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واحدی( 2ساعتی برای يک درس  2جلسه ی  71)برای يک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  تحصیلی: یرشتهو مقطع  

   نظری  د:نوع واح  2         د:تعداد واح آموزش بهداشت مدارس                     نام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ  

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:      8-10- :ساعتشنبه سه  زمان برگزاری كالس: روز

مدرسین )به ترتیب   دكتر مرتضی منصوریان مسئول درس: 6 تعداد دانشجویان:

 حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
ساختار جمعیتی ،بهداشت وآموزش دو موضوع اساسی پیش روی و  دانش آموزان در كشور زیادباتوجه به جمعیت 

 سالمت دانش آموزان نقش بسیار حیاتی دارد. ،در برنامه ریزی برای توسعه برنامه ریزان وسیاستگذاران می باشد و
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
 مدارس ،برنامه ریزی آموزشیآشنایی  دانشجویان با اهمیت، اهداف واصول خدمات بهداشت 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

و محورهای است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

كه است  ویژه اهداف تری به نامقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی اصلی برنامه را نشان می دهد.

 (.انددر واقع همان اهداف رفتاری 

 دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید: 
 . را شرح دهند و جهان سابقه بهداشت مدارس در ایران   .1

 شرح دهند اهداف وراهبردهای اساسی بهداشت مدارس را  .2

 اصول ومبانی آموزشی بهداشت مدارس  را تعریف نمایند.   .3

 را شرح دهندفتارهای غذایی مناسب اصول تغذیه ور .4

 را شرح دهند یمنی وبهداشت محیط مدارس  .5

 استاندارد های بهداشت میحط مدرسه را آیین نامه های مربوطه را شرح دهند. .6

 شناسنامه سالمت و اهمیت آن را شرح دهند .7

 . شرح دهندراههای پیشگیری از حوادث درمدارس را  .8
   شرح دهندموزان را دشواریها وبیماریهای شایع در دانش آ .9

 را شرح دهند عوامل موثر بر سالمت دانش آموزان  .10

 و نقش مدرسه در كنترل آن را شرح دهنداعتیاد ومواد مخدر  .11

 بیماری ایدز و راههای انتقال و كنترل آن را شرح دهند .12
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 های تدريس:شیوه

 √پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   √سخنرانی

 √ (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  √بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

تهیه یک برنامه آموزشی با توجه به نیاز های آموزشی مدرسه برای گروه های مختلف سنی و جنسی دانش آموزان و 

 مدرسه با توجه به اولویت ها و نیاز های تعیین شده و ارائه این برنامه در كالس درس اولیا 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   √پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 65آزمون پایان ترم   هنمر درصد 20آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شركت فعال در كالس     نمره درصد 10انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          √ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     √تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

  بهداشت مدارس ،تالیف محمد رضا نوری 
  ارتقا ء بهداشت در مدارس 
 آموزش بهداشت مدارس ابتدایی ،منبع معلم ،سازمان جهانی بهداشت 
  

 

 اينترنتی 
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 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 

Local Action Creating Health Promoting Schools. WHO. 
Manual of School Health: A Handbook for School Nurses, Educators, and Health 

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

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

  

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر مرتضی منصوریان  سابقه بهداشت مدارس در ایران و جهان  1

 دكتر مرتضی منصوریان  ارس  بهداشت مد اصول ومبانی آموزش  2

 دكتر مرتضی منصوریان  اصول تغذیه ورفتارهای غذایی مناسب در دانش اموزان 3

 دكتر مرتضی منصوریان  ایمنی وبهداشت محیط مدارس  4

 دكتر مرتضی منصوریان  آیین نامه بهداشت محیط در مدارس 5

 دكتر مرتضی منصوریان  مدارس ارتقا یافته 6

 دكتر مرتضی منصوریان  ه سالمت دانش آموزانشناسنام 7

 دكتر مرتضی منصوریان  حوادث و راههای پیشگیری از حوادث درمدارس  8

 دكتر مرتضی منصوریان  وبیماریهای شایع در دانش آموزان.   اختالالت 9

 دكتر مرتضی منصوریان  اختالالت وبیماریهای شایع در دانش آموزان.   10

 دكتر مرتضی منصوریان  ت جوانان و نوجوانانمشکالت سالم 11

 دكتر مرتضی منصوریان  اعتیاد  12

 دكتر مرتضی منصوریان  ایدز 13

 دكتر مرتضی منصوریان  اصول برنامه ریزی بهداشت در مدارس 14

 دكتر مرتضی منصوریان  ارائه برنامه های آموزشی توسط دانش آموزان 15

 دكتر مرتضی منصوریان  توسط دانش آموزانارائه برنامه های آموزشی  16

 دكتر مرتضی منصوریان  ارائه برنامه های آموزشی توسط دانش آموزان 17

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Keeta+DeStefano+Lewis+RN++MSN++PhD++FNASN&search-alias=books&field-author=Keeta+DeStefano+Lewis+RN++MSN++PhD++FNASN&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Keeta+DeStefano+Lewis+RN++MSN++PhD++FNASN&search-alias=books&field-author=Keeta+DeStefano+Lewis+RN++MSN++PhD++FNASN&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Bonnie+J.+Bear+RN++BSN++MA&search-alias=books&field-author=Bonnie+J.+Bear+RN++BSN++MA&sort=relevancerank

