
 

 

 

 : 1تکمیل فرم شماره 

 کبسداى ّبی هشاکض اجشایی ٍ ثْوَسصاى ایي فشم ثشای کلیِ کَدکبى تحت پَضص ثشًبهِ حوبیتی تَسظ 

اثتذا ضوبسُ پشًٍذُ خوبًَاس ثوشای  ى دسوتِ اص    تکویل ضذُ ٍ دس پَضِ هخػَظ ًگْذاسی هی ضَد .

ػبت هَجَد ثجت گوشدد  کَدکبًی کِ تحت پَضص  ى هشکض ثْذاضتی دسهبًی ّستٌذ. ثش اسبس اعال

ٍ دس غَستی کِ تحت پَضص ًجبضذ ثشای اٍ پشًٍذُ جذیذی تطکیل دادُ ٍ سپس ضووبسُ  ى ثجوت   

 ضَد. ًبم استبى ، ضْشستبى ،هشکض ثْذاضتی دسهبًی هشثَعِ ٍ خبًِ ثْذاضت ًیض ثجت گشدد. 

سکًَت ٍی دس  ،ًبم خبًَادگی ، ًبم پذس ، تبسیخ تَلذ ٍ  دسس هحلًبم اعالػبت ػوَهی کَدک ضبهل 

 سغش ثؼذی ثجت گشدد.

سي کَدک ثش حست هبُ هحبسجِ ٍ ثجت گشدد ، پس اص  ى جٌس کَدک ثش حسوت دختوش یوب پسوش     

ثَدى هطخع ضَد. ٍصى ٍ قذ اٍ ًیض ثغَس دقیق اًذاصُ گیشی ٍ دس سدیف ّبی هشثَعِ ثجوت ضوَد.   

ٍ  7دد. دس سدیف ّبی ٍضؼیت کَدک اص ًظش اثتال ثِ سَء تغزیِ ضذیذ ٍ یب اختالل سضذ هطخع گش

جذٍل ٍضؼیت دسیبفت هکول  ّي ، هَلتی ٍیتبهیي ٍ ٍیتبهیي  +د ثب اًتخوبة گضیٌوِ ثلوی یوب خیوش       8

هطخع گشدد. ٍضؼیت دسیبفت سجذ غزایی تَسظ خبًَاس ًیض دس سدیف ًْن ثجت ضَد. الصم ثِ رکش 

ضذ کَدکبى ثجوت ضوَد.   س است تَالی تبسیخ هشاجؼِ کَدکبى هغبثق دستَس ػول ثشًبهِ هبًب یب پبیص

هطخػبت کَدک سا ثجت ًوَدُ دس پبییي ثبس دس خبتوِ الصم است ًبم ٍ اهضبی فشد هسئَلی کِ اٍلیي

 فشم هطخع گشدد.

 دس خبًِ ّبی ثْذاضت ٍ هشاکض اجشایی دس پشًٍذُ کَدک ًگْذاسی ضَد. 1فشم ضوبسُ 

 

 :2تکمیل فرم شماره 

هبُ یکجبس تکویل ٍ ثِ هشکض  6بسداًبى هشاکض اجشایی ّش ایي فشم تَسظ ثَْسصا ى خبًِ ّبی ثْذاضت ٍ ک

 ثْذاضتی دسهبًی ضْشی یب سٍستبیی اسسبل گشدد.

اثتذا ًبم ثشًبهِ هَسد اجشا دس هٌبعق تحت پَضص سا ثب قشاس دادى ػالهت * دس هشثغ ّوبی هشثَعوِ   

  ٍ خبًوِ   هطخع ٍ سپس ًبم هشکض ثْذاضت ضْشستبى ، هشکض ثْذاضتی دسهبًی ضوْشی / سٍسوتبیی 

 ثجت گشدد.ثْذاضت 

   : )تعداد خانوارهای تحت پوشش )الف 

ػجبست است اص کلیِ خبًَاسّبی تحت پَضص خبًِ ثْذاضت / پبیگبُ ثْذاضوتی / هشاکوض ثْذاضوتی    

 دسهبًی ضْشی دس صهبى تٌظین گضاسش

 : )تعداد خانوارهای تحت پوشش بزنامه حمایتی )ب 

ِّ اخیش حذاقل ثشای یک ثوبس کووک غوزایی دسیبفوت     هب 6ػجبست است اص کلیِ خبًَاسّبیی کِ دس 

 ًوَدُ اًذ.

 : )تعداد خانوارهای دارای کودک سیز یک سال )ج 

 کلیِ خبًَاسّبی تحت پَضص خبًِ ثْذاضت داسای کَدک صیش یک سبل دس صهبى تٌظین گضاسش 

 :)تعدادکل کودکان تحت پوشش در بزنامه اس قبل ) د 

ی سا دسیبفت هی کشدُ اًذ. ثٌبثشایي دس هشاکضی کِ ثشای اٍلویي  کلیِ کَدکبًی کِ اص قجل سجذ غزای 

 ثبس گضاسش سا اسئِ هی کٌٌذ  هبس تؼذاد ایي کَدکبى ثشاثش غفش است.



  ماهه اخیز ) ه( : 6تعداد کل کودکان جدید در بزنامه طی 

بییذ قشاس گشفتِ ٍ هؼشفی ٍ هَسد تهبِّ گزضتِ ثِ کویتِ اهذاد  6ػجبست است اص کَدکبًی کِ دس           

 سجذ غزایی دسیبفت هی کٌٌذ.

 :)تعداد کل کودکان بهبود یافته در شش ماهه اخیز)و  

ػجبست است اص کل کَدکبًی کِ دس عی ضص هبِّ اخیش اص ثشًبهِ هَسد اضبسُ ثْشُ هٌذ ثَدُ ٍ دس 

 0اختالل سضذ یب سَء تغزیِ  ًْب ثشعشف ضذُ استصهبى تٌظین گضاسش 

  فوت شده در شش ماهه اخیز)س(: تعداد کل کودکان 

ػجبست است اص کل کَدکبًی کِ دس عی ضص هبِّ اخیشاص ثشًبهِ هَسد اضبسُ ثْوشُ هٌوذ ثوَدُ ٍ    

 فَت ضذُ اًذ.

 :)تعداد کل کودکان خارج شده اس بزنامه در شش ماهه اخیز)ح 

)ًظیش ثِ دالیلی غیش اص ثْجوَدی یوب فوَت   ػجبست است اص کل کَدکبًی کِ دس عی ضص هبِّ اخیش  

سسیذى ثِ سي ثؼذ اص ضص سبلگی یب ثْجَدی پس اص سِ -اهتٌبع اص دسیبفت کوک غزایی-هْبجشت

 )ثش اسبس تؼبسیف دستَسػول(0سبلگی(اص ثشًبهِ خبسج ضذُ اًذ

 :)تعداد کل کودکان تزخیص شده)ط 

ػبت)ثخص ص ٍ ح( هی ثبضذ.کِ دس حقیقت هجوَع کل کَدکبى فَت ضذُ ٍ خبسج حبغل جوغ اعال 

 اص ثشًبهِ دس ضص هبِّ اخیش است. ضذُ 

کول  =دس ضص هبِّ اخیش+کل کَدکبى خبسج ضوذُ اص ثشًبهوِ دس ضوص هبّوِ اخیوش      کل کَدکبى فَت ضذُ

 کَدکبى تشخیع ضذُ

 )اثتذا کل کَدکبى تحت پَضص ثش   : تعداد کل کودکان تحت پوشش در حال حاضز)ی

ى سا اص کل کَدکبى  ًوَدُ ٍ سپس  اسبس گضاسش قجلی سا ثب کل کَدکبى جذیذ دس ایي ثشًبهِ جوغ

ت تؼذاد کل کَدکوبى تحوت پَضوص  ى هشکوض دس صهوبى      تشخیع ضذُ کسش ًوبییذ.ثِ ایي تشتی

 )ُ +د(-گضاسش دّی هطخع خَاّذ ضذ. ط

)کل کَدکبى جذیذ دس ثشًبهِ+کل کَدکبى قذین تحت پَضص(=تؼذاد کل کَدکبى -کل کَدکبى تشخیع ضذُ

 تحت پَضص ثشًبهِ

 ػجوبست اسوت اص کلیوِ خبًَاسّوبی تحوت      های دارای توالت بهداشتی)ل(:تعداد خانوار

 پَضص خبًِ ثْذاضت/هشاکض ثْذاضتی دسهبًی کِ داسای تَالت ثْذاضتی هی ثبضٌذ.

هٌظَس اص تَالت ثْذاضتی،تَالتی است کِ داسای اتبقکی ثب سقف ٍ دیَاس هطخع ٍ چبُ ثب هخوضى  

ًضدیکی اى اة ثشای ضستطَ قشاس داضتِ ثبضذٍ جوغ  ٍسی فبضالة ثَدُ ٍ دسٍى هحَعِ  ى ٍ یب 

 سبًتیوتش قبثل ضستطَ ثبضذ.11دیَاسّبی  ى تب 

 :)تعداد مادران آموسش دیده در خصوص تغذیه تکمیلی )م 

ػجبست است اص تؼذاد کل هبدساى داسای کَدک صیش یک سبل تحت پَضوص خبًوِ ثْذاضوت یوب     

ل ثشای یک ثبس دس کالس ّبی  هَصضی هشاکض ثْذاضتی دسهبًی دس عی ضص هبِّ اخیش کِ حذاق

 ضشکت ًوَدُ اًذ.غزای کوکی 

 : )تعداد خانوارهای دارای باغچه خانگی سبشی ها) ن 

کلیِ خبًَاسّبی تحت پَضص خبًِ ثْذاضت ٍ هشاکض ثْذاضتی دسهبًی کِ ثش اسبس تَغیِ ّوبی  

 س هحَعِ خبًِ خَیص ّوت ًوَدُ اًذ.کبسکٌبى ثْذاضتی ثِ احذاث ثبغچِ د


