
 

 

 

  

 مقدمٍ

 تغزيٚ إحلبسي ثب ؿيش ّبدس دس ؿؾ ّبٙ اٗ ً صٕذىي ثشاي  

صّبٓ  دس ائ.م٘دك اص اْٛيت ٗيظٙ اي ثشخ٘سداس اػت سؿذ

ٙ ْٛشاٙ قطشثٚ  ّبدس ؿيش فقط ٗ ٕذاسد آة ثٚ ٕيبص م٘دك حتي

 تبّئ ضشٗسيبت ٗصٗامؼيٖبػي٘ٓ اٗ   ، آٍّٛٔ٘تي ٗيتبّئ 

 ٗ عبطفي ،سٗإي غزايي، ٕيبصٛبي اص اي عْذٙ ثخؾ مٖٖذٙ

  .ثبؿذ  ّي اٗ جؼْي

دس اطفبً ٕؼجت ثٚ ثضسىؼبالٓ ػيؼتِ ايْٖي ضعيف تش اػت ٗ 

ثٚ خل٘ف دس ػ٘ختيي ٛب مٚ احتْبً ثشٗص عفٕ٘ت ٗج٘د 

داسد ٕيبص ثٚ تق٘يت ػيؼتِ ايْٖي الصُ ّيجبؿذ مٚ تٜيٚ تغزيٚ 

ّٖبػت ،ّغزي ٗ ّق٘ي  ّيت٘إذ ػيؼتِ ايْٖي سا ثٜج٘د 

 . ثخـذ

 :اطفبلونبت تغذیٍ 

ّجبص ثٚ دسيبفت ؿيش ّبدس يب ؿيش : یل تب سٍ مبَگی 

خـل ّٖبػت غٖي ؿذٙ ثب آٛٔ اػت ٗ اػتفبدٙ اص ٛش ٕ٘ع 

 .غزاي دييش غيش ّجبص اػت

ّجبص ثٚ دسيبفت ؿيش ّبدس ، ؿيش : چُبر تب شش مبَگی  

 (ثشٕج ، ج٘ ، ج٘ دٗػش )خـل ثٚ اضبفٚ غالت ثٚ ك٘ست ٕشُ 

ثش ّ٘اسد قجٌ ثٚ ك٘ست عالٗٙ : َفت تب َشت مبَگی 

 .تذسيجي غزاٛبي پ٘سٙ اي ٗ ٍٚ ؿذٙ اضبفٚ ّي ؿٕ٘ذ

احتْبً اثتالء  -1:خطشات ؿشٗع صٗد ٖٛيبُ غزاي مْني

-2تنبٌّ دػتيبٙ ى٘اسؽ ؿيشخ٘اس ثٚ اػٜبً ثٚ دٍيٌ عذُ

 )حؼبػيت)احتْبً ثشٗص آٍشطي 

 ؿشٗع ديشٖٛيبُ غزاي مْني ّ٘جت ثشٗص ػ٘ء تغزيٚ:  تًجٍ

         .دس م٘دك ّي ؿ٘دعذُ سؿذ مبفي ٗ

 

 

 

 يل ٕ٘ع ّبدٙ غزايي ػبدٙ ؿشٗع مٖيذ ٗ مِ  اثتذا اص

ثل٘ست ّخَ٘ط، اص ّ٘اد غزايي دييشاػتفبدٙ  مِ

 .مٖيذ

  ٚاص ّقذاس مِ ؿشٗع ٗ ثتذسيج ثش ّقذاس آٓ اضبف

ّشتجٚ آٓ  11-8ثشاي پزيشؽ غزاي جذيذ ثبيذ ).مٖيذ

 .(سا تنشاس مشد ، پغ كج٘س ثبؿيذ

 ّبدس، ثٚي سا ثعذ اص تغزيٚ ؿيشخ٘اسثب ؿيشغزاي مْن 

  .م٘دك ثذٛيذ

 ٔفبكَٚ سٗص 1-7 غزايي ّ٘اد مشدٓ اضبفٚ ثي 

اىش ٕبػبصىبسي ثٚ يل ّبدٙ غزايي ٗج٘د ثذٛيذتب 

 .ؿ٘د داؿت ّـخق

  دس م٘دمبٓ دچبس ػ٘ختيي ثبيذ دقت ؿ٘د مٚ ٛش سٗص

ٗ ( ٗيتبّئ ٛب ٗ اّالح )إ٘اع سيض ّغزي ٛب ثبيذ 

ػ٘ح ٛب ثٚ عٖ٘آ . دسؿت ّغزي ٛب تبّئ ؿ٘د

غزاي ٕشُ ّي ت٘إٖذ سٗصإٚ حبٗي يل ٕ٘ع ػجضي 

ٗ يل ٕ٘ع .. ّثٌ مذٗ حَ٘ايي ، ى٘جٚ ، فَفٌ دٍْٚ ٗ

ّقذاسي ّغض  پشٗتئئ ّثٌ ى٘ؿت قشّض يب ث٘قَْ٘ٓ ٗ

 .ٛبي پ٘دس ؿذٙ ثبؿٖذ

 

 : بٍ ونبت سیز دقت شًد

 . يبص ثٚ ّبيعبت دس م٘مبٓ ثيـتش  اْٛيت داسدٕ -1

م٘دمبٕي مٚ دچبس ػ٘ختيي ٗ آػيت ثٚ إذاُ دس  -2

 .إذ ٕيبص ثيـتشي ثٚ ّبيعبت ٗج٘د داسد ٛبي تٖفؼي

ّيت٘آ آة سا طعِ داس مشد ثشاي پزيشؽ ثٜتش آة ،  -3

ّثٌ آة . ٗطجيعي اػتفبدٙ مشديب  اص آة ّي٘ٙ تبصٙ 

 ٛ٘يج ٗ يب پشتقبً تبصٙ

 

 

  

 

ثٚ خبطش ائ مٚ ّعذٙ م٘دك م٘چل اػت ، ثٜتش اػت  :تًجٍ 

 مبَشٛش ٗعذٙ سا  حجم سیبديٗعذٙ ٛبي غزايي اٗ سا  تعداد

 .اػتفبدٙ مٖيِ متعدددٛيِ ٗ اص ّيبٓ ٗعذٙ ٛبي ّغزي 

ّبٛيي ٕيض  6ثعذ اص .ّبٛيي ٕجبيذ ثٚ ٕ٘صاد آثْي٘ٙ داد 6قجٌ اص  :تًجٍ

. ؿ٘د ( ّثٌ ؿيش)آة ّي٘ٙ ٛب ٕجبيذ جبييضئ غزاي پشإشطي ّغزي

ثٚ دٍيٌ ؿيشيٖي ّْنٔ اػت ثبعج مبٛؾ دسيبفت غزاي اكَي 

ّٖجش ثٚ تبخيش سؿذ ٗ تبخيش ثٜج٘دي اطفبً  ت٘ػط م٘دك ؿ٘د ٗ

 .ػ٘ختيي ؿ٘د

 اس دادن مًاد غذایی سیز بٍ دليل ایجبد حسبسيت تب

 :ببید خًدداري مزد ینسبلگی

 ؿيشىبٗ ، ػفيذٙ تخِ ّشغ 

 ٙإ٘اع ت٘ت، مي٘ي، آٍجبٍ٘، ىيالع ٗخشثض 

 ثبداُ صّيٖي 

 ممنه مٍ شيزخًارگیمًاد غذایی غيز مجبس در ديرٌ 

 :خفگی يي شًداست ببعج 

ػفت  ػ٘ػيغ، آجيٌ ، تنٚ ٛبي، مـْؾ،دإٚ إي٘س، رست •

  ٗتنٚ ٛبي ى٘ؿت...( ٛ٘يج ٗ )ٗ خبُ ػجضيٜب 

غيشپبػت٘سيضٙ  قٜ٘ٙ يب چبي پش سٕو ثبعج ثيقشاسي ٗ عؼٌ •

  .ٕيض ثبعج ّؼّْ٘يت م٘دك ّي ؿ٘د

 

 

 



 

 

 

 مًدك غذاي مزدن مغذي ي مقًي

مًدك دچبر سًختگی بٍ مبلزي يپزيتئيه بيشتز است اس آوجبمٍ ويبس 

 :تًصيٍ ميشًدتب سمبن بُبًد مبمل رعبیت ونبت سیز 

 إشطي مٚ مٖيِ اضبفٚ غزا ثٚ ّ٘ادي يعٖي غزا مشدٓ ّق٘ي

 .مٖذ ثيـتش سا آٓ

 پشٗتئئ مٚ مٖيِ اضبفٚ غزا ثٚ ّ٘ادي يعٖي غزا مشدٓ ّغزي

 .مٖذ ثيـتش سا آٓ ٗيتبّئ ٗ ،اّالح

 :مىىد می بيشتز را غذا اوزژي مٍ مًادي

  ٓمشٙ ٗ  ّثٌ سٗغٔ،مٖجذ ثٚ غزا ٗ ، پ٘س ّغض ٛب  افضٗد

 سا آٓ إشطي غزا، حجِ مشدٓ اضبفٚ ثذٗٓ صيت٘ٓ سٗغٔ

 ٗ ؿ٘د ّي غزا ؿذٓ ٕشُ ثبعج سٗغٔ مٖذ ّي ثيـتش

ّثال ػيت  .مٖذ ّي تش ساحت م٘دك ثشاي سا آٓ خ٘سدٓ

مشدٓ يب افضٗدٓ مٖجذ صّيٖي آثپض سا ثب سٗغٔ صيت٘ٓ آغـتٚ 

ّثٌ ؿيش،خشّب يب )ثٚ ثشٕج ، يب پ٘دس ّغضٛب ثب ٍجٖيبت يب ّي٘ٙ ٛب 

     (  ّ٘ص ، ىشدٗ

 

 

 

 

 

 

 می بيشتز را غذا پزيتئيه ، اوزژي بز عاليٌ مٍ مًادي

 :مىىد

 آٛؼتٚ مٚ م٘دمي ثشاي ٗيظٙ ثٚ) م٘دك سؿذ ثشاي پشٗتئئ

 افضايؾ ثشاي.  اػت ضشٗسيٗ ٕيض دس ػ٘ختيي ( ّينٖذ سؿذ

 8 اص ثعذ. مٖيذ اضبفٚ م٘دك غزاي ثٚ ى٘ؿت مْي غزا پشٗتئئ

 پختٚ مبّالً مٚ عذع ٗ ٍ٘ثيب ، ٕخ٘د ّبٕٖذ حج٘ثبت إ٘اع ّبٛيي

 .مٖيذ اضبفٚ م٘دك غزاي ثٚ ت٘إيذ ّي سا ؿذٙ

 ثٚ ك٘ست ؿيشمبمبئ٘،ثؼتٖي ،فشٕي ،ثٚ م٘دمي مٚ ؿيش ْٕيخ٘سد 

 .،طٍٚ ثب ؿيش يب ثؼتٖي ثذٛيذػ٘ح ؿيش

 اص ػبٍيي یل تب ٍٗي مٖيذ، اضبفٚ ّشغ تخِ م٘دك غزاي ثٚ

 .مٖيذ خ٘دداسي م٘دك ثٚ ّشغ تخِ ػفيذٙ دادٓ

،پٖيش ٗ پ٘دس (ثٚ ػ٘ح،ؿيشّ٘ص،ؿيش،ثؼتٖي)افضٗدٓ ؿيشخـل 

 .ثٚ غزاي م٘دك ٗ خبّٚ ّغض ٛب

 امالح ي(  آ ي ث يیتبميه مبوىد) يیتبميه مٍ مًادي

 :مىىد می بيشتز را غذا( يملسيم آَه مبوىد)

 سا ىـٖيض ؿ٘يذ، جعفشي، ّبٕٖذ ػجضثشه ػجضيجبت إ٘اع 

 اضبفٚ م٘دك غزاي ثٚ ٛؼتٖذ ٗآٛٔ ث ٗيتبّئ داساي مٚ

 .مٖيذ

 مٚ سا ٛ٘يج ٗ مذٗتٖجٌ ّبٕٖذ ٕٗبسٕجي صسد ػجضيجبت إ٘اع 

 .مٖيذ اضبفٚ م٘دك غزاي ثٚ ٛؼتٖذ آ ٗيتبّئ داساي

 م٘دك غزايي ثشٕبّٚ دس سا حج٘ثبت ٗ غالت ج٘إٚ 

 پ٘دس ٗ تٜيٚ سا عذع يب ّبؽ ىٖذُ، ج٘إٚ ثيٖجبٕيذ،اثتذا

 اضبفٚ م٘دك غزاي ثٚ طجخ إتٜبي دس ػپغ ٗ مٖيذ

 .مٖيذ

ذ عالٗٙ ثش سعبيت ائ ّ٘اسد ثشاي م٘دمبٕي مٚ دچبس ػ٘ختيي ؿذٙ إ

ثشاي تؼشيع سٕٗذ  ٕيض اػتفبدٙ اص ّنٌْ ّٖبػت ٗ ٍّ٘تي ٗيتبّيٖٜب

  .الصُ اػتٗ ثٜج٘د اؿتٜب  ثٜج٘د ٗ تشّيِ ثبفت ػ٘ختٚ ثذٓ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

BH.E.N.29 :کد پمفلت  

فاطمه طاهری: اکرش ناس تغذیه  

88/ 8/ 02: اترخی هتیه   

 

 

 

 

 


