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  طرح درس نظري 

 5/0-واحدنظري5/1 تعداد واحد:            پیوستهمقطع: کارشناسی     بهداشت عمومی       رشته:        بهداشت مدارس   عنوان درس: 
 شروع کالس:تاریخ                           20کد درس:                     نداردپیش نیاز:                      98-99 دومنیمسال:               واحد عملی

          (نظري) 8-9:30(عملی)/  9- 10ساعت کالس:          شنبه/ دوشنبه روزکالس:           20/2/99 پایان کالس:تاریخ                  14/11/98
      رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور                                روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                               8/4/99تاریخ آزمون: 

 دکتر آخوندزاده مدرس:                               نفر 17تعداد:                    محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی                         

دانش آموزان گروه هدف بسیار مهمی براي ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سیستم سالمت کشور ما به حساب می  شرح درس:
آیند و تامین، حفظ و ارتقاء سالمت آنان نقشی بسیار مهم در سالمت جامعه خواهد داشت. با شناسایی شرایط دانش آموزان و انجام 
معاینات دوره اي آن به منظور تشخیص به موقع و زودهنگام اختالالت جسمی و روانی در آنان که توسط کارکنان سیستم بهداشتی 

انجام می شود. سطح سالمت گروه سنی کودك و نوجوان و جوان ما باالتر خواهد رفت. در این درس دانشجو جرئیات بهداشت دانش 
  آموزان را فراخواهد گرفت.

موقع ه زودرس و ب آشنایی با شرایط خاص دانش آموزان و بهداشت مدارس، توان انجام معاینات دانش آموزان و تشخیص  :لیک هدف
  می باشد. وشنوایی معایب و اختالالت جسمی و روانی آنها با توجه به رشد وتکامل و تشخیص زودرس اختالالت بینایی

  :اهداف رفتاري

  دانشجویان تعاریف و مفاهیم بهداشت مدارس  را تعریف کنند.  -1

  خدمات بهداشت مدارس را لیست کنند.  انیدانشجو -2

  نقش مدرسه در زندگی خانوادگی و اجتماعی را  تشریح کنند. انیدانشجو -3

  دانشجویان مراحل رشد و تکامل کودکان در سنین مدرسه را  شرح دهند.   -4

  .بیماریهاي عمده دانش آموزان را لیست کنند انیدانشجو -5

  د.کنن سنین مدرسه را بیان مراقبت هاي بهداشتی انیدانشجو - 6

  .معاینات ویژه دانش آموزان مانند شتوایی سنجی و بینایی سنجی را انجام دهند انیدانشجو - 7

  شرح دهند.چگونگی کنترل بیماریهاي واگیر در مدارس  را  انیدانشجو -8

  .اصول تغذیه دانش آموزان  را  بیان کنند انیودانشج -9

   .مراقبتهاي بهداشت محیط مدارس را شرح دهند انیدانشجو -10

     دهند. اهمین و روشهاي اموزش بهداشت مدارس را توضیح انیدانشجو -11
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  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

اشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره                        15آزمون پایان ترم: نمره                                                  5آزمون میان ترم: 

  در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید.روز پس از اعمال نمره  5حداکثر 

 تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول
  یرد.درس قرار میگ

  سیاست ها و قوانین درس:

  ضور به موقع در کالس درس، الزامیست.رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و ح

  منابع:

کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاههاي علوم پزشکی کشور، جلد سوم، فصل یازدهم، انتشارات ارجمند، سال  -1
1383  

  بهداشت مدارس، تالیف دکترسید محمد رضا نوري، چاپ سوم، انتشارات واقفی -2
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
  مدارس کلیات وتاریخچه بهداشت،  معرفی درس                           9:30-8  14/11/98  1

  خدمات بهداشت مدارس واصول کلی هداف، راهبردهاا
  دکتر آخوندزاده

 دکتر آخوندزاده  مدرسهرشد و تکامل دانش آموزان در سنین                            9:30-8  21/11/98  2

  آموزش بهداشت  و ارتقاء سالمت مدارس                           9:30-8  28/11/98  3
  نقش خانواده و مربیان مدارس در سالمت دانش اموزان

 دکتر آخوندزاده

 دکتر آخوندزاده  مدارسبهداشت محیط  ،بیماریهاي رایج دانش اموزان                           9:30-8  5/12/98  4

 دکتر آخوندزاده  پیشگیري و کنترل بیماریهاي واگیر در مدارس                           9:30-8  12/12/98  5

 دکتر آخوندزاده  پیشگیري و کنترل بیماریهاي غیر واگیر در مدارس                           9:30-8  19/12/98  6

 دکتر آخوندزاده  شناسایی و مراقبت دانش آموزان با بیماریهاي خاص                           9:30-8  26/12/98  7

 دکتر آخوندزاده  آزمون میان ترم                           9:30-8  18/1/99  8

 دکتر آخوندزاده  عملی  10-9  23/1/99  9

 دکتر آخوندزاده  مراقبتهاي چشم و گوش و بینی دانش آموزان                           9:30-8  25/1/99  10

 دکتر آخوندزاده  عملی  10-9  30/1/99  11

 دکتر آخوندزاده  پیشگیري و کنترل سوانح و حوادث در مدارس و  دانش آموزان                           9:30-8  1/2/99  12

 دکتر آخوندزاده  عملی  10-9  6/2/99  13

  پرونده بهداشتی مدارس و شناسنامه سالمت دانش آموز                           9:30-8  8/2/99  14
  تغذیه دانش اموزان و بهداشت مواد غذایی در مدارس

 دکتر آخوندزاده

 دکتر آخوندزاده  عملی  10-9  13/2/99  15

  رتهاي زندگی دانش آموزانامشکالت یادگیري، رفتاري و مه                           9:30-8  15/2/99  16
 پژوهش در بهداشت مدارس

 دکتر آخوندزاده

 دکتر آخوندزاده آزمون عملی  10-9  20/2/99  17

 


