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 درس:  شرحی از 

ي جمعیت نسبت باالیي از جمعیت کشور را دانش آموزان تشکیل مي دهند؛ از طرفي بخش قابل توجهي از بار بیماری و ناخوشي ها به این گروه

رو، در این درس  قرار مي دهند؛ از اینمربوط مي شود که آثار آنها سالمت و کیفیت زندگي را در بزرگسالي و توسعه ی جامعه را تحت تأثیر 

مدارس ارتقا دهنده سالمت به  فراگیران با اهمیت مدارس به عنوان عرصه ای مهم در فعالیت های حرفه ای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و با

 عنوان راهبرد اساسي، شامل اصول، اجزاء و کاربست آن در عمل آشنا مي شوند.

 
 تدریس: منابع 

1. Scriven A, Hodgins M. Health Promotion Settings, Principles and Practice. SAGE. Last edition 

2. Clift S, Jensen BB. The Health Promoting School: International Advances in Theory, Evaluation and 

Practice. Danish University of Education Press. Last edition. 

3. Aggleton P, Dennison C, Warwick I.Promoting Health and Well-being through Schools. Routledge. Last 

edition. 

4. Destefano K, BEAR BJ. Manual of School Health A Handbook for School Nurses, Educators, and Health 

Professionals. USA: Saunders. Last edition 
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  هدف کلی درس:

 ،ای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت کسب دانش و نگرش الزم نسبت به اهمیت مدارس به عنوان عرصه ی فعالیت حرفه-1

 آشنایي با اولویت های مشکالت و رفتارهای مرتبط با سالمت در دانش آموزان،2-

 آشنایي با راهبرد مدارس ارتقا دهنده ی سالمت و جنبه های اجرایي آن -3

 (در مقیاس محدود)کاربست مهارت کسب شده در تحلیل وضعیت و برنامه ریزی مداخالت ارتقای سالمت در مدارس -3

 

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 ارزیابي اولیه یان انتظارات وآشنایي با طرح درس و منابع تدریس، ب، معارفه-

 سالمت ءآموزش بهداشت و ارتقا اهمیت و سابقه مدارس به عنوان عرصه ای برای-

1 

 2 اهمیت و سابقه مدارس به عنوان عرصه ای برای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتادامه بحث -

 4 کلیاتي در باره ویژگي های رشد و تکامل کودکان و نوجوانان -

 3 کلیاتي در باره ویژگي های رشد و تکامل کودکان و نوجوانانادامه بحث  -

 5 و اختالالت جسماني رایج در دانش آموزان بیماریها -

 بیماریها و اختالالت جسماني رایج در دانش آموزان ادامه بحث-

 ناخوشي ها و اختالالت روانشناختي رایج در دانش آموزان -

6 

 ناخوشي ها و اختالالت روانشناختي رایج در دانش آموزانادامه بحث  -

 آموزان دانش در رایج رفتاری مشکالت

1 

 آموزان دانش در رایج رفتاری مشکالتادامه بحث 

 ارتقای ایمني و پیشگیری از سوانح در مدارس-

0 

 3 در مدارس ترویج رفتارهای تغذیه ای سالم

 :مدارس ارتقاء دهنده ی سالمت

 مفاهیم، مباني و ویژگي ها -               

 هداف و استراتژی هاا-                

 الگوها و اجزای برنامه-                

10 

  :سالمت ی دهنده ارتقاء مدارس

 اجرای برنامه مدارس ارتقاء دهنده سالمت-                 

11 

  :سالمت ی دهنده ارتقاء مدارس

  اجرای برنامه مدارس ارتقاء دهنده سالمت-                 

12 

  :سالمت ی دهنده ارتقاء مدارس

 اجرای برنامه مدارس ارتقاء دهنده سالمت-                 

14 

 13            در مدارس ترویج فعالیت بدني

 15           زندگي در مدارس مهارتهای توسعه

 16 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت کودکان استثنایي

 11 مدل های مدارس ارتقادهنده سالمت
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 کارعملی:

 چهارچوب و اجزای مدارس ارتقا دهنده ی سالمتارزیابي وضعیت یک مدرسه بر اساس -1

 سنجش نیازها و اولویت بندی 2-

 تهیه و تنظیم طرح مداخله آموزش و ارتقاء سالمت -4

 تهیه طرح درس و اجرای یک جلسه آموزشي -3

 تهیه و ارائه ی گزارش در کالس -5

 

 سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، بارش افکار، حل مسئله موزشی:آ های روش

 ، عکس، فیلم آموزشيدورپاورپوینت، وایت ب، ویدئو پروژکتور دیتا ،کامپیوترکتاب، جزوه، : یمواد و وسایل کمک آموزش

 و اسکای روم مجازی از طریق سامانه نوید مکان برگزاری:

ث بحگوش دادن به توضیحات مدرس،  :(فراگیران در راه دستیابي به اهداف آموزشي، انجام مي دهندعالیت هایي هستند که )فتجارب یادگیری 

آماده شدن انجام، ، ، خواندن مطالب آموزشيکنفرانس دادن یادداشت برداری در طول برگزاری جلسات آموزشي، در مورد موضوعات کالسي، کردن

 .برای ارزشیابي

 :نهایی نحوه ارزشیابی

 نمره 15امتحان پایان ترم:                              2ارائه کالسي:                                نمره 4: عملي کار انجام

 تشریحي و چهارگزینه ای :ی میان ترم و پایان ترمنوع آزمون ها

 

 


