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پزشكيدانشكده   

 بهداشت دانش آموزان و مدارسنام درس : 

 

 (واحد عملي 5/0واحد نظری و  5/1 )واحد 2تعداد واحد : 

 کارشناسي پيوسته–بهداشت عمومي ورودی : رشته و مقطع تحصيلي 

  

ساعت  22) ساعت 34يک ترم تحصيلي   مدت زمان ارائه درس :

 (ساعت عملي 11نظری+

 11دی ماه لغايت  11مهرزمان شروع و پايان :  اعظم نامدار:  مسئول درس و اساتيد همکار

 (4و 1دانشكده پزشكي)کالس  محل آموزش: نداردپيشنياز : 

 

مهارت های علمي حرفه ای آنان در  آشنايي فراگيران با شرايط خاص دانش آموزان و بهداشت مدارس به منظور باال بردنهدف نهايي دوره: 

 ارتباط با وظايف محوله و ارائه خدمات بهداشت مدارس با کيفيت  که منجر به ارتقای سطح سالمت گروه سني کودک و نوجوان گردد.

 

 رديف

 هدف کلي دوره

 با : آشنايي دانشجويان
 

 تعريف بهداشت مدرسه و ضرورت آن  .1

 بهداشت مدرسه  اهداف  .2

 داشت مدارس در جهان و ايران    تاريخچه به  .3

 جايگاه بهداشت مدارس در ايران  .4

 زمينه هاي اصلي بهداشت مدارس         .5

 برنامه هاي عمومي بهداشت مدارس در ايران  .6

 سياست هاي بهداشتي مدرسه  .7

 سطوح خدمات بهداشتي در مدرسه   .8

 تأثيرات محيط مدرسه بر دانش آموزان      .9

 محيط مدرسهآئين نامه بهداشت   .11

 پايگاه تغذيه سالم        .11

 سالمت مدرسه هپروند  .12

 بيماري هاي شايع سن مدرسه      .13

 عالئم بيماري هاي شايع سن مدرسه  .14

 راه انتقال بيماري هاي شايع سن مدرسه      .15

 اقدامات پيشگيري كننده بيماري هاي شايع سن مدرسه     .16

   مدت جدا سازي بيماري هاي شايع سن مدرسه   .17

 مشكالت رفتاري دانش آموزان )ترس، دروغگويي، دزدي، ناخن جويدن، انگشت مكيدن(   .18
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 اقدامات ويژه دانش آموزان داراي بيماري هاي مزمن   .19

مشكالت رفتاري دانش آموزان )تيك، شب ادراري، مشكل كنترل مدفوع، لكنت زبان، اشكال در تمركز حواس   .21

 و مشكالت تغذيه اي( 

 با هر يك از مشكالت رفتاري دانش آموزان نحوه مقابله  .21

معاينات دوره اي و ارزيابي سالمت دانش آموزان)پايش رشد دانش آموزان،معاينات ستون فقرات، معاينه   .22

 پوست، مو و ناخن، معاينه چشم، بينايي سنجي، معاينه گوش و شنوايي سنجي

 تعريف حادثه                            .23

 سوانح   ابعاد حوادث و   .24

 علل و عوامل سوانح و حوادث              .25

 علل حوادث در كودكان   .26

 تقسيم بندي سوانح و حوادث                 .27

 پيشگيري از حوادث در مدرس  .28

 تعريف آموزش بهداشت در مدارس        .29

 اهداف آموزش بهداشت مدارس  .31

 آموزش بهداشت در مدرسه و سواد بهداشتي     .31

 َآموزش بهداشت در مدرسه روش هاي   .32

 عناصر كليدي آموزش بهداشت جامع در مدارس     .33

 اصول آموزش بهداشت مدارس  .34

 تعريف ارتقاي سالمت                           .35

 ارتقاي سالمت در مدارس  .36

 اجزاي اصلي ارتقاي سالمت مدارس                  .37

 مدارس مروج سالمت در ايران  .38

 دوره : اختصاصي اهداف 

 اهداف اختصاصي دوره رديف

 دانشجويان پس از پايان اين دوره بتوانند:

 بهداشت مدارس را تعريف كنند.  .1

 تاريخچه بهداشت مدارس را در جهان تشريح نمايند.  .2

 تاريخچه بهداشت مدارس در ايران را توصيف نمايند.  .3

 جايگاه بهداشت مدارس در ايران را شرح دهند.  .9

 اصلي بهداشت مدارس را ليست نمايند.زمينه هاي   .9

 برنامه هاي عمومي بهداشت مدارس در ايران را فهرست نمايند.  .6

 سياست هاي بهداشت مدارس در ايران را شرح دهند.  .7
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 بهداشت مدارس را برنامه اي با اهميت ويژه تلقي نمايند.  .8

 به سياست هاي بهداشتي مدرسه در ايران پايبند باشند.  .5

 و دوم و سوم بهداشتي مدارس را توضيح دهد. سطوح اول  .11

 اقدام اساسي اولين سطح پيشگيري را ليست نمايند. 6  .11

 اقدام اساسي دومين سطح پيشگيري را ليست نمايند. 3  .12

 اقدام اساسي سومين سطح پيشگيري را ليست نمايند. 4  .13

 بهداشت محيط مدرسه را تعريف نمايند.  .19

 نمايند.بهداشت محيط زيست را تعريف   .19

 .محيط مدرسه را توصيف نمايند  .16

 ضرورت بهداشت محيط مدرسه را شرح دهند.  .17

 تأثيرات محيط نامناسب مدرسه را بر دانش آموزان را شرح دهند.  .18

 آئين نامه بهداشت محيط مدرسه را به تفكيك ماده هاي آن توضيح دهند.  .15

 نسبت به انجام خدمات بهداشت مدارس پايبند باشند.  .21

 ئولين مدرسه را به رعايت مفاد آئين نامه بهداشت محيط مدارس ترغيب نمايند.مس  .21

 رعايت مفاد آئين نامه بهداشت محيط مدارس را پيگيري نمايند.  .22

 وضعيت كالس )كف، سقف، ديوار، روشنايي، تهويه، درجه حرارت مناسب( بر طبق آئين نامه توصيف نمايند.  .23

 ن نامه شرح دهيد.سيستم تهويه مصنوعي را طبق آئي  .29

 شرايط تابلوي كالس را بيان نمايند.  .29

 بهداشتي را بيان كند. دستشوييتعداد و  شرايط   .26

 تعداد و  شرايط توالت بهداشتي را بيان كند.  .27

 شرايط ايمني محيطي مدرسه را توضيح دهند.  .28

 سيستم گرمايشي كالس ها و ايمني را توصيف نمايند.  .25

 شتي در مدرسه را توضيح دهند.شرايط اتاق خدمات بهدا  .31

 در هر شرايطي از بهداشت مدارس دانش آموزان دفاع نمايند.  .31

 آب آشاميدني سالم و بهداشتي مدرسه را توصيف نمايند.  .32

 شرايط بهداشتي دفع زباله را بيان كنند.  .33

 شرايط بهداشتي دفع فاضالب را بيان كنند.  .39

 .ضرورت وجود بوفه هاي مدارس را شرح دهند  .39

 پايگاه تغذيه سالم را شرح دهند.  .36

 ميان وعده را تعريف كند.  .37
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 شرايط بهداشتي پايگاه تغذيه سالم را در ابعاد مواد خوراكي، فضاي فيزيكي و فرد متصدي بوفه را شرح دهند.  .38

 مواد خوراكي قابل عرضه در پايگاه تغذيه سالم را ليست نمايند.  .35

 غذيه سالم را ليست نمايند.مواد خوراكي غيرمجاز در پايگاه ت  .91

 سطوح بوفه مدارس را شرح دهند.  .91

 مواد غذايي مجاز جهت ارائه در هر سطح را ليست نمايند.  .92

 مراحل اخذ گواهينامه دوره ويژه بهداشت عمومي را شرح دهند.  .93

 شرايط الزم و اخذ صالحيت كار در پايگاه تغذيه سالم را شرح دهند.  .99

 دانش آموزان را به مشاركت جهت بهبود پايگاه تغذيه ترغيب نمايند. اولياء مدرسه و والدين  .99

 سالمت مدارس را توضيح دهند. هپروندنحوه تكميل هر يك از فرم هاي   .96

 سالمت مدرسه پايبند باشند. هپروندبه تكميل صحيح و دقيق هر يك از فرم ها   .97

ز بيماري  را در مورد هريك از بيماري هاي شايع بيماري ، عالئم ، مدت جداسازي  و اقدامات پيشگيري كننده ا  .98

، هپاتيت فارنژيت درسنين مدرسه )سرماخوردگي، آنفلوآنزا، سرخك، سرخجه، اوريون ،آبله مرغان ،مخملك،

ويرسي تراخم، سل، تب مالت، وبا ، حصبه، گال، پديكلوز، آسكاريوز، ژيارديوز ، كرمك، اسهال و سارس( را 

 توصيف نمايند.

د هر يك از بيماري هاي توصيف شده مسئولين، والدين و دانش آموزان را به رعايت اصول بهداشتي در مور  .95

 پيشگيري از بيماريها ترغيب نمايند.

 توصيه هاي الزم براي پيشگيري از بيماري ها را به اولياء مدرسه، والدين و دانش آموزان ارائه نمايند.  .91

 ان شناسايي و ارجاع دهند.هرگونه عالئم بيماري را در دانش آموز  .91

 سالمت مدرسه ثبت نمايند. هپروندبيماري هاي شناسايي شده را در فرم هاي مربوطه در   .92

 بيماري هاي قابل گزارش را به موقع به مسئولين مربوطه گزارش نمايند.  .93

ناهنجاري قلبي(  نحوه مراقبت از دانش آموزان داراي هر يك از بيماري هاي مزمن آسم، صرع،ديابت، هموفيلي،  .99

 را شرح دهند.

 مشكالت رفتاري دانش آموزان را به تفكيك شرح دهند.  .99

 نحوه مقابله با هر يك از مشكالت رفتاري دانش آموزان را بيان نمايند.  .96

 نسبت به عالئم هر يك از مشكالت رفتاري دانش آموزان حساس باشند.  .97

 مشكالت رفتاري دانش آموزان را پيگيري نمايند.  .98

 رشد و تكامل در سنين مدرسه را توضيح دهند.  .95

 نحوه اندازه گيري قد دانش آموزان را شرح دهند.  .61

 نحوه معاينات دهان و دندان را شرح دهند.  .61

 نحوه معاينات ستون فقرات را شرح دهند.  .62

 كيفوز، لوردوز و اسكوليوز را شرح دهند.  .63
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 نحوه معاينه پوست، مو و ناخن را شرح دهند.  .69

 زديك بيني ، دوربيني، آستيگماتيسم  وتنبلي چشم را شرح دهند.ن  .69

 نحوه بينايي سنجي را توضيح دهند.  .66

 نحوه شنوايي سنجي را توضيح دهند.  .67

 مراقبت هاي دوره اي دانش آموزان به نحو صحيح در طول سال تحصيلي انجام دهند.  .68

 حادثه را تعريف نمايند.  .65

 نمايند. ابعاد سوانح و حوادث را تشريح  .71

 علل سوانح و حوادث را بيان نمايند.  .71

 اهميت حوادث در كودكان را شرح دهند.  .72

 تقسيم بندي سوانح و حوادث را نام ببرند.  .73

 اصول كلي پيشگيري از حوادث در مدرسه را ليست نمايند.  .79

 تغذيه مناسب دانش آموزان سنين مدرسه را شرح دهند.  .79

 مدرسه و بلوغ را توضيح دهند. مشكالت تغذيه اي شايع در سنين  .76

 آموزش بهداشت مدارس را تعريف نمايند.  .77

 اهداف آموزش بهداشت مدارس را توضيح دهند.  .78

 آموزش بهداشت مدارس و سواد بهداشتي را بيان نمايند.  .75

 روش هاي آموزش بهداشت مدارس را توصيف نمايند.  .81

 عناصر كليدي آموزش بهداشت جامع را توضيح دهند.  .81

 اصول آموزش بهداشت مدارس را بيان نمايند.  .82

 ارتقاي سالمت را تعريف نمايند.  .83

 اجزاي ارتقاي سالمت را در مدارس بيان نمايند.  .89

 مدارس مروج سالمت در ايران را نام ببرند.  .89

 به نحوه  صحيح از بهداشت محيط مدارس بازديد نمايند.  .86

 حيط مدرسه به نحوه صحيح تكميل نمايند.را طبق آئين نامه بهداشت م 13فرم هاي شماره   .87

 به نحوه ي صحيح از تغذيه سالم مدارس   .88

 فرم هاي پايگاه تغذيه سالم را طبق دستورالعمل مربوطه به نحوه صحيح تكميل نمايند.  .85

 با استفاده از روش نجوا به روش صحيح تست شنوايي سنجي دانش آموزان را انجام دهند.  .51

 ه اديومتري به نحوه صحيح تست شنوايي سنجي دانش آموزان را انجام دهند.با استفاده از دستگا  .51

 كليه معاينات غربالگري دانش آموزان به نحوه صحيح انجام دهند.  .52

 كليه فعاليت هاي انجام شده در شناسنامه سالمت دانش آموزان ثبت نمايند.  .53

 حيح ثبت نمايند.سالمت مدارس به نحو ص هپروندكليه فعاليت هاي انجام شده در   .59
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 جدول زمانبندي دروس

ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسي  روش تدريس

 

امکانات مورد 

 نياز

 روش ارزشيابي

 )تکويني و پاياني(

 تعريف واهداف بهداشت مدارس
تاريخچه بهداشت مدارس در 

 جهان و ايران
 جايگاه بهداشت مدارس در ايران

زمينه های اصلي بهداشت 
 مدارس

مه های عمومي بهداشت برنا
سياست های و  مدارس در ايران
 بهداشتي مدرسه

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمايش  

point  و بحث کوتاه 

بهداشت مدارس و ارتقای 
تأليف : دکتر فرخنده -سالمت

امين شكروی+ کتاب جامع 
تأليف :  -بهداشت عمومي

 دکتر حسين حاتمي و همكاران

رايانه، ويديو 
 وژکتورپر

پرسش تكويني به صورت 
و شرکت در و پاسخ 

فعاليت های يادگيری 
ارزشيابي پاياني به 

به  صورت آزمون کتبي
صورت سؤاالت چهار 

 گزينه ای و کوتاه پاسخ

 سطوح خدمات بهداشتي ومدرسه
 تعريف بهداشت محيط مدرسه

 ضرورت بهداشت محيط مدرسه
تأثيرات محيط نامناسب مدرسه 

 بر دانش آموزان
آئين نامه بهداشت محيط 

 مدارس

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمايش  

point  و بحث کوتاه 

بهداشت مدارس و ارتقای 
تأليف : دکتر فرخنده -سالمت

امين شكروی+ کتاب جامع 
تأليف :  -بهداشت عمومي

دکتر حسين حاتمي و 
امه های همكاران+ آيين ن

مصوب وزارت بهداشت و 
 آموزش پرورش 

ويديو  رايانه،
 پروژکتور

تكويني به صورت پرسش 
و پاسخ و شرکت در 
فعاليت های يادگيری 
ارزشيابي پاياني به 
صورت آزمون کتبي به 
صورت سؤاالت چهار 

 گزينه ای و کوتاه پاسخ

آئين نامه بهداشت محيط ادامه 
وضعيت ساختمان )مدارس

ظر ايمني، و حفاظت ، مدرسه از ن
آب ،دستشويي، توالت، آبخوری

جمع آوری و ، آشاميدني سالم
 فاضالبو  دفع بهداشتي زباله

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمايش  

point  و بحث کوتاه 

بهداشت مدارس و ارتقای 
تأليف : دکتر فرخنده -سالمت

امين شكروی+ کتاب جامع 
تأليف :  -بهداشت عمومي

 حسين حاتمي و همكاران دکتر

رايانه، ويديو 
پروژکتور+ فرم 
های مربوط به 

)فرم سالمت پرونده
 (14شماره 

تكويني به صورت پرسش 
 کوييزو پاسخ و 

ارزشيابي پاياني به  
صورت آزمون کتبي به 
صورت سؤاالت چهار 

 گزينه ای و کوتاه پاسخ

 لزوم وجود بوفه های مدارس
 تعريف پايگاه تغذيه سالم

يط بهداشتي پايگاه تغذيه شرا
 تقسيم بندی بوفه مدارسو  سالم

بوفه مواد غذايي قابل عرضه 
 مدارس

 بوفه شرايط اخذ صالحيت کار در 
نحوه نظارت از پايگاه تغذيه 

 سالم

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمايش  

point  و بحث کوتاه 

بهداشت مدارس و ارتقای 
تأليف : دکتر فرخنده -سالمت

امين شكروی + آيين نامه 
 پايگاه تغذيه سالم

رايانه، ويديو 
پروژکتور+ فرم 
های مربوط به 

 پايگاه تغذيه سالم

تكويني به صورت پرسش 
و پاسخ و شرکت در 

و  فعاليت های يادگيری
 کوييز

ارزشيابي پاياني به  
صورت آزمون کتبي 
سؤاالت چهار گزينه ای و 

 کوتاه پاسخ

 سالمت مدرسه هپروند
 گانه 13م های فر
 

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمايش  

point   هپروند؛ 
سالمت و فرم های 

 مربوطه

 سالمت مدرسه هپروند
 و راهنمای وزارتي تكميل آن

رايانه، ويديو 
پروژکتور+ پرونده 

 سالمت مدرسه

 و فرم های آن

تكويني به صورت پرسش 
و پاسخ ارزشيابي پاياني 

رت آزمون کتبي به صو
سؤاالت چهار گزينه ای و 

 کوتاه پاسخ
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ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسي  روش تدريس

 

امکانات مورد 

 نياز

 روش ارزشيابي

 )تکويني و پاياني(

های شايع سنين  بيماریشرح 
مدرسه ، مدت جداسازی و 
 اقدامات پيشگيری ) بيماری های
، سرماخوردگي، آنفلوآنزا، سرخک

،  آبله مرغان، سرخجه، اوريون
  (مخملک

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمايش  

point  و بحث کوتاه 

بهداشت مدارس و ارتقای 
تأليف : دکتر فرخنده -سالمت

درسنامه امين شكروی+ 
 -پزشكي پيشگيری و اجتماعي

تأليف :جي ای پارک و 
 ک.پارک

ويديو  رايانه،
 پروژکتور

تكويني به صورت پرسش 
يابي پاياني و پاسخ ارزش

آزمون کتبي به صورت 
سؤاالت چهار گزينه ای و 

 کوتاه پاسخ
 

های شايع  بيماریادامه شرح 
سنين مدرسه ، مدت جداسازی و 

 های یربيمااقدامات پيشگيری)
فارنژيت ، هپاتيت ويرسي، 

 تراخم، سل، تب مالت، وبا
 ( ، حصبه

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمايش  

point  حث کوتاهو ب 

بهداشت مدارس و ارتقای 
تأليف : دکتر فرخنده -سالمت

درسنامه امين شكروی+ 
 -پزشكي پيشگيری و اجتماعي

تأليف :جي ای پارک و 
 ک.پارک

ويديو  رايانه،
 پروژکتور

تكويني به صورت پرسش 
 ، کوييزو پاسخ

ارزشيابي پاياني آزمون  
کتبي به صورت سؤاالت 
چهار گزينه ای و کوتاه 

 پاسخ
 

های شايع  بيماریادامه شرح 
 ،گال های بيماریسنين مدرسه )

پديكلوز، آسكاريوز، ژيارديوز، 
کرمک، کچلي، مننژيت، ورم 

 (ملتحمه چشم

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمايش  

point  و بحث کوتاه 

بهداشت مدارس و ارتقای 
تأليف : دکتر فرخنده -سالمت

درسنامه امين شكروی+ 
 -پيشگيری و اجتماعيپزشكي 

تأليف :جي ای پارک و 
 ک.پارک

ويديو  رايانه،
 پروژکتور

تكويني به صورت پرسش 
 ، کوييزو پاسخ

ارزشيابي پاياني آزمون  
کتبي به صورت سؤاالت 
چهار گزينه ای و کوتاه 

 پاسخ

اسهالي،  های بيماریشرح 
 سارس، ابوال

کودکان نيازمند مرقبت های 
 خاص ) دارای بيماری های

آسم، صرع، ديابت، تب مزمن 
رماتيسمي، هموفيلي، ناهنجاری 

 (قلبي
مشكالت رفتاری دانش 

 دزدی، دروغگويي)ترس، آموزان
 (ناخن جويدن ، انگشت مكيدن

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمايش  

point  و بحث کوتاه 

بهداشت مدارس و ارتقای 
تأليف : دکتر فرخنده -سالمت

نامه درس امين شكروی+
 -پزشكي پيشگيری و اجتماعي

تأليف :جي ای پارک و 
 ک.پارک

ويديو  رايانه،
 پروژکتور

تكويني به صورت پرسش 
 ، کوييزو پاسخ

ارزشيابي پاياني آزمون  
کتبي به صورت سؤاالت 
چهار گزينه ای و کوتاه 

 پاسخ
 

مشكالت رفتاری دانش ادامه 
، پرخاشگری و خشونت)آموزان

ل شب ادراری و مشك ،تيک
، لكنت زبان، کنترل مدفوع

 اشكال در تمرکز حواس
 (بيش فعالي، مشكالت تغذيه ای

شناخت دانش آموز سالم از 
، نمودهای سالمت جسمي)ناسالم

 (دانش آموزان روحي و اجتماعي
ارزيابي نمودهای اجتماعي 

 وهيجاني در سنين بلوغ

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمايش  

point  اهو بحث کوت 

بهداشت مدارس و ارتقای 
تأليف : دکتر فرخنده -سالمت

راهنمای  امين شكروی+
  اختالالت روان پزشكي

 
 
 
 
 
 
 

ويديو  رايانه،
 پروژکتور

تكويني به صورت پرسش 
 ، کوييزو پاسخ

ارزشيابي پاياني آزمون  
کتبي به صورت سؤاالت 
چهار گزينه ای و کوتاه 

 پاسخ
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ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسي  دريسروش ت
 

امکانات مورد 

 نياز

 روش ارزشيابي

 )تکويني و پاياني(

 معاينه عمومي وغربالگری
يادآوری کلي در مورد رشد و 

 تكامل در سنين مدرسه
نحوه اندازه گيری قد، وزن دانش 

 آموزان
 معاينات دهان و دندان
 معاينات ستون فقرات

ناهنجاری های ستون فقرات 
 كوليوز()کيفوز لوردوز و اس

 معاينه پوست و مو، ناخن
 بر کليات ساختمان چشم یمرور

 سنجي بيناييو  انكساری عيوب
 بر کليات ساختمان گوش یمرور

 سنجي شنوايي

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمايش  

point   پرسش و و
 پاسخ

بهداشت مدارس و ارتقای 
تأليف : دکتر فرخنده -سالمت

 الينيب راهنمای امين شكروی+

سالمت  تيم اجرايي برنامه و
 2 سني رده خدمات ارائه برای

 اول سطح سال )ويژه 23 تا

 (.خدمات ارائه

رايانه، ويديو 
پروژکتور + 

 شناسنامه سالمت 

تكويني به صورت پرسش 
 ، کوييزو پاسخ

ارزشيابي پاياني آزمون  
کتبي به صورت سؤاالت 
چهار گزينه ای و کوتاه 

 پاسخ
 

 تعريف حادثه
 ابعاد سوانح و حوادث
 علل سوانح و حوادث

 اهميت حوادث در دانش آموزان
 تقسيم بندی سوانح و حوادث

 پيشگيری از حوادث در مدرسه
 تغذيه در مدرسه

مشكككالت تغذيككه ای شككايع در  
 سنين مدرسه و بلوغ

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمككايش   

point  و بحث کوتاه 

بهداشككت مككدارس و ارتقككای   
تأليف : دکتر فرخنكده  -سالمت

راهنمای تغذيه  امين شكروی+
 در سنين مدرسه

رايانككككه، ويككككديو  
 پروژکتور

تكويني به صورت پرسش 
 ، کوييزو پاسخ

ارزشيابي پاياني آزمون  
کتبي به صورت سؤاالت 
چهار گزينه ای و کوتاه 

 پاسخ
 

مروری بر تعريف سالمت و 
 ضرورت بهداشت مدارس
 مدارستعريف آموزش بهداشت 

 اهداف آموزش بهداشت مدارس
روش های آموزش بهداشت 

 مدارس
 اصول آموزش بهداشت مدارس

 تعريف ارتقای سالمت
 اجزای ارتقای سالمت مدارس
 مدارس مروج سالمت در ايران

سخنراني با استفاده از  ساعت 2
 powerنمككايش   

point  و بحث کوتاه 

بهداشككت مككدارس و ارتقككای   
خنكده  تأليف : دکتر فر-سالمت

 امين شكروی

رايانككككه، ويككككديو  
 پروژکتور

تكويني به صورت پرسش 
 ، کوييزو پاسخ

ارزشيابي پاياني آزمون  
کتبي به صورت سؤاالت 
چهار گزينه ای و کوتاه 

 پاسخ
 

 بازديد از بهداشت محيط مدرسه
ی  هپروند 14تكميل فرم شماره 

 سالمت
 بازديد از پايگاه تغذيه سالم

از پايگاه تكميل فرم های بازديد 
 تغذيه سالم

 

بازديد از فيلد )مشاهده  ساعت 3
و تكميل چک ليسكت  

 های مربوطه(

بهداشككت مككدارس و ارتقككای   
تأليف : دکتر فرخنكده  -سالمت

آيين نامه های  امين شكروی+
 مربوطه  

وسيله نقليه جهكت  
انتقال دانشكجويان  
به مدارس + چكک  
 ليست های مربوطه 

 مشاهده عملكرد و
 رائه شدهبررسي گزارش ا
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ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسي  روش تدريس
 

امکانات مورد 

 نياز

 روش ارزشيابي

 )تکويني و پاياني(

انجام کليه معاينات غربالگری 
 در مدرسه دانش آموزان

ثبت معاينات انجام شده در 
شناسنامه سالمت و پرونده 

 سالمت مدارس

 بهداشككت مككدارس و ارتقككای   نمايش عملي  ساعت 8
تأليف : دکتر فرخنكده  -سالمت

 باليني راهنمایامين شكروی+ 

سكالمت   تكيم  اجرايي برنامه و
 6 سني رده خدمات ارائه برای

 اول سكطح  سال )ويژه 24 تا

 (.خدمات ارائه

وسيله نقليه جهكت  
دانشكجويان  انتقال 

بككككه مككككدارس + 
شناسنامه سكالمت  
وزنكه، متكر نكواری،    
چارت اسنلن، چوب 

 زبان، چراغ قوه

ده عملكرد و مشاه
 بررسي گزارش ارائه شده

 شنوايي سنجي به روش نجوا
 شنوايي سنجي 

بهداشككت مككدارس و ارتقككای    نمايش عملي  ساعت 3
تأليف : دکتر فرخنكده  -سالمت

 امين شكروی+

وسيله نقليه جهكت  
انتقال دانشكجويان  

 دارسمبه 

ده عملكرد و شاهم
 بررسي گزارش ارائه شده

 

 

 منابع درسي : 
 -انتشارات آثار سبحان -تأليف : دکتر فرخنده امين شكروی با همكاری سمانه ابوالخيريان و مناسادت اردستاني-بهداشت مدارس و ارتقای سالمت-

 .1411پاييز 
 آخرين انتشار.–وم فصل دوازدهم جلد س-تأليف : دکتر حسين حاتمي و همكاران -کتاب جامع بهداشت عمومي-
 .1484 -انتشارات چهر -تأليف :    مهندس پريوش حلم سرشت و مهندس اسماعيل دل پيشه -بهداشت مدارس-
ويايش -جلد چهارم-تأليف :جي ای پارک و ک.پارک برگردان به فارسي دکتر حسين شجاعي تهراني -درسنامه پزشكي پيشگيری و اجتماعي-

 . 2002هفدهم 
سازمان نوسازی و قانون کار جمهوری  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانين نامه های مصوب وزارت بهداشت و آموزش پرورش، آي -

 اسالمي ايران
 سالمت مدرسه و راهنمای مربوطه هپروند -
 (.خدمات ارائه اول سطح سال )ويژه 24 تا 6 سني رده خدمات ارائه سالمت برای تيم اجرايي برنامه و باليني راهنمای-

 

 نحوه ارزشيابي :
 :و عمليارزشيابي تئوري 

 آزمون کتبي به صورت سؤاالت چهار گزينه ای و کوتاه پاسخارزشيابي تئوري 

يک سری آيتم ها از جمله عالقمندی ، حضور  همچنين کسب مهارت حرفه ای و بررسي گزارش ارائه شدهمشاهده و برا اساس  ارزشيابي عملي:

  و موزان و سايرينآتوجه، دقت و سرعت در عملكرد، رعايت اخالق حرفه ای ، دقت در حفظ و نگهداری لوازم کار  نحوه ارتباط با دانش به موقع، 
 مربي

 

نمره حضور به موقع در تمام  1+ نمره ميان ترم و پايان ترم  5/12نمره کوييز+  5/1نمره( +  5نمره عملي) 3/1 نحوه محاسبه نمره کل درس :

 ساتجل
 

 
 مقررات : 

 نمره 10حد نمره قبولي : 

 جلسه 4:  تعداد دفعات مجاز غيبت در کالس 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم    
 
 

 طرح درس 
Lesson plan 

 

 

 تهيه کنندگان:

 بهداشت اساتيد گروه

 و  

 با همكاری کميته طرح درس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 اعظم نامدار استاد تدوين کننده:

 

 59-59ماه: بهمن ماه               سال: 
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي
بهداشت دانش آموزان عنوان درس: 

 و مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

  15تعداد فراگيران: 

 مکان تشکيل کالس:

 دانشكده پزشكي 
 

 پيش نياز:
 آشنايي دانشجويان با تعريف بهداشت مدارس -1اهداف کلي: 

 آشنايي با جايگاه بهداشت مدارس در ايران -4آشنايي با تاريخچه بهداشت مدارس در جهان و ايران      -2
 آشنايي با برنامه های عمومي بهداشت مدارس در ايران-5          بهداشت مدارس      آشنايي با زمينه های اصلي -3
 آشنايي با سياست های بهداشتي مدرسه -2

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(

 اهداف رفتاري 

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند: 

 حيطه مورد نظر

 شناختي بهداشت مدارس را تعريف کنند. 10 بهداشت مدارسواهداف تعريف 

تاريخچه بهداشت مدارس در جهان و 
 ايران

 تاريخچه بهداشت مدارس را در جهان تشريح نمايند. 15
 تاريخچه بهداشت مدارس در ايران را توصيف نمايند.

 شناختي

 ختيشنا جايگاه بهداشت مدارس در ايران را شرح دهند. 10 جايگاه بهداشت مدارس در ايران

 شناختي زمينه های اصلي بهداشت مدارس را ليست نمايند. 10 زمينه های اصلي بهداشت مدارس

برنامه های عمومي بهداشت مدارس در 
 ايران

  برنامه های عمومي بهداشت مدارس در ايران را فهرست نمايند. 20

 ايران را شرح دهند.سياست های بهداشت مدارس در  15 سياست های بهداشتي مدرسه
 بهداشت مدارس را برنامه ای با اهميت ويژه تلقي نمايند.

 به سياست های بهداشتي مدرسه در ايران پايبند باشند.

 شناختي
 عاطفي
 عاطفي

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 10زمان:  گيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانبندی و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: 

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بيشتر از رفرنس های معرفي شده
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

بهداشت دانش عنوان درس: 

 آموزان و مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

  15تعداد فراگيران: 

مکان تشکيل 

 کالس:

 دانشكده پزشكي 
 

 پيش نياز:
 آشنايي با تأثيرات محيط مدرسه بر دانش آموزان     -2آشنايي با سطوح خدمات بهداشتي در مدرسه  -1اهداف کلي: 

 آشنايي با آئين نامه بهداشت محيط مدرسه -3آشنايي با تعريف بهداشت مدرسه و ضرورت آن       -4

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(

 اهداف رفتاري 

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند:

 حيطه مورد نظر

 شناختي  10 مروری بر مطالب جلسه گذشته

 سطوح اول و دوم و سوم بهداشتي مدارس را توضيح دهد. 10 سطوح خدمات بهداشتي ومدرسه
 اقدام اساسي اولين سطح پيشگيری را ليست نمايند. 2
 اساسي دومين سطح پيشگيری را ليست نمايند. اقدام 4
 اقدام اساسي سومين سطح پيشگيری را ليست نمايند. 3
. 

 شناختي

 بهداشت محيط مدرسه را تعريف نمايند. 5 تعريف بهداشت محيط مدرسه

 بهداشت محيط زيست را تعريف نمايند.
 محيط مدرسه را توصيف نمايند

 شناختي

 شناختي ضرورت بهداشت محيط مدرسه را شرح دهند. 5 ضرورت بهداشت محيط مدرسه

تأثيرات محيط نامناسب مدرسه بر 
 دانش آموزان

 شناختي تأثيرات محيط نامناسب مدرسه را بر دانش آموزان را شرح دهند. 10

 آئين نامه بهداشت مدرسه را به تفكيک ماده های آن توضيح دهند. 30 آئين نامه بهداشت محيط مدارس
 انجام خدمات بهداشت مدارس پايبند باشند. نسبت به

مسئولين مدرسه را به رعايت مفاد آئين نامه بهداشت محيط مدارس 
 ترغيب نمايند.

 رعايت مفاد آئين نامه بهداشت محيط مدارس را پيگيری نمايند.
 

 شناختي
 

 عاطفي
 عاطفي

 
 عاطفي

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 10زمان:  گيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانبندی و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: 

 زمان:     دقيقه از رفرنس های معرفي شدهتكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بيشتر 
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

بهداشت دانش عنوان درس: 

 آموزان و مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

 15تعداد فراگيران: 

مکان تشکيل 

 کالس:
 دانشكده پزشكي 

 پيش نياز:
 آشنايي با محل احداث مدارس -2آشنايي با آئين نامه بهداشت محيط مدارس )ادامه(       -1اهداف کلي: 

 اميدني مدارسآشنايي با وضعيت آب آش -3آشنايي با وضعيت ساختمان مدارس                                        -4
 آشنايي با دفع بهداشتي زباله مدارس -2آشنايي با دفع بهداشتي فاضالب مدارس                                    -5 

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(

 اهداف رفتاري 

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند:

 حيطه مورد نظر

 شناختي  5 مرور بر مطالب جلسه گذشته

وضعيت ساختمان مدرسه از نظر 
)ايمني، و حفاظت ، دستشويي، توالت، 

 آبخوری(

وضعيت کالس )کف، سقف، ديوار، روشنايي، تهويه، درجه حرارت  35
 مناسب( بر طبق آئين نامه توصيف نمايند.

 سيستم تهويه مصنوعي را طبق آئين نامه شرح دهيد.
 شرايط تابلوی کالس را بيان نمايند.

 يت مناسب ميز و صندلي دانش آموزان را بيان کند.وضع
 تعداد و شرايط دستشويي بهداشتي را بيان کند.

 تعداد و  شرايط توالت بهداشتي را بيان کند.
 شرايط ايمني محيطي مدرسه را توضيح دهند.

 سيستم گرمايشي کالس ها و ايمني را توصيف نمايند.
 در مدرسه را توضيح دهند.شرايط اتاق خدمات بهداشتي 

 در هر شرايطي از بهداشت مدارس دانش آموزان دفاع نمايند.

 شناختي

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

 عاطفي

 شناختي آب آشاميدني سالم و بهداشتي مدرسه را توصيف نمايند. 10 آب آشاميدني سالم

 شناختي بيان کنند.شرايط بهداشتي دفع زباله را  10 جمع آوری و دفع بهداشتي زباله

 شناختي شرايط بهداشتي دفع فاضالب را بيان کنند. 10 جمع آوری و دفع بهداشتي فاضالب

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 10زمان:  لب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانگيری: ارائه خالصه ای از مطابندی و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: 

 زمان:     دقيقه بيشتر از رفرنس های معرفي شده تكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

بهداشت دانش عنوان درس: 

 آموزان و مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

   15تعداد فراگيران: 

مکان تشکيل 

 کالس:
 دانشكده پزشكي 

 پيش نياز:
 1و2و4آشنايي با ويژگي های بوفه های سطح  -2پايگاه تغذيه سالم            آشنايي با -1اهداف کلي: 

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(

 اهداف رفتاري

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند:

 حيطه مورد نظر

 شناختي ضرورت وجود بوفه های مدارس را شرح دهند. 10 لزوم وجود بوفه های مدارس

 شناختي پايگاه تغذيه سالم را شرح دهند. 5 تعريف پايگاه تغذيه سالم

 شناختي ميان وعده را تعريف کند. 5 ميان وعده

شرايط بهداشتي پايگاه تغذيه سالم را در ابعاد مواد خوراکي، فضای  20 شرايط بهداشتي پايگاه تغذيه سالم
 فيزيكي و فرد متصدی بوفه را شرح دهند.

 شناختي

 مواد خوراکي قابل عرضه در پايگاه تغذيه سالم را ليست نمايند. 15 سيم بندی بوفه مدارستق
 مواد خوراکي غيرمجاز در پايگاه تغذيه سالم را ليست نمايند.

 سطوح بوفه مدارس را شرح دهند.
 مواد غذايي مجاز جهت ارائه در هر سطح را ليست نمايند.

 شناختي

مراحل اخذ گواهي نامه دوره ويژه 
 بهداشت عمومي

 مراحل اخذ گواهينامه دوره ويژه بهداشت عمومي را شرح دهند. 10
 

 شناختي
 
 

شرايط اخذ صالحيت کار در پايگاه 
 تغذيه سالم 

 شناختي شرايط الزم و اخذ صالحيت کار در پايگاه تغذيه سالم را شرح دهند. 5

اولياء مدرسه و والدين دانش آموزان را به مشارکت جهت بهبود پايگاه  5 ه سالمنحوه نظارت از پايگاه تغذي
 تغذيه ترغيب نمايند.

 عاطفي

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 5زمان:  گيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانبندی و نتيجهجمع

 دقيقه  10زمان:   ارزشيابي: کوييز

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده 
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 پزشكيدانشكده 

بهداشت دانش عنوان درس: 

 آموزان و مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

 15تعداد فراگيران: 

مکان تشکيل 

 کالس:
 دانشكده پزشكي 

 پيش نياز:
 آشنايي با پرونده سالمت مدرسه-1اهداف کلي: 

 آشنايي با نحوه تكميل فرم های پرونده سالمت مدرسه -4فرم پرونده سالمت مدرسه              13آشنايي با  -2

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(

 اهداف رفتاري

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند:

 حيطه مورد نظر

نحوه تكميل هر يک از فرم های پرونده سالمت مدارس را توضيح  15 سالمت مدرسهپرونده 
 دهند.

 شناختي

به تكميل صحيح و دقيق هر يک از فرم ها پرونده سالمت مدرسه  25 گانه 13فرم های 
 پايبند باشند.

 عاطفي

 
 

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش

 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور + پرونده سالمت و فرم های مربوطه

 دقيقه 10زمان:  گيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانبندی و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: 

 زمان:     دقيقه مطالب بيشتر از رفرنس های معرفي شدهتكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و 
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

بهداشت دانش آموزان و عنوان درس: 

 مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

 15تعداد فراگيران: 

 مکان تشکيل کالس:
 دانشكده پزشكي 

 پيش نياز:
 آشنايي با عالئم بيماری های شايع سن مدرسه -2آشنايي با بيماری های شايع سن مدرسه     -1کلي: اهداف 

آشنايي با مدت جدا سازی بيماری های  -5آشنايي با اقدامات پيشگيری کننده بيماری های شايع سن مدرسه      -3آشنايي باراه انتقال بيماری های شايع سن مدرسه         -4
 آشنايي با دوره کمون بيماری های شايع سن مدرسه      -2رسه     شايع سن مد

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(

 اهداف رفتاري

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند:

 حيطه مورد نظر

 شناختي بيماری های شايع در سنين مدرسه را نام ببرند. 50 مقدمه در زمينه بيماری های شايع سن مدرسه

 بيماری سرماخوردگي را توصيف نمايند. 10 بيماری سرماخوردگي
 عالئم بيماری سرماخوردگي را نام ببرند.

 مدت جداسازی سرماخوردگي را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری سرماخوردگي را نام ببرند.

 شناختي

 بيماری آنفلوآنزا را توصيف نمايند. 10 بيماری آنفلوآنزا

 عالئم بيماری آنفلوآنزا را نام ببرند.
 مدت جداسازی آنفلوآنزا را بيان کنند.

 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری آنفلوآنزا را نام ببرند

 شناختي

 بيماری سرخک را توصيف نمايند. 10 بيماری سرخک

 عالئم بيماری سرخک را نام ببرند.
 مدت جداسازی سرخک را بيان کنند.

 پيشگيری کننده از بيماری سرخک را نام ببرنداقدامات 

 شناختي

 بيماری سرخجه را توصيف نمايند. 10 بيماری سرخجه
 عالئم بيماری سرخجه را نام ببرند.

 مدت جداسازی سرخجه را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری سرخجه را نام ببرند

 شناختي

 اوريون را توصيف نمايند.بيماری  10 بيماری اوريون
 عالئم بيماری اوريون را نام ببرند.

 مدت جداسازی اوريون را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری اوريون را نام ببرند

 شناختي
 
 

 بيماری آبله مرغان را توصيف نمايند. 10 بيماری آبله مرغان
 عالئم بيماری آبله مرغان را نام ببرند.

 ازی آبله مرغان را بيان کنند.مدت جداس
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری آبله مرغان را نام ببرند

 شناختي

 بيماری مخملک را توصيف نمايند. 10 بيماری مخملک
 عالئم بيماری مخملک را نام ببرند.

 مدت جداسازی مخملک را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری مخملک را نام ببرند

 شناختي

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 5زمان:  گيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانبندی و نتيجهجمع

 دقيقهزمان:     ارزشيابي: 

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بيشتر از رفرنس های معرفي شده
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکي

بهداشت دانش عنوان درس: 

 آموزان و مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

 15تعداد فراگيران: 

 مکان تشکيل کالس:
 دانشكده پزشكي 

 پيش نياز:
 آشنايي با بيماری های شايع سنين مدرسه )ادامه(-1اهداف کلي: 

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(
 اهداف رفتاري

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند:

 حيطه مورد نظر

 را توصيف نمايند.فارنژيت بيماری  10 بيمای فارنژيت 
 را نام ببرند.فارنژيت عالئم بيماری 

 را بيان کنند.فارنژيت مدت جداسازی 
 را نام ببرندفارنژيت اقدامات پيشگيری کننده از بيماری 

 شناختي

 بيماری هپاتيت ويرسي را توصيف نمايند. 10 بيماری هپاتيت ويرسي
 عالئم بيماری هپاتيت ويرسي را نام ببرند.

 مدت جداسازی هپاتيت ويرسي را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری هپاتيت ويرسي را نام ببرند

 شناختي

 بيماری تراخم را توصيف نمايند. 10 بيماری تراخم
 ئم بيماری تراخم را نام ببرند.عال

 مدت جداسازی تراخم را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری تراخم را نام ببرند

 شناختي

 بيماری سل را توصيف نمايند. 10 بيماری سل
 عالئم بيماری سل را نام ببرند.

 مدت جداسازی سل را بيان کنند.
 بيماری سل را نام ببرنداقدامات پيشگيری کننده از 

 شناختي

 بيماری تب مالت را توصيف نمايند. 10 بيماری تب مالت
 عالئم بيماری تب مالت را نام ببرند.

 مدت جداسازی تب مالت را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری تب مالت را نام ببرند

 شناختي

 بيماری وبا را توصيف نمايند. 10 بيماری وبا
 عالئم بيماری وبا را نام ببرند.     مدت جداسازی وبا را بيان کنند.

 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری وبا را نام ببرند.

 شناختي

 بيماری حصبه را توصيف نمايند. 5 بيماری حصبه
 عالئم بيماری حصبه را نام ببرند.

 مدت جداسازی حصبه را بيان کنند.
 بيماری حصبه را نام ببرند اقدامات پيشگيری کننده از

 شناختي

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 5زمان:  گيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانبندی و نتيجهجمع

 دقيقه 10زمان:  ارزشيابي: کوييز

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بيشتر از رفرنس های معرفي شده
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

بهداشت دانش عنوان درس: 

 آموزان و مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

 15تعداد فراگيران: 

مکان تشکيل 

دانشكده کالس: 

 پزشكي

 پيش نياز:
 بيماری های گال، يديكلوز، آسكاريوز، ژيارديوز، کرمک ياالپور، کچلي، مننژيت، ورم ملتحمه چشمآشنايي با -1اهداف کلي: 

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(
 اهداف رفتاري

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند:

 حيطه مورد نظر

 بيماری گال را توصيف نمايند. 10 بيماری گال
 ببرند. عالئم بيماری گال را نام

 مدت جداسازی گال را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری گال را نام ببرند

 شناختي

 بيماری پديكلوز را توصيف نمايند. 20 بيماری پديكلوز
 عالئم بيماری پديكلوز را نام ببرند.

 مدت جداسازی پديكلوز را بيان کنند.
 را نام ببرند اقدامات پيشگيری کننده از بيماری پديكلوز

 شناختي

 بيماری آسكاريوز را توصيف نمايند. 10 بيماری آسكاريوز
 عالئم بيماری آسكاريوز را نام ببرند.

 مدت جداسازی آسكاريوز را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری آسكاريوز را نام ببرند

 شناختي

 نام ببرند. انواع بيماری ژيارديوز را 10 بيماری ژيارديوز
 عارضه اصلي بيماری ژيارديوز را بيان نمايند.

 شناختي

 بيماری ژيارديوز را توصيف نمايند. 10 بيماری کرمک
 عالئم بيماری ژيارديوز را نام ببرند.

 مدت جداسازی ژيارديوز را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری ژيارديوز را نام ببرند

 شناختي

 بيماری کچلي را توصيف نمايند. عالئم بيماری کچلي را نام ببرند. 10 کچليبيماری 
 مدت جداسازی کچلي را بيان کنند.

 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری کچلي را نام ببرند

 شناختي

 بيماری مننژيت را توصيف نمايند. 10 بيماری مننژيت
 عالئم بيماری مننژيت را نام ببرند.

 مدت جداسازی مننژيت را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری مننژيت را نام ببرند

 شناختي

 بيماری ورم ملتحمه چشم
 
 
 
 

 بيماری ملتحمه چشم را توصيف نمايند. 5
 عالئم بيماری ملتحمه چشم را نام ببرند.

 مدت جداسازی ملتحمه چشم را بيان کنند.
 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری ملتحمه چشم را نام ببرند

 شناختي
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 بيماری ورم ملتحمه چشم
 

مسئولين، والدين و دانش آموزان را به رعايت اصول بهداشتي  
 پيشگيری از بيماريها ترغيب نمايند.

توصيه های الزم برای پيشگيری از بيماری ها را به اولياء مدرسه، 
 انش آموزان ارائه نمايند.والدين و د

 هرگونه عالئم بيماری را در دانش آموزان شناسايي و ارجاع دهند.
بيماری های شناسايي شده را در فرم های مربوطه در پرونده 

 سالمت مدرسه ثبت نمايند.
بيماری های قابل گزارش را به موقع به مسئولين مربوطه گزارش 

 نمايند.

 عاطفي

 
 حرکتي –رواني 

 
 حرکتي -رواني

 
 حرکتي -رواني

 
 حرکتي -رواني

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 10زمان:  گيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانبندی و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: 

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بيشتر از رفرنس های معرفي شده
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

بهداشت دانش عنوان درس: 

 و مدارسآموزان 

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

 15تعداد فراگيران: 

مکان تشکيل 

 کالس:
 دانشكده پزشكي 

 پيش نياز:
 سم، صرع، ديابت، تب روماتيسمي، هموفيلي، ناهنجاری قلبيآشنايي با بيماری های اسهالي، سارس، ابوال، آ-1اهداف کلي: 

 آشنايي با مشكالت رفتاری دانش آموزان )ترس، دروغگويي، دزدی، ناخن جويدن، انگشت مكيدن( -2

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(
 اهداف رفتاري

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند:

 حيطه مورد نظر

 بيماری اسهالي را توصيف نمايند. 5 بيماری اسهالي
 عالئم بيماری اسهالي را ليست کنند.

 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری اسهالي را بيان کنند.

 شناختي

 بيماری سارس را توصيف نمايند. 10 بيماری سارس
 عالئم بيماری سارس را ليست کنند.

 بيماری سارس را بيان کنند.اقدامات پيشگيری کننده از 

 شناختي

 بيماری ابوال را توصيف نمايند. 5 بيماری ابوال
 عالئم بيماری ابوال را ليست کنند.

 اقدامات پيشگيری کننده از بيماری ابوال را بيان کنند.

 شناختي

نحوه مراقبت از دانش آموزان دارای هر يک از بيماری های مزمن  10 بيماری آسم
 رع،ديابت، هموفيلي، ناهنجاری قلبي( را شرح دهند.آسم، ص

 شناختي

 5 بيماری صرع 

 5 بيماری ديابت

 5 بيماری تب رماتيسمي

 5 بيماری هموفيلي

 5 بيماری ناهنجاری قلبي

 شناختي مشكالت رفتاری دانش آموزان را به تفكيک شرح دهند. 5 مشكالت رفتاری دانش آموزان 
نحوه مقابله با هر يک از مشكالت رفتاری دانش آموزان را بيان  5 دروغگويي 

 5 دزدی نمايند.

نسبت به عالئم هر يک از مشكالت رفتاری دانش آموزان حساس  15 ناخن جويدن ، انگشت مكيدن
 باشند.

 عاطفي
 
 
 

 مشكالت رفتاری دانش آموزان را پيگيری نمايند.

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 5زمان:  گيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانبندی و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: 

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بيشتر از رفرنس های معرفي شده
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 پزشكيدانشكده 

بهداشت دانش عنوان درس: 

 آموزان و مدارس
 

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

 15تعداد فراگيران: 

مکان تشکيل 

 کالس:
 دانشكده پزشكي 

 پيش نياز:
آشنايي با مشكالت رفتاری دانش آموزان )تيک، شب ادراری، مشكل کنترل مدفوع، لكنت زبان، اشكال در تمرکز حواس و مشكالت -1اهداف کلي: 

 آشنايي با نحوه مقابله با هر يک از مشكالت رفتاری دانش آموزان -2تغذيه ای( 

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(
 اهداف رفتاري

 پايان اين جلسه بتوانند:دانشجويان پس از 

 حيطه مورد نظر

 شناختي پرخاشگری و خشونت و نحوه مقابله با آن را توصيف نمايند. 5 پرخاشگری و خشونت

 شناختي تيک را و نحوه مقابله با آن را توصيف نمايند. 5 تيک

 شب ادراری را شرح دهند.شب ادراری و نحوه مقابله با  10 شب ادراری و مشكل کنترل مدفوع
 مشكل کنترل مدفوع را شرح دهند.

 شناختي

 لكنت زبان را توضيح دهند. 10 لكنت زبان
 نحوه مقابله با مشكل لكنت زبان را بيان نمايند.

 شناختي

 شناختي اشكال در تمرکز حواس و نحوه مقابله با آنرا بيان نمايند. 5 اشكال در تمرکز حواس

 شناختي مشكالت تغذيه ای و نحوه مقابله با آن را بيان نمايند. 5 مشكالت تغذيه ای

 شناختي بيش فعالي و عالئم آن را شرح دهند. 10 (ADHD)بيش فعالي 

 شناختي دانش آموزان سالم را از ناسالم افتراق دهند. 5 شناخت دانش آموز سالم از ناسالم

 شناختي نمودهای سالمت جسمي را فهرست نمايند. 2 نمودهای سالمت جسمي دانش آموزان

 شناختي نمودهای سالمت روحي  را فهرست نمايند. 1 نمودهای سالمت روحي دانش آموزان

نمودهای سالمت اجتماعي دانش 
 آموزان

 شناختي نمودهای سالمت اجتماعي را فهرست نمايند. 1

ارزيابي نمودهای اجتماعي وهيجاني در 
 سنين بلوغ

 شناختي رزيابي نمودهای اجتماعي و هيجاني سنين بلوغ را بيان نمايند.ا 5

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 5زمان:  شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانگيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه بندی و نتيجهجمع

 دقيقه 10زمان: ارزشيابي: کوييز

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بيشتر از رفرنس های معرفي شده
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي
بهداشت دانش عنوان درس: 

 آموزان و مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

 15تعداد فراگيران: 

مکان تشکيل 

 کالس:
 دانشكده پزشكي 

 پيش نياز: 
 آشنايي با معاينات دوره ای و ارزيابي سالمت دانش آموزان-1اهداف کلي: 

 آشنايي با معاينات ستون فقرات -4آشنايي با پايش رشد دانش آموزان                           -2
 آشنايي با معاينه پوست، مو و ناخن -5آشنايي با ناهنجاری های ستون فقرات                        -3
 آشنايي با معاينه گوش و شنوايي سنجي -1آشنايي با معاينه چشم، بينايي سنجي                          -2

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(
 اهداف رفتاري

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند:

 حيطه مورد نظر

 شناختي  5 مقدمه معاينه عمومي وغربالگری

يادآوری کلي در مورد رشد و تكامل در 
 سنين مدرسه

 شناختي رشد و تكامل در سنين مدرسه را توضيح دهند. 10

نحوه اندازه گيری قد، وزن دانش 
 آموزان

 شناختي نحوه اندازه گيری قد دانش آموزان را شرح دهند. 5

 ناختيش نحوه معاينات دهان و دندان را شرح دهند. 1 معاينات دهان و دندان

 شناختي نحوه معاينات ستون فقرات را شرح دهند. 8 معاينات ستون فقرات

ناهنجاری های ستون فقرات )کيفوز 
 لوردوز و اسكوليوز(

 شناختي کيفوز، لوردوز و اسكوليوز را شرح دهند. 12

 شناختي نحوه معاينه پوست، مو و ناخن را شرح دهند. 5 معاينه پوست و مو، ناخن

 شناختي نزديک بيني ، دوربيني، آستيگماتيسم  وتنبلي چشم را شرح دهند. 5 مروری بر کليات ساختمان چشم

 شناختي  1 عيوب انكساری

 شناختي نحوه بينايي سنجي را توضيح دهند. 8 بينايي سنجي

 شناختي نحوه شنوايي سنجي را توضيح دهند. 5 مروری بر کليات ساختمان گوش

مراقبت های دوره ای دانش آموزان به نحو صحيح در طول سال  5 شنوايي سنجي
 تحصيلي انجام دهند.

 شناختي

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 5زمان:  گيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانبندی و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: 

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بيشتر از رفرنس های معرفي شده
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي
بهداشت دانش عنوان درس: 

 آموزان و مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

 15تعداد فراگيران: 

 مکان تشکيل کالس:
 دانشكده پزشكي 

 پيش نياز:
 آشنايي با ابعاد حوادث و سوانح    -2آشنايي با تعريف حادثه                          -1اهداف کلي: 

 آشنايي با علل با اهميت حوادث در کودکان  -3آشنايي با علل و عوامل سوانح و حوادث                        -4
 آشنايي با پيشگيری از حوادث در مدرسه -2آشنايي با تقسيم بندی سوانح و حوادث                          -5

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(
 اهداف رفتاري

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند:

 حيطه مورد نظر

 شناختي حادثه را تعريف نمايند. 5 تعريف حادثه

 شناختي ابعاد سوانح و حوادث را تشريح نمايند. 5 ابعاد سوانح و حوادث

 شناختي علل سوانح و حوادث را بيان نمايند. 10 علل سوانح و حوادث

 شناختي اهميت حوادث در کودکان را شرح دهند. 5 اهميت حوادث در دانش آموزان

 شناختي تقسيم بندی سوانح و حوادث را نام ببرند. 15 تقسيم بندی سوانح و حوادث

 شناختي اصول کلي پيشگيری از حوادث در مدرسه را ليست نمايند. 10 پيشگيری از حوادث در مدرسه

 شناختي تغذيه مناسب در سنين مدرسه را بيان نمايند. 10 تغذيه در مدرسه

مشكالت تغذيه ای شايع در سنين 
 مدرسه و بلوغ

 شناختي ت تغذيه ای شايع در سنين مدرسه و بلوغ راشرح دهند.مشكال 20

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 10زمان:  شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانگيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه بندی و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: 

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بيشتر از رفرنس های معرفي شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي
بهداشت دانش آموزان و عنوان درس: 

 مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقيقه 10مدت زمان جلسه: 

 14بهداشت عمومي ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 13-15سال تحصيلي: 

 15تعداد فراگيران: 

مکان تشکيل 

 کالس:
 دانشكده پزشكي 

 پيش نياز:
 آشنايي با اهداف آموزش بهداشت مدارس -2آشنايي با تعريف آموزش بهداشت در مدارس       -1اهداف کلي:

 آشنايي با روش های َآموزش بهداشت در مدرسه -3آشنايي با آموزش بهداشت در مدرسه و سواد بهداشتي               -4
 آشنايي با اصول آموزش بهداشت مدارس -2       آشنايي با عناصر کليدی آموزش بهداشت جامع در مدارس    -5
 آشنايي با ارتقای سالمت در مدارس -8آشنايي با تعريف ارتقای سالمت                                        -1
 آشنايي با مدارس مروج سالمت در ايران-10آشنايي با اجزای اصلي ارتقای سالمت مدارس                       -1

 زمان رئوس مطالب

 )دقيقه(
 اهداف رفتاري

 دانشجويان پس از پايان اين جلسه بتوانند:

 حيطه مورد نظر

مروری بر تعريف سالمت و ضرورت 
 بهداشت مدارس

 شناختي آموزش بهداشت مدارس را تعريف نمايند. 5

 شناختي  2 تعريف آموزش بهداشت مدارس

 شناختي اهداف آموزش بهداشت مدارس را توضيح دهند. 5 اهداف آموزش بهداشت مدارس

 شناختي آموزش بهداشت مدارس و سواد بهداشتي را بيان نمايند. 3 آموزش بهداشت مدارس و سواد بهداشتي

 شناختي روش های آموزش بهداشت مدارس را توصيف نمايند. 1 روش های آموزش بهداشت مدارس

ر عناصر کليدی آموزش بهداشت جامع د
 مدارس

 شناختي عناصر کليدی آموزش بهداشت جامع را توضيح دهند. 3

 شناختي اصول آموزش بهداشت مدارس را بيان نمايند. 5 اصول آموزش بهداشت مدارس

 شناختي ارتقای سالمت را تعريف نمايند. 1 تعريف ارتقای سالمت

 شناختي مدارس بيان نمايند.اجزای ارتقای سالمت را در  5 اجزای ارتقای سالمت مدارس

 شناختي مدارس مروج سالمت در ايران را نام ببرند. 40 مدارس مروج سالمت در ايران

 و بحث کوتاه  power pointهای تدريس: سخنراني با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشي: رايانه + ويدئوپرژکتور 

 دقيقه 10زمان:  گيری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويانبندی و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: 

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بيشتر از رفرنس های معرفي شده
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم    

 طرح درس 
Lesson plan 

 
 

 

 تهيه کنندگان:

 اساتيد گروه بهداشت 

 و  

 با همكاری کميته طرح درس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 اعظم نامدار استاد تدوين کننده:

 

 59-59سال:                                      ماه: بهمن ماه     
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

بهداشت دانش اموزان و عنوان درس: 

 مدارس

بازديد از بهداشت موضوع درس: 

 پايگاه تغذيه سالم محيط مدرسه و

 واحد عملي 5/1تعداد واحد: 

  ساعت 4مدت زمان جلسه: 

 93بهداشت عمومي ورودي -بهداشت ه مخاطب: گروه و رشت

 59-59سال تحصیلی: 

 59تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل كالس:

 مدارس شهر جهرم 

 

 گذراندن فصول تئوری درس مربوطه پیش نیاز:

 آشنايي با نحوه ي بازديد از بهداشت محيط مدرسهاهداف كلي: 

 مدرسه آشنايي با نحوه ي تكميل فرم هاي بهداشت محيط 

 آشنايي با نحوه ي بازديد از پايگاه تغذيه سالم و تكميل فرم هاي مربوطه 

 اهداف رفتاری  زمان رئوس مطالب

 دانشجویان پس از پایان این دوره بتوانند:

 حیطه مورد نظر

 بازديد از بهداشت محيط مدرسه

 ساعت 4

 حركتي -رواني  به نحوه  صحيح از بهداشت محيط مدارس بازديد نمايند.

پرونده ي  13تكميل فرم شماره 

 سالمت

را طبق آئين نامه بهداشت محيط  13فرم هاي شماره 

 مدرسه به نحوه صحيح تكميل نمايند.

 حركتي -رواني 

 حركتي -رواني  به نحوه ي صحيح از پايگاه تغذيه سالم بازديد نمايند. بازديد از پايگاه تغذيه سالم

ازديد از پايگاه تكميل فرم هاي ب

 تغذيه سالم

فرم هاي پايگاه تغذيه سالم را طبق دستورالعمل مربوطه به 

 نحوه صحيح تكميل نمايند.

 حركتي -رواني 

 هاي تدريس: بازديد از فيلد و تكميل چك ليست روش

 پرونده ي سالمت+ فرم هاي بازديد از پايگاه تغذيه سالم 13وسايل آموزشي: فرم  شماره يك و 

 زمان:    دقيقه گيري:بندي و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: مشاهده عملكرد + بررسي گزارش ارائه  شده از بازديد

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: ارائه  گزارش كار
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

بهداشت دانش اموزان عنوان درس: 

 و مدارس

شنوايي سنجي با موضوع درس: 

تعداد استفاده به روش نجوا 

 واحد عملی 9/0واحد: 

 ساعت 9مدت زمان جلسه: 

بهداشت عمومي -بهداشت گروه و رشته مخاطب: گروه و رشته مخاطب: 

 93ورودي 

 

 59-59سال تحصیلی: 

 59تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل كالس:

 

 آموزش فصول تئوری درس مربوطهپيش نياز: 

 آشنايي با شنوايي سنجي به روش نجوااهداف كلي: 

 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری  زمان رئوس مطالب

 شنوايي سنجي به روش نجوا

 ساعت 4

روش صحيح تست شنوايي با استفاده از روش نجوا به 

 سنجي دانش آموزان را انجام دهند.

 حركتي -رواني 

شنوايي سنجي با استفاده از دستگاه 

 اديومتري

با استفاده از دستگاه اديومتري به نحوه صحيح تست شنوايي 

 سنجي دانش آموزان را انجام دهند.

 حركتي -رواني 

 هاي تدريس: نمايش عمليروش

 اه اديومتريدستگوسايل آموزشي: 

 زمان:    دقيقه گيري: بندي و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: مشاهده عملكرد + بررسي گزارش ارائه  شده 

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: : ارائه  گزارش كار
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 Lesson Planطرح درس روزانه 

 پزشكيدانشكده 

عنوان درس: بهداشت دانش 

 اموزان و مدارس

انجام معاينات موضوع درس: 

 غربالگري دانش آموزان

 واحد عملی 9/0تعداد واحد: 

 ساعت  8مدت زمان جلسه: 

 93بهداشت عمومي ورودي -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 

 59-59سال تحصیلی: 

 59تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل كالس:

 مدارس شهر جهرم 

  

 گذراندن فصول تئوری درس مربوطه پیش نیاز:

 آشنايي با نحوه ي انجام معاينات غربالگرياهداف كلي: 

 آشنايي با نحوه ي تكميل شناسنامه سالمت دانش آموزان 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری  زمان رئوس مطالب

انجام كليه معاينات غربالگري دانش 

 آموزان

 

 ساعت 8

كليه معاينات غربالگري دانش آموزان به نحوه صحيح انجام 

 دهند.

 حركتي -رواني 

ثبت معاينات انجام شده در شناسنامه 

 سالمت و پرونده سالمت مدارس

كليه فعاليت هاي انجام شده در شناسنامه سالمت دانش 

 آموزان ثبت نمايند.

 حركتي -رواني 

ه در پرونده سالمت مدارس به كليه فعاليت هاي انجام شد

 نحو صحيح ثبت نمايند.

 حركتي -رواني 

 هاي تدريس: نمايش عملي روش

 شناسنامه سالمت دانش آموزان+وزنه، متر نواري، چارت اسنلن، چوب زبان، چراغ قوهوسايل آموزشي: 

 زمان:    دقيقه گيري:بندي و نتيجهجمع

 زمان:    دقيقه ارزشيابي: مشاهده عملكرد + بررسي  شناسنامه سالمت تكميل شده

 زمان:     دقيقه تكليف ارائه شده: : ارائه  گزارش كار و شناسنامه هاي تكميل شده

 

 
 


