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ستتم  در مدارسنام درس:      شت  و ارتاا   ستی عملی(     5/0نظری و 1.5) واحد 2تعداد و نوع واحد: آموزش بهدا شتیا شتته و ماط  تصصتیلی:  کار دروس پیش نیاز: ندارد   ر

شت       نام مدرس: دکتر  شت        آروه آموزشتی:  آموزش بهدا هتکده: بهدا ستتم        دان شت  و ارتاا  شتهرآبادیارشتد آموزش بهدا ضتا  ستا            ستومترم تصصتیلی:      ر

       10-12دوشیبه روز و ساع  برآزاری کتس : نه نوید             سامامصل تهکیل کتس:       99-00تصصیلی: نیمسا  دوم 
 

شترح درس(:   اواجیار جمعییا  ب ذا وت ش آموز  دش  18با توجه به جمعیت  مادمه) شوور از جوانینن  جوامم معا ون ما با وذا درا در جامعه با ان   شوور  ان  ک میلیون دانش آموز در ک
 بننامه رنزان ش ایاایگراران ما با ذ ش در بننامه رنزی بنای تواعه االمت دانش آموزان نقش بسیار حیاتا دارداموضوع ااااا پیش رشی 

  هدف کلی: 

 با اهمیت  اهذاف ش ا ول جذمات ب ذا ت مذارس  بننامه رنزی آموز ا دانشجونان آ نانا -

 : )به تعذاد انفصل ا ش جلسات هذف نو یه  ود(اهداف اختصاصی درس ❑
 : دشره نانرشد پس از پا ااز دانشجونان انیظار م          

 سابقه بهداشت مدارس در ايران را بيان كند -1

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

 كند توصيف را مدارس بهداشتي خدمات اصول و مفاهيم   -3

 تعريف، اصول و مباني آموزش بهداشت مدارس را بداند. -4

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

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

 ويژگي هاي رشد و تکامل كودكان و نوجوانان را توضيح دهد -7

 خشونت و پرخاشگري و تحقير در دانش آموزان را توضيح دهد -8

 مدارس را فهرست نمايد و راه هاي پيشگيري و پيگيري را توضيح دهد انواع سوء مصرف مواد در -9

  اصول تغذيه در سنين مدرسه و تغذيه در مدرسه را شرح دهد -10
 مدرسه را بيان كند محيط  بهداشتايمني و  تعريف    -8

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

 راههاي اساسي پيشگيري از حوادث در مدرسه و راه مدرسه را ارائه نمايداهميت و  -10

 دانش آموز سالم و نيازهاي اساسي بهداشتي او را بشناسد-11

 نقش و اهميت مشاركت دانش آموزان، اولياء مدرسه و والدين را در ارتقاء بهداشت مدرسه توصيف كند -12

 را توضيح دهد كليات ارزشيابي و پژوهش در بهداشت مدارس-13

 بداند.را  مدارس ارتقاء دهنده سالمت و اجزاي برنامه شاخص هاي مهم -14

 دشو اريها و بيماريهاي شايع جسمي و رواني در دانش آموزان را بشناسد.  -15

 نحوه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت كودكان استثنايي را توضيح دهد -16

 مت در جهان و ايران را بداندتجارب موفق مدارس ارتقاء دهنده ي سال -17

 رسه را بر اساس چهارچوب و اجزاي ارتقاء دهنده سالمت را ارزيابي كندمديک بهداشت  وضعيت  -18

 .يک موضوع بهداشت مدارس را اجرا و گزارش كند  -19

❑    
 استراتژی آموزشی)روشهای تدریس(: ❑

   □ Round □  PBL ● □  □ Case Report  Morning Report کارگاه آموز ا□بحث در گنشه ای کوچک  □ا گنشه بحثکنفنانس   ● اخننانا ● 

    پاشرپوننت-الن  اایوری-کمیازنا افزار ننم-کامپیوتن: وسایل کمک آموزشی ❑
 حضور فعال در جلسات آنالن ارانه تکادیف کالاا در اامانه نونذ  ها گفیگو ش مباحث در فعال مشارکت وظایف و تکالیف دانهجو:
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 نصوه ارزشیابی دانهجو: ❑

 ●تکوننا                   ●منحله ای              مراحل ارزشیابی:

 اااااااااااااااااادر ذ از نمنه ن انا5حضور ش غیابااااااااااا
 در ذ از نمنه ن انا 20تکادیف ش  نکت در گفیگو های اامانه نونذ:  نکت در فعادیت کالاا  انجام 

 اااااادر ذ از نمنه ن انا20اااااااکار گزار  فنم اااس بن عملا تکادیف انجام
 ااااااااااااااادر ذ از نمنه ن انا55امیحان پانان تنمااااااااااااا
 جور کندنا □             حیح ش غلط □چنذ گزننه ای             □تشننحا           □ فاها          □    نوع امتصان میان ترم:

 جور کندنا □ حیح ش غلط             □چنذ گزننه ای            □تشننحا            ●      فاها     □   نوع امتصان پایان ترم:

 میاب : ❑

1: Angela Scriven  & Margaret Hodgins. Health Promotion Settings: Principles and Practice. SAGE. 

Last edition. 

2: S Clift. international advances in theory, evaluation and practice. Danish university of education 

Press. Last edition. 

3: Peter Aggleton, Catherine Dennison, Ian Warwick. Promoting Health and Wellbeing through 

Schools. Routledge. Last edition. 

4: Keeta Lewis Bonnie Bear. Manual of School Health: A Handbook for School Nurses, Educators, 

and Health Professional. Saunders. Last edition. 
 

 یسیتقد یندکتر محمد حس یفمدارس مروج سالمت: تال یمدل ها 

 یمحمد رضا نور یفمدارس: تال بهداشت

 بهداشت جهانی سازمان معلم منبع ابتدایی مدارس بهداشت اموزش برنامه

 دلپیشه و سرشت حلم مدارس بهداشت

 شکروی این سالمت ارتقا و مدارس بهداشت
 
 


