
ایف  کارشناس باروري سالم وجمعیتشرح وظ
باروري سالم وجمعیتتهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه
 ارتقاءفرایندآموزش ومشاوره درراستاي افزایش نرخ باروري کلی
شناسایی گروه هدف دربرنامه باروري سالم وارتقاء سطح آگاهی آنان درزمینه باروري سالم
 نرخ باروري کلی باتوجه به سالمت مادروکودكبرنامه ریزي جهت  افزایش
برنامه ریزي  جهت ارتقاء شاخص مراقبت پیش ازبارداري
 اي برنامههو محاسبه شاخصآمارتجزیه و تحلیل ،بندي آمار ارسالی از مراکز محیطیجمع
 برنامهاعتبارتخصیص ارائه گزارش عملکرد آموزشی و مالی به وزار تخانه جهت
 به صورت فصلیسایت پورتال وزارت بهداشتبه مرتبط به برنامه ارسال آمار
برنامهدرها و کالسهاي آموزشینامه ریزي و تنظیم برنامه کارگاهبر
 ماه6- 3پیشگیري از باردارياقالم برآورد میزان
 و توزیع آنها بین مراکز محیطیماهانهتهیه درخواست داروهاي پیشگیري از بارداري
 ماهانهبه صورتتهیه وتوزیع اقالم پیشگیري ازبارداري به سایت پورتال وزارت بهداشتورود اطالعات
درزمینه برنامهطرح هاي تحقیقاتی اجراوهمکاري در
تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط
به منظور برنامه ریزي و بحث و تبادل نظر در زمینه صصی شرکت در جلسات، کمیسیونها، کمیته هاي فنی و تخ

حل مسایل و مشکالت موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه هاي مختلف
بر اساس شرح وظایف همکاري موثر و مداوم با سایر واحدهاي بهداشتی
 درمانیدر سطح مراکز بهداشتی برنامه تهیه و توزیع رسانه هاي آموزشی مورد نیاز
وپرسنل جدیدالورود درسیستم  بابرنامه باروري سالم وجمعیتتوجیه نیروهاي بدو استخدام
برآورد حق الزحمه پرسنل گذارندهIUDو فعال در برنامه
ي مراسم روزجهانی جمعیت                                                                                                       برنامه ریزي جهت اجرا

ارتقاي کیفیت خدمات مشاورهو نظارت وبرگزاري کالسهاي مشاوره قبل ازازدواج
 کالس مشاوره قبل از ازرواج به سایت پورتال وزارت بهداشتوروداطالعات پایش
 مقایسه آن با ضوابط و معیارهاي ونظارت بر عملکرد پرسنل واحدهاي محیطی در زمینه اجراي صحیح برنامه

تعیین شده
جام وپیگیري مراقبت پیش ازبارداريمعرفی  وارجاع مزدوجین به مراکز بهداشتی درمانی جهت ان
-در خصوص باروري سالمجزوه و مقاالت آموزشی تهیه و تنظیم مطالب آموزشی ـ پمفلت آموزشی ـ
 اعتبارتخصیص ارائه گزارش عملکرد آموزشی و مالی به وزار تخانه جهت
 پایش و ارزیابی بر نامه هاي اجرایی مراکز و گزارش نار سائیها و تنگناها همراه با پیشنهاد راه حلهاي مناسب

و ارائه پسخوراند به سطوح باالتربراي بهبود روشهاي اجراییموردي


