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 آب هشؽ تخن چشب، ون پٌیش داس، ػثَع ًاى ؿاهل ػالن كثحاًِ یه ػالن كثحاًِ سٍصاًِ هلشف

  ... ٍ ػادُ ؿیش ؿیشیي، ون حلین چشب، ون ػذػی فشًگی، گَجِ خیاس، پض،
 

 هلشف (ػثضی ٍاحذ 3 حذالل ٍ هیَُ ٍاحذ 2 حذالل) ،ػْن 5 هیضاى تِ ػثضی ٍ هیَُ سٍصاًِ هلشف

 .یاتذ افضایؾ ّن ٍاحذ 5 تا تَاًذ هی ٍ اػت سٍص دس ٍاحذ 3 حذالل ػثضی

 لٌذ تذٍى یا صیشٍ) گاصداس ّای ًَؿاتِ لثیل اص ؿیشیي ّای ًَؿیذًی هلشف سػاًذى حذالل تِ

 هاءالـؼیش، كٌؼتی، آتویَّْای جولِ اص ؿیشیي ًَؿیذًی ًَع ّش یا ٍسصؿی ّای ًَؿاتِ ،(عثیؼی

 اص ّا ًَؿیذًی ایي وِ اػت تْتش افضٍدُ، لٌذ حاٍی وِ داس عؼن ؿیشّای ٍ واوائَ ؿیش ّا، ؿشتت

 ّا ًَؿیذًی ایي اص صیاد همذاس تِ وِ ًَجَاى/وَدن هَسد دس چٌذ ّش ؿَد، حزف غزایی سطین

 (لیَاى یه هؼادل) سٍص دس ػْن یه هیضاى تِ تذسیجی دسیافت واّؾ اٍل لذم دس وٌٌذ، هی هلشف

 .ؿَد پیـٌْاد تَاًذ هی

 ؿَد تَكیِ ًَجَاى/وَدن تِ اػت لٌذ صیادی همذاس حاٍی آى عثیؼی ًَع حتی َُهی آب هَسد دس

 هَجَد لٌذ تذلیل ّن هیَُ صیاد هلشف ایٌىِ ضوي .وٌذ اػتفادُ ٍاحذ 4 تا 2 هیضاى تِ هیَُ خَد اص

 .ؿَد هی چالی هَجة آى دس
 

 ّای ؿشتت ٍ ػشلیجات وفیش، گاص، ٍىتذ ٍ ًوه ون دٍؽ جولِ اص ػالن ّای ًَؿیذًی اص اػتفادُ

 .ؿیشیي ون خیلی ػٌتی
 

 ٍ والثاع ػَػیغ، پیتضا،) فَد فؼت سػتَساًی غزاّای جای تِ خاًگی غزای جایگضیٌی تِ تـَیك

 (ّا ػاًذٍیچ ػایش

 

 اًَاع هاّی، هشؽ، هثل ػالن غزایی هَاد اص اػتفادُ تا ٍ هٌضل دس پیتضا، هلشف تِ توایل كَست دس

 .ؿَد تْیِ داس ػثَع ًاى االهىاى حتی ٍ چشب ون پیتضای پٌیش ون همذاس ،ّا ػثضی

 

 ػاالد ػغ .ؿَد هحذٍد تؼیاس داسًذ، ًوه ٍ لٌذ صیادی همذاس وِ وچاج ٍ ػاالد ػغ اًَاع هلشف

 .وشد تْیِ هٌضل دس ػشوِ ٍ لیوَ آب صیتَى، سٍغي هاػت، تشویة تا تَاى هی سا
 

 .آى هذت عَالًی جَیذى ٍ آّؼتگی تِ اغز هلشف تِ ًَجَاى /وَدن تـَیك
 

ه های تغذیه ایتوصی  



 خَد تَػظ خَاسی سیضُ اص پشّیض ٍ هـخق ٍلت دس ػالن غزایی ّای ٍػذُ تٌظین تِ تـَیك

 .ًَجَاى/وَدن

 .ًَجَاى/وَدن خَسدى غزا وٌتشل تشای خـي ٍ هضش سفتاسّای اص ٍالذیي اجتٌاب

 تْیِ ٍ ػالن غزاّای تْیِ ٍ ػاصی آهادُ ػالن، غزایی هَاد دسخشیذ ًَجَاى/وَدن هـاسوت اجاصُ

 .ػاالد

 .سٍص دس ػاػت 3 حذاوثش تِ تِ سا (ًوایؾ كفحِ اًَاع دیگش )ٍ تلَیضیَى تواؿای واّؾ تِ تـَیك

 

 خَد، اتاق وشدى هشتة گشدگیشی، وشدى، جاسٍ هثل لهٌض واسّای اًجام دس ًَجَاى اص گشفتي ووه

 ؿؼتي تِ ووه ًضدیه، ّای فاكلِ دس سفتي پیادُ تا غزایی هَاد خشیذ دس ٍالذیي تِ وشدى ووه

 ... ٍ ظشفْا

 

 غزاّای دس تلغَس ٍ جَ گٌذم، داس، ػثَع ّای ًاى ای، لَُْ تشًج هثل واهل غالت ٍ ًاى اص اػتفادُ

 .هختلف

 .غزایی ّای ٍػذُ دس (چشب ون پٌیش ٍ هاػت) چشب ون لثٌیات ٍ ؿیش اص اػتفادُ

 .تؼتٌی ٍ كٌؼتی دػشّای ػؼل، هشتا، ػشؿیش، ٍ خاهِ اًَاع ایی، خاهِ پٌیش هلشف وشدى هحذٍد

 لَتیا خَسان ػذػی، هاًٌذ ّا خَسان پلَّا، ّا، خَسؿت ّا، آؽ) حثَتات اًَاع تا غزاّای هلشف

ٍ.)... 

 ؿیشیٌی ٍ ّا تیؼىَیت اص تْتش هلشف تِ توایل كَست دس .ؿىالت ؿیشیٌی، هلشف وشدى هحذٍد

 .ؿَد هلشف ون همذاس تِ ؿىالت ٍ خاهِ تذٍى ٍ وَچه ػایض تا ػادُ ّای
 

 اًَاع اًجیشخـه، خـه، تَت) ون همذاس تِ غزایی ّای ٍػذُ هیاى دس خـىثاس اص هتؼادل اػتفادُ

 صهیٌی، تادام تادام، هاًٌذگشدٍ، ّا داًِ ٍ هغضّا اًَاع خـه، ّای هیَُ اعاًَ وـوؾ، خشها، ّا، تشگِ

 ؿذُ، تشؿتِ گٌذم تشًجه، ًخَدچی، (،ًوه ون ّای تخوِ هغض وٌجذ، پؼتِ، ٌّذی، تادام فٌذق،

 ؿىش یا لٌذ تذٍى) خـه ّای هیَُ اص ؿذُ تْیِ چیپغ اًَاع ،(ًوه ون)  ؿذُ دادُ تَ رست

 كَست دس ٍ ّؼتٌذ صیادی اًشطی حاٍی ّن هغضّا ٍ خـىثاس اًَاع وِ داؿت تَجِ تایذ (افضٍدًی

 .ؿًَذ هی ًَجَاى ٍ وَدن چالی ٍ ٍصى اضافِ تاػث صیاد هلشف

 

 گَجِ هشؽ، تخن خشها، ،گشدٍ،چشب ون پٌیش ٍ داس ػثَع ًاى جولِ اص ػالن ّای لموِ اص اػتفادُ

 .ّا ٍػذُ هیاى دس خیاس فشًگی،

 هیاى دس فلل ّای هیَُ ػایش ٍ هَص پشتمال، فشًگی، تَت گالتی، ػیة، هثل ّا هیَُ عاًَا اص اػتفادُ

 ٍػذُ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پفه، هثل ؿذُ حجین غالت ّای فشآٍسدُ چیپغ، هثل ؿَس ٍ چشب تٌمالت هلشف وشدى هحذٍد

 ...ٍ چیپلت ؿذُ، حجین ّای رست پفیال،

 

 .ّا یخوه ٍ هغضّا ٍ ؿىالت تا تشویثی ّای تؼتٌی تَیظُ ّا تؼتٌی اًَاع هلشف وشدى هحذٍد



 

 ٍ ّؼتٌذ چشتی ٍ لٌذ صیادی همذاس حاٍی ػادُ ّای تؼتٌی حتی تؼتٌی اًَاع وِ داؿت تَجِ تایذ

 تؼتٌی .ؿَد اػتفادُ پاػتَسیضُ ّای تؼتٌی اص .ؿَد چالی هَجة تَاًذ هی آًْا هلشف دس افشاط

 .ّؼتٌذ چشتی ٍ لٌذ صیادی همادیش حاٍی ػٌتی ّای
 

 چای لیَاى یه تا ّوشاُ (سٍص دس ػذد 3 تا2 ) خـه تَت یا وـوؾ اص اػتفادُ ٍ ؿىش ٍ لٌذ حزف

 .چای لیَاى یه تا خشها ػذد یه اص اػتفادُ یا ٍ

 

 وشم تیؼىَیت ٍ ولَچِ ویه، ای، خاهِ ٍ تش ّای ؿیشیٌی تخلَف ؿیشیٌی هلشف وشدى هحذٍد

 .دًٍات ٍ پیشاؿىی طلِ، هاسؿوالَ، پاػتیل، ت،آتٌثا ؿىالت، داس،

 

 صیادی همذاس وِ هىضیىی رست ٍ پاػتا اًَاع ػایش ٍ الصاًیا هاواسًٍی، تشًج، هلشف وشدى هحذٍد

 .داسًذ ًـاػتِ

 صهیٌی ػیة جای تِ پض تخاس آتپض، تٌَسی، صهیٌی ػیة اص اػتفادُ ٍ صهیٌی ػیة وشدى هحذٍد

 .وشدُ ػشخ

 هشتا، (، ...ٍ دًت اًَاع واساهل، وشم طلِ،) كٌؼتی دػشّای ػشؿیش، خاهِ، وشُ، هلشف ًوَدى هحذٍد

 .غزایی ّای ٍػذُ وٌاس دس تشؿی ٍ خیاسؿَس وچاج، ػفیذ، ّای ػغ ػؼل،

 

 اػتفادُ (ای لَُْ ؿىش تشجیحا) ؿىش همذاس حذالل اص حلَا ٍ صسد ؿلِ ؿشتت، هشتا، تْیِ كَست دس

 .وٌذ ػادت ؿیشیي ون غزاّای تِ ًَجَاى/وَدن رائمِ وِ ؿَد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػالن غزایی هَاد خشیذ ٍ اًتخاب دس ٍالذیي تا هـاسوت

 بزای غذایی های رفتار اصالح بزای پیشنهادهایی

 نوجوان/کودک



 آى، تضئیي ٍ ػاالد تْیِ ٍ ػالن غزای پخت ػاصی، آهادُ دس هـاسوت

 ؿىش جای تِ ّا هیَُ اص اػتفادُ تا خاًگی شیٌیؿی ٍ ویه تْیِ دس هـاسوت

 ّای ًَؿیذًی جای تِ آى جایگضیٌی ٍ خاًگی ٍ ًوه تی ّای دٍؽ هثل ػالن ّای ًَؿیذًی تْیِ

 ّا ؿشتت ٍ كٌؼتی ّای هیَُ آب گاصداس،

 

 غزا واهل جَیذى ٍ خَسدى غزا آّؼتِ

 .ؿَد َسدُخ غزا ووتشی همذاس ؿَد هی تاػث وَچه ّای تـماب اص اػتفادُ

 تـماب غزای وشدى توام تِ ًَجَاى/وَدن ًىشدى هجثَس

 غزا اكلی ّای ٍػذُ تیي دس تٌمالت هلشف واّؾ

 َّیج خیاس، ولن، گل وشفغ، ػالِ واَّ، فلل، ّای هیَُ اًَاع هثل ػالن ٍ تاصُ تٌمالت اص اػتفادُ

 ... ٍ ؿیشیٌی ٍ ؿىالت پفه، چیپغ، جای تِ گیالػی ّای فشًگی گَجِ ٍ

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 ًثات، آب ؿیشیٌی، ؿىالت، آجیل، اًَاع هثل تٌمالت صیاد خشیذ اص پشّیض) خاًَادُ هحیظ اكالح

 پزیشایی دس اػتذال سػایت ٍ تضسي ّای تـماب اص اػتفادُ غزا، صیاد همذاس پخت پفه، چیپغ،

 وـوؾ ٍ تَت اص اػتفادُ ؿىالت، ٍ ؿیشیٌی ٍ ویه جای تِ هیَُ تا پزیشایی هثال ّا هْواًی ٌّگام

 ( چشب ون غزاّای تْیِ لٌذ، جای تِ

 

 غزا پخت ٍ تْیِ ٌّگام دس غزا تِ صدى ًاخٌه اص پشّیض

 ؿذُ ػشخ جای تِ تخاسپض یا وثاتی آتپض، غزاّای وشدى جایگضیي

 تیـتش خَسدى تشای خاًَادُ فشادا ٍ ّا هْواى ًىشدى اجثاس ٍ غزا حذ اص تیؾ تؼاسف اص پشّیض

 تـٌگی ٌّگام دس ؿشتت ٍ ًَؿاتِ ٍ آتویَُ جای تِ آب هلشف -

 كثحاًِ ػفشُ دس پاؽ ؿىش حزف ٍ پزیشایی هیض سٍی اص لٌذاى حزف

 هی خَسدى غزا ٌّگام دس پشتی حَاع تاػث وِ چیضی ّش یا هَتایل تلَیضیَى، اص اػتفادُ ػذم

 .ؿَد

 

 دػتِ ّای تاصی كحشا، ٍ وَُ تِ سفتي سٍی، پیادُ هثل خاًگی ّای ٍسصؽ جاماً تذاًٌذ تایذ ٍالذیي

 جولِ چالی اص پیـگیشی ٍ خاًَادُ افشاد ّوِ ػالهت تشای هٌضل دس ًشهـی حشوات ٍ جوؼی

 .داسد هْوی ًمؾ ًَجَاًاى ٍ وَدواى

 

 

 

 

 

 

 

 بزای غذایی های رفتار اصالح بزای پیشنهادهایی

 خانواده



 

 

 

 

 

 سٍصی تِ هَتایل ٍ تثلت اص اػتفادُ واهپیَتشی، ّای تاصی تلَیضیَى، تواؿای صهاى واّؾ تِ تـَیك

 3 حذاوثش

 سٍص دس ػاػت

 

 ػاػت یه اص تؼذ هثال) ًـؼتي هذت یه اص تؼذ ًَجَاى وَدن سفتي ساُ ٍ ایؼتادى تِ تـَیك

 (.دلیمِ دُ هذت تِ خاًِ هحیظ دس صدى دٍس ٍ سفتي ساُ ؿذى، تلٌذ تِ تـَیك ًـؼتي

 

 خاًِ دس ًـؼت دساص واساتِ، پا، ٍ دػت وـؾ حشوات اًجام
 

 هثل) ٍسصؿی ّای اپلیىیـي اص اػتفادُ یا آًالیي ٍسصؽ والع یه دس ًَجَاى/وَدن ًام ثثت

 .تلَیضیًَی ّای تشًاهِ تواؿای تا ٍسصؽ یا ٍ اهىاى كَست دس( دلیمِ 7 اپلیىیـي

 

 حیاط یا تالىي خاًِ، دس اػىیت ٍ دٍچشخِ لی، لی سٍی، پیادُ عٌاب، تَج، تا وشدى تاصی تِ تـَیك

 

 آب تاغچِ، واسّای اًجام خاًِ، گشدگیشی وشدى، جاسٍ هثل هٌضل واسّای دس ؿشوت تشای تـَیك

 تِ دادى

 هـاتِ هَاسد ٍ اتاق ًظافت ؿخلی، ٍػایل شدىو هشتة هٌضل، دس گلذاًْا

 

 آػاًؼَس جای تِ پلِ اص اػتفادُ تِ ًَجَاى/وَدن تـَیك

 

 اص تایذ هیىٌٌذ، ؿشٍع سا ٍسصؿی فؼالیت ًَجَاًاى وِ كَستی دس) ٍسصؽ ؿذت تذسیجی ؿذى اضافِ

 فؼالیتْای

 (.ٌذدّ افضایؾ آًشا هذت تذسیج تِ ٍ وشدُ ؿشٍع وَتاّتش صهاى هذت ٍ تش ػثه

 

 اختالل دسد، دل هَجة خَسدى غزا اص پغ تالفاكلِ وشدى ٍسصؽ) غزا خَسدى اص تؼذ ًىشدى ٍسصؽ

 غزا ّضن دس

 .اػت هاًغ تال خَسدى غزا اص پغ ػاػت یه حذالل وشدى ٍسصؽ (.هیـَد ایجاد ّاضوِ ػَ ٍ

 سال 5 - 18 نوجوان /کودک در بدنی فعالیت



 

 (.دلیمِ ػی ًیض ػلش دس ٍ دلیمِ ػی كثح دس) سٍص عَل دس تذًی فؼالیت تٌذی تمؼین

 لثلی ّای ٍسصؽ اًجام یا ٍ جذیذ ٍسصؽ وشدى اهتحاى

 .داسد ٍجَد خاًِ دس آى اجشای اهىاى وِ خاًَادگی ٍسصؿی هؼاتمات تشگضاسی
 

 

 


