
 

 1جلسه   با آموزش بهداشت و نقش دانش آموزان در سالمت جامعههدف کلی این جلسه: آشنایی 

 انزم

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 ف رفتارياهدا

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

کالس های 

انجام  ،انالین

و تکالیف 

گفتگوهای 

 انه نوید وسام

 پایان زمونآ

 دوره

در  فعال مشارکت

تکالیف و 

های سامانه گفتگو

 نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 دانش .1

 درک .2

 درک .3

 

 شناختی

 

 

بهداشت مدارس را  .1

 تعریف کند.

سابقه بهداشت مدارس  .2

در ایران و جهان را 

براساس منابع علمی به 

 طور کامل توضیح دهد.

ت و ضروراهمیت  .3

آشنایی با بهداشت 

مدارس را براساس منابع 

 علمی شرح دهد.

 

 مقدمه: 

آشنایی با مفاهیم اولیه و تاریخچه در هر 

ت  و تحوالرشته موجب درک بهتر آن رشته 

  ایجاد شده در آن می گردد.

 اهداف اختصاصی: 

 مفهوم بهداشت مدارس را بداند.

سابقه بهداشت مدارس در ایران و جهان را 

 داند.ب

 با اهمیت بهداشت مدارس آشنا شوند.

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 

 2جلسه    مدارس بهداشت اساسی راهبردهاي و اهداف اهميت، دانشجویان با آشناییکلی این جلسه:  هدف

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

 ایل کمکوسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یانپا دانشجو پس از

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

تکالیف و 

 امانههای سگفتگو

 نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 درک .1

 درک .2

 تحلیل .3

 درک .4

 

 شناختی

 

ای بهداشت .اهداف برنامه ه1

مدارس را بر اساس منابع علمی 

 به طور کامل شرح دهد.

.راهبردهای و استراتژیهای نیل 2

به هداف بهداشت مدارس را 

 شرح دهد.

.مفهوم ارتقای سالمت در 3

 مدارس را بیان کند.

آموزش بهداشت در قش .ن4

برنامه های بهداشت مدارس را 

 شرح دهد.

 مقدمه: 

داشت شناخت اهداف و بکارگیری به

مدارس به عنوان حلقه اساسی در 

زنجیره حرکت بهداشت ضروری می 

 باشد.  

 اهداف اختصاصی:

 را بداند. بهداشت مدارساهمیت 

با راهبردها و استراتژی های بهداشت 

 مدارس آشنا شود.

ن: طرح چند سوال در زمینه آزموپیش 

 موضوع جلسه
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 3جلسه  دانشجویان با اصول خدمات بهداشتی مدارس و برنامه ریزی آموزشیآشنایی کلی این جلسه: هدف 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یانپادانشجو پس از 

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 درک .1

 درک .2

 درک .3

 

 شناختی

مفاهیم و اصول خدمات  .1

شت مدارس را بر بهدا

اساس منابع علمی شرح 

 دهند. 

مفهوم ارتقای سالمت  .2

مدارس را بر اساس منابع 

 علمی شرح دهند.

اولویتهای بهداشت  .3

مدارس در ایران بر 

اساس منابع علمی را 

 شرح دهند.

 مقدمه: 

اصول خدمات  در این جلسه به ارائه

اولویتهای  و مدارس  بهداشتی

رار را مورد بحث قبهداشت مدارس 

 می دهیم.

 اهداف اختصاصی:

مفاهیم و اصول خدمات بهداشت 

 مدارس را بدانند. 

با اولویتهای آموزش بهداشت مدارس 

 آشنا شوند.

 مبانی ارتقا سالمت مدارس را بدانند.

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 

 4جلسه  تعریف، اصو  و مبانی آموزش بهداشت در مدارس دانشجویان با آشنایی با جلسه: هدف کلی این 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاناس از پدانشجو پ

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 . دانش1

 . دانش2

 .درک3

 .تحلیل4

 .درک5

 

اختیشن  

بر اساس را بهداشت آموزش  .1

 تعریف کنندمتون علمی 

آموزش بهداشت مدارس را  .2 

تعریف بر اساس منابع علمی 

 کنند

شرایط و ویژگیهای آموزش .3 

)  شرح دهنددهنده بهداشت را 

 –سطح مختلف پیشگیری 

مختلف   ابعاد و سالمت تعریف

 –سالمت و تاثیرآن بر یادگیری 

 در مدارس( سالمت اجزا و ابعاد

ر نقش آموزش بهداشت را د .4 

ارتقای سالمت جامعه بیان 

 دنماین

. اصول و مبانی آموزش 5

بهداشت مدارس را بر اساس 

 منابع علمی توضیح دهند.

 

 مقدمه: 

برخورداری از سالمت یکی از نیازها 

و حقوق اساسی بشر و زیر بنای 

توسعه پایدار جوامع تلقی می شود. 

ه ر انسان از جملسالمت حق طبیعی ه

 وانان است.کودکان و نوج

 اهداف اختصاصی:

تعریف آموزش بهداشت مدارس را 

 بداند.

نقش آموزش بهداشت را در سالمت 

 مدارس بداند.

با اصول ومبانی آموزش بهداشت 

 مدارس آشنا شوند.

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 



 

 

 6جلسه  ذیه ای  اصول تغذیه و رفتارهای تغداشجویان با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یريیادگ یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،الینکالس های ان

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 دانش .1

 درک .2

 درک .3

 درک .4

 دانش .5

 

 

 شناختی

انواع مواد  غذایی را نام  .1

 ببرد.

نقش غذا در سالمت بدن  .2

 را توضیح دهد.

ه ای ویژگیهای رفتار تغذی .3

مدرسه  در کودکان سنین

 را توضیح دهد.

تغذیه در دوران بلوغ را  .4

 توضیح دهد.

مشکالت تغذیه ای در  .5

دانش آموزان را لیست 

 کند.

 مقدمه: 

رچند عوامل مختلفی در تامین و ه

حفظ  تندرستی انسان موثر است. ولی 

بی شک تغذیه مناسب می تواند یکی 

از اساسی ترین پایه های سالمت را به 

 ود اختصاص دهد.خ

 اهداف اختصاصی:

 اهمیت تغذیه در مدارس را بداند.

اصول تغذیه صحیح در مدارس را 

 بداند.

ه پیش آزمون: طرح چند سوال در زمین

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 5جلسه  ای بهداشتی دانش آموز سالم و نیازهدانشجویان با ویژگیهای  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،رو

 (یانی حرکت

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 دانش.1

 

 .تحلیل2

 . درک3

 . درک4

 

 

 

 شناختی

ویژگیهای دانش آموز  .1

 سالم را نام ببرد.

را ودکان بهداشتی کنیاز  .2

تعریف و شیوه تعیین آنرا 

 بیان کنند.

نمودهای سالمت روحی  .3

 کودکان را توضیح دهد.

نمودهای حاالت هیجانی  .4

  کودکان را توضیح دهد.

 مقدمه: 

چون مبنای هرنوع داوری بر پایه 

د قضاوت استوار شناخت موضوع مور

است و برای تشخیص افتراقی کودک 

سالم از ناسالم نیز نمودها و 

ارهایی در هریک از ابعاد فیزیکی، معی

 روانی و اجتماعی وجود دارد.

 اهداف اختصاصی:

 ویژگیهای دانش آموز سالم را بداند.

با نیازهای بهداشتی دانش آموزان آشنا 

 شود.

ه پیش آزمون: طرح چند سوال در زمین

 موضوع جلسه



 

 8جلسه  ی از سوانح و حوادث  پیشگیردانشجویان با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 درک .1

 

 دانش .2

 

 درک .3

 

 درک .4

 

 درک .5

 شناختی

مهمترین حوادث شایع  .1

ش آموزان را به در دان

 توضیح دهد.طور کامل 

وقوع  محلهای عمده .2

حوادث در مدارس بر 

لیست اساس منابع علمی 

 کند.

اقدامات پیشگیرانه از  .3

وقوع حوادث در مدارس 

را بر اساس منابع علمی 

 شرح دهد.

اقدامات پیشگیرانه از  .4

وقوع حوادث در خانه  

را بر اساس منابع علمی 

 شرح دهد.

ه از اقدامات پیشگیران .5

در مسیر وقوع حوادث 

ر بین خانه تا مدرسه را ب

شرح  اساس منابع علمی

 دهد.

 مقدمه: 

سوانح و آسیب ها پدیده هایی هستند 

که در پیدایش آن ها عوامل متعددی 

دخالت دارند و یکی از مهم ترین 

عوامل نهدید کننده سالمتی و علل 

مرگ و میر به ویژه در کودکان و 

 ود.نوجوانان محسوب می ش

 اهداف اختصاصی:

مهمترین حوادث و محلهای وقوع 

 حوادث در مدارس را بشناسد.

اصول پیشگیری از حوادث در دانش 

 آموزان را بداند.

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 

 7جلسه  ایمنی و بهداشت محیط مدرسه دانشجویان با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(

 نحوه ارزشیابی
 یتهايلفعایف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

طفی،رو)شناختی،عا

 (انی حرکتی

 اهداف رفتاری

درس  یاندانشجو پس از پا

:قادرخواهد بود  

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 انشد .1

 

 درک .2

 

 درک .3

 

 

 شناختی

 مدارس محیط بهداشت اصول. 1

 .ببرد نام را

مشخصات ساختمانی ..2

 آموزشگاه را توضیح دهد.

 در محیطی مسائل نقش .3

 دهد شرح را دانش آموز سالمت

 مقدمه: 

در مدرسه  ایش محیطیچنانچه آس

فراهم نشود به طور قطع تالش های 

آموزشی و پرورشی معلمان و مربیان 

 هی مطلوب را نخواهد داشت.بازد

 اهداف اختصاصی:

اهمیت بهداشت و ایمنی محیط 

 مدرسه را بداند.

نقش بهداشت محیط در سالمت دانش 

 آموز را بداند.

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه



 

 9جلسه  رسدر ارتقا بهداشت مدا اهميت مشارکت دانش آموزان نقش ودانشجویان با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 البرئوس مط

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 تحلیل .1

 

 درک .2

 

 دانش .3

 

 دانش .4

 

 دانش .5

 

 درک .6

 شناختی

مفهوم همسالی را بیان  .1

 نماید.

ادگیری فرد از فلسفه ی .2

همساالن خود را شرح 

 دهد.

ویژگیهای همسال  .3

موزش دهنده را نام آ

 ببرد.

معیارها و فرایند انتخاب  .4

همسال آموزش دهنده را 

 لیست کند.

مشخصات آموزشی یاری  .5

کودک به کودک را نام 

 ببرد.

نقشهای همسال آموزش  .6

 دهنده را توضیح دهد.

 مقدمه: 

عدم همراهی و مشارکت دانش 

نه نها فعالیت ها و طرح های  آموزان

تحت الشعاع قرار می دهد سازنده را 

بلکه هزینه های غیر ضرور بسیار 

سنگین نیز بر خانواده ها و 

 دستگاههای ذیربط وارد می کند.

 اهداف اختصاصی:

نقش مشارکت دانش آموزان در ارتقا 

 بهداشت  مدارس را بداند.

اهمیت مشارکت دانش آموزان در 

 ت  مدارس را بداند.ارتقا بهداش

سوال در زمینه پیش آزمون: طرح چند 

 موضوع جلسه

 

 

 10جلسه   در ارتقا بهداشت   والدین  نقش و اهميت مشارکت دانشجویان با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهايلفعایف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

ی،ر)شناختی،عاطف

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 درک .1

 

 درک .2

 

 حلیلت .3

 شناختی

مفهوم مشارکت در برنامه  .1

های بهداشتی را توضیح 

 دهد.

روشهای برقراری ارتباط  .2

موثر با والدین را توضیح 

 دهد.

روشهای جلب مشارکت  .3

والدین در برنامه های 

هداشت مدارس را بیان ب

 نماید.

 

در عرصه آموزش و  والدین  مشارکت 

پرورش بیانگر فضاسازیهای مناسب 

ارکتهای پویایی و در جهت تحقق مش

 اجتماعی به شمار می آید.

 اهداف اختصاصی:

نقش مشارکت والدین در ارتقا 

 را بداند. مدارس  بهداشت

اهمیت مشارکت والدین در ارتقا 

 بداند. را مدارس  بهداشت

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 



 11جلسه     در ارتقا بهداشت  مشارکت  اولياء مدرسه  نقش و اهميتدانشجویان با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

یف و وظا

 تهايیفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 مطالب رئوس

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

تکالیف و 

های سامانه گفتگو

 نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 

 

 

 درک .1

 

 تحلیل .2

 

 درک .3

 

 درک .4

 شناختی

سالمت محور را مفهوم  .1

 تبیین نماید.

استراتژیهای معلم  .2

سالمت محور را بیان 

 کند.

روشهای ادغام مفاهیم  .3

بهداشتی را در دروس 

دانش آموزان توضیح 

 .دهد

روشهای سازمان دهی  .4

کارکنان به عنوان منابع 

در مدرسه را توضیح 

 دهد.

 مقدمه: 

شکل گیری و اجرای طرحهایی از 

قبیل استفاده از توان تخصصی و 

مهارتهای اولیا در عرصه آموزش و 

گر فضاسازیهای مناسب بیانپرورش 

در جهت تحقق مشارکتهای پویایی و 

 اجتماعی به شمار می آید.

 صاصی:اهداف اخت

در ارتقا  مربیان نقش مشارکت

 را بداند. مدارس بهداشت

در ارتقا  مربیاناهمیت مشارکت 

 را بداند. مدارس  بهداشت

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12جلسه شایع در کودکان سنین مدرسه   عفونی  عفونی و غیر بیماریهایدانشجویان با  آشناییکلی این جلسه:  هدف

 زمان

 )دقیقه(

 نحوه ارزشیابی
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یطهح

 یادگیري

)شناختی،

عاطفی،رو

انی 

 (حرکتی

 فتارياهداف ر

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکالیف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 

 

 

 درک .1

 

 تحلیل .2

 

 تحلیل .3

 

 تحلیل .4

 

 دانش .5

 

 درک .6

 

 درک .7

 

 

 شناختی

اختالالت شایع رفتاری و  .1

انش اجتماعی در د

 آموزان را شرح دهد.

بیماریهای اصول مراقبت از . 2

 غیر واگیر را تبیین نماید.

. بیماریهای واگیر شایع در 3

مدارس را شناخته و روشهای 

 برخورد و کنترل را بیان نمایند. 

. اصول معاینات دوره ای را 4 

 بیان نمایند

. اهمیت غربالگری در رمان 5 

رخداد اپیدمی ها را تعریف 

 یند.نما

. نحوه برخورد با دانش  6

آموزان بیمار و پیگیری پیشرفت 

و بهبودی بیماری را توضیح 

 بدهند. 

. اصول جداسازی بیماران و 7

نحوه بازگشت دانش آموزان 

بیمار به مدرسه در بیماریهای 

 شرح دهند.مختلف را 

 مقدمه: 

از عالیم و نشانه های  آگاهی

بیماریهای شایع در مدارس می تواند 

گام مثبتی جهت پیشبرد بهداشت در 

 مدرسه باشد.

 اهداف اختصاصی:

بیماریهای شایع در مدارس را 

 بشناسد.

نحوه برخورد با دانش آموزبیمار را 

 بداند.

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 13جلسه    دانش اموزانر ، پرخاشگری و تحقیر دبا مفاهیم خشونتدانشجو  آشناییجلسه:  هدف کلی این

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یانپادانشجو پس از 

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

تکالیف و 

های سامانه گفتگو

 نوید

 نرم -سالیدا

 افزار کمتزیا

 سخنرانی

 

 

 

 

 تحلیل .1

 تحلیل .2

 

 
 شناختی

برای پیشگیری از  .1

ش اموزان خشونت در دان

 برنامه ریزی کند

هش رفتارهای برای کا .2

خشونت امیز بتواند 

 برنامه ریزی کند

 مقدمه: 

 اولیای و والدین که معضالتی از یکی

 موضوع هستند، روبرو آن با  مدارس

 این که هاست بچه میان در خشونت

 و کالمی سطح در تواند می خشونت

 دهد رخ فیزیکی

 اهداف اختصاصی:.

 داندرا ب انواع خشونت را

 راه های پیشگیری از ان را بداند

 های کاهش ان را بداند راه

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 14جلسه مدارس   و  سوء مصرف مواد در دانش اموزاندانشجو با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

تدری

 س

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال شارکتم

تکالیف و 

های سامانه گفتگو

 نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

سخنران

 ی

 

 

 

 

 

: تحلیل1  

: تحلیل2  

 : تخلیل3

 شناختی

صرف ماز : برای پیشگیری 1

 مواد بتواند برنامه ریزی کند

در معرض خطر اموزان: دانش 2

 کند و مشاوره تواند شناساییرا ب

انش اموزان مبتال را بتواند : د3

 کندمشاوره و شناسایی 

 مقدمه: 

 و شایع معضل یک مواد مصرف سوء

 است جامعه سالمتی با مرتبط عمده

 دارد باالیی ومیر مرگ و ابتال که

 اهداف اختصاصی:

 مدارس در مواد مصرف سوء انواع: 1

  نماید فهرست را

 را پیگیری و پیشگیری های راه :2

 دهد توضیح

ه پیش آزمون: طرح چند سوال در زمین

 موضوع جلسه

 

 

 

 15جلسه   اموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در کودکان استثنایی دانشجو با آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

تدری

 س

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

تکالیف و 

های سامانه گفتگو

 نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

سخنران

 ی

 

 

 

 

 دانش .3

 

 تحلیل .4

 

 

 

 

یشناخت  

: شناسایی مشکالت دانش 1

 اموزان استثنایی

: برنامه ریزی برای حل 2

 مشکالت دانش اموزان استثنایی

 مقدمه: 

 استثنایی کودکان عنوان به کودکانی

 هوشی ضریب که شوندمی شناخته

 یا باالتر معیار انحراف دو هاآن

 .باشد کودکان سایر از ترپایین

 اهداف اختصاصی:

 ارتقاء و بهداشت آموزش حوهن

 توضیح را استثنایی کودکان سالمت

 دهد

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 



 

 16جلسه   ایران و جهان در سالمت ی دهنده ارتقاء مدارس موفق تجاربدانشجو با  آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسواد و م

 یآموزش

شیوه  

تدری

 س

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

60 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکالیف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

یف و تکال

های سامانه گفتگو

 نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

سخنران

 ی

 

 

 : دانش1

 

 
 شناختی

با انواع تجارب موفق در 

کشورهایی مانند استرالیا، 

در  اسلوونی وسایر کشورها

زمینه اموزش بهداشت و ارتقا 

 نا شوداش مدارس سالمت در 

 مقدمه: 

تجارب موفق مدارس ارتقاء دهنده ی 

  و ایران سالمت در جهان 

 اهداف اختصاصی:

 ی دهنده ارتقاء مدارس موفق تجارب

 را بداند  ایران و جهان در سالمت

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 وتوسط دانشج سالمت دهنده ارتقاء اجزاي و چهارچوب اساس بر را مدرسه یک بهداشت وضعیترزیابی ا هدف کلی این جلسه: 

 زمان

 ()دقیقه
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 ویانتکمیلی دانشج

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

8.5 

 ساعت

 کالس حضورفعال

 مجازی

 کالسی های فعالیت

 دوره یانپا آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کالسی

 اسالید

 رایانه 

 

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 .آمادگی1

.پاسخ هدایت 2

 شده

 روانی حرکتی

را انتخاب  مدرسهیک  .1

 نماید.

ظر ارتقا ز نمدرسه را ا .2

سالمت در مدارس 

 تحلیل کند

 مقدمه: 

 مدرسه یک بهداشت وضعیتارزیابی 

 اجزای و چهارچوب ساسا بر را

  سالمت دهنده ارتقاء

 اهداف اختصاصی:

 بر را مدرسه یک بهداشت وضعیت

 ارتقاء اجزای و چهارچوب اساس

  کند ارزیابی را سالمت دهنده

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 



 

 سالمت دهنده ارتقاء اجزاي و چهارچوب اساس بر را مدرسه یک بهداشت وضعیتگزارش ارزیابی  هدف کلی این جلسه:

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 تهايیفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

8.5 

 تساع

 کالس حضورفعال

 جازیم

 کالسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کالسی

 اسالید

 

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

پاسخ 

هدایت 

 شده

 روانی حرکتی
یک برنامه بهداشت 

مدارس را زیر نظر مربی 

 اجرا نماید.

 مقدمه: 

 بر را مدرسه یک بهداشت وضعیت

 ارتقاء اجزای و چهارچوب ساسا

  کند ارزیابی را سالمت دهنده

 اهداف اختصاصی:

روژه را اجرا و نتایج را گزارش پ

 نماید

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه
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