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 : زیر دست یابند در راستای هر هدف کلی، به اهداف اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
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 دانشجویان با اهمیت بهداشت مدارس اشنا شده و بتوانند تاریخچه آن را در جهان و ایران ذکر کنند. .9

 اهداف کلی و اختصاصی بهداشت مدارس و راه های ممکن دسترسی به اهداف را بیان کنند .1

و امکانات مورد نیاز و آب آشامیدنی.. را بیان کنند و ویژگیهای یک مدرسه را از نظر  بیان کننداستاندارد های بهداشت محیط مدارس را  .3

 فضای روانی سالم ذکر کنند.

اهداف آموزش بهداشت و روش های آموزش بهداشت را بیان کنند و چگونگی برنامه ریزی آموزش بهداشت را بیان کنند و ارزشیابی  .4

 آموزش بهداشت را ذکر کنند.

ساله را بیان کنند و نمود های سالمت روحی کودکان را بیان کنند و چگونگی ارزیابی فیزیکی و  1-91وه های تندرستی کودکان جل .1

 معاینات قسمت های مختلف بدن از سر تا پا را انجام بدهد.

لیا و مراقبین را در رشد کودک تعریف و فاکتورهای موثر بر رشد را بیان نمایند وجنبه های مختلف رشد را بشناسد و نقش معلم ،او .7

 بیان نماید.

ت خاص را علل و عالیم کلی بیماری های عفونی را ذکر کند و علل و نحوه انتقال برخی بیماری های واگیر را بیان نماید و کودکان نیازمند به مراقب .7

 بشناسد

 واکسیناسیون در سنین مدرسه را بیان کند.مصونیت اکتیو و پسیو را بشناسد و انواع واکسن ها را نام ببرد و برنامه   .8



عوارض شایع پوستی در سنین مدرسه و نکات بهداشتی پوست را بداند و ساختمان دندان ها و اهمیت بهداشت دهان و دندان را بیان  .9

 نمایند و راهنمایی های الزم برای مراقبت از دندان ها را بیان کند.

م ببرد و راه های پیشگیری از عوارض چشمی را بیان کند و چگونگی معاینه و مشکالت چشم را انجام ساختمان چشم و انواع اختالالت چشم را نا .91

 دهد.

 مختصری از آناتومی و فیزیولوژی گوش را بیان کند و عوارض شایع گوش را نام ببرد و طریقه معاینه گوش و شنوایی را انجام بدهد. .99

 در دانش آموزان را نام ببرد و نکات بهداشتی تغذیه مدارس را بداند.نقش غذا در سالمت را بداند و مشکالت تغذیه ای  .91

حوادث شایع در مدرسه و راه مدرسه را بشناسد و مبانی کمک های اولیه و پیشگیری از حوادث را بیان کند و نقش مدرسه را در  .93

 پیشگیری از حوادث بیان کند.

ت های زندگی مورد نیاز دانش آموزان را بشناسد و روش های کسب مهارت اهداف آموزش مهارت های زندگی را بیان کند و انواع مهار .94

 های زندگی را بشناسد.

 علل مشکالت یادگیری و رفتاری را نام ببرد و مشکالت رفتاری کودکان را بشناسد و راه برخورد با بعضی مشکالت عمده را بیان کند. .91

 زشیابی در ارتقاء بهداشت مدارس را بیان کند.و ارانواع شاخص های بهداشت مداس را بداند و نقش پژوهش  .97

  بحث گروهی و پرسش و پاسخسخنرانی، روش تدریس : 

 سیاست ها و قوانین کالس :
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 . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو3

 : ایف و تکالیف دانشجوظو

 . رعایت نظم و انضباط در کالس9

 . مشارکت فعال در بحث گروهی، حل مسائل، و پاسخ به سئواالت1

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
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 درصد 41. آزمون پایان ترم 3
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