
حمایتی مادران برنامه 

و کودکان باردار 

نیازمند

بهداشتواحد بهبود تغذیه  معاونت 

1400





برنامه حمایت تغذیه ای از مادران باردارو 

شیرده نیازمند و دچار سوئ تغذیه

:هدفگروه

زایمانازپسماه6تا4ماهابتدایازتغذیهسوئبهمبتالباردارمادارن

:مداخلهموردمناطق

روستا

شهرحاشیه

:مادرانانتخابشاخص

نیازمندی

بهداشتیهایشاخص



شاخص های بهداشتی انتخاب مادران 

حمایت تغذیه ایطرح 

امتیازنام شاخصردیف

1BMI<18.54در شروع بارداری

g/dc2 11هموگلوبین کمتر از 2

2وزن گیری کمتر از حد مطلوب در دوران بارداری3

1کیلوگرم در قبل از بارداری45وزن کمتر از 4



شاخص های بهداشتی انتخاب مادران 

طرح حمایت تغذیه ای

امتیاز 

کسب شده 
3الی 31الی 61الی 64الی 94الی 97الی 7

حاشیهروستاحاشیهروستاحاشیهروستامنطقه

123456اولویت



شاخص های بهداشتی انتخاب مادران 

طرح حمایت تغذیه ای

ردیف
نام و نام خانوادگی 

مادر
کد ملی

تاریخ شروع 

بارداری

زمان ورود به 

به هفته )طرح 

(بارداری

تاریخ 

زایمان

زمان 

خروج از 

طرح به 

هفته

علت ورود

شماره 

تماس

نام 

/  مرکز

خانه 

پ/بهداشت

ایگاه

امضاء 

رضایت 

مادر

امتیاز

1234



باردار و برنامه حمایت تغذیه ای از مادران 

شیرده نیازمند و دچار سوئ تغذیه

باشدمیماه6زیرباردارمادرانباپذیرشاولویت

نیستسبداخذمادربرایحضوربهضرورتی

شودانجاممجازاقالمازهافروشگاهکلیهازخرید

باشندداشتهاموزشیکارتبایستیمادرانکلیه

گرددممهورفروشگاهتوسطبایستیکارت

گرددمهرکارتوببیننداموزشبایستیمادرانکلیه



فرم عملکرد برنامه حمایت تغذیه ای از مادران باردار و 

شیرده دچار سوء تغذیه نیازمند با همکاری کمیته امداد امام 

(ره)خمینی 

ردیف

نام 

اشهرست

ن

مادران تحت پوشش حمایت تغذیه ايمادران واجد شرایط حمایت تغذیه ايكل مادران
مادران 

باردار با 

وزن گیری

مطلوب

پس از )

دریافت 

(سبد

مادران 

باردار با 

وزن گیری

نامطلوب

پس از )

دریافت 

(سبد

وزن زمان تولد 

نوزادان

(به گرم ) 

روند رشد کودک 

(وزن برای سن)

مادران شرکت کننده

در 

دوره های آموزشی

شیردهباردارشیردهباردارشیردهباردار
بیشتر یا 

2مساوی

500

کمتر از 

2500
شیردهباردارنامطلوبمطلوب

روستاشهر
حاشیه 

شهر
روستاشهر

حاشیه 

شهر
روستاشهر

حاشیه 

شهر
روستاشهر

حاشیه 

شهر
روستاشهر

حاشیه 

شهر
روستاشهر

حاشیه 

شهر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد



كل مادران

شیردهباردار

حاشیه شهرروستاشهرحاشیه شهرروستاشهر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

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

(ره)تغذیه نیازمند با همکاری کمیته امداد امام خمینی 



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

(ره)سوء تغذیه نیازمند با همکاری کمیته امداد امام خمینی 

مادران واجد شرایط حمایت تغذیه اي

شیردهباردار

حاشیه شهرروستاشهرحاشیه شهرروستاشهر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد



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

(ره)تغذیه نیازمند با همکاری کمیته امداد امام خمینی 

مادران تحت پوشش حمایت تغذیه اي

شیردهباردار

حاشیه شهرروستاشهرحاشیه شهرروستاشهر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد



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

(ره)تغذیه نیازمند با همکاری کمیته امداد امام خمینی 

مادران باردار با 

وزن گیری مطلوب

(پس از دریافت سبد)

مادران باردار با 

وزن گیری نامطلوب

(پس از دریافت سبد)

درصدتعداددرصدتعداد



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

(ره)تغذیه نیازمند با همکاری کمیته امداد امام خمینی 

(به گرم ) نوزادانوزن زمان تولد 

2500کمتر از 2500بیشتر یا مساوی

درصدتعداددرصدتعداد



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

(ره)تغذیه نیازمند با همکاری کمیته امداد امام خمینی 

(وزن برای سن)روند رشد کودک 

نامطلوبمطلوب

درصدتعداددرصدتعداد



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

(ره)تغذیه نیازمند با همکاری کمیته امداد امام خمینی 

تشکیل گروه اموزش مجازی در واتساپ

مادران شرکت کننده در 

دوره های آموزشی

شیردهباردار

درصدتعداددرصدتعداد



59تا 6برنامه حمایت تغذیه ای 

ماهه مبتال به سوئ تغذیه خانوارهای 

نیازمند



ماهه مبتال به 59تا 6برنامه حمایت تغذیه ای 

سوئ تغذیه خانوارهای نیازمند

دید و کم شناسایی کودکان مبتال به سوء تغذیه بر اساس شاخص های الغری، کم وزنی ش•
وزنی

: الغر یا سوء تغذیه حاد متوسط•

 115mm<muac<125mmیا -3z-scareتا -2zscor≥ وزن برای قد کودکمنحنی •

:کم وزنی شدید•

3z-score-کودک کمتر از وزن برای سنمنحنی •

:کم وزنی•

3z-score-تا  2z-score-کودک کمتر از  وزن برای سنمنحنی •



ماهه مبتال به 59تا 6برنامه حمایت تغذیه ای 

سوئ تغذیه خانوارهای نیازمند

یولوژیک ارجاع به پزشک جهت بررسی بیشتر که آیا مشکل کم وزنی کودک به علل فیز•
یا بیماری خاص می اشد یا خیر؟ 

یماری با تایید پزشک و درصورتیکه مشکل کم وزنی کودک به علل فیزیولوژیک یا ب•
رددگکودک وارد طرح رضایت مادربا بی بضاعت باشدخاصی نباشد و خانواده کودک 



ردی

ف

نام و نام 

خانوادگی 

کودک

نام پدر
کد ملی

کودک

تاریخ 

تولد 

کودک 

روز ، )

ماه، 

(سال

شماره 

شناسنامه

کودک

شماره تلفن 

ثابت منزل

شماره تلفن 

همراه 

سرپرست

شاخص سوء 

، کم وزنی)تغذیه 

کم وزنی شدید،

(الغری

سن 

کودک 

(ماه)

علت 

خروج

نشانی 

محل 

سکونت



ردی

ف

نام و نام 

خانوادگی 

کودک

نام پدر

کد 

ملی 

کودک

نام و نام 

خانوادگی 

پدر

نام و نام 

خانوادگی 

مادر

شغلوضعیت حیاتکد ملی

مادرپدر

مادرپدرمادرپدر

زنده

شده
ت 

فو

زنده

شده
ت 

فو

کار
بی

کارمند

سته
ش

بازن

کارگر

شاورز
ک

کار
بی

کارمند

سته
ش

بازن

کارگر

شاورز
ک



تکمیل فرم های اطالعات کودکان و والدین کودکان  و جمع بندی•

هجامعمعرفی کودکان از طریق پزشک مرکز  و مکاتبه اداری به واحد بهبود تغذیه •

یه جهت فهرست کودکان معرفی شده توسط مراکز به کمیته امداد توسط واحد بهبود تغذ•
.بررسی ارسال می گردد

واهد فهرست اسامی کودکان تایید شده کمیته امداد به مراکز و خانه های بهداشت ارسال خ•
.گردید



ماهه مبتال به 59تا 6برنامه حمایت تغذیه ای 

سوئ تغذیه خانوارهای نیازمند

مدت زمان دریافت بن کارت غذایی تعریف شده•

سبد 18حداکثر )سالگی 2ماهه پس از شناسایی به طور مستمر تا 6-23کلیه شیرخواران •
(غذایی

سبد 12حداکثر )به مدت یکسال به طور مستمر و ماهیانه( سال به باال2)ماهه 24-59کودکان •
(غذایی

خروج کودک •

یل عدم در صورتیکه کودک وزنگیری نامناسب داشته باشد و پزشک علت غیر تغذیه ای را دل•
.وزن گیری کودک بداند و در صورت صالحدید پزشک کودک از برنامه خارج می شود

مراجعه نکردن مادر جهت مراقبت کودک و عدم حضور در کالس های آموزشی•



ماهه مبتال به 59تا 6برنامه حمایت تغذیه ای 

سوئ تغذیه خانوارهای نیازمند

:  چند نکته•

تغذیه کودکان شناسایی شده ، چه وارد طرح شوند و یا خیر  توسط پزشک به کارشناس•
در مراکز شهری، مراجعه حضوری با رضایت مادر و در مراکز .)ارجاع داده شوند

(روستایی مشاوره غیر حضوری

از کارت آموزشی و مراقبت برای کودکان صادر و ارسال خواهد گردید و بایستی بعد•
ائه مراقبت و آموزش ممهور گردد و دریافت سبد غذایی ماهانه از فروشگاه مشروط به ار

.بن کارت ممهور شده می باشد



مکمل یاری

بر اساس آخرین دستورالعمل وزارتی برای ( و آهنA،D)مکمل یاری با ریز مغذی ها •
.ماهگی باید انجام شود24کودکان تا 



ات فرم گزارش آمار کودکان تحت پوشش و بهبود یافته در هر سال توسط مراکز خدم•
.جامع سالمت به ستاد معاونت بهداشت ارسال گردد



ماهه59تا 6فرم عملكرد برنامه حمایت تغذیه ای كودكان 

ماهه تحت پوشش دانشگاه در طول سال59تا 6كل كودكان تعداد  1
در طول سالواجد شرایط حمایت تغذیه اي ماهه 59تا 6تعدادكودكان  2
تعریف شده در طول سالدریافت كننده بن كارت غذایي ماهه 59تا 6تعدادكودكان  3

ماهه دریافت كننده بن كارت غذایي تعریف شده در طول سال59تا 6درصد كودكان  4
در طول سال پشت نوبتي ماهه 59تا 6تعداد كودكان  5
ماهه پشت نوبتي در طول سال59تا 6درصد كودكان 6

در طول سالبن كارت هاي غذایي توزیع شده تعداد كل  7
در طول سال بهبود یافته ماهه 59تا 6تعدادكودكان  8

ماهه بهبود یافته در طول سال 59تا 6درصدكودكان  9
در طول سال( تحت پوشش برنامه حمایتي)ماهه 6-12مادران داراي كودك تعداد  10
در طول سال (عملي_تئوري )آموزش دیده در خصوص تغذیه تكمیلي ( تحت پوشش برنامه حمایتي)ماهه 6-12كودكانمادران تعداد  11

طول سال در ( عملي_تئوري )تكمیليآموزش دیده در خصوص تغذیه ( تحت پوشش برنامه حمایتي)ماهه 6-12درصد مادران كودكان 12
در طول سال( تحت پوشش برنامه حمایتي )سال 1-5مادران كودكان تعداد  13

سال در طول سال1-5در خصوص تغذیه كودك آموزش دیده ( پوشش برنامه حمایتي تحت )سال1-5تعداد مادران كودكان  14
سال در طول سال1-5آموزش دیده در خصوص تغذیه كودك ( تحت پوشش برنامه حمایتي)سال1-5درصد مادران كودكان 15

در طول سالمراجعه كننده جهت مشاوره تغذیه برنامه حمایتي تحت پوششماهه 59تا 6تعداد كودكان  16
ماهه تحت پوشش برنامه حمایتي مراجعه كننده جهت مشاوره تغذیه در طول سال59تا 6درصد پوشش كودكان  17

(ویژه برنامه حمایتي) برگزار شده در طول سالتعداد وبینارها، كارگاهها و كالس هاي آموزشي  18
(ویژه برنامه حمایتي)آموزشي برگزار شده در طول سال هاي س الكو آموزشي كارگاههايتعداد شركت كنندگان در وبینارها،  19



بزرگوارانبا تشکر از بذل توجه شما 


