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 بسمعه تعالی

 
 اهکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشدانشگاه علوم پزش

 بهداشت دانشکده

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتگروه 
 

 و ارتقاء سالمت مدارس بهداشت: درس عنوان

 اول ترم بهداشت آموزشارشد دانشجویان کارشناسی  :مخاطبان

 جلسه( 8ساعت عملی ) 17+  جلسه 17( نظری) واحد 2 (:واحد از استاد سهم یا) واحد تعداد

 12:15 الی 10:15از ساعت  دوشنبه :فراگیر سؤاالت به پاسخگویی ساعت

 99-400نیمسال اوّل تحصیلی  16الی  14شنبه  :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

 اریسالمت؛ استاد یاستگذاریس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکتر دکتر مهدی میرزایی علویجه :مدرس

 کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشک ؛و ارتقای سالمتبهداشت آموزش گروه 

 ندارد :نیاز پیش درس

 

 : هدف کلی درس

 ، برنامه ریزی آموزشیبهداشت مدارساهمیت، اهداف و اصول خدمات با  انیدانشجو ییشناآ

 شرح درس:

و  ناد یآ یما در سیستم سالمت کشور ماا باه حساا      یدرمانگروه هدف بسیار مهمی برای ارائه خدمات بهداشتی دانش آموزان 

 ، حفظ و ارتقاء سالمت آنان نقش بسیار مهمی در سالمت جامعه خواهد داشت.نیتأم

آن به منظور تشخیص به موقع و زودهنگام اختالالت جسمی و روانای   یا دورهناسایی شرایط دانش آموزان و انجام معاینات با ش

سطح سالمت گاروه سانی کاود  و نوجواناان و جواناان ماا بااالتر         شود یمی انجام بهداشت در آنان که توسط کارکنان سیستم

 را فرا خواهد گرفت.  بهداشت دانش آموزان خواهد رفت. در این درس دانشجو جزئیات
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 :اهداف کلی جلسات

 سابقه بهداشت مدارس در ایران -1

 اهمیت، اهداف و راهبردهای اساسی بهداشت مدارس -2

 مفاهیم و اصول خدمات بهداشت مدارس -3

 زندگی یها مهارتآموزش  -4

 تعریف، اصول و مبانی ارتقاء سالمت در مدارس -5

 تغذیه و رفتارهای غذاییاصول  -6

 ایمنی و بهداشت محیط مدارس -7

 پیشگیری از حوادث دانش آموزان -8

 خدمات بهداشتی درمانی الزم در مدارس -9

 و کارکنان مدارس در خدمات بهداشت مدارس ها آننقش و اهمیت مشارکت دانش آموزان، اولیاء  -10

 بهداشت مدارس یها شاخص -11

 بهداشت مدارساصول برنامه ریزی  -12

 اصول برنامه ریزی بهداشت مدارس -13

 بر سالمت دانش آموزان مؤثرعوامل  -14

 در دانش آموزانغیر واگیر شایع  یها یماریبمسائل و  -15

 شایع واگیر در دانش آموزان یها یماریبمسائل و  -16

 نقش بهداشت مدارس در ارتقاء سالمت جامعه -17
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 تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رفتاری به 

 رانیا در مدارس بهداشت سابقهاوّل:  هدف کلی جلسه

 :اوّل اهداف ویژه جلسه

 .تعریف کندرا  مدارس بهداشت -1

 توضیح دهد. را رانیا در مدارس بهداشت سابقه -2

 تاریخچه بهداشت مدارس را شرح دهد. -3

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. مدارس بهداشت نسبت بهاز در  درستی  -1

 را داشته باشد. رانیا در مدارس بهداشت سابقهشرح  توانایی -2

 

 اهمیت، اهداف و راهبردهای اساسی بهداشت مدارسدوّم:  هدف کلی جلسه

 :دوّم اهداف ویژه جلسه

 .شرح دهدرا  بهداشت مدارس اهمیت -1

 توضیح دهد. را مدارساهداف و راهبردهای اساسی بهداشت  -2

 اهیمت سالمت در مدارس را توضیح دهد. -3

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. بهداشت مدارس اهمیتاز در  درستی نسبت به  -1

 را داشته باشد. اهداف و راهبردهای اساسی بهداشت مدارسشرح  توانایی -2

 

 بهداشت مدارسمفاهیم و اصول خدمات سوّم:  هدف کلی جلسه

 :سوّم اهداف ویژه جلسه

 .تعریف کندرا  مفاهیم بهداشت مدارس -1

 توضیح دهد. را اصول خدمات بهداشت مدارس -2

 خدمات بهداشت مدارس را نام ببرد. -4

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. مفاهیم بهداشت مدارساز در  درستی نسبت به  -1

 را داشته باشد. اصول خدمات بهداشت مدارسشرح  توانایی -2

 

 زندگی یها مهارتآموزش چهارم:  هدف کلی جلسه

 :چهارم اهداف ویژه جلسه

 .تعریف کندرا  زندگی یها مهارت -1

 توضیح دهد. را زندگی یها مهارت -2

 مهارت های زندگی را با ذکر مثال توضیح دهد. -3
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 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. زندگی یها مهارت در  درستی نسبت بهاز  -1

 را داشته باشد. زندگی یها مهارت شرح توانایی -2

 

 تعریف، اصول و مبانی ارتقاء سالمت در مدارسپنجم:  هدف کلی جلسه

 :پنجم اهداف ویژه جلسه

 .تعریف کندرا  ارتقاء سالمت در مدارس -1

 توضیح دهد. را مدارساصول و مبانی ارتقاء سالمت در  -2

 تعاریف ارتقا مدارس را مقایسه کند. -3

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. ارتقاء سالمت در مدارس از در  درستی نسبت به -1

 را داشته باشد. اصول و مبانی ارتقاء سالمت در مدارسشرح  توانایی -2

 

 غذاییاصول تغذیه و رفتارهای ششم:  هدف کلی جلسه

 :ششم اهداف ویژه جلسه

 .تعریف کندرا اصول تغذیه در بهداشت مدارس  -1

 توضیح دهد. در بهداشت مدارس را رفتارهای غذایی -2

 مواد مغذی موثر برای دانش اموران را نام ببرد. -3

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد.اصول تغذیه در بهداشت مدارس از در  درستی نسبت به  -1

 را داشته باشد.در بهداشت مدارس  رفتارهای غذاییشرح  توانایی -2

 

 ایمنی و بهداشت محیط مدارسهفتم:  هدف کلی جلسه

 :هفتم اهداف ویژه جلسه

 .شرح دهدرا  ایمنی در مدارس -1

 توضیح دهد. را بهداشت محیط مدارس -2

 اجزای بهداشت مدارس را توضیح دهد. -3

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. یمنی در مدارس از در  درستی نسبت به -1

 را داشته باشد. بهداشت محیط مدارسشرح  توانایی -2

 

 پیشگیری از حوادث دانش آموزان: هشتم هدف کلی جلسه

 :هشتم اهداف ویژه جلسه
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 توضیح دهد. را پیشگیری از حوادث دانش آموزانچگونگی  -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. پیشگیری از حوادث دانش آموزانچگونگی از در  درستی نسبت به  -1

 

 خدمات بهداشتی درمانی الزم در مدارس: نهم هدف کلی جلسه

 :نهم اهداف ویژه جلسه

 توضیح دهد. را خدمات بهداشتی درمانی الزم در مدارسچگونگی تشخیص و رائه  -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد. خدمات بهداشتی درمانی الزم در مدارسچگونگی تشخیص و رائه  توانایی -1

 

 و کارکنان مدارس در خدمات بهداشت مدارس ها آننقش و اهمیت مشارکت دانش آموزان، اولیاء : دهم هدف کلی جلسه

 :دهم اهداف ویژه جلسه

 .شرح دهدرا  دانش آموزان در خدمات بهداشت مدارس نقش و اهمیت مشارکت -1

 توضیح دهد. را نقش و اهمیت مشارکت اولیاء و کارکنان مدارس در خدمات بهداشت مدارس -2

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. نقش و اهمیت مشارکت دانش آموزان در خدمات بهداشت مدارساز در  درستی نسبت به  -1

 را داشته باشد. نقش و اهمیت مشارکت اولیاء و کارکنان مدارس در خدمات بهداشت مدارسشرح  توانایی -2

 

 بهداشت مدارس یها شاخص: یازدهم هدف کلی جلسه

 :یازدهم اهداف ویژه جلسه

 توضیح دهد. را بهداشت مدارس یها شاخص -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. بهداشت مدارس یها شاخصاز در  درستی نسبت به  -1

 

 اصول برنامه ریزی بهداشت مدارس: دوازدهم هدف کلی جلسه

 :دوازدهم اهداف ویژه جلسه

 توضیح دهد. را اصول برنامه ریزی بهداشت مدارس -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد. برنامه ریزی بهداشت مدارسانجام  توانایی -1

 

 اصول برنامه ریزی بهداشت مدارس: سیزدهم کلی جلسه هدف

 :سیزدهم اهداف ویژه جلسه
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 توضیح دهد. را اصول برنامه ریزی بهداشت مدارس -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد. برنامه ریزی بهداشت مدارسانجام  توانایی -1

 

 بر سالمت دانش آموزان مؤثرعوامل : چهاردهم هدف کلی جلسه

 :چهاردهم اهداف ویژه جلسه

 توضیح دهد. را بر سالمت دانش آموزان مؤثرعوامل  -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. بر سالمت دانش آموزان مؤثرعوامل  از در  درستی نسبت به -1

 

 شایع غیر واگیر در دانش آموزان یها یماریبمسائل و : پانزدهم هدف کلی جلسه

 :پانزدهم اهداف ویژه جلسه

 توضیح دهد. را شایع غیر واگیر در دانش آموزان یها یماریبمسائل و  -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. شایع غیر واگیر در دانش آموزان یها یماریبمسائل و از در  درستی نسبت به  -1

 

 شایع واگیر در دانش آموزان یها یماریبمسائل و : شانزدهم هدف کلی جلسه

 :شانزدهم اهداف ویژه جلسه

 توضیح دهد. را شایع واگیر در دانش آموزان یها یماریبمسائل و  -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. شایع واگیر در دانش آموزان یها یماریبمسائل و از در  درستی نسبت به  -1

 

 نقش بهداشت مدارس در ارتقاء سالمت جامعه: هفدهم هدف کلی جلسه

 :هفدهم اهداف ویژه جلسه

 توضیح دهد. را نقش بهداشت مدارس در ارتقاء سالمت جامعه -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد. نقش بهداشت مدارس در ارتقاء سالمت جامعهشرح  توانایی -1

 

 کار عملیهجدهم تا بیست و پنجم:  هدف کلی جلسه

 :هجدهم تا بیست و پنجم اهداف ویژه جلسه

 .دانشجویان هر یک در یک مدرسه برنامه ارتقاء سالمت در رابطه با یکی از مسائل رایج بهداشت تهیه و مداخله نمایند -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد
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 را داشته باشد. توسعه و پیاده سازی یک برنامه سالمت دانش آموزی توانایی -1
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 کتا  جامع بهداشت عمومی دکتر حاتمی و همکاران )آخرین ویرایش( .1

 )آخرین ویرایش( رمضانخانیدکتر بهداشت مدارس کتا   .2

 محمد رضا نوری فیتألبهداشت مدارس  .3

 بهداشت مدارس دکتر امین شکروی، تربیت مدرس .4

5. Manual of School Health: A Handbook for School Nurses, Educators, and Health 

Professionals 3rd Edition. by Keeta DeStefano Lewis RN MSN PhD FNASN 

(Author), Bonnie J. Bear RN BSN MA (Author) 

6. The New School Health Handbook: A Ready Reference for School Nurses and 

Educators 3rd Edition 
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 «سخنرانی، بحث گروهی، ایفای نقش، مشارکت فردی و گروهی: »ریسروش تد

 «وایت برد، ویدیو پروژکتور، رایانه: »کمک آموزشی یها رسانه

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ (حسب درصد بر) سهم از نمره کل روش آزمون

  از جلسه سوم تا انتهای ترم نمره 2 ترکیبی یا دوره یها آزمون

  29/08/1399  نمره 4 ترکیبی ترم انیآزمون م

  آموزش دانشکده اعالم خواهد کرد نمره 14 ترکیبی ترم انیآزمون پا

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود یمان محترم انتظار یاز دانشجو

 ق در جلسات درس داشته باشند.یحضور منظم و دق -1

 ند.یت نماکمشار یآموزش یها تیفعالو  یگروه یها بحثدر  -2

 را داشته باشند. یبه سؤاالت مبحث قبل ییپاسخ گو یدر هر جلسه آمادگ -3

 ند.یاستفاده نما یمعتبر علم یها تیساگر منابع و یاز د -4

 ند.یالس خاموش نماکتلفن همراه خود را در  -5

 دکتر مهدی میرزایی علویجه ی مدرس:ام و امضان
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 دکتر حسین اشتریان ی مدیر گروه:ام و امضان

 صفری ایرؤدکتر  دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

    : لاریخ ارسات    : ریخ تحویلات

 

 : مدیر گروه و امضا ییدتأ   □خیر        ■بله : آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده
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 و ارتقاء سالمت مدارس بهداشت :جدول زمانبندی درس

 ده بهداشتکدانش 3کالس شماره   16الی  14شنبه : روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع درس تاریخ جلسه
 مهدی میرزایی علویجهدکتر  سابقه بهداشت مدارس در ایران 23/06/1399 1

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  اهمیت، اهداف و راهبردهای اساسی بهداشت مدارس 30/06/1399 2

 علویجهمهدی میرزایی دکتر  مفاهیم و اصول خدمات بهداشت مدارس 06/07/1399 3

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  زندگی یها مهارتآموزش  13/07/1399 4

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  تعریف، اصول و مبانی ارتقاء سالمت در مدارس 20/07/1399 5

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  اصول تغذیه و رفتارهای غذایی 04/08/1399 6

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  ایمنی و بهداشت محیط مدارس 11/08/1399 7

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  پیشگیری از حوادث دانش آموزان 18/08/1399 8

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  خدمات بهداشتی درمانی الزم در مدارس 25/08/1399 9

و کارکنان  ها آننقش و اهمیت مشارکت دانش آموزان، اولیاء  02/09/1399 10

 مدارس در خدمات بهداشت مدارس

 مهدی میرزایی علویجهدکتر 

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  بهداشت مدارس یها شاخص 09/09/1399 11

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  اصول برنامه ریزی بهداشت مدارس 16/09/1399 12

 میرزایی علویجهمهدی دکتر  اصول برنامه ریزی بهداشت مدارس 23/09/1399 13

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  بر سالمت دانش آموزان مؤثرعوامل  30/09/1399 14

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  شایع غیر واگیر در دانش آموزان یها یماریبمسائل و  23/09/1399 15

 علویجهمهدی میرزایی دکتر  شایع واگیر در دانش آموزان یها یماریبمسائل و  07/10/1399 16

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  نقش بهداشت مدارس در ارتقاء سالمت جامعه 14/10/1399 17

 

 


