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 معرفی درس:

کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند، بدین سبب سالمت جسمی، روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده 

جامعه است. هدف از بهداشت مدارس تأمین، حفظ و ارتقا سطح سالمت جسمانی و روانی دانش سالمت حال و آینده 

آموزان و در نهایت جامعه است. دانش آموزان باید بدانند چگونه از خود مراقبت کنندو چه اقداماتی برای سالم نگه 

 .داشتن اعضا بدن خود انجام دهند

ی اساسی در زنجیره حرکت بهداشت و پیوسته  عنوان یك حلقه ضرورت شناخت و به کارگیری بهداشت مدارس به

ی حیات مؤثر و پیشرفت سالم کودك را تا  به حلقه بنیادی و مقدمه آن، یعنی بهداشت زیر پنج سال میتواند ادامه

اولین هدف از  :های یونسكو این نكته تأکید شده است که سن بلوغ تأمین کند. به همین علت در یكی از کمیته

 یطکارشناسی بهداشت مح مقطع و رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت محیط     گروه آموزشی:     بهداشت    دانشکده :    

  :  نام درس

 بهداشت مدارس و آموزشگاه ها

 1 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

 11-11      شنبهیكروز و ساعت برگزاری کالس:   اصول مدیریت خدمات بهداشتی   پیش نیاز:

 دانشكده بهداشت مكان برگزاری:

                                              پرویزیمهندس علی مسئول برنامه :  

 Aliparvizi69@Yahoo.comآدرس پست الكترونیكی:                           25211525:   دانشكده شماره تماس

                    مهندس علی پرویزی  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 Aliparvizi69@Yahoo.com آدرس پست الكترونیكی:                            25211525شماره تماس دانشكده:  

 مهندس علی پرویزیتهیه و تنظیم : 

 11/11/1111بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



آموزش ابتدایی، بهبود رشد کودك، شكوفا نمودن استعدادهای وی و برقراری عادات بهداشتی مناسب و درست برای 

  :او میباشد که برای دستیابی به هدفهای فوق، اصول زیر باید مدنظر گرفته شود

یههای مسلم رشد تندرستی نه تنها حق مردم است و دولت باید زمینههای ایجاد آن را فراهم کند، بلكه از پا-1

 اقتصادی اجتماعی جامعه به شمار میآید

توجه به مسایل تندرستی باید توجهی همه جانبه باشد و بسیاری از فعالیتهای غیرپزشكی مثل تغذیه، محیط  --5 .

 زیست، مسكن، پوشاك و رفاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را نیز در بر گیرد

های آموزشی و تربیتی هر چه  و تندرستی از هم جدایی ناپذیر بوده و برنامهاین نكته را باید پذیرفت که آموزش  -5

 .خوب و پربار باشد در محیطی ناسالم و دردآلود ثمری مطلوب نخواهد داشت

 

 

 

 

 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 

 اهمیت بهداشت مدارس و آموزشگاه ها و تعریف آن

 شاخص های بهداشت مدارس

 مبانی طراحی و فضای فیزیكی استاندارد مدارس ) استاندارد سرانه دانش آموز به فضای کالس و نسبت ازدحام و ...

) 

 بهداشت محیط مدارس )آب اشامیدنی، روشنایی، صدا، پسماند و ...(

 گندزدایی، ضدعفونی سرویس های بهداشتی: کنترل فیزیكی و شیمیایی ناقلین

 از حوادث و سوانح: حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، طوفان و ...الزامات ایمنی و پیشگیری 

 آموزش مسائل بهداشتی به دانش آموزان، کارکنان مدرسه، معلمان و اولیای دانش آموزان

 آشنایی با اصول مراقبت های اولیه با تاکید بر بهداشت فردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ف کلیاهدا 

 اهمیت بهداشت مدارس و آموزشگاه ها و تعریف آن

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نحوه اجرای بهداشت در مدارس را شرح دهد -1
 تعاریف درستی از مكان و موقعیت داشته باشد -5

 
 
 

  کلیهدف 

 شاخص های بهداشت مدارس

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 شاخص های بهداشتی را شرح دهد -1

 انواع شاخص ها را بشناسد -5
 

 

 
 

 هدف کلی 

 آموز به فضای کالس و نسبتمبانی طراحی و فضای فیزیكی استاندارد مدارس ) استاندارد سرانه دانش 

 (و ...ازدحام 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 طراحی از فضای کالس ارائه دهد-1

 استاندارد های بهداشتی مدارس را شرح دهد -5

 
 

 اهداف کلی 

 بهداشت محیط مدارس )آب اشامیدنی، روشنایی، صدا، پسماند و ...(

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بهداشت آب ، روشنایی و ... را شرح دهد-1
 مدارس را بیان نمایدانواع استاندارد های مورد نیاز در خصوص بهداشت محیط  -5
 



 

 اهداف کلی 

 گندزدایی، ضدعفونی سرویس های بهداشتی: کنترل فیزیكی و شیمیایی ناقلین

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  انواع گندزدا ها را بشناسد -1

  نحوه ضدعفونی کردن مكان های مختلف مدارس را توضیح دهد -5

 
 

 

 

 

 اهداف کلی 

 الزامات ایمنی و پیشگیری از حوادث و سوانح: حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، طوفان و ...

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 الزامات ایمنی  جلوگیری از حوادث را شرح دهد

 روشهای پیشگیری از سوانح و خطرات ذکر نماید

 
 

 

 

 اهداف کلی 

 دانش آموزان، کارکنان مدرسه، معلمان و اولیای دانش آموزانآموزش مسائل بهداشتی به 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  به دانش آموزان را شرح دهدمسائل بهداشتی  -1

 مسائل بهداشتی به معلمان و اولیا را شرح دهد -5
 
 

 اهداف کلی 

 بهداشت فردیآشنایی با اصول مراقبت های اولیه با تاکید بر 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  اصول مراقبت های اولیه را بداند -1
  نكات بهداشت فردی را توضیح دهد -5



 

 

 حضوریروش آموزش : 
 

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 ،كامپيوتر ،  وايت برد، ماژيک ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور *

 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟

 :در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 تمام فصول حسین، جامع بهداشت عمومی جلد اول، دوم، و سوم، چاپ سوم،، انتشارات ارجمندحاتمی 
 تمام فصول نوری محمدرضا، بهداشت مدارس، انتشارات واقفی

 تمام فصول ززولی محمدعلی، ملكی افشین، بذرافشان ادریس، کلیات بهداشت محیط، انتشارات سماط
 

 

 آزمون های دوره ای در طول ترم 

 خير   بلي   ايد؟آزمون در نظر گرفته آيا برای درس خود .1

 ها را ذكر كنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تكالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

1 
بهداشت مدارس 

 و آموزشگاه ها

تستی و 

 تشریحی
گردیدمتعاقبا اعالم خواهد   متعاقبا اعالم خواهد گردید 

 

 

 

 

 



 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 

 

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 02 آزمون میان ترم

 02 آزمون پایان ترم

 - شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 12 تكالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

 01                       حداقل نمره قبولي                               

 4            تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تكلیف
 شرح تكلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبك 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تكلیف

* 
تكلیف 

 کالسی

بنابر ارزیابی دانشجو و شناخت از فهم مطالب در پایان پاره ای از 

به صورت حل تمرین در اختیار دانشجو قرار جلسات تكلیف درسی 

 داده خواهد شد

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد

یك هفته از 

تاریخ 

 بارگذاری

فهم و تسلط 

بیشتر بر 

 مطالب درسی



 

 بهداشت مدارس و آموزشگاه ها درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

71/77/7011 71-70 

 

اهمیت بهداشت 

مدارس و 

آموزشگاه ها و 

 تعریف آن

 

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

40/77/7011 71-70 
 

شاخص های 

 بهداشت مدارس

 

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 ،پروژكتور  اساليد 

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

7/74/7011 71-70 

 

مبانی طراحی و 

فضای فیزیكی 

استاندارد مدارس ) 

استاندارد سرانه 

دانش آموز به 

فضای کالس و 

 نسبت ازدحام و ...

) 

 

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

8/74/7011 71-70 

 

بهداشت محیط 

مدارس )آب 

اشامیدنی، 

روشنایی، صدا، 

 پسماند و ...(

 

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

71/74/7011 71-70 

 

گندزدایی، 

ضدعفونی سرویس 

های بهداشتی: 

کنترل فیزیكی و 

 شیمیایی ناقلین

 

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم



44/74/7011 71-70 

 

الزامات ایمنی و 

پیشگیری از 

سوانح: حوادث و 

حوادث غیر مترقبه 

نظیر زلزله، طوفان 

 و ...

 

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

47/7/7017 71-70 

 

آموزش مسائل 

بهداشتی به دانش 

آموزان، کارکنان 

مدرسه، معلمان و 

اولیای دانش 

 آموزان

 

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

48/7/7017 71-70 

 

آشنایی با اصول 

مراقبت های اولیه 

با تاکید بر 

 بهداشت فردی

 

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

 


