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 : مقدمه

موسسه علمي آموزشي فرهيختگان راه دانش با هدف ارائه كيفي ترين خدمات آموزشي و با تالش گسترده توانست 
ها و بازدهي در زمره فرنسروز بودن مطالب، پوشش دادن مطالب ره كه از نظر علمي، باي از خدمات آموزشي را مجموعه
 .ها است ارائه دهد بهترين

 

 :مشاوره و پشتيباني تحصيلي

ي مالي و زمان زياد نمي توانند ها هستند و هر ساله با وجود صرف هزينه مواجهمشكل عديده اي كه بيشتر داوطلبان با آن 
، صحيح باشد كه داوطلبان آگاهي كافي از منابع مطالعاتي، روشهاي مطالعه و مرور مطالب مي د به اين دليلدر آزمون قبول شون

مديريت زمان را ندارند بنابراين موسسه فرهيختگان جهت تحكيم رسالت خود كه همواره ارتقاء كيفيت  ت زني وسروشهاي ت
رقمي را به خدمت گرفته است تا با ارائه منابع مطالعاتي كاربردي، ي تك ها از برترين مشاورين و رتبه آموزش بوده است جمعي

مطالعاتي روزانه و هفتگي به داوطلبان، آنها را  زني صحيح و برنامههاي مطالعه و مرور مطالب هر درس، نحوه تستآموزش روش
 . گردد موندر آز موفقيت آنهاسبب  داوطلبان درو تمركز انگيزه  آورده و با ايجاداز سردرگمي در

 

 :هاي آموزشي موسسه بسته

هاي تك  كه تركيبي از رتبه(ها تالش بي پايان گروه علمي موسسه گردد حاصل ماه مي كه به داوطلبان ارائه ي آموزشيها بسته
. گرديده است وزارت بهداشت تاليف منابع باشد كه با در نظر گرفتن مي) هاي تهرانو اساتيد دانشگاه دكتري و كارشناسي ارشدرقمي 

نكات كليدي  ،از دروس ارائه گردد و جهت تفهيم بيشتر مطالب جامعيتالش شده است كه درسنامه به صورت شرح  ها در اين بسته
جهت محك و خودآزمايي  و هاي اخير نيز به درسنامه اضافه گرديده استوزارت بهداشت و نكات تستي سواالت كنكور سال منابع

را از نظر فرهيختگان ي آموزشي موسسه ها به اين ترتيب بسته. فصل همراه با پاسخنامه گنجانده شده است هاي هرداوطلبان، تست
بسته هاي بندي و جمعمطالعه  با اي كم نظير تبديل نموده به نحوي كه داوطلببه مجموعه سرفصل هاي آزمون پوشش دادن 

 .گوي بيشتر سواالت كنكور خواهد بودي پاسخبراحتهمراه با مطالعه منابع وزارت بهداشت  آموزشي موسسه
 .گرددهاي جديد نيز به آن اضافه ميروز گرديده و نكات، مطالب و تسته ي آموزشي موسسه هر سال ويرايش و بها بسته

 

 :آزمونهاي آزمايشي 

 مطالعاتيي ريزبرنامه بايستي بندي مطالب هاي مختلف بايستي جهت محك و خودآزمايي خود و جمعداوطلبان رشته
 3اي و مرحله9هاي آزمايشي موسسه با در نظر گرفتن شرايط داوطلبان مختلف اقدام به برگزاري آزمون .داشته باشند صحيح
 .رشته نموده است 28اي در مرحله

 قبولي، كمترين موفقيت شماست 



 

هاي  اين است كه در آزموننمايد هاي آزمايشي موسسه فرهيختگان را از ديگر موسسات متمايز ميكه آزموننكته بارزي  2

 يدهدگر ين موضوع سبب سردرگمي داوطلبان گردد كه ا سواالت زبان به صورت جامع و كلي طرح مي ،آزمايشي موسسات ديگر
شروع كنند، به همين دليل اكثريت قريب به اتفاق  منبع مطالعاتيرا از كدام درس زبان انگليسي و داوطلبان نمي دانند مطالعه 

كند به نحوي كه ممكن است داوطلب  و اين موضوع لطمه بزرگي به داوطلب وارد مي نموده داوطلبان مطالعه درس زبان را رها
در چندين درس يك رشته تسلط كافي داشته باشد و در آزمون اصلي نيز درصدهاي خوبي را كسب كرده باشد ولي با توجه 

سبب عدم اين مقوله نمايد كه  ضعيفي كسب به اينكه درس زبان را مطالعه نكرده معموال اين درس را سفيد و يا درصد بسيار 
موسسه فرهيختگان جهت برطرف نمودن اين مشكل و چه بسا . گردد هاي علمي وي مي قبولي داوطلب با وجود شايستگي

هاي آزمايشي خود نموده تا داوطلبان بتوانند با برنامه ريزي  معضل، اقدام به ارائه طرح درس و سرفصل زبان انگليسي در آزمون
شود كه  را انجام داده و دچار سردرگمي نشوند، اين روش سبب مي) كه ضريب بااليي دارد(يح مطالعه زبان انگليسيصح

 .داوطلب با طبقه بندي مبحثي، درس زبان را مطالعه نمايند
لب تنظيم با توجه به حجم مطا) مرحله جامع 3مرحله طبقه بندي و 6( ي آزمايشيهافواصل زماني آزمونكه  نكته دوم اينست

. گرديده است، تا داوطلب بتواند با مطالعه بدون استرس و صحيح و مرور و جمع بندي مطالب به آمادگي كامل دست يابد

زني را به صورت هاي مطالعه صحيح، روشهاي مرور و تستروش توانند بعد از ثبت نام جزوه مي داوطلبان

 .رايگان از موسسه دريافت نمايند

 

 :كالسهاي آمادگي 

دليل ساعات كالسي كم، موفق به يادگيري مطالب دروس تخصصي  به در دانشگاه دانشجويانبا توجه به اين كه بيشتر  
موسسه فرهيختگان با در . باشديادگيري نمي بسياري از نكات براي آنها قابل فهم و ،شوند و با مطالعه چند باره جزوات نيز نمي

هاي DVDاقدام به تهيه و تدوين  هاي آمادگي حضوري را ندارندن استفاده از كالسكه امكا ينظر گرفتن شرايط داوطلبان
ها سبك تدريس در اين كالس. دروس مختلف نموده استدر ) هاي تهراندانشگاه با استفاده از تدريس اساتيد برتر(آموزشي 

 .باشدهاي حضوري شامل شرح درس، نكته گويي و حل تست ميمانند كالسب
هاي آزمايشي، هاي آموزشي، آزمونبسته(گيري از خدمات آموزشي موسسه توانند جهت بهرههاي مختلف ميرشتهداوطلبان 

هاي سراسر كشور مراجعه نموده و يا با دفتر مركزي توانند به نمايندگيمي) هاي آمادگي و مشاوره و پشتيباني تحصيليكالس
 .تماس حاصل فرمايند 021 - 66 97 95 24 موسسه

هاي بزرگتري به موفقيت مندي از تالش خود و خدمات آموزشي موسسه شما عزيزانيد است كه در سايه حق تعالي و بهرهام
 .دست يابيد

 
             تيبا آرزوي موفق                                                                                                              

 موسسه فرهيختگان راه دانش ديريتم       
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 (PHC)تعریف خدمات بهداشتی اولیه

باشد با می از نظر اجتماعی پذیرفتنی -های عملی،از نظر علمی معتبر خدمات بهداشتی ضروری بر پایه روش

این .شودمی انجام نیز  ها خانواده ، با مشارکت کامل افراد واست ها قابل دسترسی همه افرادوخانواده فناوری مناسب،

 می حد ممکن به محل زندگی وکار مردم نزدیک ا نظام بهداشتی کشور است که تاخدمات نخستین تماس مردم ب

 .باشد

 

 :آلما آتا 01اعالمیه 

  .باشد می (PHC)میالدی است و کلید دستیابی به این هدف 0222 بهداشت برای همه تا سال

 

  PHCاصول 

  .بدون توجه به توانایی پرداخت مردم یکسان توزیع شود ←برابری توزیع ( 1

: گیرد می ی مرتبط باتوسعه جوامع را در برها عالوه بر بخش بهداشت همه بخش ←هماهنگی بین بخشی ( 0

 کشاورزی، آموزش، صنایع، حمل و نقل و ارتباطات 

و جوامع در ارتقای سالمتی  ها صرف نظر از مسئولیت کلی دولت ،مداخله افراد خانواده ←مشارکت جامعه ( 3

 . خود ضروری است

ارزشها،پرسنل،  نه تنها در خدمات بهداشتی اولیه بلکه در تمامی سطوح ارائه خدمات باید ←اوری مناسب فن( 4

 . ابزارو حتی نظام اداری منطبق با شرایط جامعه استفاده نمود تا مورد پذیرش مردم واقع گردد

 :عبارتند از PHCسایر اصول 

 تعهد سیاسی

 اصل جامعیت خدمات 

 ی کاربردی ها عاتی قابل اعتماد ونتایج پژوهشاستفاده از نظام اطال

 وجود انگیزه و عشق خدمت به مردم در کارکنان 

 المللی تسهیالتی درسطح ملی و بین وجود پشتیبانی تدارکات و

 

 

  PHCگانه  4ابعاد 

0- PHC به عنوان یک فلسفه: 

 افراد، چه بیشتر شارکت هرم بهداشت، تر سالمتی را حق مسلم انسان دانسته وبرای رسیدن به سطوح کامل
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  .داند می نفس وهمکاری ضروریه را در محیطی مملو از اعتماد ب جوامع و ها خانواده

 .عالقمند به تضمین ،توزیع عادالنه خدمات بهداشتی درمانی ومنابع اقتصادی واجتماعی است

 .نددا می بهداشت را بخشی تکفیک ناپذیر از کل سیستم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور

 

2- PHC به عنوان یک استراتژی: 
 مشارکت مردم در برنامه ریزی، اجراو ارزشیابی خدمات 

 انجام تغییرات الزم وضروری در سیستم خدمات بهداشتی بر حسب نیاز

 فرد وجامعه در حفظ و ارتقاء بهداشت یها موزش بهداشت برای توجیه مسئولیتگسترش آ

 بانی از بهداشت قدام برای هماهنگی بین بخشی در پشتیا

 

3- PHC درمانی-به عنوان سطحی از خدمات بهداشتی : 

PHC غاز گردیده از این طریق به آ (خانه بهداشت)اولین سطح تماس  شامل خدماتی است که از سطح جامعه و با

 .یابد می راه( بیمارستان)سپس به سطح سوم  و (مرکز بهداشت)سطح دوم 

 

4- PHC فعالیت اصلی است 8سی شامل حداقل ی اساها به عنوان مراقبت: 

 افزایش منابع غذایی وتغذیه مناسب  -1

 آموزش مسائل بهداشتی شایع وروش پیشگیری و کنترل آنها  -0

 تامین آب کافی وبهسازی اساسی محیط  -3

 کودکان ومادران و تنظیم خانواده  مراقبت بهداشتی -4

 ا نهی بومی شایع وکنترل آها پیشگیری از بیماری -5

 وحوادث شایع  ها درمان مناسب بیماری -6

 تدارک داروهای اساسی  -7

 نهاآکنترل  ایمن سازی علیه بیماریهای بومی شایع و -8

 

 :اند که عبارتند از ی بهداشتی اولیه اصول دیگری نیز افزوده شدهها در کشور ما عالوه بر هشت جزء اصلی مراقبت

 تامین نیروی انسانی -

 بهداشت روانی -

 بهداش دهان ودندان -

 آمادگی جهت مقابله با بالیای طبیعی -
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  PHCی ها ویژگی

 . وکل جامعه هنگامی که نیازی به خدمات تخصصی وجود ندارد ها خدمات جامع پیشگیری برای افراد، خانواده -1

 .امل اقدامات ساده و کم هزینه استش -0

  .در دسترس عامه مردم است -3

 .ازهای بهداشتی وبهبود شرایط زندگی مردم است ن برآوردن نیهدف آ -4

 .باشد می با توجه به شیوه زندگی مردم -5

 . دهد می در ارائه خدمات وحل مسائل خود مشارکت را مردم -6

 . گردد می همراه با مشارکت مردم توسط یک تیم بهداشتی ارائه -7

 . تا حد امکان به منابع موجود در جامعه تکیه دارد -8

 . برخودار است (صورت نیاز در) خدمات پشتیبانیاز  -9

 .ی بهداشتی منطبق استها با سایر اقدامات و برنامه -12

 

 تاریخچه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران

اصفهان و شیراز در  1305 و سالدرمشهد  1319 نها از سالآاولین رده در این خصوص بهداران بودند که تربیت 

  .غاز گردیدآ

 

 :بهداران

سپس به  وی اولیه پزشکی داشتند ها سال دروس تئوری و عملی در زمینه مراقبت 4بودند که  ییها دیپلمه

تحصیالت خود را از سال چهارم در دانشکده پزشکی ادامه داده و  شدند بعد مدتی کار در روستاها می روستاها اعزام

 . شدند می پزشک

 . متوقف شد 1342ن طرح اوایل دهه ای

 :نها شاملآمد که عمده ترین آطرحهای گوناگونی در کشور به اجرا در 1352از سال 

 طرح تحقیقاتی نحوه ی توسعه خدمات پزشکی و بهداشتی در ایران

 .اساسی تر ،مداوم تر ودارای نتایج بهتری بوده است  ها این طرح در مقایسه با سایر طرح

 وزارت بهداری در آذربایجان غربی+ WHO ( +دانشگاه تهران)دانشکده بهداشت : ارائه دهندگان

طی  ←ندافراد کم سواد انتخاب شده بود ←بر عهده بهداشتیار و بهورز نهاده شده بود  PHCدر این طرح ارائه 

که در سه یا چهار روستا سکونت  3222تا  0522جمعیت  گرفتند وبه می فرا( PHCاصول ) دوره آموزشی منظم

 . نمودند می خدمات ارائه داشتند،
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 تشکیالت خدمات بهداشتی در این طرح تحقیقاتی 

  خانه بهداشت(PHC) 0  بهداشت یار  1+ بهورز زن  0)که شامل  هزار نفر جمعیت تحت پوشش داشت 4تا

 (هزار نفر 5-12)مرد 

  هزار نفر جمعیت تحت پوشش  52تا  02 (پشتیبانی ازخانه بهداشت –خدمات تلفیقی )مرکز بهداشت

 (کمک پزشک 1 -کپزش 0)شامل  – داشت

  جمعیت تحت پوشش  هزار نفر 122 – 022 (نظارت -آموزش پرسنلی -خدمات تلفیقی)اداره شهرستان

 مرکز بهداشت شهرستان  –بیمارستان  ←داشت 

  هزار نفر جمعیت تحت پوشش داشت 132( پشتیبانی -سازماندهی)مدیریت.  

 

 طرح تربیت بهورز در کوار -2

 مرکز تحقیقات توسعه بین المللی کانادا + ی اجتماعی شیراز بخش پزشک: ارائه دهندگان -

 .مده بودن نظارت وزارت بهداری به اجرا درآمشابه طرح قبلی ولی مستقالً و بدو -

 .مستقر شدند وار فارسوزش حدود پنجاه نفر در روستاهای گمآپس از چند دوره  -

و شامیران   (ن عشاایر ایاار ت بهداشا )طرح تربیت بهداشتیار سازمان خدمات اجتمااعی در فاار     -3

 (دانشکده علوم تندرستی)

 طرح مشترک سازمان برنامه و سازمان خدمات اجتماعی لرستان -4

 

 :بهداشتی یها توقف در پروژه علل مختلف

 برخورد انتزاعی با مسئله بهداشت و تاکید یک جانبه بر امر خدمات بهداشتی در سطح پایه  -

 درمانی کشور  -ل سیستم بهداشتیبا کها عدم انطباق پروژه -

 به سطح ملی  ها عدم پشتیبانی مسئولین برنامه ریزی و اجرادرسطوح باالی تصمیم گیری از توسعه پروژ ه -

 آموزشی نامناسب و ناکافی  یها برنامه -

  ها عدم وجود پشتوانه مادی و معنوی برای ادامه و توسعه برنامه -

 ها  امهعدم مشارکت مردم در اجرای برن -

 ی جدید پرسنل در کل برنامه ریزی نیروی انسانی ها گیری رده عدم انطباق وجای -
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 :درمانی قرار گرفت ضوابطی که مبنای گسترش واحدهای بهداشتی و

 :سهولت دسترسی جغرافیایی -0

ی بیشتر رو ن نباید از یک ساعت پیادهداشتی از دورترین نقطه تحت پوشش آفاصله محیطی ترین واحدهای به

 . در مسیر حرکت مردم باشدباید  .باشد

 : دسترسی فرهنگی -2

 شهرت نداشتن روستا به شیوع بیماری واگیردار  -مذهبی -فرهنگی -عدم وجود برخوردهای قومی

 : خدمات و ارائه خدمت از طریق نظام ارجاع سطح بندی وادغام -3

  .م ندهدانجا شود هیچ واحدی خدماتی که مربوط به سطح باالتر می

 : کمی پرسنل ارائه کننده خدمات با حجم کارمورد انتظار -4

  .تناسب داشته باشد حجم کار مورد انتظار با متوسط بازده کارکنانی که برای انجام کار منظور شده اند

 : ی اجراییها تناسب آموزشی با نیاز -5

 .دانش موردنیاز در هر رده تعریف گردد -

  روی انسانیارتقای کیفی تربیت نی -

 .شهر تا سطح کارشناسی تربیت و استخدام شود کاردانی، روستاها تا سطح -

 عدم تمرکز در مدیریت  -6

 جلب مشارکت مردم  -7

 انتخاب شهرستان به عنوان مالک اداری گسترش واحد بهداشتی درمانی  -8

 

 :خانه بهداشت

  .انی کشوراستی بهداشتی ودرمها ت در شبکهامحیطی ترین واحد ارائه خدم -

 روستاهای اصلی ←که خانه بهداشت در آن قرار دارد  یروستای -

 روستاهای اقماری ← گیرند می ن خانه بهداشت قراری که تحت پوشش آروستاهای -

  .کیلومتر تجاوز نکند 02 ←فاصله مرکز بهداشتی درمانی تا خانه بهداشت  -

  .راه ارتباطی خانه ی بهداشت تا مرکز بهداشت حداقل جیپ رو و در تمام طول سال قابل عبور باشد -

 

 :پرسنل خانه بهداشت

 یک بهورز زن  -یک مرد بهورز: نفر 0222 -

  .خانه بهداشت مشترک باشد 0یک بهورز مرد در  -نفر 0222کمتر از  -
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 یک بهورز مرد  –بهورز زن  0:  نفر 3222-0222 -

  .دوخانه بهداشت ایجاد شود -نفر 3222باالی  -

روستا در یک روز ممکن نباشد،   3و 0ای که دیدن  فاصله روستاها به گونه قریه و مسیر و 6تعداد روستا بیش از 

  .شود می بهورز مرد به کارکنان خانه بهداشت اضافه 1

 

 :وظایف خانه بهداشت

  سرشماری ساالنه و ثبت اطالعات 

 شت عمومی ومراقبت تغذیه ای موزش بهداآ 

 تنظیم خانواده 

  کودکان ومراقبت از زنان باردار 

 بهداشت دهان و دندان 

  ایمن سازی 

  بهداشت محیط عمومی روستا 

 ی عمومیها بهداشت محیط مکان 

 بهداشت حرفه ای 

  مراقبت از دانش آموزان وبهداشت مدارس 

 و شوراهای محلی بهداشت  داوطلبی ها تشکیل گروه 

 و توزیع مواد غذایی تهیه 

  بازدید منزل 

 بیماریابی 

 ی اولیه درمانی وپیگیری درمان ها کمک 

 ،ها پانسمان، فوریت تزریق 

 بازتوانی و کمک به معلوالن 

 همکاری با دانشجویان اعزامی 

 

 :روابط کارکنان

رزان به عنوان تصمیم سرپرست مرکز بهداشتی درمانی مربوطه یکی از بهو ، تحصیالت وبا توجه به سابقه خدمت

  .نظر نفر ارشد انجام خواهد شد ی روزانه بطور مشترک باها برنامه.شود می ارشد گروه انتخاب
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 :روستایی یدرمان یمرکز بهداشت

  .تنها واحد پزشکی دولتی مستقر در مناطق روستا است -

  .شود می به وسیله پزشک عمومی اداره -

 .دارد نها راهدایت آبر فعالیت خانه بهداشت و  وظیفه نظارت -

  .کند می بستری جمعیت تحت پوشش خود را از طریق ارجاع وارتباط با بیمارستان شهرستان تامین -

 

 :م مرکز بهداشتضمائ

 :تسهیالت زایمانی -0

فاصله بهداشت تا بیمارستان یک ساعت با اتومبیل ،مرکز بهداشت که در مسیر طبیعی چند مرکز دیگر قرار دارد

 . باشد

 بخش جراحی کوچک -2

 

 :وظایف مرکز بهداشت

 بندی اطالعات و آمار کنترل و دسته آوری، جمع -

 (خانه بهداشت ای یک بازدید از هر حداقل هفته) ها پیگیری اجرای برنامه کنترل و -

 پذیرش بیماران -

 (موزش بهورزان و دانشجویانآ)ی آموزشیها مشارکت در فعالیت -

بهداشت مادروکودک به  و رائه خدمات ایمن سازی،بهداشت محیط،بیماریابی ماالریابرای ا)اعزام تیمهای سیار -

یی که به علت جمعیت بسیارکم یا دور بودن از مجموعه روستاها در محدوده پوشش خانه ها بادیروستاها یا آ

 (گیرند بهداشت قرار نمی

 پژوهش  -

 

 پایگاه بهداشت -مرکز بهداشت شهری :نکته

 خانه بهداشت -روستامرکز بهداشت     

 

 :پایگاه بهداشت

در مناطق شهری برعهده پایگاه بهداشت قرار است، کلیه خدمات بهداشتی که درروستا به عهده خانه بهداشت

 .دارد
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 تفاوت پایگاه بهداشت با خانه بهداشت  ردامو   

مراجعه کارکنان به منازل .دگیر پیگیری خدمات از طریق رابطین بهداشت یا به وسیله تلفن و مکاتبه انجام می -

 .الزامی نیست

توانند با صدور معرفی نامه به مرکز بهداشت درمانی و پزشکان بخش خصوصی  می خدمات درمانی ندارند ولی -

 . ارجاع دهند

 .وتهیه پاپ اسمیر فراهم است IUDعالوه بر خدمات بهداشتی امکان گذاشتن  -

 

 :درمانی شهری یمرکز بهداشت

 .هداشت شهری را تحت پوشش خواهد داشتچند پایگاه ب

مرکز بهداشتی درمانی روستایی  باآن تفاوت .دهد می مرکز بهداشتی درمانی روستایی را انجام کلیه خدمات

  .مراجعه مستقیم بیماران به این مرکز است

 

 :گردد می با اجزای زیر مشخصکه ای است  مجموعه :بیمارستان

 (جراحی –داخلی  -کودکان –زنان وزایمان )بستری دارد  حداقل چهار بخش ←ی بستری ها بخش

  .شود می توسط پزشک اداره ها رادیولوژی تمام این بخش -آزمایشگاه ←ی تشخیصی ها بخش

 

 :مرکز بهداشت شهرستان

 .شود می کارشناسی خدمات مختلف بهداشتی را شامل اولین سطح تخصصی یعنی

 

 :کار مرکز بهداشت شهرستان

مارهای حیاتی و ی مختلف بهداشتی آها طبقه بندی و تجزیه تحلیل اطالعات مورد نیاز برنامهجمع آوری،  -

 فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان 

 ها شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی واجرایی برنامه -

ی الزم برای برنامه کشوری خدمات اجرای یها تهیه وابالغ راهکاروشناخت اپیدمیولوژیک بیماری بومی،بررسی  -

 ی تابعه ها بهداشتی برای واحد

 تدوین برنامه بهداشتی متناسب با شرایط محلی  -

 ی بهداشتی ها ارزشیابی منظم خدمات پوشش برنامه -
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 :ی مرکز بهداشت شهرستانها برنامه

  مبارزه با بیماریها   بهداشت محیط -بهداشت مدارس 

 بهداشت و تنظیم خانواده -  بهداشت دهان و دندان 

  تهیه و تدارک دارو  موزش بهداشتآ –بهداشت حرفه ای 

 مار و اطالعات واحد بهداشتی درمانی شهرستانآ    

 

 :ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان

 :باشد می وظیفه نظارت مداوم بر مرکز بهداشت و واحد تابعه آن را برعهده دارد شامل دو بخش اصلی

ستان تابع وزارت بهداشت بیمارستان یا بیمار –مرکز بهداشت شهرستان و واحدهای تابعه  :ش دولتیبخ -0

 موزش پزشکی واقع در محدوده شهرستاندرمان و آ

 های تعاونی و خیریه  بخش -0کلینیک پزشکی وپیرا پزشکی  -ها کلینیک پلی –ها  بیمارستان -1: غیردولتی -2

 

 : عبارتنداز(PHC )لیهی بهداشتی اوها ح مراقبتوسط

مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان )دومین سطح ارجاع ( خانه بهداشت)اولین سطح ارجاع  –جامعه  –منزل 

 (ای منطقه –مرکز بهداشت استان )سطح سوم ارجاع ( ای ناحیه

 

 :نکات مثبت نظام شبکه بهداشت و درمان

 موزش ان کشور،آوزش کادر کمکی درکلیه شهرستمز روستاهای تحت پوشش،تاسیس مرکز آانتخاب بهورز ا

 موزشی بهورزان آموزشی،تنظیم واجرای برنامه آدقیق مربیان مرکز 

 وثبت دقیق مرگ وتولدها ی بهداشت که مبتنی بر آمارگیری دقیق از خانوادهها نظام آماری دقیق در خانه 

  .باشد می

 شود ان انجام میپیگیری خانه به خانه خانوارهای روستایی توسط بهورز.  

 بهداشت  -بهداشت دهان و دندان -بهداشت محیط -ها ی بهداشتی شامل مبارزه با بیماریها انتخاب کاردان

  .سال کار بعد فارغ التحصیل دارند 5باشد تعهد  می مار ومدارک پزشکیآ –خانواده 

 بهداشت محیط -دهبهداشت خانوا -ها ادغام واحدهای خدمات بهداشتی مثل مبارزه با بیماری. 

 کیفی خدمات و  ی علوم پزشکی که موجب بهبودها اساتید دانشگاه -ها انترن -حضور نسبی دانشجویان

 .شود می تقویت نگرش اجتماعی

 باشند می ی تحت پوشش بهورزان دارای پرونده بهداشتی بسیار دقیقها کلیه خانواده. 
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 :نظام شبکه بهداشت و درمان نقاط ضعف

 ی نظام ارجاع ها دن پزشکان عمومی در برنامهدرگیر نش 

 ها درگیر نشدن پزشکان متخصص وبیمارستان در برنامه 

 ها درگیر نشدن بخش خصوصی در برنامه 

  موزش با خدمات بهداشتی درمانی درعمل آعدم ادغام 

 نظام ارجاع مشکل دارد. 

 برداشتن برنامه برای کل جمعیت 

 ار تمرکز در مدیریت وضعف در تفویض اختی 

 ها عدم تناسب با سایر منابع ازنظر کیفی با نیاز  

 با  وجود مدیریت بوروکراتیک و ناسازگارPHC  

 کمبود پرسنل 

  ارزشیابی غیرکارآمد وبه روز نبودن متدهای نظارتی 

 نداشتن برنامه مشخص برای پوشش کامل جمعیت 

 ی روز جامعهها عدم تناسب نیروی انسانی از نظر کمیت ومهارت با نیاز 
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 ـــ سواالت اصول بهداشت اولیه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (09ارشد وزارت بهداشت )   درمان کشور کدام است؟ ترین واحد مستقل نظام بهداشت و کوچک. 0

 پایگاه بهداشت( ب مرکز بهداشتی درمانی شهری( الف 

 مرکز بهداشتی درمانی روستایی (د  خانه بهداشت( ج 

 (68ارشد وزارت بهداشت ) ؟  درمانی در ایران کدام است-هداشتیح ارائه خدمات بدومین سط. 2

 ی بهداشت روستای اصلیها خانه( 0 درمانی روستایی - مراکز بهداشت( 1 

 ی بهداشت روستای قمرها خانه( 4  ی شهرستانها بیمارستان( 3 
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ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنامه  پاسخــ

 . صحیح است« د»گزینه  -1

 .صحیح است« الف»گزینه  -0

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشد و تکامل بهداشت

 مادر و کودک 
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 رشد و تكامل 

Growth & Development 
 

 (Growth)تعريف رشد 

 . دهنده نحوه تغذيه كودك است ميزان رشد و افزايش وزن بدن، نشان. هاي بدن را رشد گويند بزرگتر شدن جثه و اندازه

 

 (Development)تعريف تكامل 

 . را تكامل گويند... ن، صحبت كردن و هاي الزم مانند گردن گرفتن، نشستن، راه رفت افزايش توانايي و كسب مهارت

 

 اصول رشد و تكامل

 .روند دردست هم به پيش مي پاي هم و دست اگرچه رشد و تكامل، دو مقوله جداگانه هستند، پابه -1

 . است Specificرشد و تكامل در هر فردي  -2

 .و از مركز به محيط است( سفالوكودال)رشد و تكامل از سر به طرف پا  -3

 . هاي جهش و كندي و بحراني است د و تكامل داراي دورهرش -4

دوبياره در دوران  .رود و سپس ثابت ميي شيود   گي پيش ميسال 5در دوران جنيني، رشد خيلي سريع است و تا  -5

 .ماند و پس از آن تقريباً ثابت باقي مي.يابد بلوغ، آهنگ رشد افزايش مي

 . رشد و تكامل، عملي مداوم و تدريجي است -6

ناپيذير   به عبارت ديگر، روند رشد و تكامل هميشه صعودي و برگشيت . رشد و تكامل، يك تغيير پيشرفتي است -7

 . است

 .تر از رشد عقلي است رشد بدني در روزهاي اول زندگي، بسيار سريع -8

 . هاي مختلف رشد بدني، عقلي، عاطفي و اجتماعي به يكديگر وابسته هستند جنبه -9

 

 ننده رشد و تكاملعوامل تعيين ك

 عوامل ژنتيكي -1

 تغذيه -2

در درجيه بعيد، سيال اول زنيدگي اسيت و      . ميزان رشد در زندگي جنيني از هر زمان ديگر بيشتر اسيت  :سن -3

 . يابد سپس به هنگام بلوغ، ميزان رشد افزايش مي

ي كميي  در پسران، رشيد ناگهيان   .يابد سالگي قد و وزن دختران ناگهان افزايش مي 11 -11در حدود  :جنس -4

 . سالگي است 12 -13ديرتر يعني در 
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 . گذارد برخورداري از نور آفتاب، مسكن خوب، روشنايي و تهويه بر رشد و تكامل اثر مي :محيط فيزيكي -5

 شناختي عوامل روان -6

 ها ها و انگل آلودگي به عفونت -7

 عوامل اقتصادي -8

 ... سطح آموزش پدر و مادر و   نگام تولد،ي بين كودكان، مرتبه تولد كودك، وزن به ه فاصله: عوامل ديگر مانند -9

 

 گيري رشد هاي اندازه شاخص

 . دور بازو است/ قد/ گيري وزن بهترين راه براي ارزيابي رشد هر كودك اندازه

 

 رشد وزني 

 . ترين و عين حال بهترين شاخص رشد است وزن ساده

 . ب كودكان اطمينان حاصل كردتوان نسبت به تغذيه مناس با وزن كردن مستمر كودك و رسم منحني مي

 25/3متوسط . كيلوگرم است 5/2-6/4: وزن زمان تولد

مياه اول افيزايش    6تيا   .رسيد  پس از تولد به مقدار اول خود ميي  14شود و تا روز  وزن در روزهاي اول كم مي% 11

 -411داقل مياهگي هير مياه حي     6پيس از  . گرم 511گرم است يعني ماهانه حداقل  121-241وزن هر هفته بين 

 گرم 211ماهگي هر ماه حداقل  12-24گرم و  351

 

 در بيشتر شيرخواران 

  برابر زمان تولد 2ماهگي  4-5وزن حوالي 

 برابر زمان تولد 3سالگي  در يك 

  برابر زمان تولد 4سالگي  2در 

  برابر زمان تولد 6سالگي  5در 

  برابر زمان تولد 7سالگي  7در 

  ولدبرابر زمان ت 11سالگي  11در 

 

 :گيري در كودكان مختلف متفاوت است به دليل الگوي وزن

 نوع تغذيه 

  (نوع شخصيت و ميزان فعاليت)ويژگي كودك 

 جثه افراد خانواده 

  (ابراز عشق و محبت به كودك به ويژه در زمان تغذيه وي)مسائل عاطفي 
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 :ه فاكتورهاي زير توجه كنيموزن است يا نه بايد ب  كه تصميم بگيريد كه آيا كودك واقعاً كم قبل از اين

 :گيري شرايط وزن -1

 آيا وزن كردن درست انجام شده است؟ 

 آيا وزن درست خوانده شده است؟ 

  لباس وزن شده است؟ بار، يك جور بوده است يا كودك با لباس يا بي 2آيا لباس كودك در هر 

2- Type هياي محيطيي را بيشيتر دريافيت      رككودكان باهوش و فعال كه به اطراف خود توجه دارند و مح :كودك

 . گيرند تحرك، كمتر وزن مي كنند، نسبت به كودكان آرام و بي مي

 . شود توجه نكردن به ژنتيك كودكان سبب نگراني مادر در مورد وزن كودكش مي :وراثت -3

 :الگوي خانوادگي -4

را كودكان ديگر خيانواده هيم   ، زي(Gainer Low Weight)گيرند  برخي از كودكان به طور طبيعي، كم وزن مي

 . اند اند كم وزن گرفته كه حتي شير خشك خورده

در ميورد شيير ميادرخواران    . گييري كيودك، مينظم باشيد     رسد كه بايد وزن گاهي به نظر مي :گيري نامنظم وزن -5

 .فته به هفتهمتفاوت است و ممكن است يك هفته، كمتر باشد و بهتر است به وزن گرفته شده در ماه توجه كنيم نه ه

كنند نوزادي كه در يك صيدك مشيخص بيه     برخي تصور مي :گيري بعدي ي بين وزن موقع تولد و وزن رابطه -6

دنيا آمده است بايد در همان صدك باقي بماند و باال برود؛ ولي در بسياري از شير مادرخواران اين طور نيسيت ممكين   

 . است تغيير كننداست در حول و حوش همان صدك باقي بمانند يا ممكن 

گييري سيرعت    ماه سيوم توليد، وزن   3براي كودكان شير مادرخوار عجيب نيست كه به ويژه در  :گيري آرام وزن -7

هفتيه، خيط    2 -3انيد؛ وليي اكنيون بيراي      بسيار كمتري داشته باشند و عجيب نيست كه تاكنون سيريع وزن گرفتيه  

 . ها صاف و يا بسيار كند شده است گيري آن وزن

 

 :امل مؤثر بر وزن كودك عبارتند ازعو

شود و عواميل متعيددي بير مييزان رشيد  جنيين اثير         رشد كودك از دوران جنيني آغاز مي :عوامل قبل از تولد

 :گذارد؛ از جمله مي

 .ي صحيح وي در دوران بارداري مراقبت كامل از سالمت مادر توأم با تغذيه (الف

اد باشد و دريافت مواد غذايي بيراي ايين مييزان فعالييت كيافي نباشيد،       هاي بدني مادر زي اگر فعاليت :فعاليت( ب

شود كه ميادران در سيه ماهيه سيوم بيارداري از       لذا توصيه مي. مسلماً بر وزن هنگام تولد نوزادان تأثير خواهد گذاشت

يشيتر شيامل ميادراني    اين توصيه، ب. هاي شديد بدني بپرهيزند تا از احتمال تولد نوزادان با وزن كم كاسته شود فعاليت

 . است كه مشاغل سنگين جسمي دارند
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ليذا بيه ميادراني كيه     . شيود  مصرف سيگار در دوران بارداري سبب اختالل در رشد جنين مي :سيگار كشيدن( ج

 . شود حتماً قبل از بارداري نسبت به ترك سيگار اقدام كنند كشند، توصيه مي سيگار مي

هاي مزمن مانند سل، ماالريا، آنمي بسييار   ، پره اكالمپسي، ابتال به بيماريهاي داخل رحمي عفونت :ها بيماري( د

برعكس، ديابت كنترل نشده مادر و پرخوري بيش از اندازه او سيبب  . شود همه سبب كاهش وزن جنين مي... شديد و 

 . افزايش وزن نوزاد در هنگام تولد خواهد شد

 :هنگام تولد موثر است، عبارتند از عوامل ديگري كه بر وزن نوزاد در :ساير علل( ه

 نارس بودن 

 ي والدين جثه 

 هاي جنين ناهنجاري 

 زندگي در ارتفاعات 

 ها  ي بين حاملگي كوتاهي فاصله 

  سال مادر  18و سن كمتر از 

  يابد سالگي در پسران، وزن به طور ناگهاني افزايش مي 12 -13سالگي در دختران و  11 -11در سن . 

 ًكيليوگرم و   21كشيد و در ايين دوران، پسيران حيدود      سال جهش وزني به درازا مي 2  و در هر جنس حدودا

  .كيلوگرم دچار اضافه وزن مي شوند 16ود دختران حد

 

 رشد قدي 

كشيد تيا تياثير     ها طول مي گيرد، ماه برعكس رشد وزن كه به سرعت تحت تاثير تغذيه و عوامل محيطي قرار مي -

گيري وزن براي سن، بسيار مهم است در حيالي كيه    لذا در سال اول زندگي، اندازه. اين عوامل بر قد ظاهر شود

 .اي دارد در سال دوم زندگي عالوه بر شاخص وزن براساس سن، استفاده از شاخص وزن به قد نيز اهميت ويژه

متير   سيانتي  75متر است و در پايان يك سالگي به  سانتي 51متر به طور متوسط  سانتي 45 -55قد در بدو تولد  -

 -6شود و از آن پس، رشد قد تا زمان بلوغ به مييزان   متر به قد افزوده مي سانتي 12 -13در سال دوم . رسد مي

در دوران رشيد  . شيود  برابر ميي  3سالگي  13برابر و در  2سالگي  4قد در . شود سانتي متر در سال اضافه مي 5

پيس از دوران  . شيود  متر به قدشان اضيافه ميي   سانتي 16متر و دختران حدود  سانتي 21جهشي، پسران حدود 

 . يابد جهش بلوغ، ميزان رشد به سرعت كاهش مي

 

 رشد دور سر و سينه

 .هاي اول زندگي سريع است رشد مغز و در نتيجه رشد دور سر كودك در سال -

 . متر است سانتي 35متر و به طور متوسط  سانتي32/ 6 -2/37دور سر بدو تولد  -
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 3متير و در   سانتي 5 -6ماه اول حدود  3در )شود  متر افزوده مي سانتي 8 -11ماه اول تولد، دور سر حدود  6در  -

 . رسد متر مي سانتي 44و به طور متوسط به ( متر سانتي 2-3ماه دوم حدود 

در . رسيد  يمتير مي   سيانتي  47شود و به طور متوسط به  متر افزوده مي سانتي 3ماه دوم تولد، دور سر حدود  6در  -

 .رسد متر مي سانتي 47شود و به طور متوسط به  متر افزوده مي سانتي 2-3سال دوم تولد، دور سر حدود 

 .متر است سانتي 54دور سر در فرد بالغ حدود  -

 .هنگام تولد دور سر بيشتر از دور سينه است -

 . شود ي دور سر بيشتر مي ور سينه از اندازهي د شود و سپس اندازه برابر مي سالگي، دور سينه و سر تقريباً در يك -

شيود؛ وليي در ييك كيودك هنيدي، ايين        از دور سر مي ترماهگي بيش 9در يك كودك آمريكايي، دور سينه در  -

 .دهد سالگي رخ مي 2مسئله در 

 

 رشد دور بازو

 . است متر سانتي 14 -16متر و در پايان سال اول حدود  سانتي 5/11دور بازو در نوزاد حدود  -

 .شود متر به دور بازو اضافه مي سانتي 1در سال دوم تا پنجم بيشتر از  -

 5/12 -14ي رشيد كيم و بيين     دهنيده  متر، نشان سانتي12/ 5ساله، شاخص دور بازو كمتر از  در يك كودك يك -

  .ي رشد طبيعي است دهنده متر، نشان سانتي 5/14-5/16دهنده رشد متوسط و بين  متر، نشان سانتي

 .شوند اي محسوب مي تغذيه متر دارند، سوء سانتي 5/22مادران بارداري كه دور بازوي كمتر از  -

 

 سن استخواني

انتهاي تحتاني فمور، انتهاي فوقاني تيبييا، كالكيانئوس،   : سازي در نوزاد عبارتند از مركز استخوان 5در زمان تولد  -

 . كوبوئيد و تالوس

 . تقويمي، همزمان استمعموال سن استخواني با سن  -

 . شود براي بررسي سن استخواني در نوزاد از زانو و مچ پا، گرافي گرفته مي -

 

 ها رشد دندان

مياهگي   5 -9هياي شييري معميوال از     رويش دنيدان . هاي شيري متفاوت است زمان و ترتيب بيرون آمدن دندان -

ظاهر شدن دندان به تنهايي دليل و نماينيده رشيد   زود يا دير . يابد سالگي ادامه مي5/2شود تا حدود  شروع مي

 . به موقع يا عقب افتادن رشد كودك نيست

هاي شيري در دختران زودتر از پسران و در كودكان الغر زودتر از كودكان چيا  ظياهر    رسد كه دندان به نظر مي -
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 .شود معمول ظاهر ميهايشان زودتر و يا ديرتر از  برخي از شيرخواران به طور طبيعي، دندان. شود مي

 .ماهگي هم ممكن است رخ دهد 15ها حتي تا حوالي  اگر شيرخواري از هر نظر طبيعي است، دير ظاهر شدن دندان -

 

 پايش رشد

هاي به موقع و الزم جهت بهبود وضيعيت رشيد كيودك را پيايش      توزين منظم كودك، رسم منحني رشد و اقدام -

 . رشد گويند

 . شيوه پي بردن به چگونگي رشد و در حقيقت، ارزيابي سالمت كودك است ترين اين اقدام، آسان -

بيا آن   PHCاي است كيه خيدمات    ترين وسيله منحني رشد، يك نمودار ديداري از رشد جسمي است و حساس -

 . شود ارزيابي مي

 . باشد مي NCHSدر كشور ما منحني رشد  -

- NATINAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS 

بسيار مناسب هستند؛ ولي در منحني رشيد، وزن    گيري رشد، قد براي اندازه/ وزن سن/ وزن قد/ هاي سن شاخص -

 . براي سن مورد توجه قرار گرفته است

زيرا قبل از هر شاخص رشدي ديگر تحيت تياثير   گيري رشد است؛ ترين معيار اندازهترين و به وزن براي سن، مهم -

 . تر است گيري آن آسان زهگيرد و اندا عوامل محيطي قرار مي

- WHO ها ارزيابي شود گيري و ميزان رشد آن ماهگي هر ماه اندازه 36كند كه وزن كودكان تا سن  توصيه مي . 

مياه ييك بيار و در سيال      2در كشور ما معموال كودكان را در سال اول زندگي هر ماه يك بار و در سال دوم هير   -

 .كنند ماه يك بار وزن مي 6سالگي هر  6 ماه يك بار و از آن پس تا 3سوم هر 

 

 اهميت پايش رشد

پايش رشد بهترين وسيله براي پي بردن به كفايت تغذيه كودك و بهترين راه براي اطمينان ييافتن از سيالمت و    -

 . رشد مطلوب است

، شيود  در ضمن اگر هرگونه انحرافي در وضعيت رشد كيودك ايجياد شيود چيون خيليي زود تشيخيص داده ميي        -

 . تر اصالح و از تداوم آن جلوگيري كرد توان آن را سريع مي

 

 انحراف از رشد طبيعي

 :انحراف از رشد طبيعي شامل موارد زير است

 :رشد كند يا افزايش نامناسب وزن در مدت زمان مشخص -1
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نيده اسيت،   افزايش وزن اين كودكان كندتر از طبيعي است؛ يعني با اينكه مسير منحني رشد كودك، بياال رو  -

 . باشد تر از منحني مرجع مي شيب آن ماليم

 . اي است كه نياز به مراقبت ويژه دارد عالمت هشداردهنده -

 

 :توقف يا ايست رشد -2

در اين كودكان براي مدتي ممكن است وزن افزايش پيدا نكند كه نياز به بررسي و مراقبيت وييژه و پيگييري     -

 . زود به زود دارند

 :كاهش رشد ناگهاني يا تدريجي -3

 .جويي كرد مسير منحني رشد كودك پايين رونده است و بايد در اسرع وقت، آن را بررسي و چاره -

 :اضافه وزن بيش از اندازه -4

آييد   وزن كودك از روند رشد طبيعي بيشتر است و اين پديده، بيشتر به علت تغذيه بيش از حد به وجود مي -

 . شته باشد بايد آن را بررسي كردو اگر تداوم دا

 

Failure to thrive (FTT) 
تدريجي است و معموال واليدين  .كند تاخير رشد از مسائل شايعي است كه سالمت و رشد كودك را مختل مي -

 .دهند آن را تشخيص نمي

 .سازد پذير مي هاي رشد امكان تشخيص سريع را امكان استفاده از منحني -

تواند سبب ضايعه غيرقابل برگشيت در   ماه حياتي است زيرا مي 4ه ويژه در شيرخوار زير تشخيص سريع آن ب -

 .دستگاه عصبي مركزي شود و تاخير ذهني تكاملي و ناتواني يادگيري پديد آورد

 

 وجود دارد FTTنوع  3

 هاي حاد تغذيه نامناسب ي بيماري :علت  Nدورسر   Nقد  وزن  -1

 سرشتي ي فاميلي ي هورموني :علت  Nدورسر  قد  وزن  -2

 علل داخل رحمي :علت      دورسر  قد  وزن  -3

 هاي كروموزومي أخير رشد داخل رحمي، آنوماليهاي داخل رحمي، ت مثل عفونت

 

FTT  2نوع 

علت سرشيتي دارد پيس از چنيد    : الف ي سن استخواني مساوي يا كمي كمتر از سن تقويمي است ي قد كوتاه است  
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 . شود ماه برطرف مي

 . كوتاه قدي ژنتيكي و خانوادگي است. ب ي سن استخواني مساوي سن تقويمي است ي قد كوتاه است

مثيل  . عليت اخيتالالت آنيدوكرين اسيت    . تر از سن تقويمي است ي قد كوتياه اسيت    سن استخواني خيلي عقبج ي  

 .كمبود هورمون رشد هيپوتيروئيدي، هيپوپيتئوتاريسم

 .شود به متخصص اطفال ارجاع داده مي 3و  2نوع  -

 . شود بسته به شدت آن در صورت لزوم ارجاع داده مي 1نوع  -

 .كنيم واست انجام چند آزمايش به منظور بيماريابي، مجددا شرايط را پيگيري ميمعموال پس از درخ -

 

 آزمايشات الزم

CBC – serum electrolyte – UA – ESR 

 

 اگر كودكان دچار انحراف از رشد طبيعي شدند، چه بايد كرد؟

و بيه رفتيار   . رعاييت كنيد   مادر بايد اصولي را در مورد شيرخواراني كه دچار كندي رشد و يا وقفه رشد هسيتند،  -

. ها و خصوصيات فردي كودكان توجه داشته باشيد  اي مناسب و تفاوت درست والدين با كودك، رفتارهاي تغذيه

و براي رفع مشكالت تالش كند و در نتيجه، شيوه مطلوبي براي تغذيه كودك انتخياب نماييد تيا غيذا خيوردن      

در سبب آرامش خيال و انگيزه بيشتر جهت تغذيه غذاهاي براي او يك تجربه شيرين و دلچسب باشد و براي ما

 .مناسب و متنوع شود

 

 هاي سوء تغذيه در كودكان شاخص

 شاخص 4براي تعيين وضعيت سوء تغذيه در يك فرد يا يك جامعه از  (الف

 كلينيكي -

 سنجي تن -

 بيوشيميايي -

 سينجي  هياي مربيوب بيه تين     ييري شياخص  گ ها، اندازه از ميان اين شاخص. شود و غذاي مصرفي استفاده مي -

 (Surrey Antropometric & Nutrition Indicators) تير  تير و مناسيب   به ويژه در كودكان آسان 

 .ها براي تعيين وضعيت سوء تغذيه است ديگر شاخص .است

و قيد  متغير سن، جينس، وزن   4گيري  سنجي معموال به اندازه هاي سوء تغذيه از نوع تن براي محاسبه شاخص (ب

 . شود اكتفا مي
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هاي مرجع كه براي كودكيان سيالم تهييه     هاي مرتبط را محاسبه و با شاخص توان شاخص اندازه مي 4با اين  -

، مقايسه كرد و وضعيت كودك و يا جامعه ميورد مطالعيه را در مقايسيه بيا جمعييت      (NCHS)شده است 

 .مرجع مشخص نمود

 :هاي زير براي پسران و دختران قابل محاسبه است خصگيري متغيرهاي چهارگانه فو ، شا با اندازه

 

 هاي سوء تغذيه در كودكان  شاخص

 بندي واترلو تقسيم

 

 (: Wastingالغري يا )كمي وزن براي قد  -1

درصد از  8/4درصد و در مناطق روستايي كشور 6/5براساس شاخص وزن براي قد در مناطق شهري كشور ايران  -

 .به الغري متوسط و شديد هستندسال مبتال  5كودكان زير 

 2)المليل   دهد كه وزن كودك در ارتباب بيا قيد او از حيداقل مرجيع بيين      الغري شديد يا متوسط، زماني رخ مي -

 . كمتر باشد( ي مرجع يا صدك سوم مرجع درصد ميانه 81ي مرجع يا  انحراف معيار كمتر از ميانه

دهد به دليل موفيق   ي است كه وضعيت كنوني تغذيه نشان مياين شاخص، معرف سوء تغذيه حاد در زمان بررس -

دهيد كيه ييا     اين حادثه، هنگيامي رخ ميي  . گيري و يا از دست دادن سريع وزن اتفا  افتاده است نبودن در وزن

ي كيودك صيحيح نيسيت و ييا كيودك بيه        غذاي كافي در دسترس نيست و يا عملكرد خانواده در مورد تغذيه

 . شود عامل در كنار هم مشاهده مي 3حضور هر   معموالً،. الستبيماري عفوني حاد مبت

هياي   ها و ماه اين شاخص به دليل حساس بودن به تغييرات دسترسي به غذا و بيماري كودك ممكن است در فصل

 .مختلف سال تغيير كند

 

 (:Stuntingكوتاه قدي يا )كمي قد براي سن  -2

درصيد در منياطق    8/21سيال در منياطق شيهري و     5زيير  درصيد كودكيان    11براساس شاخص قد براي سين   -

 . روستايي كشور ايران مبتال به كوتاه قدي متوسط و شديد هستند

 2)المليل   دهد كه قد كودك در ارتباب با سن او از حداقل مرجع بيين  كوتاهي قد شديد يا متوسط، زماني رخ مي -

 .كمتر باشد( ا صدك سوم مرجعي مرجع ي درصد ميانه 81ي مرجع يا  انحراف معيار از ميانه

 .تغذيه گذشته و طوالني مدت. اين شاخص، معرف سوء تغذيه مزمن است -

اي، عفونيت و شيرايط    ثر از تجمع اثرهاي محروميت از دسترسي به غذا، رفتارهاي ناصحيح تغذييه ي آن متأ اندازه -

 .آيد محيطي است و به همين دليل، خود يك شاخص توسعه به حساب مي
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 (:Underweightكم وزني يا )زن براي سن كمي و -3

درصيد از   13/7درصد و در منياطق روسيتايي    9/6براساس شاخص وزن براي سن در مناطق شهري كشور ايران  -

 . سال مبتال به كم وزني متوسط و شديد هستند 5كودكان زير 

انحيراف معييار    2) يالمللي  ينافتد كه وزن كودك در ارتباب با سن او از حداقل مرجع بي  كم وزني زماني اتفا  مي -

 .كمتر باشد( ي مرجع يا صدك سوم مرجع درصد ميانه 81ي مرجع يا  كمتر از ميانه

اي است مركب از الغري و كوتياهي قيد و از آن بيراي بييان وسيعت سيوء تغذييه در         اين شاخص در واقع، اندازه -

 . شود كودكان و اطالع از روند آن در طول زمان استفاده مي

گيري متغيرهاي آن هم  از اين شاخص براي پايش رشد كودك به صورت فردي نيز متداول است و اندازهاستفاده  -

 .هاست تر از متغيرهاي ساير شاخص آسان

 

WATERLOO CLASSIFICATION 
   وزن براي قد

   درصد  81 >درصد  81

Waste Normal 81  درصد قد براي سن 

Waste – Stunt 

1PEM 
Stunt 81  درصد< 

 

 

 

وسييله   2كودك و داشيتن   ي تاريخ تولد توان با حداقل امكانات شامل يك سوال درباره متغير وزن، قد و سن را مي

گييري صيحيح و    تنها شرب مهم، آموزش كافي بيراي انيدازه  . گيري كرد ساده يعني متر و ترازوي حساس اندازه

 . گيري است نان از درستي ابزار اندازهاطمي

 :مزيت زير است 3سنجي مربوب به تغذيه كودكان داراي  هاي تن بدين ترتيب، شاخص

گيري متغيرهاي آن آسان است و به دست افراد معمولي با آموزش مختصر و امكاناتي كيه بيه راحتيي در     اندازه -1

 . شود دسترس است، انجام مي

 .دهد ها را نشان مي سيت بسيار باال، وضعيت سالمت انسانها با حسا اين شاخص -2

سنجي كودكان، گوياي حضور ديرپاي مشكالت بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نييز   هاي تن شاخص -3

 .گوياي وضعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي يك جامعه است

هيا را بيه نسيبت وزن بيه قيد       د و نسيبت آن گيرني  بندي ديگر، وزن و قد فعلي كيودك را انيدازه ميي    در يك تقسيم

گييري در مقطعيي    اشكال اين نوع اندازه. كنند استاندارد مربوب به سن كودك با استفاده از جدول استاندارد تقسيم مي

 . بودن آن است
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 پارامترهاي تكامل

 :اين پارامترها عبارتند از

 هاي عمده حركت عضالني يا حركت -1

 تكلم و زبان -2

 هاي ظريف ها و حركت مهارت -3

 .فردي ي اجتماعي -4

 

 نقش بازي در تكامل كودكان

 كند نقش موثري در رشد حركتي ي بدني ي ذهني ايفا مي. 

  كند محيط زندگي آشنا ميبا. 

 با فكر كردن ي حرف بزند. 

 ِيابد اعتماد به نفس رشد مي. 

 شود كنجكاوي تقويت مي. 

 هنگام بدرفتاري جدي با او رفتار كنيم. 

 

 هاي كه در بازي كودكان نقش دارد در اختيارش بگذاريم كمك

 كمك فيزيكي -1

 همبازي كودك -2

 كمك فكري و پيشنهاد -3

 كمك در تمركز كردن  -4

 آموزش سهيم شدن در وسايل بازي -5

 .در انتخاب اسباب بازي توجه به سن كودك و تناسب اسباب بازي اهميت دارد -6

 چا 

 نرمال 

 1سوء تغذيه درجه 

 2سوء تغذيه درجه 

 3سوء تغذيه درجه 

g

cm




) ( ودك  وزن ك
 )( ودك دك ق

100
سن  دارد آن  تان س وزن ا
سن  دارد آن  تان س د ا ق

111  

91-111 

85-91 

75-85 

75< 
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 مراحل تكامل كودك

  :ولدبدو ت

 مكيدن، بلعيدن، حركت غيرارادي و رفلكس عطسه 

 

  :هفته اول

 كند چشم به نور متمركز مي . 

 

 : ماهگي 1

 گيرد خوابيده به شكم چانه باال مي . 

 زند معنادار نيست لبخند مي. 

  چرخاند درجه مي 91جسم متحرك را با چشم دنبال و گردن. 

 

 :ماهگي 2

  شود خيز مي كند و سينه بلند ميخوابيده به شكم سرش را. 

 

 :ماهگي 3

 زند لبخند معنادار مي. 

 تواند آنها را بگيرد كند نمي دستش به طرف اشياء دراز مي. 

  كند درجه دنبال مي 181چشم تا. 

 زند ها را به هم مي دست. 

 

 :ماهگي 4

  نشيند كمك ديگران ميبه. 

 دهد تشخيص مي را بوي مادرش. 

 كند برد و رها مي كودك بگيريم به دهان مي شيئي جلوي. 

 گيرد گردن سفت مي . 

 

 :ماهگي 5

 خندد با صداي بلند مي. 
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 دهد صداي ماليم موسيقي گوش مي. 

 گردد شكم به پشت برمي. 

 6- 5 دغلت گي ميماه. 

 

 :ماهگي 6 -7

 نشيند گاه مي بدون تكيه. 

دهد هاي آشنا توجه نشان مي قيافه به. 

 شناسد مي ر را كامالًماد. 

 گويد دا و با مي. 

 دهد به دستي ديگر مي ياز دست را اشياء. 

  ،دهد العمل مي لبخند زدن عكسبه رفتارها، اخم كردن. 

  كند ترك مادر گريه مياز. 

 گيرد اشياي آويزان را مي. 

 دهد دار حركت مي انگشت شصت را به طور هدف. 

 دكن افراد بيگانه غريبي مي. 

 آيد آينه خوشش مي. 

 6 گردد ماهگي از پشت به شكم برمي. 

دالي بازي. 

 است( م) اولين حرف. 

 اضطراب جدايي از مادر دارد. 

 6 نشيند ماهگي روي صندلي مي. 

 7 كند ماهگي حرف با صدا را تكرار مي. 

 

 :ماهگي 8

 نشيند بدون حمايت به راحتي مي. 

 

 :ماهگي 9

 ايستد به كمك اشيا مي . 

 رود سينه خيز مي. 

 كند دادا ي بابا ي ماما تكرار مي. 
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 كند خداحافظي مي. 

 برد انگشت شصت به كار مي. 

 2 گيرد مكعب همزمان با دو دست مي. 

 دهد به نامش جواب مي. 

 دارد چند قدم با كمك برمي. 

 

 :ماهگي 11

 رود چهار دست و پا مي. 

 ايستد مي. 

 رود گيريد راه ميب را دو دستش . 

 دالي بازي 

 

 :ماهگي 11

 ايستد به تنهايي مي. 

 

 :ماهگي 12

  رود بگيريد راه ميرا دستش. 

 گويد آب و نان مي. 

 كند راه رفتن شروع مي. 

 دهد بوسه مي. 

 دارد برمي را داخل كشو. 

  رود قدم راه مي 11ماهگي  18تا . 

 

 :ماهگي 13

 رود به تنهايي راه مي.  

 

 :ماهگي 15

 رود ها باال مي از پله. 

 2 گذارد مكعب روي هم مي. 
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 سازد اي مي دو كلمه. 

 

 :ماهگي 18

 . رود ها باال مي زنان از پله قدم

 .داند كلمه مي 21

 .دهد دهان خود را نشان ميو چشم 

 .گذارد مكعب روي هم مي 3

 .دهد اطالع مي را مدفوع و دفع ادرار

 

 :سالگي 2

 .بدود

 .آموزد ها باال رفتن پايين رفتن مي پلهاز 

 اي  كلمه 3

 .گذارد مكعب روي هم مي 6

 .كند عبارت كوتاه بيان مي

 .كند دار گوش مي داستان عكس

 .گيرد قاشق در دست مي

 .كند كلمات تكي ادا مي

 

 :سالگي 3

 ايستد روي يك پا مي. 

 كند سه چرخه سواري مي. 

  ،كند ن ميسن و جنس بيانام نام خانوادگي. 

 كند پوشيدن لباس كمك مي. 

 ترسد ي مييتنها. 

 كند دايره و ضربدر كپي مي. 

 برد من را با شناخت به كار مي. 

 كند بازي مي لج. 

 رود بازي از بين مي سالگي لج 5تا سن . 
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 :سالگي 4

 رود لي مي لي. 

 (سر ي تنه ي پا )سازد آدمك مي. 

 كند مربع كپي مي. 

  كند تعريف ميداستان. 

 رود به تنهايي توالت مي. 

 

 :سالگي 5

 كند مثلث كپي مي. 

 شناسد تر را مي جسم سنگين. 

 بندد آورد و دكمه مي لباس درمي . 

 

 :سالگي 6

 كند لوزي كپي مي. 

 ،شناسد عصر را مي  صبح، ظهر . 

 دهد چپ راست تشخيص مي. 

 

 :سالگي 7

 بندد بند كفش را مي. 
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