


پایش رشد در سنین مدرسه

حسین فالح
کارشناس ارشد تغذيه

دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت



عوامل ارزیابي رشد دانش آموزان 

اقتصادی-اجتماعيارزیابي های

بالینيمعاینات

سنجيتنبررسي های

مصرفيغذاهایارزیابي

بیوشیمیایيارزیابي



ودانش آموزرشدارزیابيپایهوروشبهترین-

ریاندازه گیوسنجيتنروشاوتغذیه ایوضعیت

(BMI)بدنيتودهنمایهشاخصمحاسبهوقدووزن

رشداستانداردمنحني  هایباآنمقایسهو

.مي باشد



هدف از ارزیابي

ندرودریااستطبیعيدانش آموزرشدشودتعیین

بسیاركهآنچهوداردوجودمشكالتيویرشد

انجامورشداختاللعللتشخیصاستمهم

..مي باشدالزممداخالت



مهارت های الزم كاركنان بهداشتي

دانش آموزرشداندازه گیری

دانش آموزامروزسنمحاسبه

ویوزنثبتودانش آموزتوزین

هایستادوضعیتدرقدثبتواندازه گیری

محاسبهBMI(بدنيتودهنمایه)



رسم و تفسیر شاخص های رشد 

منحنيرویبررشدشاخص هاینقاطسمر

درششاخص هایبهمربوطشدهرسمنقاطتفسیر

رشدمشكالتونرمالرشدتشخیصو

صتشخیورشدمنحني هایرویرشدسیرتفسیر

د،مي كنرشدطبیعيطوربهدانش آموزآیاكهاین

.استرشدمشكلخطردریاداردرشدمشكل



مشاوره در مورد رشد و تغذیه

ارزیابينتایجازدانش آموزووالدینكردنآگاه

رشد

هبمربوطعللتعیینمنظوربهمادربامصاحبه

دانش آموز(...وقدیكوتاهالغری،چاقي،)مشكل

كلمشوسنبامتناسبتغذیه ای،توصیه هایارایه

(....وقدیكوتاهالغری،چاقي،)دانش آموز



منحني رشد استتاندارد ستازمان جهتاني 
(WHO)بهداشت 

یلتحلوتجزیهازرشدبهمربوطمنابعدرگذشته-
تدسبهكشوریكبهمربوطنمونه هایواطالعات

مي آمد

با1997ت2003سالدربهداشتجهانيسازمان-
قهمنطششكودكانرویوسیعيبررسيومطالعه

وعمانغنا،برزیل،نروژ،آمریكا،)دنیامختلف
عنوانبهرارشدجدیدنمودارهای(هند

نماید تهیهجهانياستانداردهای



مختلفنمایه هایاستانداردمقادیر2007سالدر-

نيبدتودهنمایهوسنبرایقدجملهازسنجيتن

گردیدارایهسالگي18پایانتاكودكاناینبرای

ل این استانداردها مي توانند در هر جایي از دنیا قاب-

.  استفاده باشند

جهت پایش رشد دانش آموزان از منحني های رشد -
استفاده شده Z-scoreاین مرجع با خطوط 

است



هكنمودارهایيازاستفادهبابهداشتيكاركنان

تمامدرانتظارموردرشدمیزاناستانداردالگوهای

ازقبلبودخواهندقادرمي دهند،نشانرارشدسن

ومعرضدركهراآموزانيدانشحاد،مشكالتوقوع

چاقيووزناضافهیاسوءتغذیهاولیهمراحلدریا

.دهندتشخیصهستند



تن سنجي معموالً به دو روش نمتایش داده
مي شود

میانهمقدارازدرصدیعنوانبه(1
(صدكیاپرسنتایل)مرجعاستاندارد

Zامتیاز(2 (z-score)ازشدهاستخراج
ازهحاصلنتایجالبتهكه)مرجعاستاندارد
.(هستندامتیازهمینمعادلنیز،صدك ها



(z-score)امتیاز Z:معیارانحرافعنوانبهكه

SD (standard deviation)شناختهنیز

یككهمي دهدنشانكهاستدرجه بندیمي شود،

عمرجمیانهازچقدراندازه گیریموردفردیااندازه

.داردفاصله

.  هستندZدر واقع بازگو كننده همان امتیار : صدك

برابر  Zبه عنوان مثال صدك پنجاه معادل امتیاز 

.صفر است



توزیع نرمال

احتماليتوزیع هایمهمترینازیكي،نرمالتوزیع-

.استاحتماالتنظریهدرپیوسته

خطایدید،خطایمانند)زیادیمتغیرهایچهاگر-

میزانبر(...ومحیطشرایطاندازه گیری،وسیله

میگذارنداثركمیتیكاندازه گیریِخطای

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA


خطاهااینبرایندمتعدد،هایاندازه گیریبااما-

مقدارحولكهاستنرمالتوزیعدارایهمواره

.استشدهپراكندهثابتي

افرادوزنوقدطبیعي،نوسان هایاینازمثال های-

.است







بقيه اگر افراد را به ترتيب قد مرتب کنيم سپس از
افراد بخواهيم هر کدام پشت سر فرد هم قد خود 

.بايستد

Normal Distribution





شاخص های ارزشیابي وضعیت رشد 
دانش آموزان

سنبرایقدشاخص

طبقه بندی Z-score(SD)مقدار 

کوتاه قدي شدید -3کمتر از 

کوتاه قد -3تا -2کمتر از 

طبیعی +3تا -2بین 

بلند قدي شدید +3بیشتر از 







برای سن ( BMI)شاخص نمایه توده بدني 

طبقه بندی Z-score(SD)مقدار 

الغری شدید -3کمتر از 

الغر -3تا -2کمتر از 

طبیعي +1تا -2بین 

وزناضافه +2تا + 1بیشتر از 

چاق +2بیشتر از 







http://www.who.int/growthref/en/

Growth reference data for 5-19 years
in April 2006 (see link on right column .)
Documentation

The following article describes the sample and methods used to construct this growth reference .

•Development of a WHO growth reference for school-aged children and 

adolescents

Indicators

The links below provide access to the reference charts and tables by indicator:

•BMI-for-age (5-19 years )

•Height-for-age (5-19 years )

•Weight-for-age (5-10 years )

Key WHO Information

http://www.who.int/entity/growthref/growthref_who_bull/en/index.html
http://www.who.int/entity/growthref/who2007_bmi_for_age/en/index.html
http://www.who.int/entity/growthref/who2007_height_for_age/en/index.html
http://www.who.int/entity/growthref/who2007_weight_for_age/en/index.html


از توجه شما سپاسگزارم


