
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

پا باشد ای میکه یکی از زیر بناهای اصلی بهبود کیفیت زندگی هر جامعه ،بهبود سالمت جامعه هدف با ،رایا سالمت

های مختلف مرتبط با سالمت از قبیل پزشکی، تغذیه، ای از متخصصین حوزهمجموعه ،. رایا سالمتبه عرصه وجود گذاشت

بررسی کند، و با  متفاوتزوایای  ازسالمتی را مختلف های جنبهرا گردهم آورده تا  یروانشناسی، فیزیوتراپی، و ورزش

 .در آورد سالمت جامعهارتقاء  خدمت ردهای روز دنیا را ی فناوری اطالعات، تکنولوژیمندی از متخصصین خبره حوزهبهره

های مستمر و فعالیت سالمت یا فناوری اطالعات مشغولهای تغذیه، ها در حوزههر یک از اعضای این شرکت سال

های علمی منتشر شده در مجالت و ، تهیه و تدوین نرم افزارها، مقاالت و کتابآنهااند که حاصل تالش جدی بوده

در زمینه  کاربردیو  کت در صدد انجام تحقیقات بنیادینباشد. اما از آنجا که اعضای شرمی دنیا میهای معتبر علکنفرانس

 منسجم هماهنگ تیم یک صورت به بایستمی مهم، این به نیل جهت امرکه این به آگاهی با ،باشندمیبهبود سالمت جامعه 

 نتایج به خود، علمی هایاندوخته تجمیع با و نموده جدی هایپژوهش تغذیه، و سالمتی با مرتبط مسائل روی بر تخصصی، و

لذا از  ..نمود کار به شروع باشد، داشته جامعه سالمت بهبود در محسوس و چشمگیر تاثیری که بندیا دست محصوالتی و

توفیق  های شبانه روزی گروهی نمود، که حاصل آن،های مختلف و تالش، این تیم شروع به انجام پژوهش1395اوایل سال 

باشند که هایی مییابی به محصوالتی است که نه تنها در ایران منحصر به فرد هستند بلکه دارای ویژگیساخت و دست

 اند.بسیار فراتر از محصوالت مشابه خارجی

های رایا سالمت و تغذیه فناوری"مبادرت به تأسیس و ثبت رسمی شرکتی با نام  1396این تیم پژوهشی در سال 

 نمود. 14007233374و شناسه ملی  11895به شماره ثبتی  "آوینبهروش 

های علوم پزشکی، تغذیه، در حوزهرا متخصص  یسپس برای تکمیل و کارایی هرچه بیشتر تیم تخصصی خود، افراد

خود  هایهها و یافتفه کرد تا اکنون بتواند پژوهشروانشناسی، فیزیوتراپی و تربیت بدنی، به عنوان همکار به تیم خود اضا

های مختلف در نهایت امر، موفق شود در حوزه تا های دقیق علمی قرار دهدرا در ابعاد مختلف گسترش داده و مورد بررسی

و  روانی(جسمی و )سالمتی  مشکالتبروز لتر در خصوص علبه یک جمع بندی دقیق مربوطه،و با هم اندیشی متخصصان 

 .برسدها پیشگیری و کنترل آنهمچنین چگونگی 

توان از عضویت رسمی در پارک علم و فناوری خلیج فارس به عنوان یک شرکت از دستاوردهای اولیه این شرکت، می

 ی تغذیه از انجمن تغذیه ایران نام برد.فعالیت در حوزه تاییدیه فناور و تحقیقاتی، و همچنین کسب

 

 

 

  



 

 پژوهشی سالمت جامعههای الف( طرح

  تا است جامعه افراد از گروهی روی بر مطالعه سالمت، رایا جامعه سالمت پژوهشی هایطرح از هدف

  ،(غیره و فعالیت فیزیکی، ورزش )عادات غذایی،ی زندگی افراد شیوه به مربوط اطالعات گردآوری از پس بتوان

 مصرف داروها، ها، ابتال به بیماری جنسیت، سابقه سن، وزن، قد،) آنها جسمانی وضعیت و سالمتی با مرتبط اطالعات نیز و

 مشکالت شناسایی به افراد روان اطالعات مربوط به کیفیت زندگی و سالمت کسب همچنین و( غیره و آزمایشات پزشکی،

 راهکارهای ارائه با نهایت در و داده تشخیص را مشکالت این بروز علل امکان حد در تا پرداخت آنها روحی و جسمی سالمتی

 .نماید مطالعه تالش مورد افراد سالمت بهبود در جهت روانشناسی( و ورزشی ای،تغذیه قبیل از) مختلف

 شامل یک هر که دهد،می ارائه را B و A جامعه سالمت کلی طرح دو سالمت رایا فوق، اهداف به یافتن دست برای

 باشند.می «طالیی و اینقره برنزی،» یهاطرح

  B با A جامعه سالمت پژوهشی هایطرح تفاوت

 در. است افراد ایتغذیه عادات اطالعات گردآوری روش آنها تفاوت مهمترین اما باشد،می یکسان طرح، دو هر هدف

 سالمت هایطرح و در (Food Recall) غذایی ی یادآمدپرسشنامه( طالیی و اینقره برنزی،) A جامعه سالمت هایطرح

 مورد( FFQیا  Food Frequency Questionnaire) خوراک بسامد پرسشنامه ،(طالیی و اینقره برنزی،) B جامعه

 .گیردمی قرار استفاده

 غذای یادآمد روش مختصر توضیح

  گیرد.گذشته مورد پرسش و بررسی قرار می ساعت 24 طی دریافت غذایی افراد غذایی، یادآمد در روش

 غذایی یادآمد روش هایویژگی
 .باشدمی باالتر سواالت پاسخ دقت شود،می سوال( قبل روز سه تا یک) آنها نزدیک گذشته خصوص در افراد از که آنجا از •

 .زمان کمتری نیاز داردبه  FFQ در مقایسه با ی یادآمد غذاییتکمیل پرسشنامه •

  FFQروش  مختصر توضیح

 موجود اقالم غذایی از یک هر تکرر و میزان مصرف استاندارد، هاییا انتخاب پرسشنامه طراحی از پس ،روش این در

ی به طور معمول یک بار در سال پرسشنامه گیرد.مورد بررسی قرار می پرسشنامه در طول روز، هفته، ماه، فصل یا سال در

FFQ یجامعه غذایی عادات توانمی شده، داده هایپاسخ به توجه گردد و سپس بااز طریق مصاحبه با افراد تکمیل می 

 مطالعه را مورد ارزیابی قرار داد. مورد

 FFQروش  هایویژگی

است که  نیاز کوهورت )آینده نگر( مطالعات در تنها و است کافی هاپرسشنامه تکمیل یک بار فقط هاپژوهش اکثر در •

 بسته به هدف و طول مدت مطالعه، دفعات تکمیل پرسشنامه افزایش یابد. 

 از این رو ضریب گیرند،مورد پرسش قرار می غذایی و میزان و تکرر مصرف غذاها عادات خصوص در در این روش، افراد •

 شونده وابسته است.  پرسش فرد توسط مصرف میزان صحیح تخمین تا حد زیادی به حافظه و شده داده هایپاسخ خطای



 

 های مشترک طرح هاقابلیت

های افراد درجه ها، بیماریآزمایشگاهی، دارویی، بیماری ای،تغذیهاطالعات فیزیولوژیکی، روانشناسی،  بررسیامکان  •

 توان از همه این موارد و یا بخشی از آنها استفاده کرد.می ،بنا به نیازکه  ،یک و غیره

 انرژی مصرفی طی فعالیتی فیزیکی افراد و محاسبههای سازی تک تک فعالیتامکان ذخیره  •

 امکان تعریف همکاران پژوهش با سطح دسترسی متفاوت •

 و یا اسکن تبلت، موبایل یا کامپیوتراستفاده از  با رایا سالمت وب سایت درآنالین  شکلامکان ثبت اطالعات به  •

 های تکمیل شدهپرسشنامه

 به صورت کاغذی و آپلود فایل اسکن پرسشنامه جهت دریافت گزارشاتها شنامهامکان تکمیل پرس •

 دلخواههای جدید با سواالت و گزینهی امکان طراحی پرسشنامه •

 ی مصرفیغذاها مغذی از ماده 150میزان دریافت تعیین  مانندمختلف از عادات غذایی افراد )های طیف وسیعی از گزارش •

 هرم غذایی(های هر یک از زیرگروه بندیبر اساس دسته و همچنین 

 و غیره. PDF ،Excel ،SPSSهای فرمت ابارائه خروجی اطالعات  •

 های زمانی مختلف در دوره FFQو یا  ثبت یادآمدهای غذایی •

 

های خود، سالمت باشد که قصد دارند در پژوهشمخصوص آن دسته از پژوهشگران سالمت جامعه می این طرح

افراد،  مربوط به الگو و دریافت غذایی ی گردآوری اطالعات، شیوهحای را ارزیابی کنند. در این طر( جامعهروانی)جسمی و یا 

بیماران  FFQو یا  به سادگی یادآمد غذایی محققان باشد.می (B)طرح  FFQی ( و/یا پرسشنامهA)طرح  ساعته 24 یادآمد

 سایررا دریافت نمود. همچنین ها آنثبت کرده و طیف وسیعی از آنالیزهای غذایی مرتبط با  رایا سالمتی در سامانه خود را

در یکجا ذخیره و مدیریت  آزمایشگاهیهای تن سنجی و دادههای شاخص از جمله اطالعات دموگرافیک، اطالعات افراد

 شوند.می

باشد که قصد دارند وضعیت سالمت افراد تحت پوشش خود ها و موسساتی میها، دانشگاهاین طرح مخصوص سازمان

ای، . در طرح نقرهانی( موجود در سازمان خود را شناسایی نمایندروجسمی و ) یمشکالت سالمتو  نمودهرا ارزیابی 

شود، و مرحله الزم جهت گردآوری اطالعات و ثبت آنها در نرم افزار، به کارشناسان سازمان متقاضی داده میهای آموزش

های جامع و دقیق بر روی باشد، سپس متخصصان رایا سالمت تحلیلی متقاضی میگردآوری و ثبت اطالعات، بر عهده

 کارهای عملی جهت بهبود سالمت افراد را به تفصیلن راهند و نتایج تحقیقات و همچنیدهاطالعات گردآوری شده انجام می

 دهند.ارائه می به سازمان مربوطه

 طرح اصلیهای ویژگی
 بین گروه هدفدر شایع مشکالت سالمتی مهم و  شناسایی •

 غذایی افراد و الگوی عادات تعیین •



 

 سالمت آنهاوضعیت  ارتباط عادات غذایی افراد با تعیین •

 ی زندگی افراد و سالمتی آنهاشیوه تحلیل کامل ارتباط بین •

 بهبود یا پیشگیری از آنها جهتبالفعل یا بالقوه افراد و ارائه راهکارهایی  نیرواجسمی و شناخت مشکالت  •

 ی هدفجامعهبه  و سالم ی غذایی مناسبارائه برنامه •

 دآوری و ورود اطالعاتگر جهتتقاضی مها به علت به کارگیری و استفاده از کارشناسان صرفه جویی در هزینه •

 

باشد که قصد دارند وضعیت سالمت افراد تحت پوشش خود ها و موسساتی میها، دانشگاهاین طرح مخصوص سازمان

در طرح طالیی، تمامی مراحل پژوهش توسط  .ا شناسایی نمایندر سالمت افراد خود مرتبط با مشکالت و نمودهابی را ارزی

متخصصین رایا سالمت صورت خواهد گرفت و در انتها نتایج تحقیقات و همچنین راه کارهای عملی جهت بهبود سالمت 

گردآوری اطالعات  جهت( B)طرح FFQ( و یا A)طرح  یادآمد غذاییی پرسشنامهدر این طرح،  .گرددمی افراد به تفصیل ارائه

 .گیردمی استفاده قرار موردعادات غذایی افراد 

 طرح اصلیهای ویژگی
 بین گروه هدف شایعمشکالت سالمتی مهم و  شناسایی •

 غذایی افراد و الگوی عادات تعیین •

 سالمت آنها وضعیت ارتباط عادات غذایی افراد با تعیین •

 سالمت آنهاوضعیت  ی زندگی افراد وکامل ارتباط بین شیوهتحلیل  •

 مشکالت روانی بالفعل و بالقوه افراد و ارائه راهکارهایی برای بهبود یا پیشگیری از آنها ساییشنا •

 مشکالت جسمی بالفعل و بالقوه افراد و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود و یا پیشگیری از آنها شناسایی •

 ی هدفجامعهبه  و سالم ی غذایی مناسببرنامه تنظیم و ارائه •

 یشتریب صحت از نیبنابرا رد،یگیم صورت سالمت ایرا یدهید آموزش کارشناسان توسط اطالعات یگردآور که آنجا از •

 .هستند برخوردار

 بد غذایی سالم دانشجوسامانه سب( 

این  باشد. به عبارت دیگر،ها میهای دانشگاهی غذایی سلف سرویستصحیح برنامه ،این سامانه طراحی هدف از

ای بهبود ی روزانه و هفتگی سلف دانشگاه را به گونهبرنامه ،یانتغذیه دانشجوهای هزینهسامانه با هدف بهینه سازی 

 .ی غذایی سالم دست یافتها، بتوان به یک برنامهبخشد که ضمن عدم تغییر محسوس در هزینهمی

 سامانه های اصلیویژگی
 نه و هفتگی با توجه به شرایط عمومی دانشجوهاارائه منوی غذایی پیشنهادی سالم روزا •

 امکان ثبت غذای جدید با ترکیبات دلخواه •

ی غذایی روزانه و هفتگی سلف دانشگاه با توجه به مقدار مواد مغذی مورد نیاز دانشجو، هرم غذایی سالم، آنالیز برنامه •

 ...پراکندگی مناسب کالری و کربوهیدرات، و

 ی غذایی سلف دانشگاهبهبود برنامه جهتکاربر راهنمایی •



 

 مراکز صنعتی سامانه سبد غذایی سالمپ( 

 از جمله  مراکز،این باشد. به علت شرایط کاری ویژه می صنعتیی غذایی مراکز تصحیح برنامه ،سامانهاین هدف          

. این سامانه، مدیران خدمات ستا ضروریویژه  شکلی غذایی آنهابه برنامهبررسی آلودگی هوا و نوع فعالیت کارکنان، 

 .ی غذایی سالمی برای کارکنان تهیه کنندکند تا با توجه به شرایط کاری، برنامهرا راهنمایی می صنعتیتغذیه مراکز 

 سامانه های اصلیویژگی
 ( پرسنلفیزیکیهای )از قبیل قد، وزن، سن و فعالیت فردیامکان ثبت اطالعات  •

 ی پرسنلی میانگین کالری مورد نیاز همهمحاسبه •

 ارائه منوی غذایی پیشنهادی سالم روزانه و هفتگی با توجه به شرایط پرسنل •

 امکان ثبت غذای جدید با ترکیبات دلخواه •

با توجه به مقدار مواد مغذی مورد نیاز پرسنل، هرم غذایی سالم،  مرکز صنعتیی غذایی روزانه و هفتگی آنالیز برنامه •

 پراکندگی مناسب کالری و کربوهیدرات، و غیره

 ی غذایی پرسنلبهبود برنامه جهتکاربر  راهنمایی •

 فیزیکی متفاوت  پرسنل با شرایط کاری و فعالیت جهتی غذایی متفاوت برنامهارائه  •

 سالمتیهای طرح ارتقا آگاهیت( 

گردد. های مختلف برگزار میسازمان یا افراد تحت پوشش پرسنل جهتهای آموزشی کارگاهارائه  این طرح به صورت

 تصحیح مواردی از قبیل .شودمی آموزش داده سالمت و ارتقا بهبود زندگی سالم جهتی اصول شیوهها در این کارگاه

 باشد که حاصل آنو غیره. هدف از این طرح بهبود سالمت عمومی پرسنل میفیزیکی روزانه  فعالیتلزوم ، ییعادات غذا

 .کاری پرسنل خواهد بود انراندم افزایش

 طرحهای اصلی ویژگی

 شودگروه هدف تدوین میهای نیاز و ویژگی ی بر اساسمحتوای کارگاه آموزش •

 مزمن هایارائه راهکارهای عملی جهت پیشگیری بیماری •

 درآمد افراد سطح غذایی خانواده با توجه بهسبد بهبود  برایارائه راهکارهای عملی  •

 شغلیهای فعالیت ناشی از فیزیکیهای ارائه راهکارهای عملی جهت پیشگیری از آسیب •

 آموزشی  هایدوره متناوب برگزاری •
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