
در10-16همه ساله هفته اول آگوست مصادف با ، به نام هفته جهاني شير مادر نامگذاري شده كه مرداد ماه
به تغذيه  ، تشويق مادران كشورهاي مختلف جهان از جمله ايران گرامي داشته مي شود، هدف ازاين نامگذاري

.فرزندان خود با اين موهبت الهي است 

و فن آوري با شيرمادر؛ تالش همه جانبه براي تغذيه كودكان جاريشعار اين هفته درسال  رسانه،ارتباطات
و تقويت فعاليت هاي. مي باشداطالعات  با توجه به مضمون اين شعار فر صتي فراهم مي شود تا گسترش

و برون بخشي و با هماهنگي هاي درون  برنامه ترويج تغذيه با شير مادر در طول سال مورد توجه قرار گيرد

و فرهنگ سازي .براي اين امر مهم استفاده گردد از تمامي ظرفيت هاي اطالع رساني

90مرداد16لغايت10عملكرد هفته ترويج تغذيه با شير مادر

و شهر.1  ستاني ترويج تغذيه با شير مادر تشكيل كميته استاني

به كارشناسان برنامه شير مادر.2 ء جوايز و اهدا  برگزاري همايش

، پزشك متخصص.3 ، كارشناس  اجراي مصاحبه راديويي توسط مدير گروه

 پخش تيزر شير مادر در تلويزيون.4

به برندگان.5 و اهداء جوايز  برگزاري مسابقه تلويزيوني

 پخش تيزر شير مادر در سطح شهر.6

جم.7 و ماهنامه جام  چاپ مقاله در هفته نامه شهاب آسماني

و جما عات شهرستان ها جهت اختصاص بخشي از خطبه ها به اهميت شير مادر.8  هماهنگي با ائمه جمعه

 برگزاري همايش در شهرستان بروجرد.9

بر.10  خي شهرستان ها بر پايي غرفه هاي اطالع رساني در طي هفته مزبور در

و نصب.11 و پال كارد بنر تهيه

به زنان موفق در امر شير دهي.12  اهداء جوايز

 تجليل از مروجين شير مادر در بيمارستان هاي دوستدار كودك.13

و كارت آموزشي.14 ، پمفلت و توزيع تراكت  تهيه

و فصلنامه شير مادر.15  توزيع گاهنامه

 ارسال پيام آموزشي از طريق پيامك.16

و رابطين بهداشتي.17  آموزش كاركنان مراكز

، جوانان هالل احمر.18 ، رابطين عشاير ، بسيج خواهران ، كميته امداد  آموزش خواهران حوزه علميه

و مرا كز بهداشتي.19  آموزش مردان در كالس مشاوره قبل از ازدواج

و رابطين بهداشتي.20  آموزش عموم مردم توسط پرسنل مراكز

شي.21 ر مادر جهت مطالعه مربيان مهد كودكها ارسال متون آموزشي

، فيش حقوقي.22 و جوابيه هماهنگي جهت درج شعار در خصوص شير مادر بر سربرگ مكاتبات اداري
 مراكز بهداشت آزمايشات

و گاز جهت درج شعار هاي شير مادر روي قبوض صادره.23 ، برق  هماهنگي با ادارات آب


