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Introduction Although with the onset of the activities of clinics in Tehran and major cities 
mortality was somehow reduced, still treating mother- and child-related diseases was affected 
by traditional medicine. Therefore, the need to promote general knowledge and modern 
education to traditional physicians was highly tangible to educated physicians and urged them 
to take urgent action to resolve this problem. In this way, three main educational approaches 
were chosen for different target groups: education and public awareness through publishing 
scientific and health articles in journals, the teaching of traditional physicians through the study 
of compiled and translated specialized books, and the inclusion of health education courses in 
elementary education. The author has been able to compile materials about the establishment 
of new schools and classical education through the materials contained in the archives and 
libraries of the country, especially the National Library of the National Documentation Center.
Conclusion Although a small number of national and state schools were established in Tehran 
and the center of the states for the education of girls before the Constitutional Revolution 
(Mashrootiat) with the assistance of the educators of that age, the need to promote the health 
knowledge, especially the health of mothers and children for educated physicians and midwives 
was essential. They tried to improve public health knowledge and public awareness of women 
via the modern education approach through: 1) scientific articles in journals, 2) compilation and 
translation of books, and 3) public education in schools; in the later years, these trainings lead to 
the establishment of the Higher School of Midwifery.
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                                                          یدانشنامه صارم در طب بارور

 یرسم یها آموزش(الصحه نسوان  تعليم حفظ
قبل از انقالب ) سالمت زنان و دختران بهداشت و
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  چکيده
های بزرگ  ها در تهران و شهرستان گرچه با شروع فعالیت درمانگاه مقدمه:

های مادر و کودک  اما کماکان درمان بیماری ،میر کاهش یافت و کمابیش مرگ
های  دانش عمومی و آموزش یرو ضرورت ارتقا از این .دستخوش طب سنتی بود

نمود و  تحصیلکرده امری مبرهن و ملموس مینوین به اطبای سنتی بر اطبای 
بدین  .آنان را به تکاپو واداشت تا اقدامی عاجل برای رفع این مشکل بنمایند

های مختلف هدف برگزیدند كه شامل؛  ترتیب سه شیوه عمده آموزشی برای گروه
بهداشتی در  - های علمی بخشی عموم از طریق درج مقاله آموزش و آگاهی

های تخصصی تالیفی و  طبای سنتی از طریق مطالعه کتابآموزش ا ،نشریات
گنجانیدن دروس آموزشی بهداشت در مقاطع تحصیالت ابتدایی ، و شده ترجمه

شده در  از طریق مطالب درج توانست نگارنده در حد بضاعت برای سوادآموزان بود.
اسناد بالخص كتابخانه ملی مركز  ،های كشور منابع موجود در آرشیوها و کتابخانه

  د. ایهای كالسیك تدوین نم مطالبی درباره تاسیس مدارس نوین و آموزش ،كشور
گرچه قبل از انقالب مشروطیت تعداد بسیار اندکی مدرسه ملی و  گیری: نتیجه

خواهان آن  آموزش دختران با همت معارف برایدولتی در تهران و مرکز ایاالت 
خصوص  هدر امر بهداشت ببه گسترش دانش روز  عصر تاسیس شد، ولی نیاز

نمود و  کرده ضروری می بهداشت مادران و كودكان برای اطبا و ماماهای تحصیل
دانش بهداشت عمومی و آگاهی عموم نسوان با رویکرد  یآنان برای ارتقا

تالیف و  )۲ ،مقاالت علمی مندرج درنشریات )۱ ؛های نوین از طریق آموزش
ها و مدارس جدید مبادرت  خانه مکتب های عمومی در آموزش )۳ و ترجمه کتاب

ساز تاسیس مدرسه قابلگی و  های بعد زمینه ها در سال نمودند و این آموزش
  .شدمدرسه عالی مامایی 

  یقابلگ ،یریشگیپ یپزشک ،یآموزش، سالمت زنان، طب سنتها:  کلیدواژه
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   مقدمه
هجری  ۱۲۲۳ سال در گاردان ژنرال همراه ای که فرانسوی پزشکان

 "درمانگاه بودند، نخستین آمده ایران به میالدی ۱۸۰۷قمری/ 
 دوران در کردند. تاسیس در تهران به معنای جدید را پزشکی"
 از پس سه سال، قمری ۱۲۶۹ سال در قاجار شاه ناصرالدین سلطنت
، پوالک دکتر کوشش و شاه دستور با، ایران به پوالک دکتر ورود
 برای نظامی ای خانه مریض قالب در، دولتی مخصوص خانه مریض
 بیمارستان این محل. شد تاسیس تهران شهر از خارج، لشکریان
 برای مکانی خانه مریض این، تاسیس بدو از بود؛ دولت دروازه خارج
 نظر تحت ها سال و بود دارالفنون شعبه محصالن آموزش
  . [1]شد می اداره نظامی باشیان حکیم
 مقاله این موضوع بهداشت که و طب آموزش شیوه موضوع در اما

 آموزش شیوه دارالفنون تاسیس از قبل که است است، پرواضح
 و بود استادی -شاگرد صورت به ها و همچنین طبابت حرفه

 اطبای َمحکمه یا مطب در مقدماتی دوره طی از پس کارآموزان
 ۱۲۶۸ سال در. آموختند شکل عملی می طبابت را صرفًا به معروف،
 از یکی تنهایی به طب، دارالفنون تاسیس با، میالدی ۱۸۴۹قمری/ 
 از یکی جایگاه در، جداگانه ای رشته عنوان به و بود دارالفنون ارکان

 دوره نخستین. شد می  در نظر گرفته  آموزش اصلی دروس
 ۱۲۳۵ قمری/ ۱۲۷۳ سال از پس، طب کالس التحصیالن فارغ 

 دارالفنون طب مدرسه. کردند کار به شروع، میالدی ۱۸۵۶ شمسی/
 آن در. آورد شمار به ایران جدید مدرسه عالی نخستین بتوان شاید را

 شامل که شد می تقسیم مجزا سه دسته به طب رشته دروس زمان
 بدین. شد می داروسازی و طبیعیات و اروپایی طب، ایرانی طب
 دولتی های خانه مریض؛ یافت تازه حیاتی ایران طبیه علوم ترتیب
  ).۱ تصویرشدند ( آشنا جدید طب با عمالً  محصالن و شدند تاسیس

  

  
 اروپایی طب با آشنا اطبای از فخراالطباء تصویر) ١ تصویر

  
، شد دایر خانه مریض در ها طبیبه و ها قابله تربیت برای ای شعبه
 شمسی/ ۱۲۹۷ سال . در[2]ماند معوق مدتی تا آن کار به آغاز ولی
 مدرسه صورت به و شد جدا دارالفنون از طب رشته میالدی ۱۹۱۸

 اختصاص آن به را ای جداگانه محل و رییس و درآمد مستقلی
در  سنتی اطبای تعلیم راه ترین تا پیش از این، شایع .[3]دادند

 هم توسط نسوان آموزش بود، حاذق اطبای) مطب(محکمه 
 شاه مظفرالدین زمان در بود. ها خانه و در مکتب سرخانه معلمان

 از ای دازهنتا ا و شد دگرگون آموزش وضعیت) قمری ۱۳۲۴- ۱۳۱۴(
 وزارت نظارت تحت مدارسی و یافت تغییر کالسیک به سنتی شکل
 در نیز دیگری عوامل الوه بر آنچه که گفتیمشدند. ع تاسیس علوم

 نقش اش، در شکل سنتی طب و طب زنان حرفه متصدیان آموزش
تاثیر  و آموزشی به نقش سعی شد مقاله این در که داشتند اساسی

علمی  مقاالت )۱ طریق از  عمومی، بهداشت دانش ارتقای درآن 
 )۳ راهبردی و های کتاب ترجمه تالیف و )۲ در نشریات، مندرج 

  بپردازیم. نوین مدارس و ها خانه مکتب در عمومی  های آموزش



 ۱۷۳ ...بهداشت و سالمت زنان و دختران) قبل از انقالب یرسم یها الصحه نسوان (آموزش تعليم حفظــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sarem Journal of Reproductive Medicine                                                                                                                                                

 متن شرح
 مقوله نشریاتی که در نخست برای پرداختن به موضوع در گام
 اند، باید اشاره کنیم که در ابتدا، با شده زنان منتشر سالمت آموزش
 و ها روزنامه و کتاب چاپ توسعه و رونق و جدید عصر آغاز

 غیرمستقیم طور به محتویات نشریات از ای در گوشه مجالت، تنها
 میراث چنانچه اند. سالمت زنان پرداخته آموزش امر به مطالبی از

 کمتر کنیم متوجه خواهیم شد که بررسی را عصرآن مکتوب 
 مگر است؛ آمده در تحریر رشته به زنان موضوع محوریت با مطلبی

مرقوم  زنان احوال در التزام سبیل بر مطالبی گریخته، آنکه جسته
 بازمانده از عصر های روزنامه این پژوهش کلیهدر  کرده باشند.
 موضوع با را از آن همه، مقاالتی بررسی کردیم و را شاه ناصرالدین
 مثل تولید بهداشت و) نسوان یا خواتین الصحه حفظ( زنان پزشکی

 تفکیک ها مقاله ها،آنمندرجات  موضوع براساس گزینش کردیم.
 مشروطیت از بعد را هم که شکوفه نشریه از مطلب شدند؛ سه
این جستار تقریر کردیم. منابع و مدارک ما به این  شد، در می منتشر
  هستند:   شرح
 ،۱سال  علمی. روزنامه .باشی حکیم خان ابوالحسنزنان:  تغذیه

 .۳ص قمری. ۱۲۹۵ محرم ۲۴ ،۳۸شماره 
 علمی. روزنامه. باشی حکیم خان ابوالحسنشده:  متولد تازه کودک
 .۳- ۲صص  قمری. ۱۲۹۴ ذیحجه ۱۸، ۳۶ شماره ،۱ سال
 ،۱ سال علمی. روزنامه. طبیب نصرت میرزا :آنشکل  و سانیننطفه ا
 / روزنامه۲-۱صص  قمری. ۱۲۹۴ اآلخر جمادی ۲۷ ،۲۲ شماره
  .۲- ۱ قمری. صص ۱۲۹۴ رجب ۵ ،۲۳ شماره ،۱ سال. علمی
 ۱۵ ،۲۹ شماره ،۱ سال. علمی روزنامه. طبیب نصرت میرزارحم: 

 .۴صص  قمری. ۱۲۹۴رمضان 
 ۷ ،۳۰ شماره ،۱ سال. علمی روزنامه. طبیب نصرت میرزاپستان: 
 .۲- ۱صص  قمری ۱۲۹۴ شوال

شانکر.  سیفلیس، واعنو ا سیفلیس عوارض کوفت، مرض سیفلیس:
 ۱۱، ۳۷ شماره ،۲ سال. علمی روزنامه. باشی حکیم نصرهللا میرزا

 ،۳۸ شماره ،۲ سال. علمی /روزنامه.۳-۲صص  قمری. ۱۲۹۵محرم 
 شماره ،۲ سال. علمی / روزنامه.۳- ۱صص  قمری. ۱۲۹۵محرم  ۲۴
 شماره ،۲ سال. علمی / روزنامه.۳-۲صص قمری ۱۲۹۵صفر  ۱۵ ،۳۹
 شماره ،۲ سال. علمی / روزنامه.۴صص قمری. ۱۲۹۵صفر  ۲۲ ،۴۰
 .۴صص قمری. ۱۲۹۵الثانی  جمادی ۳ ،۴۳

 شماره ،۲ سال. علمی روزنامه. باشی حکیم نصرهللا سوزاک: میرزا
 شماره ،۲ سال. علمی / روزنامه.۲صص قمری. ۱۲۹۵ رجب ۷ ،۴۷
 شماره ،۲ سال. علمی / روزنامه.۲صص) قمری ۱۲۹۵ رجب ۱۴( ،۴۸
 شماره ،۲ سال. علمی / روزنامه.۲صص قمری. ۱۲۹۵شعبان  ۱۲ ،۴۹
 شماره ،۲ سال علمی. / روزنامه.۲صص  قمری. ۱۲۹۵رمضان  ۱۰ ،۵۰
 .۴صص قمری. ۱۲۹۵ ذیقعده ۴ ،۵۱

 اطبای از دندان: "یکی درآمدن وقت در اطفال بیماری و نقاهت
 صص قمری. ۱۳۱۲شعبان  غره ،۲۱ شماره ناصری، روزنامه. تبریز"
۱۷۲ -۱۷۳. 
 سیاست عرصه در پای مردان، سنگ هم زنان مشروطیت، قالبنبا ا

آن از  که بسیاری بودند بنیادین تحوالت منشا گذاشتند و و اجتماع
. کرد اشاره دوره این در زنان نگاری روزنامه توسعه به توان می جمله
 با نشریه شمسی، هشت ۱۳۰۴ تا قمری ۱۳۲۸ های سال فاصله در

حول  نشریات، این همگی مشی خط که رسید طبع به زنان مدیریت
 نشریه نشریات، این جمله از. بود اطفال" و "زنان محور موضوع

 که بود زنان موضوع در رابطه باآن های  مقاله بیشتر که بود شکوفه
شده   ارایه و تخابنمطلب از میان این نشریه ا چند جستار، این در

 است.

   خواتین الصحه حفظ
 وآن اجتماعیه  هیات و ساننافراد ا تکثیر و سانننوع ا بقای

افراد  که زیرا ها، زن به وجود است بسته ایشان آالیش و آسایش
 و توالد عمده جزء و تناسل، و توالد به مگر شود نمی زیاد ساننا

 نگاه شکم در ماه نه باید هم که باشد، می ها زن عهده بر تناسل
 نگاهداری و تربیت مقام در سال هفت و بدهند شیر سال دو و دارند
 منقطع نسل شود، قصوری و تقصیری هاآناز  یکی در هرگاه و برآیند
 که ثالثه ازمنه این در ها خانم باید پس. رسد نمی ثمر به اوالد و

 در اهتمام کمال است، نوباوگان تربیت و رضاع و حمل زمان
 باشند، داشته خودشان از نگاهداری و مزاج سالمتی و الصحه حفظ
 که سالمه و پرُبنیه زنان از بسیار چه. باشند بوده صحت نهایت در
 و گرفتار خطیره امراض به و شده منحرف  صحت از حمل ایام در
 الصحه، حفظ و شوهران مساعدت عدم و مالحظه عدم واسطه به
 گذاشتند. به تاریخ کار این سر بر را گناه بی اطفال و عزیزشان جان
  .)۲ تصویر( ؛[4] قمری" ۱۳۳۱ االول ربیع شهر ششم

  

  
   قاجاریه دوره در زن )۲تصویر
 زنان مشقت، و صدمه و زحمت چقدر که دانستند می مردان "هرگاه
 در هر جهت از مالحظه حمل ایام در خیلی البته دارند، حمل ایام در

 تعجب خیلی ندارند. خبر هیچ که فایده چه  ولی کردند، می هاآنحق 
 حمل با ایام در که مالحظه بی مردهای از بعضی بداخالقی از است
 اسباب و گویند می بد و زنند می کتک و کنند می دعوا و نزاع ها زن

 که شده دیده بسیار چه. شوند می حامله های نفسانی خانم اراضات
 سقط اسباب همان، و زده کتک و صدمه حمل ایام در را زن مرد،
 همیشه زنان. دنا مرده دو هر مادر و معصوم طفل و شده جنین
 ُدول در رضاع زمان و حمل ایام در مخصوص د،نا مالحظه محل

 معاف کارها و زحمات از خیلی از حامله زنان شده، تربیت متمدنه
 نمایند، می هاآنراحت  و صحت حفظ در را دقت نهایت و هستند
 حکومت باشد، ادعا و نزاع طرف حامله زن با کسی هرگاه کهآنحتی 
 و زحمت اسباب مبادا نماید، می توقیف مدتی تا را طرف ادعای

 را مردها امراض بدهیم نسبت بخواهیم هرگاه شود. زنآن اعراض 
 امراض از است زیادتر زنان امراض ثلث یک البته زنان امراض با
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                                                          یدانشنامه صارم در طب بارور

 حین در یا شود می عارض حمل ایام در که امراضی قبیل از مردها،
 یا شوند می مبتال حمل وضع حین در یا شود می عارض حمل وضع
 و صفاق و نفاس و رحم امراض قبیل از شود؛ می پیدا زاییدن از بعد

 بعد که دارد مبسوطی شرح که قابلگان بدسلوکی واسطه به یا پستان
 که مخلوقی این بدانند حامله های خانم باید پس شد. خواهد ذکر
 رحم در که مدتی تا و نها آخود  جنس از است خلقی دارند رحم در
 باشد می صحیح و شوند، می حساب مادر اعضای از یکی باشند می
 حامله زنان البته. مادر مرض به شود می مریض و مادر، صحت به

 رحم در طفل شوند، می مریضه که هر زمان که دنا کرده تجربه
 طفل حرکت کند می شدت هاآنمرض  هر چه و شود می حرکت کم
 اراض از چقدر و شود می سقط که رسد می جایی تا شود می کمتر
 که هایی خانم ای پس. نماید می سرایت رحم در مادر از که است
 سالم و بزایید سالم و باشد سالم شکم در شما اطفال که دارید میل
 از مختصری الصحه حفظ باید باشید، سالم خودتان و بدهید شیر
 و واجب خیلی که آوریم  در تحریر به رشته عزیزم های خانم برای
 . [5]است" الزم
 مردان امراض از زیادتر ثلث دو زنان امراض که ذکر شد سابق "در
 که زیرا هیات، و ترکیب و خلقت در تفاوت واسطه به اوًال،. است
 و اسکلت د،نا شده خلق تر رقیق و تر لطیف و تر ظریف زنان

باریک،  و کوچک هاآنعضالت  نازک، و تر دقیق هاآنهای  استخوان
 احساسات و بیشتر هاآنتحلیالت  و نرم هاآنضعیف، جلد  هاندام آنا

 مصایای و مصادمات طاقت واسطه بدین و زیادتر هاآنعصبیه 
 مانده و خسته مشقت و زحمت دکنا به ندارند. مردان مانند خارجه
 که امراض، دچار نفسانی اعراضات و نامالیمات جزیی به و شوند می
 زودتر اثنجنس ا در و شود می عارض دو هر اثنو ا ذکور جنس در

 خلق که ظریف و لطیف خلقت این با که صورتی شود، در می عارض
 مخصوص است. زیادتر هاآنغم  هم و مشقت و زحمت دنا شده
 مثل هاآنمثل  حقیقت در که زمین مشرق مملکت زنان از بعضی
 مرطوب کوچک های خانه در است زندانی محبوس اشخاص
 راکد هواهای استنشاق و الصحه حفظ عدم واسطه به که پرجمعیت
 هرگاه و شوند می مغموم و مهموم و بنیه بی و علیل اغلب کثیف،

 معلوم شود، مالحظه دقت نهایت در خلقت نکات و لطایف به
 و شاقه اعمال مباشرت برای از دنا نشده خلق زنان که شود می

خلقتی  ترتیب مخالفت و طبیعی وضع از خارج که دازهنا بی زحمات
 صدمن و افتاد خواهد هالک معرض در زودی به واال باشد. هاآن

 است ُپرواضح نکته این. بردارد بار صدمن که شد خواهد استخوان
 قسم همین دارند، الزم تنفس و تفریح مردان که قسم همان که
 شاید بعضی. دارند الزم راحت و تنفس و گردش و تفریح هم زنان
 های آبگینهآن در  داخل زنان باید که نمایند می گمان چنین
 است خارج تبرع  محض و تمدن از پس. باشند زیرخاکی حفریات

 نیز هاآنالصحه،  حفظ و راحت و آسایش و رفاهیت مقام در که
 حرکت ایشان با استبداد و ظلم به که وحشیان مانند و بیابند
 علوم تحصیل و تربیت از را ایشان و نمایند رفتار اسیروار و نمایند
 گردد، برمی مردها خود به ضررش که است چیزهایی اینها که بازدارند
 نمود، مداوا و نماید مخارج باید شد مریضه و علیله که وقتی زیرا
 و تربیت عهده از نکرد، تحصیل هرگاه و نشود یا بشود خوب آیا

 خود کاشانه امورات ترتیب و خانه نمودن اداره و فرزندان تعلیم
 . [6]برنیاید"
 مستطاب، جناب فرمایشات از الصحه حفظ و طبی مقاالت
   توفیقاته دامت الدوله اعلم آقای

 نماید می آبستنی بر داللت خوبی به که عالماتی جمله از آبستنی:
احساس  بعد، به ۵/۴ و ۴ ماه از آبستن زن که است جنین حرکت

 دغدغه به احساس یا برخورد نوع یک به شبیه را حرکت این و کرده 
 و شود حاصل بدن جلد روی در عنکبوت رفتن راه از که دنا نموده
 یکی یا او بدن تمام داده،  وضع تغییر چنین که است اینآن سبب 
 شود. می حالت این اسباب و برخورده رحم دیوار به وی اعضای از

 طوری حرکات این شود، نهاده شکم روی بر سرد دست که وقتی
 .شوند می دیده چشم با غالباً  که شود می نمایان

  

 صدای و دانسته را جنین وجود زدن، دست و دادن به گوش طبیب
 زیر که است ساعتی صدای به شبیه صدا این شنیده، را بچه قلب
 پنجم ماه در است. قرعه ۱۶۰ تا ۱۱۰ دقیقه هر در. باشند گذارده متکا
 وسط به ناف از که خطی در بعد بهآن از  و ناف نزدیک صدا این

 به ۱۴۰ از قرعات عده اگر. شود می شنیده شود، کشیده ران کشاله
 کمتر اگر و دختر جنین که زد توان میآن بر  حدس غالباً  باشد باال

 . باشد پسر که رود می احتمال باشد،
  

. باشد است ممکن روز ۲۹۰ تا ۲۶۰ از شده مختلف حمل مدت طول
 سرماخوردگی از باید که است قرار این از آبستن زنان الصحه حفظ
 کمربند و زانوبند نپوشیده، تنگ های لباس و نموده حفظ را خود

 وضع دفعه چندین که هایی زن. نپوشند تنگ های کفش نبسته،
 زیاد که بندی شکم است خوب بعد به ماه شش از د،نا نموده حمل
 بیرون اتاق از ها شب مخصوصاً  زمستان در بسته، نباشد فشرده
 و اماله به خورده مقویه غذاهای دارند، نگه گرم را خود نیامده،
 هیچ عنیفه حرکات و جویند احتراز مزاج یبوست از مکفیات خوردن
 بدهند را ادرار مکرر بعد به چهارم ماه از نکنند. خسته را خود نکرده
 زمان در که ها مرض بعضی از طبیب تا کنند تجزیه را او دواخانه
 کرده، بندی پیش شود، پیدا است ممکنآن از  بعد و حمل وضع

 .بدهند وقت از قبل مخصوص های دستورالعمل
 ۹۲ هر در که دنا کرده معین احصاییات حسب بر فرانسه، مملکت در

 سه که است شده دیده یکی حمل، ۸۰۰۰ هر در و توام یکی حمل،
 از و شود می دیده ندرت به خیلی بیشتر بچه سه از است؛ آورده بچه
 یا دو هر یعنی متحد، طفل جنس سه، به دو نسبت دوقلو های بچه
  .[7]... از حدی تا قلوسازی دو که است محقق و دختر یا پسرند

تحت عنوان  یديگر یها مقاله ،همچنين در نشريه شكوفه
" شوند می ها در ايام حمل مبتال كه خانم یالصحه در عوارضات حفظ"
چهارم در  در سالو  ٢١و  ٢٠، ١٨، ١٧، ١٦ی ها سال سوم شمارهر د

 ه است.شماره اول نگاشته شد
 هایی بود کتاب ترجمه و تدوین تالیف، عمومی،  آموزش دیگر شیوه
 از میان آنها، در که دنا شده آراسته طبع زیور به عصر این در که

 شوند: می معرفی ایجاز به نسخه چند اینجا
  

. نام [8]است شده تالیف قمری ۱۲۷۶ سال در کتاب : اینبخیه خرقه
 عبارت به اند. خیاطان برگرفته رایج اصطالحات را از بخیه" "خرقه
 کهای  خرقه بر بخشی یا فصل است برای پارگی دوختنِ  بخیه، دیگر،
آمیز در عنوان این  کنایه شده باشد و این تعبیر پارگی  دچار یا  زخمی

  .است قرار گرفته استفاده کتاب مورد
 روابط به مربوط مسایل درباره بخیه" "خرقه کتاب تمام تقریباً 
 در وری بهره افزایش و زنان و مردان نزد جنسی قوای تقویت جنسی،
 به اعتیاد ترک سخن از پایانی، های بخش در اما است، روابط این

 آمده و  به میان مقعد و ادراری دستگاه های بیماری و تریاک
 .است نشده غفلت نیز مقاربتی های بیماری همچنین از

  

 بود، شده شایع مقاربتی امراض زمانآن در  چون مقاربتی: امراض
 سیزدهم قرن در را مقاربتی" "امراض ، کتابکرمانشهانی محمد
 سخن است؛ سخن سه بر مشتمل کتاب این. کرد تالیف هجری
 مقاربتی، امراض و "کوفت" متعدد واعنو ا باء واحد نوع باب در اول
 سه شامل سوم سخن عموم و طور به "کوفت" بیان در دوم سخن
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 دوم گفتار فصل، ۱۵ بر مشتمل اول گفتار. است خاتمه یک و گفتار
. است شده تشکیل فصل ۳ سوم از گفتار فصل و ۲ بر مشتمل
 تشکیل جزء ۲ از دوم، باب و سخن ۲ اول، باب دارد؛ باب دو خاتمه
 درآن ملحقات  و ساده و نرم شانکر کوفت؛ بروز "اقسام: است شده

 در خاتمه شوند، ترکیبآن به  که امراض و زنان و مردان سوزنک
 باشد". می مذکوره امراض به متعلقه جات نسخه
 مادر ماندگاری ابتدایی آموزش منظور به روزگار در آنالقوابل:  تعلیم

را ) قاجاریه عصر در مامایی آموزش( القوابل" "تعلیم کتاب فرزند و
 .[9]نگاشت فرانسه زبان ها به قابله برای ِتریاکیان هاروتیون دکتر
 به راآن  بود، کتاب نگارنده شاگردان از یکی که خان زبردست دکتر
 حاج بن محمدعلی  همت به عاقبت ترجمه کرد. فارسی
 در اول کتاب -۱: ُمجلد سه در اثر این. یافت کتابت ،الکتاب شمس
 سوم کتاب -۳ گری، قابله موضوع در دوم کتاب - ۲ َحمل، موضوع

 ابعاد با صفحه، ۱۴۳ در مجموع در و طبیعی نفاسی تب موضوع در
 زرشکی، -مشکی گالینگور رویه مقوایی، جلد با و متر سانتی۱۷×۱۰
آن از  ای نسخه و است شده سنگی چاپ قمری ۱۳۲۱ سال در
 بندی رده شماره و ۷۷۸۹۹۶ کد با ،۶- ۵۰۳۴ شماره به

 و اسناد سازمان نادر و خطی ُنسخ گنجینه ، در۱۵۵۶۰ث۱.ن۵۰۳۴
 . است ضبط و ثبت ایران  اسالمی جمهوری ملی کتابخانه

 فرزند ،محمدسلیم قلم به الحوامل" "تدبیر کتابتدبیرالحوامل: 
 سال مطابق با قمری ۱۳۱۱ سال در ،باغی قره جوانشیر محمدصفی

 و درآمد تحریر رشته به قاجار، شاه ناصرالدین سلطنت وهفتم چهل
 مخبرالدوله خان علیقلی های مساعدت و همراهی با سال همان در
 ممالک کل مسکوکات وزیر و امیرتومان نصرةالسلطنه معارف، وزیر

 و طالقانی اکبر علی کتابت با ،خان محمدولی و ایران، محروسه
 ابعاد به صفحه ۵۹ در سنگی، چاپ با مصطفی، تصویرگری

 کاغذی روکش با مقوایی جلد نستعلیق، خط به متر، سانتی۲۱×۱۵
 ضروریه امورات های سرفصل با و ای قهوه تیماج عطف و منقوش
 ،)پوشاک و رخت( ملبوس هوا، و مسکن سکون، و حرکت صحت،
 موثره عوارضات جماع، استحمام، و تغسیل ،)خوراک و قوت( غذا
 ،)واریس( دوالی بواسیر، بزاق، سیالن قی، ویار، حامله، وجود در

 یافت نگارش و غیره، جنین سقط ،)کردن ورم باد،. آماسیدن( تهبج
 .رسید طبع ، بههللا حبیب میرزاآقا مطبعه در و

. اند نگاشته حامله زنان برایآن را  پیدا است، اثر این نام از چنانکه
: کند می بیان گونه این را نگارش کتاب از هدف مقدمه در نویسنده
 تدابیر برای کتابی نشدن تالیف و زنانه طبیب نبودن واسطه به "چون
مخدرات  مخصوصاً  محترم خواتین ایران، محروسه ممالک در حامله
 حمل، وضع موقع تا جنین تکوین ابتدای از حمل زمان در هاآن

 جاهل هر باطله تدابیر از گاهی و حمل بار گران صدمات از گاهی
 باشند، می مرارت گرفتار و زحمت مبتالی عجوزه، قابله و تجربه بی
 کردم."  تالیف را تدبیرالحوامل به موسوم رساله این بنده، این
 شناسی کتاب شماره با و ،۶- ۱۸۳۶۵ شماره به کتاب این از ای نسخه
 و اسناد سازمان نادر و خطی نسخ گنجینه در ،۲۶۶۰۴۰۳ ملی

 . است ضبط و ثبت ایران اسالمی جمهوری ملی کتابخانه
 نوین مدارس و ها خانه مکتب در عمومی  های آموزش
 خانه، مکتب و سرخانه معلمان از استفاده :ها خانه مکتب در آموزش

 اما. بود قاجار عهد جامعه در دختران آموزش های راه ترین شایع از
 معلمان الزحمه حق پرداخت استطاعت محروم، طبقات که جاآناز 

 دختران و زنان خدمت در بیشتر معلمان نداشتند، را سرخانه
 زنان موجود، شواهد بنابر. بودند اشراف و درباری های خاندان

 از قاجار، دوران اواخر تا شاه فتحعلی دوران از شاهی، حرمسرای

 از زمینه این در. پرداختند می سوادآموزی به سرخانه معلمان طریق
 دختران مخصوص معلم عنوان به ،طالقانی آخوند نام به شخصی
  .[10]است شده یاد شاه فتحعلی
 خانه، محدوده در که داشتند امکان را این دختران از معدودی عده
سواد  برادر، یا پدر مثل خانواده، باسواد اعضای از استفاده با

 اوضاع از جالبی گزارش بروگش هینریش زمینه، این در. بیاموزند
 "برای: دهد می ارایه دختران جمله از مردم، عامه سوادآموزی
 در زیادی خصوصی های خانه مکتب نوجوانان، و کودکان آموزش
 نیز و دار مکتب آخوندهای نهاآدر  که داشت وجود تهران محالت
 همان فرزندان و همسران غالباً  که دار مکتب زنان و پسران
 .[11]دادند" می درس را دختران هستند مرد دارهای مکتب
 تاسیس آغاز از و مشروطیت از بعدنوین:  مدارس در آموزش
 ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۳ های سال بین ،شاه محمدعلی خلع تا ملی حکومت
 با مستبد، حکومت و شد شروع ایران در داخلی های جنگ که قمری
 پیشرفت راه در مفیدی اقدام بود، ستیز و جنگ در خواهان آزادی
، تدّینمثل،  ملی مدرسه چند . تنها[13 ,12]نگرفت صورت فرهنگ

 دوره شدن سپری از . پس[14]شدند دایر تهران در ثروت و زرتشتیان
 طرف از و نمودند خاصی توجه فرهنگ به نسبت مردم استبداد،
 شد. تاسیس بزرگ شهرهای و تهران در زیادی ملی مدارس عامه،
 که مستظرفه صنایع و اوقاف معارف، وزارت اداری قانون موجب به

 ۱۳۲۸ شعبان و متن آن را در بود، ماده ۱۲ و فصل ۳ بر مشتمل
 و مدارس امور به رسیدگی کرد، ملی تصویب شورای مجلس قمری،

 صنایع و اوقاف، معارف وزارتخانه به کشور سراسر در تعلیمات
 . شد سپرده مستظرفه

ها آغاز  از همین سال مدارس جدید در ایران پس گسترش و رشد
 و اجتماع وضع به نسبت مختلف ایاالت و والیات در رشد این شد.

طور کلی  ولی به بود، فرود و فراز در هر منطقه شرایط سیاسی
 طبق بود. گسترش به جا رو  توان گفت که این روند رشد، همه می
 ۱۳۲۹ رمضان ۲۶ با برابر شمسی، ۱۲۹۰ سنبله ۲۸ مصوب قانون
 داده معارف وزارت به ابتدایی مدرسه باب ۹ افتتاح اجازه قمری،

 :است ذیل شرح قانون بهن تصویبی ای مواد شد.
 خواهد کالس شش دارای هر یک که ابتداییه مدرسه ُنه - ۱ ماده
 تاسیس اربعه ایاالت مراکز و تهران مرکز در ذیل شرح به بود،
 هر کدام کرمان مقدس، مشهد تبریز، شیراز، باب، ۵ تهران :شود می

 .باب یک 
 تومان۱۲۵۰ که تومان۲۵۰ تهران، مدرسه پنج باب از هر یک برای
 طرف از تومان۲۰۰ ایالت، مراکز مدارس از هر یک برای و است،
 .شود می داده دولت
 به نظر پسران، دولتی ابتدایی مدارس های کالس کلیه در - ۲ ماده
 مختصری اجرت با دیگر نصف و مجانی شاگردان از نصف فقرا، حال
 .شوند می قبول است، مذکور سوم ماده در که
 از شود، می گرفته ابتدایی مدارس شاگردان از که اجرتی - ۳ ماده
 کالس تومان؛ شش سالیانه دوم، و اول کالس در :است قرار این
 این از و تومان دوازده ششم، و پنجم کالس تومان؛ ُنه چهارم، و سوم
 .شود می گرفته قسط به جمله
 .بود نخواهد نفر ۳۰ از متجاوز هر کالس شاگردان عده - ۴ ماده
 شده، مالیه وزارت تحویل ابتداییه، مزبوره مدارس عایدات -۵ ماده
 مدارس توسعه و تکمیل مصرف به معارف، عالی شورای تصویب به

 .رسد می ابتداییه
  

 به ، نسبت۱۳۲۹ میزان دهم مطابق المکرم، شوال نهم جلسه در
 از که تومان۲۵۰ که شد مبرهن و معین اول ماده مصوبه مقرری
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 . [15]است" ماهیانه شود، می داده دولت طرف
 قمری، ۱۳۲۹ آبان ۹ در معارف وزارت قانون تصویب با همچنین

 اجباری ایرانیان عموم برای ابتداییه تعلیمات: ۳ ماده موجب به
   است.
 تحصیل به هفت سن از را خود اطفال است مکلف هر کس: ۵ ماده

 .مدرسه در یا باشد خانه در اینکه از اعم وادارد، ابتداییه معلومات
 غیررسمی؛ و رسمی: است قسم دو بر مدارس و مکاتب: ۸ ماده
 آن  غیررسمی باشد، شده دایر دولت طرف از که است آن  رسمی
  . [16]باشد" داشته مخصوصی بانی که است
 .[12]داشت مدارس توسعه و بسط در نوینی تحول مصوبات این

 فنون در تحصیل برای ایرانی جوان نفر ۳۰ سالی شد، مقرر همچنین
 نیز، کشور داخل در. [17]شوند اعزام گلستاننو ا فرانسه به مختلف

 سن از اطفال تمام برای ابتدایی آموزش قمری ۱۳۲۹ سال از
 تمام در نهضتی قانون، این وجودآمدن با به باشد. اجباری سالگی۷

 شدند تاسیس کشور نقاط اقصی در جدید مدارس شد؛ شروع ایران
 مدارس از هر یک برای و تومان۲۵۰ تهران مدارس از هر یک برای و

 تعدادی در دادند؛ پس از آن قرار هزینه کمک تومان۲۰۰ ها شهرستان
نیز  مستظرفه صنایع مدرسه. [15]شد ایجاد مدارسی نیز شهرها از

) غفاری محمد( الملک کمال ریاست به ها، این جریانپس از 
 قانون تصویب ها، مهم دیگر در آن سال اقدامات از. شد تاسیس
 متوسطه مدارس برنامه تدوین و کشور از خارج به محصل اعزام
 . [18]بود

 ۱۳۲۷ سال در ثمرنشستن مشروطیت به از پسمدارس:  بودجه
 مبلغ، این از شد؛ تعیین قران ۱۱۹۱۵۴۰معارف  وزارت بودجه قمری،
 مدرسه مصرف به قران ۱۱۳۶۰۰ دارالفنون، مصرف به قران ۳۹۱۶۵۰
 اعانه قران ۱۲۲۰۰۰ ملی، مدارس اعانه اضافه قران ۵۹۵۸۰ نظام،
 اروپا در ایرانی شاگردان تحصیل برای قران ۳۸۳۵۰ اروپایی، مدارس

 ۱۳۲۹ سال در. بود خارج از ایران ایرانی مدارس اعانه قران ۲۷۵۰ و
 مدرسه ۴۷ و پسرانه ابتدایی مدرسه ۷۶ ایران، تمام از قمری،
 را که مدارسی دولت، سایر بود. تهران مختص فقط دخترانه ابتدایی

 بودجه. [19]داد می اعانه هاآنبه  فقط و کرد نمی اداره بودند والیات در
 والیات را دولت مدام و تهران در مدارس تعداد و معارف وزارت
 هر روز داشت. اهتمام معارف امور بسط بر هر سال و افزود می

هم در  وزرا شد و می تر محسوس معارف به کشور و مردم احتیاج
داشتند. با  برمی معارف توسعه راه در های مهمی این دوران گام

 تاسیس به شخصی امکانات با هم مردم برخاستن این نهضت،
 .پرداختند مدارس

قمری/  ۱۳۳۶ سال از ایران مدارس ترقی عمده با همه این اوصاف،
 گذاشته   محکمی برپایه معارف اساس و شد شروع شمسی ۱۲۹۷
 در مجانی ابتدایی مدرسه ۴۰ و دارالمعلمین عالی مدرسه چند و شد
 ۱۳۴۴۱۵۶شمسی، ۱۲۹۶ سال در مدارس این بودجه شد. دایر تهران
 تعداد سال این در شد. قران ۲۶۰۰۳۶۸ بر بالغ ،۱۲۹۷ سال در و قران

 . [17]رسید باب ۲۹۵ به ایران در ابتدایی و متوسطه مدارس
  

 فعالیت و شرکت با حدودی تا نیز دخترانه مدارس ترتیب بدین
 بعد ها جمننبا تاسیس ا و اجتماعی و سیاسی مختلف امور در زنان
 ها جمننجلسات این ا گذاشت. فزونی به رو اول مجلس دوره از

 و خیریه امور در شرکت زنان، آگاهی لزوم قبیل از مسایلی به اکثراً 
 با ارتباط در زیادی فعالیت هر حال به. بود دخترانه مدارس تاسیس
 نو" "ایران  روزنامه در. گرفت جامنمدارس ا تاسیس و دختران تربیت
 های اعالن شد، می منتشر مدارس این تاسیس با زمان هم که

 . [11]است یافته نشر متعددی در این رابطه
 مدرسه خود خانه مجرای در حسن رشدیه قمری، ۱۳۲۱ سال در

 مورد و کرد تاسیس رشدیه طوبی مدیریت با دختران را پرورش
 داشت، اما شاگرد ۱۷ تاسیس، چهارم روز. گرفت قرار استقبال
 منحل را مدرسه برداشتند و تهدید و فحش با را تابلو دولتی فراشان
 .کردند
 های همراهی و مساعدت به آزموده طوبی بانو قمری ۱۳۲۶ سال در

 چهارراه نزدیک شاهپور، خیابان در را ناموس مدرسه رشدیه، معنوی
 در. بود همگان استقبال مورد مدرسه. کرد تاسیس آباد حسن
معلم  رشدیه دختران از یکی همیشه که است ثبت مدرسه نامه نظام
 .بود خواهد هاآن
  مدیریت با عودالجان راه سه در عفاف مدرسه قمری، ۱۳۲۷ سال در

 تربیت مدرسه سال این در همچنین شد. تاسیس رشدیه علویه
 در چوبی" "چهارسو در ،رشدیه طوبی مدیریت به دختران
 خوب مدارس از ها، مدرسه دوی این هر و شد تاسیس قزوین دروازه
 . شدند می محسوب شهر

 خیابان در عطایی خانم مدیریت به المدارس، شمس مدرسه
 حسن میرزا برادر همسر مدیریت به حجاب مدرسه الدوله، عین
 گذر در صدوقی مدرسه قمری، ۱۳۲۹ سال در معیر گذر ، دررشدیه

 همسر ،رشدیه علویه مدیریت به الحسان خیرات مدرسه و مستوفی
 . شدند تاسیس پاچنار در رشدیه حسن میرزا
 پهلوی" تا مشروطه از دختران مدارس از "اسنادی کتاب مولف
  : نویسد می مشروطیت از بعد مدارس توسعه درباره
 داخله در عالی و اثنو ا ذکور متوسطه مدرسه زیادی "تعداد
 که شد می افزوده هاآنتعداد  بر سال به سال و شد دایر مملکت

 مدارس برای. نیست گذشته ادوار از قبل با قیاس قابل وجه هیچ به
 و جدید بناهای شد، می خریداری نو تجهیزات و لوازم هر سال
 سایر در ایرانیان برای حتی و مملکت اکناف و اطراف در جالب
  .)۳ تصویر( شد ساخته کشورها

  

  
  مربیان با بادكوبه در ایرانیان مدرسه محوطه در محصلین عكس )٣تصویر

  

 و طب مانند عالیه مدارس و شدند استخدام بصیر و دانا نامعلم
 مدرسه و نظام منصبی صاحب مدرسه و دارالمعلمین و حقوق
 و ظریفه صنایع و قابلگی و دواسازی و سازی دندان و فالحت
 و معلمین عده و تر کامل گذشته سال به نسبت هر سال موسیقی

 مدرسه در تجارت شعبه ،)۶و  ۵ تصویر( شد بیشترآن شاگردان 
 اروپایی معلمین با فالحت عالی مدرسه شد، دایر حقوق عالی
 و متوسطه مدارس برای اروپایی معلمین متنابهی عده و افتتاح
  . [20]شدند" استخدام عالیه

  



 ۱۷۷ ...بهداشت و سالمت زنان و دختران) قبل از انقالب یرسم یها الصحه نسوان (آموزش تعليم حفظــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sarem Journal of Reproductive Medicine                                                                                                                                                

  
   سند معلمین افتخاری مدارس نسوان )۴تصویر 
 در ابتدایی مدارس درسی موادنسوان:  ابتدایی مدارس درسی مواد
 هندسه، و حساب عربی، فارسی، شامل مشروطیت آغازین های سال
) داری خانه کاموادوزی، بافی، قالی( هنر و شرعیات جغرافی، سیاق،
 وزارت زمان در قمری ۱۳۳۷ /شمسی ۱۲۹۸ سال در. [21]بود

 و تعلیمات روی هایی بررسی او، و با نظر ،نصیرالدوله احمدخان
   ).۵ تصویر( گرفت صورت دختران ابتدایی مدارس دروس

  

  
  از مدارس دخترانه یكیمحصلین  )۵ تصویر

  
 تدریس معارف، کل اداره که شد این بر قرار نظر، تجدید از پس
 تا اول سال از تحصیلی، مختلف های سال درنظرگرفتن با را دروس
 بگذارد. اجرا شمسی به ۱۲۹۷) مهرماه( میزان برج از ششم، سال
 کتابت، قرائت، شامل( فارسی از بود عبارت دوره این درسی مواد
 اخالق، ،)پیامبر و خدا از اطاعت نماز، آداب( شرعیات ،)تمرین
بدن  به راجع ساده بسیار اطالعات شفاهی، تعلیم( االشیا علم
) حبوبات و غالت اشجار، فصول، و ها ماه هفته، ایام اسامی  سان،نا

 پاکیزگی، با ارتباط در نصایحی شفاهی، صورت به( الصحه حفظ

 ،)ابتدایی صورت به( خط مشق ،)آشامیدن و زیادخوردن مضرات
شماره  دورقمی، و  رقمی یک اعداد تفریق و جمع( حساب جغرافیا و
 رسم، مانند دروسی سوم سال در اخالق. و )اعداد خطی و لفظی
 و الصحه حفظ و داری خانه وظایف ،)خیاطی و بافندگی( هنر سیاق،
 و تاریخ فارسی، زبان دستور پنجم سال در طباخی، چهارم سال در

 حجم بر متعلمان، کالس سطح باالرفتن با. شد اضافه هندسه
  .[11]شد افزوده دروس هم

  

  
  ١٣١٧ سال در انهیم شهرستان نیمحصل عكس )۶ ریتصو
 
 دولتی و ملی مدارس در عمومی،  بهداشت دروس بعد های سال در

 شورای ونهم بیست جلسه صورت طبق ترتیب، بدین و شد گنجانده
 ذیقعده ۱۰/شمسی ۱۳۰۲) تیر( سرطان ۳ روز در که معارف عالی
 تدین سیدمحمد معارف وزیر ،الدوله حکیم ریاست به قمری ۱۳۴۱
براساس این  رسید. تصویب به شد، منعقد دهخدا اکبر علی و

 سوم کالس برای الصحه، حفظ االشیا و علم درس تصمیم، در
 وآن تمدن  و ساننعمده ا نژادهای سان،نبدن ا از ای ساده اطالعات

 و حرکت بیداری، و خواب مرض، و صحت الصحه حفظ بخش در
 مختلفه، مناطق و اربعه های فصل گرما، و سرما آب، و هوا سکون،
 و مشروب آب زندگانی، امور برایآن تقسیم  و روز شبانه ساعات
 و منزل مضره، اشربه و اغذیه الزمه، و مفید اشربه و اغذیه فاسد،
 . [22]شد گنجانده سکنی محل شرایط
 درس نسوان، متوسطه تعلیمات دستور ، طبق۱۳۰۳ سال در

 بخش دو در پنجم تا اول کالس از داری بچه و الصحه حفظ
 شد: می تدریس ذیل های سرفصل با و داری" بچه و الصحه "حفظ
 امراض؛ - ۱ الصحه: حفظ قواعد اعمال اول، سال سه در الصحه: حفظ
   کردن، ضدعفونی ،آنتاثیر  از جلوگیری وسایل و میکروب فرض
 سالمتی، برایآن اهمیت  و نور -۳ گردوخاک، خطر تهویه، هوا، -۲
 غذا در قناعت -۵ مضره، ادویه و مشروبات مشروب، آب شرایط -۴
 .مسکن و بدن جسمانی نظافت - ۶

 لباس نظافت -۲ جدیدالوالده، طفل الزم های مواظبت - ۱ داری: بچه
 و مادر شیردادن شیردادن، و جدیدالوالده طفل غذای -۳ و گهواره،

شیر  دادن فساد، از شیر حفظ مصنوعی، وجه به شیردادن ،آنطریق 
 اول، سال الزم های مواظبت -۴ دایه، شیر حیوان، و سانینا

 کوبی آبله جدیدالوالده، طفل نمو طفل، شیردادن به راجع مواظبت
 اولیه، های قدم و ورزش اولیه، های دندان گردش، اولین طفل،

 تربیت شیر، از بازگرفتن از پس طفل غذای شیر، از طفل بازگرفتن
 اولیه
 مطابق نظر معلمات، تحت تر مسن شاگردان نیز پنجم سال در

 . گفتند می الصحه حفظ دروس ضمیمه فوق، در مذکور پروگرام
 احمدخان میرزا قمری، ۱۳۳۷/ شمسی ۱۲۹۸ سال در سپس

 موسوم فرانسوی، دختران متوسطه مدرسه معارف ، وزیرنصیرالدوله
 تبدیل بود، شده دایر قمری ۱۳۲۳ سال در که را "پرسان فرانکو" به
 مدرسه، شاگردان از نفر ۱۰ که داشت مقرر و نمود دارالمعلمات به

 و قابلگی به تحصیل بروند و نسوان خانه مریض به روز سه ای هفته
 اخذ از پس دارالمعلمات دوره. مشغول شوند نسوان امراض
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                                                          یدانشنامه صارم در طب بارور

 اول سال سه که بود سال چهار ابتدایی، ساله شش نامه تصدیق
 اصول چهارم سال در شاگردان و شد می تدریس متوسطه دروس
 "مدرسه اساس و پایه ها آموزش این. گرفتند فرا می را تعلم و تعلیم

مامایی"  عالی با نام "مدرسه بعد های سال شد که آن را در قابلگی"
صارم، موضوع مقاله  دانشنامه آینده در شماره خواندند که می

   بود. خواهد دیگری
 گیری نتیجه

 ایاالت ایران، تعداد مرکز و تهران مشروطه، در قالبناز ا پیش تا
 همت با دختران، آموزش برای دولتی و ملی مدرسه دکینبسیار ا

در  کرده تحصیل نزد اطبای اما شده بود، دوستداران معرفت تاسیس
 گسترش به نیاز کودکان، و مادران بهداشت ویژه و به بهداشت زمینه
 ارتقای برای طبیبان نمود. ناپذیر می اجتناب ضرورتی روز، دانش
 رویکرد با نسوان عموم آگاهی و  عمومی بهداشت دانش
   در نشریات، مندرج  علمی مقاالت -۱ طریق؛ از نوین های آموزش

 در عمومی  های آموزش -۳ کتاب و ترجمه تالیف و -۲
 همین را آغاز کردند. جدیدجدید، حرکتی  مدارس و ها خانه مکتب
 ساز زمینه بعد های سال ها، ابتدای مسیری بود که در آموزش
 .شد مامایی عالی مدرسه و قابلگی مدرسه تاسیس
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