
 

وزایمان بارداری دوران هسینه کمک  

 يست ٔایٍ تاػس يی کايم يا6ِ يازر تاػیز َٕساز تغذیّ صٕرت زر سایًاٌ ْشیُّ کًک ٔ اطتزاحت يست -

گززز يی يحظٕب ای تیًّ طٕاتك جشٔ . 

تاػس يی پززاذت لاتم تار3 تزای حساکثز ػسِ تیًّ ذسيت طٕل زر ٔسایًاٌ تارزاری ْشیُّ کًک -4  . 

 تیًّ اگز يثال تزای.تاػس يی ػسِ تیًّ حمٕق آذزی3/2ٍ يعازل ٔسایًاٌ تارزاری ْشیُّ کًک يثهغ -5

 تارزاری ْشیُّ کًک تاتت پززاذتی يثهغ تاػس تٕيا333333ٌ اع تیًّ يؼًٕل ٔيشایای حمٕق ای ػسِ

تٕز ذٕاْس تٕيا233333ٌ ٔسایًاٌ  . 

تاػس يی پززاذت لاتم اصهی ػسگاٌ تیًّ تزای صزفا ٔسایًاٌ تارزاری ْشیُّ کًک -6 .  

تاػُس زاػتّ را سيز ػزايط كّ ػٕز يي پززاذت ػسِ تیًّ سَاٌ تّ صٕرتي زر تارزاري ْشيُّ كًك : 

تاػُس كززِ پززاذت اجتًاعي تأيیٍ طاسياٌ تّ را كار رٔس 63 تیًّ حك سايًاٌ، اس پیغ طال يك ظزف . 

تاػُس َساػتّ اػتغال كار تّ تارزاري، اياو اطتزاحت يست زر . 

تاػُس َكززِ زريافت حمٕق يا يشز تارزاري اياو اطتزاحت يست زر كارفزيا اس . 

تاػُس تٕزِ اطتحمالي يزذصي زر يا ٔ تٕزِ كار تّ يؼغٕل اطتزاحت، ػزٔع اس لثم رٔس . 

تاػُس ػسِ فٕت لثهي فزسَساٌ ايُكّ يگز َثاػس تعس تّ چٓارو فزسَس تّ يزتٕط سايًاٌ . 

 تأيیس را يازر ػیز تا َٕساز احتًاني تغذيّ ٔ ػسِ تیًّ پشػكي اطتزاحت اجتًاعي تأيیٍ يعتًس پشػك

 .كُس

بارداري هسينه كمك دريافت مدت  

 زطتًشز غزايت ػسِ، تیًّ طزپايي اطتزاحت أل رٔس 3 تزاي كّ تیًاري اياو تزذالف ، تارزاري اياو زر

 تظتزي تیًارطتاٌ زر ٔي ٔ تاػس طزپايي ػسِ تیًّ اطتزاحت كّ صٕرتي زر حتي ػٕز، ًَي پززاذت

 يزذصي يست. ػٕز يي پززاذت ٔ يحاطثّ اطتزاحت، ػزٔع رٔس أنیٍ اس تارزاري ْشيُّ كًك َؼٕز،

 22 يا رٔس 44 طايزيٍ تزاي ٔ ياِ 4 كُُس يي تغذيّ ذٕز ػیز اس را فزساَساَؼاٌ كّ يازراَي تزاي سايًاٌ

تاػس سايًاٌ تعساس يا ٔ حیٍ لثم، تٕاَس يي كّ اطت ْفتّ . 

بارداري هسينه كمك ميسان  

 4 تزاي حساكثز كّ اطت ػسِ تیًّ حمٕق يا يشز آذزيٍ طٕو زٔ يعازل تارزاري اياو زطتًشز غزايت يیشاٌ

 تزتیة ايٍ تّ َیش ػسِ تیًّ حمٕق يا يشز آذزيٍ يحاطثّ َحِٕ. ػٕز يي پززاذت أل رٔس 3 كظز تسٌٔ ياِ

 ػسِ جًع ْى تا اطت كززِ زريافت اطتزاحت اس لثم رٔس 03 آذزيٍ زر ػسِ تیًّ كّ يثانغي كم كّ اطت

ػٕز يي تمظیى يست ايٍ زر ػسِ تیًّ كاركزز رٔسْاي تز ٔ . 

باشيد داشته خاطر به  



 سايًاٌ، اس پیغ پشػكي ْاي يزالثت تًايي اَجاو تزاي تٕاَُس يي اجتًاعي تأيیٍ لإٌَ يؼًٕل سَاٌ

 ٔ يعتثزتزيٍ سيزِ زر كّ كؼٕر طزاطز زر اجتًاعي تأيیٍ زرياَي يزاكش تّ آٌ اس پض ٔ سايًاٌ ُْگاو

 يزاكش ايٍ ذسيات اس ٔجٓي ْیچگَّٕ پززاذت تسٌٔ ٔ كُُس يزاجعّ ْظتُس، كؼٕر زرياَي يزاكش يجٓشتزيٍ

كُُس اطتفازِ . 

 ٔ پشػكاٌ تّ سايًاٌ ٔ تارزاري زٔراٌ ذاؽ ْاي يزالثت اَجاو تزاي تٕاَُس يي ًْچُیٍ ػسِ تیًّ تإَاٌ

 عُٕاٌ تحت ذسيات َزخ اس َاچیشي زرصس پززاذت تا ٔ يزاجعّ اجتًاعي تأيیٍ لزارزاز طزف پشػكي يزاكش

 غیزطزف پشػكي يزاكش تّ ػسِ تیًّ سَاٌ يزاجعّ صٕرت زر حتي. ػَٕس تزذٕرزار آَٓا ذسيات اس فزاَؼیش،

 طٕي اس زٔنتي، ْاي تعزفّ طثك ٔ ذاصي ػزايط تزاطاص پززاذتي، ْاي ْشيُّ اجتًاعي، تأيیٍ لزارزاز

 تزاي تٕاَُس يي ًْچُیٍ ػسِ تیًّ تإَاٌ.ػٕز يي پززاذت آَاٌ تّ اجتًاعي تأيیٍ پشػكي اطُاز زفاتز

 تیًّ طزپايي اطتزاحت أل رٔس 3 تزاي كّ تیًاري اياو تزذالف ، تارزاري اياو زر ذاؽ ْاي يزالثت اَجاو

 ٔي ٔ تاػس طزپايي ػسِ تیًّ اطتزاحت كّ صٕرتي زر حتي ػٕز، ًَي پززاذت زطتًشز غزايت ػسِ،

 يي پززاذت ٔ يحاطثّ اطتزاحت، ػزٔع رٔس أنیٍ اس تارزاري ْشيُّ كًك َؼٕز، تظتزي تیًارطتاٌ زر

 .ػٕز

نشىد فرامىش پسشكي گىاهي  

 اجتًاعي تأيیٍ ػعة اس يعتًس، پشػك تأيیس ٔ يعانج پشػك گٕاْي ارائّ تا تارزاري، اياو زطتًشز غزايت

اطت ٔصٕل لاتم . 

 زفتزچّ اصم زاػتٍ تارزاري، اياو زطتًشز غزايت زريافت تزاي اجتًاعي تأيیٍ ػعة تّ يزاجعّ ُْگاو

اطت ضزٔري يعانج پشػك گٕاْي ٔ زرياَي . 

 تا أل فزسَساٌ سايًاٌ ػايم تُٓا تارزاري، اياو زطتًشز غزايت پززاذت تزاي اجتًاعي تأيیٍ طاسياٌ تعٓس

 چٓارو فزسَس سايًاٌ تزاي تٕاَُس ًَي طاسياٌ ايٍ پٕػغ تحت ػسگاٌ تیًّ ٔ اطت سٌ ػسگاٌ تیًّ طٕو

كُُس تارزاري اياو زطتًشز غزايت زريافت تماضاي ذٕز . 

ػٕز يي يحاطثّ سٌ ػسگاٌ تیًّ اي تیًّ طٕاتك جشٔ تارزاري، اياو زطتًشز غزايت زريافت يست . 

جديد تسهيالت  

 يعانج پشػك گٕاْي اطتُاز تّ ػاغم سٌ ػسِ تیًّ چُاَچّ ،24/2/42 يٕرخ زٔنت ْیأت يصٕتّ تزاطاص

 تاػس، زاػتّ پشػكي اطتزاحت تّ َیاس( تارزاري يظأنّ اس غیز) اطتعالجي زنیم تّ سايًاٌ تاريد اس لثم

 ػٕراي تأيیس اس پض ٔ ضٕاتط يطاتك ٔ ػس َرٕاْس كظز آَاٌ سايًاٌ اطتزاحت ياِ 4 اس اطتعالجي يست

تٕز ذٕاْس پززاذت لاتم تیًاري اياو پشػكي . 

:مهم شرط سه  

اطت السو ػزط طّ پشػكي اطتزاحت اياو زطتًشز غزايت زريافت تزاي  

تاػس َؼسِ حاضز ذٕز كار يحم زر اطتزاحت طٕل زر سٌ ػسِ تیًّ . 

.تاػس َكززِ زريافت كارفزيا اس يشايا ٔ حمٕق يذكٕر زٔراٌ طٕل زر  

 ػٕراي تأيیس يٕرز كّ صٕرتي زر ٔ يطزح پشػكي ػٕراي زر تايس آٌ يست تّ تٕجّ تسٌٔ تجٕيشي اطتزاحت

گیزز لزار يشتٕر . 


