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  400-401ايل   ويمسالمدارس  بُداضت مؼزفی درس 

 بُد اضت ػمًمیگزيٌ آمًسضی :         بُداضتداوطکدٌ : 

 محيظبُداضت کارضىاسی  رضتٍ ي مقغغ تحصيلی :٭ مدارسبُداضت  وام ي ضمارٌ درس:٭

 بُداضتداوطکدٌ  محل بزگشاری:٭ 8-10ضىبٍ  ريس ي ساػت بزگشاری: ٭

 ياحد 1وظزی/ػملی( :تؼداد ي وًع ياحد )٭

 دريس پيص وياس:٭

 ضىبٍ تا چُارضىبٍ -   03833334754 تلفه ي ريسَای تماس:٭ دکتز الٍُ تًسلی وام مسًيل درس: ٭

 Email :tavassoli.eb@gmail.comآدرس ٭ داوطکدٌ بُداضت، گزيٌ بُداضت ػمًمی آدرس دفتز :٭

 

 َدف کلی درس:٭

 سایل مزتبظ با  بُداضت داوص آمًسان، فضای فيشیکی، ضزایظ فىی ي استاوداردَای  ایزان ي ساسمان جُاوی بُداضتداوطجًیان با  بُداضت ي مآضىایی 

 آضىایی داوطجًیان با: اَداف اختصاصی درس:٭

 .اَميت بُداضت مدارس ي آمًسضگاٌ َا1

 .بيماری َای ضایغ در مدارس2

 .بُداضت محيظ مدارس3

 ضاخص َای سًء تغذیٍ،  رضد ي يسن ي ته سىجی.اصًل تغذیٍ داوص آمًسان، 4

 .ایمىی ي پيطگيزی اس حًادث5

 .کمک َای ايليٍ ي آمًسش مسایل بُداضتی6

 .مؼایىات غزبالگزی7

 . بُداضت دَان ي دودان8

 ياکسيىاسيًن ي فزم َای مزاقبتی .9

 . مطکالت رفتاری ي مطکالت یادگيزی داوص آمًسان10
 

در صًرتی کٍ مغالؼٍ  -ان کتاب ، وام وًیسىدٌ ، سال ي محل اوتطار، وام واضز، ضمارٌ فصًل یا صفحات مًرد وظز در ایه درس)ػىً مىابغ اصلی درس٭

 َمٍ کتاب یا َمٍ مجلدات آن بٍ ػىًان مىبغ ضزيری وباضد(  

 کتاب بُداضت مدارس تأليف محمدرضا وًری ي کتاب  ارتقاء بُداضت در مدارس

 

 طجً ي بارم مزبًط بٍ َز ارسضيابی :وحًٌ ارسضيابی داو٭

 الف( در عًل ديرٌ)کًئيش، تکاليف،امتحان ميان تزم...(

 ي مطارکت فؼال در کالس درس اوجام تکاليف ،ومزٌ کًیيش  2 بارم:

 ب( پایان ديرٌ

   یان تزماومزٌ امتحان پ  17 بارم:

 ًر ي فؼاليت در کالسضومزٌ ح 1  س درس:سياست مسًيل ديرٌ در مًرد بزخًرد با غيبت ي تاخيز داوطجً در کال٭
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آمادگی الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع کالس

 رديف تاريخ ساعت عنوان مدرس

 دکتش تَسلی ...

 اّذاف ٍ ساّثشدّای اساسی تْذاضت هذاسس سا تیاى ًوایذ.

 تْذاضت هذاسس ٍ آهَصضگاُ ّا سا تیاى ًوایذ.اّویت 

 تاسیخچِ تْذاضت هذاسس دس ایشاى سا تَضیح دّذ.

 0 اٍلجلسِ  8 -01

هشٍسی تش هطالة ٍ 

 هطاسکت فعال دس کالس
 دکتش تَسلی

تیواسی ّای ضایع دس هذاسس سا ًام تثشد ٍ سٍش ّای پیطگیشی تشای 

 ّش یک اص آى ّا سا تَضیح دّذ.
 2 دٍمجلسِ  8 -01

ة ٍ هشٍسی تش هطال

 هطاسکت فعال دس کالس
 دکتش تَسلی

تیواسی ّای ضایع دس هذاسس سا ًام تثشد ٍ سٍش ّای پیطگیشی تشای 

 ّش یک اص آى ّا سا تَضیح دّذ.
 3 سَمجلسِ  8 -01

هشٍسی تش هطالة ٍ 

 هطاسکت فعال دس کالس
 دکتش تَسلی

اصَل سعایت تْذاضت هحیط هذاسس اعن اص آب آضاهیذًی، سٍضٌایی، 

س ّای تْذاضتی سا تَضیح دّذ. گٌذصدایی ٍ صذا، تَْیِ، سشٍی

 ضذعفًَی تشای سعایت تْذاضت هحیط هذاسس سا تَضیح دّذ.

 4 چْاسمجلسِ  8 -01

هشٍسی تش هطالة ٍ 

 هطاسکت فعال دس کالس
 دکتش تَسلی

اصَل تغزیِ داًص آهَصاى سا تیاى ًوایذ، ضشایط تْذاضتی تَفِ سا 

ش اًذاصُ تَضیح دّذ. ضاخص ّای سَء تغزیِ  سا تیاى ًوایذ. سٍ

گیشی قذ ٍ ٍصى داًص آهَص ٍ هحاسثِ ضاخص تي سٌجی سا تیاى 

 کٌذ.

 5 پٌجنجلسِ  8 -01

هشٍسی تش هطالة ٍ 

 هطاسکت فعال دس کالس
 6 ضطنجلسِ  8 -01 تْذاضت ٍ کٌتشل چطن، پَست ٍ هَ ٍ  ضٌَایی سا تَضیح دّذ. دکتش تَسلی

هشٍسی تش هطالة ٍ 

 هطاسکت فعال دس کالس
 دکتش تَسلی

 ى دس داًص آهَصاى سا تا رکش هثال تَضیح دّذ. تْذاضت دّاى ٍ دًذا
 

 7 ّفتنجلسِ  8 -01

هشٍسی تش هطالة ٍ 

 هطاسکت فعال دس کالس
 8 ّطتنجلسِ  8 -01 هشٍسی تش هطالة ٍ جوع تٌذی ًْایی ٍ سفع اضکاالت داًطجَیاى دکتش تَسلی

 

تاريخ امتحان پايان ترم:٭                                             -تاريخ امتحان ميان ترم :                         

دس کالس، هطاسکت دس فعالیت ّا ٍ تحث ّای کالسی هْن تلقی هی ضَد. تِ هَقع حضَس

 


