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1393بخشی از سیاست های کلی جمعیت، اردیبهشت 

:بند اول•
وري به  ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ بار

بیش از سطح جانشینی



اولسیاستراستایدر پیشنهادیاهداف 

پایهمیزاننسبت به کلیبارورينرخ ارتقاي: هدف اول•
:هدف در برنامه ششماینگرفته شده براي دستیابی به درنظرراهبردهايها و فعالیت

و خواستهاراديافزایش بارداري هاي ( الف
افزایشتالش در جهت کودکشده در سالمت مادر و ریزيبرنامه بارداريتاثیربا توجه به 

کلیبارورينرخ ارتقايسالمت گروه هدف به ارتقايشده، ضمن ریزيبرنامه هايبارداري
.کردخواهد کمكجمعیت

: کاهش میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول ( ب

.سال است3.5فاصله اینمیانگینDHS 1389و 1390سرشماريبر اساس اطالعات 
برنامه ریزي براي کاهش این فاصله به کمتر از سه سال در طول سال هاي برنامه



اولسیاستراستایدر پیشنهادیاهداف 

کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان اول و دوم( ج
.مطابقت نداردکودکسالمت مادر و هايمعیاربا کهسال است 5.4میانگینهم اکنون این 

برنامه ریزي براي کاهش این فاصله به کمتر از پنج سال در سال هاي برنامه
درصد سال پایه10میزانمیزان سقط کلی به کاهش: هدف دوم•
:شدهبینیپیشراهبردهايو فعالیت•
بت ، مراقژنتیكمانند مشاوره خودبخوديهاياز سقط پیشگیريبه خدمات دسترسی( الف•

...وبارداريقبل از 
فرهنگ سازي براي حفظ بارداري هاي برنامه ریزي نشده(  ب•
برنامه ریزي نشده/ از بارداري هاي پرخطرپیشگیريبه خدمات دسترسیارتقاي(  ج•



(سیاست سوم)پیشگیری از ناباروری 

:از عوامل قابل اجتنابناشیناباروريکاهش( د
ودگیآل، محیطی، عوامل زندگیشیوهو نقش عوامل مختلف به ویژه ناباروريافزایشروند رو به 

بینجامدناباروريکاهشبه کهدارد مداخالتیبه نیاز... ها، عفونت ها و 
.دارد و براساس محورهاي یادشده برنامه ریزي خواهد شدپیشگیرانهمداخالت جنبه این



ارتقاینابارور و زوجینزندگیکیفیتارتقای
(  سیاست سوم)فرزندآوری

نابارورينابارور به خدمات زوجیندرصد 100دسترسی•
راهبردها•

ناباروريداروهايدرصد 100ايبیمهپوشش ( الف•
استاندارد  ناباروريخدمات تامینتوسعه و ( ب•
ناباروريخدمات برايمناسب ايبیمهپوشش ایجاد( ج•



ششمسیاستراستایهدف اول در 

هزار تولد زنده100در 15میزانمرگ مادران باردار به کاهش•

و مشوق ها براي گیرنده خدمت و ارایه دهنده خدمتفرهنگسازيترویج زایمان ایمن با ( الف
و عوارض ناشی از بارداري و زایمانموربیدیتیکاهش ( ب

با توجه به دستیابی جمهوري اسالمی ایران به شاخص توسعه هزاره در زمینه مرگ مادر، 
.هاي مادري به عنوان یکی از اولویت هاي اصلی مدنظر قرار می گیردموربیدیتی



سیاست ششمراستایهدف دوم در 

در هزار تولد زنده7کاهش مرگ نوزادان به میزان •
:هافعالیتو راهبردها•

اجراي برنامه نوزاد سالم( الف
پریناتالاجراي برنامه سطح بندي خدمات ( ب
سامان دهی انتقال مادر و نوزاد( ج



سیاست ششمراستایهدف سوم در 

:تولد زنده با1000در 15میزانسال به 5زیرکودکانمرگ کاهش•
ترویج تغذیه با شیرمادر با تاکید بر ساعت اول( الف
پیشگیري و مداخله کاهش سو تغذیه با مداخالت جامعه و فرد محور( ب
پیشگیري و مدیریت سوانح و حوادث در کودکان( ج
سامان دهی بخش هاي بستري و ویژه کودکان( د



:جمعیتکلیهایسیاستبند چهارم 

تحکیم بنیان و پایداري خانواده با اصالح و تکمیل آموزش مهارت هاي•
فرزند پروري و تاکید بر آموزش مهارت هاي زندگی و ارتباطی و ارائه 

ایرانی و –خدمات مشاوره اي بر مبناي فرهنگ و ارزش هاي اسالمی 
اي  توسعه و تقویت نظام اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت ه

فرزندآوريپزشکی در جهت سالمت باروري و 



خانوادهپایداریو بنیانتحکیم

در صد سال پایه10میزانبه زناشوییزندگیاز زوجینرضایتمنديمیزانافزایش•
:راهبردها•

فرهنگ سازي ارزش دانستن ازدواج سالم و تشکیل خانواده براساس ارتقاي سالمت( الف
ارد  مو)جمعیت ابالغیبرنامه آموزش هنگام ازدواج در راستاي سیاست هاي ارتقايتقویت و ( ب

(مرتبط با سالمت
مشاوره و خدمات پس از ازدواجتامین( ج



فرزندپروریهایمهارت 

(ECD)کودکیدوران ابتدايمراقبت و  آموزش  ارتقاي•

خردسال مشتمل برکودکانهمه جانبه تکاملاصول برنامه رشد و 
عدالت. 1

توانمندسازي. مشارکت همگانی  جامعه و 2

همکاري. بخشیبین3

ادغام خدمات و مراقبت هاي تکاملی کودکان. 4



فرزندآوریو باروریتوسعه خدمات سالمت 

:هاسیاستبند از اینراستايدر کمیهدف •
باروريدرصد گروه هدف به خدمات سالمت 100دسترسی•

:در نظر گرفته شدهراهبردهاي•
براساس سیاست هاي کلی جمعیتاوريو فرزند باروريبسته خدمت سالمت تدوین( الف
ارایه دهنده خدمتتوانمندسازي( ب
گروه هدفبرايخدمات تامین( پ



برنامه های مرتبط با سیاست هفتم

:  فرهنگ سازي براي احترام و تکریم سالمندان•
ایجاد شرایط الزم براي تامین سالمت و نگهداري آنان در خانواده( الف
تعامل با وزارت فرهنگ و سازمان صدا و سیما در خصوص احترام و تکریم سالمندان( ب
ریزي آموزشیبرنامه ( پ
:  پیشگیري و مداخله در راستاي ارتقاي سالمت سالمندان شامل•

اجراي برنامه هاي مراقبت و شیوه، ارایه خدمت در منزل، سامان دهی بخش هاي بستري ( الف
سالمندان، مداخله در علل مرگ و میر

از تجارب و توانمندي هاي سالمندانمنديبهره ( ب
ریزي آموزشی  برنامه ( پ


