
 برنامه جمعيت وباروري سالمدر بيان وضعيت موجود 

 0492 سال 51-94جمعيت کل زنان 

 925 سال 52-59جمعيت زنان 

 926 سال 92-99جمعيت زنان 

 210 سال 91-94جمعيت زنان 

 

 نحوه ي محاسبه ميزان  تعداد عنوان ردیف

2 
پيشگيري پوشش روش هاي در صد 

 ازبارداري مدرن
1826 7.16 

.11*
تعداد زنان استفاده کننده از وسایل پيشگيري از بارداري بدون روش طبيعي

سال 51-94زنان 
  

3 
سال در هزار 1.-1.باروري اختصاصي سني

 تولد زنده
1 1 

سال  51 -59تعداد مواليد در زنان

سال 51 -59تعداد کل زنان 
 5111 

 .انتظار مي رود که این ميزان صفرباشد:توجه

1 
سال در هزار 11-11سني باروري اختصاصي 

 تولد زنده
10 16.47 

سال  91 -99تعداد مواليد در زنان

سال 91 -99تعداد کل زنان 
 5111 

5 
سال در هزار 15-14باروري اختصاصي سني 

 تولد زنده
4 4.7 

سال  91 -94تعداد مواليد در زنان

سال 91 -94تعداد کل زنان 
 5111 

 .صفرباشدانتظار مي رود که این ميزان :توجه

 

 ماهه14تا5مرگ کودکان برنامه در بيان وضعيت موجود 

 نحوه ي محاسبه 42سال  .4سال  41سال  عنوان ردیف

  . . 5 ماهه54تا.تعداد مرگ کودکان  .

  1 1 . عفونتهای تنفسیماهه به علت 54تا.تعداد مرگ کودکان  2

 1 1 1 اسهال و استفراغماهه به علت 54تا.تعداد مرگ کودکان  3
 

 1 1 2 حوادث، مسمومیتها، سوختگیهاماهه به علت 54تا.تعداد مرگ کودکان  1
 

 1 1 1 بیماریهای قابل پیشگیری با واکسنماهه به علت 54تا.تعداد مرگ کودکان  5
 

  . . . ناهنجاریهای مادرزادیماهه به علت 54تا.تعداد مرگ کودکان  7

 1 1 . سایر عللماهه به علت 54تا.تعداد مرگ کودکان  6
 

 



342.وضعيت موجود سالمت مادران در سال   

 تعداد 

 کل متولدین
3.2 

 متولدین زنده
3.1 

 متولدین مرده
2 

 مرگ نوزادي
1 

 مرگ مادر به دنبال بارداري و زایمان
1 

 زنان باردار
315 

 کل زایمانها
315 

 تعداد سزارین
65 

 زایمان در منزل توسط فرد دوره دیده
1 

 زایمان در منزل توسط فرد دوره ندیده
1 

 گرم 2511متولدین با وزن کمتر از 
8 

 تعداد کل متولدین وزن شده
3.1 

 (کامل و ناقص)مراقبت پيش از بارداري در زنان باردار
34 

 زنان باردار مراقبت شده
274 

بار در دوران بارداري مراقبت شده  7که بيش از  زایمان کرده ايزنان 

 اند
251 

 

  



 

 نحوه ي محاسبه درصد تعداد شاخص ردیف

 88 274 پوشش مراقبت بارداري به کل زنان باردار .
تعداد مادران مراقبت شده

کل زنان باردار
 511 

 82 251 پوشش کامل مراقبت بارداري  2
تعداد مادران زایمان کرده   بار و بيشتر مراقبت شده

کل زایمانها

 511 

3 
بارداري در زنان پوشش مراقبت پيش از 

 (کامل و ناقص)باردار
34 .3 

تعداد مادران بارداري که مراقبت پيش از بارداري شده

کل زنان باردار
 511 

 1 1 زایمان در منزل توسط فرد دوره دیده 1
تعداد زایمان در منزل توسط فرد دوره دیده

کل زایمانها
 511 

 1 1 زایمان در منزل توسط فرد دوره ندیده 5
تعداد زایمان در منزل توسط فرد دوره ندیده

کل زایمانها
 511 

 2117 65 زایمان به روش سزارین 7
تعداد زایمان به روش سزارین

کل زایمانها
 511 

 215 8 گرم 2511متولدین با وزن کمتر از  6
تعداد متولدین با وزن کمتر از 111  گرم

متولدین وزن شده
 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 وضعيت موجود برنامه کودک سالم 

 تعداد عنوان

 031 سال 6شده زیر  مراقبت کودکان

 11 ماهه01شده  مراقبت کودکان

 

 ردیف

 

 42سال  عنوان

 

 نحوه ي محاسبه

 درصد تعداد

 کودکاندر( زردي خفيف)درصد فراواني  .

  سال 6شده زیر  مراقبت

 تعداد کودکان مراقبت شده زیر   سال داراي زردي خفيف    318 5

تعداد کودکان مراقبت شده زیر   سال
 511 

 کودکان در(رشد نامعلوم)درصد فراواني  2

  سال 6شده زیر  مراقبت

 تعداد کودکان مراقبت شده زیر   سال داراي   رشد نا معلوم 617 1.

تعداد کودکان مراقبت شده زیر   سال
 100 

 در( نامعلومرشد قدي ) درصد فراواني 3

  سال 6شده زیر  مراقبت کودکان

 تعداد کودکان مراقبت شده زیر   سال  داراي   رشد قدي نا معلوم 412 2.

تعداد کودکان مراقبت شده زیر   سال
 100 

 (مشکل تغذیه اي ) درصد فراواني 1

  سال 6شده زیر  مراقبت کودکاندر

 تعداد کودکان مراقبت شده زیر   سال داراي   مشکل تغذیه اي  412 2.

تعداد کودکان مراقبت شده زیر   سال
 100 

 کودکان (اختالل رشد) درصد فراواني 5

  سال 6شده زیر  مراقبت

 

 تعداد کودکان مراقبت شده زیر   سال داراي  اختالل رشد 15.. 5.

تعداد کودکان مراقبت شده زیر   سال
 100 

اختالالت تکاملي در  فراوانيدرصد  7

طبق ) ماهه مراقبت شده  01کودکان 

 (ASQامتياز حاصل از پرسشنامه 

 تعداد کودکان    ماهه اي که اختالالت تکاملي دارند 5. 3

تعداد کودکان مراقبت شده    ماهه
 100 

 .فقط علل شایع نوشته شود 5تا  .در ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  شيرمادرترویج تغذیه با وضعيت موجود برنامه 

 تعداد عنوان

 61 مراقبت شده پوشش تحت ماه 6 زیر کودکان

 31 مراقبت شده پوشش تحت ماه 01تا  6 کودکان

 41 مراقبت شده پوشش تحت ماه 01 صفرتا کودکان

 011 مراقبت شده پوشش تحت ماه 12 صفرتا کودکان

 

 40سال  عنوان ردیف

 

 نحوه ي محاسبه

 درصد تعداد

 شددير کنندددگان دریافددت فراواندديدرصددد  5

 تحددتمدداه  6 زیددر مصددنوعي درکودکددان

 (مجموع علت ها)  مراقبت شده پوشش

کودکان زیر   ماه مراقبت شده دریافت کننده شير مصنوعي 5969 52

کودکان زیر   ماه تحت پوشش مراقبت شده 
 100 

 دریافت ماه 6 تا1 کودکان فراوانيدرصد  0

نامطلوب )علت  به  مصنوعي شير کننده

 (بودن نمودار رشد

کودکان زیر   ماه دریافت کننده شير مصنوعي به علت  نا مطلوب بودن نمودار رشد  12 1

کودکان زیر   ماه تحت پوشش مراقبت شده دریافت کننده شير مصنوعي
 100 

 دریافت ماه 6 تا1 کودکان فراوانيدرصد  3

چند )علت به  مصنوعي شير کننده

 (قلوئي

کودکان زیر   ماه دریافت کننده شير مصنوعي به علت  چند قلوئي  32 3

کودکان زیر   ماه تحت پوشش مراقبت شده دریافت کننده شير مصنوعي
 100 

 دریافت ماه 6 تا1 کودکان فراوانيدرصد  9

بيماري )به علت مصنوعي شير کننده

 (مادر

کودکان زیر   ماه دریافت کننده شير مصنوعي به علت   بيماري مادر  52 5

کودکان زیر   ماه تحت پوشش مراقبت شده دریافت کننده شير مصنوعي
 100 

 دریافت ماه 6 تا1 کودکان فراوانيدرصد  1

فوت )علت به  مصنوعي شير کننده

 (مادر

کودکان زیر   ماه دریافت کننده شير مصنوعي به علت   فوت مادر  52 5

کودکان زیر   ماه تحت پوشش مراقبت شده دریافت کننده شير مصنوعي
 100 

 

 .شایع نوشته شود هاي علت  فقط 5تا  1در ردیف 

 

 

 



 ردیف

 

 40سال  عنوان

 

 نحوه ي محاسبه

 درصد تعداد

 دریافت ماه 01تا 6 درصد فراواني کودکان 55

 (مجموع علت ها)  مصنوعي شير کننده

کودکان   تا    ماه مراقبت شده دریافت کننده شير مصنوعي 3969 55

کودکان   تا    ماه تحت پوشش مراقبت شده 
 100 

 دریافت ماه 01تا 6 درصد فراواني کودکان 50

نامطلوب بودن علت  به  مصنوعي شير کننده

 نمودار رشد

کودکان   تا    ماه دریافت کننده شير مصنوعي به علت  نا مطلوب بودن نمودار رشد  0660 3

کودکان   تا    ماه تحت پوشش مراقبت شده دریافت کننده شير مصنوعي
 100 

 دریافت ماه 01تا 6 کودکان فراوانيدرصد  56

 چند قلوئيعلت  به  مصنوعي شير کننده

کودکان   تا   ماه دریافت کننده شير مصنوعي به علت   چند قلوئي  4 5

کودکان   تا     ماه تحت پوشش مراقبت شده دریافت کننده شير مصنوعي
 100 

 دریافت ماه 01تا 6 کودکان فراوانيدرصد  52

 بيماري مادرعلت  به  مصنوعي شير کننده

کودکان   تا    ماه دریافت کننده شير مصنوعي به علت   بيماري مادر 4 5

کودکان   تا     ماه تحت پوشش مراقبت شده دریافت کننده شير مصنوعي
 100 

 دریافت ماه 01تا 6 درصد فراواني کودکان 54

 علت سایر به  مصنوعي شير کننده

کودکان   تا    ماه دریافت کننده شير مصنوعي به علت  سایر  1961 9

کودکان   تا   ماه تحت پوشش مراقبت شده دریافت کننده شير مصنوعي
 100 

ماهه که  6کودکان صفر تا  فراوانيدرصد  02

 تغذیه انحصاري با شير مادر دارند

تعداد کودکان   تا  ماهه مراقبت شده که تغذیه انحصاري با شير مادر دارند 1363 30

کودکان   تا  ماه تحت پوشش مراقبت شده 
 100 

کودکدددان  مراقبدددت شدددده    فراوانددديدرصدددد  05

ماه که  تغذیده بدا شديرمادر برایشدان     01صفرتا

 تداوم داشته است

تعداد کودکان   تا   ماهه مراقبت شده که  تغذیه باشير مادر برایشان تداوم داشته است 0060 02

کودکان   تا   ماه تحت پوشش مراقبت شده 
 100 

کودکدان مراقبدت شدده  صدفرتا      فراوانيدرصد  00

مداه برایشدان   12شيرمادرتا ماه که تغذیه با 12

 تداوم داشته است

 

تعداد کودکان   تا   ماهه مراقبت شده که  تغذیه باشير مادر برایشان تداوم داشته است 59 59

کودکان   تا   ماه تحت پوشش مراقبت شده 
 100 

کودکدددان مراقبدددت شدددده     فراوانددديدرصدددد  03

ماه  که شيردهي برایشان قطدع شدده   01صفرتا

 است

 

3 3 

تعداد کودکان   تا   ماهه مراقبت شده که  شيردهي برایشان قطع شده است

کودکان   تا   ماه تحت پوشش مراقبت شده 
 100 

 .فقط چهار علت شایع نوشته شود 01تا  01در ردیف 

 

 

  



 مشكالت بهداشتي  و اولویت بندی كار برگ امتيازدهي

 عنوان مشكل بهداشتي ردیف

 امتيازدهيمعيارهای 

وسعع مشكلعع  شششششششششششششششششش نمره

ش(شيوعشوشبروز)

شعع مشكلعع  شش

كععروشوكيععرشوشش)

ش(ناتواني

ععععععععوا  ش

اجتمععععاعيشوش

اقتصععععععا  ش

شكل  

قابليمشك اخلع شش

شبرا شح شكل  

ش5

باالشبو نشكيزانشبا و  شاختصاصيش  شزنانش

 سالش92باال ش
3 3 1 1 41 

ش0

رشد قدي نامعلوم ، اختالل رشد و باالشبو نش

شده  مراقبت مشکل تغذیه اي  در کودکان

 سال6زیر

5 5 5 5 21 

ش3

ماهه  01اختالالت تکاملي در کودکان باالشبو نش

 مراقبت شده
5 5 5 1 .4 

ش9

پایين بودن تغذیه انحصاري و مصرف شير 

 دو سال مادر در کودکان زیر 
5 5 5 5 21 

 4. 1 5 5 5 پایين بودن پوشش مراقبت پيش از بارداريش1

      ش9

6       

 ش2
     

 ش4
     

      ش52

      ش55

      ش50

53       

      ش59

51       

      ش59

 مشکالت در حيطه کاري مرکز مي باشد تمام آن انتخاب شد مبا توجه به این که تما

 ش1=شخيليشزيا شششششششششششششششش9=شزيا شششششششششششششششش3=شكتوسطششششششششششششششش0=شكمشششششششششششششششششششش5=شخيليشكمش



 

 فرم تعيين علل رفتاری و غير رفتاری بروز مشكل

ش

 علل غير رفتاری مشكل علل رفتاری مشكل  مشكل بهداشتي   ردیف

5 
باال بودن ميزان باروري اختصاصي 

 سال 21در زنان باالي 

 ازدواج دیر هنگام-0

سال بين  3 فاصله گذاري بيش از-1

 فرزندان

 به تاخير انداختن بارداري اول-3

طرات حاملگي با عدم آگاهي از مخا-2

 سن باال

مهارت ناکافي در انجام مشاوره  -5

 مناسب
 

 کمبود وسایل پيشگيري-0

 نبود مکان مناسب براي مشاوره-1
 

0 

باال بودن رشد قدي نامعلوم ، اختالل 

رشد و مشکل تغذیه اي  در کودکان 

 سال6مراقبت شده زیر

آگاهي ناکافي والدین از اهميت  -0

 موضوع

 عدم توجه به ارجاع به سطوح باالتر -1
 

 نبود مکان مناسب براي مشاوره -0

 کمبودنيروي انساني -1
 

3 
باال بودن اختالالت تکاملي در 

 ماهه مراقبت شده 01کودکان 

آگاهي ناکافي والدین از اهميت  -0

 اختالالت تکاملي

موزش هاي آعدم آگاهي والدین از -1

 مناسب  کودکان

مهارت ناکافي در انجام مشاوره  -3

 مناسب

 
 

 نبود مکان مناسب براي مشاوره -0

کمبود منابع علمي در دسترس در این -1

 زمينه

 کمبودنيروي انساني -3
 

9 

پایين بودن پوشش مراقبت پيش از 

 بارداري

عدم آگاهي گروه هدف از اهميت و -0

 اجراي مراقبت پيش از بارداري در مراکز

حاملگي هاي ناخواسته و بدون برنامه -1

 ریزي

عدم همکاري گروه هدف در انجام -3

 آزمایشات
 

کمبود پزشک در انجام معاینات در  -0

 مراقبت کامل پيش از بارداري

دسترسي سخت به گروه هدف و -1

اشکال در شناسایي آنها توسط پرسنل 

 مراکز
 

   

 

 



 

5 

و  با شير مادر تغذیه انحصاريپایين 

دو مصرف شير مادر در کودکان زیر 

 سال 

 عدم حمایت از مادران شير ده-0

آگاهي ناکافي مادران از اهميت تداوم -1

 شير دهي

مهارت ناکافي در انجام مشاوره  -3

 مناسب

 عدم همکاري بخش خصوصي -2

 

 

 نبود مکان مناسب براي مشاوره

 کمبودنيروي انساني



ش:اختصاصيشاه اف

شش12كاهشش -5 شسنشباال  شبا شزنان شاختصاصيش   شبا و   شش92  ص  شكيزان شسال ش   شبه اشتيششش5343سال شكركز   

 X  كانيش

سالش  ش9ش هشزيرشكراقبمشق  شناك لومش،شاختاللش ش شوشكل  شتغذي شا شش  شكو كان ش شش  ص  شش32كاهشششش -0

 X  شكركزشبه اشتيشش  كانيشش5343سالش

 X  شكركزشبه اشتيشش  كانيشش5343  شسالش ماهه مراقبت شده 01اختالالت تکاملي در کودکان ش  ص  شش02كاهشش -3

ش5343  شسالشدرصد  11دو سال به ميزان و مصرف شير مادر در کودکان زیر  ر مادريبا ش تغذیه انحصاري افزایش  -9

 X  شكركزشبه اشتيشش  كانيش

شش32ب شكيزانشش ستيابي -1 شبا  ا    ص ش   شسالششپوشششكراقبمشپيششاز ش  كانيشش5343   شكركزشبه اشتيش   X



 ج ولشف اليمشها شك اخل شا 

 نحوه پایش و ارزشيابي زمان مسئول اجرا جزئيات فعاليت هدف اختصاصي

 

 هزینه

ش شبا و  شش12كاهش شكيزان   ص  

ش شباال  شسن شبا شزنان ش   ش92اختصاصي

 5343سالش  شسالش

سه ماهه  بهداشت خانواده  مرکز سال 92مشخص کردن زنان شوهردار باالي 

 اول سال

 بررسي ذیج هر سه ماه -

بررسي شاخص باروري  -

 در پایان سالسني  اختصاصي 

- 

سه ماهه  بهداشت خانواده  مرکز ...بررسي وضعيت استفاده از وسيله پيشگيري ، تعداد فرزندان و 

 اول سال

سه ماهه  بهداشت خانواده  مرکز تلفني زناني که واجد شرایط فاصله گذاري هستندپيگيري 

 اول سال

سه ماهه  بهداشت خانواده  مرکز دعوت از زنان واجد شرایط جهت مشاوره و انتخاب روش مناسب 

 اول سال

ق  ش ش شش  ص  شش32كاهششش

ناك لومش،شاختاللش ش شوشكل  ش

ش هششكراقبمشتغذي شا شش  شكو كان

 5343سالش  شسالش9زير

جهت مشاوره اختصاصي در .... تهيه ليست اسامي کودکان داراي اختالل رشد و 

 زمان مراجعه

سه ماهه  کاردان یا کارشناس مرکز

 اول سال

-  

آموزش چهره به چهره با مادر با تاکيد بر مشکل یا اختالل کودک با استفاده از 

 بوکلت چارت

بررسي روند رشد  در هر بار   کارشناس مرکزکاردان یا 

 مراجعه

 

جلسه براي مادران داراي  5هماهنگي با مرکز بهداشت شهرستان جهت برگزاري 

 توسط کارشناس تغذیه.... کودک مبتال به اختالل رشد و 

بهداشت خانواده   مرکز 

 بهداشت خانواده شهرستان

بررسي روند رشد  در هر بار  اخر خرداد

 مراجعه

پذیرایي 

022222 
 ریال

جلسه براي مادران در  0هماهنگي با مرکز بهداشت شهرستان جهت برگزاري 

 توسط کارشناس تغذیه...ارتباط با اختالل رشد و 

 بهداشت خانواده 

 بهداشت خانواده شهرستان 

بررسي شاخص هاي آماري فرم  مرداد -تير 

 هاي ثبت

پذیرایي 

522222 
 ریال

اختالالت تکاملي ش  ص  شش02كاهشش

  ش ماهه مراقبت شده 01در کودکان 

 5343سالش

درصدددد کودکددداني  کددده پددد    مستمر کاردان یا کارشناس مرکز در حيطه اختالالت قرار گرفته اند   ASQپيگيري کودکاني که بر اساس پرسشنامه 

خوراند ارجاع دارند به کودکاني 

  که ارجاع شده اند

 

به مادران کودکان دچار اختالالت تکاملي بر  آموزش چهره به چهره و گروهي

 اساس بوکلت چارت ها و بسته هاي آموزشي موجود

  مصاحبه با مادران مستمر کاردان یا کارشناس مرکز



 با شير مادر تغذیه انحصاري افزایش 

و مصرف شير مادر در کودکان زیر 

  شسالشدرصد   11دو سال به ميزان 

5343 

بررسي تغذیه با شيرمادر  و مشخص نمودن مشکالت  دقت و توجه درتکميل فرم

 مادر در شيردهي جهت انجام مشاوره اختصاصي با مادر بر اساس مشکل

 بررسي پرونده خانوار مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

محاسبه شاخص هاي شير مادر 

 ماه 9هر 

 

تهيه برنامه زمانبندي آموزش ترویج تغذیه با شير مادر جهت زنان باردار به 

 خصوص در سه ماهه آخر بارداري 

  - مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

تهيه سرفصل هاي آموزشي براي برگزاري کالس هاي سریالي ترویج تغذیه با 

 شيرمادر جهت زنان باردار

  - مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

مشخص نمودن یک نفر از کارکنان به عنوان مدرس کالس هاي آموزشي ترویج 

 تغذیه با شيرمادر

  - مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

برگزاري کالس هاي آموزشي گروهي ترویج تغذیه با شيرمادر بصورت پرسش و 

پاسخ  با تاکيد بر روشهاي صحيح شيردهي ، مشکالت شایع در دوران شيردهي و 

 مشکالت پستاني جهت مادران شيرده

درصد کالس هاي برگزار شده  مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

 به کالس هاي پيش بيني شده

محاسبه شاخص هاي شير مادر 

 ماه 9هر 

5122222 
 ریال

مشاوره اختصاصي با مادران بر اساس نوع مشکل و آموزش عملي شيردهي به 

 گروه هدف

 مصاحبه با مادران مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

محاسبه شاخص هاي شير مادر 

 ماه 9هر 

 

ي مادراني که تجربه ي شيردهي موفق داشته اند جهت تشکيل گروههاي یشناسا

 حمایت از شيرمادر 

  - مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

تشکيل گروههاي حمایت از شيرمادر و استفاده از تجارب آنها در کالس هاي 

 پرسش و پاسخ  جهت زنان باردارگروهي و 

 مصاحبه با مادران مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

محاسبه شاخص هاي شير مادر 

 ماه 9هر 

522222 
 ریال

ش



شج ولشف اليمشها شجا  

 هزینه زمان مسئول اجرا جزئيات فعاليت برنامه

  مستمر مرکزکاردان یا کارشناس  تکميل دفتر مراقبت کودکان  مراقبت از کودک سالم 

مراقبت کودک سالم و بيمار در زمان مراجعه طبق بوکلت چارت کودک سالم یا 

 مانا و ثبت در فرم مراقبت

  مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

  مستمر کاردان یا کارشناس مرکز کدگذاري دفتر مراقبت بر اساس جدول مربوطه در هر بار مراقبت کودک

معاینه توسط پزشک و یا ارجاع کودک بيمار به  ارجاع نوزادان جهت اولين

 پزشک

در اولين مراقبت  حداکثر تا دو  کاردان یا کارشناس مرکز

 ماه بعد از تولد

 

در صورت نياز کودک طبق  کاردان یا کارشناس مرکز تکميل فرم پسخوراند ارجاع کودک

 بوکلت چارت ها

 

با استفاده از بوکلت آموزش به مراقب کودک بر حسب سن و شرایط کودک 

 چارت کودک سالم و مانا در هر مراقبت

  مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

  در پایان هرماه کاردان یا کارشناس مرکز تکميل فرم آماري کودک سالم 

  مستمر کاردان یا کارشناس مرکز مطالعه و بایگاني دستورالعمل ها ي برنامه کودکان

فرم ها ي برنامه کودکان از نظر موجود بودن و بررسي وضعيت تجهيزات و 

 سالم بودن آنها

  مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

بررسي وضعيت مکمل ها ي کودکان ، اقالم داروئي و شير مصنوعي از نظر 

 موجود بودن و تاریخ مصرف آنها و درخواست  هر سه ماه یکبار

  مستمر کاردان یا کارشناس مرکز

  مستمر کاردان مرکز تکميل دفتر مراقبت مادران باردارسالمت مادران 

  مستمر کاردان مرکز آموزش به مادران

  مستمر کاردان مرکز پي گيري پ  خوراند ها

  مستمر کاردان مرکز پي گيري مادران پر خطرو معرفي آنها به  ستاد شهرستان



  مستمر کاردان مرکز پي گيري مادران باردار انتقالي

  مستمر کاردان مرکز تکميل فرم پي گيري هفتگي و کلي

  مستمر کاردان مرکز تکميل فرم چوب خطي وزن گيري مادران

  مستمر کاردان مرکز مستندسازي دستور العمل ها و کميته هاي کاهش مرگ مادران

  موردي کاردان مرکز گزارش فوري مرگ مادر به ستاد شهرستان

  ساليانه کاردان مرکز زایمان در منزلتکميل فرم آماري 

  هر سه ماه کاردان مرکز تکميل فرم آماري مشاوره پيش از بارداري 

  مستمر کاردان مرکز بررسي وضعيت تجهيزات برنامه مادران از نظر موجود بودن و سالم بودن آنها

 بررسي وضعيت مکمل ها و داروهاي اورژان  مامایي از نظر موجود بودن و

 تاریخ مصرف آنها

  مستمر کاردان مرکز

  مستمر کاردان مرکز بررسي موجودي فرم هاي برنامه  

 

ش قمشفركايي شبرناك شهاششاك ش

شبا و  شسالمش،ششكراقبمشپسشازشزايمانش،ششا  كراقبمش و انشبا  ،ششكراقبمشپيششازشبا  ا  ،ششتغذي شباششيرشكا  ،شكاهش14ثبمشكروشكو كانشيکشكاهشتاش،شكراقبمشازشكو کشبيما ،شكراقبمشازشكو کشسالم

 . قيقشنوشت ششو جا  شف اليمشهاششهاش ككيشباش شوشبرا شهم شبرناشوش  ششهرستانشها شكنتخبشبرناك شسالمن انشوشكيانساالنش


