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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالنموزشی آ معاونت

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 آموزش الکترونیک 

 

:  آموزان و مدارس دانش ت بهداش  عنوان درس/کارگاه/دوره:     آموزش بهداشت و ارتقای سالمت گروه آموزشی

:  واحد عمیل( 0/ 5و  یواحد نظر   1/ 5واحد )  2 تعداد واحد/ساعت:   بهداشت  دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی

 یک نیمسال تحصییل  مدت زمان ارائه درس/ کارگاه/دوره:  نفر 33  روه هدف: تعداد گ

وع: زمان  ه پیوست کارشناس   -بهداشت عمویم رشته  و مقطع تحصییل گروه هدف :     1399-1400  حصییلسال ت دومایل پایان نیمسال  99/ 11/ 11  شی

 خصات استاد مسؤول: ش م

   نام
 

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  شماره تماس  رتبه نام خانوادگ

 Rouhani.phd@gmail.com 01333824664  استادیار  روحان   نوشی   

 

1.   
 درس: معرفی

، حفظ و ارتقای سالمتهدف مهیم برای ارائه خدمات در سیستم  هش آموزان گرو دان در سالمت   آنان نقش بسیار مهم سالمت کشور ما به حساب یم آیند و تامی  
 جامعه خواهد داشت. 

ایط دانش آموزان و انجام معاینات دوره ای آن به منظور تشخیص به موقع و زود هنگام اختالالت جسیم و روان  در آنان که ت  ط کارکنان سیستم وسبا شناسانی شر
داشت دانش آموزان را فراخواهد  االتر خواهد رفت. در این درس دانشجو جزئیات بهسطح سالمت گروه ست  کودک و نوجوان و جوان ما ببهداشتی انجام یم شود، 

 .  گرفت

 

 دورهرح ط
ونیک    الکتی
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 کارگاه/دوره:/اهداف کلی درس    

 شرایط خاص دانش آموزان و بهداشت مدارس شنایی با آ (1

 وجه به رشد و تکاملبه موقع معایب و اختالالت جسمی و روانی آنها با تتوانایی انجام معاینات دانش آموزان و تشخیص زودرس و  (2

  تشخیص زودرس اختالالت بینایی و شنوایی (3

 کارگاه/دوره:/اصی درساهداف اختص   

 اهداف اختصاصی بخش نظری    

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از   

 شرح دهد بهداشت مدارس و خدمات بهداشتی در مدارس را تعریف  (1

 درا شرح ده عی نقش مدرسه در زندگی خانوادگی و اجتما (2

 درا شرح دهدر سنین مدرسه رشد و تکامل کلیات   (3

 د.  بینایی سنجی، مختصری در باره چشم و عیوب آن را توضیح ده (4

 د.ی درباره گوش و اختالالت شنوایی شرح ده تصرشنوایی سنجی و مخ (5

کز بهداشت به منظور تشخیص زودرس و به موقع ب (6  د. یماری ها و اختالالت را شرح دهنحوه معاینات دانش آموزان در مدارس و مرا

 د. ، ایمن سازی و... را توضیح دهل بیماری های واگیر در مدارس و مقررات جداسازی چگونگی کنتر (7

 ل بیماری های مهم از جمله بیماری های ایدز و... را شرح دهد نحوه انتقا (8

 دهد بهداشت محیط مدرسه و اقدامات الزم برای پیشگیری از سوانح و حوادث را شرح (9

 چگونگی آموزش بهداشت در مدارس و اهمیت آن را توضیح دهد.  (10
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 ح دهد. دانش آموزان و مسایل نوجوانان در ایران را توضی  نباره بهداشت رواکلیاتی در و مراقبت های خاص در کودکان نیازمند  (11

 نقش مشارکت دانش آموزان و معلمین در ارتقای سطح بهداشت مدارس را توضیح دهد  (12

 لی عمی در بخش  اهداف اختصاص

   :دورهنتظار می رود در پایان ار ادستیدانشجو/ از  (1

   و... ( را انجام دهد.   بینایی سنجی،  وزن ،سنجش قدمعاینات دانش آموزان )  (2

 1399-1400اول سال تحصیلی نیمسال  -تقویم درسی الکترونیکی       

بازه   عنوان جلسه 

 زمانی 

تاریخ   تاریخ شروع  نوع رسانه 

 پایان 

 همانروز  11/11/99 چند رسانه ای  روز  1 عرفی درس و م دمه قم 

1 
، ضرورت آشنایی با بهداشت  اهمیت بهداشت مدارس، در جهان و ایران سابقه بهداشت مدارس و تعریف 

 .شرح دهدرا  مدارس

 همانروز  11/11/99 چند رسانه ای  روز  1

2 
  مدارس، اهداف برنامه های ، اجزا و جایگاه بهداشت عینقش مدرسه در زندگی خانوادگی و اجتما

 درا شرح ده نیل به اهداف بهداشت مدارس   ی های ژ و استرات  ، راهبردها بهداشت مدارس 

 همانروز  18/11/99 چند رسانه ای  روز  1

و تکامل جسمی، ذهنی و  رشد  ویژگی های رشد و تکامل، ، شامل مفهوم رشد و نمورشد و تکامل کلیات  3

   .ددهرا شرح در سنین مدرسه  اجتماعی 

 همانروز  25/11/99 چند رسانه ای  روز  1

  ن بهداشت، معلم و مراقبی، نقش اولیادر سنین مدرسه  تکامل عاطفیشامل رشد و رشد و تکامل کلیات    4

 درا شرح دهدانش آموزان در رشد و تکامل 

 همانروز  2/12/99 چند رسانه ای  روز  1

روانی و    -رات ضعف بینایی در شرایط جسمیاث ، هاباره چشم و عیوب آن بینایی سنجی، مختصری در  5

 د.را توضیح دهتحصیلی دانش آموزان و طرق ساده سنجش بینایی  

 وز همانر 9/12/99 ای  چند رسانه روز  1
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  -یی در شرایط جسمیشنوااثرات ضعف  ،ی درباره گوش و اختالالت شنواییتصرشنوایی سنجی و مخ 6

 د. شرح دهرا   شنوایینجش  روانی و تحصیلی دانش آموزان و طرق ساده س

 همانروز  16/12/99 چند رسانه ای  روز  1

کز بهداشت به منظور تشخیص زودرس و به موقع ب 7 یماری  نحوه معاینات دانش آموزان در مدارس و مرا

 د. ها و اختالالت را شرح ده

 همانروز  23/12/99 چند رسانه ای  روز  1

 انروز هم 7/1/1400 چند رسانه ای  روز  1 د.، ایمن سازی و... را توضیح دهل بیماری های واگیر در مدارس و مقررات جداسازیچگونگی کنتر 8

 همانروز  14/1/1400 چند رسانه ای  روز  1 د.، ایمن سازی و... را توضیح دهل بیماری های واگیر در مدارس و مقررات جداسازیچگونگی کنتر 9

 همانروز  21/1/1400 چند رسانه ای  روز  1 د.، ایمن سازی و... را توضیح دهماری های واگیر در مدارس و مقررات جداسازیل بیچگونگی کنتر 10

 همانروز  28/1/1400 چند رسانه ای  روز  1 ل بیماری های مهم از جمله بیماری های ایدز و... را شرح دهد نحوه انتقا 11

اقدامات  مدرسه محیطی مدرسه در سالمت دانش آموز و  مسایل ، نقش مدرسهی و ایمنبهداشت محیط  12

 دهد الزم برای پیشگیری از سوانح و حوادث را شرح

 همانروز  4/2/1400 چند رسانه ای  روز  1

 همانروز  11/2/1400 چند رسانه ای  روز  1 و اهمیت آن را توضیح دهد.   مبانی، ، اصول چگونگی آموزش بهداشت در مدارس  13

ح  را توضیدر کودکان نیازمند صرع، دیابت، تب روماتیسمی و هموفیلی در خصوص  مراقبت های خاص 14

 دهد.

 همانروز  18/2/1400 چند رسانه ای  روز  1

نقش مشارکت دانش آموزان و  و  دانش آموزان و مسایل نوجوانان در ایران  نباره بهداشت روا کلیاتی در  15

  .معلمین در ارتقای سطح بهداشت مدارس را توضیح دهد

 همانروز  25/2/1400 چند رسانه ای  

 همانروز  1/3/1400 چند رسانه ای  روز  1 دانشجویان توسط کارعملی و ارائه گزارش  پرسش و پاسخ 16

برنامه   طبق  روز  1 یان ترم آزمون پا  17

 امتحانی
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 نحوه تدریس:     

 

 انتخاب 

 ماژول ها 

 د وظایف استا دگانکننیف دانشجو/ شرکت وظا توضیح خیر بلی

مشاهده فیلم آموزشی و انجام   فایل های چند رسانه ای   * محتوا و منابع اصلی

 فعالیت های عملی

ارائه محتوای آموزشی، پیگیری، تعامل با  

 با ارسال پیام یان از طریق برخورد  دانشجو

ی العات منابع معرفمشاهده و مط منابع معرفی شده  * منابع برای مطالعه بیشتر 

 دهش

آموزشی، پیگیری، تعامل با   ارائه محتوای 

 دانشجویان از طریق برخورد با ارسال پیام  

   در صورت ضرورت   * تاالر گفتگو

 لیف و ارائه بازخوردبررسی تک  به صورت تکلیف  * طرح سوال 

   آزمون پایان ترم   * آزمون

   در صورت ضرورت   * کالس آنالین 

   های عملی محوله  لیتفعا   و پروژه ها تکالیف 

 

 References    منابع اصلی درس     

1) Destefano K, BEAR BJ. Manual of School Health A Handbook for School Nurses, Educators, and Health Professionals. USA: Saunders. Last Edition. 

   1394ان. . انتشارات آثار سبح( امین شکروی ف. بهداشت مدارس و ارتقا سالمت2      

 ن انتشار.  خری، فصل دوازدهم، آ( حاتمی ح و همکاران. کتاب جامع بهداشت عمومی. جلد سوم3      

 . ( دل پیشه ا و حلم سرشت پ. بهداشت مدارس. آخرین انتشار 4      

   اسکورمScorm  : نوع محتوا        
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    نیمسال تحصیلیر طول تکالیف و پروژه ها: تکالیف محوله د          

 

 

       

 

 

 

 

   نمره  2               انجام تکالیف و رعایت انتظارات   :ارزشیابی:  به هر مربوط  مرهنحوه ارزشیابی دانشجو و ن 

 نمره   3                                ارائه مبحث مشخص                                                                                           

   نمره 15                                              آزمون کتبی                                                                                               

 

 :  یان/شرکت کنندگانو انتظارات از دانشجو  مقررات      

 رح  زیر است:طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به ش  شرکت کننده / هر دانشجو

 و شئونات اسالمی حسن اخالق رعایت  ✓

 http:// gumsnavid.vums.ac.ir      الکترونیکی آدرس  به  روزانه  مراجعه  ✓

  درس محتوای و   درسی موضوعات اخذ ✓

 آموزشی  ایمحتو   مطالعه ✓

 شده   محول   تکالیف   موقع به   رائها ✓

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی  ✓

 م میان ترم و پایان تر یا حضوری   ودر آزمون آنالین   شرکت ✓

 ردیف  عنوان تکلیف  مهلت پاسخ دانشجویان  از ارائه تکلیف هدف 

 سهیل یادگیری ت تیان جه مشارکت فعال دانشجو
 ارائه مبحث مشخص شده  1/3/1400

1 

بر طبق زمان بندی مشخص   مشارکت فعال دانشجویان جهت تسهیل یادگیری 

 شده 

 2 مشخص شده   تکلیف 


