
 

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

 زمان

 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

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

021 

 حضورفعال

 كالس

 هاي فعاليت

 كالسي

 پايان آزمون

 دوره

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .1

 درک .2

 درک .3

 

 ختيشنا

 

 

بهداشت مدارس را  .1

 تعريف كند.

سابقه بهداشت مدارس  .2

در ايران و جهان را 

براساس منابع علمي به 

 طور كامل توضيح دهد.

اهميت و ضرورت  .3

آشنايي با بهداشت 

مدارس را براساس منابع 

 علمي شرح دهد.

 

 مقدمه: 

آشنايي با مفاهيم اوليه و تاريخچه در هر 

تحوالت  و رشته موجب درک بهتر آن رشته 

  ايجاد شده در آن مي گردد.

 اهداف اختصاصي: 

 مفهوم بهداشت مدارس را بداند.

سابقه بهداشت مدارس در ايران و جهان را 

 بداند.

 با اهميت بهداشت مدارس آشنا شوند.

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

   مدارس بهداشت اساسی راهبردهاي و اهداف اهميت، دانشجویان با آشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 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

 اهداف رفتاري

درس  یانجو پس از پادانش

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 درک .1

 درک .2

 تحليل .3

 درک .4

 

 شناختي

 

برنامه هاي بهداشت .اهداف 1

مدارس را بر اساس منابع علمي 

 به طور كامل شرح دهد.

.راهبردهاي و استراتژيهاي نيل 2

به هداف بهداشت مدارس را 

 شرح دهد.

.مفهوم ارتقاي سالمت در 3

 مدارس را بيان كند.

.نقش آموزش بهداشت در 4

برنامه هاي بهداشت مدارس را 

 شرح دهد.

 مقدمه: 

رگيري بهداشت شناخت اهداف و بکا

مدارس به عنوان حلقه اساسي در 

زنجيره حركت بهداشت ضروري مي 

 باشد.  

 اهداف اختصاصي:

 را بداند. بهداشت مدارساهميت 

با راهبردها و استراتژي هاي بهداشت 

 مدارس آشنا شود.

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

رشدهه و مقعد          7تعدداد دانشدجویان:    دقيقه    پيش نياز: نددارد 021مدت زمان جلسه :        0شماره جلسه:   کليات بهداشت مدارس موضوع درس)موضوع جلسه(: مدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

نيمسدال سال تحصديلی:            2ترم تحصيلی:                رضا شهرآبادينام مدرس:     دکهر  شی:   آموزش بهداشت             دانشکده: بهداشت            گروه آموزتحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         

          01-8یکشنبه ري: روز و ساعت برگزا    بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95تاریخ جلسه:       95-96دوم 

 

 تعداد   ندارد: نياز پيش    دقيقه 021: جلسه زمان مدت        2:جلسه شماره        مدارس بهداشت اساسی راهبردهاي و اهداف اهميت، (: جلسه موضوع)درس عموضو       سالمت ارتقا و مدارس  بهداشت آموزش: درس نام

    2:  يلیتحص ترم              شهرآبادي رضا دکهر:     مدرس نام              بهداشت آموزش:   آموزشی گروه            بهداشت: دانشکده         سالمت ارتقا و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی:  تحصيلی مقع  و رشهه        7: دانشجویان

01-8 یکشنبه: برگزاري ساعت و روز    بهداشت آموزش کالس:    ها کالس تشکيل محل     01/00/95:جلسه تاریخ       95-96 دوم نيمسال:  تحصيلی سال                 

 

 کميهه تخصصی برنامه ریزي درسی مرکز  معالعات توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار

(Lesson Plan) فرم طرح درس   



 

 دانشجويان با اصول خدمات بهداشتي مدارس و برنامه ريزي آموزشيآشنايي هدف کلی این جلسه: 

 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  یانپس از پادانشجو 

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

ماژيک و وايت 

 برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 درک .1

 درک .2

 درک .3

 

 شناختي

ت مفاهيم و اصول خدما .1

بهداشت مدارس را بر 

اساس منابع علمي شرح 

 دهند. 

مفهوم ارتقاي سالمت  .2

مدارس را بر اساس 

 منابع علمي شرح دهند.

اولويتهاي بهداشت  .3

مدارس در ايران بر 

اساس منابع علمي را 

 شرح دهند.

 مقدمه: 

اصول خدمات  در اين جلسه به ارائه

اولويتهاي  و بهداشتي مدارس 

بحث قرار  را موردبهداشت مدارس 

 مي دهيم.

 اهداف اختصاصي:

مفاهيم و اصول خدمات بهداشت 

 مدارس را بدانند. 

با اولويتهاي آموزش بهداشت مدارس 

 آشنا شوند.

 مباني ارتقا سالمت مدارس را بدانند.

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و رشدهه        7: دانشدجویان تعداد   ندارد: نياز پيش    دقيقه 021: جلسه زمان مدت     3: جلسه شماره  مدارس بهداشهی خدمات اصول و مفاهيم (:  جلسه موضوع)درس موضوع       المتس ارتقا و مدارس  بهداشت آموزش: درس نام

 نيمسدال:  تحصديلی سال          2:  تحصيلی ترم              شهرآبادي رضا دکهر:     مدرس نام              بهداشت آموزش:   آموزشی گروه            بهداشت: دانشکده         سالمت ارتقا و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی:  تحصيلی مقع 

           01-8 یکشنبه: برگزاري ساعت و روز    بهداشت آموزش کالس:    ها کالس تشکيل محل     01/00/95:جلسه تاریخ       95-96 دوم



 

  تعریف، اصول و مبانی آموزش بهداشت در مدارس دانشجويان با آشنايي با هدف کلی این جلسه: 

 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  یانانشجو پس از پاد

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

ماژيک و وايت 

 برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 . دانش1

 . دانش2

 .درک3

 .تحليل4

 درک.5

 

 شناختي

بر اساس آموزش بهداشت را  .1

 تعريف كنندمتون علمي 

آموزش بهداشت مدارس را  .2 

تعريف بر اساس منابع علمي 

 كنند

شرايط و ويژگيهاي آموزش .3 

)  شرح دهنددهنده بهداشت را 

 –سطح مختلف پيشگيري 

مختلف  تعريف سالمت و ابعاد 

 –سالمت و تاثيرآن بر يادگيري 

 ا سالمت در مدارس(ابعاد و اجز

ر نقش آموزش بهداشت را د .4 

ارتقاي سالمت جامعه بيان 

 دنماين

. اصول و مباني آموزش 5

بهداشت مدارس را بر اساس 

 منابع علمي توضيح دهند.

 

 مقدمه: 

برخورداري از سالمت يکي از نيازها 

و حقوق اساسي بشر و زير بناي 

توسعه پايدار جوامع تلقي مي شود. 

طبيعي هر انسان از جمله سالمت حق 

 كودكان و نوجوانان است.

 اهداف اختصاصي:

تعريف آموزش بهداشت مدارس را 

 بداند.

نقش آموزش بهداشت را در سالمت 

 مدارس بداند.

با اصول ومباني آموزش بهداشت 

 مدارس آشنا شوند.

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        7: دانشجویان تعداد   ندارد: نياز پيش    دقيقه 021: جلسه زمان مدت     4: جلسه شماره  مدارس در بهداشت آموزش مبانی و اصول تعریف، (:  جلسه موضوع)درس موضوع       تسالم ارتقا و مدارس  بهداشت آموزش: درس نام

:  تحصيلی سال          2:  تحصيلی ترم              شهرآبادي رضا دکهر:     مدرس نام              بهداشت آموزش:   آموزشی گروه            بهداشت: دانشکده         سالمت ارتقا و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی:  تحصيلی مقع  و رشهه

          01-8 یکشنبه: برگزاري ساعت و روز    بهداشت آموزش کالس:    ها کالس تشکيل محل     01/00/95:جلسه تاریخ       95-96 دوم نيمسال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه         7تعداد دانشجویان:   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :           5:جلسه شماره    او بهداشهی نيازهاي و سالم آموز دانش  موضوع درس)موضوع جلسه(: مدارس و ارتقا سالمت         ش بهداشتآموز نام درس:

سدال تحصديلی:            2تدرم تحصديلی:                رضدا شدهرآباديدانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکهدر          و مقع  تحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

           01-8یکشنبه اعت برگزاري: روز و س    بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95تاریخ جلسه:       95-96نيمسال دوم 

 

 دانشجويان با ويژگيهاي دانش آموز سالم و نيازهاي بهداشتي  آشناييهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

و)شناختی،عاطفی،ر

 (انی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 دانش.1

 

 .تحليل2

 . درک3

 . درک4

 

 

 

 شناختي

ويژگيهاي دانش آموز  .1

 سالم را نام ببرد.

را بهداشتي كودكان نياز  .2

تعريف و شيوه تعيين آنرا 

 بيان كنند.

نمودهاي سالمت روحي  .3

 كودكان را توضيح دهد.

نمودهاي حاالت هيجاني  .4

  كودكان را توضيح دهد.

 مقدمه: 

چون مبناي هرنوع داوري بر پايه 

موضوع مورد قضاوت استوار شناخت 

است و براي تشخيص افتراقي كودک 

سالم از ناسالم نيز نمودها و 

معيارهايي در هريک از ابعاد فيزيکي، 

 رواني و اجتماعي وجود دارد.

 اهداف اختصاصي:

 ويژگيهاي دانش آموز سالم را بداند.

با نيازهاي بهداشتي دانش آموزان 

 آشنا شود.

ل در زمينه پيش آزمون: طرح چند سوا

 موضوع جلسه



 

 

 اصول تغذيه و رفتارهاي تغذيه اي  داشجويان با  آشناييهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري طهیح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

ماژيک و وايت 

 برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .1

 درک .2

 درک .3

 درک .4

 دانش .5

 

 

 شناختي

انواع مواد  غذايي را نام  .1

 ببرد.

نقش غذا در سالمت بدن  .2

 را توضيح دهد.

ويژگيهاي رفتار تغذيه اي  .3

در كودكان سنين مدرسه 

 را توضيح دهد.

تغذيه در دوران بلوغ را  .4

 توضيح دهد.

مشکالت تغذيه اي در  .5

دانش آموزان را ليست 

 كند.

 دمه: مق

هرچند عوامل مختلفي در تامين و 

حفظ  تندرستي انسان موثر است. ولي 

بي شک تغذيه مناسب مي تواند يکي 

از اساسي ترين پايه هاي سالمت را به 

 خود اختصاص دهد.

 اهداف اختصاصي:

 اهميت تغذيه در مدارس را بداند.

اصول تغذيه صحيح در مدارس را 

 بداند.

در زمينه پيش آزمون: طرح چند سوال 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه و مقعد          7تعداد دانشجویان:   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :      6:جلسه شماره   اي تغذیه رفهارهاي و تغذیه اصول موضوع درس)موضوع جلسه(: مدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

سدال تحصديلی:  نيمسدال دوم           2ترم تحصيلی:                رضا شهرآباديدکهر    شناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:  تحصيلی:  کار

          01-8یکشنبه روز و ساعت برگزاري:     بهداشت آموزش کالس س ها:   محل تشکيل کال     01/00/95تاریخ جلسه:       96-95

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه و مقعد          7تعدداد دانشدجویان:   دقيقه    پيش نيداز: نددارد  021مدت زمان جلسه :    7:جلسه شماره   مدرسه محيط بهداشت و ایمنی  موضوع درس)موضوع جلسه(: مدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

سدال تحصديلی:  نيمسدال دوم           2ترم تحصيلی:                رضا شهرآباديشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکهر تحصيلی:  کارشناسی ار

          01-8یکشنبه روز و ساعت برگزاري:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95تاریخ جلسه:       96-95

 

 ايمني و بهداشت محيط مدرسه دانشجويان با  آشناييهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(

 نحوه ارزشیابی
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

ناختی،عاطفی،رو)ش

 (انی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

:قادرخواهد بود  

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

و پرسش 

 پاسخ

 دانش .1

 

 درک .2

 

 درک .3

 

 

 شناختي

 مدارس محيط بهداشت اصول. 0

 .ببرد نام را

مشخصات ساختماني ..2

 آموزشگاه را توضيح دهد.

 در محيطي مسائل نقش .3

 دهد شرح را دانش آموز سالمت

 مقدمه: 

چنانچه آسايش محيطي در مدرسه 

فراهم نشود به طور قطع تالش هاي 

يان آموزشي و پرورشي معلمان و مرب

 بازدهي مطلوب را نخواهد داشت.

 اهداف اختصاصي:

اهميت بهداشت و ايمني محيط 

 مدرسه را بداند.

نقش بهداشت محيط در سالمت دانش 

 آموز را بداند.

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه



 

 پيشگيري از سوانح و حوادث  شجويان با دان آشناييهدف 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

 

121 

 كالس ضورفعالح

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 درک .1

 

 دانش .2

 

 درک .3

 

 درک .4

 

 درک .5

 شناختي

مهمترين حوادث شايع  .1

در دانش آموزان را به 

 دهد.توضيح طور كامل 

محلهاي عمده وقوع  .2

حوادث در مدارس بر 

ليست اساس منابع علمي 

 كند.

اقدامات پيشگيرانه از  .3

وقوع حوادث در مدارس 

را بر اساس منابع علمي 

 شرح دهد.

اقدامات پيشگيرانه از  .4

وقوع حوادث در خانه  

را بر اساس منابع علمي 

 شرح دهد.

اقدامات پيشگيرانه از  .5

وقوع حوادث در مسير 

نه تا مدرسه را بر بين خا

شرح  اساس منابع علمي

 دهد.

 مقدمه: 

سوانح و آسيب ها پديده هايي هستند 

كه در پيدايش آن ها عوامل متعددي 

دخالت دارند و يکي از مهم ترين 

عوامل نهديد كننده سالمتي و علل 

مرگ و مير به ويژه در كودكان و 

 نوجوانان محسوب مي شود.

 اهداف اختصاصي:

مهمترين حوادث و محلهاي وقوع 

 حوادث در مدارس را بشناسد.

اصول پيشگيري از حوادث در دانش 

 آموزان را بداند.

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه و مقعد          7تعدداد دانشدجویان:   دقيقه    پيش نيداز: نددارد  021مدت زمان جلسه :         8:جلسه شماره  حوادث و سوانح از پيشگيري وع جلسه(: موضوع درس)موضمدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

سدال تحصديلی:  نيمسدال دوم           2ترم تحصيلی:                رضا شهرآبادينام مدرس:     دکهر             تحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت  

          01-8یکشنبه روز و ساعت برگزاري:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95تاریخ جلسه:       96-95
 



 

 

 در ارتقا بهداشت مدارس اهميت مشارکت دانش آموزاننقش و دانشجويان با  آشناييهدف 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

 لبرئوس مطا

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 تحليل .1

 

 درک .2

 

 دانش .3

 

 دانش .4

 

 دانش .5

 

 درک .6

 شناختي

مفهوم همسالي را بيان  .1

 نمايد.

دگيري فرد از فلسفه يا .2

همساالن خود را شرح 

 دهد.

ويژگيهاي همسال  .3

آموزش دهنده را نام 

 ببرد.

معيارها و فرايند انتخاب  .4

همسال آموزش دهنده را 

 ليست كند.

مشخصات آموزشي ياري  .5

كودک به كودک را نام 

 ببرد.

نقشهاي همسال آموزش  .6

 دهنده را توضيح دهد.

 مقدمه: 

عدم همراهي و مشاركت دانش 

نه نها فعاليت ها و طرح هاي آموزان 

سازنده را تحت الشعاع قرار مي دهد 

بلکه هزينه هاي غير ضرور بسيار 

سنگين نيز بر خانواده ها و 

 دستگاههاي ذيربط وارد مي كند.

 اهداف اختصاصي:

نقش مشاركت دانش آموزان در ارتقا 

 بهداشت  مدارس را بداند.

اهميت مشاركت دانش آموزان در 

 مدارس را بداند.  ارتقا بهداشت

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        7تعداد دانشدجویان:   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :    9:جلسه شماره   بهداشت ارتقا در آموزان دانش مشارکت اهميت و نقش  موضوع درس)موضوع جلسه(: مدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

سدال تحصديلی:            2ترم تحصديلی:                رضا شهرآباديمدرس:     دکهر نام              رشهه و مقع  تحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت 

           01-8یکشنبه روز و ساعت برگزاري:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95تاریخ جلسه:       95-96نيمسال دوم 

 



 

   در ارتقا بهداشت   والدین  نقش و اهميت مشارکت دانشجويان با  آشناييهدف 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

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت امانج

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 درک .1

 

 درک .2

 

 تحليل .3

 شناختي

مفهوم مشاركت در برنامه  .1

هاي بهداشتي را توضيح 

 دهد.

روشهاي برقراري ارتباط  .2

موثر با والدين را توضيح 

 دهد.

روشهاي جلب مشاركت  .3

والدين در برنامه هاي 

مدارس را بيان بهداشت 

 نمايد.

 

در عرصه آموزش و  والدین  مشارکت 

پرورش بيانگر فضاسازيهاي مناسب 

در جهت تحقق مشاركتهاي پويايي و 

 اجتماعي به شمار مي آيد.

 اهداف اختصاصي:

نقش مشاركت والدين در ارتقا 

 را بداند. مدارس  بهداشت

اهميت مشاركت والدين در ارتقا 

 .را بداند مدارس  بهداشت

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        7تعدداد دانشدجویان:   دقيقه    پيش نيداز: نددارد  021مدت زمان جلسه :   01:جلسه شماره    بهداشت ارتقا در  والدین  مشارکت اهميت و نقش  موضوع درس)موضوع جلسه(: مدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

سدال تحصديلی:            2ترم تحصديلی:                رضا شهرآبادينام مدرس:     دکهر              رشهه و مقع  تحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت 

           01-8یکشنبه روز و ساعت برگزاري:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95تاریخ جلسه:       95-96م نيمسال دو

 

دانشدجویان: تعداد   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :    00:جلسه شماره      بهداشت ارتقا در مدرسه اولياء  مشارکت اهميت و نقش  موضوع درس)موضوع جلسه(: مدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

سدال           2تدرم تحصديلی:                رضدا شدهرآبادينام مددرس:     دکهدر              رشهه و مقع  تحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت         7

          01-8یکشنبه روز و ساعت برگزاري:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95تاریخ جلسه:       95-96تحصيلی:  نيمسال دوم 
 



 

     در ارتقا بهداشت  نقش و اهميت مشارکت  اولياء مدرسه دانشجويان با  آشناييهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

یف و وظا

 یتهايفعال

 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

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت امانج

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 

 

 

 درک .1

 

 تحليل .2

 

 درک .3

 

 درک .4

 شناختي

سالمت محور را مفهوم  .1

 تبيين نمايد.

استراتژيهاي معلم  .2

سالمت محور را بيان 

 كند.

روشهاي ادغام مفاهيم  .3

بهداشتي را در دروس 

دانش آموزان توضيح 

 دهد.

شهاي سازمان دهي رو .4

كاركنان به عنوان منابع 

در مدرسه را توضيح 

 دهد.

 مقدمه: 

شکل گيري و اجراي طرحهايي از 

قبيل استفاده از توان تخصصي و 

مهارتهاي اوليا در عرصه آموزش و 

بيانگر فضاسازيهاي مناسب پرورش 

در جهت تحقق مشاركتهاي پويايي و 

 اجتماعي به شمار مي آيد.

 :اهداف اختصاصي

در ارتقا  مربيان نقش مشاركت

 را بداند. مدارس بهداشت

در ارتقا  مربياناهميت مشاركت 

 را بداند. مدارس  بهداشت

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شايع در كودكان سنين مدرسه   عفوني عفوني و غير  بيماريهايدانشجويان با  آشناييهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(

 نحوه ارزشیابی
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یطهح

 یادگیري

)شناختی،

عاطفی،رو

انی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

121 

 كالس رفعالحضو

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

ماژيک و وايت 

 برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 

 

 

 درک .1

 

 تحليل .2

 

 تحليل .3

 

 تحليل .4

 

 دانش .5

 

 درک .6

 

 درک .7

 

 

 شناختي

اختالالت شايع رفتاري و  .1

نش اجتماعي در دا

 آموزان را شرح دهد.

 بيماريهاياصول مراقبت از . 2

 غير واگير را تبيين نمايد.

. بيماريهاي واگير شايع در 3

مدارس را شناخته و روشهاي 

 برخورد و كنترل را بيان نمايند. 

. اصول معاينات دوره اي را 4 

 بيان نمايند

. اهميت غربالگري در رمان 5 

رخداد اپيدمي ها را تعريف 

 ند.نماي

. نحوه برخورد با دانش  6

آموزان بيمار و پيگيري پيشرفت 

و بهبودي بيماري را توضيح 

 بدهند. 

. اصول جداسازي بيماران و 7

نحوه بازگشت دانش آموزان 

بيمار به مدرسه در بيماريهاي 

 شرح دهند.مختلف را 

 مقدمه: 

آگاهي از عاليم و نشانه هاي 

بيماريهاي شايع در مدارس مي تواند 

ام مثبتي جهت پيشبرد بهداشت در گ

 مدرسه باشد.

 اهداف اختصاصي:

بيماريهاي شايع در مدارس را 

 بشناسد.

نحوه برخورد با دانش آموزبيمار را 

 بداند.

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدهه و مقعد          7تعدداد دانشدجویان:   دقيقده    پديش نيداز: نددارد  021مدت زمان جلسه :    02:جلسه شماره  مدارس رد شای  بيماریهاي  موضوع درس)موضوع جلسه(: مدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

سدال تحصديلی:  نيمسدال دوم           2ترم تحصيلی:                ضا شهرآباديرنام مدرس:     دکهر  تحصيلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت             

          01-8یکشنبه روز و ساعت برگزاري:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95تاریخ جلسه:       96-95
 



 

 

 

 

 هاي اوليه در مدارس   كمکدانشجو با  آشناييهدف 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

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي اليتفع

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

سخنرا

 ني

پرسش 

و 

 پاسخ

 

 

 

 دانش .1

 

 دانش .2

 

 درک .3

 

 

 شناختي

كمکهاي اوليه را تعريف  .1

 كند.

وسايل ضروري در جعبه  .2

مدارس  كمکهاي اوليه 

 ببرد.را نام 

حوادث و سوانح شايع  .3

در مدارس و اصول 

كمکهاي اوليه در مورد 

 آنها توضيح دهد.

 مقدمه: 

كمکهاي اوليه عبارت است از كاربرد 

ماهرانه اصول پذيرفته شده درماني به 

هنگام وقوع يک سانحه يا بدحال 

شدن ناگهاني با استفاده از امکانات و 

وسايلي كه در آن زمان در دسترس 

 رد.وجود دا

 اهداف اختصاصي:

وسايل جعبه كمکهاي اوليه را 

 بشناسد.

 اصول كمکهاي اوليه را بداند.

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشهه و مقع  تحصديلی:          7تعداد دانشجویان:   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :   03 :جلسه شماره   مدارس در اوليه کمکهاي  سه(: موضوع درس)موضوع جلمدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

       95-96سدال تحصديلی:  نيمسدال دوم           2تدرم تحصديلی:                رضا شهرآبادينام مدرس:     دکهر   کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت            

          01-8یکشنبه روز و ساعت برگزاري:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95تاریخ جلسه:

 



 

 طراحی موضوع بهداشت مدارس هدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 یانتکمیلی دانشجو

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
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 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

 .آمادگي1

.پاسخ هدايت 2

 شده

 رواني حركتي

يک موضوع بهداشت  .1

 مدارس را انتخاب نمايد.

يک موضوع بهداشت  .2

مدارس را زير نظر مربي 

 طراحي نمايد.

 مقدمه: 

طراحي موضوع در زمينه هاي مختلف 

شجويان آموزش بهداشتي براي دان

 بهداشت ضروري مي باشد.

 اهداف اختصاصي:

با طراحي موضوع مناسب بهداشت 

 مدارس آشنا شود.

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 اجرا موضوع  بهداشت مدارس  هدف کلی این جلسه:

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهايفعالیف و وظا

 لی دانشجویانتکمی

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

 

121 

 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي اليتفع انجام

 كالسي

 اساليد

رايانه و ويدئو 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

پاسخ 

هدايت 

 شده

 رواني حركتي
يک برنامه بهداشت 

مدارس را زير نظر مربي 

 اجرا نمايد.

 مقدمه: 

اجراي موضوع در زمينه هاي مختلف 

بهداشتي براي دانشجويان آموزش 

 بهداشت ضروري مي باشد.

 اختصاصي:اهداف 

با اجراي مناسب برنامه بهداشت 

 مدارس آشنا شود.

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

رشدهه و مقعد  تحصديلی:  کارشناسدی         7تعداد دانشدجویان:   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021مدت زمان جلسه :    04:جلسه شماره   کارعملی  موضوع درس)موضوع جلسه(: مدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

تداریخ        95-96سدال تحصديلی:  نيمسدال دوم           2تدرم تحصديلی:                رضا شهرآبادير ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکه

          01-8یکشنبه روز و ساعت برگزاري:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95جلسه:

 

رشهه و مقع  تحصيلی:  کارشناسدی         7تعداد دانشجویان:   دقيقه    پيش نياز: ندارد  021جلسه : مدت زمان    05:جلسه شماره         کارعملی  موضوع درس)موضوع جلسه(: مدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

تداریخ        95-96سدال تحصديلی:  نيمسدال دوم           2ی:  تدرم تحصديل              رضا شهرآبادير ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس:     دکه

          01-8یکشنبه روز و ساعت برگزاري:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95جلسه:

 



 

 ارزشیابی موضوع بهداشت مدارس هدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 ایل کمکوسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب
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 كالس حضورفعال

 كالسي هاي فعاليت

 دوره پايان آزمون

 فعال مشاركت

 دربحث

 فعال كردن گوش

 هاي فعاليت انجام

 كالسي

 اساليد

و ويدئو رايانه 

 پرژكتور

 ماژيک و وايت برد

 سخنراني

پرسش و 

 پاسخ

پاسخ 

هدايت 

 شده

 رواني حركتي
يک برنامه بهداشت 

مدارس را زير نظر مربي 

 ارزشيابي نمايد.

 مقدمه: 

اجراي موضوع در زمينه هاي مختلف 

بهداشتي براي دانشجويان آموزش 

 بهداشت ضروري مي باشد.

 اهداف اختصاصي:

ب برنامه بهداشت با ارزشيابي مناس

 مدارس آشنا شود.

پيش آزمون: طرح چند سوال در زمينه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 مناب :

 مدل ها ی مدارس مروج سالمت: تالیف دکتر محمد حسین تقدیسی

 بهداشت مدارس: تالیف محمد رضا نوری

 ارتقا بهداشت در مدارس

 هداشتبرنامه اموزش بهداشت مدارس ابتدایی منبع معلم سازمان جهانی ب

 بهداشت مدارس حلم سرشت و دلپیشه              

 بهداشت مدارس و ارتقا سالمت این شکروی               

 

رشدهه و مقعد  تحصديلی:          7تعدداد دانشدجویان:   ارد دقيقه    پديش نيداز: ندد 021مدت زمان جلسه :    06:جلسه شماره               کارعملی  موضوع درس)موضوع جلسه(: مدارس و ارتقا سالمت         آموزش بهداشت نام درس:

       95-96ال دوم سدال تحصديلی:  نيمسد          2تدرم تحصديلی:                رضا شهرآبادي:     دکهر کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت              نام مدرس

          01-8یکشنبه روز و ساعت برگزاري:     بهداشت آموزش کالس محل تشکيل کالس ها:        01/00/95تاریخ جلسه:

 


