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 مقدمه و کلیات
سالمت روان و تکامل  سلا م دلرد در  لود زنلدگی در      های پایه

سلاانه  أحلاد ننکله مت   شلود  ملی  ی کودکی و نوجوانی ریختهدوره

از نلويی  ، در دنیلا در صلد کودکلان و نوجوانلان     01تا  11حدود 

هلا  میلیلون  و (0111 ،برنلد  كکلینل   ملی  اختالد روانپزشکی رنج

حتلی در  ، کنندکودک خدمات سالمت روانی مناسبی دریادت نمی

در صلد   8تلا   6دقل   ، مانند امریکا هم ای کشورهای توسعه یادته

، کنند كکاتائوکلا می کودکان خدمات بهداشت روان مناسبی دریادت

0110 ) 

جامعی راجع به شیوع  اختالالت روانپزشلکی در کودکلان و   نمار  

حاصل   ، نوجوانان در ایران در دسترس نیست و نمارهای موجلود 

مطا عات پراکنده در منا ق مختلل  ایلران اسلت به ينلوان م لاد      

در  04که اخیراٌ در شهر پاوه انجام شلد حلدود   ای براساس مطا عه

 سالمت روانی رنج میبرنلد صد کودکان و نوجوانان از یک اختالد 

  (0114، كدودانگه

و  روان شواهد معتبری وجود دارد کله کملک بله بهبلود سلالمت     

یکی از ، در دوران قب  از مدرسه رواب  کودک و وا دین مخصوصاٌ

تواند از مشکالت روانی و اجتمايی در مهمی است که  می يوام 

  دوران بزرگسا ی جلوگیری کند
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از  را تحلت ينلوان  ای ی بهداشت برنامهسازمان جهان، همین روی

ICDP Programme که هدف نن باالبردن سلط    گذاری کردهپایه

وادزایش نگاهی در مورد نیازهای کودکان  و هلم چنلین یلاد نوریل    

توانایی و قابلیت پرستار/ مادر در ایجاد یک محی   در زمینهنگاهی 

ک  دوست داشتنی و دادن راهنملایی مایلد در  لود زنلدگی کلود     

  است

راه اندازی شده است کله  ، مشابهی نیز در سایر کشورهاهای برنامه

الزم را به های د و نموزشپردازمی به حمایت کودکان و نوجوانان

 ن و مراقبین کودکان و نوجوانان میدهد سرپرستا

های پراکنده و باالیی کله از اخلتالالت روانلی در    با توجه به نمار 

وانی برای ایلن  کمبود خدمات سالمت رسنین پایین وجود دارد و 

هایی که بر سالمت کودکلان و وا لدین و   نیاز به وجود گروه قشر،

، ایلن  شوداحساس می بهبود رابطه ننها متمرکز شوند بیش از پیش

از  ریلق   کودکان و نوجوانان هسته با هدف ارتقاء بهداشت روان 

اف نن تشکی  شده است و یکلی از اهلد  ادزایش توانمندی وا دین 

ی پژوهشی است تا بتلوان از نتلایج   ها نیاز سنجی و تعیین او ویت

 بیشتر استااده نمود ها پژوهش

 ، گروه درزنلدپروری مودلق جهلت   اهداف راستای تحقق همین در

ت روان شل مین بهداأد اهمیت تل يمومی در مورهای ادزایش نگاهی
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هلای  شلک  گردلت و بله برگلزاری گلروه      1393از ساد  کودکان

 در ادامله  پروری در انستیتو روانپزشلکی تهلران اقلدام کلرد     درزند

 ندرس http://spg2014.comسایت گروه درزندپروری مودلق بله   

با توجه به جلوان بلودن جمعیلت ایلران و اهمیلت      اندازی شد راه

پرداختن به تکام   بیعی کودکلان یکلی از مراکلز جلامع اخلتالد      

 1395اصلرر در سلاد   تکاملی در بیمارستان کودکان حضرت يلی 

 تلا بتوانلد گلامی در جهلت لربلا گری،      شروع به کار خواهد کرد

نگاهی از رشد  مداخله زودهنگام این اختالالت بردارد  تشخیص و

و تکام   بیعی کودکان از جمله وظایای است که یک وا د م بلت  

 واند به بهبلود تکامل  کلودک کملک کلرده و     تباید داشته باشد تا ب

 ای از کودک خود داشته باشد بینانهانتظارات واقع 

 

 چشم انداز
نملوزش درزنلدپروری بلا    هلای  برنامله  توسعه ارائه خدماتی مانند

خلدمات  توسعه  گیری نسیبهدف پرداختن به پیشگیری از شک 

 تکاملی كاز جمله اختالالت اختالالت شناخت و مداخله زودهنگام

  و ارائه ا گویی مودق  در سط  منطقه(  ی  اوتیسم
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 موریتأم
 درزندپروریهای توسعه مهارتهسته پژوهشی 

موریت خود را تبیین نموده أزیر رسا ت و مهای  اهؤا توجه به مب 

 است:

جمعیت باالی کودک و نوجوان به ينوان اصلی تلرین سلرمایه     1

 جامعه نیاز مبرمی به خدماتی از این دست دارد 

در ایلن   سیستم خدمات بهداشت روانی به تحقیقات کلاربردی   0

 زمینه كبویژه با در نظر گردتن ابعاد درهنگی( نیازمند است  

3  Trend تکلاملی كاز جملله   به ادزایش شناسلایی اخلتالالت    رو

برنامله بهداشلت روان   های  ویتواز ا ( ی  اوتیسماختالالت 

ای کشور و سازمان بهداشت جهانی در سط  جهلانی و منطقله  

 ه تحقیقلاتی را ادلزایش  این امر خود نیاز به وجود هسلت است، 

 دهد می

، سازمان نملوزش  سازمان بهزیستی، اجرایی کشورهای سازمان  4

و نیللز ددتللر بهداشللت روان وزارت بهداشللت     و پللرورش

 چنین خدماتی است ارائه مندنیاز

با  ایبوده، در ادامه سط  دعا یت این هسته در ابتدا ملی و منطقه  5

کارشناسلان بلین   خود و ارتبلاط بلا   های گسترش دامنه دعا یت

 داشته باشد در سط  جهانی دعا یت تواند می ا مللی
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 خطوط تحقیقاتي
 ادزایش دعا یت نموزشی و پژوهشی گروه درزندپروری مودق 

 راهنماهلای کلار بلا وا لدین کودکلان در معلر        تاثیر بررسی

کلودک كایلن   -خشونت خانگی بر بهبود و اصالح ارتباط وا د

 پذیردته شدده است( رح در سازمان بهزیستی 

  رح پژوهشی Family Nurse partnership   که با ددتر ايتیلاد

وزارت بهداشت در حاد انجام است كبا همکاری دکتر حکلیم  

خانم یزدانی، خلانم یلاوری،    شوشتری، دکتر يلیرضا نوروزی،

نقای راددر، خانم دریور( به تاثیر نموزش مادر در بهبود ارتباط 

 پردازد می انی احتمايی بعدی کودکبا کودک و مشکالت رو

 شیوع اختالالت  ی  اوتیسم بررسی 

  راه اندازی سیستم ثبت اختالالت  ی  اوتیسم 

     تدوین سند سیاست ملی در اختالالت  یل  اوتیسلم كتعیلین

مختل  در ارائه خدمات، ایجاد ا گوریتم برای های نقش ارگان

بیملاران و   یکسان سازی و استاندارد کردن خدمات مورد  نیاز

تعیین اهداف کوتاه ملدت ودرازملدت بلرای بلاز تلوانی ایلن       

 بیماران(  

 زود هنگلام  امکان لربا گری همگلانی بلرای شلناخت    بررسی 

 (اختالالت  ی  اوتیسم اختالالت تکاملی كاز جمله
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 و ادراد متخصص در این حوزه در منطقه ها همکاری با سازمان
WHO/EMRO 

 

 میان مدت، کوتاه مدتهاي بلند مدت، برنامه
 اختالالت  ی  اوتیسم سیستم ثبت اندازی راه 

     بررسی امکان لربا گری همگانی بلرای شلناخت زود هنگلام

( از  ریق  ی  اوتیسمتکاملی كاز جمله اختالالت اختالالت 

 ادزایش نگاهی وا دین و ارتقاء ارتباط با کودک

 بتت   بررسي امكان تدوين بسته خدماتي بازتواني كودكان م

بلویژه  هلا  اختالالت  ی  اوتیسم با مشلارکت سلایرارگان  به 

 سازمان بهزیستی و سازمان نموزش و پرورش

       شروع به کار مرکلز جلامع اخلتالالت تکلاملی در بیمارسلتان

تا بتواند گلامی در   1395کودکان حضرت يلی اصرر در ساد 

جهللت لربللا گری و تشللخیص ومداخللله زودهنگللام ایللن    

 اختالالت بردارد 

  اوتیسم یک بیماری شایع اما نانشنا"برگزاری سمینار"  

 نموزش درملانگران اوتیسلم بلرای ارائله     های برگزاری کارگاه

 10اجرا شلد   1394خدمات درمنزد كدر کارگاهی که در ساد 

درمانگر شرکت کرده و بعد از کارگاه تئلوری بله ملدت یلک     
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 گذرانند( می ساد با نظارت مربی ارشد دوره يملی

 

 ج مورد انتظارنتای
 درزندپروری در وا دینهای ادزایش مهارت 

 خدماتی مختلل  بلرای وا لدگری در شلرای      های تو ید بسته

خاص مانند کودک با بیماری خاص نظیر دیابلت،  وسلمی و   

PKU،  ،وا دگری وقتی وا د مبتال به بیماری روانپزشکی است

هلای  وا دگری در کودکلان مبلتال بله انلواع مختلل  بیملاری      

 روانپزشکی

 و ارجاع با شروع به کار مرکلز جلامع    ارتقاء کیایت بیماریابی

 اختالد تکاملی در بیمارستان کودکان حضرت يلی اصرر 

 تکلاملی كاز  سازی جامعه از اختالالت نگاه هایبرنامه ادزایش

 ( ی  اوتیسمجمله اختالالت 

 هادادهسیستم ثبت از  امکان استااده نسان محققین 

 

 ارکان هسته

 Mitra.hakim@gmail.comمیترا حکیم شوشتریدکتر  مسئول:

 دکتراسما ياقبتی دستيار:

 

mailto:Mitra.hakim@gmail.com
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