ارسبل ًبهِ بِ آهَسش ٍپزٍرش جْت دریبفت آهبر
فلوچارت وحوه اجزای بزوامهآهه یاری دختزان

دقیق دختزاى هقطغ هتَسطِ 2 ٍ 1

ارسبل سْویِ هبلی اس سوت داًطگبُ جْت خزیذ
قزظ ّبی هَرد ًیبس اجزای بزًبهِ

هکبتبِ بب اهَر دارٍیی پیزاهَى خزیذ قزظ
آّي ٍتحَیل بِ اًببر

بزگشاری جلسِ بب هسئَلیي آهَسش ٍپزٍرش
ٍبزگشاری کالس آهَسضی جْت هزبیبى
بْذاضتی در خػَظ اجزای ّزچِ بْتز آّي
یبری

تَسیغ قزظ آّي بِ ًوبیٌذگبى آهَسش ٍپزٍرش
ٍضزٍع آّي یبری در آببى هبُ

آهَسش بِ داًص آهَساى قبل اس اًجبم بزًبهِ-
تَسیغ ٍتقسین قزظ در هذارس تَسط
ًوبیٌذگبى اجزا بزًبهِ(هزبیبى بْذاضت) بِ
هذت ّ 16فتِ

پبیص سزسدُ تَسط هزکش بْذاضت اس هذارس
تهیه وتنظیم:فاطمه یوسفی –کارشناس تغذیه ورژیم درمانی

اجزاکٌٌذُ ٍ تکویل چک لیست ٍارسبل
چک لیست ّب بِ داًطگبُ

فلوچارت وحوه اجزای بزوامه پایش ید ادرار
داوش آموسان  8-10ساله

ارسبل اسبهی هذارس ٍ داًص آهَساى اًتخبة ضذُ اس
سوت داًطگبُ

ّوبٌّگی بب آهَسش ٍپزٍرش ضْزستبى ٍغذٍر هجَس
اًجبم کبر تَسط آى ادارُ

ضٌبسبیی هذارس هَرد ًظز ٍداًص آهَساى
اًتخببی آى هذارس

ّوبٌّگی بب هذرسِ هَرد ًظز

دریبفت ٍسبیل اس داًطگبُ (لیَاى یکببر هػزف-
ظزف ًوَ گیزی درة دار-کلذببکس)

هزاجؼِ بِ هذارس ٍضزٍع ًوًَِ گیزی

تحَیل ًوًَِ ّبی گزفتِ ضذُ بِ آسهبیطگبُ
هَرد ًظز داًطگبُ

تهیه وتنظیم:فاطمه یوسفی –کارشناس تغذیه ورژیم درمانی

هزاجؼِ هبدر جْت تطکیل پزًٍذُ پیص اس ببرداری بِ

فلوچارت وحوه اجزای مشاوره تغذیه مادر

هزکش  /پبیگبُ  /خبًِ بْذاضت

باردار

اًجبم هزاقبت بزاسبس دستَرالؼول تَسط کبرضٌبس،
کبرداى یب بَْرس

آیب هبدر دارای ٍسى گیزی
ًبهطلَة هی ببضذ؟
بلی

هیببضذ؟

خیر

ارائِ هطبٍرُ تغذیِ تَسط فزد ارائِ دٌّذُ

تؼییي تبریخ هزاجؼِ بؼذی بز اسبس فزم ّبی

خذهت ٍ تؼییي تبریخ پیگیزی (ّ 2فتِ بؼذ)

هَجَد

هزاجؼِ هبدر ببردار بِ هزکش بْذاضتی در تبریخ
تؼییي ضذُ

آیب هبدر ببردار دارای ٍسى گیزی
کوتز ٍبیطتز اس حذ اًتظبر دارد؟
هیببضذ؟

بلی
ارائِ هطبٍرُ تغذیِ تَسط فزد ارائِ دٌّذُ
خذهت ٍ ارجبع بِ کبرضٌبس تغذیِ

خیر
تؼییي تبریخ هزاجؼِ بؼذی بِ هبدر بز طبق فزم
هزاقبت هبدر ببردار

ارجبع بِ کبرضٌبس تغذیِ جْت دریبفت هطبٍرُ
تخػػی ٍ بزرسی ٍضؼیت اقتػبدی خبًَادُ ٍ
تؼییي تبریخ هزاجؼِ بؼذی(هزاجؼِ بِ هزکش
بْذاضتی در دٍّفتِ آیٌذُ)

آیب رًٍذ ٍسى گیزی پس اس
هطبٍرُ بْبَدی داضتِ است؟

بلی
حذف ارجبع هبدر ببردار بِ هطبٍرُ تغذیِ
ٍبْبَدی هبدر

تهیه وتنظیم:فاطمه یوسفی –کارشناس تغذیه ورژیم درمانی

خیر
ارجبع هبدر ببردار بِ پشضک هتخػع

هزاجؼِ هبدر ٍ کَدک جْت پبیص رضذ کَدک بِ

فلوچارت وحوه اجزای مشاوره تغذیه کودکان

هزکش  /پبیگبُ  /خبًِ بْذاضت

سیز  8سال

اًجبم پبیص کَدک بزاسبس دستَرالؼول هزاقبت
کَدک سبلن تَسط کبرضٌبس ،کبرداى یب بَْرس

آیب کَدک دچبر
اختالل رضذ هیببضذ؟
بلی

خیر

ارائِ هطبٍرُ تغذیِ تَسط فزد ارائِ دٌّذُ

تؼییي تبریخ هزاجؼِ بؼذی بز اسبس سي

خذهت ٍ تؼییي تبریخ پیگیزی بب تَجِ بِ سي

کَدک

کَدک(:سیز  2هبُ= 10رٍس بؼذ/سیز 1
سبل= 15رٍس بؼذ/ببالی  1سبل  30رٍس بؼذ)

هزاجؼِ هبدر ٍ کَدک در تبریخ تؼییي ضذُ
(بب تَجِ بِ تبریخ پیگیزی ببال)

آیب کَدک ٌَّسدچبر
اختالل رضذ هیببضذ؟
بلی

ارجبع بِ پشضک جْت بزرسی ٍ ػلت یببی
ػذم رفغ اختالل رضذ کَدک

خیر

تؼییي تبریخ هزاجؼِ بؼذی بز اسبی سي
کَدک ٍ اػالم بِ هبدرجْت هزاجؼِ

آیب کَدک هبتال بِ
بیوبری هیببضذ؟
خیر

بلی

تجَیش دارٍ ٍ تؼییي تبریخ پیگیزی بز

ارجبع بِ کبرضٌبس تغذیِ جْت دریبفت هطبٍرُ

اسبس دستَرالؼول هبًب

تخػػی ٍ بزرسی ٍضؼیت اقتػبدی خبًَادُ ٍ
تؼییي تبریخ هزاجؼِ بؼذی
(سیز  2هبُ= 10رٍس بؼذ/سیز  1سبل= 15رٍس
بؼذ/ببالی  1سبل  30رٍس بؼذ)

هزاجؼِ هبدر ٍ کَدک در تبریخ تؼییي ضذُ در
هزکش یب پبیگبُ –خبًِ بْذاضت

آیب اختالل رضذ
کَدک بْبَد یبفتِ؟
بلی

است؟

خیر

تکویل فزم پسخَراًذ ٍ تحَیل بِ هبدر جْت

ارجبع بِ پشضک هتخػع اطفبل-بزرسی

ارائِ بِ فزد ارجبع دٌّذُ ٍ قزار دادى در پزًٍذُ

ٍضؼیت هبلی خبًَار جْت هؼزفی بِ کویتِ اهذاد

کَدک

اهبم خویٌی(رُ) جْت دریبفت سبذ غذایی

تهیه وتنظیم:فاطمه یوسفی –کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

فلوچارت وحوه اجزای بزوامه حمایتی – مشارکتی

هزاجؼِ هبدر ٍ کَدک جْت پبیص رضذ کَدک بِ

بهبود تغذیه کودکان سیز  6سال

هزکش  /پبیگبُ  /خبًِ بْذاضت

اًجبم پبیص کَدک بزاسبس دستَرالؼول هزاقبت
کَدک سبلن تَسط کبرضٌبس ،کبرداى یب بَْرس

آیب کَدک دچبر
اختالل رضذ هیببضذ؟
بلی

خیر

ارائِ هطبٍرُ تغذیِ تَسط فزد ارائِ دٌّذُ

تؼییي تبریخ هزاجؼِ بؼذی بز اسبس سي

خذهت ٍ تؼییي تبریخ پیگیزی بب تَجِ بِ سي

کَدک

کَدک

هزاجؼِ هبدر ٍ کَدک در تبریخ تؼییي ضذُ

آیب کَدک ٌَّسدچبر
اختالل رضذ هیببضذ؟
بلی

خیر

ارجبع بِ پشضک جْت بزرسی ٍ ػلت یببی

تؼییي تبریخ هزاجؼِ بؼذی بز اسبی سي

ػذم رفغ اختالل رضذ کَدک

کَدک ٍ اػالم بِ هبدرجْت هزاجؼِ

آیب کَدک هبتال بِ
بیوبری هیببضذ؟
بلی

خیر

تجَیش دارٍ ٍ تؼییي تبریخ پیگیزی بز

ارجبع بِ کبرضٌبس تغذیِ جْت دریبفت هطبٍرُ

اسبس دستَرالؼول هبًب

تخػػی ٍ بزرسی ٍضؼیت اقتػبدی خبًَادُ ٍ
تؼییي تبریخ هزاجؼِ بؼذی

ارجبع بِ کبرضٌبس تغذیِ جْت دریبفت هطبٍرُ
تخػػی ٍ بزرسی ٍضؼیت اقتػبدی خبًَادُ ٍ
تؼییي تبریخ هزاجؼِ بؼذی

هزاجؼِ هبدر ٍ کَدک در تبریخ تؼییي ضذُ

آیب اختالل رضذ کَدک
بْبَد یبفتِ است؟
بلی

خیر

تکویل فزم پسخَراًذ ٍ تحَیل بِ هبدر جْت
ارائِ بِ فزد ارجبع دٌّذُ ٍ قزار دادى در پزًٍذُ

آیب خبًَادُ کَدک

کَدک

دچبر فقز هبلی ّستٌذ؟

بلی
تًسط فزم ضمارٌ  1کمیتٍ امذاد ارسال فزم تحقیق بٍ کمیتٍ امذادارسال کپی ضىاسىامٍ يالذیه يکًدک ،کارت ملی ،سىذ یا اجارٌ وامٍ
مىشل ،کپی کارت رضذ ي مىحىی رضذ
کطیذٌ ضذٌ

خیر

هؼزفی بِ کویتِ اهذاد اهبم خویٌی(رُ) جْت

ارائِ هطبٍرُ تخػػی ٍ درخَاست آسهبیطْبی

دریبفت سبذ غذایی

هزبَطِ ٍ ارجبع بِ سطَح ببالتز ٍ پیگیزی تب رفغ
اختالل رضذ کَدک

تکمیل فزم ضمارٌ  1بزوامٍ حمایتی بزای کًدک تًسط خاوٍ  ،پایگاٌ یا مزکشی کٍکًدک تحت پًضص آن است

کَدک تحت پَضص کویتِ اهذاد جْت دریبفت

-يريد اطالعات کًدک در فزم اکسل تًسط کارضىاس تغذیٍ ستاد ي بایگاوی کپی

سبذ غذایی در یک دٍرُ ضص هبِّ قزار هیگیزد

کارت ي مىحىی رضذ کطیذٌ ضذٌ کًدک
 ارائٍ آمًسضُای بُذاضتی بٍ مادر بصًرت ماَیاوٍ ي ارسال گشارش آن در پایان ماٌَمزاٌ آمار
 ارسال اسامی کلیٍ آمًسش دیذگان بٍ کمبتٍ امذاد در طی َ 2فتٍ ايل َز ماٌتکمیل فزمُای آماری بزوامٍ حمایتی تًسط خاوٍ پایگاٌ ي مزکش ي تکمیل فزمُای  4ي 5ي فعالیتُای بیه بخطی تًسط کارضىاس تغذیٍ ستاد ي ارسال بٍ معايوت َز ضص ماٌ

آیب کَدک سیز  3سبل
است ؟

خیر

بلی
اداهِ دریبفت سبذ غذایی تب پبیبى  3سبلگی

آیب اختالل رضذ کَدک
بْبَد یبفتِ است؟

بلی

خیر

خزٍج اس سْویِ ٍ اػالم بِ کویتِ اهذاد جْت
قطغ سبذ غذایی ٍ بْزُ هٌذی اس دیگز سْویِ
ّبی کویتِ اهذاد در غَرت ػذم رفغ هطکل
هبلی خبًَادُ

اداهِ دریبفت سْویِ تب رقغ اختالل رضذ کَدک

