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  بسمعه تعالي

  
  اهكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشدانشگاه علوم پزش

  بهداشت دانشكده
  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتگروه 

 
  و ارتقاء سالمت مدارس بهداشت: درس عنوان

  لوا ترم بهداشت آموزشارشد دانشجويان كارشناسي  :مخاطبان

  جلسه 17) نظري( واحد 2 ):واحد از استاد سهم يا( واحد تعداد

 12:15 الي 10:15از ساعت  دوشنبه :فراگير سؤاالت به پاسخگويي ساعت

  98-99نيمسال اول تحصيلي  16الي  14شنبه  :)تحصيلي نيمسال و ساعت روز،( درس ارائه زمان

 اريسالمت؛ استاد ياستگذاريس MPHسالمت و  يآموزش بهداشت و ارتقا يتخصص يدكتر( دكتر مهدي ميرزايي علويجه :مدرس
 )كرمانشاه يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشك ؛و ارتقاي سالمتبهداشت آموزش گروه 

 ندارد :نياز پيش درس

  
  : هدف كلي درس

  ، برنامه ريزي آموزشيبهداشت مدارساهميت، اهداف و اصول خدمات با  انيدانشجو ييشناآ

  :شرح درس

و  نـد يآ يمـ در سيستم سالمت كشور ما بـه حسـاب    يدرمانگروه هدف بسيار مهمي براي ارائه خدمات بهداشتي دانش آموزان 

  .، حفظ و ارتقاء سالمت آنان نقش بسيار مهمي در سالمت جامعه خواهد داشتنيتأم

آن به منظور تشخيص به موقع و زودهنگام اختالالت جسمي و رواني  يا دورهانجام معاينات با شناسايي شرايط دانش آموزان و 

سطح سالمت گروه سـني كـودك و نوجوانـان و جوانـان مـا بـاالتر        شود يمي انجام بهداشت در آنان كه توسط كاركنان سيستم

  . فترا فرا خواهد گر بهداشت دانش آموزان در اين درس دانشجو جزئيات. خواهد رفت
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  :اهداف كلي جلسات

  سابقه بهداشت مدارس در ايران -1

  اهميت، اهداف و راهبردهاي اساسي بهداشت مدارس - 2

  مفاهيم و اصول خدمات بهداشت مدارس - 3

  زندگي يها مهارتآموزش  - 4

  تعريف، اصول و مباني ارتقاء سالمت در مدارس - 5

  اصول تغذيه و رفتارهاي غذايي - 6

  بهداشت محيط مدارسايمني و  - 7

  پيشگيري از حوادث دانش آموزان - 8

  خدمات بهداشتي درماني الزم در مدارس - 9

  و كاركنان مدارس در خدمات بهداشت مدارس ها آننقش و اهميت مشاركت دانش آموزان، اولياء  - 10

  بهداشت مدارس يها شاخص - 11

  اصول برنامه ريزي بهداشت مدارس - 12

  بهداشت مدارساصول برنامه ريزي  - 13

  بر سالمت دانش آموزان مؤثرعوامل  - 14

  در دانش آموزانغير واگير شايع  يها يماريبمسائل و  - 15

  شايع واگير در دانش آموزان يها يماريبمسائل و  - 16

  نقش بهداشت مدارس در ارتقاء سالمت جامعه - 17
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  اهداف ويژه رفتاري به تفكيك اهداف كلي هر جلسه

 رانيا در مدارس بهداشت سابقه: اول هدف كلي جلسه
 :اول اهداف ويژه جلسه

  .تعريف كندرا  مدارس بهداشت -1
  .توضيح دهد را رانيا در مدارس بهداشت سابقه -2

  : درپايان دانشجو قادر باشد
 .برخوردار باشدمدارسبهداشتاز درك درستي نسبت به-1
 .را داشته باشدرانيادرمدارسبهداشت سابقهشرح  توانايي-2
  

 اهميت، اهداف و راهبردهاي اساسي بهداشت مدارس: دوم هدف كلي جلسه
 :دوم اهداف ويژه جلسه

 .شرح دهدرابهداشت مدارس اهميت-1
 .توضيح دهدرااهداف و راهبردهاي اساسي بهداشت مدارس-2

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشد بهداشت مدارس اهميتاز درك درستي نسبت به  - 1
  .را داشته باشد اهداف و راهبردهاي اساسي بهداشت مدارسشرح  توانايي - 2
  

 مفاهيم و اصول خدمات بهداشت مدارس: سوم هدف كلي جلسه
 :سوم اهداف ويژه جلسه

  .تعريف كندرا  مفاهيم بهداشت مدارس -1
  .توضيح دهد را اصول خدمات بهداشت مدارس -2

  : درپايان دانشجو قادر باشد
 .برخوردار باشدمفاهيم بهداشت مدارساز درك درستي نسبت به-1
 .را داشته باشداصول خدمات بهداشت مدارسشرح  توانايي-2
  

 زندگي يها مهارتآموزش :چهارم هدف كلي جلسه
 :چهارم اهداف ويژه جلسه

 .تعريف كندرا  زندگي يها مهارت-1
 .توضيح دهد را زندگي يها مهارت-2

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشد زندگي يها مهارت از درك درستي نسبت به - 1
  .را داشته باشد زندگي يها مهارت شرح توانايي - 2
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 تعريف، اصول و مباني ارتقاء سالمت در مدارس:پنجم هدف كلي جلسه
 :پنجم اهداف ويژه جلسه

  .تعريف كندرا  سالمت در مدارسارتقاء  -1
 .توضيح دهدرااصول و مباني ارتقاء سالمت در مدارس-2

  : درپايان دانشجو قادر باشد
 .برخوردار باشدارتقاء سالمت در مدارساز درك درستي نسبت به-1
 .را داشته باشداصول و مباني ارتقاء سالمت در مدارسشرح  توانايي-2
  

 اصول تغذيه و رفتارهاي غذايي:ششم هدف كلي جلسه
 :ششم اهداف ويژه جلسه

 .تعريف كندرااصول تغذيه در بهداشت مدارس-1
  .توضيح دهد در بهداشت مدارس را رفتارهاي غذايي -2

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشداصول تغذيه در بهداشت مدارس از درك درستي نسبت به  - 1
  .را داشته باشددر بهداشت مدارس  رفتارهاي غذاييشرح  توانايي - 2
  

 ايمني و بهداشت محيط مدارس:هفتم هدف كلي جلسه
 :هفتم اهداف ويژه جلسه

  .شرح دهدرا  ايمني در مدارس -1
 .توضيح دهدرابهداشت محيط مدارس-2

  : درپايان دانشجو قادر باشد
 .برخوردار باشديمني در مدارساز درك درستي نسبت به-1
 .را داشته باشدبهداشت محيط مدارسشرح  توانايي-2
  

 پيشگيري از حوادث دانش آموزان:هشتم هدف كلي جلسه
 :هشتم اهداف ويژه جلسه

 .توضيح دهدراپيشگيري از حوادث دانش آموزانچگونگي -1
  : درپايان دانشجو قادر باشد

  .برخوردار باشدپيشگيري از حوادث دانش آموزانچگونگياز درك درستي نسبت به-1
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 خدمات بهداشتي درماني الزم در مدارس: نهم هدف كلي جلسه
 :نهم اهداف ويژه جلسه

  .توضيح دهد را خدمات بهداشتي درماني الزم در مدارسچگونگي تشخيص و رائه  -1
  : درپايان دانشجو قادر باشد

  .را داشته باشدخدمات بهداشتي درماني الزم در مدارسچگونگي تشخيص و رائه توانايي-1
  

  و كاركنان مدارس در خدمات بهداشت مدارس ها آننقش و اهميت مشاركت دانش آموزان، اولياء : دهم هدف كلي جلسه
 :دهم اهداف ويژه جلسه

  .شرح دهدرا  نقش و اهميت مشاركت دانش آموزان در خدمات بهداشت مدارس -1
  .توضيح دهد را اهميت مشاركت اولياء و كاركنان مدارس در خدمات بهداشت مدارسنقش و -2

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشد نقش و اهميت مشاركت دانش آموزان در خدمات بهداشت مدارساز درك درستي نسبت به  - 1
  .را داشته باشد خدمات بهداشت مدارسنقش و اهميت مشاركت اولياء و كاركنان مدارس در شرح  توانايي - 2
  

 بهداشت مدارس يها شاخص:يازدهم هدف كلي جلسه
 :يازدهم اهداف ويژه جلسه

 .توضيح دهدرابهداشت مدارس يها شاخص-1
  : درپايان دانشجو قادر باشد

  .برخوردار باشد بهداشت مدارس يها شاخصاز درك درستي نسبت به  - 1
  

 اصول برنامه ريزي بهداشت مدارس:دوازدهم هدف كلي جلسه
 :دوازدهم اهداف ويژه جلسه

  .توضيح دهد را اصول برنامه ريزي بهداشت مدارس -1
  : درپايان دانشجو قادر باشد

  .را داشته باشد برنامه ريزي بهداشت مدارسانجام  توانايي - 1
  

 اصول برنامه ريزي بهداشت مدارس:سيزدهم هدف كلي جلسه
 :سيزدهم جلسه اهداف ويژه

  .توضيح دهد را اصول برنامه ريزي بهداشت مدارس -1
  : درپايان دانشجو قادر باشد

  .را داشته باشد برنامه ريزي بهداشت مدارسانجام  توانايي - 1
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 بر سالمت دانش آموزان مؤثرعوامل :چهاردهم هدف كلي جلسه
 :چهاردهم اهداف ويژه جلسه

  .توضيح دهد را دانش آموزانبر سالمت  مؤثرعوامل  -1
  : درپايان دانشجو قادر باشد

  .برخوردار باشدبر سالمت دانش آموزانمؤثرعواملاز درك درستي نسبت به-1
  

  شايع غير واگير در دانش آموزان يها يماريبمسائل و :پانزدهم هدف كلي جلسه
 :پانزدهم اهداف ويژه جلسه

  .توضيح دهد را واگير در دانش آموزان شايع غير يها يماريبمسائل و  -1
  : درپايان دانشجو قادر باشد

  .برخوردار باشد شايع غير واگير در دانش آموزانيهايماريبمسائل واز درك درستي نسبت به-1
  

  شايع واگير در دانش آموزان يها يماريبمسائل و :شانزدهم هدف كلي جلسه
 :شانزدهم اهداف ويژه جلسه

 .توضيح دهدراشايع واگير در دانش آموزان يها يماريبمسائل و -1
  : درپايان دانشجو قادر باشد

  .برخوردار باشدشايع واگير در دانش آموزانيهايماريبمسائل واز درك درستي نسبت به-1
  

 نقش بهداشت مدارس در ارتقاء سالمت جامعه:هفدهم هدف كلي جلسه
 :هفدهم اهداف ويژه جلسه

 .توضيح دهدرانقش بهداشت مدارس در ارتقاء سالمت جامعه-1
  : درپايان دانشجو قادر باشد

 .را داشته باشدنقش بهداشت مدارس در ارتقاء سالمت جامعهشرح  توانايي-1
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  : منابع

  

  )آخرين ويرايش(كتاب جامع بهداشت عمومي دكتر حاتمي و همكاران  -

  )آخرين ويرايش( رمضانخانيدكتر بهداشت مدارس كتاب  -

  محمد رضا نوري فيتألبهداشت مدارس  -

  »سخنراني، بحث گروهي، ايفاي نقش، مشاركت فردي و گروهي«: روش تدريس

  »وايت برد، ويديو پروژكتور، رايانه«: كمك آموزشي يها سانهر

  سنجش و ارزشيابي 

  ساعت  تاريخ )حسب درصدبر(سهم از نمره كل روش آزمون
    از جلسه سوم تا انتهاي ترم نمره2 تركيبي  يا دورهيهاآزمون

    29/08/1398 نمره4 تركيبي  ترمانيآزمون م
   آموزش دانشكده اعالم خواهد كرد نمره14 تركيبي  ترمانيآزمون پا

  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود يمان محترم انتظار ياز دانشجو

 .جلسات درس داشته باشندق در يحضور منظم و دق - 1

 .نديت نماكمشار يآموزش يها تيفعالو  يگروه يها بحثدر  - 2

 .را داشته باشند يبه سؤاالت مبحث قبل ييپاسخ گو يدر هر جلسه آمادگ - 3

 .ندياستفاده نما يمعتبر علم يها تيساگر منابع و ياز د - 4

 .نديالس خاموش نماكتلفن همراه خود را در  - 5

  مهدي ميرزايي علويجهدكتر  :ي مدرسام و امضان

  اشترياندكتر حسين  :ي مدير گروهام و امضان

 صفري ايرؤدكتر  :دانشكده EDOي مسئول ام و امضان

       : لاريخ ارسات        : ريخ تحويلات

  

  : مدير گروه و امضا ييدتأ      □خير        ■بله : آيا طرح درس براي اولين بار تدوين شده
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  و ارتقاء سالمت مدارس بهداشت :جدول زمانبندي درس

  ده بهداشتكدانش 3كالس شماره     16الي  14شنبه : روز و ساعت جلسه

  مدرس موضوع درس  تاريخ جلسه
  مهدي ميرزايي علويجهدكتر   سابقه بهداشت مدارس در ايران 23/06/1398  1

 ميرزايي علويجهمهدي دكتر   اهميت، اهداف و راهبردهاي اساسي بهداشت مدارس 30/06/1398  2

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   مفاهيم و اصول خدمات بهداشت مدارس 06/07/1398  3

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر  زندگييهامهارتآموزش 13/07/1398 4

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر  تعريف، اصول و مباني ارتقاء سالمت در مدارس 20/07/1398 5

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   رفتارهاي غذايياصول تغذيه و  04/08/1398  6

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   ايمني و بهداشت محيط مدارس 11/08/1398  7

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   پيشگيري از حوادث دانش آموزان 18/08/1398  8

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر  خدمات بهداشتي درماني الزم در مدارس 25/08/1398 9

و كاركنان هاآننقش و اهميت مشاركت دانش آموزان، اولياء 02/09/1398 10

  مدارس در خدمات بهداشت مدارس

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر 

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر  بهداشت مدارسيهاشاخص 09/09/1398 11

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   اصول برنامه ريزي بهداشت مدارس 16/09/1398  12

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   اصول برنامه ريزي بهداشت مدارس 23/09/1398  13

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   بر سالمت دانش آموزان مؤثرعوامل  30/09/1398  14

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   شايع غير واگير در دانش آموزانيهايماريبمسائل و 23/09/1398 15

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر  شايع واگير در دانش آموزانيهايماريبمسائل و 07/10/1398 16

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   نقش بهداشت مدارس در ارتقاء سالمت جامعه 14/10/1398  17

 

  


