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 شناسنامه نفس: 

با کاهش   90به صورت بی سروصدا آغاز شد، در دهه  80و   70بحران کاهش جمعیت در کشور عزیزمان ایران، که از دهه 

اندیشمندان و دلسوزانی که ایران عزیز را کشوری جوان و مقتدر  فریاد همه  %1شدید رشد جمعیت و رسیدن آن به زیر 

 می پسندند، بلند کرد.

هجری شمسی توسط همه مسئولین و مردم جدی گرفته نشود، در فاصله نه   15فریادی که اگر در یکی دو دهه اول قرن 

 به سمت ایرانی پیر و ضعیف! چندان دوری کشور را در آستانه سیر نزولی جمعیت قرار خواهد داد و این یعنی حرکت 

بدون شک برای دستیابی به رشد جمعیت مطلوب در کشور، باید همه راهکارهای افزایش جمعیت همچون تسهیل  

ازدواج، کاهش سن بارداری، کاهش ناباروری،کاهش مهاجرت به بیرون و... در دستور کار متولیان امر قرار گیرد، لکن در  

اجتماعی گسترده ای که در کشور انجام شده است، به دلیل تعداد بسیار باالی سقط  بررسی های کارشناسی و مطالعات 

سقط در روز(، از نطر هزینه اثر بخشی بهترین وو موثرترین راهکار در دسترس  1000عمد غیر قانونی در کشور ) بیش از 

 .برای افزایش جمعیت در کوتاه مدت، جلوگیری از سقط فرزندان سالم توسط والدین است

 ( 30مرکز مردمی نفس، با محوریت تیمی از متخصصین دغدغه مند علوم پزشکی در روز ملی جمعیت 

(، از کنار بارگاه ملکوتی ولی نعمت مردم ایران زمین حضرت امام رضا علیه السالم، کار خود را با  1400اردیبهشت

و در این راه با تالش وقفه ناپذیر در هدف قرار دادن »جلوگیری از سقط فرزندان سالم توسط والدین« آغاز نموده 

حوزه فرهنگ سازی، مشاوره دینی_روانشناسی و حمایت های همه جانبه )روانی، پزشکی، معیشتی و...(   3

 فعالیت های خود را گسترش داد.

 

 مرکز مردمی نفس با سه رویکرد که در ادامه به آن اشاره میشود، اقدامات خود را انجام خواهد داد: 

 زی فرهنگ سا 

 و شناسایی موارد مبتال بهی شبکه ساز 

 ت حمایتی ااقدام 
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 فصل اول:

 فرهنگ سازی 
 سی سلسله مسائل سقطر بر-1

 اقدامات فرهنگی قالب های -2
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 بررسی سلسله مسائل سقط:-1

پپیگیری  اقدامات فرهنگی با تمرکز بر روی مسائل شناسایی شده ذیل و با استفاده از ابزارهای فرهنگی مختلف 

 خواهد شد.

 

شبکه 

مسائل 

علل سقط

علل 

اقتصادی

علل 

اجتماعی

علل 

اعتقادی

علل 

فرهنگی
علل قانونی

تجارب 

گذشته

باورها غلط
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علل اجتماعی

اعتیاد پدر خانواده

ترس از آینده فرزند
نبودن ضمانت های ادامه 

راه

ازدواج موقت

مهاجرت

علل روحی و روانی

طالق عاطفی

فرار از مسئولیت

عدم تفاهم زوجین

عدم آمادگی روحی

حمایت نشدن

عدم حمایت روانی 

خانواده

عدم حمایت دولتها

فقدان امکانات مناسب 

برای خانواده های پر 

جمعیت
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علل اقتصادی

نداشتن مسکن

سخت اجاره دادن 

مسکن به خانواده های پر 

جمعیت

نداشتن شغل ثابت پدر 

خانواده

نداشتن توان مالی

اشتغال مادر

نبود پرستار مناسب برای 

کودک

برخورد نامناسب 

درمحیط کار

عدم تخصیص مرخصی

ترس از دست دادن 

موقعیت شغلی

فشار روحی زیاد در 

محیط

هزینه های زایمان و 

بیمارستان

قطع بیمه تامین 

اجتماعی

هزینه های بارداری 

سونوگرافی و تغذیه
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علل فرهنگی

حاملگی ناخواسته

شعار زدگی
ر شعار فرزند کمتر زندگی بهت

...و

میل به کم فرزندی

سن کم برای بارداری

نظرات منفی دیگران

نقش رسانه ها

حاملگی در سنین باال و 

ترس از آبرو ریزی

فاصله سنی کم بین 

فرزندان

فاصله سنی زیاد بین 

فرزندان

تشویق برخی از پرسنل 

درمان به فرزند کمتر

روابط نامشروع 

مذموم بودن بارداری در 

عقد
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علل اعتقادی

مالکیت حیات جنین

ضعف در باور به رزاق 

بودن خداوند

ضعف در توکل

نگاه غیر صحیح به 

مشکالت جهان
توجیه نجات دادن فرزند 

از سختی ها

تجارب گذشته

سابقه فرزند ناهنجار

معلولیت جسمی

بیماری های ژنتیکی

فرزندان با خوی سخت
سابقه سقط و احساس 

ناکامی
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علل قانونی 

تجاوز به عنف

عدم اطالع از ابعاد قانونی 

سقط

بازدارنده نبودن قانون

در دسترس بودن 

امکانات سقط
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باورها ی غلط

ازدست دادن زیبایی

ن تحت تاثیر قرار گرفت

روابط زناشویی

تصور سهل بودن 

سقط

ناآگاهی از عوارض 

روحی سقط

ناآگاهی از عوارض 

جسمی سقط تصور ناتوانی در 

نگهداری جنین 

ترس از تربیت فرزند

رفاه طلبی

عدم افتراق بین آرامش 

و آسایش 

مصرف زدگی

هزینه های غیر معقول 

برای فرزند

رسیدن  به تعداد 

فرزندان ایده ال

ترس از بارداری و 

زایمان

تصور خطرناک بودن 

حاملگی
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 :قالب های اقدامات فرهنگی-2

 قالب های فرهنگی جهت دستیابی به رفع و تبیین شبکه مسائل مذکور، با استفاده از قالبهای ذیل خواهد بود:

کالسهای  اصالح دیدگاه متخصصین زنان، ماماها و مراقبین سالمت در مواجهه با زنان باردار با استفاده از  •

 آموزشی و مراجعه فرد به فرد به متخصصین 

 تهیه بیلبورد برای سطح شهر  •

کز بهداشت و... تهیه پوستر  •  و بنر برای مطب ها، داروخانه ها، مرا

 آماده سازی ویدیو های فرهنگی •

 تهیه گزارشات  •

کران های شهری  تهیه تولیدات چندرسانه ای •  جهت ا

 ها و مجالت  و تولیدات متنی جهت روزنامه تالیف کتاب •

 ایجاد پویش های مطالبه گری  •

 تهیه تیزرهای تبلیغاتی برای صدا و سیما •

 )تلفنی( پاسخگویی تخصصی وعمومی در رابطه با سقط •

 تهیه خبر از فعالیت های مرکز نفس  •

 رول آپ تلویزیون شهری در نقاط پر بازدید سطح شهر •

 راه اندازی پیج اینستاگرام  •

o  کاهش سقط عمد هدف: فرهنگ سازی در جهت 

o :مخاطبین 

 همه فعالین جمعیتی  ▪

 مشاورین •

 روحانیون  •

 پژوهشکده ها  •

کز ناباروری  •  مرا

 مددکاران •

کز خیریه  •  مرا

 و.... •

 افراد مرتبط با سقط ▪

 متخصصین )بجز متخلفین(  •

 ماماها )بجز متخلفین(  •

 افراد عادی •

o  :قالب های اجرا 
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 الیو های علمی و فرهنگی  ▪

 مصاحبه  ▪

 پوستر  ▪

 گذاری مناسب کپشن و هشتگ  ▪

 نظر سنجی  ▪

 پادکست: ▪

 خوانش داستان  •

 بیان خاطرات تلخ و شیرین  •

 کلیپ: ▪

 نظرات مردمی  •

 نقدها  •

 مصاحبه با افراد سقط نکرده •

 و.... •

 سرگرمی:  ▪

 مسابقات همراه با جایزه •

 چالش گذاری  •

 ایجاد پویش •

 و.... •

 باز نشر تولیدات محتوایی  ▪

o : خدمات 

 ارجاع مراجعان  ▪

 پاسخگویی تخصصی عمومی  ▪

 تخصصی در دایرکت ها پاسخگویی ▪

 باز نشر مطالب از پایگاه های دیگر ▪

 تبلیغ همکان افتخاری نفس  ▪

 معرفی مرکز  ▪

o  تبیین سرفصل ها برای روزهای هفته  در قالب های مختلف 

o :روابط عمومی 

 جذب ماماها و متخصصین  ▪

 جذب خیرین  ▪

 گسترش ارتباطات  ▪

 و.... •
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 فصل دوم:

 شبکه سازی
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نفر به   10ساعته جهت ماماها و متخصصین زنان از طریق جلسات محدود  4برگزاری دوره آموزش کددار  •

صورت حضوری که منجر به ارتباط گیری با متخصصین و ماماها نیز میشود، که سرفصل های دوره به شرح  

 ر می باشد:زی

o  وضعیت جمعیتی کشور و آمار های منتهی به جمعیت و سقط 

o  عوارض جسسمی سقط 

o عوارض روحی و روانی سقط 

o ائل قانونی و شرعی سقط مس 

o  مسائل اخالق دینی و حرفه ای سقط 

o  علل اقدام به سقط 

o  آشنایی با مرکز نفس 

 جلسات با افراد موثر و ذی نفوذ در حوزه متخصصین و ماماها   •

o  جلسه با مدیر گروه زنان در بیمارستان های مختلف 

o جلسه با مسئولین انجمن مامایی 

o  جلسه با هیئت مدیره مامایی 
o  مسئولین سالمت مادران معاونت بهداشتی استان جلسه با 

 و پرزنت کردن مرکز به صورت فرد به فرد افراد و مکان های مرتبطمراجعه به  •

o : افراد هدف 

 متخصصین زنان ▪

 ماماها  ▪

 داروسازها  ▪

 پزشکان عمومی ▪

o مکان ها : 

 مطب ها  ▪

 درمانگاه ها  ▪

کز بهداشت ▪  مرا

 بیمارستان ها ▪

o  صحبت با آنها با عناوین زیر  : 

 وضعیت جمعیتی کشور)حال،آینده( ▪

 مجموعه اقدامات موثر در رابطه با عالج مشکل جمعیت کشور  ▪

 اهمیت و تاثیر جلوگیری از سقط ▪

 انواع سقط و آمار و علل آن  ▪
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 اهداف، رویکرد ها و اقدامات مرکز و هویت آن ▪

 پاسخ به سواالت احتمالی  ▪

رت ویزیت، کاتالوگ و...( و  ارائه راه های ارتباطی)ارائه پک تهیه شده شامل:پوستر، کا ▪

 معرفی مرکز  

o .زمان مراجعه : به انتخاب افراد هدف به صورتی که تداخل با بیمار نداشته باشد 

o  :ویژگی های ویزیتور 

 تحصیالت :لیسانس رشته های علوم پزشکی یا روانشناسی ▪

 جنسیت مطابق با ویزیتور  ▪

 همراه داشتن نشان و کارت شناسایی نفس ▪

 ستانه مداوم، امن همراه با صمیمیت و اعتماد سازیبرقراری ارتباط دو  ▪

  



 
16 

 فصل سوم: 

 اقدامات حمایتی
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پس از مراجعه موارد متقاضی سقط و اعتماد سازی در این عزیزان، طی فرایند هایی مرکز با توجه به علت تصمیم به  

 ال میشود.بتوسط مجموعه دن سقط در یکی از تقسیم بندی های ذیل قرار گرفته و رویکرد به نسبت به افراد 

 

 

 مراجعه)تلفنی،حضوری،مجازی(*

 گام اول: معرفی مرکز نفس و خدمات ارائه شده توسط مرکز به مادر  •

 گام دوم: کسب اطالعات جامع جهت پی بردن به علت یا علل سقط توسط مادر   •

 

ق
طری

مار از 
عه بی

ج
مرا

متخصصین زنان

ماما

پایگاه های بهداشت

کز طب سنتی یا گیاهان  مرا

دارویی

داروخانه ها

حوزه علمیه، بسیج،مساجد

پیدا کردن خطوی )مستقیم

..(.ارتباطی، رسانه، بیلبوردو

متفرقه

*مراجعه

تماس تلفنی•

حضوری•

مجازی•
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 علل سقط: *

 بیماری مادر •

 فقط قبح اجتماعی بدون مسائل مالی •

 صرفا مالیمشکالت  •

 وضعیت نابسامان زندگی زوجین •

 سابقه ی فرزند ناهنجار  •

 فرزند نامشروع  •

 

 

عه
ج

مرا
(

ی
جاز

م
ی،

ضور
ح

ی،
تلفن

)

یه مادر جهت اتصال به حلقه ی نفس توج

.نشد و تمایل به خروج از حلقه را دارد

فرستادن اطالعات و اهداف مرکز از طریق

فضای مجازی برای مادر

ارسال آدرس پیج و راههای ارتباط مجازی

جهت آگاهی به مادر 

پیگیری مادر از طریق تماس مجدد و در 

ه صورت نیاز و تمایل، مراجعه حضوری ب

مادر

مادر درجهت اتصال به حلقه ی نفس 

توجیه شد و رضایت دارد

ز تشویق مادر به مراجعه حضوری به مرک

ت و بررسی های تکمیلی و پیگیری عل

*(علل سقط)دقیق سقط به تفکیک
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سقط به علت بیماری مادر

مادر بررسی علل سقط و انجام ویزیت های تخصصی و فوق تخصصی برای

جهت تایید بیماری و مخاطره آمیز بودن بیماری همراه با بارداری

تایید مخاطره آمیز 

ا بودن بارداری همراه ب

بیماری مادر

خروج از حلقه 

ی نفس

خطر نداشتن بارداری

همراه با بیماری مادر

مادر جهت حفظ جنین توجیه شد

اتصال به مرکز نفس و 

دریافت خدمات مشاوره ای

مشاوره روانشناسی

مشاوره فقهی و عقیدتی

حمایت روحی و روانی و 

مراجعه ماهانه و حضوری 

به مادر

مادر جهت حفظ جنین توجیه نشد

شروع روند مشاوره ی عقیدتی و مذهبی

از بابت قبح سقط

مادر توجیه شد و 

ین تمایل به حفظ جن

دارند

مادر توجیه نشد و

تمایل به حفظ 

.جنین ندارند

خروج از مرکز نفس

انجام مراحل پیگیری 

های مجازی

فرستادن اطالعات و 

اهداف مرکز از طریق 

فضای مجازی برای 

مادر

ارسال آدرس پیج و 

راههای ارتباط مجازی 

جهت آگاهی مادر
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 :فقط قبح اجتماعی بدون مسائل مالی*سقط به علت 

 دو فرزندی  –فرزند کم  •

 مخالفت خانواده ها •

 سال  40مادر باالی  •

 سال 20مادر زیر  •

 حاملگی دوران عقد   •

 فرزند دوم یا سوم •

 

*یسقط به علت فقط قبح اجتماعی بدون مسائل مال

:مشاوره والدین و یا خانواده ها

مشاوره روان شناسی

مشاوره فقهی و عقیدتی

د و والدین توجیه نشدن

تمایل به خروج از 

حلقه ی نفس

شروع پیگیری های 

مجازی

والدین توجیه شدند

اتصال به مرکز نفس و دریافت

خدمات مشاوره ای شامل

مشاوره روانشناسی

حمایت روحی و روانی و مشاوره فقهی و عقیدتی

مراجعه ماهانه و 

حضوری به مادر
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مشکالت صرفا مالی

...  آگاهی دادن درمورد حمایت های مالی و 

مرکز

توجیه نشدند و تمایل به

خروج از حلقه نفس
توجیه شدند

شتیشروع تحقیقات مرکز نفس پیرامون وضعیت مالی و معی

واجد شرایط دریافت

خدمات مالی مرکز 

می باشند

س اتصال به مرکز نف

و شروع دریافت 

تمامی خدمات مرکز

واجد شرایط دریافت

خدمات مالی مرکز 

نمی باشد 

توجیه شدند

شروع دریافت 

خدمات مشاوره ای 

مشاوره ی 

روانشناسی

-مشاوره ی فقهی

عقیدتی

حمایت روحی و روانی و مراجعه 

ماهانه و حضوری به مادر

توجیه نشدند

شروع پیگیری های 

مجازی
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 وضعیت نابسامان زندگی زوجین شامل: *سقط بعلت  

 اعتیاد مادر •

 اعتیاد همسر  •

 احتمال متارکه •

 زندانی بودن همسر  •

 بزهکاری همسر  •

 طالق عاطفی  •

*وضعیت نابسامان زندگی زوجین

پیگیری برای حل مشکل

موجود

مشکل حل شد

رزند تمایل والدین به حفظ ف

و اتصال به مجموعه ی 

نفس و دریافت تمام خدمات

مشاوره ای پزشکی و 

معیشتی بصورت رایگان

مشکل حل نشد

رزند تمایل والدین به حفظ ف

و اتصال به مجموعه ی 

نفس و دریافت تمام خدمات

مشاوره ای پزشکی و 

معیشتی بصورت رایگان

انصراف والدین از حلقه ی

نفس و تصمیم به سقط

جنین

شروع پیگیری های مجازی
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سقط به علت سابقه ی

فرزند ناهنجار

مشاوره ژنتیک

انجام آزمایشات و سونوگرافی 

های غربالگری

تایید سالمت جنین در

تمام مراحل

اتصال به مجموعه نفس

و دریافت خدمات مشاوره

مشاوره ی روانشناسی

-مشاوره ی فقهی

عقیدتی

حمایت روحی و روانی و مراجعه ماهانه و 

حضوری به مادر

تایید ناهنجاری جنین

شروع روند مشاوره ی 

عقیدتی مذهبی از بابت

قبح سقط

والدین توجیه شدند و 

تمایل به حفظ جنین 

ناهنجار خود دارند

اخذ رضایت کتبی و 

قانونی از والدین جهت 

آگاهی و رضایت همه 

جانبه جهت سقط جنین

اتصال به مرکز نفس و

دریافت تمامی خدمات 

.والدین توجیه نشدند

خروج از حلقه ی نفس
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سقط به علت فرزند 

نامشروع

مادر تمایل به حفظ 

.جنین ندارد

انجام مشاوره ی 

مذهبی جهت قبح 

شرعی سقط جنین

مادر توجیه نشدند و 

ن تمایل به سقط جنی

دارد

خروج از مرکز نفس

شروع پیگیری های 

مجازی

مادر توجیه شدند و 

ن تمایل به سقط جنی

ندارد

شروع دریافت خدمات 

مشاوره ای 

مشاوره ی روانشناسی

-مشاوره ی فقهی

عقیدتی

حمایت روحی و روانی و مراجعه 

ماهانه و حضوری به مادر

مادر تمایل به حفظ 

.جنین دارد

اتصال به مجموعه 

نفس و دریافت 

خدمات مشاوره

مشاوره ی روانشناسی

-مشاوره ی فقهی

عقیدتی

حمایت روحی و روانی و مراجعه 

ماهانه و حضوری به مادر
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