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 5تعداد فراگیران:                 3: رشته تحصیلی فراگیران: آموزش بهداشت               مقطع: کارشناسی ارشد              ترم

 

 آموزش بهداشت مدارس عنوان درس به طور کامل :
 عملی-واحد نظری 2 تعداد واحد:                          □کار آموزی         ■  عملی           ■نوع درس:     تئوری  

                                       1396 بهمنزمان خاتمه کالس:                                                                 1396 مهر زمان شروع کالس:
                      تاریخ امتحان میان ترم : 
 تاریخ امتحان پایان ترم: 

 

 □  تکوینی                    ■مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 از نمره نهایی درصد 10 :دانشجو انجام تکالیف حضور و غیابفعالیت 
 درصد از نمره نهایی 30م:  امتحان میان تر

 از نمره نهایی درصد 10ه: کوئیزهای انجام شد
 درصد از نمره نهایی 50: امتحان پایان ترم

 
 :نوع امتحان میان ترم

 
 □ جور کردنی          ■  صحیح و غلط                    ■چند گزینه ای                   ■تشریحی            □شفاهی 

 
 :نوع امتحان پایان ترم

 
 □جور کردنی           ■  صحیح و غلط                    ■چند گزینه ای                   ■تشریحی            □شفاهی  

 

 



 
 

 :درس کلی هدف

آشنایی دانشجویان با اصول و مقدمات تکنولوژی آموزشی، مبانی نظری تکنولوژی، اصول طراحی آموزشی، استراتژی های آموزشی و تهیه وسایل 
 عملی و ارزشیابی آنها.کمك آموزشی و کاربرد 

 

 :یاهداف اختصاص

 دهند شده به طور کامل شرح یمعرف یو جهان را بر اساس منابع علم یرانسابقه بهداشت مدارس در ا -1

 دهند شده به طور کامل شرح یمعرف یبا بهداشت مدارس را بر اساس منابع علم ییو ضرورت آشنا یتاهم -2

 کامل شرح دهند شده به طور یمعرف یبرنامه های بهداشت مدارس را بر اساس منابع علم یو اختصاص یاهداف کل -3

 کامل شرح دهند شده به طور یمعرف یبه اهداف بهداشت مدارس را بر اساس منابع علم یلن یهایراهبردها و استراتژ -4

  دهندشده به طور کامل شرح  یمعرف یمفهوم ارتقای سالمت در مدارس را بر اساس منابع علم -5

 دهند شده به طور کامل شرح یمعرف یبر اساس منابع علم یرانبهداشت مدارس در کشور ا یتهایاولو -6

 به طور کامل شرح دهند شده یمعرف ینقش آموزش بهداشت در برنامه های آموزش بهداشت مدارس را بر اساس منابع علم -7

 شرح دهند شده به طور کامل یمعرف یخدمات بهداشت مدارس را بر اساس منابع علم ینپنج مورداز عمده تر -8
 

 :تدریس روشهاي

 بافت و موضوع حسب بر و مشارکتی صورت به شده تعیین های سرفصل و منابع از استفاده با درس کالس و بوده محور دانشجو آموزش شیوه

 : شود می استفاده آموزشی اهداف به نیل جهت زیر روشهای از ای مجموعه از نیاز مورد اقتضای به کالس

 مطالعه تحت آموزشی اهداف با مرتبط ی شها رو سایر پژوهشعلمی، گروهی، بحث کنفرانس، پاسخ، پرسشو بازخوردی، سخنرانی سخنرانی،

 

 اول جلسه 
 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده 

 تاریخچه بهداشت مدارس عنوان مبحث:
 اهداف اختصاصی:

 .تاریخچه بهداشت مدارس در جهان را شرح دهد -1

 .ه بهداشت مدارس و تحوالت سازمانی آن در ایران را شرح دهدتاریخچ -2

 .ضرورت بهداشت مدارس از دیدگاههاي مختلف را شرح دهد. -3

 شرح درس:

  یآموزش یزی، اهداف و اصول خدمات بهداشت مدارس، برنامه ر یتبا اهم دانشجویان ییشناآ

 : یستدر يمورد استفاده برا یاصل منابع

1386انتشارات چهر، چاپ سوم  یشه،دل پ یلحلم سرشت، اسماع یوشبهداشت مدارس، مولف: پر  
1391سبحان،  ی،انتشاراتشکرو یرمدارس و ارتقاء سالمت، مولف: دکتر فرخنده ام بهداشت  

فر،  یعیدکتر شهرام رف ی،سکندرا ین: دکتر حسینمولف ی،دانشگاه یشپ یانتا پا یدبستان یشجامع آموزش سالمت در مدارس از مقطع پ کوریکولوم
1384اداره ارتباطات و آموزش سالمت،   

3861نشر دوران،  یف،س اکبر یششم، مولف: دکت رعل یراستو آموزش، و یادگیری یروانشناس ین،نو یپرورش روانشناسی  
. Principles of Health education and Health Promotion (third edition), J Thomas Butler, 

Wadsworth , Thomson Learning, 2000. 

Promoting health: knowledge and practice by Jeanne Sampson Katz, Alyson Peberdy, and Jenny 

Douglas. (The last edition) 

Promoting health: a practical guide by Linda Ewles and Ina Simnett. (The last edition) 



 □ روانی حرکتی                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی  

 ، بحث کالسی، پرسش و پاسختعاملی ینروش آموزشی: سخنرا
 و پروژکتورآموزشی: وایت برد، ویدئوسیله کمك 

 

 دوم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده 

 آموزش بهداشت مدارسشناخت موضوعی  :عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 بهداشت مدارس را شرح دهد. یفتعار -1

 بهداشت مدارس را بدانند. يو راهبردها اهداف -2

 مدارس را بدانند. یو اصول خدمات بهداشت یممفاه -3

 آموزش بهداشت مدارس را شرح دهند. يبرنامه ها یو چگونگ مبانی -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 سوم جلسه 
 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده 

 آشنایی با شیوه های آموزش بهداشت مدارس عنوان مبحث:
 اهداف اختصاصی:

 را شرح دهند. یممستق شآموز ياستراتژ -1

 دهند. یحمعلم محور را توض آموزش -2

 دهند. یحرا توض یو فنون آموزش به روش سخنران گامها -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 چهارم جلسه 

 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده 

 آموزش بهداشت مدارس یها یوهبا ش ییآشنا عنوان مبحث:
 اهداف اختصاصی:

 را شرح دهند. یمانواع آموزش مستق -1

 دهند. یحمعلم محور را توض آموزش -2

 .یدنما یاندر حد تسلط را ب یادگیريروش  گامهاي -3

 مستقل از معلم را شرح دهد. یمآموزش مستق روشهاي -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 



 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 
 

 پنجم جلسه 
 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده 

 آموزش بهداشت مدارس یها یوهبا ش ییآشنا عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی:

 را شرح دهند. یممستق یرانواع آموزش غ -1

 دهند. یحمحور را توض یادگیرندهآموزش  ینظر بنیادهای -2

 کنند. یانرا ب یآموزش به روش بحث گروه مراحل -3

 .یندنما یانرا ب یآموزش به روش بحث گروه ویژگیهای -4

 صورت دهند. یاکتشاف یادگیری یمراحل آموزش برا یبر مبنا یآموزش طراحی -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 ششم جلسه 
 جوادزاده ینهمام الد یدسنام مدرس: 

 آموزش بهداشت مدارس یها یوهبا ش ییآشنا عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 را شرح دهند. یمشارکت یادگیریآموزش به کمك  -1

 دهند. یحرا توض یمشارکت یادگیریآموزش به روش  گامهای -2

 کنند. یانرا ب یمشارکت یادگیری یروشها انواع -3

 
□روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 هفتم جلسه 
 جوادزاده ینهمام الد یدسنام مدرس: 

 آموزش بهداشت مدارس یها یوهبا ش ییآشنا عنوان مبحث:

 :یاهداف اختصاص

 قوائد مرتبط با آموزش را شرح دهد. -1

 دهد. یحآموزش را توض یدر اثربخش یفرد یاتنقش خصوص -2

 آموزش را شرح دهد. یوهبر انتخاب ش یرگذارتاث عوامل -3

 

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی: روش 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا



 

 هشتم جلسه 
 نام مدرس: سید همام الدین جوادزاده

 آزمون میان ترم عنوان مبحث:

 
 

 نهم جلسه 

 جوادزاده ینهمام الد یدسنام مدرس: 

 مدارس ارتقاء دهنده سالمت :عنوان مبحث

 دهد. یحمفهوم ارتقاء سالمت مدارس را توض -1

 ارتقاء سالمت مدارس را نام ببرد. اجزاي -2

 کند. یانارتقاء سالمت مدارس را ب یديکل اصول -3

 

 

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 
 

 

 فعالیتهاي عملی دانشجویانبرنامه 

 انتخاب موضوع و عنوان آموزش بر اساس بررسی متون و یا نیازسنجی 1

 تنظیم اهداف )هدف کلی، اهداف جزیی و رفتاری( 2

 تهیه و تنظیم محتوای آموزشی 3

 رسانه های کمك آموزشیطراحی انتخاب شیوه مداخله آموزشی و  4

 ارایه برنامه آموزشی تدوین شده، محتوا و رسانه های طراحی شده 5

 مدرسه مروج سالمتبازدید از  6

 ارایه آموزش در مدرسه به گروه دانش آموزان 7

 


