
مکمل یاری گروههای سنی مختلف
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میزان ارائه به هر
مراجعه کننده

مقدار و طرز
دادن دارو

گروه سنی
شکل
دارو

نام دارو

یک شیشه
د یا مولتی +قطره آروزانه یک سی سی

ویتامین
تولد تا  5تا 3شروع از روز

کودکماهگی 24پایان
قطره

مولتی ویتامین یا
د+ویتامین آ

یک شیشه
به ازاي هر کیلوگرممیلی گرم 1روزانه

میلی گرم آهن 15وزن بدن تا حداکثر
قطره در روز15المنتال معادل

 24ماهگی تا پایان 6از پایان
کودک ماهگی

قطره
آهن یا سولفات فرو

باتوجه به زمان مراجعه بعدي 
ماهی یک عدد

ماهی یک عدد میانساالن پرل
(D50ویتامین
)واحديهزار

باتوجه به زمان مراجعه بعدي 
ماهی یک عدد

ماهي يك عدد قرص
هزار50ژله ای 

واحدی
سالمندان پرل

باتوجه به زمان مراجعه بعدی
بصورت ورق يا بسته

روزانه يك عدد قرص
يا400يا 200حاوی 

ميلي گرم500
واحد400كلسيم و 

بين المللي ويتامين

سالمندان قرص

Dکلسیم  /کلسیم
میلی 500حاوي(

یا 400 /گرم کلسیم
واحد  500

ن المللی ویتامیبین
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دهمیزان ارائه به هر مراجعه کنن مقدار و طرز دادن دارو گروه سنی شکل دارو نام دارو

امه ارائه به مدارس بر اساس برن
ریزي دانشگاه مربوطه

هفته اي یک عدد به مدت 
هفته در طول هر سال 16

تحصیلی
سال18تا 12دختران نوجوان  قرص آهن یا سولفات فرو

امه ارائه به مدارس بر اساس برن
ریزي دانشگاه مربوطه ماهی یک عدد (سال12–18)نوجوانان سنین مدرسه پرل

هزار D(50ویتامین 
(واحدي

با توجه به زمان مراجعه بعدي
ماهی یک عدد

ماهی یک عدد
جوانان

پرل
هزار D(50ویتامین 

(واحدي

گروه بهبود تغذیه جامعه



مکمل های مورد نیاز گروه های سنی جهت ارائه توسط مراقب سالمت
میزان ارائه به هر مراجعه 

کننده
مقدار و طرز دادن دارو گروه سنی شکل دارو نام دارو

مراجعه با توجه به زمان
بعدی بصورت ورق

روزی نصف قرص یک میلی گرمی
و یا ترجیحا سه ماه قبل از شروعبه محض اطالع از بارداری

بارداری تا پایان بارداری
قرص اسید فولیک

باتوجه به زمان مراجعه 
بعدی بصورت ورق

500روزی یک عدد قرص حاوی 
150میکروگرم اسیدفولیک و 

میکروگرم ید

و یا ترجیحا سه ماه قبل از شروعبه محض اطالع از بارداری
بارداری تا پایان بارداری قرص یدوفولیک

باتوجه به زمان مراجعه 
بعدی بصورت ورق

روزی یک عدد

بارداری تا هنگام زایمان16شروع از هفته :مادران باردار

لقرص یا کپسو
مولتی ویتامین 

150مینرال حاوی 
روزی یک قرص تا سه ماه بعد از زایمان: مادران شیردهید میکروگرم

مراجعه با توجه به زمان
بعدی بصورت ورق

روزی یک عدد قرص فروس 
سولفات یا فروس فومارات یا 

میلی گرم آهن 60فرفولیک حاوی
المنتال

تا پایان بارداریبارداری16شروع از هفته : مادران باردار

قرص وآهن یا سولفات فر

از زمان زایمان تا سه ماه بعد از زایمان: مادران شیرده

مراجعه با توجه به زمان
بعدی بصورت ورق

یا عدد

از شروع بارداری تا هنگام زایمان 
روزانه یک عدد قرص ژله ای

واحدی1000
مادران باردار پرل Dویتامین 

شی.ارداری نیستجداگانه تا پایان باسید فولیک بصورت نیاز به دادن شود فولیک یا قرص فرفولیک تجویز اسید مولتی ویتامین دارای کپسول که قرص یا صورتی در 
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