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 معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... 

 گروه هدف پیشنهادی برای محتواهای آموزشی ارسالی در راستای سیاست های کلی جمعیتموضوع: 

 باسالم و احترام

نواده و مدارس در برنامه هاي پيرو ابالغ سياست هاي كلي جمعيت و تدوين رويكردهاي دفتر سالمت جمعيت، خا :به استحضار مي رساند

اين دفتر اقدام به برنامه ريزي در راستاي فرهنگ سازي در زمينه پيشگيري از ناباروري و  ،سالمت باروري براي ارتقاي نرخ باروري كلي

صله كاهش عوامل مستعد كننده آن، كاهش متوسط سن ازدواج و سن فرزندآوري مبتني بر سالمت مادر و كودك و كاهش متوسط فا

 زماني بين تولد فرزندان و كاهش تك فرزندي نموده است.

و معاونت محترم بهداشتي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در اين راستا با همكاري مركز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري 

 تهيه و چاپ گرديده است. زيرعلوم پزشكي كرمان محتواهاي آموزشي 

 سن و ناباروري -1

 و پيامدهاي تك فرزندي مشكالت -2

 شيوه زندگي و ناباروري -3

ه دهندگان و گيرندگان خدمت و ارتقاي سطح آگاهي و بهبود نگرش آنان، گروه هدف پيشنهادي براي يبه منظور بهره مندي مناسب ارا

تمايل ايجاد  ،سوادايي مانند ه اين خدمات متغيرهيمي گردد. شايان ذكر است در اراه شرح زير اعالم استفاده از اين محتواهاي آموزشي ب

 به استفاده از اين محتوا و استفاده از ساير روش هاي آموزشي ديگر از جمله آموزش چهره به چهره نيز بايستي مد نظر قرار گيرد.

 :گروه هدف پیشنهادی کتابچه سن و ناباروری

 خدمت گانه دهندياراهمه  -1

بديهي است گروه هاي سني باالتر در اولويت سال است. ) 11اج بيشتر از زوجين در آستانه ازدواج كه سن خانم در هنگام ازدو -2

 مي باشند(.

 در مشاوره تصميمي براي فرزندآوري ندارند و يا براي گرفتن ساير خدمات مراجعه نموده اند.خانواده هاي بي فرزندي كه  -3

 ماه مي باشد.  24حداقل سن فرزند آنها  كهخانواده هاي داراي يك فرزند  -4

 .ماه است  33نها بيش از آخرين فرزند آاده هاي داراي دو فرزند كه سن خانو -5

 :گروه هدف پیشنهادی کتاب مشكالت و پیامدهای تك فرزندی

 خدمت گانه دهندياراهمه  -1
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 همه زوجين بدون فرزند -2

 داراي يكي از شرايط زير مي باشند: ماه دارند و 24كليه زوجيني كه فقط داراي يك فرزند با سن حداقل  -3

 وري ندارند.كنندگان خدمت تمايلي براي فرزندآ هاقبت كودك سالم و بررسي توسط ارايهنگام مراجعه براي انجام مر 

 .براي دريافت خدمات فاصله گذاري مراجعه مي نمايند 

  اجعه نموده اندسالگي مر 6و  5، 3،4براي مراقبت هاي كودك سالم در سنين. 

  مراجعه  بدو ورود به مدارس موزانبراي سنجش سالمت دانش آ ك و ياگواهي سالمت براي مهدكود دريافت براي

 مي نمايند.

 و مشاورين مدارسمربيان مهدهاي كودك  -4

 انجمن اوليا و مربيان -5

 موزان تك فرزند در دبستان ها و مهدكودك هاوالدين دانش آ -6

 گروه هدف پیشنهادی کتابچه شیوه زندگی و ناباروری

 خدمت گانه دهندياراهمه  -1

 در آستانه ازدواج زوجين -2

 گروه هاي شغلي مرتبط با محتواي كتابچه -3

 .واحدهاي ارايه خدمتزوجين بي فرزند مراجعه كننده به  -4

 

 

 

 

 

 

  

 

 


