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  6971-79معرفی درس بهداشت مدارس نيمسال  دوم 

 شی : گروه بهداشت ػمومیدانشکده :بهداشت                    گروه آموز

 کارشناسی -رشته و مقطغ تحصيلی: بهداشت ػمومی  بهداشت مدارس  نام و شماره درس:

 محل برگساری: دانشکده بهداشت  8-01روز و ساػت برگساری: شنبه 

 دروس پيش نياز: ندارد واحد 2تؼداد و نوع واحد )نظری/ػملی( : 

 نام مسوول درس: دکتر ليلی ربيؼی

  Email :_ Leila_ rabiei@yahoo.comآدرس  گروه: گروه بهداشت ػمومی 

 هدف کلی درس: ٭

 آضنایی  دانطجویاى با اهویت، اهذاف واصول خذهات بهذاضت هذارس ،بزناهه ریشي آهوسضی 
 

 اهداف اختصاصی درس:

 . با سابقه بهذاضت هذارس در ایزاى آضنا ضونذ 
 .اهذاف وراهبزدهاي اساسی بهذاضت هذارس را بذاننذ 
   .اصول وهبانی آهوسضی بهذاضت هذارس  را تعزیف نواینذ 
 . بااصول تغذیه ورفتارهاي غذایی هناسب آضناضونذ 
 .با ایونی وبهذاضت هحیط هذارس آضنا ضونذ 
 طگیزي اس حوادث درهذارس را بذاننذ. راههاي پی 
   .دضواریها وبیواریهاي ضایع در دانص آهوساى را بذاننذ 
 .باعواهل هوحز بز سالهت دانص آهوساى آضنا ضونذ 

 

 

 هنابع: ٭
  بهذاضت هذارس ،تالیف هحوذ رضا نوري 
  ارتقا ء بهذاضت در هذارس 
  ساسهاى جهانی بهذاضتآهوسش بهذاضت هذارس ابتذایی ،هنبع هعلن، 
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 ضهزکزد پشضکی علوم دانطگاه

 دانطگاه آهوسضی هعاونت
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 جدول برنامه ریسی ارائه درس آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در طول ترم

 مواد آموزشی شیوه تدریس نام مدرس موضوع جلسات

 جلسه اول
سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ     دکتز ربیعی چه و سابقه بهذاضت هذارس در ایزاىتاریخ

 بارش افکار، بحج 
 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد

 جلسه دوم
 دکتز ربیعی  وراهبزدهاي اساسی بهذاضت هذارساهذاف 

 
سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ    

 بارش افکار، بحج 
 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد

 جلسه سوم
سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ     دکتز ربیعی هفاهین واصول خذهات بهذاضتی هذارس

 بارش افکار، بحج 
 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد
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 بارش افکار، بحج 
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سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ     دکتز ربیعی   وهبانی ارتقاءسالهت در هذارساصول 

 بارش افکار، بحج 
 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد

 جلسه هفتن
سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ     دکتز ربیعی اصول تغذیه ورفتارهاي غذایی

 بارش افکار، بحج 
 کنفزانس

 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد

 جلسه هطتن
سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ     دکتز ربیعی ایونی وبهذاضت هحیط هذارس

 بارش افکار، بحج 
 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد
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سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ     دکتز ربیعی پیطگیزي اس حوادث درهذارس

 کنفزانس بارش افکار، بحج 
 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد

 جلسه دهن
سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ     دکتز ربیعی  خذهات بهذاضتی درهانی السم در هذارس

 بارش افکار، بحج 
 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد
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نقخخص واهویخخت هطخخارکت دانخخص آهخخوساى ،اولیخخا آنهخخا 
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سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ     دکتز ربیعی

 بارش افکار، بحج 
 کنفزانس

 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد

 جلسه دواسدهن
سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ     دکتز ربیعی ضاخصهاي بهذاضت هذارس

 بارش افکار، بحج 
 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد

 جلسه سیشدهن
دانخص آهخخوس سخخالن لعواهخخل هخخوحز بخخز سخخالهت دانخخص  

 (آهوساى
سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ     دکتز ربیعی

 کنفزانس بارش افکار، بحج 
 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد
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سخخخخنزانی  پزسخخخص و پاسخخخ     دکتز ربیعی وبیواریهاي ضایع در دانص آهوساىدضواریها 

 بارش افکار، بحج 
 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد
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 بارش افکار، بحج 
 ویذئوپزاصکتور  وایت بزد
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 بارش افکار، بحج 
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 بارش افکار، بحج 
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