میز باید چند در چند باشد که این همان 

هار نفراین مثال چ.حال خریدار یک میز نیاز دارد بداند که چند نفر میتوانند دور این میز بنشینند•

.است و حاصل اندازه گیری نیست بلکه ظرفیت آن را مشخص می کندشاخصعدد یک 



در یک نگاه تخصصی تر،

زمانی به کار میروند که تعدادی عامل یا عملکرد برای ارزیابیها شاخص 

شاخص ها تا زمانی که مورد پایش و ارزیابی قرارباشند این وجود داشته 

نها نگرفته اند شاخص هستند و چنانچه مورد آزمون قرار گیرند میتوان به آ

.گفتسنجه



نمونه ای از سنجه



برای اعتبارت عمومي به تفکيک شبکه های بهداشت  98اهداف كمي الیحه 

هزار ریال

1398براورد سال 
جمع سال استان   

1397
قزوین تاکستان بوئین زهرا البرز آوج آبیک سنجه عملکرد عنوان فعالیت برنامه

نفر آموزش سالمت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی 1601002001

برنامه سالمت 
روستایی

بازرسی بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سالمت محیط وکار 1601002002

خدمت پیشگیری ازسوء تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای 1601002003

نفر پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن 1601002005

نفر پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر 1601002006

نفر
توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختالالت روانپزشکی

ومشکالت رفتاری واعتیاد 1601002007

نفر
توسعه برنامه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی برای جمعیت ساکن

هزارنفر20درروستاها،عشایروشهرهای زیر 1601002008

نفر خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان 1601002009

خدمت خدمات سالمت جمعیت،خانواده و مدارس 1601002010

نفر کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون 1601002012

نفر آموزش سالمت همگانی و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی 1601003001

برنامه سالمت 
شهری 

نفر ارایه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی شهری 1601003002

بازرسی بازرسی،نظارت وکنترل خدمات سالمت محیط وکار 1601003004

خدمت پیشگیری ازسوء تغذیه وارتقای امنیت تغذیه ای 1601003005

نفر پیشگیری ومراقبت بیماری های غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن 1601003006

نفر پیشگیری،کنترل ومراقبت بیماری های واگیر 1601003007

نفر
توانمندسازی گروه های هدف درجهت پیشگیری ازاختالالت روانپزشکی

ومشکالت رفتاری واعتیاد 1601003008

نفر خدمات پیشگیری ودرمان دهان ودندان 1601003009

نفر ارایه خدمات تشخیص شبکه آزمایشگاه های بهداشتی 1601003010

خدمت خدمات سالمت جمعیت،خانواده ومدارس 1601003011

نفر گسترش شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شهری 1601003013

نفر کنترل اپیدمی هاوواکسیناسیون 1601003014

تعداد دانش آموز  آموزش فنی و حرفه ای 



منابع داده ها و اطالعات مورد نیاز برای

(در واحد تغذیه)ها استخراج شاخص 



فرمهای فیزیکی 

سال0-5فرم عملکرد برنامه مداخله تغذیه ای کودکان 1.

سال پرخطر از نظر سوء تغذیه 5لیست اسامی و وضعیت پیگیری کودکان زیر 2.

سال 0-5فرم عملکرد برنامه بهبود تغذیه کودکان 3.

)  نج سالفرم عملکرد برنامه پیشگیری و کنترل اضافه وزن وچاقی در کودکان زیر پ4.

1399در شیوع بیماری کرونا سال( ایران ِاکو

)  انانفرم عملکرد برنامه پیشگیری و کنترل اضافه وزن وچاقی در کودکان و نوجو5.

1399در شیوع بیماری کرونا  سال( ایران ِاکو



فرم عملکرد برنامه بهبود تغذیه در جامعه زنان روستایی و عشایر1.

فرم دستاوردهای مشاوره تغذیه2.

فرم عملکرد برنامه حمایت تغذیه ای از مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه 3.

(ره)نیازمند با همکاری کمیته امداد امام خمینی 

(درصد شهر10درصد روستا و 100)مصرف نمک و روغن درخانوارها 4.

گزارش عملكرد برنامه ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان از طریق آموزش تغذیه ، 5.

Dآهن یاری و ویتامین 

ذیه با فرم عملكرد برنامه حمایت تغذیه ای مادران باردار و کودکان مبتالء به سوء تغ6.

همکاری خیرین



نمونه ای از شاخص استخراج شده از فرمهای فیزیکی



در استان قزوین   99نمودار فراوانی نسبی کودکان بهبود یافته در برنامه حمایتی و مشارکتی در شش ماهه اول 
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80.00

90.00

قزوین البرز تاکستان بویین زهرا آبیک آوج  استان

55.51

80.67

87.38

57.99

87.88

66.88
68.48



15%

64%

21%

نمودار مقایسه ای درصد مصرف روغن خانوارهای روستایي در سال 

روغن جامد

روغن مایع

هر دو نوع روغن

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

قزوین البرز تاکستان بویین زهرا آبیک آوج استان

100.00 98.93 100.00

49.04

100.00 99.77
96.5999.00 98.93

100.00

84.62

100.00 99.77 98.16

فکیک نمودار مقایسه ای درصد مصرف نمک یددار خانوارهای روستایی استان قزوین به ت

شهرستان در سال 

نمک یددار نمک تصفیه شده



فرم آماری مراجعات به کارشناس تغذیه 

مراجعهعلت
پايين بودن
ي امتياز ارزياب
هالگوي تغذي

ديابتچاقياضافه وزنالغريكم وزنيكوتاه قديكم خوني
فشار خون 

باال
دیس 

لیپیدمی   
جمع كل

949454281208130170853013019سال6-0

1276362207832649711153136204742سال18-6

683350272348446953116492614سال29-19

243661052414057492812661854268417379سال59-30

سال به 60
باال

500704503261020798139111945290

8752840239337159391728652434626مادر باردار

6719468648231310567961879823973319399137670جمع كل



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

پایين بودن

ي امتياز ارزیاب

هالگوی تغذی

كم خوني كوتاه قدی كم وزني الغری اضافه وزن چاقي دیابت فشار خون 

باال

مي  دیس ليپيد جمع كل

6719

468 648
2313

1056

7961 8798

2397
3319 3991

37670

1398نمودار مقایسه ای فراوانی مراجعات کارشناسان تغذیه به تفکیک نوع ارجاع در سال 



98تعداد موارد مشاوره شده توسط کارشناس تغذیه مرکز سالمت جامعه در سال 

یگروه سن/فصل

مادران باردار

6کودک تا 
سال با  

اختالل    
وزن گیری

دانش 
آموزان

سالمندانمیانساالنجوانان
مراجعین  

چاق
بیماران  
ديابتی

بیماران    
یفشار خون

ساير  
بیماريها  

باذکر  )
(عنوان

جمع کل
اختالل وزن گیری

ساير اختالالت  
آنمی،  )تغذيه ای  

و  فشار خون،کلیوی
)...

1494101815852099130870711980535710981682553130223نشهرستان قزوي

122216033523512003475452012233303301آوج

11857551501484537054410080661841بويین زهرا

388177242825249126830717742432543824653تاکستان  

164202112281424668429646148431848آبیک

000000000000البرز

22861274225336372082104582788851616882387635241866جمع شهرستان
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12000

مادران باردار کودکان  دانش آموزان جوانان میانساالن سالمندان

3560

2253

3637

2082

10458

2788

1398نمودار مقایسه ای فراوانی موارد  مشاوره تغذیه به تفکیک گروههای سنی در سال 



0
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مادران باردار کودکان  دانش آموزان جوانان میانساالن سالمندان
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1399نمودار مقایسه ای فراوانی موارد  مشاوره تغذیه به تفکیک گروههای سنی در سال 



سیبنمونه ای از شاخص استخراج شده از سامانه 



0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

استان شهید بلندیان بویین زهرا آوج البرز آبیک تاکستان

19.80

21.86

16.31

11.57

19.93
20.65

19.15

ل نمودار مقایسه ای درصد چاقی و اضافه وزن نوجوانان استان قزوین به تفکیک شهرستان در شش ماهه او
1399سال 



نحوه استخراج شاخص های  
تغذیه ای در سامانه سیب





صورت کسر شاخص های تغذیه ای



مخرج کسر شاخص های تغذیه ای



نحوه استخراج شاخص های تغذیه ای

(از قسمت فعالیت کاربران سامانه)مخرج (از قسمت اداره تغذیه)کسر صورتعنوان شاخص

وزن و وزن به قد نوجوانان/ گزارش قدشاخص های نوجوانان
ايش غربالگری تغذيه و پ)تايپ کلمه : باکس خدمت

6882(غیرپزشک-رشد نوجوان

گزارش نمايه توده بدنی جوانانجوانانشاخص های
دنی ارزيابی نمايه توده ب)تايپ کلمه  :باکس خدمت

(BMI ) غیر پزشک (سال29تا 18)جوانان
6664کد

تن سنجی و ارزيابی )تايپ کلمه :باکس خدمتگزارش نمايه توده بدنی میانساالنشاخص های میانساالن
7982کد(غیر پزشک-الگوی تغذيه

گزارش نمايه توده بدنی سالمندانشاخص های سالمندان
ر غربالگری تغذيه د)تايپ کلمه : باکس خدمت

6423(غیرپزشک-سالمندان



نحوه استخراج تعداد مشاوره کارشناس تغذیه
به افراد دچار اضافه وزن و چاقی 

و بیماری ها





عنوان مراقبتگروه سنی

کارشناس تغذیه-( سال18-5)مراقبت تغذیه ای نوجوانان -7351نوجوانان

کارشناس تغذیه-( سال29-18)مراقبت تغذیه ای جوانان -7447جوانان

کارشناس تغذیه-مراقبت تغذیه ای -7443میانساالن

کارشناس تغذیه-( سال و باالتر60)مراقبت تغذیه ای سالمندان -7448سالمندان

(کارشناس تغذیه)ارزیابی وضعیت تغذیه مادر باردار -8103مادران باردار



مشاوره به افراد با بیماری های دیابت، فشارخون و 
گزارش عالئم و نشانه ها-چربی خو ن باال



-مشاوره به افراد دچار اضافه وزن و چاقی
گزارش تشخیص



نحوه پوشش مراقبت های تغذیه ای 
در سامانه سیب



عنوان مراقبتگروه سنی

غیرپزشک-غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجواننوجوانان

(سال29تا 18)جوانان ( BMI)ارزیابی نمایه توده بدنی جوانان

غیر پزشک-تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیهمیانساالن

غیرپزشک-غربالگری تغذیه در سالمندانسالمندان

(غیرپزشک)غربالگری تغذیه مادران باردار مادران باردار



صورت کسر درصد پوشش مراقبت های تغذیه ای



مخرج کسر درصد پوشش مراقبت های تغذیه ای

.مخرج کسر از طریق فوق برای کلیه گروه های سنی به جز مادران باردار کاربرد دارد



تاکستانآبیکالبرزآوجبویین زهراشهید بلندیاناستانتاکستانآبیکالبرزآوجبویین زهراشهید بلندیاناستانعنوان

الغر1423922122722200.370.260.480.760.390.750.269.94کوتاه قدی شدید

طبیعی516153964065531091.331.022.082.530.941.811.4070.26کوتاه قدی

اضافه وزن1064967237140.270.330.130.440.330.240.1812.48بلند قدی شدید

چاق27287102843468121247461992558570.2668.5075.1176.6168.7868.1071.607.32وزن طبیعی

28441231257585082395517.328.205.573.677.368.177.06100.00چاق

38074147734493152367852843765798.0398.3997.3196.2798.3397.2098.17قد طبیعی

اضافه وزن و چاق4847205149612586736594312.4813.6610.747.9012.5712.4812.0919.80اضافه وزن

7282736427184621181.871.821.391.712.672.121.51الغری شدید

313211753321605952676038.067.837.1910.118.629.137.73الغر

88856668610940992.293.771.470.381.581.371.27الگوی تغذیه نامناسب

133994112178091918391120362934.5027.3938.5558.0926.6538.2946.53نبود مشکل در الگوی تغذیه ای

2455110336276965749521765407263.2168.8459.9741.5371.7760.3452.21وجود مشکل در الگوی تغذیه ای

6798340969274128638395417.5022.7114.994.6818.6413.0912.23الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه لبنیات

7217360664185150952984718.5824.0213.885.3721.8718.0910.86الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روزانه سبزیجات

38201820304608083914379.8412.126.583.7911.7113.375.60الگوی نامناسب تغذیه در مصرف میوه

388381501446171582690029257800100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00امتیاز ارزیابی تغذیه غیر پزشک نوجوان }0{

11387489812702421785648254429.3232.6227.5115.3025.8722.1532.62الگوی نامناسب تغذیه در مصرف تنقالت

10554490499531717791107145227.1732.6621.5520.0425.7837.8518.62الگوی نامناسب تغذیه در تعداد وعده های غذایی در شبانه روز

120865686113610626611118137931.1237.8724.606.7038.5738.2217.68الگوی نامناسب فعالیت بدنی در هفته

769132827531831375604149419.8021.8616.3111.5719.9320.6519.15جمع اضافه وزن و چاقی

386014483961877793297219.949.648.5811.8211.2911.259.24جمع الغری

 نوجوان شش ماهه اول سال 99

درصدتعداد
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در استان قزوینگروه سنی نوجوانان نمودار تن سنجی 

99شش ماهه اول 
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ش نمودار تن سنجی نوجوانان استان قزوین در ش

98ماهه اول 





1399شاخص های دفتر بهبود در سال 



استان قزوینکشور1398و 1397شاخص های کشوری  تغذیه ای سال 

صورت کسر عنوان شاخصردیف
1397سال 

مخرج کسر 
1397سال 

صورت 
کسر سال  

1398

مخرج کسر 
1398سال 

ضریب 
شاخص 

دوره زمانی 
جمع آوری 

داده ها

شاخص سال 
1397

شاخص سال 
1398شاخص سال 1397شاخص سال 1398

1

ج درصدکودکان زير پن
سال مبتال 

به اختالل رشد

3.203.264.144.32يک ساله درصد443341384580707442166986کم وزنی

3.093.184.004.48يک ساله درصد427451384580690072166986کوتاه قدی2

14.5815.2119.5217.81يک ساله درصد20184613845803296532166986در معرض خطر اضافه وزن3

2.122.175.134.10يک ساله درصد293071384580470592166986اضافه وزن و چاقی4

درصد نوجوانان  مبتال5
به اختالل رشد

9.7810.219.248.94يک ساله درصد59423960738076119825994825الغری

2.863.161.961.98يک ساله درصد17345760738071891915994825کوتاه قدی6

7

درصد افراد مبتال به
اضافه وزن

11.2111.4312.5612.69يک ساله درصد680,69160738076850255994825سال5-18

25.6626.0216.7027.31يک ساله درصد848,6443307369822,4313161163سال819-29

37.5838.5640.8240.95يک ساله درصد3025712805047433146228596630سال960-30

18.8719.330.7519.56يک ساله درصد41980622243385218502699357سال به باال1060

11

درصد افراد مبتال به
چاقی

6.997.077.017.23يک ساله درصد424,6136073807423,6135994825سال5-18

11.9912.0011.8512.50يک ساله درصد39642033073693794573161163سال1219-29

23.4523.3323.3223.16يک ساله درصد1887658805047420059358596630سال1360-30

20.3920.2919.6119.19يک ساله درصد45356822243385477432699357سال به باال1460

33.9231.6223.9621.05يک ساله درصد332749980890290862919913وزن گیری نامطلوبدرصد مادران با 15
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قزوین به تفکیک سالدرصد مقایسه  اختالالت وزن گروههای مختلف سنی استان 

97سال 

98سال 
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98درصد مقایسه اختالالت وزن گروههای مختلف سنی استان قزوین با کشور در سال 

کشور

قزوین
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دیابت پیش دیابت فشارخون باال چربی خون باال اضافه وزن  چاقی

1396 1397 1398

پیش دیابت و دیابت -فشارخون باال-چربی خون باال-اضافه وزن-درصد موارد کنترل شده چاقی

98-97-96در سال 



با تشکر از توجه شما


