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  بسمعه تعالي

  
  اهكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشدانشگاه علوم پزش

  بهداشت دانشكده
  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتگروه 

 
  مدارس و آموزان دانش بهداشت: درس عنوان

 چهار ترم يعمومدانشجويان كارشناسي پيوسته بهداشت  :مخاطبان

 يمهد دكتر سهم ينظر واحد 5/1) (يعمل واحد 5/0+  ينظر واحد 5/1( واحد 2 ):واحد از استاد سهم يا( واحد تعداد
  جلسه 13) جهيعلو ييرزايم

 15/12 ساعت تا 15/10از ساعت  دوشنبه :فراگير سؤاالت به پاسخگويي ساعت

  98-99نيمسال اول تحصيلي  12:15الي  10:15شنبه چهار :)تحصيلي نيمسال و ساعت روز،( درس ارائه زمان

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

 ندارد :نياز پيش درس

  
  : هدف كلي درس

  نش آموزان و مدارسبا بهداشت دا 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 دورهبا شناسايي شرايط دانش آموزان و انجام معاينات 

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

  . را فرا خواهد گرفت بهداشت دانش آموزان در اين درس دانشجو جزئيات. خواهد رفت
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  :ساتاهداف كلي جل

 مدارس و خدمات بهداشتي بهداشت مدارستعريف  - 1

 نقش مدرسه در زندگي خانوادگي و اجتماعي - 2

 رشد و تكامل در سنين مدرسه - 3

 و مراكز بهداشت مدارسنحوه معاينات دانش آموزان در  - 4

 و اختالالت ها يماريبچگونگي تشخيص زودرس و بموقع  - 5

 واگير در مدارس يها يماريبچگونگي كنترل  - 6

 سازي و ايمن سازي در مدارسمقررات جدا - 7

 مهم از جمله ايدز يها يماريبنحوه انتقال  - 8

 بهداشت محيط مدرسه و افدامات الزم براي پيشگيري از سوانح و حوادث - 9

 و  اهيمت آن مدارس در بهداشتچگونگي آموزش  - 10

 كودكان نيازمند مراقبت خاص در مدارس - 11

 ايرانكليات بهداشت رواني دانش آموزان و مسائل نوجوانان در  - 12

 نقش مشاركت دانش آموزان و معلمين در ارتقاي سطح بهداشت مدارس - 13
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  : اهداف ويژه رفتاري به تفكيك اهداف كلي هر جلسه

  جلسه اول 
 مدارس يبهداشت مدارس و خدمات بهداشت فيبا تعر ييآشنا: هدف كلي

  اهداف رفتاري
 . كند فيتعررا بهداشت مدارس  1

 .توضيح دهدرامدارس يخدمات بهداشت 2

  .را نام ببرد بهداشت مدارسعناصر   3
  .را نام ببردمدارسيخدمات بهداشتاجزاي  4

  : درپايان دانشجو
 . كند فيتعررا بهداشت مدارس بتواند  1

 .را توضيح دهد مدارس يخدمات بهداشتبتواند  2

  .را نام ببرد بهداشت مدارسعناصر بتواند   3
 .را نام ببردمدارسيهداشتخدمات باجزاي بتواند  4

 

    

  جلسه دوم
 يو اجتماع يخانوادگ يقش مدرسه در زندگنبا  ييآشنا: هدف كلي

  اهداف رفتاري
 .توضيح دهدرايخانوادگيقش مدرسه در زندگن 1

  .را شرح دهد ياجتماع يقش مدرسه در زندگن  2
  .را شرح دهدسالمت فردقش مدرسه در ن 3

   :درپايان دانشجو
 .توضيح دهدرا  يخانوادگ يقش مدرسه در زندگنبتواند  1

 .را شرح دهدياجتماعيقش مدرسه در زندگنبتواند  2
  .را شرح دهد سالمت فردقش مدرسه در نبتواند   3
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  جلسه سوم
 مدرسه نيبا رشد و تكامل در سن ييآشنا: هدف كلي

  اهداف رفتاري
 .شرح دهدرا  غرشد و تكامل مرحله قبل از بلو 1

 .را شرح دهدمرحله قبل از بلوغيرشد و تكامل جسمان 2
   .را شرح دهد مرحله قبل از بلوغ شناختيرشد و تكامل   3

  : درپايان دانشجو
 .شرح دهدرا  رشد و تكامل مرحله قبل از بلوغبتواند  1

  .را شرح دهد مرحله قبل از بلوغي رشد و تكامل جسمانبتواند   2
  .را شرح دهد مرحله قبل از بلوغ شناختيرشد و تكامل ند بتوا  3
  .را شرح دهد رشد و تكامل رواني جنسي مرحله بلوغبتواند   4
 .را شرح دهدمذهبي و معنويرشد و تكامل روانيبتواند  5

 

  

  جلسه چهارم
  دانش آموزان در مدارس و مراكز بهداشت ناتيبا نحوه معا ييآشنا: هدف كلي
  ارياهداف رفت

 .را نام ببرددانش آموزان در مدارس ناتيمعاانواع  1

  .را نام ببرد دانش آموزان در مراكز بهداشت ناتيمعاانواع   2
 .را شرح دهددانش آموزان در مدارسناتيمعاچگونگي انجام  3
   .را شرح دهد دانش آموزان مراكز بهداشت ناتيمعاچگونگي انجام   4

  : در پايان دانشجو
 .را نام ببرددانش آموزان در مدارس ناتيمعاانواع تواند ب 1

  .را نام ببرد دانش آموزان در مراكز بهداشت ناتيمعاانواع بتواند   2
 .را شرح دهددانش آموزان در مدارسناتيمعاچگونگي انجام بتواند  3
  .را شرح دهد دانش آموزان مراكز بهداشت ناتيمعاچگونگي انجام بتواند   4
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  نجمپجلسه
 و اختالالت ها يماريبزودرس و بموقع  صيتشخ يبا چگونگ ييآشنا: هدف كلي

  اهداف رفتاري
 .را شرح دهد و اختالالت ها يماريبزودرس و بموقع  صيتشخ 1

 .را نام ببردزودرسصيتشخدارايو اختالالت ها يماريب 2
  .دهد را شرح ها يماريببرخي زودرس و بموقع  صيتشخ يچگونگ  3
  .را شرح دهداختالالتبرخيزودرس و بموقع صيتشخ يچگونگ 4

  : در پايان دانشجو
 .را شرح دهد و اختالالت ها يماريبزودرس و بموقع  صيتشخبتواند  1

  .را نام ببردزودرس  صيتشخداراي  و اختالالت ها يماريببتواند   2
  .را شرح دهد ها يماريببرخي زودرس و بموقع  صيتشخ يچگونگبتواند   3
 .را شرح دهداختالالتبرخيزودرس و بموقعصيتشخ يچگونگبتواند  4

 

  

  جلسه ششم
 در مدارس ريواگ يها يماريبكنترل  يبا چگونگ ييآشنا: هدف كلي

  اهداف رفتاري
 .را نام ببرددر مدارسريواگ يها يماريبانواع  1

  .ا شرح دهدر در مدارس ريواگ يها يماريبكنترل  يچگونگ  2
  .را شرح دهددر مدارسريواگيهايماريبكنترل يچگونگهاي راه 3

  : در پايان دانشجو
 .را نام ببرد در مدارس ريواگ يها يماريبانواع بتواند  1

 .را شرح دهددر مدارسريواگيهايماريبكنترل يچگونگبتواند  2
  .را شرح دهد در مدارس ريواگ يها يماريبكنترل  يچگونگهاي  راهبتواند   3
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  جلسه هفتم
 در مدارس يساز منيو ا يبا مقررات جداساز ييآشنا: هدف كلي

  اهداف رفتاري
 .كند فيتعررا  در مدارس يساز منيو ا يمقررات جداساز 1

 .را شرح دهددر مدارس يمقررات جداساز 2
   .را شرح دهد در مدارس يساز منيمقررات ا  3

  : انشجودر پايان د
 .كند فيتعررا  در مدارس يساز منيو ا يمقررات جداسازبتواند  1

  .را شرح دهد در مدارس يمقررات جداسازبتواند   2
  .را شرح دهد در مدارس يساز منيمقررات ابتواند   3

 

  

  جلسه هشتم
 ي مهمها يماريبنحوه انتقال با  ييآشنا: هدف كلي

 اهداف رفتاري

 .ي مهم قابل انتقال در مدارس را نام ببردها يماريب 1

  .ي مهم را شرح دهدها يماريبانتقال ي ها راه  2
 .ي مهم را شرح دهدهايماريبانتقال  يچگونگ 3

  : در پايان دانشجو
 .ي مهم قابل انتقال در مدارس را نام ببردها يماريببتواند  1

 .رح دهدي مهم را شهايماريبانتقال ي ها راهبتواند  2
  .ي مهم را شرح دهدها يماريبانتقال  يچگونگبتواند   3

 

  

  جلسه نهم
 بهداشت محيط مدرسه و اقدامات الزم براي پيشگيري از سوانح و حوادثبا  ييآشنا: هدف كلي

 اهداف رفتاري

 .كند فيتعربهداشت محيط مدرسه را  1

 .عناصر بهداشت محيط مدرسه را شرح دهد 2
  .زم براي پيشگيري از سوانح و حوادث را شرح دهداقدامات ال  3

  : در پايان دانشجو
 .كندفيتعربهداشت محيط مدرسه رابتواند  1

  .عناصر بهداشت محيط مدرسه را شرح دهد دناوتب  2
 .اقدامات الزم براي پيشگيري از سوانح و حوادث را شرح دهد دناوتب 3
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  جلسه دهم
 و  اهيمت آن مدارس در تبهداشچگونگي آموزش با  ييآشنا: هدف كلي

 يراتفرفدها
 .كند فيتعررا  مدارس در بهداشتآموزش  1

 .را شرح دهدمدارسدربهداشتاهيمت آموزش  2
  .را شرح دهد مدارس در بهداشتچگونگي آموزش   3

  : در پايان دانشجو
 .كند فيتعررا  مدارس در بهداشتآموزش  دناوتب 1

  .را شرح دهد مدارس در بهداشتاهيمت آموزش  دناوتب  2
  .را شرح دهد مدارس در بهداشتچگونگي آموزش  دناوتب  3

 

  

  جلسه يازدهم
 كودكان نيازمند مراقبت خاص در مدارسبا  ييآشنا: هدف كلي

 يراتفرفادها
 .كودكان نيازمند مراقبت خاص در مدارس را نام ببرد 1

  .ي خاص در كودكان را نام ببردها يماريب  2
 .چگونگي مراقبت خاص در مدارس را شرح دهد 3
  : پايان دانشجودر
 .كودكان نيازمند مراقبت خاص در مدارس را نام ببرد دناوتب 1

 .ي خاص در كودكان را نام ببردها يماريب دناوتب 2
  .چگونگي مراقبت خاص در مدارس را شرح دهد دناوتب  3

 

  

  جلسه دوازدهم
 كليات بهداشت رواني دانش آموزان و مسائل نوجوانان در ايرانبا  ييآشنا: هدف كلي

 يراتفرفادها
 .كندفيتعربهداشت رواني را  1

  .مسائل سالمت نوجوانان در ايران را شرح دهد  2
  .مسائل سالمت رواني دانش آموزان را شرح دهدهاي پيشگيري، تشخيص وراه 3

  : در پايان دانشجو
 .كند فيتعربهداشت رواني را  دناوتب1

 .مسائل سالمت نوجوانان در ايران را شرح دهد دناوتب 2
  .مسائل سالمت رواني دانش آموزان را شرح دهدهاي پيشگيري، تشخيص و  راه دناوتب 3
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  جلسه سيزدهم
 بهداشت مدارسنقش مشاركت دانش آموزان و معلمين در ارتقاي سطح با  ييآشنا: هدف كلي

 يراتفرفادها
 .نقش مشاركت دانش آموزان در ارتقاي سطح بهداشت مدارس را شرح دهد1

 .نقش مشاركت معلمين در ارتقاي سطح بهداشت مدارس را شرح دهد 2
  .چگونگي مشاركت دانش آموزان و معلمين در ارتقاي سطح بهداشت مدارس را شرح دهد 3

  : در پايان دانشجو
 .نقش مشاركت دانش آموزان در ارتقاي سطح بهداشت مدارس را شرح دهد دناوتب1

  .نقش مشاركت معلمين در ارتقاي سطح بهداشت مدارس را شرح دهد دناوتب 2
  .چگونگي مشاركت دانش آموزان و معلمين در ارتقاي سطح بهداشت مدارس را شرح دهد دناوتب 3
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  : عمناب

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

  )آخرين ويرايش( رمضانخانيدكتر بهداشت مدارس كتاب  -

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

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

  سنجش و ارزشيابي 

  ساعت  تاريخ  )حسب درصد بر( سهم از نمره كل  روش  آزمون
    از جلسه سوم تا انتهاي ترم  نمره 2  تركيبي  يا دوره يها آزمون

    29/08/1398   نمره 4 تركيبي  ترم انيآزمون م
   آموزش دانشكده اعالم خواهد كرد  نمره 14 تركيبي  ترم انيآزمون پا
  

  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود يمان محترم انتظار يدانشجو از

 .ق در جلسات درس داشته باشنديحضور 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 نماكود را در تلفن همراه خ - 5

  

  
  دكتر مهدي ميرزايي علويجه :ي مدرسام و امضان
  حسين اشترياندكتر  :ي مدير گروهام و امضان
 صفري ايرؤدكتر  :دانشكده EDOي مسئول ام و امضان

  
 :لاارس ريخات      : لاارس ريخات        : تحويل ريخات

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

  ده بهداشتكدانش 3كالس شماره     12:15الي  10:15شنبه چهار: روز و ساعت جلسه

  مدرس موضوع درس  تاريخ جلسه
  يي علويجهمهدي ميرزادكتر   مدارس يبهداشت خدمات و مدارس بهداشت فيتعر با ييآشنا 27/06/1398  1
 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   ياجتماع و يخانوادگ يزندگ در مدرسه نقش با ييآشنا 03/07/1398  2

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر  مدرسهنيسندرتكاملورشدباييآشنا 10/07/1398 3

 مراكـز  ومـدارسدرآمـوزاندانـشنـاتيمعانحوهباييآشنا 17/07/1398 4
  بهداشت

 يرزايي علويجهمهدي مدكتر 

 و هـا  يمـار يب بموقـع  و زودرس صيتشـخ  يچگونگ با ييآشنا 24/07/1398  5
  اختالالت

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر 

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   مدارسدرريواگيهايماريبكنترليچگونگباييآشنا 01/08/1398 6

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   رسمدادريسازمنياويجداسازمقرراتباييآشنا 08/08/1398 7

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر  مهميهايماريبانتقالنحوهباييآشنا 22/08/1398 8

ــرا الزماقــداماتومدرســهطيمحــبهداشــتبــاييآشــنا 29/08/1398 9  يب
  حوادث و سوانح از يريشگيپ

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر 

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   آن متياه  و مدارس در داشتبه آموزش يچگونگ با ييآشنا 06/09/1398  10

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر   مدارس در خاص مراقبت ازمندين كودكان با ييآشنا 13/09/1398  11

ـ  بهداشـت  اتيـ كل بـا  ييآشنا 20/09/1398  12  مسـائل  و آمـوزان  دانـش  يروان
  رانيا در نوجوانان

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر 

 يارتقـا  درنيمعلمـ وآمـوزاندانشمشاركتنقشباييآشنا 27/09/1398 13
 مدارسبهداشتسطح

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر 

 

  


