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(روستايياي مادران باردار ) هاي تغذيه مزاقبتفلوچارت -  
 

 

 

 

 

 

 بلٍ                                      

       

 خیز                                                                   

                                                                         

                                

                                                                                    

                                            

                                                                                

                                                                                          بلٍ                                            

                                                                              

 خیز                                                                   

                     

                                                                         

 

 

                                                                                            

ار جهت مراقبت به خانه مادر باردورود 

 بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی 

 انجام مراقبت های معمول بارداری

 معمًلَاي  ارایٍ مزاقبت ي آمًسش

مطابق بزوامٍ کشًري مادري   تغذیٍ

 ایمه ادامٍ می یابذ

 ءسور آیا مادر باردا

؟دارد تغذیه  

به پزشک یا ماما ارجاع داده می شود.   

طبق  بر حسب علت سوء تغذیه ارائه توصیه های تغذیه ای الزم

صورت می گیرد راهنمای کشوری دوران بارداری و. شیردهی  

 پیگیری الزم توسط پزشک یا ماما صورت می گیرد

مشکل موجود بر آیا 

 طرف شده است؟

 جهت ادامه مراقبتهای معمول پسخوراند مشاوره تغذیه ای توسط کارشناس تغذیه

دارسال می گرد یا ماما به پزشک  

 مشاوره تغذیه ای توسط کارشناس تغذیه صورت می گیرد

به کارشناس تغذیه ارجاع داده می شود توسط پزشک مادر باردار  

*غربالگری مادر باردار از لحاظ سوء تغذیه   

 َاي معمًل ارایٍ مزاقبت ي آمًسش

مطابق بزوامٍ کشًري مادري   تغذیٍ

 ادامٍ می یابذایمه 

به بهورز توسط سخوراند پ

 پزشک یا ماما ارسال می گردد
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بنیاد علويبه  معزفي مادر باردار فلوچارت   
 

 

 

 

 

 

 خیر 

 خیر

 بله 

 

 خیر 

 خیر

 بله بله

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 بررسی وضعیت مادر توسط مامای مرکز 

 ءسور آیا مادر باردا

؟دارد تغذیه  

 بررسی مدارک مادر در واحد بهبود تغذیه

شرایط  جدواآیا 

دریافت سبد غذایی 

؟هست   

شود در واحد بهبود تغذیه وارد سامانه بنیاد علوی می نام مادر باردار-1  

 نام مادر وشماره تلفن همراه مادر وارد لیست پیامک می شود جهت اطالع رسانی -2

 

  

  توسط پزشک مرکز 3فرم شماره  وتایید *غربالگری مادر باردار از لحاظ سوء تغذیه

توسط   3معرفی مادر وتکمیل فرم شماره

 بهورز

 َاي معمًل ارایٍ مزاقبت ي آمًسش

ًري مطابق بزوامٍ کش  تغذیٍ

 مادري ایمه ادامٍ می یابذ

مزاقبت ي پسخًراوذ مبىی بزارایٍ 

مطابق بزوامٍ   تغذیٍ َاي معمًل آمًسش

 کشًري مادري ایمه ادامٍ می یابذ

تایید مادر جهت دریافت سبد غذایی به پسخوراند 

  اعالم می شود  مر کز معرفی کننده

 

 مه داردماه بعداز زایمان ادا6تداوم توزیع سبد غذایی تا -1

 درخصوص زمان توزیع سبددوماه یکبار اطالع رسانی به مراکز هر -2

 بعد از توزیع  ،سبد دریافتی به تفکیک برای هر مادر وارد سامانه می شود -3

بعد از توزیع لیست اسامی در سامانه به روز می شود اسامی مادران که آخرین نوبت سبد را -4

 شده اند به مراکز پسخوراند میشود دریافت نموده اند واز برنامه خارج 

 در سطح خانه های بهداست ومراکز تداوم برنامه آموزش تغذیه  -5

 سطح مراکز وارائه پسخوراند  مربوطه  درنظارت واحد بهبود تغذیه  بر اجرای برنامه -6
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 * مًارد تشخیص سًء تغذیٍ مادر:

 1- BMI  25یا بیشتز اس  5/18قبل اس بارداري سیز 

 داشته رژیم غذایی درماوی بزاي یک بیماري -2

 يسن گیزي وامىاسب )طبق جذيل يسن گیزي( -3

 آومی متًسط یا شذیذ -4

 ش غذایی محذيد    استفادٌ اس رژیم َاي غذایی غیز متعارف یا با ارس -5
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(روستايياي مادران باردار ) هاي تغذيه مزاقبتفلوچارت -  
 

 

 

 

 

 

 بلٍ                                      

       

 خیز                                                                   

                                                                         

                                

                                                                                    

                                            

                                                                                

                                                                                          بلٍ                                            

                                                                              

 خیز                                                                   

                     

                                                                         

 

 

مادر باردار جهت مراقبت به خانه ورود 

 بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی 

 انجام مراقبت های معمول بارداری

 معمًلَاي  ارایٍ مزاقبت ي آمًسش

مطابق بزوامٍ کشًري مادري   تغذیٍ

 ایمه ادامٍ می یابذ

 ءسور آیا مادر باردا

؟دارد تغذیه  

به پزشک یا ماما ارجاع داده می شود.   

طبق  بر حسب علت سوء تغذیه ارائه توصیه های تغذیه ای الزم

صورت می گیرد راهنمای کشوری دوران بارداری و. شیردهی  

 پیگیری الزم توسط پزشک یا ماما صورت می گیرد

مشکل موجود بر آیا 

 طرف شده است؟

 جهت ادامه مراقبتهای معمول پسخوراند مشاوره تغذیه ای توسط کارشناس تغذیه

دارسال می گرد یا ماما به پزشک  

 مشاوره تغذیه ای توسط کارشناس تغذیه صورت می گیرد

به کارشناس تغذیه ارجاع داده می شود توسط پزشک مادر باردار  

*غربالگری مادر باردار از لحاظ سوء تغذیه   

 َاي معمًل ارایٍ مزاقبت ي آمًسش

مطابق بزوامٍ کشًري مادري   تغذیٍ

 ه ادامٍ می یابذایم
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(روستايياي مادران باردار ) هاي تغذيه مزاقبتفلوچارت -  
 

 

 

 

 

 

 بلٍ                                      

       

 خیز                                                                   

                                                                         

                                

                                                                                    

                                            

                                                                                

                                                                                          بلٍ                                            

                                                                              

 خیز                                                                   

                     

                                                                         

 

 

به بهورز توسط پسخوراند 

 پزشک یا ماما ارسال می گردد

مادر باردار جهت مراقبت به خانه ورود 

 بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی 

 انجام مراقبت های معمول بارداری

 معمًلَاي  ارایٍ مزاقبت ي آمًسش

مطابق بزوامٍ کشًري مادري   تغذیٍ

 ایمه ادامٍ می یابذ

 ءسور آیا مادر باردا

؟دارد تغذیه  

به پزشک یا ماما ارجاع داده می شود.   

طبق  بر حسب علت سوء تغذیه ارائه توصیه های تغذیه ای الزم

صورت می گیرد داری و. شیردهیراهنمای کشوری دوران بار  

 پیگیری الزم توسط پزشک یا ماما صورت می گیرد

مشکل موجود بر آیا 

 طرف شده است؟

 جهت ادامه مراقبتهای معمول پسخوراند مشاوره تغذیه ای توسط کارشناس تغذیه

دارسال می گرد یا ماما به پزشک  

یه ای توسط کارشناس تغذیه صورت می گیردمشاوره تغذ  

به کارشناس تغذیه ارجاع داده می شود توسط پزشک مادر باردار  

*دار از لحاظ سوء تغذیه غربالگری مادر بار  

 َاي معمًل ارایٍ مزاقبت ي آمًسش

مطابق بزوامٍ کشًري مادري   تغذیٍ

 ایمه ادامٍ می یابذ
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اي مادران باردار )شهزي( هاي تغذيه فلوچارت مزاقبت  

 
 

 

 

 

 

 

 

 خیز                                         

 بلٍ                                                                          

                                                                        

                                

 

                                         بلٍ                                          

                                            

                 خیز                                                                              

                                                                                                                         

                                                                              

                                                                          

 

 

                                     

های معمول بارداری انجام مراقبت  

 ءسور آیا مادر باردا

؟دارد تغذیه  

طبق راهنمای  بر حسب علت سوء تغذیه ارائه توصیه های تغذیه ای الزم

صورت می گیرد داری و شیردهیکشوری دوران بار  

 پیگیری الزم توسط پزشک یا ماما صورت می گیرد

مشکل موجود بر آیا 

 طرف شده است؟

ه ای توسط کارشناس تغذیه صورت می گیردمشاوره تغذی  

به کارشناس تغذیه ارجاع داده  توسط پزشک مادر باردار

 می شود

  *غربالگری مادر باردار از لحاظ سوء تغذیه

 به مادر باردار جهت مراقبتورود 

 مرکز بهداشتی درمانی 

 َاي معمًل ارایٍ مزاقبت ي آمًسش

مطابق بزوامٍ کشًري مادري   تغذیٍ

 ایمه ادامٍ می یابذ

 َاي معمًل ارایٍ مزاقبت ي آمًسش

مطابق بزوامٍ کشًري مادري   تغذیٍ

 ایمه ادامٍ می یابذ

پسخوراند مشاوره تغذیه ای توسط 

جهت ادامه  کارشناس تغذیه

 یا ماما به پزشک مراقبتهای معمول

دارسال می گرد  

 

به بهورز توسط پسخوراند 

 پزشک یا ماما ارسال می گردد



7 
 

                                                        

در  و پیگیری شود.  هفته 2مدتپس از آخرین خانه هم الزم است، رفع کامل مشکل از بهورز پس از  -1                     

 .داردصورت عدم رفع مشکل نیاز به ارجاع و مشاوره متخصص تغذیه وجود 

                                                 

 

                                                 

                                                                           

                                                                         

 * موارد تشخیص سوء تغذيه مادر:

 1- BMI  25یا بیشتز اس  5/18قبل اس بارداري سیز 

 داشته رژیم غذایی درماوی بزاي یک بیماري -2

 يسن گیزي وامىاسب )طبق جذيل يسن گیزي( -3

 آومی متًسط یا شذیذ -4

 استفادٌ اس رژیم َاي غذایی غیز متعارف یا با ارسش غذایی محذيد     -5
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 فلوپارت کودکان نیاسمنذ سبذ غذايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلی 

               

  خیز 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ماٌ سمان می بزد2ایه باسٌ سماوی حذيد 

 

شناسايي کودکان نیاسمنذ سبذ حمايتي در  

وخانه هاي بهذاشت پايگاه ها   

ارسال لیست اسامي کودکان به 

ذ بهبود تغذيهحوا  

بزرسي علت ارجاع وتعذاد نسبت 

 به کل کودکان تحت پوشش

آيا صحت اسامي ارسالي تايیذ 

دمي شو  

طي تماس تلفني با 

 مزاکشعلت بزرسي مي شود 

ت اسامي کودکان داراي اختالل رشذ سلی

ويامبتال به سوءتغذيه با تايیذ معاونت 

گزدد امذاد ارسال ميبهذاشتي به کمیته   

انجام تحقیفات میدانی از وضعیت خانوار 

 وتایید توسط کمیته امداد 

به  از کمیته امداد لیست اسامی تایید شده

ال میشودسمعاونت ار  

ماه سبد  6کودکان تایید شده به مدت 

 غذایی دریافت می کنند

لیست اسامی به تفکیک به مراکز ارسال می شود 

ماه تحت پیگیری و مراقبت ویژه قرار می  6وطی 

 کیرند
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 فلوچارت در خواست سبذ اس بنیاد علوي                 

 

 

 

 

 

 خیر                             

 

 

 بلی             

   

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 

                                                                           

                                                              

 
 
 
 
 
 

تکمیل پرونده مادر باردار نیازمند 

سبد حمایتی  در خانه های بهداشت 

 وپایگاه

چک کردن پرونده هاتوسط کارشناس 

 برنامه

تایید صحت 

 مدارک

تماس تلفنی وبررسی علت 

ارسال مدارک بدون آیتم ویا 

 نقص مدارک

ثبت اسامی مادران تایید 

شده در سامانه بنیاد 

 علوی  بصورت آنالین

 تخصیص سبد برای مادر

ایمیل اسامی مادران 

از بنیاد به واحد 

 بهبود تغذیه

 ارسال کامیون خشکبار 

ارسال کامیون مرغ یک 

بعد از تخلیه خشکبارهفته   

 مک از کلیهتهیه لیست پیا

ریافت مادرانی که باید سبد د

 کنند
 تعیین تاریخ توزیع

 مکاتبه باشبکه ومراکز 

 ارسال پیامک برای مادران

 توزیع سبد برای مادران

 روز روز 66تا  45زمان حدود           45این بازه 

 روزر

هماهنگی با نماینده بنیاد 

در  برای تعیین تاریخ توزیع

 سطح دانشگاه



16 
 

بنیاد علويبه  معزفي مادر باردار فلوچارت   
 

 

 

 

 

 

 خیر 

 خیر

 بله 

 

 خیر 

 خیر

 بله بله

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 بررسی وضعیت مادر توسط مامای مرکز 

 ءسور آیا مادر باردا

؟دارد تغذیه  

 بررسی مدارک مادر در واحد بهبود تغذیه

شرایط  جدواآیا 

دریافت سبد غذایی 

؟هست   

شود نام مادر باردار در واحد بهبود تغذیه وارد سامانه بنیاد علوی می-1  

 نام مادر وشماره تلفن همراه مادر وارد لیست پیامک می شود جهت اطالع رسانی -2

 

  

  توسط پزشک مرکز 3فرم شماره  وتایید *غربالگری مادر باردار از لحاظ سوء تغذیه

توسط   3معرفی مادر وتکمیل فرم شماره

 بهورز

 َاي معمًل ارایٍ مزاقبت ي آمًسش

مطابق بزوامٍ کشًري   تغذیٍ

 مادري ایمه ادامٍ می یابذ

مزاقبت ي پسخًراوذ مبىی بزارایٍ 

مطابق بزوامٍ   تغذیٍ َاي معمًل آمًسش

 کشًري مادري ایمه ادامٍ می یابذ

تایید مادر جهت دریافت سبد غذایی به پسخوراند 

  اعالم می شود  مر کز معرفی کننده

 

 ماه بعداز زایمان ادامه دارد6تداوم توزیع سبد غذایی تا -1

 رخصوص زمان توزیع سبدددوماه یکبار اطالع رسانی به مراکز هر -2

 بعد از توزیع  ،سبد دریافتی به تفکیک برای هر مادر وارد سامانه می شود -3

بعد از توزیع لیست اسامی در سامانه به روز می شود اسامی مادران که آخرین نوبت سبد را دریافت -4

 نموده اند واز برنامه خارج شده اند به مراکز پسخوراند میشود 

 در سطح خانه های بهداست ومراکز ه آموزش تغذیه تداوم برنام -5

 سطح مراکز وارائه پسخوراند  مربوطه  درنظارت واحد بهبود تغذیه  بر اجرای برنامه -6

 

 


