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 عنوان فعاليت برنامه

 مادران

ومیـر   پیگیري اجراي مصوبات کمیته مـرگ  /مورد مرگ مادران  4پرسشگري /  مرگمعرض خطر پیگیري مادران درشناسایی و 
/  زایمـان فیزیولوژیـک   کالس هاي آموزشتجهیز / رگزاري جشن روز ماما ب / ومیر مادران بررسی روند پنج ساله مرگ/ مادران

  آموزشی هاي دورهي برگزار /ها  توزیع تخصیص بین شهرستان

 كودكان

برگـزاري مراسـم    / میـر کودکـان   و مـرگ ساله  5بررسی روند / ارسال نتایج  به سایت هاي دوستدار کودك و  ارزیابی بیمارستان
اجـراي برنامـه غربـالگري تکامـل کودکـان      / هاي آموزشـی   توزیع کارت/ برگزاري مراسم هفته جهانی کودك / هفته شیر مادر 

)ASQ  (انجـام  / ها و مراکـز شـهري   اجراي برنامه مانا در پایگاه/ ها  در سایت  ارزیابی آمار ارسالی شهرستان / در سطح استان
  .بخشی هاي درون بخشی و برون هماهنگی

 بهداشت باروري
بنـدی   جمـع / پيگيـري تهيـه و تجهيـز نمـودن مراكـز مشـاوره ازدواج        / همایش ازدواج سالم و فرزند آوری برگزاري 

  خرید اقالم فاصله گذاری/  بار اطالعات و ارسال به اداره کل هر سه ماه یکآمار و 

 سالمندان
برگزاري مراسم روز جهانی / و اجراي برنامه شیوه زندگی سالم در کل استاناجراي برنامه مراقبت ادغام یافته سالمندان 

موزشی توزیع پوستر و کارت/ سالمند،   ارسال به اداره کل هر شش ماه یک بار بندي آمار و اطالعات و جمع/  هاي آ

   ميانساالن
نی  ارسال / هاي آموزشی  چاپ و توزیع کارت/ و روز ملی سالمت مردان ایرانی برگزاري مراسم روز ملی سالمت بانوان ایرا

 30-70کاهش مرگ اجراي برنامه / استان ساالن در  اجراي برنامه مراقبت ادغام یافته میان /به اداره کل  آموزشیعملکرد 
  بندي آمار و اطالعات و ارسال به اداره کل هر شش ماه یک بار جمع/ استان در  سال 

 هاي كلي فعاليت

/ یها بـر اسـاس عملکـرد دریـافت     پیگیري جذب اعتبارات و ارسال آن به شهرستان /هاي کشوري  ها و کنگره شرکت در کارگاه
تهیه و ارسال آمـار و عملکـرد بـه دفتـر سـالمت       /دانشگاه علوم پزشکی لرستان تهیه و ارسال اطالعات و اخبار جهت سایت 

 .  ...جمعیت و  خانواده و

 


