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گزارش گیريو گیري پیتغذیه اي،فرم هاي ارزیابی 

)1فرم شماره (فرم ارزیابی تغذیه اي موارد ارجاع شده به کارشناس تغذیه .1

)2شمارهفرم(تغذیهکارشناسبهکنندگانمراجعهبعديمراجعاتدرايتغذیههايمراقبتفرم.2

)3شمارهفرم(تغذیهکارشناسبهمراجعینغذاییبرنامهفرم.3

)4شمارهفرم(پزشکتوسطايتغذیهخدماتفرم.4

)5شمارهفرم(تغذیهکارشناسآموزشیهايبرنامهآماريفرم.5

)6شمارهفرم(تغذیهکارشناسبهمراجعاتآماريفرم.6

شمارهفرم(شهرستانسالمتخدماتجامعمراکزدرتغذیهکارشناسبرايايتغذیهخدماتماههششآماريفرم.7
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)8شمارهفرم(دانشگاهسالمتخدماتجامعمراکزتغذیهکارشناسانايتغذیههايمراقبتساالنهآماريفرم.8

: ............................سالمتخدمات جامع مرکز: ....................       مرکز بهداشت شهرستان....................دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 



)1فرم شماره (ارجاع شده به کارشناس تغذیهمواردتغذیه ايفرم ارزیابی
:خانوارشماره پرونده

:نام پایگاه
مراقب الگوي تغذیه اي امتیاز ارزیابی :شماره ملی

:)سال6براي افراد باالي (سالمت
:توسط مراقب سالمتارجاعتاریخ 

:فرد ارجاع دهنده
□پزشک □مراقب سالمت 

:تحصیالت:سن:                          تاریخ تولد:نام و  نام خانوادگی

6براي کودکان زیر (وزن هنگام تولد □مرد □زن :       جنس
):سال

□ندارد □دارد :   بیماري مادرزادي
:اگر دارد، نام بیماري

:وضعیت فیزیولوژیک بانوان
□هیچکدام □شیرده □باردار 

):سال18براي باالي (دور کمر ):سال6باالي براي(نمایه توده بدنی ): سانتی متر(قد ):کیلوگرم(وزن 

براي همه افراد به استثنا (وزن مطلوب
:)سال18مادران باردار و افراد باالي 

):ماه/ هفته(اخیروزنتغییراتزمان) :کیلوگرم(کاهش/ افزایشمقدار):خیر/بلی: (اخیروزنتغییر

:علت ارجاع به کارشناس تغذیه
اضافه وزن □چاقی □دیابت  □فشار خون باال □چربی خون باال □پایین بودن امتیاز ارزیابی الگوي تغذیه 

□کم خونی مادر باردار □الغري□کوتاه قدي □کم وزنی □
□نامنظم □منظم □خیر □بلی ):سال، نوجوان، مادر باردار و شیرده2کودك زیر (آهن :  مصرف مکمل ها

□نامنظم □منظم □خیر □بلی ):سال2کودك زیر (د+ویتامین آ/ مولتی ویتامین
□نامنظم □منظم □خیر □بلی )نوجوان، میانسال، سالمند(هزار واحدي 50"د"ویتامین 

□نامنظم□منظم □خیر □بلی )                                                     سالمند(د + م کلسی
□نامنظم□منظم □خیر □بلی :             )مادر باردار و شیرده(مولتی ویتامین مینرال حاوي ید 

□نامنظم □منظم □خیر □بلی :                                     )مادر باردار و شیرده(اسید فولیک

:      نحوه تغذیه
 سال2کودکان زیر

ماه                                  ......... سن شروع□تغذیه کمکی □هر دو □شیر دام□شیر مصنوعی□انحصاري با  شیر مادر 
: ............در روزبار مصرف□هله هوله □غذاي سفره  □خیر □بلی :مطابقت شروع مواد غذایی با دستورعمل هاي کشوري

 سال2افراد باالي
□قبل از خواب □عصر□صبح:میان وعده ها:        محل صرف□شام :    محل صرف□ناهار:    محل صرف□صبحانه:وعده هاي غذاي اصلی

..:عادات غذایی ویژه..........:مصرفبار □فست فودها ...........:بار مصرف□نوشابه ......: مصرفبار □هله هوله 
:                                                                                                                            مشکالت گوارشی

دندان مصنوعی اختالل بلع و جویدن غذا یبوست اسهال زخم معده یا دوازدههاستفراغ تهوع 
:سایر موارد..............ماده غذایی ویار بارداري حساسیت غذایی 

): ازي، پیاده روي، ورزشب(وضعیت فعالیت بدنی
 سال6- 18کودکان:

□بدون فعالیت بدنی هدفمند□دقیقه در هفته 420کمتر از□دقیقه در هفته یا بیشتر 420:        مدت زمان فعالیت بدنی
□ساعت2بیشتر از □ساعت2کمتر از :رایانه و دستگاه هاي مشابه در روزاز تلویزیون ،مدت زمان استفاده 

بزرگساالن:
□بدون فعالیت بدنی هدفمند□دقیقه در هفته 150کمتر از□دقیقه در هفته یا بیشتر 150:        مدت زمان فعالیت بدنی

:عوامل خطر در فرد/ سابقه بیماري
:سایر موارد□سرطان □چاقی  □دیابت  □فشار خون باال  □بیماري هاي قلبی عروقی  □کلسترول خون باال  

:عوامل خطر / سابقه فامیلی بیماري
:سایر موارد□سرطان □چاقی  □دیابت  □فشار خون باال  □بیماري هاي قلبی عروقی  □کلسترول خون باال  



: ...........................سالمتخدماتجامعمرکز: .....................             مرکز بهداشت شهرستان..................دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
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: )سال0-6گروه سنی (سن برايوزنمنحنیوضعیت
□معیارانحراف-3منحنیزیر-
□نیسترشدمنحنیباصعوديوموازيولیمعیارانحراف-3منحنیباالي-
□رشدمنحنیباصعوديوموازيومعیارانحراف-3منحنیباالي-
□)رشدپایشکارتو نبود منحنیبااليکودكوزننقطه(نامعلومرشد-

:)سال0-6گروه سنی (سنبرايقدمنحنیوضعیت
□) معیارانحراف-3منحنیزیر-
□نیسترشدمنحنیباصعوديوموازيولیمعیارانحراف-3منحنیباالي-
□رشدمنحنیباصعوديوموازيومعیارانحراف-3منحنیباالي-
□) رشدپایشکارتنبودومنحنیبااليکودكقدنقطه(نامعلومقدي رشد-

BMI سال6-18براي گروه سنی:
+ 2و کمتر یا مساوي + 1بیشتر از زد اسکور:اضافه وزن +1ر یا مساوي کمتو-2اسکور مساوي یا بیشتر از زد : طبیعی

-2از و کمتر-3اوي زد اسکور بیشتر  یا مس:غري ال-3از کمترزد اسکور: الغري شدید+2زد اسکور بیشتر از: چاق

:سال6- 18قد براي گروه سنی 
- 2ازکمترو-3مساويیابیشتراسکورزد: قديکوتاه+ 3و کمتر یا مساوي -2زد اسکور : طبیعی

+3از زد اسکور بیشتر : بلند قدي شدید-3تر از زد اسکور  کم: کوتاه قدي شدید

:                                                                                                                            تغذیهسوءبامرتبطايزمینهبیماري
□دیابت □قلبیبیماري□عفونییماري هايب□کامشکاف□لیاكیس□گوارشیهايبیماري

□هابیماريسایر□هیپوتیروییدي

دار
 بار

ران
ماد

ت 
العا

اط

:قلتعداد:بارداريسن

ماه: .......................... فاصله این حاملگی با حاملگی قبلی:قبلیهايبارداريتعداد

□خیر□بلی: بیماري در حاملگی هاي قبلیسابقه 
:نام بیماريبلیصورتدر

□خیر □بلی:     جنینسقطسابقه
:سقطتعدادبلیصورتدر

□خیر □بلی:           ماکروزمنوزادسابقه□خیر □بلی:    گرم2500ازکمتروزنبانوزادزایمانسابقه

ماه...........: شیردهیمدت□خیر □بلی:قبلیهايزایماندرشیردهیسابقه
:قبلیهايزایماندرشیردهیتوقفعلت

)باردارياولماهه3یا(بارداريازقبلبدنیتودهنمایه)       Kg):                     (باردارياولماهه3وزنیا( بارداريازقبلوزن
روند وزن گیري بر اساس منحنی وزن گیري

        درمحدوده مناسب             باالترازمحدوده پایین تر از
محدوده

:    قبل از بارداريBMIگیري مناسب بر حسب محدوده وزن 
چاقاضافه وزنطبیعی کم وزن

:مصرفیمکمل هاي/ سابقه و نوع داروها
:سابقه و  نوع رژیم غذایی

:BP:نتیجه معاینات بالینی و آزمایشات
FBS:              TG:            Chol:              BUN:                     Cr

: نهاییتشخیص 

:توصیه ها و برنامه هاي تغذیه اي

:توصیه هاي فعالیت بدنی

:تاریخ تکمیل فرم و مهر و امضاء کارشناس تغذیه:تاریخ مراجعه بعدي



)2فرم شماره (تغذیهکارشناسمراجعه کنندگان به بعديفرم مراقبت هاي تغذیه اي در مراجعات 
:                                                                                                                            مراجعهتاریخ:                                                                                                   خانوادگینامونام

:پروندهشماره:                                                                                                               ملیشماره

نسبتاً "و در صورت پیروي نسبی از توصیه ها ، "نامطلوب"، در صورت عدم پیروي از توصیه  ها "مطلوب"در صورت پیروي کامل از توصیه ها، * 

.درج گردد"مطلوب

: ............................جامع خدمات سالمتمرکز ....             : .................مرکز بهداشت شهرستان..................دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

تاریخ 
مراجعات 

پس از 
اولین 
ویزیت

وضعیت پیروي از 
توصیه هاي تغذیه 

ارائه شده در اي
*مراجعه قبلی

پیروي از وضعیت 
توصیه هاي فعالیت 

ارائه شده در بدنی
*مراجعه قبلی

نتایج معاینات 
بالینی و آزمایشات 

پاراکلینیکی

وزن
)کیلوگرم(

نمایه توده )متر(قد 
کیلوگرم (بدنی 

)متر مربع/

اقدامات 



)3شمارهفرم(فرم برنامه غذایی مراجعین به کارشناس تغذیه  
:                                                                                                                            مراجعهتاریخ :                                                                                                    نام و نام خانوادگی

:شماره پرونده:                                                                                                           شماره ملی
چربی هاسبزيمیوهشیر و لبنیاتگوشت هانان و غالت

واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... صبحانه
واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... میان وعده صبح

واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... ناهار
واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... عصرانه

واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... شام
واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... واحد....... خوابقبل از 

: توصیه هاي تغذیه اي

:تاریخ مراجعه بعدي

نمونه برنامه غذایی روزانه
صبحانه

میان وعده صبح
ناهار

عصرانه
شام

قبل از خواب
:امضاء کارشناس تغذیه نام و نام خانوادگی و مهر و 

:لیست واحدها و گروه هاي غذایی

واحدگروه
) گرم30به وزن تقریبی (نان سنگگ ) به اندازه یک کف دست(سانتی متري 10× 10یک برش وغالتونانگروه



)گرم30به وزن تقریبی (سانتی متري نان بربري 7× 7یک برش :اينشاستهمواد
) گرم30به وزن تقریبی (سانتی متري نان لواش 10× 10سه برش 

)گرم30به وزن تقریبی (یک برش نان فانتزي 
برنج پخته) چهار قاشق غذاخوريمعادل (یک کفگیر متوسط 

ماکارونی پختهطیک کفگیر متوس
انواع حبوبات پخته) نصف لیوان(یک کاسه کوچک 

یک عدد سیب زمینی متوسط پخته
د چغندر متوسط پختهیک عد

ذرت، نخودفرنگی یا باقالي پخته) نصف لیوان(یک کاسه کوچک 
)ساقه طالیی(دو عدد بیسکوئیت دیجستیو 

سه عدد بیسکوئیت پتی بور ساده
)به اندازه یک قوطی کبریت"حدودا(م گوشت قرمز؛ گوسفند یا گوساله گر30:گوشت هاگروه

واحد، یک عدد ران مرغ معادل 4یک طرف سینه مرغ معادل مثال ؛ )به اندازه یک قوطی کبریت"حدودا(گوشت مرغ گرم 30
.واحد گوشت است2سه واحد، و یک عدد ساق مرغ معادل 

گرم گوشت ماهی30
گرم پنیر30

یک عدد تخم مرغ کامل
دو تا سه عدد سفیده تخم مرغ

گرم سوسیس یا کالباس 30
شیر) میلی لیتر200- 250(لیوان یک گروه شیر و لبنیات

ماست) میلی لیتر200- 250(یک لیوان 
دوغ) میلی لیتر200-250(دو تا سه لیوان 

)گرم120تا 100به وزن "حدودا(ک عدد سیب قرمز یا زرد متوسط یهاهمیوگروه
ط، دو عدد کیوي متوس، نارنگی متوسطدو عدد ، شیرین متوسطیک عدد لیمو، یک عدد موز متوسط، یک عدد پرتقال متوسط

عدد 2، )به اندازه یک عدد سیب متوسط(یک قاچ هندوانه، خربزه یا طالبی ، عدد انجیر متوسط4-5، عدد زردآلوي متوسط3
عدد خرماي متوسط3، )به اندازه یک عدد سیب متوسط(یک عدد خوشه انگور ، عدد گیالس متوسط10، شلیل متوسط

میوه خشک ) گرم50"حدودا(یک چهارم لیوان آب میوه طبیعی، )میلی لیتر100"حدودا(نصف لیوان 
یک عدد گوجه فرنگی متوسط:سبزي هاگروه

یک عدد بادنجان متوسط
یک عدد هویج متوسط

متوسط ییک عدد کدوخورش
)گرم5(یک قاشق مرباخوري انواع روغنهاگروه چربی

)گرم5(یک قاشق مرباخوري کره 
)گرم5(قاشق مرباخوري مایونز یک

)گرم15(یک قاشق غذاخوري خامه 
عدد بادام، بادام زمینی، بادام هندي یا فندق6-5
عدد گردو2-1
عدد زیتون8-7

: ............................مرکز سالمت جامعه...........      : ................مرکز بهداشت شهرستان..........................              دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 



)4فرم شماره(پزشک برايتغذیه اي فرم خدمات
:شماره پرونده

:نام پایگاه
مراقب الگوي تغذیه اي متیاز ارزیابی ا:توسط مراقب سالمتتاریخ ارجاع:شماره ملی

:)سال6براي افراد باالي (سالمت
:تحصیالت□مرد □زن :       جنس:سن:                  تاریخ تولد:خانوادگینام نام و 
سال 6براي کودکان زیر هنگام تولد وزن 

):کیلوگرم(
6باالي افراد براي ( نمایه توده بدنی ): Cm(قد ):Kg(وزن کنونی 

):سال
:فشار خون):Kg(کاهش وزن اخیر / افزایشمقدار):سال18باالي افراد براي(دور کمر :سال2کودکان زیر رسدور 

ک
زش

ه پ
ع ب

رجا
ت ا

عل
:

هایپرلیپیدمی□دیابت      □فشار خون باال        □
3S-سال با قد براي سن زیر  6کودك زیر □3SD-سال با وزن براي سن  زیر  6کودك زیر □

)اضافه وزن و چاقی+  (1براي سن بیشتر از BMIسال  با 18تا 6فرد □
)کم وزنی و کم وزنی شدید(- 2براي سن کمتر ازBMIسال  با 18تا6فرد□
)کوتاه قدي و کوتاه قدي شدید(-2قد براي سن  کمتر از سال  با 18تا 6فرد□

و باالتر                                                           BMI30بامیانسال/جوان□
)و کمتر5/18(مطلوب در محدوده الغريناBMIمیانسال با /جوان□
90میانسال با دور کمر باالتر از □
و باالترBMI30سالمند  با □
19کمتر از BMIسالمند با □

از مراقب سالمت0- 7سالمند با امتیاز □ 
)چاقیاضافه وزن و (و باالتر 25قبل از بارداري BMIمادر باردار با  □
5/18قبل از بارداري کمتر از BMIمادر باردار با  □
مادر باردار با  روند وزن گیري نامطلوب□

□نامنظم □منظم □خیر □بلی ):            سال، نوجوان، مادر باردار و شیرده2کودك زیر (آهن :مصرف مکمل ها
□نامنظم □منظم □خیر □بلی ):                    سال2کودك زیر (د +ویتامین آ/ مولتی ویتامین

□نامنظم □منظم □خیر □بلی )        نوجوان، میانسال، سالمند(واحدي هزار50"د"ویتامین 
□ظم نامن□منظم □خیر □بلی )                                                      سالمند(د + کلسیم 

□نامنظم□منظم □خیر □بلی ):             مادر باردار و شیرده(مولتی ویتامین مینرال حاوي ید 
□نامنظم □منظم □خیر □بلی ):                                     مادر باردار و شیرده(اسید فولیک 

:بیماريو نام سابقه

:مصرفیمکمل هاي/ سابقه و نوع داروها

:Hb:FBS:TG:Chol:BUN)   جهت مادر باردار(:آزمایشاتدر خواست 
Cr:

:سایر آزمایشات تکمیلی
:نهاییتشخیص

- :قداماتا

:تاریخ مراجعه بعدي

:تاریخ تکمیل فرم و  امضاء پزشک 
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)5فرم شماره (تغذیهکارشناسآماري برنامه هاي آموزشیفرم 
......................مرکز بهداشت شهرستان..........................                                 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

.....................سال  .....................             سه ماهه ......................                                      خدمات سالمتمرکز جامع
مشخصات آموزش

آموزش گیرندگان

تعداد آموزش 
گیرندگان

تعداد 
ساعت 
آموزش

/ مواد آموزشی
روش ارائه 

آموزش

موضوع

رهنمودها و گروه هاي 
غذایی  

در گروه هاي سنی تغذیه 
مرتبط

موضوعات متناسب هابیماريو تغذیه 
با مناسبت ها

سایر

و مراقبین کودكمادران 
دانش آموزان

جوانان
میانسال

سالمندان
و شیردهباردارانمادر

مراقبین سال مت
کارکنان درون بخش

سایر سازمان هاکارکنان
موادغذایی،فروشندگان

فروشاغذیهداران،رستوران
، متصدیان بوفه مدارسها

نانوایان
بیماران

سایر
جمع کل

نام و نام خانوادگی مسئول مرکز                                             نام و نام خانوادگی کارشناس تغذیه                                                                                             
امضاء  امضاء و تاریخ تکمیل فرم                                                               



)6فرم شماره (تغذیهکارشناسآماري مراجعات به فرم 
......................مرکز بهداشت شهرستان..........................                                 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

.....................سال  .....................             سه ماهه ......................                                      مرکز جامع خدمات سالمت
علت مراجعه

گروه سنی

پایین بودن 
امتیاز ارزیابی 
الگوي تغذیه

فشار خون دیابتیچاقاضافه وزنالغريکم وزنیوتاه قديککم خونی
باال

دیس 
لیپیدمی

جمع کل

سال6-0

سال18-6

سال29-19

سال59-30

سال به باال60

مادر باردار

جمع کل

نام خانوادگی مسئول مرکز                                                      نام وکارشناس تغذیه                                                                                                                نام و نام خانوادگی 
امضاء  و تاریخ تکمیل فرمامضاء 



)7شمارهفرم(شهرستانسالمتخدماتجامعمراکز کارشناس تغذیه دربرايتغذیه ايخدماتفرم آماري شش ماهه 
: ...........................   مرکز بهداشت شهرستان..........................                           دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

مشخصات 
آموزش

آموزش گیرندگان

تعداد آموزش 
گیرندگان

تعداد ساعت 
آموزش

/ مواد آموزشی
روش ارائه 

آموزش

موضوع

رهنمودها و گروه 
هاي غذایی  

در گروه هاي تغذیه 
سنی مرتبط

موضوعات متناسب هابیماريو تغذیه 
با مناسبت ها

سایر

مادران و مراقبین کودك
دانش آموزان

جوانان
میانسال

سالمندان
و شیردهباردارانمادر

مراقبین سال مت
کارکنان درون بخش

سایر سازمان هاکارکنان
موادغذایی،فروشندگان

اغذیهداران،رستوران
، متصدیان بوفه هافروش

مدارس
نانوایان
بیماران

سایر
جمع کل



)7شمارهفرم(جامع خدمات سالمت شهرستان کارشناس تغذیه در مراکز برايتغذیه اي فرم آماري شش ماهه خدمات
: ...........................   مرکز بهداشت شهرستان..........................                           دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

تعداد

گروه سنی

پایین بودن امتیاز 
ارزیابی الگوي تغذیه

فشار خون دیابتچاقیاضافه وزنالغريکم  وزنیکوتاه قدي کم خونی
باال

دیس 
لیپیدمی  

سال0- 6

سال18-6

سال29-19

سال59-30

سال به باال60

مادر باردار

جمع کل

شهرستانرییس مرکز بهداشتنام و نام خانوادگی شهرستانکارشناس تغذیه مرکز بهداشت نام و نام خانوادگی 
امضاءامضاء و تاریخ تکمیل 



)8شمارهفرم(دانشگاهسالمتجامع خدماتمراکز تغذیهکارشناسان مراقبت هاي تغذیه اياالنه فرم آماري س

..........................دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

مشخصات 
آموزش

آموزش گیرندگان

تعداد آموزش 
گیرندگان

ساعت تعداد 
آموزش

/ مواد آموزشی
روش ارائه 

آموزش

موضوع

رهنمودها و گروه 
هاي غذایی  

در گروه هاي تغذیه 
سنی مرتبط

موضوعات متناسب هابیماريو تغذیه 
با مناسبت ها

سایر

مادران و مراقبین کودك
دانش آموزان

جوانان
میانسال

سالمندان
و شیردهباردارانمادر

مراقبین سال مت
کارکنان درون بخش

سایر سازمان هاکارکنان
موادغذایی،فروشندگان

اغذیهداران،رستوران
هافروش

نانوایان
بیماران

سایر
جمع کل



)8شمارهفرم(جامع خدمات سالمت دانشگاه تغذیه مراکز کارشناسان مراقبت هاي تغذیه اياالنه فرم آماري س

..........................دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

تعداد

گروه سنی

پایین بودن امتیاز 
ارزیابی الگوي تغذیه

فشار خون دیابتچاقیاضافه وزنالغريکم  وزنیکوتاه قدي کم خونی
باال

دیس 
لیپیدمی  

سال0- 6

سال18-6

سال29-19

سال59-30

به باالسال 60

مادر باردار

جمع کل

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول تغذیه استان



امضاء و تاریخ تکمیل


