
۱ 
 

 بسمه تعالی

برنامه "ارزیابی وضعیت موجود و تدوین درخواست پروپوزال
 "استراتژیک کشوري پنج ساله ترویج تغذیه با شیر مادر

 توضیح موضوع
نام سازمان/واحد سفارش 

 دهنده
  اداره سالمت کودکان -معاونت بهداشت / دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

نام، تلفن و ایمیل فرد 
در سازمان/واحد مسئول 

 سفارش دهنده

   gshariatpanahi@yahoo.com -81454994 -خانم دکتر غزال شریعت پناهی

 بر اساس آن "ي پنج ساله ترویج تغذیه با شیر مادرکشور برنامه استراتژیک"ارزیابی وضعیت موجود و تدوین عنوان طرح
است.  حیاتی و کلیدي اي دوره انسان، سالمت تأمین و تکامل مطلوب و رشد ارتقاي براي زندگی اول سال دو آن   معرفی موضوع و اهمیت

 و ذهنی تکامل در تأخیر و میر و مرگ احتمال و افزایش ها بیماري به ابتالء سبب دوره این در سوء تغذیه
 و باروري بازده در اختالل جسمی، توانایی و ذهنی عملکرد نقص با مدت نیز دراز در و شود می حرکتی
 حفظ در عمر اولیه هاي سال و ها ماه در مناسب شود. تغذیه می همراه بزرگسالی و دوره نوجوانی سالمت

 باروري فرآیند تفکیک قابل غیر بخش شیرمادر با دارد. تغذیه حیاتی سالمت نقشی و تکامل و رشد تأمین بقا،
 است. مؤثر نیز مادران سالمت ارتقاي و در تأمین که است

 به شیردهی تداوم و ماه اول 6 در مادر شیر با انحصاري تغذیه تولد، اول ساعت طی شیرمادر با تغذیه شروع
 جهان از منطقه و موقعیت هر در پرورش شیرخواران و تغذیه نظیر بی روش عنوان به بیشتر، یا سال دو مدت
 .دهد می ارتقاء را جامعه و خانواده وکودك، مادر روان و جسم سالمت که است
 زندگی اول سال طول در سوء تغذیه عمده و مستقیم از علل شیرخوارگی دوران تغذیه نامناسب هاي روش
 عفونی هاي بیماري به کودکان ابتالي همچنین و سال پنج زیر کودکان درصد مرگ 49 ساز زمینه که است

 .شود می ها تشدید آن و
 تأمین در مهم استراتژي یک نیز و کودکان میر و مرگ کاهش مهم هاي استراتژي یکی از مادر شیر با تغذیه

 .شود می قلمداد ها بحران و طبیعی شرایط در سال دو زیر کودکان امنیت غذایی
و  در کشور دینی فرهنگی، مناسب بستر به توجه با مادر، شیر با تغذیه هاي شاخص علیرغم ارتقاء وضعیت

 شیرخواران از نیمی هنوز حدود است. انتظار مورد ها شاخص بیشتر ارتقاي زمینه، این در تالش سال 28 بیش از
 .یابد نمی ادامه سالگی دو تا مادر شیر با کودکان نیمی از تغذیه و ندارند مادر شیر با انحصاري تغذیه ماه 6 زیر

 و کامل طور به تولد اول ساعت طی مادر شیر با تغذیه شروع و تولد از بالفاصله پس پوست با پوست تماس
 مصرف با شرایط بحران در تغذیه و نیست کافی شاغل مادران از قانونی هاي حمایت شود، نمی مطلوب انجام

 برنامه"ارزیابی وضعیت موجود و تدوین ضروري است برنامه ریزي جهت شود. لذا می روبرو مصنوعی شیر زیاد
 ها کاستی ها و چالش رفع براي الزم مداخالت به عمل آید تا بر اساس آن  "استراتژیک تغذیه با شیر مادر

 .درآید اجرا به وضعیت موجود ارتقاء و
 ارزیابی وضعیت موجود برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در کشور .1 اهداف مورد نظر طرح

 "برنامه استراتژیک پنج ساله ترویج تغذیه با شیر مادر"تدوین .2
خروجی هاي مورد انتظار 

 طرح
 موجود برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در کشور تهیه و ارائه گزارش نهایی ارزیابی وضعیت .1
 "برنامه استراتژیک ترویج تغذیه با شیر مادر" تهیه و ارائه مستند .۲
 ارائه مداخالت الزم در ارتباط با چالش هاي موجود در برنامه .۳
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انتظارت از مجري در حین 
اجراي طرح (مانند روش 

 کار و ...)

 توجه به امکانات موجود علمی، تخصصی و اجرایی  وزارت بهداشت و استفاده از ظرفیت هاي موجود  .1
 پیش برد طرح با هماهنگی تیم مدیریتی برنامه در اداره سالمت کودکان و اخذ تأیید .2
 تدوین مستندات الزم بر اساس معیارها و الزامات اداره سالمت کودکان  .3
 (پرداخت بر این اساس انجام می شود) حارائه گزارش پیشرفت در طول طر .4

انتظارت از مجري پس از 
اتمام طرح (مانند اقدامات 
کاربست نتایج، مالحظات 

 اخالقی و قانونی و ...)

 تهیه و تدوین مستندات الزم و ارائه آن ها به زبان فارسی و انگلیسی .1
 حفظ حقوق اداره سالمت کودکان مبنی بر مالکیت معنوي طرح  .2
 از اداره سالمت کودکان براي انتشار هر گونه مقاله و کتاب و .... در خصوص نتایج طرحکسب مجوز  .3

 

ویژگی هاي انتخاب طرح 
 دهندگان

 آشنایی کامل با برنامه ریزي استراتژیک در حوزه بهداشت .1
 رضایت بخش هايخروجیاجراي برنامه هاي ملی مشابه با  سابقهداراي  .2
 درمانی کشور و آشنایی با سیستم بهداشتی .3
 به زبان انگلیسی کامل تسلط .4

 یک سال پس از عقد قرارداد مدت زمان اجراي طرح 
 ریال 000/000/500/-هزینه پیشنهادي  سقف بودجه طرح

 یونیسف در جمهوري اسالمی ایراندفتر  منبع/ منابع تامین مالی طرح
برنامه/ برنامه هاي متاثر و 

ارتقا یافته از اجراي این 
 حوزه طرح در

 (ترویج تغذیه با شیر مادر/ کاهش مرگ و میر کودکان)برنامه هاي سالمت کودکان 

 


