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 اص ساماوٍ سیباستان آرسبایجان ششقی  گشيٌ بُبًد تغزیٍشاخص َای استخشاج  دستًسالعمل

 گشيٌ بُبًد تغزیٍ اص ساماوٍ سیب ) غیش پضشک/ پضشک (شاخص َای دستًسالعمل استخشاج 

 وحًٌ استخشاج عىايیه شاخص 

كًدكان سیز پىج سال درصذ 

 كًتاٌ قذی مبتال بٍ

 است. -SD2سال کِ قذ تزای سي آًْا کوتز اس  5تؼذاد کَدکاى سیز  : صَرت

تایپ کلوِ کَتاُ در تاکس طثقِ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا صَرت : گشارش ّا

 جستجَ تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  سال در تاکس سي  5تا   رٍس 1تایپ  تٌذی

 ضذیذ ٍ کَتاُ قذیکَتاُ قذی کَتاُ قذ، اًتخاب 

 َمبا 6214ي كًتاٌ قذی شذیذ؛ كذ 7234 كذ ؛ قذی كًتاٌ ، 31381 كذ ؛ قذ كًتاٌ عىايیه)

 .(ذوشً جمع

 است ضذُ ثثت آًْا قذ سهاًی دٍرُ ایي در کِ سال 5 سیز کَدکاى تؼذاد:  هخزج

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

گزٍُ سٌی کوتز  – ارسیاتی اس ًظز ٍضؼیت قذ" اًتخاب  در تاکس هزاقثت ٍقذ  تایپ کلوِ   تاریخ

 اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ   " )غیزپشضک( سال 5اس 

درصذ كًدكان سیز پىج سال 

 يسوی كم مبتال بٍ

 است. -SD2سال کِ ٍسى تزای سي آًْا کوتز اس  5تؼذاد کَدکاى سیز  : صَرت

تایپ کلوِ ٍسى در تاکس طثقِ   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت

 ٍ کن ٍسًی ضذیذ اًتخاب کن ٍسى جستجَ سال در تاکس سي 5تا  رٍس 1تایپ سي  تٌذی

 ٍ جوغ ایي هَارد

ي سًء تغذیٍ شذیذ یا كم يسوی  6210 كم يسوی شذیذ؛ كذ ،31378 كذ ؛ كم يسن ايیهعى)

 (ذ.وي با َم جمع شً  اوتخاب 7446شذیذ؛ كذ 

 است ضذُ ثثت آًْا ٍسى سهاًی دٍرُ ایي در کِ سال 5 سیز کَدکاى تؼذاد:  هخزج

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْا گشارش ّا:  هخزج

 کَدک سالنٍسى  ارسیاتی اس ًظز ٍضؼیت" اًتخاب  تایپ کلوِ ٍسى در تاکس هزاقثت ٍ  تاریخ

 اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ  ")غیزپشضک(  سال 5کوتز اس 

درصذ كًدكان سیز پىج سال 

 الغزی مبتال بٍ

 است. -SD2سال کِ ٍسى تزای قذ آًْا کوتز اس  5تؼذاد کَدکاى سیز  : صَرت

در تاکس طثقِ الغزی تایپ کلوِ  گشارش تطخیص گشارش هزاقثتْا گشارش ّا:  صَرت

ٍ الغزی  ی، الغزالغز ػٌاٍیي اًتخاب جستجَ سال در تاکس سي 5تا  رٍس 1سي  ٌذیت

 ضذیذ

 ؛ (BMI=$BMI)الغز ، 31456؛ كذ (BMI=$BMI265) الغز ، 31404 كذ ؛الغز هيیعىا)

با َم 31403، الغزی شذیذ؛ كذ 31455؛ كذ(BMI=$BMI265) شذیذ الغزی،  6327 كذ

 .(ذوشً جمع

 است ضذُ ثثت آًْا ٍسى ٍ قذ سهاًی دٍرُ ایي در کِ سال 5 سیز کَدکاى تؼذاد:  هخزج

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

 ٍسى کَدک سالنارسیاتی اس ًظز ٍضؼیت " اًتخاب  تایپ کلوِ ٍسى در تاکس هزاقثت ٍ  تاریخ

 اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ  ")غیزپشضک( سال 5کوتز اس 

 

 

 سال 5سیز  كًدكاندرصذ 

  مبتال بٍ اضافٍ يسن ي چاقی

 است. -SD2سال کِ ٍسى تزای قذ آًْا تاالی  5تؼذاد کَدکاى سیز  : صَرت

سال در تاکس  5تا  رٍس 1سي   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت

 در تاکس طثقِ تٌذیاضافِ ٍسى  تایپ کلوِ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  سي

هَارد چاقی ٍ اضافِ اًتخاب  جستجَ در تاکس طثقِ تٌذی چاق تایپ کلوِ  جستجَ

 (ایي هَاردٍسى )جوغ 

 كذ ؛(BMI=$BMI) يسن افشایش ي ،چاقی 31461 كذ ؛(BMI=$BMI265) چاق عىايیه)
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 6331؛كذ(BMI=$BMI)ي چاق 6335؛كذ (BMI=$BMI) ، چاقی31380، چاق؛ كذ  7073

، اضافٍ  31460؛كذ(BMI=$BMI265) يسن اضافٍ ، 6422؛كذ(BMI=$BMI)يسن اضافٍ ،

 .(ذوشً جمع َم با 31386يسن كذ 

 است ضذُ ثثت آًْا ٍسى ٍ قذ سهاًی دٍرُ ایي در کِ سال 5 سیز کَدکاى تؼذاد:  هخزج

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

 ٍسى کَدک سالنارسیاتی اس ًظز ٍضؼیت " اًتخاب  تایپ کلوِ ٍسى در تاکس هزاقثت ٍ   تاریخ

 اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک( سال 5کوتز اس 

 

 

 

 سال 18تا  5 وًجًاوان درصذ

  مبتال بٍ اضافٍ يسن ي چاقی

 است. + سد اسکَر 1تاالی تزای سي آًْا  BMIتؼذاد ًَجَاًاًی کِ هٌحٌی  : صَرت

در تاکس  )کلوِ غزتالگزی(تایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت

تایپ تاریخ سال در   "غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص رضذ ًَجَاى)غیزپشضک("ػٌَاى ٍ اًتخاب  هزاقثت

 (هَاردهَارد چاقی ٍ اضافِ ٍسى ) جوغ ایي اًتخاب  جستجَ تاکس تاریخ

   31460؛كذ(BMI=$BMI265) يسن اضافٍ، 31386، اضافٍ يسن؛كذ31380چاق؛كذ هايیعى)

 .(شًد جمع َم با 31461؛ كذ(BMI=$BMI265) چاق،

 ضذُ ارسیاتی ًَجَاًاى جوؼیتهخزج: 

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص رضذ  "ػٌَاى  اًتخاب در تاکس هزاقثت ٍ )کلوِ غزتالگزی( تایپ  تاریخ

 اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ "ًَجَاى)غیزپشضک(

 سال 29تا 18 جًاوان درصذ

  مبتال بٍ اضافٍ يسن ي چاقی

 است.  25آًْا هساٍی یا تیطتز اس  BMIتؼذاد جَاًاًی کِ  : صَرت

در تاکس  (تَدُ)کلوِ تایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت

تایپ تاریخ   "سال( 29تا  18( جَاًاى )BMIارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی )"ػٌَاى  هزاقثت ٍ اًتخاب

 جوغ ایي دٍ هَرد(هَارد چاقی ٍ اضافِ ٍسى ) اًتخاب  جستجَ  سال در تاکس تاریخ

 َم با 6422؛كذ(BMI=$BMI)يسن اضافٍ،  6335؛كذ  (BMI=$BMI) یچاق  هايیعى)

 .(شًد جمع

 ضذُ ارسیاتی جَاًاى جوؼیتهخزج: 

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

( BMIارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی )"ػٌَاى  اًتخاب در تاکس هزاقثت ٍ (تَدُ)کلوِ  تایپ تاریخ

 اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ  "سال( 29تا  18جَاًاى )

 59تا  30 میاوساالن درصذ

مبتال بٍ اضافٍ يسن ي  سال

 چاقی

 است.  25آًْا هساٍی یا تیطتز اس  BMIتؼذاد هیاًساالًی کِ  : صَرت

در  (تي سٌجی)کلوِ تایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت

تایپ تاریخ سال   "تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ )غیزپشضک("ٍ اًتخاب ػٌَاى  هزاقثتتاکس 

 هَارد چاقی ٍ اضافِ ٍسى ) جوغ ایي دٍ هَرد(اًتخاب  جستجَ در تاکس تاریخ

 جمع َم با 6422؛كذ(BMI=$BMI) يسن اضافٍ، 6331؛كذ(BMI=$BMI) چاق  هايیعى)

 . (شًد
 ضذُ ارسیاتی هیاًساالى جوؼیتهخزج: 

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی "ٍ اًتخاب ػٌَاى  هزاقثتدر تاکس  (تي سٌجی)کلوِ تایپ  تاریخ

 تؼذاد خذهت گیزًذُاًتخاب  جستجَ "تغذیِ )غیزپشضک(

بٍ  سال 60 سالمىذان درصذ

 مبتال بٍ اضافٍ يسن ي چاقی باال

 است.  27آًْا هساٍی یا تیطتز اس  BMIتؼذاد سالوٌذاًی کِ  : صَرت

در تاکس  (غزتالگزی)کلوِ ایپت  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت

تایپ تاریخ سال در تاکس   "سالوٌذاى )غیزپشضک(غزتالگزی تغذیِ در "ػٌَاى  ٍ اًتخاب هزاقثت

 هَارد چاقی ٍ اضافِ ٍسى ) جوغ ایي دٍ هَرد(اًتخاب  جستجَ تاریخ

 جمع َم با 6422؛كذ(BMI=$BMI) يسن ، اضاف6331ٍ؛كذ(BMI=$BMI) چاق عىايیه )
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 .(شًد
 ضذُ ارسیاتی سالوٌذاى جوؼیتهخزج: 

تایپ تاریخ سال در تاکس  هزاقثتْای اًجام ضذُگشارش  گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى "ٍ اًتخاب ػٌَاى  هزاقثتدر تاکس  (غزتالگزی)کلوِ تایپ  تاریخ

 اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

درصذ مادران باردار مبتال بٍ 

 كم خًوی

 اس کوتز ّوَگلَتیي حاهلگی 24-30 ّفتِ ٍ 6-10 ّفتِ آسهایطات در کِ هادراًی تؼذادصَرت : 

 .اًذ داضتِ 11

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت

( 10تا  6)ّفتِ هزاقثت ٍ اًتخاب اٍلیي هزاقثت تارداری در تاکس کلوِ تارداری تایپ  تاریخ

هزاقثت ٍ در تاکس کلوِ تارداری تایپ  6004؛ کذآًویهَرد اًتخاب  جستجَ  غیزپشضک

هَرد آًوی؛ اًتخاب  جستجَ ( غیزپشضک 30تا  24اًتخاب هزاقثت سَم تارداری )ّفتِ 

 ایي دٍ ػذد آًوی هیاًگیي 6004کذ

  تاردار ایي هحذٍدُ سهاًی تؼذادهخزج : 

 10تا  6ّفتِ تایپ  تارداریْای ثثت ضذُگشارش  ٍقایغ ثثت ضذُگشارش ثثت ٍقایغ هخزج: 

 + تارداری ّای ثثت ضذُ در تاکس سثش تاالی صفحِاًتخاب تؼذاد  جستجَ  در تاکس ّفتِ

در 30تا  24ّفتِ تایپ  گشارش تارداریْای ثثت ضذُ گشارش ٍقایغ ثثت ضذُثثت ٍقایغ

 تارداری ّای ثثت ضذُ در تاکس سثش تاالی صفحِ اًتخاب تؼذاد  جستجَتاکس ّفتِ

 ػذدهیاًگیي دٍ 

درصذ مادران باردار با يسن 

 گیزی وامطلًب

 تاال در آًْا گیزی ٍسى هٌحٌی تارداری آخز هاِّ سِ ّای هزاقثت در کِ تاردار هادراى تؼذادصَرت: 

 است گزفتِ قزار تاردار هادر گیزی ٍسى خط دٍ پاییي یا ٍ

تاریخ سال در تاکس تایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت

هزاقثت تا  سَهیيهزاقثت ٍ اًتخاب هزاقثتْای تارداری اس در تاکس کلوِ تارداری تایپ  تاریخ

  ( غیزپشضک 30تا  24)ّفتِ  تارداری سَمهزاقثت ّطتن تِ تزتیة )هثال ػٌَاى هزاقثت 

جوغ کزدى هقادیز ٍسى گیزی  32521کذ هَرد ٍسى گیزی ًاهٌاسة؛اًتخاب  جستجَ

 اسة در هالقات ّای تارداری تا ّن ٍ گزفتي هیاًگیيًاهٌ

 تاردار ایي هحذٍدُ سهاًی  هخزج : تؼذاد

تا  24ّفتِ تایپ  گشارش تارداریْای ثثت ضذُ گشارش ٍقایغ ثثت ضذُثثت ٍقایغهخزج:  

تاکس سثش تاالی صفحِ  تارداری ّای ثثت ضذُ دراًتخاب تؼذاد  جستجَ  در تاکس ّفتِ 30

) ٍ تِ ّویي ضکل تا هزاقثت ّطتن اداهِ هی دّین ٍ در پایاى اػذاد تذست آهذُ اس هزاقثت سَم تا 

  .کٌین ّطتن راجوغ کزدُ ٍ هیاًگیي اػذاد را هحاسثِ هی

سال با  18درصذ افزاد سیز 

 الگًی تغذیٍ ای وامطلًب

 

 است 7 هساٍی ٍ کوتز آًْا تغذیِ الگَی ارسیاتی اهتیاس کِ ًَجَاًاًی تؼذادصَرت: 

غزتالگزی تغذیِ ٍ "ػٌَاى تایپ   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت

تایپ تاریخ سال در تاکس   هزاقثتدر تاکس  )کلوِ غزتالگزی( "پایص رضذ ًَجَاى)غیزپشضک(

 31827الگَی تغذیِ ای کذَرد ٍجَد هطکل درهاًتخاب  جستجَ تاریخ

 ضذُ ارسیاتی سال 5 -18 افزادهخزج: 

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص رضذ  "ػٌَاى  اًتخاب در تاکس هزاقثت ٍ )کلوِ غزتالگزی( تایپ  تاریخ

 اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ "ًَجَاى)غیزپشضک(

سال با  18درصذ افزاد باالی 

 الگًی تغذیٍ ای وامطلًب

 

در تاکس  (تَدُ)کلوِ تایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت

تایپ تاریخ   "سال( 29تا  18( جَاًاى )BMIارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی )"ػٌَاى  هزاقثت ٍ اًتخاب

طثیؼی تا الگَی تغذیِ ای ًاهٌاسة کذ  BMIهَرد اًتخاب  جستجَ  سال در تاکس تاریخ

در  (تي سٌجی)کلوِ تایپ گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا+  7117

تایپ تاریخ سال   "تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ )غیزپشضک("ٍ اًتخاب ػٌَاى  هزاقثتتاکس 
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، 31886، 31885هَارد الگَی تغذیِ ای ًاهٌاسة )کذّای اًتخاب  جستجَ در تاکس تاریخ

گشارش  گشارش ّا  +(  ٍ هیاًگیي اػذاد تذست آهذُ  31890ٍ 31889، 31888، 31887

ػٌَاى  ٍ اًتخاب هزاقثتدر تاکس  (غزتالگزی)کلوِ ایپت  گشارش تطخیص ّا هزاقثت ّا

 جستجَ ال در تاکس تاریختایپ تاریخ س  "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک("

اضافِ ٍسى تا  "+ ٍ هَرد  31880کذ  " ٍسى طثیؼی تا ػادات تغذیِ ای ًاهطلَب "هَرد اًتخاب 

 ٍ جوغ ایي دٍ هَرد  31883کذ  "ػادات تغذیِ ای ًاهطلَب

 ضذُ ارسیاتی سال 18 تاالی افزادهخزج: 

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

( جَاًاى BMIارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی )"ٍ اًتخاب  هزاقثت)کلوِ تَدُ( در تاکس  تایپ  تاریخ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ " هزاقثت ٍ اًتخاب )کلوِ تي سٌجی( در تاکس تایپ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ+  اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

  "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک(" ٍ اًتخاب تهزاقث)کلوِ غزتالگزی( در تاکس تایپ

 جوغ کزدى سِ ػذد تذست آهذٍُ  اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ

درصذ جمعیت تحت پًشش 

كٍ بٍ كارشىاس تغذیٍ ارجاع 

 دادٌ شذٌ اوذ

 تغذیِ هطاٍرُ جْت ػلتی ّز تِ کِ( تاردار هادراى ٍ هختلف سٌی ّای گزٍُ در) افزاد تؼذاد:  صَرت

 اًذ ضذُ ارجاع تغذیِ کارضٌاس تِ

تغذیِ اًتخاب کارضٌاس  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ ارجاػات ارسالی پیاهْاصَرت : 

 تؼذاد هَارد ارجاع در خط سثش تاالی صفحِ  جستجَ در تاکس تاسخَرد دٌّذُ

 ضذُ ارسیاتی افزاد کل هخزج :

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

 ٍسى کَدک سالنارسیاتی اس ًظز ٍضؼیت " اًتخاب  تایپ کلوِ ٍسى در تاکس هزاقثت ٍ   تاریخ

تایپ تاریخ سال در  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک( سال 5کوتز اس 

غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص  "ػٌَاى  اًتخاب در تاکس هزاقثت ٍ )کلوِ غزتالگزی( تایپ  تاکس تاریخ

تاکس تایپ تاریخ سال در  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ "رضذ ًَجَاى)غیزپشضک(

( جَاًاى BMIارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی )"ٍ اًتخاب  هزاقثت)کلوِ تَدُ( در تاکس  تایپ  تاریخ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ " هزاقثت ٍ اًتخاب )کلوِ تي سٌجی( در تاکس تایپ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

  "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک(" ٍ اًتخاب تهزاقثتایپ)کلوِ غزتالگزی( در تاکس 

( تغذیِتایپ)کلوِ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ

اًتخاب  جستجَ  ")غیزپشضک( هادراى تاردارغزتالگزی تغذیِ " ٍ اًتخاب تهزاقثدر تاکس 

 جوغ کزدى اػذاد تذست آهذُ  تؼذاد خذهت گیزًذُ

یاری با مگاديس  پًشش مكمل

در سوان میاوسال  Dيیتامیه 

 تحت پًشش

 در تاکسکلوِ سى تایپ   ّا ػالئن ٍ ًطاًِ گشارش گشارش هزاقثت ّا خذهات:  صَرت

در  (تي سٌجی)کلوِ  "تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ )غیزپشضک("ػٌَاى تایپ  جٌسیت 

 هصزف هکول ٍیتاهیي د اًتخاب جستجَ تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ هزاقثتتاکس 

  )تؼذاد پاسخ هثثت( 

 در تاکسکلوِ سى تایپ   ّا ػالئن ٍ ًطاًِ گشارش گشارش هزاقثت ّا خذهات:  هخزج

در  (تي سٌجی)کلوِ  "تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ )غیزپشضک("ػٌَاى تایپ  جٌسیت 

هصزف هکول ٍیتاهیي د  اًتخاب جستجَ تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ هزاقثتتاکس 

  ( ٍ هٌفی تؼذاد پاسخ هثثتهجوَع )

یاری با مگاديس  پًشش مكمل

تحت  سالمىذاندر  Dيیتامیه 

 پًشش

   غیز قاتل استخزاج 
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 كٍ باردار مادران درصذ

 ي يسن اضافٍ  با را بارداری

 ي 25 بذوی تًدٌ ومایٍ)چاقی

 اوذ كزدٌ شزيع( باالتز

 (تغذیِ تایپ ضَد)کلوِ تایپ تطخیص ّا  گشارش گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت

تایپ تاریخ   ")غیزپشضک(ای هادراى تاردار غذیِغزتالگزی ت"ػٌَاى  هزاقثت ٍ اًتخابدر تاکس 

 اضافِ ٍسى ٍ چاق اًتخاب جستجَ سال در تاکس تاریخ

با َم جمع  6422؛ كذ(BMI=$BMI)يسن ، اضاف6331ٍ ؛ كذ (BMI=$BMI) چاق عىايیه)

 شًد(.

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

 هادراى تاردارغزتالگزی تغذیِ " ٍ اًتخاب تهزاقث( در تاکس تغذیِتایپ)کلوِ   تاریخ

  اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ  ")غیزپشضک(

 در آَه یاری مكمل پًشش

 شیزدٌ ي باردار مادران

  آّيتایپ کلوِ  /تَْرس هزاقثت سالهت دارٍّای   گشارش دارٍ ّا  صَرت : گشارضات

 آّي ) تؼذاد تجَیش( tabletاًتخاب کلوِ  جستجَ تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ

  ٍ سایواى کزدُتاردار  هخزج : تؼذاد

 جستج َگشارش تارداریْای ثثت ضذُ گشارش ٍقایغ ثثت ضذُثثت ٍقایغهخزج:  

 ثثت ٍقایغ تارداری ّای ثثت ضذُ در تاکس سثش تاالی صفحِ +اًتخاب تؼذاد گشارش ٍقایغ

سایواى ّای ثثت ضذُ در اًتخاب تؼذاد  جستجَ ضذُ گشارش سایواى ّای  ثثت ثثت ضذُ

 جوغ ایي دٍ ػذد  تاکس سثش تاالی صفحِ 

 مًلتی با یاری مكمل پًشش

 در یذ حايی میىزال يیتامیه

 باردار مادران

تایپ کلوِ هَلتی  گشارش دارٍّای غیزپشضک/تَْرس  گشارش دارٍ ّا  گشارضاتصَرت : 

 جستجَ تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ ٍیتاهیي 

  ٍ سایواى کزدُتاردار  هخزج : تؼذاد

 جستج َگشارش تارداریْای ثثت ضذُ گشارش ٍقایغ ثثت ضذُثثت ٍقایغهخزج:  

 ثثت ٍقایغ تارداری ّای ثثت ضذُ در تاکس سثش تاالی صفحِ +اًتخاب تؼذاد گشارش ٍقایغ

سایواى ّای ثثت ضذُ در اًتخاب تؼذاد  جستجَ ضذُگشارش سایواى ّای  ثثت  ثثت ضذُ

 جوغ ایي دٍ ػذد تاکس سثش تاالی صفحِ 
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 گشيٌ بُبًد تغزیٍ اص ساماوٍ سیب ) کاسشىاس تغزیٍ مشکض(شاخص َای دستًسالعمل استخشاج 

 بٍ مبتال كًدكان درصذ

 خذمات كٍ رشذ اختالل

 تغذیٍ مشايرٌ تخصصی

 اوذ كزدٌ دریافت

 تخصصی خذهات کِ الغزی ٍ قذی کَتاُ ٍسًی، کن تِ هثتال سال 5 سیز کَدکاى صَرت : تؼذاد

 اًذ کزدُ دریافت را تغذیِ

 کارضٌاس تغذیِ هزکش استخزاج گزدد.اتل استخزاج اس ساهاًِ ًیست ٍ اس دفتز آهاری صَرت : ق

 ارجاع تغذیِ کارضٌاستِ  کِ الغزی ٍ قذی کَتاُ ٍسًی، کن تِ هثتال سال 5 سیز هخزج : کَدکاى

 اًذ ضذُ دادُ

هطاّذُ  -جستجَ -پشضک در تاکس ارجاع دٌّذُ اًتخاب ًقص  –دریافتیارجاػات  –پیاهْا هخزج :

 سال ارجاع دادُ ضذُ( 5) هَارد هزتَط تِ کَدکاى سیز جشئیات 

 پزٌ بٍ مبتال بیماران درصذ

 خذمات كٍ دیابت ي دیابت

 تغذیٍ مشايرٌ تخصصی

 اوذ كزدٌ دریافت

 تغذیِ تخصصی خذهات ٍ دارًذ ضذُ تاییذ   دیاتت یا ٍ دیاتت پزُ تیواری کِ افزادی صَرت : تؼذاد

 اًذ کزدُ دریافت

 صَرت : قاتل استخزاج اس ساهاًِ ًیست ٍ اس آهار کارضٌاس تغذیِ هزکش استخزاج گزدد.

هطاّذُ  -جستجَ -اًتخاب ًقص پشضک در تاکس ارجاع دٌّذُ  –ارجاػات دریافتی –پیاهْا هخزج :

 ارجاع دادُ ضذُ( تیواراى دیاتتجشئیات ) هَارد هزتَط تِ 

 بٍ مبتال بیماران درصذ

 خذمات كٍ خًن پزفشاری

 تغذیٍ مشايرٌ تخصصی

 اوذ كزدٌ دریافت

 دریافت تغیِ تخصصی خذهات ٍ دارًذ ضذُ تاییذ خَى پزفطاری تیواری کِ افزادی تؼذادصَرت : 

 اًذ کزدُ
 استخزاج اس ساهاًِ ًیست ٍ اس آهار کارضٌاس تغذیِ هزکش استخزاج گزدد.صَرت : قاتل 

هطاّذُ  -جستجَ -اًتخاب ًقص پشضک در تاکس ارجاع دٌّذُ  –ارجاػات دریافتی –پیاهْا هخزج :

 ارجاع دادُ ضذُ( تیواراى دچار فطار خَى تاالجشئیات ) هَارد هزتَط تِ 

 دیس بٍ مبتال بیماران درصذ

 خذمات كٍ لیپیذمی

 تغذیٍ مشايرٌ تخصصی

 اوذ كزدٌ دریافت

 دریافت تغیِ تخصصی خذهات ٍ دارًذ ضذُ تاییذ لیپیذهی دیس تیواری کِ افزادی تؼذادصَرت : 

 اًذ کزدُ
 صَرت : قاتل استخزاج اس ساهاًِ ًیست ٍ اس آهار کارضٌاس تغذیِ هزکش استخزاج گزدد.

هطاّذُ  -جستجَ -اًتخاب ًقص پشضک در تاکس ارجاع دٌّذُ  –ارجاػات دریافتی –پیاهْا هخزج :

 ارجاع دادُ ضذُ( تیواراى دچار دیس لیپیذهیجشئیات ) هَارد هزتَط تِ 

 بٍ مبتال بیماران درصذ

 كٍ چاقی ي يسن اضافٍ

 مشايرٌ تخصصی خذمات

 اوذ كزدٌ دریافت تغذیٍ

 تغیِ تخصصی خذهات ٍ دارًذ ضذُ تاییذ چاقی ٍ ٍسى اضافِ تیواری کِ افزادی تؼذادصَرت : 

 اًذ کزدُ دریافت
 صَرت : قاتل استخزاج اس ساهاًِ ًیست ٍ اس آهار کارضٌاس تغذیِ هزکش استخزاج گزدد.

هطاّذُ  -جستجَ -اًتخاب ًقص پشضک در تاکس ارجاع دٌّذُ  –ارجاػات دریافتی –پیاهْا هخزج :

 ارجاع دادُ ضذُ( چاقیتیواراى دچار اضافِ ٍسى ٍ جشئیات ) هَارد هزتَط تِ 

 پًشش تحت جمعیت درصذ

 بزای وامطلًب الگًی با

 لبىیات ي شیز مصزف

 تارداری طَل در کِ هادراًی تؼذاد ٍ گاّی/ًذرت تِ یا ٍ سْن 3 اس کوتز ًَجَاًاًی تؼذادصَرت : 

 تؼذاد ٍ  ّزگش/ًذرت تِ یا ٍ سْن 2 اس کوتز کِ جَاًاًی تؼذاد ٍ گاّی/ًذرت تِ یا ٍ سْن 3 اس کوتز

 اس کوتز کِ 27 تاالی BMI تا سالوٌذاى تؼذاد ٍ ّزگش/ًذرت تِ یا ٍ سْن 2 اس کوتز  کِ هیاًساالًی

 .کٌٌذ هی هصزف لثٌیات ٍ ضیز ّزگش/ًذرت تِ یا ٍ سْن 2

)کلوِ غزتالگزی( در  تایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا:  صَرت 

تایپ کلوِ   "غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص رضذ ًَجَاى)غیزپشضک("ػٌَاى  ٍ اًتخاب تاکس هزاقثت

تایپ تاریخ   لثٌیات رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة اًتخاب الگَی الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍ

  +لثٌیات  رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی اًتخاب جستجَ سال در تاکس تاریخ

ٍ  )کلوِ تَدُ( در تاکس هزاقثتتایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا

تایپ کلوِ الگَ در    "سال( 29تا  18( جَاًاى )BMIارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی )"ػٌَاى اًتخاب 

تایپ تاریخ سال در   لثٌیات رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة اًتخاب الگَی تاکس طثقِ تٌذی ٍ

تي سٌجی ٍ "ػٌَاى ٍ اًتخاب  تي سٌجی( در تاکس هزاقثت)کلوِ تایپ +جستجَ  تاکس تاریخ

 اًتخاب الگَی تایپ کلوِ الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍ  "ارسیاتی الگَی تغذیِ )غیزپشضک(

گشارش  +جستجَ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  لثٌیات رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة
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ٍ  )کلوِ غزتالگزی( در تاکس هزاقثتتایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا ّا

  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک("ػٌَاى  اًتخاب 

گشارش  گشارش ّا  لثٌیات رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی اًتخاب جستجَ 

ػٌَاى  ٍ اًتخاب  ( در تاکس هزاقثتتغذیِتایپ )کلوِ  گشارش تطخیص ّا هزاقثت ّا

اًتخاب  تایپ کلوِ الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍ  ")غیزپشضک( هادراى تاردارغزتالگزی تغذیِ در "

 جستجَ   تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ لثٌیات رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی

 ٍ جوغ کزدى ایي هَارد   لثٌیات رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی اًتخاب

 اًذ ضذُ ای تغذیِ ارسیاتی کِ تاردار هادراى ٍ تاال تِ سال 19 افزاد کل هخزج:

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

پایص رضذ  غزتالگزی تغذیِ ٍ "ػٌَاى  اًتخاب در تاکس هزاقثت ٍ )کلوِ غزتالگزی( تایپ  تاریخ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ "ًَجَاى)غیزپشضک(

 اًتخاب  هزاقثت)کلوِ تَدُ( در تاکس  تایپ ٍ"( ارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًیBMI جَاًاى )

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ " هزاقثت ٍ اًتخاب )کلوِ تي سٌجی( در تاکس تایپ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

  "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک(" ٍ اًتخاب تهزاقثتایپ)کلوِ غزتالگزی( در تاکس 

( تغذیِتایپ)کلوِ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ + گیزًذُ اًتخاب تؼذاد خذهت جستجَ

اًتخاب  جستجَ  ")غیزپشضک( هادراى تاردارغزتالگزی تغذیِ " ٍ اًتخاب تهزاقثدر تاکس 

 جوغ کزدى اػذاد تذست آهذُ  تؼذاد خذهت گیزًذُ

 **ضاخصْای هذکَر فؼال فقط تزای گزٍُ هیاًساالى قاتل استخزاج هی تاضذ.

جمعیت تحت پًشش  درصذ

 ًٌیم یوامطلًب بزا یبا الگً

 یي سبش

تایپ )کلوِ غزتالگزی( در   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّاصَرت : 

تایپ کلوِ   "غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص رضذ ًَجَاى)غیزپشضک("ػٌَاى  ٍ اًتخاب تاکس هزاقثت

  هیَُ ٍ سپس سثشی رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة اًتخاب الگَی الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍ

هیَُ  رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی اًتخاب جستجَ تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ

تایپ)کلوِ تَدُ( در تاکس   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا  +ٍ سثشی

تایپ کلوِ    "سال( 29تا  18( جَاًاى )BMIارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی )"ػٌَاى ٍ اًتخاب هزاقثت 

تایپ   هیَُ ٍ سثشی رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة اًتخاب الگَی الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍ

ػٌَاى ٍ اًتخاب تایپ)کلوِ تي سٌجی( در تاکس هزاقثت  +جستجَ  تاریخ سال در تاکس تاریخ

اًتخاب  لوِ الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍتایپ ک  "تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ )غیزپشضک("

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  هیَُ ٍ سثشی رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی

تایپ )کلوِ غزتالگزی( در  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا +جستجَ 

تایپ تاریخ سال در   "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک("ػٌَاى  ٍ اًتخاب  تاکس هزاقثت

 هیَُ ٍ سثشی  رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی اًتخاب جستجَ   تاکس تاریخ

ٍ  ( در تاکس هزاقثتتغذیِتایپ )کلوِ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا

تایپ کلوِ الگَ در تاکس طثقِ   ")غیزپشضک( دارهادراى تارغزتالگزی تغذیِ در "ػٌَاى  اًتخاب 

تایپ تاریخ سال در تاکس  هیَُ ٍ سثشی رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة اًتخاب الگَی تٌذی ٍ

ٍ جوغ   هیَُ ٍ سثشی  رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی اًتخاب جستجَ   تاریخ

 کزدى ایي هَارد 

 اًذ ضذُ ای تغذیِ ارسیاتی کِ تاردار هادراى ٍ تاال تِ سال 19 افزاد کل هخزج:

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص رضذ  "ػٌَاى  اًتخاب در تاکس هزاقثت ٍ )کلوِ غزتالگزی( تایپ  تاریخ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ + گیزًذُاًتخاب تؼذاد خذهت  جستجَ "ًَجَاى)غیزپشضک(

 اًتخاب  هزاقثت)کلوِ تَدُ( در تاکس  تایپ ٍ"( ارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًیBMI جَاًاى )
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 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ " هزاقثت ٍ اًتخاب )کلوِ تي سٌجی( در تاکس تایپ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

  "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک(" ٍ اًتخاب تهزاقثتایپ)کلوِ غزتالگزی( در تاکس 

( تغذیِتایپ)کلوِ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ

اًتخاب  جستجَ  ")غیزپشضک( هادراى تاردارغزتالگزی تغذیِ " ٍ اًتخاب تهزاقثدر تاکس 

 جوغ کزدى اػذاد تذست آهذُ  تؼذاد خذهت گیزًذُ

 **ضاخصْای هذکَر فؼال فقط تزای گزٍُ هیاًساالى قاتل استخزاج هی تاضذ.

 پًشش تحت جمعیت درصذ

 بزای وامطلًب الگًی با

 ريغه مصزف

تایپ )کلوِ غزتالگزی( در   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّاصَرت : 

تایپ کلوِ   "غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص رضذ ًَجَاى)غیزپشضک("ػٌَاى  ٍ اًتخاب تاکس هزاقثت

تایپ تاریخ   رٍغي رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة اًتخاب الگَی الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍ

گشارش   + رٍغي رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی اًتخاب جستجَ سال در تاکس تاریخ

ٍ اًتخاب تایپ)کلوِ تَدُ( در تاکس هزاقثت   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا ّا

س تایپ کلوِ الگَ در تاک   "سال( 29تا  18( جَاًاى )BMIارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی )"ػٌَاى 

تایپ تاریخ سال در تاکس   رٍغي رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة اًتخاب الگَی طثقِ تٌذی ٍ

تي سٌجی ٍ ارسیاتی "ػٌَاى ٍ اًتخاب تایپ)کلوِ تي سٌجی( در تاکس هزاقثت  +جستجَ  تاریخ

 ًاهٌاسة اًتخاب الگَی تایپ کلوِ الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍ  "الگَی تغذیِ )غیزپشضک(

 گشارش ّا +جستجَ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  رٍغي رٍساًِ هصزف در تغذیِ

گشارش هزاقثت ّا گشارش تطخیص ّا اًتخاب  تایپ )کلوِ غزتالگزی( در تاکس هزاقثت ٍ 

جستجَ   تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک("ػٌَاى 

 رٍغي  رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی اًتخاب گشارش ّا گشارش هزاقثت ّا 

غزتالگزی تغذیِ در "ػٌَاى  ٍ اًتخاب  ( در تاکس هزاقثتتغذیِتایپ )کلوِ  گشارش تطخیص ّا

 ًاهٌاسة اًتخاب الگَی تایپ کلوِ الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍ  ")غیزپشضک( هادراى تاردار

 الگَی اًتخاب جستجَ   ریخ سال در تاکس تاریختایپ تا رٍغي رٍساًِ هصزف در تغذیِ

 ٍ جوغ کزدى ایي هَارد   رٍغي  رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة

 اًذ ضذُ ای تغذیِ ارسیاتی کِ تاردار هادراى ٍ تاال تِ سال 19 افزاد کل هخزج:

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص رضذ  "ػٌَاى  اًتخاب در تاکس هزاقثت ٍ )کلوِ غزتالگزی( تایپ  تاریخ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ "ًَجَاى)غیزپشضک(

 ارسیاتی ًوایِ تَدُ "ٍ اًتخاب  هزاقثت)کلوِ تَدُ( در تاکس  تایپ( تذًیBMI جَاًاى )

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ " هزاقثت ٍ اًتخاب )کلوِ تي سٌجی( در تاکس تایپ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

  "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک(" ٍ اًتخاب تهزاقثتایپ)کلوِ غزتالگزی( در تاکس 

( تغذیِتایپ)کلوِ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ

اًتخاب  جستجَ  ")غیزپشضک( هادراى تاردارغزتالگزی تغذیِ " ٍ اًتخاب تهزاقثدر تاکس 

 جوغ کزدى اػذاد تذست آهذُ  هت گیزًذُتؼذاد خذ

 **ضاخصْای هذکَر فؼال فقط تزای گزٍُ هیاًساالى قاتل استخزاج هی تاضذ.

 پًشش تحت جمعیت درصذ

 بزای وامطلًب الگًی با

 وًشابٍ ي فًد فست مصزف

تایپ )کلوِ غزتالگزی( در   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّاصَرت : 

تایپ کلوِ   "غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص رضذ ًَجَاى)غیزپشضک("ػٌَاى  ٍ اًتخاب تاکس هزاقثت

  فست فَد ٍ ًَضاتِ رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة اًتخاب الگَی الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍ

فست  رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی اًتخاب جستجَ تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ

تایپ)کلوِ تَدُ( در   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا گشارش ّا  + فَد ٍ ًَضاتِ
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   "سال( 29تا  18( جَاًاى )BMIارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی )"ػٌَاى ٍ اًتخاب تاکس هزاقثت 

فست فَد ٍ  رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة اًتخاب الگَی تایپ کلوِ الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍ

تایپ)کلوِ تي سٌجی( در تاکس هزاقثت  +جستجَ  سال در تاکس تاریختایپ تاریخ   ًَضاتِ

تایپ کلوِ الگَ در تاکس   "تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ )غیزپشضک("ػٌَاى ٍ اًتخاب 

تایپ تاریخ   فست فَد ٍ ًَضاتِ رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة اًتخاب الگَی طثقِ تٌذی ٍ

تایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا ارش ّاگش +جستجَ  سال در تاکس تاریخ

 "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک("ػٌَاى  ٍ اًتخاب  )کلوِ غزتالگزی( در تاکس هزاقثت

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ   َجستج رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی اًتخاب 

تایپ )کلوِ  گشارش تطخیص ّا ّا گشارش هزاقثت گشارش ّا فست فَد ٍ ًَضاتِ 

تایپ   ")غیزپشضک( هادراى تاردارغزتالگزی تغذیِ در "ػٌَاى  ٍ اًتخاب  ( در تاکس هزاقثتتغذیِ

 فست فَد ٍ ًَضاتِ رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة اًتخاب الگَی کلوِ الگَ در تاکس طثقِ تٌذی ٍ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ   َجستج رٍساًِ هصزف در تغذیِ ًاهٌاسة الگَی باًتخا 

 ٍ جوغ کزدى ایي هَارد  فست فَد ٍ ًَضاتِ 

 اًذ ضذُ ای تغذیِ ارسیاتی کِ تاردار هادراى ٍ تاال تِ سال 19 افزاد کل هخزج:

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ گشارش هزاقثتْاگشارش ّا:  هخزج

غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص رضذ  "ػٌَاى  اًتخاب در تاکس هزاقثت ٍ )کلوِ غزتالگزی( تایپ  تاریخ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ "ًَجَاى)غیزپشضک(

 اًتخاب  هزاقثت)کلوِ تَدُ( در تاکس  تایپ ٍ"( ارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًیBMI جَاًاى )

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ " هزاقثت ٍ اًتخاب )کلوِ تي سٌجی( در تاکس تایپ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ ")غیزپشضک(

  "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک(" ٍ اًتخاب تهزاقثتایپ)کلوِ غزتالگزی( در تاکس 

( تغذیِتایپ)کلوِ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ + اًتخاب تؼذاد خذهت گیزًذُ جستجَ

اًتخاب  جستجَ  ")غیزپشضک( هادراى تاردارغزتالگزی تغذیِ " ٍ اًتخاب تهزاقثدر تاکس 

 جوغ کزدى اػذاد تذست آهذُ  تؼذاد خذهت گیزًذُ

 هذکَر فؼال فقط تزای گزٍُ هیاًساالى قاتل استخزاج هی تاضذ. **ضاخصْای
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 دستًسالعمل استخشاج شاخص َای گشيٌ بُبًد تغزیٍ اص ساماوٍ سیب ) شاخصُای ستاد استان ي شُشستان(

كًدكان سیز پىج سال درصذ 

 كًتاٌ قذی مبتال بٍ

تایپ کلوِ کَتاُ در تاکس طثقِ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا صَرت : خذهات

 جستجَ تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ  سال در تاکس سي  5تا  رٍس  1تایپ  تٌذی 

 ٍ کَتاُ قذی ضذیذکَتاُ قذی کَتاُ قذ، اًتخاب 

 َمبا 6214ي كًتاٌ قذی شذیذ؛ كذ 7234 كذ ؛ قذی كًتاٌ ، 31381 كذ ؛ قذ كًتاٌ عىايیه) 

 .(ذوشً جمع

کوتز اس  "تایپ تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخفؼالیت کارتزاى ساهاًِخذهت: ضثکِ  هخزج

 سال غیزپشضک 5ٍ اًتخاب ارسیاتی اس ًظز قذ کَدک سالن کوتز اس  در تاکس گزٍُ خذهت"سال 5

  "افزادی کِ خذهت گزفتِ اًذ"اًتخاب ػذد  جستجَ

درصذ كًدكان سیز پىج سال 

 يسوی كم مبتال بٍ

تایپ کلوِ ٍسى در تاکس طثقِ   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا خذهات:  صَرت

ٍ کن ٍسًی ضذیذ  اًتخاب کن ٍسى جستجَ  سال در تاکس سي  5تا  رٍس  1تایپ   تٌذی

 ٍ جوغ ایي هَارد

ي سًء تغذیٍ شذیذ یا كم يسوی  6210، كم يسوی شذیذ؛ كذ 31378 كذ ؛ كم يسن ايیهعى)

 (ي با َم جمع شًوذ.  اوتخاب 7446شذیذ؛ كذ 

 "تایپ کلوِ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخفؼالیت کارتزاى ساهاًِ: ضثکِ خذهت هخزج

 5کوتز اس  کَدک سالنٍسى  ارسیاتی اس ًظز ٍضؼیت" اًتخاب  تاکس خذهت ٍ در"سال 5کوتز اس 

 "افزادی کِ خذهت گزفتِ اًذ"اًتخاب ػذد  جستجَ  )غیزپشضک(  سال

كًدكان سیز پىج سال درصذ 

 الغزی مبتال بٍ

در تاکس طثقِ الغزی تایپ کلوِ  گشارش تطخیص گشارش هزاقثتْا خذهات :  صَرت

ٍ الغزی  ی، الغزالغز ػٌاٍیي اًتخاب جستجَ  سال در تاکس سي  5تا  رٍس  1تایپ  ٌذیت

 ضذیذ

 ؛ (BMI=$BMI)الغز،  31456؛ كذ (BMI=$BMI265) الغز،  31404 كذ ؛الغز هيیعىا)

با َم 31403، الغزی شذیذ؛ كذ 31455؛ كذ(BMI=$BMI265) شذیذ الغزی،  6327 كذ

 .(ذوشً جمع

 "تایپ کلوِ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخفؼالیت کارتزاى ساهاًِ: ضثکِ خذهت هخزج

 5کوتز اس  کَدک سالنٍسى  ارسیاتی اس ًظز ٍضؼیت" اًتخاب  تاکس خذهت ٍ در"سال 5کوتز اس 

 "افزادی کِ خذهت گزفتِ اًذ"اًتخاب ػذد  جستجَ  )غیزپشضک(  سال

 

 

 سال 5سیز  كًدكاندرصذ 

  مبتال بٍ اضافٍ يسن ي چاقی

سال در تاکس   5تا  رٍس  1تایپ   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا خذهات :  صَرت

جستجَ در تاکس طثقِ تٌذیاضافِ ٍسى  تایپ کلوِ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ سي

 ِدر تاکس طثقِ تٌذی چاق تایپ کلو َجستج  هَارد چاقی ٍ اضافِ ٍسى )جوغ اًتخاب

 ایي هَارد(

 كذ ؛(BMI=$BMI) يسن افشایش ي ،چاقی 31461 كذ ؛(BMI=$BMI265) چاق عىايیه)

 6331؛كذ(BMI=$BMI)ي چاق 6335؛كذ (BMI=$BMI) ، چاقی31380، چاق؛ كذ  7073

، اضافٍ  31460؛كذ(BMI=$BMI265) يسن اضافٍ ، 6422؛كذ(BMI=$BMI)يسن ، اضافٍ

 .(شًوذ جمع َم با 31386يسن كذ 

 "تایپ کلوِ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخفؼالیت کارتزاى ساهاًِ: ضثکِ خذهت هخزج

 5کوتز اس  کَدک سالنٍسى  ارسیاتی اس ًظز ٍضؼیت" اًتخاب  تاکس خذهت ٍ در"سال 5کوتز اس 

 "افزادی کِ خذهت گزفتِ اًذ"اًتخاب ػذد  جستجَ  )غیزپشضک(  سال

 

 

 

 سال 18تا  5 وًجًاوان درصذ

در تاکس  )کلوِ غزتالگزی(تایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا خذهات  :  صَرت

تایپ تاریخ سال در   "پایص رضذ ًَجَاى)غیزپشضک( غزتالگزی تغذیِ ٍ"ٍ اًتخاب ػٌَاى  هزاقثت

 هَارد چاقی ٍ اضافِ ٍسى ) جوغ ایي هَارد(اًتخاب  جستجَ تاکس تاریخ

   31460؛كذ(BMI=$BMI265) يسن اضافٍ، 31386، اضافٍ يسن؛كذ31380چاق؛كذ هايیعى)
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 .(شًد جمع َم با 31461؛ كذ(BMI=$BMI265) چاق،  مبتال بٍ اضافٍ يسن ي چاقی
 ضذُ ارسیاتی ًَجَاًاى جوؼیتهخزج: 

)کلوِ  تایپتایپ تاریخ سال در تاکس تاریخفؼالیت کارتزاى ساهاًِ: ضثکِ خذهت هخزج

 "غزتالگزی تغذیِ ٍ پایص رضذ ًَجَاى)غیزپشضک( "ػٌَاى  اًتخاب در تاکس خذهت ٍ غزتالگزی(

 َجستج  افزادی کِ خذهت گزفتِ اًذ"اًتخاب ػذد"  

 سال 29تا 18 جًاوان درصذ

  مبتال بٍ اضافٍ يسن ي چاقی

 است.  25آًْا هساٍی یا تیطتز اس  BMIتؼذاد جَاًاًی کِ  : صَرت

در تاکس  (تَدُ)کلوِ تایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا خذهات:  صَرت

تایپ تاریخ   "سال( 29تا  18( جَاًاى )BMIارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی )"ػٌَاى  هزاقثت ٍ اًتخاب

 هَارد چاقی ٍ اضافِ ٍسى ) جوغ ایي دٍ هَرد(اًتخاب  جستجَ  سال در تاکس تاریخ

 َم با 6422؛كذ(BMI=$BMI)يسن اضافٍ،  6335؛كذ  (BMI=$BMI) یچاق  هايیعى)

 .(شًد جمع
 ضذُ ارسیاتی جَاًاى جوؼیتهخزج: 

)کلوِ  تایپ تاکس تاریختایپ تاریخ سال در  فؼالیت کارتزاى ساهاًِ: ضثکِ خذهت هخزج

  "سال( 29تا  18( جَاًاى )BMIارسیاتی ًوایِ تَدُ تذًی )"ػٌَاى  اًتخاب در تاکس خذهت ٍ (تَدُ

  "افزادی کِ خذهت گزفتِ اًذ"اًتخاب ػذد  جستجَ

 59تا  30 میاوساالن درصذ

مبتال بٍ اضافٍ يسن ي  سال

 چاقی

 است.  25آًْا هساٍی یا تیطتز اس  BMIتؼذاد هیاًساالًی کِ  : صَرت

در تاکس  (تي سٌجی)کلوِ تایپ  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا خذهات:  صَرت

تایپ تاریخ سال در   "تي سٌجی ٍ ارسیاتی الگَی تغذیِ )غیزپشضک("ٍ اًتخاب ػٌَاى  هزاقثت

 هَرد(هَارد چاقی ٍ اضافِ ٍسى ) جوغ ایي دٍ اًتخاب  جستجَ تاکس تاریخ

 جمع َم با 6422؛كذ(BMI=$BMI) يسن اضافٍ، 6331؛كذ(BMI=$BMI) چاق  هايیعى)

 . (شًد
 ضذُ ارسیاتی هیاًساالى جوؼیتهخزج: 

)کلوِ تایپ  تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ فؼالیت کارتزاى ساهاًِ: ضثکِ خذهت هخزج

 "الگَی تغذیِ )غیزپشضک(تي سٌجی ٍ ارسیاتی "ٍ اًتخاب ػٌَاى  خذهتدر تاکس  (تي سٌجی

َجستج   افزادی کِ خذهت گزفتِ اًذ"اًتخاب ػذد"  

بٍ  سال 60 سالمىذان درصذ

 مبتال بٍ اضافٍ يسن ي چاقی باال

 است.  27آًْا هساٍی یا تیطتز اس  BMIتؼذاد سالوٌذاًی کِ  : صَرت

در تاکس  (غزتالگزی)کلوِ ایپت  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا خذهات:  صَرت

تایپ تاریخ سال در تاکس   "غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک("ػٌَاى  ٍ اًتخاب هزاقثت

 هَارد چاقی ٍ اضافِ ٍسى ) جوغ ایي دٍ هَرد(اًتخاب  جستجَ تاریخ

 جمع َم با 6422؛كذ(BMI=$BMI) يسن ، اضاف6331ٍ؛كذ(BMI=$BMI) چاق عىايیه )

 .(شًد
 ضذُ ارسیاتی سالوٌذاى جوؼیتهخزج: 

)کلوِ تایپ تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ فؼالیت کارتزاى ساهاًِ: ضثکِ خذهت هخزج

 جستجَ )غزتالگزی تغذیِ در سالوٌذاى )غیزپشضک"ٍ اًتخاب ػٌَاى  هزاقثتدر تاکس  (غزتالگزی

  افزادی کِ خذهت گزفتِ اًذ"اًتخاب ػذد"   

درصذ مادران باردار مبتال بٍ 

 كم خًوی

 اس کوتز ّوَگلَتیي حاهلگی 24-30 ّفتِ ٍ 6-10 ّفتِ آسهایطات در کِ هادراًی صَرت : تؼذاد

 اًذ. داضتِ 11

تایپ تاریخ سال در تاکس  گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا صَرت : خذهات

( 10تا  6تایپ کلوِ تارداری در تاکس هزاقثت ٍ اًتخاب اٍلیي هزاقثت تارداری )ّفتِ  تاریخ

تایپ کلوِ تارداری در تاکس هزاقثت ٍ  6004اًتخاب هَرد آًوی؛ کذ جستجَ پشضک غیز

اًتخاب هَرد آًوی؛  جستجَ ( غیزپشضک 30تا  24اًتخاب هزاقثت سَم تارداری )ّفتِ 

 هیاًگیي ایي دٍ ػذد آًوی 6004کذ

 تاردار ایي هحذٍدُ سهاًی  هخزج : تؼذاد
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در  10تا  6ّفتِ تایپ  گشارش تارداریْای ثثت ضذُ گشارش ٍقایغ ثثت ضذٍُقایغهخزج: 

تارداری ّای ثثت ضذُ در تاکس سثش تاالی صفحِ + اًتخاب تؼذاد  جستجَ  تاکس ّفتِ

در تاکس 30تا  24ّفتِ تایپ  گشارش تارداریْای ثثت ضذُ گشارش ٍقایغ ثثت ضذٍُقایغ

هیاًگیي دٍ  سثش تاالی صفحِ تارداری ّای ثثت ضذُ در تاکس اًتخاب تؼذاد  جستجَّفتِ

 ػذد

درصذ مادران باردار با يسن 

 گیزی وامطلًب

 تاال در آًْا گیزی ٍسى هٌحٌی تارداری آخز هاِّ سِ ّای هزاقثت در کِ تاردار هادراى تؼذادصَرت: 

 است گزفتِ قزار تاردار هادر گیزی ٍسى خط دٍ پاییي یا ٍ

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّاخذهات:  صَرت

هزاقثت ٍ اًتخاب هزاقثتْای تارداری اس سَهیي هزاقثت تا هزاقثت در تاکس کلوِ تارداری تایپ 

 جستجَ  ( غیزپشضک 30تا  24ّطتن تِ تزتیة )هثال ػٌَاى هزاقثت سَم تارداری )ّفتِ 

زدى هقادیز ٍسى گیزی ًاهٌاسة در هالقات جوغ ک 32521هَرد ٍسى گیزی ًاهٌاسة؛ کذاًتخاب 

 ّای تارداری تا ّن ٍ گزفتي هیاًگیي

 تاردار ایي هحذٍدُ سهاًی  هخزج : تؼذاد

در  30تا  24ّفتِ تایپ  گشارش تارداریْای ثثت ضذُ گشارش ٍقایغ ثثت ضذٍُقایغ  هخزج:

تارداری ّای ثثت ضذُ در تاکس سثش تاالی صفحِ ) ٍ تِ اًتخاب تؼذاد  جستجَ  تاکس ّفتِ

ّویي ضکل تا هزاقثت ّطتن اداهِ هی دّین ٍ در پایاى اػذاد تذست آهذُ اس هزاقثت سَم تا ّطتن 

 راجوغ کزدُ ٍ هیاًگیي اػذاد را هحاسثِ هی کٌین. 

 باردار مادران يسوی درصذكم

(18.5 > BMI )شزيع در 

 بارداری

غزتالگزی تغذیِ ای "ػٌَاى تایپ   گشارش تطخیص ّا ارش هزاقثت ّاگش صَرت : خذهات

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ ( در تاکس هزاقثتتاردار)کلوِ  "غیزپشضک(هادراى تاردار)

 الغز اًتخاب جستجَ 

تایپ   تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخفؼالیت کارتزاى ساهاًِ ضثکِ خذهت هخزج:

)کلوِ غزتالگزی( در تاکس خذهت  6970کذ ")غیزپشضک(هادراى تاردار غزتالگزی تغذیِ "

َجستج  افزادی کِ خذهت گزفتِ اًذ"اًتخاب ػذد"  

 بايسن  باردار مادران درصذ

 = 5/18 - 9/24)  طبیعی

BMI ) بارداری شزيع در 

غزتالگزی تغذیِ ای "ػٌَاى تایپ   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا صَرت : خذهات

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ ( در تاکس هزاقثتتاردار)کلوِ  "غیزپشضک(هادراى تاردار)

 طثیؼی اًتخاب جستجَ 

تایپ   تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخفؼالیت کارتزاى ساهاًِ ضثکِ خذهت هخزج:

)کلوِ غزتالگزی( در تاکس خذهت  6970کذ ")غیزپشضک(هادراى تاردار غزتالگزی تغذیِ "

َجستج  افزادی کِ خذهت گزفتِ اًذ"اًتخاب ػذد" 

 اضافٍ باردار مادران درصذ

 ( BMI = 25 -9/29)   يسن

 بارداری شزيع در

غزتالگزی تغذیِ ای "ػٌَاى تایپ   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا صَرت : خذهات

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ ( در تاکس هزاقثتتاردار)کلوِ  "غیزپشضک(هادراى تاردار)

 اضافِ ٍسى اًتخاب جستجَ 

تایپ   تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخفؼالیت کارتزاى ساهاًِ ضثکِ خذهت هخزج:

)کلوِ غزتالگزی( در تاکس خذهت  6970کذ ")غیزپشضک(هادراى تاردار غزتالگزی تغذیِ "

َجستج  ذهت گزفتِ اًذافزادی کِ خ"اًتخاب ػذد" 

  چاق  باردار مادران درصذ

(30 ≤ BMI) شزيع در 

 بارداری

غزتالگزی تغذیِ ای "ػٌَاى تایپ   گشارش تطخیص ّا گشارش هزاقثت ّا صَرت : خذهات

 تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخ ( در تاکس هزاقثتتاردار)کلوِ  "غیزپشضک(هادراى تاردار)

 چاق اًتخاب جستجَ 

تایپ   تایپ تاریخ سال در تاکس تاریخفؼالیت کارتزاى ساهاًِ ضثکِ خذهت هخزج:

)کلوِ غزتالگزی( در تاکس خذهت  6970کذ ")غیزپشضک(هادراى تاردار غزتالگزی تغذیِ "

َجستج  افزادی کِ خذهت گزفتِ اًذ"اًتخاب ػذد" 

 یب مشکض بُذاشت استانسًپشيایضس ساماوٍ س يبُبًد تغزیٍ  کاسشىاسان  تُیٍ ي تىظیم : گشيٌ


