
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 دانشجویان ارشد اموزش بهداشت و ارتقا سالمت گروه فراگير :                                سموزش بهداشت و ارتقای سالمت در مدارآ : عنوان درس 

 یدکتر دوگونچخانم  -جناب آقای دکتر مطلبی : اتيدنام اس                                                                                 لاو  نيمسال :

 واحد عملی 5/0واحد نظری و  5/1تعداد واحد :                                                                       شنبه روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاري كالس * جلسه

 برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفه آنالين اول  

 تعیین اهداف  _جایابی  

هميت و سابقه ی مدارس به عنوان ا آنالين دوم

عرصه ای برای آموزش بهداشت و ارتقای 
 آقای دکتر مطلبی( ) سالمت

 

 : يان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كهدر پا
هميت و سابقه ی مدارس به عنوان عرصه ا دانشجو بتواند

 را شرح دهد ای برای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 

کلياتی در باره ی ویژگی های رشد و  آنالين سوم

دکتر ) تكامل کودکان و نوجوانان
 دوگونچی(

در باره ی ویژگی های رشد و تكامل  دانشجو بتواند

 را توضيح دهد کان و نوجوانانکود

بيماریها و اختالالت جسمانی رایج در  آنالين چهارم

 )دکتر دوگونچی( دانش آموزان

بيماریها و اختالالت جسمانی رایج در دانش  دانشجو بتواند

 را توضيح دهد آموزان

ناخوشی ها و اختالالت روانشناختی رایج  آنالين پنجم

 آقای دکتر مطلبی( )در دانش آموزان

تالالت روانشناختی رایج در ناخوشی ها و اخ دانشجو بتواند

 راتوضيح دهد دانش آموزان

 

مشكالت رفتاری رایج در دانش  آنالين ششم

سوء  -خشونت و پرخاشگری )آموزان

 آقای دکتر مطلبی( ) (مصرف مواد ودارو

را نام  شكالت رفتاری رایج در دانش آموزانمدانشجو بتواند

 برده و توضيح دهد

ارتقای ایمنی و پيشگيری از سوانح در  آنالين هفتم
 )دکتر دوگونچی( مدارس

ایمنی و پيشگيری از سوانح در راههای  دانشجو بتواند
 را توضيح دهد مدارس

 

دکتر ) ترویج رفتارهای تغذیه ای سالم آنالين هشتم

 دوگونچی(

 

 ترویج رفتارهای تغذیه ای سالمراههای دانشجو بتواند

 را شرح دهد

 آقای دکتر مطلبی( )ترویج فعاليت بدنی آنالين نهم

 

 هدراههای ترویج فعاليت بدنی را شرح د دانشجو بتواند

 وسعه ی مهارتهای زندگیت آنالين دهم

 )دکتر دوگونچی(

راههای ارتقا توسعه مهارتهای زندگی را شرح دانشجو بتواند

 دهد

مدارس ارتقا دهنده سالمت )اجزا،ویژگی  آنالين يازدهم

 آقای دکتر مطلبی( ) و مبانی آن(

اجزا و ویژگی مدارس ارتقا دهنده سالمت را  دانشجو بتواند

 شرح دهد

قاء سالمت کودکان آموزش بهداشت و ارت آنالين دوازدهم

 آقای دکتر مطلبی( )استثنایی

ارتقاء سالمت کودکان  در خصوصراههای  دانشجو بتواند

 توضيح دهد استثنایی

نمونه هائی از تجارب موفق مدارس ارتقا  آنالين سيزدهم
  دهنده ی سالمت در جهان و ایران

 )دکتر دوگونچی(

نمونه های از مدارس ارتقا سالمت ایران و  دانشجو بتواند
 جهان را شرح دهد



 

ارزیابی وضعيت یک مدرسه بر اساس  الينآن چهاردهم
چهارچوب و اجزای مدارس ارتقا دهنده 

 ی سالمت

وضعيت یک مدرسه بر اساس چهارچوب و  دانشجو بتواند
 ارزیابی کند اجزای مدارس ارتقا دهنده ی سالمت

تهيه و تنظيم طرح مداخله آموزش و  آنالين پانزدهم

 ارتقاء سالمت

در مدرسه  و ارتقاء سالمت مداخله آموزش دانشجو بتواند

 تهيه و تنظيم کند

تهيه و تنظيم طرح مداخله آموزش و  آنالين شانزدهم
 ارتقاء سالمت

در مدرسه  مداخله آموزش و ارتقاء سالمت دانشجو بتواند
 تهيه و تنظيم کند

در مدرسه  مداخله آموزش و ارتقاء سالمت دانشجو بتواند تهيه و ارائه ی گزارش در کالس آنالين هفدهم

 تهيه و تنظيم کند

در مدرسه  مداخله آموزش و ارتقاء سالمت دانشجو بتواند تهيه و ارائه ی گزارش در کالس آنالين هجدهم
 تهيه و تنظيم کند

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزشيابي تراكمي  نوزدهم

 

 آنالين / آفالين / حضوري 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 دانشجویان ارشد آمورش بهداشت و ارتقا سالمت گروه فراگير :                            سموزش بهداشت و ارتقای سالمت در مدارآ   عنوان درس :

 چیخانم دکتر دوگون -جناب آقای دکتر مطلبی د :اتينام اس                                                                            اول        نيمسال :

 ندارد :  پيشنياز                                 واحد عملي( 5/0واحد نظري و  5/1واحد ) 2   تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

 المتای آموزش بهداشت و ارتقای سکسب دانش و نگرش الزم نسبت به اهميت مدارس به عنوان عرصه ی فعاليت حرفه  .1

 در دانش آموزان سالمتفتارهای مرتبط با و ر مشكالتاولویت های  باآشنایی .  .2

 و جنبه های اجرایی آن  سالمتآشنایی با راهبرد مدارس ارتقا دهنده ی  .3

 در مدارس سالمتارتقای  مداخالتکاربست مهارت کسب شده در تحليل وضعيت و برنامه ریزی . 

 :بخش نظري اهداف ويژه 

 آقای دکتر مطلبی( ) -بهداشت و ارتقای سالمت هميت و سابقه ی مدارس به عنوان عرصه ای برای آموزشا -

 ) دکتر دوگونچی(کلياتی در باره ی ویژگی های رشد و تكامل کودکان و نوجوانان  -

 )دکتر دوگونچی( بيماریها و اختالالت جسمانی رایج در دانش آموزان -

 آقای دکتر مطلبی( )ناخوشی ها و اختالالت روانشناختی رایج در دانش آموزان -

 آقای دکتر مطلبی( ) (سوء مصرف مواد ودارو -خشونت و پرخاشگری )مشكالت رفتاری رایج در دانش آموزان -

 )دکتر دوگونچی( تقای ایمنی و پيشگيری از سوانح در مدارسار -

 آقای دکتر مطلبی( )ترویج رفتارهای تغذیه ای سالم  -

 آقای دکتر مطلبی( )ترویج فعاليت بدنی  -

 )دکتر دوگونچی( وسعه ی مهارتهای زندگیت -

 آقای دکتر مطلبی( ) مدارس ارتقا دهنده سالمت )اجزا،ویژگی و مبانی آن( -

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت كودكان استثنايي -

 جهان و ايران نمونه هائي از تجارب موفق مدارس ارتقا دهنده ي سالمت در -

 در بخش عملي:

 ارزیابی وضعيت یک مدرسه بر اساس چهارچوب و اجزای مدارس ارتقا دهنده ی سالمت -

 سنجش نيازها و اولویت بندی  -

 تهيه طرح درس و اجرای یک جلسه آموزشی-تهيه و تنظيم طرح مداخله آموزش و ارتقاء سالمت -

 تهيه و ارائه ی گزارش در کالس                  

 آنالين : وش تدريس ر

 

 

 

 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 انجام تمرین کالسی در هر جلسه کالسی 

 مشارکت فعال در کالس 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره از بيست فعاليت رديف

 4 ارائه كار عملي 1



 

  آزمون هاي كالسي در سامانه نويد 2

 1 حضور در كالس هاي مجازي 3

  امتحان ميان ترم 4

 15 امتحان پايان ترم 5

 

 منابع مطالعه : 

1. Scriven A, Hodgins M. Health Promotion Settings, Principles and Practice. SAGE. Last 
edition2.Clift S, Jensen BB.  

2. 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. 

3. Promoting Health and Well-being through Schools. Routledge. Last edition. 4.Destefano K, 
BEAR BJ.  

4. Manual of School Health A Handbook for School Nurses, Educators, and Health 
Professionals.USA: Saunders. Last edition 

 

 

 

 توضيحات:

  کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز کالس های آفالین در 

  خواهد شد. برگزار همان روز و همان ساعتکالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در 


