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 بهداشت دانشکده -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 ترمی طرح درس

 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مدارسعنوان درس :     

 بهداشتارشد آموزش  کارشناسی دوره 3  ترم  دانشجویان      مخاطبان: 

  واحد عملی 5/0واحد نظری و  5/1: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

پاسخگویی می تواند هر ساعتی از  باشد، اموزش ترم جاری انالین  اگر واالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به س

دقیقه اخر  15. اگر حضوری باشد پاسخ به سواالت ساعت از زمان سوال نخواهد بود 24شبانه روز باشد. اما بیش از 

 هر کالس + روزهای مشاوره با دانشجویان طبق برنامه نصب شده پشت درب اتاق استاد

صبح روزهای 10تا  8ساعت   1400-1401 دومنیمسال : مان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(   ز

 شنبه

  یابانیس ایدکتر ثر مدرس:   

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

ه در مدارس و برنام یاهداف و اصول خدمات بهداشت ت،ياهمهدف از ارايه اين دوره آشنايی دانشجويان با  هدف کلی درس :

دانش آموزان، فضای فيزيکی، شرايط فنی و استانداردهای ايران و سازمان جهانی  در رابطه با سالمت یآموزش یزير
 .بهداشت است

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 مداخالت در بهداشت  یاساس یاهداف و راهبردها ت،یو اهم رانیبا سابقه بهداشت مدارس در ا ییآشنا .1

 ارتقا سالمت در مدارس یاصول و مبان فیتعر -مدارس  یو اصول خدمات بهداشت میبا مفاه ییآشنا .2

از حوادث و  یریشگیو پ یمنیالزامات ا  ط،یاستاندارد مدارس  و بهداشت مح یکیزیف یو فضا یطراح یبا مبان ییآشنا .3

 ها و... یاز جمله صندل طیمح یسوانح و ارگونوم

 هیای دانش آموزان و اصول تغذ هیبا الگوهای تغذ ییناآش .4

 در دانش آموزان عیشا یهایماریو ب هایبا دشوار ییآشنا .5

 مشارکت دانش آموزان، کارکنان مدارس در خدمات بهداشت مدارس تیبا نقش و اهم ییآشنا .6

اردو ها و اردو گاه  یبه دانش آموزان و کارکنان مدارس،  اصول بهداشت یبهداشت لیمسا  ه،یاول یبا اصول مراقبتها ییآشنا .7

 و ورزشگا ها یورزش یتهایفعال  نیها و همچن

 یهایماریدانش آموزان،  بهداشت دهان و دندان، بهداشت و کنترل ب یبهداشت یو مراقبتها یغربالگر ناتیبا معا ییآشنا .8

 چشم

 بهداشت کودکان یفرم مراقبتها و ونیناسیواکس ،یبا بهداشت فرد ییآشنا .9

 دانش آموزان یبا مشکالت رفتار ییآشنا .10

 کودکان یریادگیبا مشکالت  ییآشنا .11

 ینامه ها و دستورلعملها نییآ ن،یسالمت مدرسه و  قوان یان،  شورا لیبا شناسنامه سالمت دانش آموزان و تکم ییآشنا .12

 رانیبهداشت مدارس ا

 در مدرسه یمداخله اموزش کی یو اجرا یسنج ازین یاجرا نحوه با ییآشنا .13
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

بهداشت  مداخالت در اساسی اهداف و راهبردهای و اهمیت، سابقه بهداشت مدارس در ایرانآشنایی با  ه اول:اهداف ویژه جلس

 مدارس

 در پایان دانشجو قادر باشد
 

  سابقه بهداشت مدارس در ایران را بیان کند        1-1

 مدارس را شرح دهدهمیت، اهداف و راهبردهای اساسی بهداشت ا        1-2

 را توصیف کند بهداشت مدارس مداخالت در اساسی راهبردهای 1-3

 

 ارتقا سالمت در مدارس اصول و مبانی تعریف -مدارس  و اصول خدمات بهداشتی مفاهیمآشنایی با  :دوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند مدارس و اصول خدمات بهداشتی مفاهیم 2-1

 ارتقا سالمت در مدارس را تعریف نماید اصول و مبانی 2-2

 در ایران و جهان را لیست کند بهداشت مدارس یشاخصها 2-3

 

ط،  الزامات ایمنی و پیشگیری و بهداشت محی  مبانی طراحی و فضای فیزیکی استاندارد مدارس آشنایی با :سوم اهداف ویژه جلسه

 از حوادث و سوانح و ارگونومی محیط از جمله صندلی ها و...

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند  مبانی طراحی و فضای فیزیکی استاندارد مدارس 3-1

 توضیح دهددر مدارس را  طیبهداشت محاصول  3-2

 اشنا باشد انحالزامات ایمنی و پیشگیری از حوادث و سوبا  3-3

 اشنا باشد طیمح یارگونوم با موضوعات سالمت دانش آموزان در رابطه با  3-4

 

 هیای دانش آموزان و اصول تغذ هیالگوهای تغذ آشنایی با :چهارم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را بشناسد  هیهرم تغذ 4-1

 دیانم ستیو رشد و نمو را  ل هیسو تغذ  یشاخصها 4-2

  دهد حیو رشد و نمو را توض هیسو تغذ  یکنترل شاخصها وهشی با  4-3

 

 در دانش آموزان عیشا یهایماریو ب هایدشوار آشنایی با :پنجم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

  دینما ستیدر دانش آموزان را ل عیشا یهایماریو ب هایدشوار 5-1

 در مدارس را شرح دهد  عیشا یهایماریاز ب یریشگیپ یراه ها  5-2

 دهد حیبهداشت توض نیرا در سطح مراقب ماریبرخورد با دانش اموزان ب یراه ها  5-3

 مشارکت دانش آموزان، کارکنان مدارس در خدمات بهداشت مدارس تینقش و اهم آشنایی با :ششم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

  را توضیح دهد ت دانش آموزانمشارک نقش و اهمیت   5-1

  راه های جلب مشارکت دانش اموزان را شرح دهد  5-2 
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اصول بهداشتی  اصول مراقبتهای اولیه،  مسایل بهداشتی به دانش آموزان و کارکنان مدارس، آشنایی با  :مهفت اهداف ویژه جلسه

 اردو ها و اردو گاه ها و همچنین  فعالیتهای ورزشی و ورزشگا ها

 پایان دانشجو قادر باشددر 
 را بدان هیاول یصول مراقبتها         7-1

 را توضیح دهد به دانش آموزان و کارکنان مدارس یبهداشت لینحوه آموزش مسا        7-2

 داشته باشد ییآشنا اردو ها و اردو گاه ها یبا اصول بهداشت 7-3

 ا توضیح دهدر و ورزشگا ها یورزش یتهایدر فعال یبهداشتمهم نکات  7-4

، بهداشت دهان و دندان ، دانش آموزان یبهداشت یو مراقبتها یغربالگر ناتیمعا با ییآشنا :ونهم متشه اهداف ویژه جلسه

 چشم یهایماریهداشت و کنترل بب

 در پایان دانشجو قادر باشد

 .تشریح دهد دانش آموزان یبهداشت یو مراقبتها یغربالگر ناتیمعاانواع  -8-1
 را شرح دهد شت دهان و دندانبهدا -8-2

  در دانش اموزان را بداند چشم یهایماریبهداشت و کنترل بکلیات  8-3

 

 بهداشت کودکان یو فرم مراقبتها ونیناسیواکسی، با بهداشت فرد ییآشنا : دهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 در پایان دانشجو قادر باشد
 تشریح کندی بهداشت فرداصول و اهمیت  10-1

 را به صورت خالصه شرح دهد دانش آموزان یمشکالت رفتار 10-2

 چهار مشکل عمده رفتاری دانش آموزان را به طور مفصل شرح دهد  -10

 

 انش آموزاند یبا مشکالت رفتار ییآشنا :مدهیاز اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 کند لیستدانش آموزان را  یمشکالت رفتار نواا  -11-1

 را به صورت خالصه شرح دهد دانش آموزان یمشکالت رفتاراهمیت پیشگیری و درمان   11-2

 چهار مشکل عمده رفتاری دانش آموزان را به طور مفصل شرح دهد 3 -11

 ت رفتاری را به طور خالصه توضیح دهدراه های پیشگیری از مشکال 11-4

 کودکان یریادگیبا مشکالت  ییآشنا :دوازدهم اهداف ویژه جلسه

 ر پایان دانشجو قادر باشدد
 دهد. حیتشرکودکان  یریادگیمشکالت علل  -12-1

 دهد. حیکودکان تشر یریادگیمشکالت  راه های پیشگیری از 12-2

 دهد. حیرا توض راه کارهای برخورد با مشکالت یادگیری 12-3

 

نامه  نییآ ن،یقوان و  سالمت مدرسه یشورا  ،ان لیبا شناسنامه سالمت دانش آموزان و تکم ییآشنا :سیزدهم اهداف ویژه جلسه

 رانیبهداشت مدارس ا یها و دستورلعملها

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را لیست کند رانیبهداشت مدارس ا ینامه ها و دستورلعملها نییآ ن،یقوان  مثالهایی از  13-1

 اشنا باشد ان لیبا شناسنامه سالمت دانش آموزان و تکم   13-2

 را شرح دهد سالمت مدرسه یشورا وظایف   13-3

 در کالس ارایه دهدرا  رانیبهداشت مدارس ا ینامه ها و دستورلعملها نییآ ن،یاز  قواننمونه هایی از     13-4
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 در مدرسه مداخله اموزشی یک و اجرای سنجی نیاز اجرای با ییآشنا :چهاردهمجلسه  ژهیاهداف و

 در پایان دانشجو قادر باشد 
 دهد  حیرا توض یسنج ازین کی یاجرا یگونگچ 14-1

  دینما انیمداخله را ب کی یمراحل طراح  -14-2

 دهد  حیرا توض یمداخله اموزش کی یمراحل اجرا -14-3

 مداخله را شرح دهد کی جینتا یابینحوه ارز -14-4

 : ارایه نتایج کار عملیپانزدهمجلسه  ژهیاهداف و

 اد نتیجه کار عملی خود را به شکل کنفرانس ارایه دهددر این جلسه دانش اموز الزم است ی

 

 منابع:

 مطالب ارایه شده توسط استاد طی دوره 

 مقاالتی که توسط استاد ارایه می گردد 

  ی، انتشارات واقف1131محمد رضا .بهداشت مدارس، چاپ اول، بهار  ،ینورکتاب. 

 یخدمات بهداشت اتیاکبر .اصول و کل یتر علدک ،یدکتر فرشته، فصل هشتم، بهداشت مدارس .در :عالم ،یمجلس 

 پور .چاپ  انیآن .ترجمه :فرشته فرز ریو تاث ییکارآ بهداشت،روبنسون .آموزش  یکل وونی. لفوردیاتیلویتونز :س تیک

 چاپ اول  ا،یپور

 معلم، آن، کتاب منبع  یعمل یبه جنبه ها شیبا گرا ییبهداشت، برنامه آموزش بهداشت مدارس ابتدا یسازمان جهان

 زاده، چاپ اول،  یکمار داحمدیدکتر س ،یرمضانخان یها، ترجمه :عل یماریب

 دانشگاه  یرمضانخان یدر بهداشت مدارس، ترجمه عل دیجد ییبهداشت، مدارس مروج بهداشت افق ها یسازمان جهان.

 بابل، چاپ اول، بهار یعلوم پزشک

 ول،چاپ رفاه، نوبت ا ان،یشهناز دزفول ،یخان یعال امکی:دکترس نیارتقاء بهداشت در مدارس، مترجم وهاوز،یه 

 زمستان 

 یمحمد رضا نور فیبهداشت مدارس، تال  

 بهداشت  یمنبع معلم، سازمان جهان ،ییبرنامه آموزش بهداشت مدارس ابتدا 

 
 جدول زمانبندی دروس دوره

 
-تاریخ عنوان درس جلسه

 ساعت

 وسیله کمک اموزشی مدرس

و  بهداشت مدارس در ایران سابقهآشنایی با  اول جلسه

 اساسی اهداف و راهبردهای اهمیت،

 بهداشت  مداخالت در

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه  8-10

 دی فلش و سی

و اصول خدمات  مفاهیمآشنایی با  دوم جلسه

اصول و  تعریف -مدارس  بهداشتی

 ارتقا سالمت در مدارس مبانی

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه  8-10

 فلش و سی دی

مبانی طراحی و فضای فیزیکی  آشنایی با سوم جلسه

و بهداشت محیط،    استاندارد مدارس

شگیری از حوادث و الزامات ایمنی و پی

سوانح و ارگونومی محیط از جمله صندلی 

 ها و...

 

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه  8-10

 فلش و سی دی

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه  10-8اي دانش آموزان و  هیالگوهاي تغذ آشنایی با چهارم   جلسه

 فلش و سی دی
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 هیاصول تغذ

در دانش  عیشا یهایماریو ب هایدشوار آشنایی با مپنج  جلسه

 آموزان

   شنبه  8-10

مشاركت دانش  تینقش و اهم آشنایی با ششم  جلسه

آموزان، كاركنان مدارس در خدمات 

 بهداشت مدارس

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه  8-10

 فلش و سی دی

مسایل بهداشتی   اصول مراقبتهای اولیه،آشنایی با  هفتم جلسه

اصول  به دانش آموزان و کارکنان مدارس، 

بهداشتی اردو ها و اردو گاه ها و همچنین  

 فعالیتهای ورزشی و ورزشگا ها

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه  8-10

 فلش و سی دی

جلسه هشتم و 

 نهم
 یو مراقبتها یغربالگر ناتیبا معا یی: آشنا

ان،  بهداشت دهان و دانش آموز یبهداشت

 چشم یهایماریدندان، بهداشت و کنترل ب

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه  8-10

 فلش و سی دی

و  ونیناسیواکسی، با بهداشت فرد ییآشنا دهم جلسه

 بهداشت کودکان یفرم مراقبتها

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه  8-10

 فلش و سی دی

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه  10-8 دانش آموزان یبا مشکالت رفتار ییآشنا زدهمیا جلسه

 فلش و سی دی
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه  10-8 کودکان یریادگیبا مشکالت  ییآشنا دوازدهم جلسه

 فلش و سی دی
و با شناسنامه سالمت دانش آموزان  ییآشنا سیزدهم  جلسه

 و  سالمت مدرسه یشورا ، ان لیتکم

 ینامه ها و دستورلعملها نییآ ن،یقوان

 رانیبهداشت مدارس ا

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه  8-10

 فلش و سی دی

 کی یو اجرا یسنج ازین یبا اجرا ییآشنا چهاردهم  جلسه

 در مدرسه یمداخله اموزش

 –وایت برد  -کماژی -کامپیوتر سیابانی شنبه  8-10

 فلش و سی دی

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر دانشجویان شنبه  10-8 ارایه کار عملی پانزدهم  جلسه

 فلش و سی دی

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر دانشجویان  یکار عمل هیارا جلسه شانزدهم

 فلش و سی دی

 

صورت انالین می باشد. سعی خواهد شد از همه راه های  ت پاندمی کرونا، تدریس بهلترم حاضر به ع احتماال روش تدریس:

قابل استفاده و امکانات موجود برای حد اکثر بهره وری دانشجویان استفاده شود. با اپلود مطالب، مقاالت و پاورپوینت و همچنین 

کالسها حضوری باشند . اگر متن سخنرانی توسط استاد و شرکت دانشجویان در صفحه مباحث امیدواریم به اهداف فوق برسیم

 سخنرانی و ارایه کنفرانس و ایده های نو توسط دانشجویان خواهد بود -بحث گروهی -روش تدریس به شکل حل مسله

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره  روش       آزمون

کل)بر حسب 

 درصد(

 ساعت تاریخ 

سوال طی ترم در صفحه 3-2درج  کوئیز

تکالیف و ارسال جواب توسط 

10% /////////////////////////// //////////////////////// 
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 فرزاد جلیلیاندکتر نام و امضای مدیر گروه:                             دکتر ثریا سیابانی  نام و امضای مدرس:    

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :                              تاریخ ارسال:                                        15/6/1400  تاریخ تحویل:         
 

 در سامانه نویدشجویان دان

پروژه تستی تشریحی و یا اجرای  ترم آزمون میان 

در صورت  توسط دانشجویان

 مجازی بودن کالسها

60%   

آزمون پایان 

 ترم

مطابق با سیاست دانشکده بعدا 

 اعالم خواهد شد

20%   

ل در احضور فع

ی کالسای بحثه

 انالین

 20%   

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

شان کالس  -2% کالسها را شرکت نماید . 75در صورت اراده دانشکده بر کالس حضوری حد اقل  -1دانشجو بایستی :   
ا در طول خضور درس را حفظ کند و به مقرراتی که ابتدای دوره ذکر می شود احترام بگذارد) به عنوان مثال مبایل خود ر

 در کالس خاموش نگه دارد(
در بحثهای گروهی  -بازخوردهای استاد را مطالعه و بازخئرد بدهد -تحویل بدهد عبرای کالسهای مجازی : تکالیه را به موق

 در امتحانات به موقع شرکت کند.  -واتس اپ شرکت نماید

 


