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:زمان تكميل بخش تن سنجي•

سال  5تكميل پرسشنامه كودكان براي تمام كودكان كمتر از 
خانوار

لزوم مصاحبه با فرد ديگرو يا  قصد مادر و يا كودك  : استثناء� لزوم مصاحبه با فرد ديگرو يا  قصد مادر و يا كودك  : استثناء�
براي ترك محل

اطمينان از ثبت داده هاي تن سنجي هر كودك در  : توجه•

پرسشنامه مربوط به خودش





.�8�ازم 	" �12� در ه� 	

  4گرم كه با  100كيلوگرم و با دقت  150ترازوي ديجيتال با ظرفيت •
.ولتي كار مي كند 1.5عدد باطري 

روزانه ترازو جهت اطمينان از دقت آن بايد با استفاده از وزنه شاهد   � روزانه ترازو جهت اطمينان از دقت آن بايد با استفاده از وزنه شاهد   �
.امتحان شود

سانتي متر  130قد سنج تخته اي براي سنجش قد تا •



:نكات مربوط به آماده سازي  و نگهداري ترازو •

.ترازو را در يك سطح سخت قرار دهيد�

ترازو در دور از تابش آفتاب، محل خيلي سرد و  محل خيلي گرم قرار  �ترازو در دور از تابش آفتاب، محل خيلي سرد و  محل خيلي گرم قرار  �
.دهيد

.دقت كنيد ترازو با تغييرات دمايي سازگار شود�

.سعي كنيد به ترازو ضربه وارد نشود�

.كيلو را با ترازو وزن نكنيد 150اوزان بيش از �



:نكات كلي در سنجش قد و وزن•

در هنگام مراجعه به خانوار براي قرار دادن ترازو و قد سنج به دنبال  �
.محل مناسبي باشيد

.از تجمع افراد در محل جلوگيري كنيد � .از تجمع افراد در محل جلوگيري كنيد �

.  لباس كودك را به حداقل ممكن كاهش دهيد�

.وجود نور كافي براي اطمينان از خواندن صحيح اندازه ها مهم است�

.اندازه گيري ها را در ابتداي مصاحبه انجام ندهيد�

 



.  قد و وزن كودكان را يك به يك اندازه گيري كنيد�

.بهتر است با كودكان بزرگتر شروع كنيد�

جهت حفظ ايمني كودك و خودتان الزم است كه در هنگام �
خودكار و پرسشنامه ( اندازه گيري هر دو دست شما آزاد باشد  خودكار و پرسشنامه ( اندازه گيري هر دو دست شما آزاد باشد 

)ها را كنار بگذاريد

براي مادر توضيح  . در عين حفظ آرامش خود، محكم باشيد�
.دهيد كه مي خواهيد چه كاري را انجام دهيد



:نحوه اندازه گيري وزن •

/  اگر كودك خيلي كوچك باشد و يا نتواند بايستد، كودك بايد در بغل مادر 
براي . مراقب باشد و با استفاده از كليد مخصوص اندازه گيري انجام شود

:اينكار

.مراقب مي خواهيم روي ترازو بايستد/ از مادر١.

.كليد مخصوص را فشار مي دهيم٢. .كليد مخصوص را فشار مي دهيم٢.

.مادر از ترازو پايين مي آيد تا كودك را بغل كند٣.

در اين حالت وزن . مجدا مادر به همراه كودك روي ترازو قرار مي گيرد>.

  .كودك نمايش داده مي شود





•%�2=- '��: در  ��ا�? ز�� +% و وزن را ا-%از, <

ا�@�2ع ��در�

�Aد�� %�%�� و <��� @Bرا�-

�Aد�� �C /D- �� ا-%ام و ��=� %��Aد�� �C /D- �� ا-%ام و ��=� %�

  ،%�2=- �EF ن راG ����% و8H� ,رد ���% +% و وزن را ا-%از�در ا�" �
%�2� ��� ا-%ام را ��ددا�=�C� و �� �% /D- ���2I��J در �=��  .



��ا�? و7�د دا��، ��در • "�Kه �� '�Hد� Aد�ا<� � / M+ا��
 ���د و �6N �� رو' وز-� �> ���دA د��H را در G)�ش �

%@Pد. ا��� ��DQ 4? وزن ��د��K- A  داد, �- �8�B "در ا�  .

• �� �� ��-% 	� ز��-� �+�� �8�B "�Kازو در ه�	 �� %�2� �7�	  :

  %��% را �1%ا �IQر ده��.

  ٢ %��� �@�.د+��D از ��0G" 	�ز�" <�



:نحوه اندازه گيري قد•

.سنجش قد توسط دو نفرانجام مي شود

:  قبل از شروع بايد سن كودك مشخص را مشخص كنيم

سال دارد، و يا سن دقيق كودك مشخص نيست و قد   2اگر كمتر از  � سال دارد، و يا سن دقيق كودك مشخص نيست و قد   2اگر كمتر از  �
.سانتي متر است، قد به صورت خوابيده اندازه گيري مي شود 85كمتر از 

سال است، و يا سن دقيق كودك مشخص نيست و قد   2اگر بيش از �
.  سانتي متر است، قد به صورت ايستاده اندازه گيري مي شود 85بيشتر از 



:ا-%از, <��' +% در �8�B ا�P@�د,•
.١%�.	!@� را در رو' �� ��R STف +�ار ده
��ا+M �!�اه�% �U  ه�' ��دA را در ���ورد و ا<� / از ��در٢.

�%, و �4اB. ا-%از, <��' ا��، ان را ��ز �%2 �@Q�� Aد�� '�� .
از ��در �!�اه�% ��دA را �� 7��' 	!@� ���ورد و �� �8�B زا-� ٣.

%2�I2� زدن.
��د >.H� +�ار �رو' دو زا- Aد�را�� � �K� ر در��.د�@ ��د >.H� +�ار �رو' دو زا- Aد�را�� � �K� ر در��.د�@
.V%���H� ' را�� +�ار�رو' زا- Aد�� WX �K� در.
.Y �@!	 �@IJ ,ار�ف ��د, و �� رو' د��R را Aد�ه�' ��J ر��د�@

%-�EPZ� . و د�� Aد�رو' ��ق � �J Aد�� را�� را ��(' وز
%-�EPZ� �@!	 �� را �\-G و �@�. WX را رو' زا-�ه�' ��دA <�ا

.٧%2� ,�H- ��7 �� .�D@P� %��( از ��دA �!�اهDQا ,�H- ?0(



�Q ��دA را �IQر -%ه�%  ( �a د�� را ز�� �X-� ��د�H� Aار�%. ٨ 
%�-���N- را  ���-�  ه� 	�از هP@2% ) و ده�ن و <� �� %��� "bKT�

�" �%ن +�ار دار-%Q�c و د�@\� در.

��ور�% 	� رو' �� . ٩� "���J را �@!	 ��)�� �eT+ د�� ار�� �� ��ور�% 	� رو' �� . ٩� "���J را �@!	 ��)�� �eT+ د�� ار�� ��
.��دA +�ار <��د

�� ��دA و در R�رت -��ز اhRح Gن .١٠eiو ���ر�

١١ .%�.ا-%از, 	� �� ده. ا�Iر �!�ا-�% و �� د�@��ر اhم �2

� را ا رو' �� ��دA ��دار�%. ١٢�)�� �eT+.

��د �EF %��� را�Q ,ا-%از .



ا-%از, <��' +% ��دA در �8�B ا�P@�د,



•,%�:ا-%از, <��' +% در �8�B 0�ا�
.١%�.	!@� را در رو' �� ��R STف +�ار ده
%, 	!@� دو ٢.�+ �IJ اردو�H� "�د�@��ر���2I��J و 0�د��ر را رو' ز�

%2�I2� �-زا.
� را ��   ٣.��J �eT+ %�در ��K را�� ��دA زا-� �4-�% �� c�ر�=� �@�ا-

%���H� د�� را��.
.<%�.�� ��K ��در،��دA را رو' 	!@� �!�ا��-
.V �K� j��D� �K� در �	 %�ا<� ��در -D  د�@��ر را -%ارد از او �!�اه

%2� �K� Aد�رام ��دن �G 4-% و در� �2%.زا-� �K� Aد�رام ��دن �G 4-% و در� �زا-.
.Y%ار ده�+ Aد�ش ه�' ��رو' < ���� j=�.  د�@��ر د�@\��  را �� 

%��� "�K�د �� ز� Aد�� ,�H- ?0.
.٧ WX د�� %e� ا�� و ,%���2ن از ا�2=� ��د�R Aف رو' 	!@� 0�ا�Kcا

 %�-�EPZ� �@!	 �� را �\-G +�ار داد, و �رو' زا- �� Aد�� '�N+�� 'رو
%�-�EPZ� Aد�� '�J �� .=k� را ���J �eT+ و �� د�� را��.

.٨%�.  ا-%از, را �!�ا-



,%� ا-%از, <��' +% ��دA در �8�B 0�ا�
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مخرج كسرصورت كسرشاخص

���ع �. وز-�:��ل �� V	e%اد ��د��ن ز�� 
a8از ) ا  ���ر از   ٢وزن G-\� در R�Q�� ا' �e� اف�k-ا

تعداد كل 
a8از ) ا  ���ر از   ٢وزن G-\� در R�Q�� ا' �e� اف�k-ا

�" وزن ��د��ن ه. �" G-\� �� ا��س ا�@�-%ارد ��ز��ن H-���
 %��� ��� �\%ا-�\7 )%�%�).�. وز-� �@��? و 

��ر  از  ٣وزن ا-\� در R�Q�� ا' ��  از ) بe� اف�k-ا
�" وزن ��د��ن ه. �" G-\� �� ا��س ا�@�-%ارد ��ز��ن H-���

%��� ��� �\%ا-�\7)  .%�%� �)�. وز-

تعداد كل 

كمتر از   كودكان

سال 5
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مخرج كسرصورت كسرشاخص

��ع ��	�,�:سال كه 5كودكان زير  +%' 
انحراف معيار از  2قد آنها در فاصله اي بيش از ) الف

تعداد كل 
انحراف معيار از  2قد آنها در فاصله اي بيش از ) الف

ميانگين قد متناسب با سن بر اساس استاندارد سازمان 

).كوتاه قدي متوسط و شديد(جهاني بهداشت باشد  
انحراف معيار از متوسط  3قد آنها در فاصله اي بيش از ) ب

قد متناسب با سن بر اساس استاندارد سازمان جهاني 

)كوتاه قدي شديد( بهداشت باشد 

تعداد كل 

كمتر از   كودكان

سال 5
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مخرج كسرصورت كسرشاخص

��ع ()�'�:��ل �� �V�د��ن ز��  
a8از ) ا  ���ر  ٢وزن G-\� در R�Q�� ا' �e� اف�k-ا

تعداد كل 

كمتر از   كودكان
a8از ) ا  ���ر  ٢وزن G-\� در R�Q�� ا' �e� اف�k-ا

�" وزن ��د��ن ه. +% G-\� �� ا��س ا�@�-%ارد H-��از �
 %��� ��).()�' �@��? و �%�%(��ز��ن 7\�-� �\%ا

��ر از  ٣وزن G-\� در R�Q�� ا' ��  از ) بe� اف�k-ا
�" وزن ��د��ن ه. +% G-\� �� ا��س ا�@�-%ارد H-���

 %��� ���%�% (  ��ز��ن 7\�-� �\%ا '�().(

كمتر از   كودكان

سال 5
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