
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

هزاجعِ هادر ٍ کَدک جْت پایش رشذ کَدک بِ 

خاًِ بْذاشت/ پایگاُ / هزکش   

 
اًجام پایش کَدک بزاساس دستَرالعول هزاقبت 

 کَدک سالن تَسط کارشٌاس، کارداى یا بَْرس

ارائِ هشاٍرُ تغذیِ تَسط فزد ارائِ دٌّذُ 

خذهت ٍ تعییي تاریخ پیگیزی با تَجِ بِ سي 

 کَدک

تعییي تاریخ هزاجعِ بعذی بز اساس سي 

 کَدک 

 هزاجعِ هادر ٍ کَدک در تاریخ تعییي شذُ 

ارجاع بِ پششک جْت بزرسی ٍ علت یابی 

 عذم رفع اختالل رشذ کَدک 

تعییي تاریخ هزاجعِ بعذی بز اسای سي 

 کَدک ٍ اعالم بِ هادرجْت هزاجعِ

تجَیش دارٍ ٍ تعییي تاریخ پیگیزی بز 

 اساس دستَرالعول هاًا

ارجاع در ساهاًِ سیب بِ کارشٌاس تغذیِ جْت 

دریافت هشاٍرُ تخصصی ٍ بزرسی ٍضعیت 

 اقتصادی خاًَادُ ٍ تعییي تاریخ هزاجعِ بعذی

 بلی خیر

 خیر بلی

 خیر بلی

 مشارکتی –فلوچارت نحوه اجزای بزنامه حمایتی 

  سال 5بهبود تغذیه کودکان سیز 

آیا کَدک دچار 

 اختالل رشذ هیباشذ؟

آیا کَدک  ٌَّسدچار 

 اختالل رشذ هیباشذ؟

آیا کَدک  هبتال بِ 

 بیواری هیباشذ؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شذُ تعییي تاریخ در کَدک ٍ هادر هزاجعِ  

ارجاع بِ کارشٌاس تغذیِ جْت دریافت هشاٍرُ 

تخصصی ٍ بزرسی ٍضعیت اقتصادی خاًَادُ ٍ 

 تعییي تاریخ هزاجعِ بعذی

ارائِ هشاٍرُ تخصصی ٍ درخَاست آسهایشْای 

هزبَطِ ٍ ارجاع بِ سطَح باالتز ٍ پیگیزی تا رفع 

 اختالل رشذ کَدک

تکویل فزم پسخَراًذ ٍ تحَیل بِ هادر جْت 

ارائِ بِ فزد ارجاع دٌّذُ ٍ قزار دادى در پزًٍذُ 

 کَدک

جْت  (رُ)هعزفی بِ کویتِ اهذاد اهام خویٌی

 دریافت سبذ غذایی

 خیز

 بلی

 خیز
 بلی

  کمیتٍ امذاد1تًسط فزم ضمارٌ  -

 ارسال فزم تحقیق بٍ کمیتٍ امذاد - 

ارسال کپی ضىاسىامٍ يالذیه ي -

کًدک، کارت ملی، سىذ یا اجارٌ وامٍ 

مىشل، کپی کارت رضذ ي مىحىی رضذ 

 کطیذٌ ضذٌ 

آیا اختالل رشذ کَدک 

 بْبَد یافتِ است؟

آیا خاًَادُ کَدک 

 دچار فقز هالی ّستٌذ؟



کَدک تحت پَشش کویتِ اهذاد جْت دریافت  

 سبذ غذایی در یک دٍرُ شش هاِّ قزار هیگیزد

  سالگی3اداهِ دریافت سبذ غذایی تا پایاى 

خزٍج اس سْویِ ٍ اعالم بِ کویتِ اهذاد جْت 

قطع سبذ غذایی ٍ بْزُ هٌذی اس دیگز سْویِ 

ّای کویتِ اهذاد در صَرت عذم رفع هشکل 

 هالی خاًَادُ

 اداهِ دریافت سْویِ تا رقع اختالل رشذ کَدک

 خیز بلی

 بلی خیز

 بزوامٍ حمایتی بزای کًدک تًسط خاوٍ ، پایگاٌ یا مزکشی کٍ 1تکمیل فزم ضمارٌ -

 کًدک تحت پًضص آن است

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

 کارت ي مىحىی رضذ کطیذٌ ضذٌ کًدک

ارائٍ آمًسضُای بُذاضتی بٍ مادر بصًرت ماَیاوٍ ي ارسال گشارش آن در پایان ماٌ -

 َمزاٌ آمار

  ما2ٌ َفتٍ ايل َز 2ارسال اسامی کلیٍ آمًسش دیذگان  بٍ کمبتٍ امذاد در طی -

 ي 4تکمیل فزمُای آماری بزوامٍ حمایتی تًسط خاوٍ پایگاٌ ي مزکش ي تکمیل فزمُای -

  ي فعالیتُای بیه بخطی تًسط  کارضىاس تغذیٍ ستاد ي ارسال بٍ معايوت َز ضص ماٌ   5

 سال 3آیا کَدک سیز 

 است ؟

آیا اختالل رشذ کَدک 

 بْبَد یافتِ است؟


