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 آموزش و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی: بهداشت                                   دانشکده: 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ارشد كارشناسي تحصیلی: یرشتهو قطع م

 

         عملي 5/0 -نظری 5/1د: نوع واح       2 تعداد واحد:    آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در مدارس نام درس:

 ندارد یش نیاز:پ

 دانشکده بهداشت :مکان برگزاری                 13-15 :ساعت  سه شنبه :روز   زمان برگزاری كالس:

 دكتر طاهره دهداری  مسئول درس:       نفر 6  تعداد دانشجويان:

 دكتر مرتضي منصوريان-دكتر طاهره دهداری :مدرس

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

يطه حه در كمتخصصاني  مي تواند در مکان های مختلف مانند مدارس اجرا شود.عاليتي است كه آموزش بهداشت ف

 مت،قاء سالاهميت مدارس در عرصه فعاليت های آموزش بهداشت و ارتاين رشته فعاليت مي نمايند بايستي با 

در  اخالتاجرای مد نحوه برنامه ريزی ودانش آموزان، اصول و مفاهيم مدارس مروج سالمت،  يمشکالت سالمت

 مدرسه و ساير مهارت های الزم برای كار با دانش آموزان )نوجوانان( آشنا باشند.

 هدف كلی: 

 رسمفاهيم مرتبط با بهداشت مدارس و نقش آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در مداآشنايي دانشجويان با 

 

 اهداف بینابینی:

 هداشت و ارتقاء سالمتمدارس در آموزش باهميت آشنايي دانشجويان با  -

 كلياتي در مورد ويژگي های رشد و تکامل نوجوانانآشنايي دانشجويان با  -

 بيماری ها و اختالالت شايع در دانش آموزانآشنايي دانشجويان با  -

 دانشجويان با مشکالت رفتاری رايج در دانش آموزانآشنايي  -

 ر دانش آموزانخشونت و پرخاشگری و تحقير دآشنايي دانشجويان با  -

 سوء مصرف مواد و دارو در دانش آموزانآشنايي دانشجويان با   -

 نارتقاء ايمني و پيشگيری از سوانح در دانش آموزاآشنايي دانشجويان با  -

 ترويج رفتارهای سالم تغذيه ای در دانش آموزانآشنايي دانشجويان با  -

 آموزانترويج فعاليت بدني در دانش آشنايي دانشجويان با  -

 توسعه مهارت های زندگي در دانش آموزانآشنايي دانشجويان با  -

 و اجرای آن در مدارس مفاهيم و الگوها( نده سالمت )اصول،آشنايي دانشجويان با مدارس ارتقاء ده -

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت كودكان استثنايي آشنايي دانشجويان با -

 مت در ايران و جهاناز تجارب موفق مدارس ارتقاء دهنده سال نمونه هايي آشنايي دانشجويان با -

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنراني برنامه ريزی شده   سخنراني
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ياااادگيری مبتناااي بااار   (PBLيادگيری مبتني بر حل مسئله)  بحث گروهي

  (TBLتيم)

  : )لطفاً نام ببريد( ساير موارد

نيازسنجي و اولويت بنادی  مدرسه بر اساس معيارهای مدارس ارتقاء دهنده سالمت،)ارزيابي وضعيت يك كار عملی 

 (گزارش تهيه و ارائهو  جرای حداقل يك جلسه آموزشي در مدرسهاطراحي مداخله آموزشي و  نيازها،

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 . حضور به موقع در كالس1

 كالسي هایو پاسخپرسش بحثها و . شركت فعال در 2
 . انتخاب يك موضوع و ارائه كنفرانس در كالس3

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   پروژكتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

 كامپيوتر، جزوه :لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 05 :ترم آزمون پايان  نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد 20 :شركت فعال در كالس    نمره درصد 30 كار عملی 

 ----------ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح     جور كردنی ایچندگزينه       پاسخ كوتاه          تشريحی

  :)لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
1. Ralph J.Diclemente, John S.Santelli, Richard A. Crosby. Adolescent health: 

understanding and preventing risk behaviours. Jossey-Bass, First edition, 2009. 

 

 .1389بزرگسالي. تهران: نشر سمت، لطف آبادی حسين. روانشناسي رشد: نوجواني، جواني و . 2
3. Emma Croghan. Promoting health in schools: a practical guide for teachers and 

school nurses working with children aged 3 to 11. London: Paul Chapman publishing, 

1 th ed, 2007. 
 
4. Models of Health Promoting Schools in Europe edited by Bjarne Bruun Jensen and 

Venka Simovska. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen. 
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نشر آييژ.  دارس.م. ماری اتکينسون، گری هورن بي. ترجمه دكتر اكبر رهنما، محمدرضا فريدی. بهداشت رواني در 5

 چاپ آخر
6. Scriven A, Hodgins M.. Health promotion settings, principles and practice. SAGE 

publication. 

 

7. Clift S, Jensen BB. The health promoting school: international advances in theory. 

Evaluation and practice. Danish University of Education Press.  

 

8. Aggleton P, Dennison C, Warwick I. Promoting health and well-being through 

schools. Routledge. 

 

9. Destefano K, Bear BJ. Manual of school health. A handbook for school nurses 

educators and health professionals. USA: Saunders.  

 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط مطالب عنوان جلسه

 دكتر طاهره دهداری وزش بهداشت و ارتقاء سالمتاهميت مدارس در آم 1

 دكتر طاهره دهداری كلياتي در مورد ويژگي های رشد و تکامل نوجوانان 2

 دكتر طاهره دهداری بيماری ها و اختالالت شايع جسمي در دانش آموزان 3

 دكتر طاهره دهداری مشکالت رفتاری رايج در دانش آموزان 4

 دكتر طاهره دهداری حقير در دانش آموزانخشونت و پرخاشگری و ت 5

 دكتر طاهره دهداری سوء مصرف مواد و دارو در دانش آموزان 6

 دكتر طاهره دهداری ترويج رفتارهای سالم تغذيه ای در دانش آموزان  7

 مرتضي منصورياندكتر  ارتقاء ايمني و پيشگيری از سوانح در دانش آموزان 8

 مرتضي منصورياندكتر  انش آموزانترويج فعاليت بدني در د 9

 مرتضي منصورياندكتر  توسعه مهارت های زندگي در دانش آموزان 10

 مرتضي منصورياندكتر  مفاهيم و اجزای آن( مدارس ارتقاء دهنده سالمت )اصول، 11

 مرتضي منصورياندكتر  الگوهای مدارس مروج سالمت  و چك ليست های مرتبط 12

 مرتضي منصورياندكتر  ارتقاء سالمت كودكان استثنايي آموزش بهداشت و 13

 مرتضي منصورياندكتر  نجها ونمونه هايي از تجارب موفق مدارس ارتقاء دهنده سالمت در ايران  14

ی ارزيابي وضعيت يك مدرسه بر اساس معيارها)شامل  توضيح كار عملي 15

طراحي  يازها،نيازسنجي و اولويت بندی ن مدارس ارتقاء دهنده سالمت،

تهيه و و  مداخله آموزشي و اجرای حداقل يك جلسه آموزشي در مدرسه

 (ارائه گزارش

كتر د -دكتر طاهره دهداری

 مرتضي منصوريان

كتر د -دكتر طاهره دهداری رفع اشکال در زمينه انجام كار عملي 16

 مرتضي منصوريان
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 دهداری دكتر طاهره گزارش كارهای عملي انجام شده در مدارس 17

 


