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رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا         7تعداد دانشجویان:   مدارس و ارتقا سالمت       پیش نیاز: ندارد   نام درس: آموزش بهداشت

سال تحصیلی:            2ترم تحصیلی:    سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکتر رضا شهرآبادی            

          01-8روز و ساعت برگزاری: یکشنبه     بهداشت آموزش کالس محل تشکیل کالس ها:        01/00/69تاریخ جلسه:       69-69م نیمسال دو
 

ساختار جمعیتی، بهداشت و آموزش دو میلیون دانش آموز در کشور، این کشور از جوانترین جوامع معاصر می باشد. لذا در جامعه با این  81با توجه به جمعیت   مقدمه)شرح درس(: 
 موضوع اساسی پیش روی برنامه ریزان و سیاستگذاران می باشد و در برنامه ریزی برای توسعه سالمت دانش آموزان نقش بسیار حیاتی دارد.

  هدف کلی: 
 اهمیت، اهداف و اصول خدمات بهداشت مدارس، برنامه ریزی آموزشیبا  دانشجویان آشنایی -

  به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اختصاصی درساهداف( : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

 سابقه بهداشت مدارس در ايران را بيان كند -8

 اهميت، اهداف و راهبردهاي اساسي بهداشت مدارس را شرح دهد -2

 كند توصيف را مدارس بهداشتي خدمات اصول و مفاهيم   -3

 تعريف، اصولو مباني آموزش بهداشت مدارس را بداند. -4

 .مهارت هاي زندگي را بيان كرده آموزش مهارت هاي سالم زيستن در مدارس را فهرست كند -5

 تعريف، اصول و مباني ارتقا سالمت در مدارس را توضيح دهد. -6

  اصول تغذيه در سنين مدرسه و تغذيه در مدرسه را شرح دهد -7

 مدرسه را بيان كند محيط  بهداشتايمني و  تعريف    -1

 عناوين امكانات بهداشتي و ايمني و مشخصات بهداشت محيط مدرسه را شرح دهد -9

 اهميت و راههاي اساسي پيشگيري از حوادث در مدرسه و راه مدرسه را ارائه نمايد -81

 دانش آموز سالم و نيازهاي اساسي بهداشتي او را بشناسد-88

 ش و اهميت مشاركت دانش آموزان، اولياء مدرسه و والدين را در ارتقاء بهداشت مدرسه توصيف كندنق -82

 كليات ارزشيابي و پژوهش در بهداشت مدارس را توضيح دهد-83

 بداند.شاخص هاي مهم بهداشت مدارس را  -84

 دشو اريها و بيماريهاي شايع در دانش آموزان را بشناسد.  -85

 بهداشت مدارس طراحي كند.يک موضوع   -86

 يک موضوع بهداشت مدارس را اجرا و گزارش كند.  -87

    

 )استراتژی آموزشی)روشهای تدریس: 
   □ Round □  PBL □  □ Case Report  Morning Report کارگاه آموزشی□بحث در گروههای کوچک  □ یگروه بحث●   کنفرانس ● سخنرانی ● 

 تخته -پاورپوینت: وسایل کمک آموزشی…      

 :آموزشی جلسه یک برگزاری گروهی، کار و گروهی های بحث در شرکت وظایف و تکالیف دانشجو 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

  ●تکوینی                   ●مرحله ای              :مراحل ارزشیابی

 .....درصد از نمره نهایی.............5...........حضور و غیاب
 درصد از نمره نهایی......02.......انجام تکالیففعالیت کالسی و 
 درصد از نمره نهایی..............55........امتحان میان ترم

 درصد از نمره نهایی...............62امتحان پایان ترم.............
  جور کردنی □            صحیح و غلط □         چند گزینه ای    □        تشریحی   □        شفاهی  ●    نوع امتحان میان ترم:

   جور کردنی □           صحیح و غلط  □        چند گزینه ای     ●       تشریحی    ●     شفاهی     □   نوع امتحان پایان ترم:

 منابع:  

 یسیتقد یندکتر محمد حس یفمدارس مروج سالمت: تال یمدل ها 

 یمحمد رضا نور یفمدارس: تال بهداشت

 ارتقا بهداشت در مدارس
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 برنامه اموزش بهداشت مدارس ابتدایی منبع معلم سازمان جهانی بهداشت

 بهداشت مدارس حلم سرشت و دلپیشه

 بهداشت مدارس و ارتقا سالمت این شکروی 

 


