
 مادر

 براي برنامه ريزي آينده

م واليت در باره تغذيه كودكان با شير

ه ها به اهميت شير مادر

 مادر

، رابطين بهداشتي  پرسنل بهداشتي

، مددجويان كميته امداد  خواهران بسيجي

ا شبكه هاي داري سربرگ نامه هاي

شير مادر روي قبوض صادره

عملكرد هفته جهاني ترويج تغذيه با شير

) 1391مرداد16-10(

درك اقدامات گذشته: 2012 تغذيه با شيرمادر

و پاسداران حريم" اموزشي سخني با ناشران فرهنگ وحي

و جماعات استان  ائمه جمعه

و جماعات استان جهت اختصاص بخشي از خطبه  ائمه جمعه

ش در برخي شهرستانهاي استان

 در برخي شهرستانهاي استاننمايشگاه

و اهدا بهءه  رابطين بهداشتي جوائز

 زنان موفق در امر شيردهي

و ترويج تغذيه با شير مادموفقپرسنل بهداشتي در آموزش

آ پ هاي موزشي اهميت ترويج تغذيه با شير مادر براي كليه

 هاي آموزشي اهميت ترويج تغذيه با شير مادر براي خواه

س ترويج تغذيه بات درج شعاردر خصوص شير مادر بر
ن

و گاز جهت درج شعارهاي ، برق ش ترويج تغذيه با ادارات آب

هفته جهاني تغذ

ارسال فايل امو�

ا"مادر به دفاتر

هماهنگي با ائم�

برگزاري همايش�

نمايشگبرگزاري�

برگزاري مسابقه�

به زن جوايزاهدا�

پربه جوايزاهدا�

ه� برگزاري دوره

ه� برگزاري دوره

و بهزيستي

هماهنگي جهت�
و درمان بهداشت

هماهنگي با ادار�



 ديوارنويسي�
، پمفلت� و توزيع تراكت  آموزشي شير مادر تهيه ،چاپ

و بيمارستان هاي استان 80000توزيع�  كارت آموزشي تغذيه باشير مادر در واحد هاي محيطي

در"سيماي برنامه كشوري ترويج تغذيه با شير مادر در جمهوري اسالمي"جلد كتاب آموزشي32توزيع�

 ستاد شهرستان هاي استان

 محيطي استان جلد فصلنامه آموزشي تغذيه باشير مادر در واحد هاي 120توزيع�

و بيمارستان هاي استان 140توزيع�  عدد پوستر آموزشي تغذيه باشير مادر در واحد هاي محيطي

و سطح شهر نصب پالكارد� ، واحد هاي محيطي ، بوم سه بعدي درمحوطه دانشگاه ، بنر

و چاپ مقاال� و دانشگاهي ات در نشريت تغذيه با شير مادر تهيه  محلي

و�  سايت سينا نيوزدرت تغذيه با شير مادرالمقا ارسال تهيه

و زير نويس آموزشي شير مادر در شبكه تلويزيوني استان� و پخش تيزر  تهيه

) بعد از ماه مبارك رمضان( هماهنگي جهت برنامه راديويي در زمينه اهميت تغذيه با شير مادر�

و�  پيامك آموزشي تغذيه با شير مادر 27000ارسال تهيه

و پخش تيزرآموزشي شير مادر درتلويزيون ديجيتالي سطح شهر�  تهيه

" گروه بھداشت خانواده"


