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ننده در دوره تأمين مدرس تابستان ۱۳۸۸ در  ت  تاب با توجه به پيشنهادات هنرآموزان شر اين 
اردانش اين دفتر با نظر جناب  ميسيون تخصص رشته مهارت مديريت و برنامه ريز خانواده شاخه 
تر سيدمحمد سعيد بن هاشميان و جناب آقا مهندس قاسم حاج قاسم و جناب آقا سيد  آقا د

رحمن هاشم اصالح و بازساز گرديد.
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ارد مهارت استان ارد مهارت   ارد مهارت              استان              استان
هنر در خانه يريت و برنامه ريزى خانواده         مهارت هاى سالم زيستن        م

تاب تاب  تاب                                            
اشت روانى به ادرسانى  م هاى اوليه و ام اصول  اشت محيط و خانه            به

                           

اشت درمان در  تاب مراقبت ها به
خانواده



لى ف  ه
اشتى و درمانى در خانه و خانواده ارگيرى اصول مراقبت هاى به توانايى به 



مه مق
ارگيرى درست و به موقع اين اصول در مواقع ضرور از اهميت  اشتى و درمانى در خانواده و به  آگاهى از اصول مراقبت هاى به
رده و دوران  م  خاصى برخوردار است مراقبت از بيماران در منزل از نظر احساس امنيت عاطفى و روانى در بيمار به بهبود سريع او 

ان و نوجوانان خواه بود ود وتاه تر مى نماي و عالوه بر آن تجربه ى مناسبى براى اعضا خانواده به خصوص  بيمارى را 
ود و  ه است هنرجويان عزيز با بيمارى هاى واگير و غيرواگير آشنا شون و اصول مراقبت از مادر و  در اين مجموعه سعى ش

ان و بيماران را بياموزن سالمن



سخنى با هنرآموزان
ارد مهارت هاى سالم زيستن است  تاب مجموعه استان ى از چهار عنوان  اشتى درمانى در خانواده» ي تاب «مراقبت هاى به
ه شامل پيمانه هاى مهارتى مبانى بيمارى هاى واگير و غيرواگير، اصول مراقبت از بيمار در خانواده، مراقبت از مادر و 
ان در خانه مى باش ساعات تئورى و عملى هر پيمانه مشخص است به منظور اجراى مطلوب  ود در خانه و مراقبت از سالمن

: ات زير توجه فرمايي آموزش هاى اين مجموعه توصيه مى شود به ن
ني ى و مهارت هاى پيش نياز، برنامه ى آموزشى خود را تنظيم  ول زمان بن لى و ج ف  ــ با درنظر گرفتن ه

ار اطالعات و مهارت هاى ورودى را ارزيابى و براى شروع برنامه ى  ني اين  ار را بررسى  ايى هر واح  ــ پيش آزمون هاى ابت
ن ز بيشترى ايجاد مى  آموزشى انگيزه و تمر

ا  ف اين مجموعه است ل سب مهارت هاى مورد نياز مهم ترين ه ى در جهت  ــ هنرآموزان عزيز توجه داشته باشن ايجاد توانمن
ار بيشتر توجه شود اف رفتارى هر واح  به اه

ه است و شامل پرسش هاى انگيزشى،  وين ش ار براساس روش هاى فعال ياددهى ــ يادگيرى ت ــ محتواى آموزشى هر واح 
ه  وين ش ف هاى رفتارى ت ه با توجه به ه ول ها، نمودارها و تصاوير مرتبط با موضوع است  فعاليت هاى عملى، مباحث نظرى، ج

است
نار مطالعه ى مطالب نظرى انجام دهي  ارهاى عملى فردى و گروهى را در  ــ به منظور افزايش بازدهى آموزشى توصيه مى شود، 

، تحقيق، تمرين عملى و… هستن اين فعاليت هاى عملى بازدي
سب اطالع بيشتر توصيه  ه مطالعه ى آن صرفاً براى  ه است  ه ش » گنجان اني ار مطالبى تحت عنوان «بيشتر ب ــ در هر واح 

مى شود و جزء برنامه ى آموزشى نيست
ي  ه ى تأ ه نشان دهن ه است  » طراحى ش ته» و «آيا مى داني ته هايى با اهميت بيشتر با عنوان «توجه»، «ن ار، ن ــ در هر واح 

بر اهميت مطلب است
ار، آزمون هاى پايانى نظرى و عملى براى ارزشيابى بخش هاى نظرى و عملى مطرح  ه ى واح  ي ار، چ ــ در پايان هر واح 

ه است ش
ه است توصيه مى شود به منظور ارزيابى  ار در بخش پيوست ها آم ــ پاسخ نامه ى پيش آزمون و آزمون پايانى نظرى هر واح 

نن ا به پرسش ها پاسخ داده شود بع به پاسخ نامه مراجعه  ار ابت ميزان يادگيرى محتواى هر واح 
ه است در  ــ در بخش پيوست ها پس از معرفى منابع مؤلف يا مؤلفان، بخش ديگرى نيز با عنوان «براى مطالعه ى بيشتر» آم
ه است چنان چه اين منابع  ، معرفى ش ن م مى  ه به يادگيرى بيشتر هنرجو  تاب ها، نرم افزارها و پايگاه هاى اينترنتى  اين بخش 

ر مى شود ار ذ ، در پايان آن واح  ار متفاوت باش براى هر واح 



ر طب اطفال پ
، تحصيالت  ر طب  اطفال ايران در تهران متول ش تر محم قريب پ د
اي و متوسطه را در همان جا به پايان رساني و در سال ۱۹۲۷ ميالد  ابت
ه در پاريس  تر قريب با آن  برا فرا گرفتن دانش پزش راه فرانسه ش د
ه در  رد و نسبت به فرانسو ها غريبه بود، نخستين ايران بود  تحصيل م 
يرفته ش و تحصيالتش را با درجه بسيار  امتحان انترنا بيمارستان پاريس پ
ران استاد به محض پايان يافتن تحصيالتش به ايران بازگشت چون  عال گ

ه داشت اين سواد و هنر باي به مردم خودمان عرضه شود عقي
ي  ش عالقه  و  ذهن  حضور   ، شوخ طبع قريب  تر  د خصوصيات  از 
گ  ان و رسي ان و دردمن ايشان به تعليم دانشجويان بود دستگير از مستمن

تر قريب بود گ بيماران از ويژگ ها بارز د به نابسامان ها زن
ان  ود ه به عنوان استاد پزش  تر قريب نخستين پزش ايران بود  د

ازظهر تا ۹ شب در مطب خود به معالجه بيماران م پرداخت و از بسيار از آنان  انتخاب ش استاد هر روز از ساعت ۲ بع
رد بنا به وضع و حالشان پول دريافت نم 

ز انتقال خون اشاره نمود و نخستين تعويض خون  ار مر تر قريب را م توان پايه گ گار مرحوم د ارها مان ي از 
ود ۳۵ سال پيش ايشان انجام دادن شور ح را در 

س قم م باش ّ تر قريب اّول بهمن ۱۳۵۳ چشم از جهان فرو بست و آرامگاه و در شهر مق د



پيمانه  مهارت اّول

مبان بيمار ها واگير و غيرواگير

ل ف  ه

ليات بيمار ها واگير و غيرواگير شايع به منظور شناخت عوامل و عاليم بيمار ها شايع و  آشناي با 
ام به پيشگير از آن ها اق

فهرست Ëسايل Ë تجهيز» مو—œنيا“:
 ترمومتر

 دستگاه سنجش فشارخون
 چارت اسنلن (۱)

 گوش پزش
 ترازو

ول زمان بن ج

جمعآموزش عملآموزش نظر

٣٠ ساعت١٠ ساعت٢٠ ساعت



مه مق
ردن رنج و ناخوش مردم است م  گ و  ن آن، هنگام آسيب دي ف علم پزش حفظ سالمت، ارتقا سالمت و بازگردان ه

ه به معن پيشگير است بخش بزرگ از بيمار ها چه واگير و چه غيرواگير  همه  آن چه درباره  پزش و سالمت گفته ش
شورها درحال توسعه،  اشت در  ه  به الت عم رد ول مش و حت آسيب ها وارده  ناگهان و ناخواسته را م توان پيشگير 
ود است  الت دوران  يه و مش )، فقر، نادرست بودن وضع تغ اشت محيط (به خصوص در مناطق روستاي بيشتر ناش از ب به
ه از آب آلوده، هوا  رد برا جلوگير از انتشار بيمار هاي  ه خوشبختانه اين گونه بيمار ها را بهتر و آسان تر م توان پيشگير 
اشت خورا ها و محيط زيست ايجاد  يه و ب به اشت فضوالت، ب تغ ن نامناسب، آلودگ خا به علت دفع غيربه ، مس ناپا

م شود، ت ت افراد جامعه باي آموزش ببينن
سب مهارت ها الزم در افراد برا  ه  بيمار ها و  ل با بيمار ها، آشناي با راه ها انتقال عم ف آشناي  اين مجموعه با ه
ه است مبارزه عليه بيمار ها عفون قابل پيشگير تنها در جوامع موفقيت آميز  پيشگير از مهم ترين و شايع ترين بيمار ها تهيه ش

اشت نسبت به درمان همراه باش اشت و افزايش دانش عموم و ترويج اولويت فرهنگ به ه با آموزش به است 

مؤلفان



ليات بيمارى ها و اصول پيشگيرى  ار اول:  واح 
 ۱                  از آن ها 
۲ ف هاى رفتارى  ه
۲ ار اول  پيش آزمون واح 
۳ مه  مق
۳ ۱ــ۱ــ تعريف سالمت 
۳ ۲ــ۱ــ تعريف بيمارى 
۳ ۱ــ۲ــ۱ــ بيمارى هاى واگير   

 ۳ ۲ــ۲ــ۱ــ بيمارى هاى غيرواگير   
۴ اول در بيمارى ها  ۳ــ۱ــ اصطالحات مت
۶ سيناسيون  ۴ــ۱ــ وا
۹ ه  ي چ
۱۰ ار اول  آزمون پايانى نظرى واح 
۱۰ ار اول  آزمون پايانى عملى واح 

ار دوم: آشناي با عاليم و نشانه هاى شايع واح 
۱۱                     بيمارى ها 
۱۲ ف هاى رفتارى  ه
۱۲ ار دوم  پيش آزمون واح 
۱۳ مه  مق
۱۳ ۱ــ۲ــ مسايل عمومى 
۱۵ ۲ــ۲ــ مسايل مربوط به پوست 
۱۵ ۳ــ۲ــ مسايل قلبى ــ عروقى 
۱۶ ۴ــ۲ــ مسايل مربوط به دستگاه تنفس 
۱۷ ـ۲ــ مسايل مربوط به دستگاه گوارش  ۵ ـ 
۲۰ ـ۲ــ مسايل مربوط به خون  ۶ ـ 
۲۱ ليه  ۷ــ۲ــ مسايل مربوط به 

۲۳ لتى  ـ۲ــ مسايل مربوط به سيستم عضالنى ــ اس ۸ ـ 
۲۶ ۹ــ۲ــ مسايل مربوط به گوش و حلق و بينى 
۲۷ ۱۰ــ۲ــ مسايل مربوط به سيستم عصبى 
۲۸ الت مربوط به چشم  ۱۱ــ۲ــ مش
۲۸ ه    ي چ
۲۹ ار دوم  آزمون پايانى نظرى واح 
۳۰ ار دوم  آزمون پايانى عملى واح 

ار سوم: آشنايى با بيمارى هاى شايع واگير     و  واح 
۳۱                      اصول پيشگيرى از آن ها 
۳۲ ف هاِى رفتارى  ه
۳۲ ار سوم  پيش آزمون واح 
۳۳ مه    مق
۳۳ ۱ــ۳ــ بيمارى هاى واگير 
۳۴ ۱ــ۱ــ۳ــ بيمارى هاى ويروسى   
۳۴ ــ آبله مرغان    
۳۴ ــ سرخ    
۳۵ ــ سرخجه    
۳۵ ــ سرماخوردگى    
۳۶ ــ آنفلوآنزا    
۳۶ ــ هپاتيت هاى ويروسى    
۳۶ ــ اوريون    
۳۷ ز  ــ اي   
۳۹ ربى  ۲ــ۱ــ۳ــ بيمارى هاى مي  
۳۹ ــ مننژيت    
۳۹ ــ سل    
۴۰ ــ تب مالت    
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۴۰ ــ تراخم    
۴۱ زاز  ــ    
۴۲ ى (فارنژيت)  ــ گلودرد چر   
۴۲ ــ ذات الريه    
۴۳ ۳ــ۱ــ۳ــ بيمارى هاى انگلى و قارچى   
۴۳ و  رم  ــ آلودگى به    
۴۳ اريس  رم آس ــ آلودگى به    
۴۴ سيور)  رم (ا ــ آلودگى به    
۴۴ ــ آلودگى به انگل ژيارديا    
۴۵ ــ شپش    
۴۶ ــ ماالريا    
۴۶ چلى سر  ــ    
۴۸ ه  ي چ
۴۹ ار سوم  آزمون پايانى نظرى واح 
۵۰ ار سوم  آزمون پايانى عملى واح 

ار چهارم: آشنايى با بيمارى هاى شايع   واح 
                         غيرواگير  و اصول پيشگيرى

۵۱                              از آن ها 

۵۲ ف ها رفتارى  ه
۵۲ ار چهارم  پيش آزمون واح 
۵۳ مه    مق
۵۳ ۱ــ۴ــ بيمارى هاى قلبى ــ عروقى 
۵۴ ه اى  ۲ــ۴ــ بيمارى هاى ناشى از اختالل هاى غ
۵۸ ۳ــ۴ــ بيمارى هاى ژنتي (ارثى) 
۶۱ ۴ــ۴ــ سرطان ها 
۶۳ ـ۴ــ بيمارى آسم  ۵ ـ 
۶۴ ـ۴ــ بيمارى هاى چشم  ۶ ـ 
۶۵ ه    ي چ
۶۶ ار چهارم  آزمون پايانِى نظرى واح 
۶۷ ار چهارم  آزمون پايانى عملى واح 

۶۸ پيوست ها  
۶۹ ــ پاسخ نامه هاى پيش آزمون ها   
۷۱ ــ پاسخ نامه هاى آزمون هاى پايانى نظرى   
۷۲ منابع   
۷۳ براى مطالعه ى بيشتر 


