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اقدام / توصيه هاطبقه بندیمنحني وزن برای سن 

-z 3-پايين score كم وزني شديد
(Severely underweight)

دهيدارجاعكودكوضعيتتثبيتواوليهاقداماتازپسزيرهایوضعيتازهريکوجودصورتدر.
3-زيرقدبرایوزن z- score(شديدالغری)
پاهادردوطرفهادم
بازوميانهدور(MUAC)ميلي متر115ازكمتر
همراهبيماریوجود

آزمايش هایونمودهارزيابيراكودكایتغذيهوضعيتكاملفيزيكيمعاينهوحالشرحاخذضمنفوقهایوضعيتازهريکوجودعدمصورتدر
.نماييددرخواسترااوليه
پي گيریسپسودادهانجامراایتغذيههایتوصيهداده،ارجاع(وجودصورتدر)تغذيهكارشناسبهها،آزمايشبودنطبيعيصورتدر

.نماييد
دهيدارجاعتخصصيمركزبهدرمانوتشخيصامكانعدمياواوليهآزمايش هایبودنطبيعيغيرصورتدر.

24 شودساعت بعد پيگيری.

-z 3-مساوی score 2-تا كمتر از z- score كم وزني
(Underweight)

 كنيدرا ارزيابي كودك ای تغذيه، وضعيتمعاينه فيزيكي كاملو ضمن اخذ شرح حال.
 صورت وجود بيماری درمان مناسب انجام شوددر  .
 شوددر صورت عدم وجود بيماری آزمايش های اوليه درخواست.*

در صورت غير طبيعي بودن آزمايش ها  يا عدم امكان تشخيص و درمان به مركز تخصصي ارجاع داده شود  .
 شودپيگيریسپس و هشددر صورت طبيعي بودن آزمايش ها، توصيه های تغذيه ای كم وزني ارائه.  ****

 بعدروز 10:  ماه2زير
2بعدهفته 2:  ماه تا يكسال
 بعديک ماه :  يک سالباالی

-zبيشتر از  score1+احتمال اضافه وزن*
 مراجعه شودقدوزن برای منحني به  .

-z 2-مساوی score مساویتا
1 z- score +و

o روند رشد نامعلوم يا
oروند رشد متوقف شده يا
o (  روند رشد دور از ميانه)رشد نزولي روند

*احتمال مشكل وزن
 مراجعه شودمنحني وزن برای قد به.
ادامه يابدمراقبت های روتين.

تغذيه ای كم وزنيوصيه های ت•
يتوالپي گيری بر اساس جدول •

 روز بعد10:  ماه2زير
 2هفته بعد2:  ماه تا يكسال
يک ماه بعد:  باالی يک سال

-z 2-مساوی score مساویتا
1 z- score + و

o روند رشد به موازات يا
oروند رشد به سمت ميانه

*طبيعي
 شودكودك طبق بوكلت انجام ارزيابي.
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اقدام / توصيه هاطبقه بندیمنحني وزن برای سن 

-z 2-مساوی score تا
-z 1مساوی score + و

o رشد به موازات ياروند
o رشد به سمت روند

ميانه

م كودك طبق بوكلت انجاارزيابي طبيعي
.شود
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منحني وزن 
اقدام / توصيه هابندیطبقه برای سن 

پايين
-3 z- score 

كم وزني
 شديد

Severely

underweight

اقداماتازپسزيرهایوضعيتازيکهروجودصورتدر
.دهيدارجاعكودكوضعيتتثبيتواوليه
3-زيرقدبرایوزن z- score(شديدالغری)
پاهادردوطرفهادم
بازوميانهدور(MUAC)ميلي متر115ازكمتر
همراهبيماریوجود
اخذضمنفوقهایوضعيتازهريکوجودعدمصورتدر

راككودایتغذيهوضعيتكامل،فيزيكيمعاينهوحالشرح
.نماييددرخواسترااوليهآزمايش هایونمودهارزيابي

هتغذيكارشناسبهها،آزمايشبودنطبيعيصورتدر
راایتغذيههایتوصيهداده،ارجاع(وجودصورتدر)

.نماييدپي گيریسپسودادهانجام
عدمياواوليهآزمايش هایبودنطبيعيغيرصورتدر

.دهيدارجاعتخصصيمركزبهدرمانوتشخيصامكان
24 شودساعت بعد پيگيری.
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اقدام / توصيه هاطبقه بندیمنحني وزن برای سن 

مساوی
-3 z-score كمتر از تا

-2 z- score

كم وزني 
Underweight

ابيارزيراكودكایتغذيهوضعيت،كاملفيزيكيمعاينهوحالشرحاخذضمن
.كنيد
شودانجاممناسبدرمانبيماریوجودصورتدر.
شوددرخواستاوليهآزمايش هایبيماریوجودعدمصورتدر.*

درمانوتشخيصامكانعدمياآزمايش هابودنطبيعيغيرصورتدر
.شوددادهارجاعتخصصيمركزبه
ارائهوزنيكمتغذيه ایآزمايش ها، توصيه هایبودنطبيعيصورتدر

.شودپيگيریسپسوهشد
بعدروز10:ماه2زير
2بعدهفته2:يكسالتاماه
بعدماهيک:ساليکباالی

*P - Ca- CBC – U/C –U/A -S/E×3 –Cr –BUN –FBS–Na–K  ،در صورت آلکالن فسفاتاز و
.(Serum IgA, IgA anti-tTG)بررسی سلیاکامکان  8



اقدام / توصيه هاطبقه بندیمنحني وزن برای سن 

احتمال اضافهz-score 1+از بيشتر 
وزن

 مراجعه شودقدوزن برای منحني به  .
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-z 2-مساوی score تا
مساوی

1 z- score +و
o ا رشد نامعلوم يروند
o رشد متوقف روند

شده يا
o رشد نزولي روند
روند رشد دور از )

(  ميانه

.مراجعه شودمنحني وزن برای قد به وزناحتمال مشكل 
ادامه يابدمراقبت های روتين.

تغذيه ای كم وزنيوصيه های ت•
تواليپي گيری بر اساس جدول •

 روز بعد10:  ماه2زير
 2هفته بعد2:  ماه تا يكسال
يک ماه بعد:  باالی يک سال

اقدام / توصيه هاطبقه بندیمنحني وزن برای سن 
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 توصيه ها/ اقدام طبقه بندی منحني قد برای سن

 كوتاه قدی شديد  - z- score 3پايين

Severely) 
stunted) 

  ارجاع همزمان به متخصص كودكان )بررسي  نتيک(  و متخصص تغذيه/ كارشناس تغذيه 

 24                    . 

 ارجاع  به متخصص كودكان مشكل وجود به در صورت شک  خيلي بلند قد  z- score 3+بيشتر از   

 24.                     

-تا كمتر از                    z- score 3-  مساوی 

2 z- score 

   

 كوتاه قدی
(Stunted) 

 معاينه فيزيكي كامل و بررسي از ن ر  اقي و اضافه وزن )منحني وزن برای قد( و  وجود ع ئم سيستميک 

 ارجاع به متخصص كودكان در صورت غير طبيعي بودن معاينه فيزيكي 

  ارجاع به  كارشناس تغذيه برای مشاوره تغذيه 

 طبق توالي در صورت طبيعي بودن معاينه فيزيكي پيگيری 

  ماه بعد1 ماه: 6كو كتر از  

 6 ماه بعد 2 ماه:  12 تا  

  ماه بعد3 سال:  1تر از  بزر  

 سال برای تصميم گيری 1از  پس از پيگيری يک دوره به كودك فرصت داده شود. در كودكان كو كتر 

 . ماهه زمان الزم است3 سال حداقل يک دوره ی 1ماهه و برای كودكان بزرگتر از  2 حداقل يک دوره ی 

   3zscore+ تا مساوی   z- score 2- مساوی

 و            

 روند رشد نامعلوم يا -

 روند رشد متوقف شده  -

احتمال مشكل 

 قد

 ادامه مراقبت ای روتين 

 توصيه های تغذيه ای 

 :پيگيری 

  ماه بعد1 ماه:  6كو كتر از  

 6 ماه بعد2 ماه:  12 تا  

  ماه بعد 3 سال:  1بزر  تر از  

تا مساوی                      z- score 2- مساوی

3 z- scoreو + 

 -روند رشد به موازات ميانه يا 

 - روند رشد به سمت ميانه

  ارزيابي كودك طبق بوكلت انجام شود.   طبيعي
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 توصيه ها/ اقدام طبقه بندی منحني قد برای سن

تا  z- score 2- مساوی

 + وz- score 3مساوی  

روند رشد به موازات  -

 ميانه يا 

- روند رشد به سمت 

 ميانه

  ارزيابي كودك طبق بوكلت انجام شود.   طبيعي
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 توصيه ها/ اقدام طبقه بندی منحني قد برای سن

كوتاه قدی   - z- score 3پايين

 شديد

Severely) 
stunted) 

  ارجاع همزمان به متخصص كودكان )بررسي  نتيک(  و متخصص

 تغذيه/ كارشناس تغذيه 

 24ساعت بعد پيگيری شود . 
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 توصيه ها/ اقدام طبقه بندی منحني قد برای سن

خيلي بلند   z- score 3+بيشتر از   

 قد

 ارجاع  به متخصص كودكان مشكل وجود به در صورت شک 

 24.ساعت بعد پيگيری شود  
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 توصيه ها/ اقدام طبقه بندی منحني قد برای سن

تا z- score 3- مساوی  

 z- score 2-كمتر از 

   

 كوتاه قدی
(Stunted) 

  معاينه فيزيكي كامل و بررسي از ن ر  اقي و اضافه وزن )منحني وزن برای

 قد( و  وجود ع ئم سيستميک

 ارجاع به متخصص كودكان در صورت غير طبيعي بودن معاينه فيزيكي 

  ارجاع به  كارشناس تغذيه برای مشاوره تغذيه 

 طبق توالي: در صورت طبيعي بودن معاينه فيزيكي پيگيری 

  ماه بعد1 ماه: 6كو كتر از  

 6 ماه بعد 2 ماه:  12 تا  

  ماه بعد3 سال:  1تر از  بزر  

  پس از پيگيری يک دوره به كودك فرصت داده شود. در كودكان كو كتر از

ماهه و برای كودكان بزرگتر  2  سال برای تصميم گيری حداقل يک دوره ی 1

 . ماهه زمان الزم است3 سال حداقل يک دوره ی 1از 
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ارزیابی بیش تر 

ایه تغذیحالشرح
والدینبلوغدرتأخیروقدبهتوجه
فیزیکییه قد و معاینبرای وزنتناسبتکامل،عمومی،حال
آزمایشگاهی هایی بررس (K،Na ،FBS  ،T4،TSH،T3U BUN،Cr ،S/E (3)،

U/A،U/C،ESR،CBC ،P  ،Caو آلکالن فسفاتاز)
سن استخوانینظرازچپدستانگشتانوکفمچ،رادیوگرافی
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وزن برای قد

 ودک کاین شاخص، به خصوص در مواردی که سن. استوزن در مقایسه با رشد قدی وزن برای قد بیانگر
.مفید است( شرایط پناهندگیمثل )مشخص نیست 

 یداً که ممکن است الغر یا شدبه قد کاهش وزن نسبتنمودار وزن برای قد در تشخیص کودکان دچار
.الغر باشند، کمك کننده است

 است که موجب کاهش وزن شدیدبیماری و ریافت غذادکاهشالغری، ناشی از یك واقعه اخیر مانند
ی . می گردد

ی ی
 به که ممکن است در معرض خطر ابتالدچار افزایش وزن برای قد این نمودار، برای تشخیص کودکان

.چاقی باشند نیز مفید استافزایش وزن یا
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 شاخص توده ی بدنBMI) برای سن(

BMI یعددی است که با وزن و قد کودک ارتباط دارد و وقتی بر روی نموداری در مقابل سن کودک ترسیم شود، در

متر استرحسببمحاسبه ی آن براساس وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد. پایش رشد کودک مفید می باشد

 سالگی، تقر یباً ثابت باقی می ماند5تا 2دارد، اما از ماه اول زندگی افزایش سریع 6این شاخص، در.

 ،استمعیار خوبی برای غربالگری افزاش وزن و چاقی شاخص توده ی بدن برای سن.

 دارندنتایج بسیار مشابهی وزن برای قد نمودار نتا یج حاصل از این نمودار و.
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BMIياوزن برای قد منحني 

سنبرای 
اقدام/ توصيه هاطبقه بندی

يا z-score 3-پايين
يا پاگذارگودهدوطرفهادم

MUAC< 115 mm

يا(Severely wasted)الغری شديد
شديدسوء تغذيه حاد 

مانيدروتشخيصياقداماتتكميلعمومي،  ارجاع به بيمارستان برایوضعيتتثبيتواوليهاز معاينهپس
24 شودساعت بعد پيگيری.

2تا كمتر از       z-score 3-مساوی  z-
score -

يا 
115 ≤ MUAC< 125mm

(Wasted)غرال

يا
سوء تغذيه حاد متوسط 

 وجود بيماری همراه يا  ادم يا دور ميانه بازو درصورت(MUAC ) ميلي متر، ارجاع  به متخصص كودكان115كمتر از
غذایمصرفوضعيتكاملفيزيكيمعاينهوحالشرحاخذضمنفوقهایوضعيتازهريکوجودعدمصورتدر

.نماييددرخواسترا*الزمآزمايش هاینموده،ارزيابيراكودك
يددهارجاعتخصصيمركزبهدرمانوتشخيصامكانعدمياواوليهآزمايش هایبودنطبيعيغيرصورتدر.
ایذيهتغهایتوصيهومشاورهتكميلبرایتغذيه ایتوصيه هایارائهضمنها،آزمايشبودنطبيعيصورتدر

.دهيدارجاعتغذيهكارشناسبه
شودانجام***پي گيریسنيتواليجدولبراساسبايدكودكپي گيری.

كودكانمتخصصبهارجاعشده،انجامپي گيرییدورهيکدرب بودعدمدرصورت

-z 2تا مساوی z-score 1+بيشتر از 

score+
ایتغذيههایتوصيهوفيزيكيمعاينهخانواده،وكودكایتغذيهوضعيتبررسي**وزنه اضافخطراحتمال

سنيتواليجدولاساسبرگيریپي

( Obese)  اق z-score 3+باالی  
بيماریوجودن رازبررسيوكاملفيزيكيمعاينهای،تغذيهحالشرحويژهبهكاملحالشرح

انكودكمتخصصبهفيزيكيمعاينهياوحالشرحدرطبيعيغيرموردگونههربيماری،وجودصورتدر
.دهيدارجاع

شوددرخواستاوليههایآزمايشطبيعي،معاينهموارددر.*
عارجاكودكانمتخصصپزشکبهراكودكدرخواستي،هایآزمايشبودنطبيعيغيرصورتدر

.دهيد
دهيدارجاعتغذيهكارشناسبهراكودكدرخواستي،هایآزمايشبودنطبيعيصورتدر.

ازپسدرونادامهصورتدر.يابدادامهوزناضافهرفعزمانتاگيریپي.نمائيدگيریپيسنيتواليجدولاساسبر
.دهيدارجاعكودكانمتخصصبهدوره،1

-z 3تا مساوی  z-score 2+بيشتر از 

score+
(Overweight)وزن اضافه

-z 1+مساویتا  z-score 2-مساوی

score

.  شودارزيابي كودك طبق بوكلت انجام طبيعي
20



وزن برای قد منحني 
سنبرای BMIيا

اقدام/ توصيه هاطبقه بندی

مساوی
-2 z-score تا

مساوی
+1 z-score

.  شودارزيابي كودك طبق بوكلت انجام طبيعي
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ياوزن برای قد منحني 
BMI سنبرای

اقدام/ توصيه هاطبقه بندی

پايين
-3 z-score يا

پاگذارگودهدوطرفهادم
يا 

MUAC< 115 mm

 Severely)الغری شديد

wasted)

يا
شديدسوء تغذيه حاد 

تان عمومي،  ارجاع به بيمارسوضعيتتثبيتواوليهاز معاينهپس
درمانيوتشخيصياقداماتتكميلبرای
24 شودساعت بعد پيگيری.

P - Ca- CBC – U/C –U/A -S/E ×3 - Cr–BUN –FBS–Na–K*  ،امکانصورتدروفسفاتازآلکالن
Serum IgA, IgA anti-tTG22بررسی بیماری سلیاک  



BMIياوزن برای قد منحني 

سنبرای 
اقدام/ توصيه هاطبقه بندی

2تا كمتر از z-score 3-مساوی  z-
score -

يا 
115 ≤ MUAC< 125mm

(Wasted)غرال

يا
سوء تغذيه حاد متوسط 

 وجود بيماری همراه يا  ادم يا دور ميانه بازو درصورت(MUAC ) ميلي متر، ارجاع  به 115كمتر از
متخصص كودكان

كاملفيزيكيمعاينهوحالشرحاخذضمنفوقهایوضعيتازهريکوجودعدمصورتدر
.نماييددرخواسترا*الزمآزمايش هاینموده،ارزيابيراكودكغذایمصرفوضعيت
مركزبهدرمانوتشخيصامكانعدمياواوليهآزمايش هایبودنطبيعيغيرصورتدر

.دهيدارجاعتخصصي
ومشاورهتكميلبرایتغذيه ایتوصيه هایارائهضمنها،آزمايشبودنطبيعيصورتدر

.دهيدارجاعتغذيهكارشناسبهایتغذيههایتوصيه
شودانجامپي گيریسنيتواليجدولبراساسبايدكودكپي گيری.

كودكانمتخصصبهارجاعشده،انجامپي گيرییدورهيکدرب بودعدمدرصورت
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وزن برای منحني 
ياقد 

BMI سنبرای

اقدام/ توصيه هاطبقه بندی

-z 1+بيشتر از 

score تا مساوی
2 z-score+

نهمعايخانواده،وكودكایتغذيهوضعيتبررسيوزنه اضافخطراحتمال
ایتغذيههایتوصيهوفيزيكي

سنيتواليجدولاساسبرگيریپي

درداردوجودخطراحتمالباشدمنحنیموازیآنروندو z-score 1+باالیشدهترسیمینقطهاگر *
.داردوجودوزناضافهقطعیخطرباشدصعودیآنروندو1z-score+باالیشدهترسیمنقطهصورتیکه
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ياوزن برای قد منحني 
BMI سنبرای

اقدام/ توصيه هاطبقه بندی

 اقz-score 3+باالی  
(Obese)

جودون رازبررسيوكاملفيزيكيمعاينهای،تغذيهحالشرحويژهبهكاملحالشرح
بيماری
معاينهياوحالشرحدرطبيعيغيرموردگونههربيماری،وجودصورتدر

.دهيدارجاعكودكانمتخصصبهفيزيكي
شوددرخواستاوليههایآزمايشطبيعي،معاينهموارددر.*

پزشکبهراكودكدرخواستي،هایآزمايشبودنطبيعيغيرصورتدر
.دهيدارجاعكودكانمتخصص

كارشناسبهراكودكدرخواستي،هایآزمايشبودنطبيعيصورتدر
.دهيدارجاعتغذيه

يابدهاداموزناضافهرفعزمانتاگيریپي.نمائيدگيریپيسنيتواليجدولاساسبر.
.دهيدارجاعكودكانمتخصصبهدوره،1ازپسروندادامهصورتدر

تا  z-score 2+بيشتر از 
+z-score 3مساوی 

وزن اضافه
(Overweight)

و FBS, T4, TSH, T3Uآزمایش های بیوشیمیایی شامل
(LDL, TG, Cholesterol, HDL)سطح چربی های خون
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31

له وارنیش فلوراید روش درمانی برای مقاب

با پوسیدگی دندان ها در رده های سنی 

.  مختلف است

ست وارنیش فلوراید نوعی ژل پرخاصیت ا

یت که باعث افزایش استحکام دندان و تقو

.مینای آن می شود
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ی بندطبقه

کنید

ارزیابی کودک از نظر تکاملی
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...ارزیابی کودک از نظر تکاملی
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-ماهگي12-ماهگي 6

ماهگي24

سالگي5-سالگي 3

ارد پرسشنامه تست غربالگر استاند

(ASQ)تكمیل شود 
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غربالگری ها
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غربالگری ها
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غربالگری ها
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