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 بسمعه تعالی

 
 اهکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشدانشگاه علوم پزش

 بهداشت دانشکده

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتگروه 
 

 مدارس و آموزان دانش بهداشت: درس عنوان

 چهار ترمیعمومدانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت  :مخاطبان

 جلسه عملی 8جلسه نظری +  12( یعمل واحد 5/0+  ینظر واحد 5/1) واحد 2 (:واحد از استاد سهم یا) واحد تعداد

 15/10 ساعت تا 15/08از ساعت شنبهچهار :فراگیر سؤاالت به پاسخگویی ساعت

 99-000تحصیلی  مدوّنیمسال  12:15الی  10:15 دوشنبه :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

 اریسالمت؛ استاد یارزاستگیس 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

 با بهداشت دانش آموزان و مدارس انیدانشجو ییشناآ

 شرح درس:

و  نهد یآیمه در سیستم سالمت کشور ما بهه حسها     یدرمانگروه هدف بسیار مهمی برای ارائه خدمات بهداشتی دانش آموزان 

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

آن به منظور تشخیص به موقع و زودهنگام اختالالت جسمی و روانی  یادورهبا شناسایی شرایط دانش آموزان و انجام معاینات 

سطح سالمت گروه سهنی کهودو و نوجوانهان و جوانهان مها بهاالتر        شودیمی 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

 مدارس و خدمات بهداشتی بهداشت مدارستعریف  -1

 نقش مدرسه در زندگی خانوادگی و اجتماعی -2

 رشد و تکامل در سنین مدرسه -3

 و مراکز بهداشت مدارسنحوه معاینات دانش آموزان در  -4

 و اختالالت هایماریبچگونگی تشخیص زودرس و بموقع  -5

 واگیر در مدارس یهایماریبچگونگی کنترل  -6

 مقررات جداسازی و ایمن سازی در مدارس -7

 مهم از جمله ایدز یهایماریبنحوه انتقال  -8

 پیشگیری از سوانح و حوادثبهداشت محیط مدرسه و افدامات الزم برای  -9

 و  اهیمت آن مدارس در بهداشتچگونگی آموزش  -11

 کودکان نیازمند مراقبت خاص در مدارس -11

 کلیات بهداشت روانی دانش آموزان و مسائل نوجوانان در ایران -12

 نقش مشارکت دانش آموزان و معلمین در ارتقای سطح بهداشت مدارس -13

 نظری شنوایی سنجی -14

 نظری شنوایی سنجی -15

 ی سنجی عملیشنوای -16

 عملی شنوایی سنجی -17

 نظری بینا سنجی -18

 نظری بینا سنجی -19

 عملی بینا سنجی -21

 عملی بینا سنجی -21

 

  



 

3 

 

 : اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 جلسه اوّل 

 مدارس یبهداشت مدارس و خدمات بهداشت فیبا تعر ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 .  کند فیتعررا بهداشت مدارس  1

 .را توضیح دهد مدارس یخدمات بهداشت 2

 را نام ببرد. بهداشت مدارسعناصر  3

 را نام ببرد. مدارس یخدمات بهداشتاجزای  4
 

 :  درپایان دانشجو

 .  کند فیتعررا بهداشت مدارس بتواند  1

 .را توضیح دهد مدارس یخدمات بهداشتبتواند  2

 را نام ببرد. بهداشت مدارسعناصر بتواند  3

 را نام ببرد. مدارس یخدمات بهداشتاجزای بتواند  4
 

  

 جلسه دوّم

 یو اجتماع یخانوادگ یقش مدرسه در زندگنبا  ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 توضیح دهد.را  یخانوادگ یقش مدرسه در زندگن 1

 را شرح دهد. یاجتماع یقش مدرسه در زندگن 2

 را شرح دهد. سالمت فردقش مدرسه در ن 3
 

 :  درپایان دانشجو

 توضیح دهد.را  یخانوادگ یقش مدرسه در زندگنبتواند  1

 را شرح دهد. یاجتماع یقش مدرسه در زندگنبتواند  2

 را شرح دهد. سالمت فردقش مدرسه در نبتواند  3
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 جلسه سوّم

 مدرسه نیبا رشد و تکامل در سن ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 .شرح دهدرا  رشد و تکامل مرحله قبل از بلوغ 1

 .را شرح دهد مرحله قبل از بلوغی رشد و تکامل جسمان 2

 .را شرح دهد مرحله قبل از بلوغ شناختیرشد و تکامل  3
 

 :  درپایان دانشجو

 .شرح دهدرا  رشد و تکامل مرحله قبل از بلوغبتواند  1

 .را شرح دهد مرحله قبل از بلوغی جسمانرشد و تکامل بتواند  2

 .را شرح دهد مرحله قبل از بلوغ شناختیرشد و تکامل بتواند  3

 .را شرح دهد رشد و تکامل روانی جنسی مرحله بلوغبتواند  4

 .را شرح دهد مذهبی و معنویرشد و تکامل روانی بتواند  5
 

 

 جلسه چهارم

 دانش آموزان در مدارس و مراکز بهداشت ناتیبا نحوه معا ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 را نام ببرد.دانش آموزان در مدارس  ناتیمعاانواع  1

 را نام ببرد. دانش آموزان در مراکز بهداشت ناتیمعاانواع  2

 .را شرح دهددانش آموزان در مدارس  ناتیمعاچگونگی انجام  3

 .را شرح دهد دانش آموزان مراکز بهداشت ناتیمعاچگونگی انجام  4
 

 :  در پایان دانشجو

 را نام ببرد.دانش آموزان در مدارس  ناتیمعاانواع بتواند  1

 را نام ببرد. دانش آموزان در مراکز بهداشت ناتیمعاانواع بتواند  2

 .را شرح دهددانش آموزان در مدارس  ناتیمعاچگونگی انجام بتواند  3

 .را شرح دهد دانش آموزان مراکز بهداشت ناتیمعاچگونگی انجام بتواند  4
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 نجمپجلسه 

 و اختالالت هایماریبزودرس و بموقع  صیتشخ یبا چگونگ ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 را شرح دهد. و اختالالت هایماریبزودرس و بموقع  صیتشخ 1

 .را نام ببردزودرس  صیتشخدارای  و اختالالت هایماریب 2

 .را شرح دهد هایماریببرخی زودرس و بموقع  صیتشخ یچگونگ 3

 .را شرح دهد اختالالتبرخی زودرس و بموقع  صیتشخ یچگونگ 4
 

 :  در پایان دانشجو

 را شرح دهد. و اختالالت هایماریبزودرس و بموقع  صیتشخبتواند  1

 .را نام ببردزودرس  صیتشخدارای  و اختالالت هایماریببتواند  2

 .را شرح دهد هایماریببرخی زودرس و بموقع  صیتشخ یچگونگبتواند  3

 .را شرح دهد اختالالتبرخی زودرس و بموقع  صیتشخ یچگونگبتواند  4
 

 

 جلسه ششم

 در مدارس ریواگ یهایماریبکنترل  یبا چگونگ ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 را نام ببرد. در مدارس ریواگ یهایماریبانواع  1

 .را شرح دهد در مدارس ریواگ یهایماریبکنترل  یچگونگ 2

 .را شرح دهد در مدارس ریواگ یهایماریبکنترل  یچگونگهای راه 3
 

 :  در پایان دانشجو

 را نام ببرد. در مدارس ریواگ یهایماریبانواع بتواند  1

 .را شرح دهد در مدارس ریواگ یهایماریبکنترل  یچگونگبتواند  2

 .را شرح دهد در مدارس ریواگ یهایماریبکنترل  یچگونگهای راهبتواند  3
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 جلسه هفتم

 در مدارس یساز منیو ا یبا مقررات جداساز ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 کند. فیتعررا  در مدارس یساز منیو ا یمقررات جداساز 1

 .را شرح دهد در مدارس یمقررات جداساز 2

 .را شرح دهد در مدارس یساز منیمقررات ا 3
 

 :  در پایان دانشجو

 کند. فیتعررا  در مدارس یساز منیو ا یمقررات جداسازبتواند  1

 .را شرح دهد در مدارس یمقررات جداسازبتواند  2

 .را شرح دهد در مدارس یساز منیمقررات ابتواند  3
 

 

 جلسه هشتم

 ی مهمهایماریبنحوه انتقال با  ییآشنا: کلی هدف

 اهداف رفتاری

 ی مهم قابل انتقال در مدارس را نام ببرد.هایماریب 1

 .ی مهم را شرح دهدهایماریبانتقال ی هاراه 2

 .ی مهم را شرح دهدهایماریبانتقال  یچگونگ 3
 

 :  در پایان دانشجو

 در مدارس را نام ببرد.ی مهم قابل انتقال هایماریببتواند  1

 .ی مهم را شرح دهدهایماریبانتقال ی هاراهبتواند  2

 .ی مهم را شرح دهدهایماریبانتقال  یچگونگبتواند  3
 

 

 جلسه نهم

 بهداشت محیط مدرسه و اقدامات الزم برای پیشگیری از سوانح و حوادثبا  ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 کند. فیتعربهداشت محیط مدرسه را  1

 .عناصر بهداشت محیط مدرسه را شرح دهد 2

 .اقدامات الزم برای پیشگیری از سوانح و حوادث را شرح دهد 3
 

 :  در پایان دانشجو

 کند. فیتعربهداشت محیط مدرسه را بتواند  1

 .عناصر بهداشت محیط مدرسه را شرح دهدبتواند  2

 .الزم برای پیشگیری از سوانح و حوادث را شرح دهداقدامات بتواند  3
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 جلسه دهم

 و  اهیمت آن مدارس در بهداشتچگونگی آموزش با  ییآشنا: هدف کلی

 اهدف رفتاری

 کند. فیتعررا  مدارس در بهداشتآموزش  1

 .را شرح دهد مدارس در بهداشتاهیمت آموزش  2

 .را شرح دهد مدارس در بهداشتچگونگی آموزش  3
 

 :  در پایان دانشجو

 کند. فیتعررا  مدارس در بهداشتآموزش بتواند  1

 .را شرح دهد مدارس در بهداشتاهیمت آموزش بتواند  2

 .را شرح دهد مدارس در بهداشتچگونگی آموزش بتواند  3
 

 

 جلسه یازدهم

 کودکان نیازمند مراقبت خاص در مدارسبا  ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 کودکان نیازمند مراقبت خاص در مدارس را نام ببرد. 1

 ی خاص در کودکان را نام ببرد.هایماریب 2

 .چگونگی مراقبت خاص در مدارس را شرح دهد 3
 

 :  در پایان دانشجو

 کودکان نیازمند مراقبت خاص در مدارس را نام ببرد.بتواند  1

 کودکان را نام ببرد.ی خاص در هایماریببتواند  2

 .چگونگی مراقبت خاص در مدارس را شرح دهدبتواند  3
 

 

 جلسه دوازدهم

 کلیات بهداشت روانی دانش آموزان و مسائل نوجوانان در ایرانبا  ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 کند. فیتعربهداشت روانی را  1

 .مسائل سالمت نوجوانان در ایران را شرح دهد 2

 .مسائل سالمت روانی دانش آموزان را شرح دهدهای پیشگیری، تشخیص و راه 3
 

 :  در پایان دانشجو

 کند. فیتعربهداشت روانی را بتواند  1

 .مسائل سالمت نوجوانان در ایران را شرح دهدبتواند  2

 .مسائل سالمت روانی دانش آموزان را شرح دهدهای پیشگیری، تشخیص و راهبتواند  3
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 جلسه سیزدهم

 نقش مشارکت دانش آموزان و معلمین در ارتقای سطح بهداشت مدارسبا  ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 .نقش مشارکت دانش آموزان در ارتقای سطح بهداشت مدارس را شرح دهد 1

 .نقش مشارکت معلمین در ارتقای سطح بهداشت مدارس را شرح دهد 2

 .آموزان و معلمین در ارتقای سطح بهداشت مدارس را شرح دهدچگونگی مشارکت دانش  3
 

 :  در پایان دانشجو

 .نقش مشارکت دانش آموزان در ارتقای سطح بهداشت مدارس را شرح دهدبتواند  1

 .نقش مشارکت معلمین در ارتقای سطح بهداشت مدارس را شرح دهدبتواند  2

 .معلمین در ارتقای سطح بهداشت مدارس را شرح دهدچگونگی مشارکت دانش آموزان و بتواند  3
 

 

 بیست و یکتا  دهمچهارجلسه 

 شنوایی و بینا سنجیبا  ییآشنا: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 .را شرح دهد شنوایی و بینا سنجی اصول 1

 .بهداشت مدارس را شرح دهد شنوایی و بینا سنجی درنقش  2

 اجرای عملی سنجش شنوایی و بینایی 3
 

 :  در پایان دانشجو

 .را شرح دهد شنوایی و بینا سنجی بتواند اصول 1

 .بهداشت مدارس را شرح دهد شنوایی و بینا سنجی درنقش بتواند  2

 .دهد انجامرا شنوایی و بینا سنجی نقش بتواند  3

 اجرای عملی سنجش شنوایی و بینایی 4
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 : منابع

 حاتمی و همکاران )آخرین ویرایش(کتا  جامع بهداشت عمومی دکتر  -

 )آخرین ویرایش( رمضانخانیدکتر بهداشت مدارس کتا   -

 کتا  بهداشت مدارس و ارتقا سالمت خانم دکتر امین شکروی انتشارات سبحان چاپ اخر -

 «سخنرانی، بحث گروهی، ایفای نقش، مشارکت فردی و گروهی: »روش تدریس

 «ویدیو پروژکتور، رایانهوایت برد، : »کمک آموزشی یهارسانه

 سنجش و ارزشیابی 

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

  از جلسه سوم تا انتهای ترم نمره نیم ترکیبی یادوره یهاآزمون

  جلسه هشتم  نمره یک ترکیبی ترمانیآزمون م

  کرد آموزش دانشکده اعالم خواهد نمره 18 /5 ترکیبی ترمانیآزمون پا

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رودیمان محترم انتظار یاز دانشجو

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

 ند.یت نماکمشار یآموزش یهاتیفعالو  یگروه یهابحثدر  -2

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

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

 ند.یالس خاموش نماکتلفن همراه خود را در  -5

 

 

 دکتر مهدی میرزایی علویجه ی مدرس:ام و امضان

 فرزاد جلیلیاندکتر  ی مدیر گروه:ام و امضان

 صفری ایرؤدکتر  دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

 

 ل:اریخ ارسات   ل: اریخ ارسات    ریخ تحویل: ات

 

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

 ده بهداشتکدانش 3کالس شماره   10:15 الی  08:15 شنبهچهار: روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع درس تاریخ جلسه

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  مدارس یبهداشت خدمات و مدارس بهداشت فیتعر با ییآشنا 11/11/1399 1

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  یاجتماع و یخانوادگ یزندگ در مدرسه نقش با ییآشنا 18/11/1399 2

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  مدرسه نیسن در تکامل و رشد با ییآشنا 15/11/1399 3

 مراکهز  و مهدارس  در آمهوزان  دانهش  نهات یمعا نحوه با ییآشنا 29/11/1399 4

 بهداشت

 مهدی میرزایی علویجهدکتر 

 و هها یمهار یب بموقهع  و زودرس صیتشهخ  یچگهونگ  با ییآشنا 16/12/1399 5

 اختالالت

 مهدی میرزایی علویجهدکتر 

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  مدارس در ریواگ یهایماریب کنترل یچگونگ با ییآشنا 13/12/1399 6

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  مدارس در یساز منیا و یجداساز مقررات با ییآشنا 2/12/1399 7

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  مهم یهایماریب انتقال نحوه با ییآشنا 27/12/1399 8

 یبههرا الزم اقههدامات و مدرسههه طیمحهه بهداشههت بهها ییآشههنا 11/11/1411 9

 حوادث و سوانح از یریشگیپ

جهمیرزایی علویمهدی دکتر   

جهمهدی میرزایی علویدکتر  آن متیاه  و مدارس در بهداشت آموزش یچگونگ با ییآشنا 18/11/1411 11  

جهمهدی میرزایی علویدکتر  مدارس در خاص مراقبت ازمندین کودکان با ییآشنا 25/11/1411 11  

 مسههائل و آمهوزان  دانههش یروانه  بهداشهت  اتیههکل بها  ییآشهنا  11/12/1411 12

 رانیا در نوجوانان

جهمهدی میرزایی علویدکتر   

 یارتقها  در نیمعلمه  و آمهوزان  دانش مشارکت نقش با ییآشنا 18/12/1411 13

 مدارس بهداشت سطح

جهمهدی میرزایی علویدکتر   

جهمهدی میرزایی علویدکتر  شنوایی سنجی نظری 15/12/1411 14  

جهمیرزایی علویمهدی دکتر  شنوایی سنجی نظری 22/12/1411 15  

جهمهدی میرزایی علویدکتر  شنوایی سنجی عملی 29/12/1411 16  

جهمهدی میرزایی علویدکتر  شنوایی سنجی عملی 15/13/1411 17  

جهمهدی میرزایی علویدکتر  بینا سنجی نظری 15/13/1411 18  

جهمهدی میرزایی علویدکتر  بینا سنجی نظری 15/13/1411 9  

جهمهدی میرزایی علویدکتر  بینا سنجی عملی 15/13/1411 21  

جهمهدی میرزایی علویدکتر  بینا سنجی عملی 15/13/1411 21  

 

 


