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 مقدمه:

مدارس آشنا شوند و در خصوص  با یادگیری این واحد درسی دانشجویان می توانند با شرایط خاص دانش آموزان و بهداشت 

انجام معاینات دانش آموزان و نسبت به تشخیص زودرس و به موقع معایب و اختالالت جسمی و روانی آنها با توجه به رشد و 

 تکامل و همچنین نسبت به تشخیص زودرس اختالالت بینایی و شنوایی توانمند می گردند.

 
 :د عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باش

 

 مدارس  بهداشت وتاريخچه كليات -1

 خدمات بهداشت مدارس اهداف، راهبردهاواصول كلي -2

 محيط مدارس محيط فيزيكي و بهداشت -3

 آموزش بهداشت درمدارس -4

 نيازهاي بهداشتي او شناخت دانش آموز سالم و -5

 مدرسه رشد وتكامل كودك در سنين -6

 بعضي بيماريهاي رايج در مدرسه  -7

 پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگيردار در مدارس  -8

 مومیعکارشناسی بهداشت مقطع و رشته تحصیلی:        بهداشت عمومیگروه آموزشی: بهداشت               دانشکده :  

 واحد عملي( 5/0واحد نظري ،  5/1 :  تعداد واحد    بهداشت دانش آموزان و مدارس  :  نام درس

 عملي  –نظري نوع واحد :

  14-16يكشنبه روز و ساعت برگزاري كالس:   ندارد پيش نياز:

 دانشكده بهداشت  مكان برگزاري:

 

 دكتر راضيه ذوالقدر مسئول برنامه :  

 دكتر راضيه ذوالقدر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگري:             دكتر راضيه ذوالقدر تهيه و تنظيم : 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 



 بهداشت پوست و دهان و دندان در مدارس  -9

 بهداشت چشم و بينايي  -10

 بهداشت گوش و شنوايي  -11

 تغذيه در مدارس  -12

 مهارتهاي زندگي  -13

 مشكالت يادگيري و رفتاري كودكان  -14

 شاخصهاي بهداشت مدارس )ارزشيابي در مدارس(  -15

 پيشگيري از حوادث در مدارس و كمكهاي اوليه  -16

 

 هدف كلي 

 مدارس  بهداشت وتاريخچه كليات

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .شوند آشنا مدارس بهداشت اهمیت با دانشجویان -

 .ذكرنمایند را جهان در مدارس بهداشت تاریخچه -

 .نمایند ذكر را درایران مدارس بهداشت تاریخچه -

  كليهدف 

 خدمات بهداشت مدارس اهداف، راهبردهاواصول كلي

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .ذكركنند را مدارس بهداشت واختصاصی كلی اهداف -

 .نمایند بیان را اهداف به دسترسی ممکن راههای -

 .نمایند بندی فهرست را گوناگون خدمات و اقدامات -

 هدف كلي 

 مدارس محيط محيط فيزيكي و بهداشت

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .كنند بیان را مدارس محیط بهداشت استانداردهای -

 .نمایند رابیان...و حرارت تهویه، نور، مشخصات -

 .نمایند بیان را ...و آشامیدنی آب نیاز، مورد امکانات -

 .ذكركنند را سالم روانی ازنظرفضای مدرسه یك ویژگیهای -

 هدف كلي 

 بهداشت درمدارسآموزش 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .كنند رابیان بهداشت آموزشی اهداف -

 .كنند بیان را بهداشت آموزش روشهای -

 .نمایند بیان را بهداشت آموزش ریزی برنامه چگونگی -

 .نمایند ذكر را بهداشت آموزش ارزشیابی -

 هدف كلي 

 او نيازهاي بهداشتي شناخت دانش آموز سالم و



 اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .كند رابیان كودكان روحی سالمت نمودهای -

 .كند بیان را كودكان هیجانی حاالت نمودهای -

 .بدهد انجام را سرتاپا از بدن مختلف قسمتهای ومعاینات فیزیکی ارزیابی چگونگی -

 هدف كلي 

 مدرسه رشد وتكامل كودك در سنين

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .نمایند بیان را وتکامل رشد بر مؤثر فاكتورهای و تعریف -

 .بشناسد را رشد مختلف های جنبه -

 .كند بیان كودك رشد رادر مراقبین و اولیا معلم، نقش -

 .نمایند بیان تکامل و رشد رادر وتنبیه تشویق بازی، نقش -

 

 هدف كلي 

 بعضي بيماريهاي رايج در مدرسه 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .كند رابیان عفونی بیماریهای بعضی به كودكان بیشتر استعداد علل-

 .رابرشمرد عفونی بیماریهای كلی عالیم و علل -

 .نماید بیان واگیررا ازبیماریهای برخی انتقال نحوه و علل -

 .بشناسد را خاص مراقبتهای به نیازمند كودكان -

 

 هدف كلي 

 پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگيردار در مدارس 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .بشناسد را پاسیو و اكتیو مصونیت -

 .ببرد نام را ها واكسن انواع -

 .كند بیان را مدرسه سنین در واكسیناسیون برنامه -

 هدف كلي 

 بهداشت پوست و دهان و دندان در مدارس 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .بشناسد را مدرسه درسنین پوستی شایع عوارض -

 .برشمرد را پوست بهداشت نکات و پوست ساختمان -

 .نماید بیان را ودندان دهان بهداشت اهمیت و دندانها ساختمان -

 .كند بیان را ازدندانها مراقبت برای الزم راهنماییهای -

 هدف كلي 

 بهداشت چشم و بينايي 



  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .كند بیان را چشم ساختمان -

 .ببرد نام را چشم اختالالت انواع -

 .كند بیان را چشمی عوارض از پیشگیری راههای -

 بدهد راانجام چشم مشکالت و معاینه چگونگی -

 هدف كلي 

 بهداشت گوش و شنوايي 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:
 .كند رابیان گوش وفیزیولوژی آناتومی از مختصری -

 .ببرد رانام گوش شایع عوارض -

 .بدهد راانجام وشنوایی گوش معاینه طریقه -

 هدف كلي 

 تغذيه در مدارس 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:
 .بداند را سالمت در غذا نقش -

 .رابشناسد موادغذایی انواع -

 .ببرد نام را آموزان دردانش ای تغذیه مشکالت -

 .بداند را كودكان در رفتارغذایی ویژگیهای -

 .بداند را مدارس تغذیه بهداشتی نکات -
 هدف كلي 

 مهارتهاي زندگي 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:
 كند بیان را زندگی های مهارت آموزش اهداف -

 .بشناسد را آموزان موردنیازدانش زندگی های مهارت انواع -

 .بشناسد را زندگی های مهارت كسب روشهای -

 هدف كلي 

 مشكالت يادگيري و رفتاري كودكان 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .ببرد رانام ورفتاری یادگیری مشکالت علل -

 .برشمرد را یادگیری اختصاصی مشکالت -

 .بشناسد را كودكان رفتاری مشکالت -

 .كند بیان را عمده مشکالت بعضی با برخورد راه -

 هدف كلي 

 شاخصهاي بهداشت مدارس )ارزشيابي در مدارس( 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:



 .كند محاسبه را بداندوآنها را آنها محاسبه روش و مدارس بهداشت شاخصهای انواع -

 .رابیان كند مدارس بهداشت ارتقاء در ارزشیابی و پژوهش نقش -
 

 هدف كلي 

 پيشگيري از حوادث در مدارس و كمكهاي اوليه 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:
 .بشناسد را مدرسه راه و مدرسه در شایع حواث -

 .كند بیان را حوادث از پیشگیری و اولیه كمکهای مبانی -

 .كند بیان حوادث از پیشگیری رادر مدرسه نقش -

 

 روش آموزش 
 

به روش سخنرانی و با بهره گیری از وسایل كمك آموزشی تخته سفید، نرم افزار پاورپونت، ویدئو پروژكتورانجام می گیرد و 

 به منظور اثربخشی بعد از هرمرحله پرسش و پاسخ انجام می گیرد. 

 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و كامپیوتر ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور 

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئوپروژكتور، نرم افزار پاورپونت 

 

   آموزش دهنده 

   :دكتر راضيه ذوالقدراساتيدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
 كتاب جامع بهداشت عمومی ، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی كشور، جلد سوم، فصل دوازدهم، آخرین انتشار-

 آخرین انتشار  –بهداشت مدارس، دكتر رمضانخانی -

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشيابي         

  حضور منظم و فعال در کالس درس 

  امتحان میان ترم 

  امتحان پایان ترم 

 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 نمره  2حضور منظم و فعال در کالس درس   

 نمره  4 امتحان میان ترم 

 نمره  14 امتحان پایان ترم 



 

 مقررات 

     10حداقل نمره قبولي                                    

 غيبت موجه  4              تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 
    بهداشت دانش آموزان و مدارس درس زمانبندي جدول

تاريخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

 وتاریخچه كلیات 2 13/11/98

 بهداشت مدارس

بحث -سخنرانی دكتر ذوالقدر

گروهی  پرسش و 

 پاسخ

تختااه  وتر،یكاامپ 

سااااااااااافید، 

ویااادئوپروژكتور، 

نااااارم افااااازار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

20/11/98 2 
اهداف، 

راهبردهاواصول 

كلی خدمات 

 بهداشت مدارس

 دكتر ذوالقدر

بحث -سخنرانی

گروهی  پرسش و 

 پاسخ

تختااه  وتر،یكاامپ 

سااااااااااافید، 

ویااادئوپروژكتور، 

نااااارم افااااازار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

محیط فیزیکی و  2 27/11/98

بهداشت محیط 

 مدارس

 دكتر ذوالقدر

بحث -سخنرانی

گروهی  پرسش و 

 پاسخ

 تخته وتر،یكامپ

سفید، 

ویدئوپروژكتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

آموزش بهداشت  2 4/12/98

 درمدارس

بحث -سخنرانی دكتر ذوالقدر

گروهی  پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یكامپ

سفید، 

ویدئوپروژكتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

11/12/98 2 
شناخت دانش 

آموز سالم و 

نیازهای 

 بهداشتی او

بحث -سخنرانی دكتر ذوالقدر

گروهی  پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یكامپ

سفید، 

ویدئوپروژكتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

رشاااد وتکامااال  2 25/12/98

كودك در سنین 

 مدرسه

وتریكامپ مجازی دكتر ذوالقدر حضور منظم و فعال  

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

 یهایماریب یبعض 2 17/1/99

 در مدرسه جیرا

وتریكامپ مجازی دكتر ذوالقدر حضور منظم و فعال  

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -



24/1/99 2 

و  یریشگیپ

كنترل 

 یهایماریب

در  رداریواگ

 مدارس

بحث -سخنرانی دكتر ذوالقدر

گروهی  پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یكامپ

سفید، 

ویدئوپروژكتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

بهداشت پوست  2 31/1/99

و دهان و دندان 

 در مدارس

بحث -سخنرانی دكتر ذوالقدر

گروهی  پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یكامپ

سفید، 

ویدئوپروژكتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

بهداشت چشم و  2 7/2/99

 یینایب

بحث -سخنرانی دكتر ذوالقدر

گروهی  پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یكامپ

سفید، 

ویدئوپروژكتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

بهداشت گوش و  2 14/2/99

 شنوایی

بحث -سخنرانی دكتر ذوالقدر

گروهی  پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یكامپ

سفید، 

ویدئوپروژكتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

تغذیااااااااه در  2 21/2/99

 مدارس 

بحث -سخنرانی دكتر ذوالقدر

گروهی  پرسش و 

 پاسخ

تخته  وتر،یكامپ

سفید، 

ویدئوپروژكتور، 

افزار نرم 

 پاورپونت

حضور منظم و فعال 

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

28/2/99 8 

 بازدید از مدرسه 

 امتحان میان ترم  - - بازدید علمی  دكتر ذوالقدر

 امتحان پایان ترم -

4/3/99 2 

 یزندگ یمهارتها

وتریكامپ مجازی  دكتر ذوالقدر حضور منظم و فعال  

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

مشااااااااکالت  2 11/3/99

و  یریادگیاااااا

 كودكان یرفتار

وتریكامپ مجازی دكتر ذوالقدر حضور منظم و فعال  

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

18/3/99 2 
 یشاخصااااااها

بهداشت مدارس 

در  یابی)ارزشاااا

 مدارس(

وتریكامپ مجازی دكتر ذوالقدر حضور منظم و فعال  

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -



21/3/99 2 
از  یریشاااااگیپ

حاااااااوادث در 

ماااااااادارس و 

 هیاول یكمکها

وتریكامپ مجازی دكتر ذوالقدر حضور منظم و فعال  

 در كالس درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


