
 

 

  ج سالنزير پدستور عمل اندازه گيري وزن و قد كودكان 

  گيري وزن كودكاندازه 
كه ويژگي هاي  استفاده خواهد شد UNISCALEدر اين بررسي جهت اندازه گيري وزن كودكان از  ترازوي الكترونيكي

  زير را دارا مي باشد: 
   دوام با و محكم - 
   )ديجيتالي( الكترونيكي  - 
   لوگرميك 150 تا گيري اندازه تيقابل - 
  )گرم 100( گرم كيلو 0,1 حد در گيري اندازه دقت داراي  - 
  مجدد تنظيم قابليت   - 
 روشن كه آنجا از همچنين.  كند مي كفايت توزين بار ميليون يك براي كه شده استفاده ليتيومي باتري يك از ترازو اين در

 بر پا جاي طراحي.  است ضروري محيط در كافي نور وجود ، است نور به حساس صفحه يك توسط وسيله اين شدن
 .دهد مي نشان را ايستادن مكانا ، ترازو صفحه روي

 مي است آن روي بر هنوز فرد كه حالي در كه داراست را قابليت اين توزين ابزار كه معناست بدين  مجددتنظيم قابليت 
 و شود وزن است ترازو روي كه حالي در تواند مي مادر ابزار اين با ، بنابراين.  شود تنظيم صفر روي بر "مجددا تواند
 تنهايي به كودك وزن ، شده داده وي بغل به نيز كودك كه درحالي بار اين و گيرد قرار صفر روي و تنظيم "مجددا ترازو

  : دارد عمده دومزيت مجدد تنظيم.  شود مي نمايان ترازو روي بر
 امر اين كه نيست شده گيري اندازه هاي وزن كردن كم راه از محاسبه به نيازي كودك وزن سنجش براي         1- 

  .دهد مي كاهش را خطا ميزان خود
  .شود وزن ، است آرام و مادر آغوش در كودك كه حالي در تا كند مي كمك روش اين - 2

  
  آمادگي براي توزين

 داليل لزوم توزين كودك را براي مادر توضيح دهيد.  - 
در صورتي كه پوشك كودك خيس است آن را عوض كند.  هاي كودك را در آورد. لباس از مادر بخواهيد كفش و - 

جز زيرپوش وي درآورده  هاي كودك، بهتوضيح دهيد كه براي به دست آوردن وزن صحيح كودك، الزم است تا لباس
پتو بپيچيد. براي كودكان  داشتن، آنان را تا زمان وزن كردن در شود. شيرخواران، بايد برهنه وزن شوند و براي گرم نگه

هاي زير، درآورده شوند. اگر از لحاظ اجتماعي درآوردن كامل لباس كودك مورد جز لباس ها بهتر، بايد تمام لباسبزرگ
  هاي او را كم كنيد.قبول نيست، تا جايي كه ممكن است لباس

و اگر هوا سرد است يا كودك در  )باشد درجه سانتي گراد24 - 26( درجه حرارت اتاق  االمكان، اتاق گرم باشدحتي - 
از وزن كودك لباس را  تقريبي وزنتوانيد كودك را با لباس وزن كنيد و كند، ميمقابل درآوردن لباس مقاومت مي

مي تواند كودك را از مرز سوء تغذيه به  همين تفاوت به ظاهر نه چندان زيادفراموش نكنيد كه گاهي  كم كنيد.
 سمت سالم سوق دهد.



 

 

ي بعد بايد قد او را شود بپرهيزيد، زيرا در مرحلهي كودك ميچه باعث گريهاز ناراحت شدن و ترسيدن و آن  - 
  گيري كنيد.دقت اندازه توانيد وزنش را بهگيري نماييد و از طرفي در هنگام گريه نمياندازه

روش ايستاده يا خوابيده تداخل دارد، براي گيري قد او به اگر كودك وسايل زينتي مثل تل بر سر دارد كه با اندازه  - 
  ها را درآوريد.ها، قبل از وزن كردن كودك، آنگيريجلوگيري از تأخير در اندازه

گيري از شود، براي پيشگيري ميها اندازهي آنسرعت و دقت در كار به ويژه در كودكان خردسال كه قد خوابيده  - 
 ي كودك اهميت دارد.گريه

پيش از گرفتن اندازه قد او وزن كنيد. اگر خانواده اي دو كودك دارد، از مادر بپرسيد كدام آرام تر  هميشه كودك را - 
كودكان غالباً تقال و   است ؛ اول او را، به عنوان سرمشق براي ديگراني كه ممكن است ترسيده باشند، وزن كنيد.

مواردي از همكاري مادر استفاده كنيد و اجازه  دست و پا مي زنند و نمي گذارند عقربه ترازو ثابت شود. در چنين
دهيد در تمام مدت نزديك فرزندش بماند. آرام باشيد و با احترام رفتار نمائيد؛ با نرمي و آرامش صحبت كنيد و سر 

 مادر داد نزنيد و به او دستور ندهيد. 
  سال دو ريز كودكان يبرا نيتوز وشر

 شلوار يا كفش يا ، خيس پوشك يك (.آيد دست به او صحيح وزن تا درآورده را او پوش زير جز به كودك هاي لباس -
 .) دهد نشان بيشتر گرم كيلو 0,5 تا را كودك وزن تواند مي ، جين

 .  بپيچيد پتو در كردن وزن زمان تا را آنان ، نگهداشتن گرم براي.  شوند وزن برهنه بايد شيرخواران - 
 . شوند درآورده زير هاي لباس جز به ها لباس تمام بايد تر، بزرگ كودكان براي - 

 مطمئن شويد كه ترازو بر سطح صافي قرار دارد .  - 
 از آنجا كه اين ترازو ، نوري است ، بايد نور كافي درمحيط باشد . - 
نمايان   شد ،  0,0براي به كار انداختن ترازو ، صفحه نوري آن را براي يك ثانيه بپوشانيد . وقتي كه اعداد  - 

 است . ترازوآماده
 مادر  بايد كفش هاي خود را درآورد. - 
 كودك برهنه پيچيده شده در پتو نگهداشته شود. - 
 مادر در وسط ترازو و برجاي مشخص شده قرار گيرد .  - 
 لباس هاي مادر نبايد صفحه نمايشگر يا صفحه نوري را بپوشاند . - 
ايشگر ، روي ترازو بايستد تا كودك در به مادر يادآوري كنيد كه حتي پس از نمايان شدن عدد وزنش بر صفحه نم  - 

 آغوش وي وزن شود .
در حالي كه هنوز مادر روي ترازو است و وزن وي مشخص شده ، صفحه نوري ترازو را براي مدت يك ثانيه  - 

 بپوشانيد .
 ، مجددا تنظيم خواهد شد . 0ترازو با نشان دادن تصوير كوچك از مادر و كودك و نمايش عدد   - 
 حه نمايشگر ترازو نمايان خواهد شد.وزن كودك بر صف - 
 وزن با صداي بلند اعالم شود. - 
 گردد.وزن كودك با دقت دهم كيلو گرم ثبت  - 
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  نحوه مراقبت از ابزار اندازه گيري
 - "UNISCALE" در صورت گرماي زياد و يا نور كم در محيط ، كار نمي كند. در صورتي كه اين دستگاه گرم شود  

 ، براي استفاده مجدد اجازه دهيد خنك شود . 
 نور محيط كافي نباشد ، وسيله را به جايي نزديك تر به منبع نور حركت دهيد . در صورتي كه - 
براي تصحيح عملكرد ترازو هيچگـاه پـاي خـود را روي صـفحه نـوري نكشـيد ، ايـن كـار سـبب صـدمه ديـدن             -

 . يددستگاه مي شود . به جاي اين كار ، با پوشاندن صفحه نوري ، مانع رسيدن نور به آن شو
  كنترل ترازو

   . كنيد وزن ترازو با را گرمي كيلو 5 و 2 مانند مشخص وزن با شاهد هاي زنهو - 
 وزن را گرمي كيلو 2 وزنه 1 ابتدا كه ترتيب بدين.  كنيد كنترل را مختلف يها وزن گيري ترازودراندازه كار نحوه - 

  5وزن ، دهيد قرار آن روي را گرمي كيلو 5 وزنه 1 سپس و صفر را ترازو ، نوري صفحه پوشاندن با سپس و ديكن
 . شود ظاهر نمايشگر صفحه بر بايد گرم كيلو

 . شود تعويض بايد ترازو ، كند تغيير و نباشد ثابتي عدد ، دهد مي نشان زياد ترازو كه مقداري اگر ولي - 
  گيري قد كودكاندازه
Lengtبسته به سن و توانايي كودك در ايستادن، قد خوابيده ( -  hي () يا قد ايستادهHei ghtگيري ) كودك را اندازه

  كنيد.
  اش را اندازه بگيريد. تر دارد و قادر به ايستادن است قد ايستادهسال يا بيش 2سال دارد، قد خوابيده و اگر  2تر از گر كودك كما - 
گيري قد خوابيده، دراز سال، براي اندازه 2تر از تر از قد خوابيده است. اگر كودك كممتر كمسانتي 7/0قد ايستاده، حدود   - 

ساله يا  2دست آيد و اگر كودك  متر به آن اضافه كنيد تا قد خوابيده بهسانتي 7/0ي او را اندازه گرفته و  كشد، قد ايستاده نمي
  كنيد. متر از آن كمسانتي 7/0گيري نموده و براي تبديل آن به قد ايستاده، ي او را اندازه تر نتوانست بايستد، قد خوابيدهبزرگ

رود. اين وسيله، بايد بر روي يك سطح صاف و محكم مانند يك ميز قرار كار مي گيري قد خوابيده بهتخت قدسنج براي اندازه -  
  گيرد. 

  شود.طور عمودي روي ديوار نصب مي رود و بهكار مي گيري قد ايستاده بهقدسنج براي اندازه  - 
  زواياي صحيح به بدنه متصل شده باشند.ها بايد در صفحات افقي و عمودي قدسنج -  
  قسمت متحرك در تخت قدسنج بخش پايي و در قدسنج ايستاده مربوط به قسمت سر است.  - 

    آمادگي جهت اندازه گيري قد ايستاده يا خوابيده
ايستاده پس از اندازه گيري وزن ، در حالي كه كودك هنوز لباس به تن ندارد ، جهت اندازه گيري قد وي در حالت  - 

  درآورده شده باشد . "يا خوابيده آماده شويد . كنترل كنيد كه كفش ، جوراب و زينت آالت موي سركودك قبال
در صورتي كه كودك برهنه اندازه گيري مي شود ، مي توان از يك پوشك خشك جهت پيشگيري از خـيس شـدن    - 

تي كه اتاق سرد باشد وامكان به تعويق انداختن وي هنگام اندازه گيري قد به صورت خوابيده استفاده كرد . در صور
  اندازه گيري وجود نداشته باشد ، كودك را در يك پتوي گرم نگهداريد تا قد وي اندازه گيري شود .

براي اندازه گيري قد چه بصورت خوابيده و چه به صورت ايستاده ، حضـور مـادر جهـت آرام نگهداشـتن كـودك       - 
نشان دهيد كـه  "اندازه گيري و مراحل آن را توضيح دهيد . به وي بگوييد و عمال ضروري است . لذا به مادر داليل



 

 

چگونه مي تواند به شما كمك كند و براي او توضيح دهيد كه آرام نگهداشتن كودك براي يك اندازه گيري صـحيح  
 بسيار حائز اهميت است .

  
  گيري قد خوابيدهاندازه

  سطح ميز قدسنج را با يك پوشش نازك به منظور رعايت اصول بهداشتي و نيز راحتي كودك بپوشانيد.  - 
گيريد، داشتن سر كودك هنگامي كه شما قد او را اندازه مي كودك را روي ميز قدسنج قرار داده و به نگه دستيار   - 

  كمك كند.
دهيد كجا بايستد (براي مثال، مقابل شما و دور از محل ينشان دهيد كه وقتي كودك را روي ميز قرار مدستياربه  -  

  ي ثابت ميز قدسنج).چنين، به او نشان دهيد كه سر كودك را كجا قرار دهد (در مجاورت ديوارهگيري متر). هم قرار
به سرعت، سر كودك را در موقعيت صحيح قرار دهيد، طوري كه يك خط عمودي فرضي از مجراي گوش به   - 

طور مستقيم به باال نگاه  هاي كودك بايد دقيقاً بهپاييني گودي چشم عمود بر تخت باشد (در اين حالت، چشمي حاشيه
  )صفحه بعد( مطابق شكل دارد. بخواهيد سر كودك را در اين وضعيت ثابت نگه دستياركند). از 

داشته و با دست ديگر قسمت متحرك انتهايي ميز را به سمت كف پاي او حركت  با يك دست پاهاي كودك را نگه  - 
  ها را صاف كنيد.دهيد. با يك فشار آرام به زانوهاي كودك، آن

ف ي متحرك پايي را به آرامي به سمت كف پاهاي كودك حركت دهيد. كايد، صفحهداشته در حالي كه زانوها را نگه - 
صورت  پاها بايد دقيقاً بر صفحه تماس داشته و انگشت شست، صاف و به سمت باال باشد. در غير اين صورت، يعني در

ي متحرك پايي به آرامي كف پاهاي كودك را تحريك خميدگي انگشت شست و يا مماس نبودن كف پاها با صفحه
كرده، صفحه را نزديك نموده و به كف پايش كنيد و با سرعت و در حالي كه كودك انگشت شست پاهايش را صاف 

  .ي مهمي استسرعت عمل نكتهبچسبانيد. 
گيري كه متر بر حسب آخرين خط مدرج اندازهسانتي 1/0متر و با دقت سانتيمسئول اندازه گير طول قد را بر حسب   - 

  اعالم مي كند.،باشد قابل رؤيت مي
  كند. روي صفحه داده ها ثبت ميدستيار اين عدد را با صداي بلند تكرار و  - 

 7/0سال يا بيشتر سن دارد ،  2اگر كودكي كه مي خواهيد قدش را به صورت خوابيده اندازه بگيريد ،  به خاطر داشته باشيد :
  نماييد .ثبت  عدد حاصل رانموده و سانتي متر از قد اندازه گيري شده ، كسر 
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