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  :کد درسدانش آموزان و مدارس بهداشت:نام درس
  و عملی نظري :نوع واحد   2 :تعداد واحد

  کارشناسی بهداشت عمومی:رشته تحصیلیمقطع و 
  :پایان ترمتاریخ امتحان :تاریخ امتحان میان ترم

  دکتر غالمحسین صدري:   مدرس
  :  کالسدانشکده پزشکی   : مکان

  15-17:ساعت کالس شنبهیک: روز کالس 
  :ساعات حضور در دفتر:تلفن داخلی دفتر

  

توان انجام معاینات دانش آموزان و تشخیص زودرس و بموقع معایب و اختالالت . آشنایی با شرایط خاص دانش آموزان و بهداشت مدارس  :هدف کلی
  جسمی و روانی آنها با توجه به رشد و تکامل و تشخیص زودرس اختالالت بینایی و شنوایی

  

  .نوشته شود مھارتی ،نگرشی ،شناختیبر اساس حیطه هاي   :اهداف اختصاصی
  .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

  حیطه شناختی
  ش آموزان و مدارس را تعریف نمایدندا بهداشت -１
 دانش آموزان بیان نماید یو اجتماع یخانوادگ ینقش مدرسه در زندگ -２

 توضیح دهد مدرسه نیسن یویژه دررشد و تکامل در مورد  -３

 .اختصار توضیح دهددر ارتباط با بینایی سنجی و بهداشت چشم به  -４

 .درارتباط با شنوایی سنجس و بهداشت گوش به اختصار توضیح دهد -５

جسمی و روانی بیان  اختالالت هاویماریزودرس و بموقع ب صیدانش آموزان در مدارس و مراکز بهداشت به منظور تشخ ناتیمعا نحوه -６
 نماید

 توضیح  دهد از سوانح و حوادث يریشگیپ يمدارس و اقدامات الزم برا طیبهداشت محدر ارتباط با  -７

 برا معرفی نمایند  خاص در مدرسه يمراقبت هابه ازمندیکودکان ن -８

 توضیح دهند يمنسازیو ا يدر مدارس و مقررات جداساز ریواگ يهایماریکنترل ب یچگونگدر ارتباط با  -９

  .به اختصا ر توضیح دهند رانیدانش آمزان و مسائل نوجوانان در ا یدر باره بهداشت روان -１０
  حیطه نگرشی

 :دانشجویان در پایان برنامه آموزشی

 .ی دانش آموزان باور دارندو اجتماع یخانوادگ ینقش مدرسه در زندگبه  -１

 . به تاثیر بهداشت چشم در پیشرفت تحصیلی معتقدند -２



 معتقدند یلیتحص شرفتیبهداشت گوش در پ ریبه تاث -３

 . .هاي غربالگري و تشیخص زودرس بیماریها باعث ارتقا سالمت جسمی و روانی دانش آموزان گردید باور دارند که میتوان با برنامه -４

جسمی و روانی بیان  اختالالت هاویماریزودرس و بموقع ب صیدانش آموزان در مدارس و مراکز بهداشت به منظور تشخ ناتیمعا نحوه -５
 نماید

 .باعث افزاش سطح سالمت در دانش آموزان می شوداز سوانح و حوادثانه ریشگیمدارس و اقدامات پخوب در طیبهداشت محمغتقدند که  -６

  .باعث پیشگیري از انتشار بسیاري از بیماریهاي واگیردار گردید يمنسازیو ا يجداسازباور دارند که میتوان با برنامه هاي  -７
  حیطه مهارتی

 .انجام دهند معاینات غربالگري بدو ورود داش آموز به مدرسه راد نتوانفراگیران ب - １

 انجام دهند E-Chartند سنجش بینایی را  به کمک تاابلو  ادرقفراگیران  - ２

 ند سنجش شنوایی دانش آموزان را با روش نجوا و یا با دیاپازون انجام دهندقادرفراگیران  - ３

را محاسبه   DMFپرشده و کشیده میزان . فرا گیران تفاوت دندان شیري و دایمی را تشخیص داده و با بعد از مشخص کردن تعداد دندانهاي پوسیده - ４
 .نمایند

 
  

  

  :استاد چگونگی فعالیت
دستیابی به اهداف هدایتدانشجو در  - 5براساس هدف درسی در این جلسه  طرحسؤال-  4.معرفیدرسجدید- - 3   پرسشازدرسقبل-2. حضوروغیاب - 1

  .این جلسه  درمباحث بندي جمع - 7 در این جلسهموضوعات مطرح شده  پرسشوپاسخدرباره– 6 کلی درس 
  

  ).تناسب دارد شتریب رانیفراگ يهایژگیو و یآموزش يرا که با هدف ها یروش.(پرسش و پاسخ، ،یسخنران:شیوه تدریس

  .برد تیواو گاهی پرژکتور، . کامپیوتر:وسایل کمک آموزشی 
  

  :چگونگی فعالیت دانشجو
نکته  توجهبهمطالباستادو- 4بحث هاي گروهی  در مشارکتفعال - 3بهداشت دانش آموزان مورد  طرحسؤالوبحثدر- 2.پاسخبهسؤالهاي استاد- 1

  تهیه یک پرونده بهداشت مدارس جهت انجام پروژه و کار عملی  - 5 کالس برداري از مباحث
  

  انجام پروژه عملی براساس یک پرونده بهداشت مدارس و راهنمایی و مشاوره هاي استاد مطالعه منابع کمکی معرفی شده و   :دانشجو تکالیف

  :نحوه ارزیابی دانشجو
  6:پروژهنمره 

  2: نمره پاسخ به سواالت و رعایت نظم کالس
  12: نمره پایان ترم

  
  



  . )باید طبق سر فصل هاي ارائه شده وزارت خانه باشدسر فصل دروس : توجه(جدول زمانبندي درس  

  رئوس مطالب  ردیف
 ت،یدرس ، مقدمھ، اھداف،  ضرورت و اھم یمعرف  1

 یو اجتماع یخانوادگ یدر مدارس ، نقش مدرسھ در زندگ یبھداشت مدارس و خدمات بھداشت فیتعر  2

 مدرسھ نیدر مورد رشد و تکامل در سن یکل یآور ادی  3

 و بھداشت چشم یسنج یینایب  4

 ییو بھداشت دستگاه شنوا یسنج ییشنوا  5

 و جبران آن ییکودکان مبتال بھ اختالالت شنوا یالزم برا یھا مراقبت  6

 اختالالت ھاویماریزودرس و بموقع ب صیدانش آموزان در مدارس و مراکز بھداشت بھ منظور تشخ ناتیمعا نحوه  7

 ترم و پرسش و پاسخ در مورد مباحث ارائھ شده انیم امتحان  8

 یمنسازیو ا یدر مدارس و مقررات جداساز ریواگ یھایماریکنترل ب یچگونگ  9

 .... و دزیمھم از جملھ ا یھایماریانتقال ب نحوه  10

 از سوانح و حوادث یریشگیپ یمدارس و اقدامات الزم برا طیمح بھداشت  11

 آن تیآموزش بھداشت در مدارس و اھم یچگونگ  12

 خاص در مدرسھ یمراقبت ھا ازمندین کودکان  13

 رانیدانش آمزان و مسائل نوجوانان در ا یدر باره بھداشت روان یاتیکل  14

 سطح بھداشت مدارس یدر ارتقا نیمشارکت دانش آموزان و معلم نقش  15

 و پژوھش یابیدانش آموزان و بحث در مورد ارزش یپروژه عمل گزارش  16

  در دانش آموزان،  رفع اشکال یریادگیبحث رابطھ سالمت با مشکالت   17
  

  :منابع درسی
 1383، سال  12جلد سوم،   فصل  ،یکتاب جامع بهداشت عموم .1
  دکتر رمضانخانی. بهداشت مدارس  .2
  1382سال  ،یبیابولحسن نق دیو س يقاسم عابد فیبهداشت مدارس، تال کتاب .3
  1385سال  ،يمحمد رضا نور دیدکتر س فیبهداشت مدارس، تال کتاب .4
  1386، سال  يصدر نی، دکتر غالمحس ادیاعت يولوژیدمیاپ کتاب .5
  1380محجوب،  نیو دکتر حس يصدر نیدکتر غالمحس ،يولوژیدمیدر اپ يآمار يو روشها يولوژیدمیاصول اپ کتاب .6
  انیترجمه دکتر صباغ رداریواگ يهایماریو کنترل ب يولوژیدمیاپ .7
  .و يزیعز دونیدکتر فر فیتال رانیدر ا عیشا يهایماریب يولوژیدمیاپ .8

 


