
 

 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم   

 
 

 درس  طرح
Lesson plan 

 
 

 

 تهيه کنندگان:

 بهداشت اساتيد گروه

 و  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيکميته طرح درس با همكاری 
 اعظم نامدار استاد تدوين کننده:

 

 59-59 سال:               ماه بهمن ماه:

 

 



 Lesson Planس روزانه طرح در

 دانشكده پزشكي
دانش آموزان بهداشت  عنوان درس:

 و مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09مدت زمان جلسه: 

 09بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

  15تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل كالس:
 دانشكده پزشكی 

 

 پیش نیاز:
 شنايی دانشجويان با تعريف بهداشت مدارسآ -1اهداف كلی: 

 آشنايی با جايگاه بهداشت مدارس در ايران -9     آشنايی با تاريخچه بهداشت مدارس در جهان و ايران -2
 آشنايی با برنامه های عمومی بهداشت مدارس در ايران-5                آشنايی با زمینه های اصلی بهداشت مدارس-9
 آشنايی با سیاست های بهداشتی مدرسه -6

 زمان رئوس مطالب

 )دقیقه(

 اهداف رفتاری 

 دانشجویان پس از پایان این جلسه بتوانند: 

 حیطه مورد نظر

 شناختی بهداشت مدارس را تعريف كنند. 19 بهداشت مدارسواهداف  تعريف

تاريخچه بهداشت مدارس در جهان و 
 ايران

 رس را در جهان تشريح نمايند.تاريخچه بهداشت مدا 15
 تاريخچه بهداشت مدارس در ايران را توصیف نمايند.

 شناختی

 شناختی جايگاه بهداشت مدارس در ايران را شرح دهند. 19 جايگاه بهداشت مدارس در ايران

 شناختی زمینه های اصلی بهداشت مدارس را لیست نمايند. 19 زمینه های اصلی بهداشت مدارس

ای عمومی بهداشت مدارس در برنامه ه
 ايران

  برنامه های عمومی بهداشت مدارس در ايران را فهرست نمايند. 29

 سیاست های بهداشت مدارس در ايران را شرح دهند. 15 سیاست های بهداشتی مدرسه
 بهداشت مدارس را برنامه ای با اهمیت ويژه تلقی نمايند.

 بند باشند.سیاست های بهداشتی مدرسه در ايران پايبه 

 شناختی
 عاطفی
 عاطفی

 و بحث كوتاه  power pointسخنرانی با استفاده از نمايش  های تدريس: روش
 ويدئوپرژكتور رايانه + وسايل آموزشی: 

 دقیقه 19 زمان: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويان گیری:بندی و نتیجهجمع

 دقیقه   زمان:  ارزشیابی: 

 دقیقه    زمان:  و مطالب بیشتر از رفرنس های معرفی شدهمطالعه مطالب ارائه شده تكلیف ارائه شده: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

دانش بهداشت عنوان درس: 

 و مدارسآموزان 

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09مدت زمان جلسه: 

 09بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

  15تعداد فراگیران: 

مكان تشكیل 

 كالس:
 دانشكده پزشكی 

 

 پیش نیاز:
    دانش آموزان آشنايی با تأثیرات محیط مدرسه بر  -2آشنايی با سطوح خدمات بهداشتی در مدرسه  -1اهداف كلی: 

 آشنايی با آئین نامه بهداشت محیط مدرسه -9داشت مدرسه و ضرورت آن      آشنايی با تعريف به -9

 زمان رئوس مطالب

 )دقیقه(

 اهداف رفتاری 

 دانشجویان پس از پایان این جلسه بتوانند:

 حیطه مورد نظر

 شناختی  19 مروری بر مطالب جلسه گذشته

 ی مدارس را توضیح دهد.سطوح اول و دوم و سوم بهداشت 19 سطوح خدمات بهداشتی ومدرسه
 اقدام اساسی اولین سطح پیشگیری را لیست نمايند. 6
 اقدام اساسی دومین سطح پیشگیری را لیست نمايند. 9
 اقدام اساسی سومین سطح پیشگیری را لیست نمايند. 9
. 

 شناختی

 بهداشت محیط مدرسه را تعريف نمايند. 5 تعريف بهداشت محیط مدرسه
 تعريف نمايند. بهداشت محیط زيست را

 محیط مدرسه را توصیف نمايند

 شناختی

 شناختی ضرورت بهداشت محیط مدرسه را شرح دهند. 5 ضرورت بهداشت محیط مدرسه

تأثیرات محیط نامناسب مدرسه بر 
 دانش آموزان

 شناختی را شرح دهند.دانش آموزان تأثیرات محیط نامناسب مدرسه را بر  19

 آئین نامه بهداشت مدرسه را به تفكیك ماده های آن توضیح دهند. 99 ارسآئین نامه بهداشت محیط مد
 نسبت به انجام خدمات بهداشت مدارس پايبند باشند.

مسئولین مدرسه را به رعايت مفاد آئین نامه بهداشت محیط مدارس 
 ترغیب نمايند.

 رعايت مفاد آئین نامه بهداشت محیط مدارس را پیگیری نمايند.
 

 شناختی
 

 یعاطف
 عاطفی

 
 عاطفی

 و بحث كوتاه  power pointهای تدريس: سخنرانی با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 19زمان:  گیری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويانبندی و نتیجهجمع

 زمان:    دقیقه ارزشیابی: 

 زمان:     دقیقه تكلیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بیشتر از رفرنس های معرفی شده

 

 

 
 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

دانش بهداشت عنوان درس: 

 و مدارسآموزان 

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09مدت زمان جلسه: 

 09بهداشت عمومی ورودی -اشت بهدگروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

 15تعداد فراگیران: 

مكان تشكیل 

 كالس:
 دانشكده پزشكی 

 پیش نیاز:
 آشنايی با محل احداث مدارس -2     آشنايی با آئین نامه بهداشت محیط مدارس )ادامه(  -1اهداف كلی: 

 آشنايی با وضعیت آب آشامیدنی مدارس -9                                       آشنايی با وضعیت ساختمان مدارس -9
 آشنايی با دفع بهداشتی زباله مدارس -6                                 آشنايی با دفع بهداشتی فاضالب مدارس   -5 

 زمان رئوس مطالب

 )دقیقه(

 اهداف رفتاری 

 دانشجویان پس از پایان این جلسه بتوانند:

 حیطه مورد نظر

 شناختی  5 مرور بر مطالب جلسه گذشته

وضعیت ساختمان مدرسه از نظر 
)ايمنی، و حفاظت ، دستشويی، توالت، 

 آبخوری(

وضعیت كالس )كف، سقف، ديوار، روشنايی، تهويه، درجه حرارت  95
 مناسب( بر طبق آئین نامه توصیف نمايند.

 سیستم تهويه مصنوعی را طبق آئین نامه شرح دهید.
 ابلوی كالس را بیان نمايند.شرايط ت

 وضعیت مناسب میز و صندلی دانش آموزان را بیان كند.
 تعداد و شرايط دستشويی بهداشتی را بیان كند.

 تعداد و  شرايط توالت بهداشتی را بیان كند.
 شرايط ايمنی محیطی مدرسه را توضیح دهند.

 سیستم گرمايشی كالس ها و ايمنی را توصیف نمايند.
 ق خدمات بهداشتی در مدرسه را توضیح دهند.شرايط اتا

 در هر شرايطی از بهداشت مدارس دانش آموزان دفاع نمايند.

 شناختی
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

 عاطفی

 شناختی آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مدرسه را توصیف نمايند. 19 آب آشامیدنی سالم

 شناختی ع زباله را بیان كنند.شرايط بهداشتی دف 19 جمع آوری و دفع بهداشتی زباله

 شناختی شرايط بهداشتی دفع فاضالب را بیان كنند. 19 جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب

 و بحث كوتاه  power pointهای تدريس: سخنرانی با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 19زمان:  ز مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويانگیری: ارائه خالصه ای ابندی و نتیجهجمع

 زمان:    دقیقه ارزشیابی: 

 زمان:     دقیقه تكلیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بیشتر از رفرنس های معرفی شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

دانش اشت بهدعنوان درس: 

 و مدارسآموزان 

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09مدت زمان جلسه: 

 09بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

   15 تعداد فراگیران:

مكان تشكیل 

 كالس:
 دانشكده پزشكی 

 پیش نیاز:
 1و2و9آشنايی با ويژگی های بوفه های سطح  -2          آشنايی با پايگاه تغذيه سالم  -1اهداف كلی: 

 زمان رئوس مطالب

 )دقیقه(

 اهداف رفتاری

 دانشجویان پس از پایان این جلسه بتوانند:

 حیطه مورد نظر

 شناختی ضرورت وجود بوفه های مدارس را شرح دهند. 19 لزوم وجود بوفه های مدارس

 شناختی م را شرح دهند.پايگاه تغذيه سال 5 تعريف پايگاه تغذيه سالم

 شناختی میان وعده را تعريف كند. 5 میان وعده

شرايط بهداشتی پايگاه تغذيه سالم را در ابعاد مواد خوراكی، فضای  29 شرايط بهداشتی پايگاه تغذيه سالم
 .فیزيكی و فرد متصدی بوفه را شرح دهند

 شناختی

 در پايگاه تغذيه سالم را لیست نمايند.مواد خوراكی قابل عرضه  15 تقسیم بندی بوفه مدارس
 مواد خوراكی غیرمجاز در پايگاه تغذيه سالم را لیست نمايند.

 سطوح بوفه مدارس را شرح دهند.
 .مواد غذايی مجاز جهت ارائه در هر سطح را لیست نمايند

 شناختی

مراحل اخذ گواهی نامه دوره ويژه 
 بهداشت عمومی

 يژه بهداشت عمومی را شرح دهند.مراحل اخذ گواهینامه دوره و 19
 

 شناختی
 
 

شرايط اخذ صالحیت كار در پايگاه 
 تغذيه سالم 

 شناختی شرايط الزم و اخذ صالحیت كار در پايگاه تغذيه سالم را شرح دهند. 5

را به مشاركت جهت بهبود پايگاه دانش آموزان اولیاء مدرسه و والدين  5 نحوه نظارت از پايگاه تغذيه سالم
 ذيه ترغیب نمايند.تغ

 عاطفی

 و بحث كوتاه  power pointهای تدريس: سخنرانی با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 5زمان:  گیری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويانبندی و نتیجهجمع

 دقیقه  19مان:  ز كويیزارزشیابی: 

 زمان:     دقیقه تكلیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

دانش بهداشت عنوان درس: 

 و مدارسآموزان 

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09مدت زمان جلسه: 

 09می ورودی بهداشت عمو-بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

 15تعداد فراگیران: 

مكان تشكیل 

 كالس:
 دانشكده پزشكی 

 پیش نیاز:
 آشنايی با پرونده سالمت مدرسه-1اهداف كلی: 

 آشنايی با نحوه تكمیل فرم های پرونده سالمت مدرسه -9فرم پرونده سالمت مدرسه              19آشنايی با  -2

 زمان رئوس مطالب

 قیقه()د

 اهداف رفتاری

 دانشجویان پس از پایان این جلسه بتوانند:

 حیطه مورد نظر

نحوه تكمیل هر يك از فرم های پرونده سالمت مدارس را توضیح  15 پرونده سالمت مدرسه
 دهند.

 شناختی

به تكمیل صحیح و دقیق هر يك از فرم ها پرونده سالمت مدرسه  65 گانه 19فرم های 
 پايبند باشند.

 اطفیع
 
 

 و بحث كوتاه  power pointهای تدريس: سخنرانی با استفاده از نمايش  روش
 + پرونده سالمت و فرم های مربوطهوسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 19زمان:  گیری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويانبندی و نتیجهجمع

 زمان:    دقیقه زشیابی: ار

 زمان:     دقیقه تكلیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بیشتر از رفرنس های معرفی شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

و دانش آموزان بهداشت عنوان درس: 

 مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09: مدت زمان جلسه

 09بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

 15تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل كالس:
 دانشكده پزشكی 

 پیش نیاز:
 آشنايی با عالئم بیماری های شايع سن مدرسه -2آشنايی با بیماری های شايع سن مدرسه     -1اهداف كلی: 

آشنايی با مدت جدا سازی بیماری های  -5آشنايی با اقدامات پیشگیری كننده بیماری های شايع سن مدرسه      -9قال بیماری های شايع سن مدرسه        آشنايی باراه انت -9
 آشنايی با دوره كمون بیماری های شايع سن مدرسه      -6شايع سن مدرسه     

 زمان رئوس مطالب

 )دقیقه(

 اهداف رفتاری

 پس از پایان این جلسه بتوانند:دانشجویان 

 حیطه مورد نظر

 شناختی بیماری های شايع در سنین مدرسه را نام ببرند. 59 مقدمه در زمینه بیماری های شايع سن مدرسه

 بیماری سرماخوردگی را توصیف نمايند. 19 بیماری سرماخوردگی
 عالئم بیماری سرماخوردگی را نام ببرند.

 را بیان كنند. مدت جداسازی سرماخوردگی
 اقدامات پیشگیری كننده از بیماری سرماخوردگی را نام ببرند.

 شناختی

 بیماری آنفلوآنزا را توصیف نمايند. 19 بیماری آنفلوآنزا
 عالئم بیماری آنفلوآنزا را نام ببرند.

 مدت جداسازی آنفلوآنزا را بیان كنند.
 ببرنداقدامات پیشگیری كننده از بیماری آنفلوآنزا را نام 

 شناختی

 بیماری سرخك را توصیف نمايند. 19 بیماری سرخك
 عالئم بیماری سرخك را نام ببرند.

 مدت جداسازی سرخك را بیان كنند.
 اقدامات پیشگیری كننده از بیماری سرخك را نام ببرند

 شناختی

 بیماری سرخجه را توصیف نمايند. 19 بیماری سرخجه
 .عالئم بیماری سرخجه را نام ببرند

 مدت جداسازی سرخجه را بیان كنند.
 اقدامات پیشگیری كننده از بیماری سرخجه را نام ببرند

 شناختی

 بیماری اوريون را توصیف نمايند. 19 بیماری اوريون
 عالئم بیماری اوريون را نام ببرند.

 مدت جداسازی اوريون را بیان كنند.
 رنداقدامات پیشگیری كننده از بیماری اوريون را نام بب

 شناختی
 
 

 بیماری آبله مرغان را توصیف نمايند. 19 بیماری آبله مرغان
 عالئم بیماری آبله مرغان را نام ببرند.

 مدت جداسازی آبله مرغان را بیان كنند.
 اقدامات پیشگیری كننده از بیماری آبله مرغان را نام ببرند

 شناختی

 بیماری مخملك را توصیف نمايند. 19 بیماری مخملك
 الئم بیماری مخملك را نام ببرند.ع

 مدت جداسازی مخملك را بیان كنند.
 اقدامات پیشگیری كننده از بیماری مخملك را نام ببرند

 شناختی

 و بحث كوتاه  power pointهای تدريس: سخنرانی با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 5زمان:  ئه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويانگیری: ارابندی و نتیجهجمع

 زمان:    دقیقه ارزشیابی: 

 زمان:     دقیقه تكلیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بیشتر از رفرنس های معرفی شده

 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكی

دانش بهداشت : عنوان درس

 و مدارسآموزان 

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09مدت زمان جلسه: 

 09بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

 15تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل كالس:
 دانشكده پزشكی 

 پیش نیاز:
 درسه )ادامه(آشنايی با بیماری های شايع سنین م-1اهداف كلی: 

 زمان رئوس مطالب

 )دقیقه(
 اهداف رفتاری

 دانشجویان پس از پایان این جلسه بتوانند:

 حیطه مورد نظر

 را توصیف نمايند.فارنژيت بیماری  19 بیمای فارنژيت 
 را نام ببرند.فارنژيت عالئم بیماری 

 را بیان كنند.فارنژيت مدت جداسازی 
 را نام ببرندفارنژيت  اقدامات پیشگیری كننده از بیماری

 شناختی

 بیماری هپاتیت ويرسی را توصیف نمايند. 19 بیماری هپاتیت ويرسی

 عالئم بیماری هپاتیت ويرسی را نام ببرند.
 مدت جداسازی هپاتیت ويرسی را بیان كنند.

 را نام ببرندهپاتیت ويرسی اقدامات پیشگیری كننده از بیماری 

 شناختی

 ی تراخم را توصیف نمايند.بیمار 19 بیماری تراخم

 عالئم بیماری تراخم را نام ببرند.
 مدت جداسازی تراخم را بیان كنند.
 را نام ببرندتراخم اقدامات پیشگیری كننده از بیماری 

 شناختی

 را توصیف نمايند.سل بیماری  19 بیماری سل

 را نام ببرند.سل عالئم بیماری 
 را بیان كنند.سل مدت جداسازی 

 را نام ببرندسل پیشگیری كننده از بیماری اقدامات 

 شناختی

 را توصیف نمايند.تب مالت بیماری  19 بیماری تب مالت

 را نام ببرند.تب مالت عالئم بیماری 
 را بیان كنند.تب مالت مدت جداسازی 

 را نام ببرندتب مالت اقدامات پیشگیری كننده از بیماری 

 شناختی

 توصیف نمايند.را وبا بیماری  19 بیماری وبا

 را بیان كنند.وبا مدت جداسازی      را نام ببرند.وبا عالئم بیماری 
 .را نام ببرندوبا اقدامات پیشگیری كننده از بیماری 

 شناختی

 را توصیف نمايند.حصبه بیماری  5 بیماری حصبه

 را نام ببرند.حصبه عالئم بیماری 
 را بیان كنند.حصبه مدت جداسازی 
 را نام ببرندحصبه ری كننده از بیماری اقدامات پیشگی

 شناختی

 و بحث كوتاه  power pointهای تدريس: سخنرانی با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 5زمان:  گیری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويانبندی و نتیجهجمع

 دقیقه 19زمان:  كويیزارزشیابی: 

 زمان:     دقیقه تكلیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بیشتر از رفرنس های معرفی شده

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

دانش بهداشت عنوان درس: 

 و مدارسآموزان 

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09: مدت زمان جلسه

 09بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

 15تعداد فراگیران: 

مكان تشكیل 

دانشكده كالس: 

 پزشكی

 پیش نیاز:
 آشنايی با بیماری های گال، يديكلوز، آسكاريوز، ژيارديوز، كرمك ياالپور، كچلی، مننژيت، ورم ملتحمه چشم-1اهداف كلی: 

 زمان مطالب رئوس

 )دقیقه(
 اهداف رفتاری

 دانشجویان پس از پایان این جلسه بتوانند:

 حیطه مورد نظر

 بیماری گال را توصیف نمايند. 19 بیماری گال

 عالئم بیماری گال را نام ببرند.
 مدت جداسازی گال را بیان كنند.

 اقدامات پیشگیری كننده از بیماری گال را نام ببرند

 شناختی

 بیماری پديكلوز را توصیف نمايند. 29 ديكلوزپبیماری 

 عالئم بیماری پديكلوز را نام ببرند.
 مدت جداسازی پديكلوز را بیان كنند.
 را نام ببرندپديكلوز اقدامات پیشگیری كننده از بیماری 

 شناختی

 را توصیف نمايند.آسكاريوز بیماری  19 بیماری آسكاريوز

 ند.را نام ببرآسكاريوز عالئم بیماری 
 را بیان كنند.آسكاريوز مدت جداسازی 

 را نام ببرندآسكاريوز اقدامات پیشگیری كننده از بیماری 

 شناختی

 انواع بیماری ژيارديوز را نام ببرند. 19 بیماری ژيارديوز
 عارضه اصلی بیماری ژيارديوز را بیان نمايند.

 شناختی

 را توصیف نمايند.ژيارديوز بیماری  19 بیماری كرمك

 را نام ببرند.ژيارديوز الئم بیماری ع
 را بیان كنند.ژيارديوز مدت جداسازی 

 را نام ببرندژيارديوز اقدامات پیشگیری كننده از بیماری 

 شناختی

 را نام ببرند.كچلی عالئم بیماری  را توصیف نمايند.كچلی بیماری  19 بیماری كچلی
 را بیان كنند.كچلی مدت جداسازی 

 را نام ببرندكچلی ننده از بیماری اقدامات پیشگیری ك

 شناختی

 را توصیف نمايند.مننژيت بیماری  19 بیماری مننژيت

 را نام ببرند.مننژيت عالئم بیماری 
 را بیان كنند.مننژيت مدت جداسازی 

 را نام ببرندمننژيت اقدامات پیشگیری كننده از بیماری 

 شناختی

 بیماری ورم ملتحمه چشم
 
 
 
 
 
 

 را توصیف نمايند.حمه چشم ملتبیماری  5

 را نام ببرند.ملتحمه چشم عالئم بیماری 
 را بیان كنند.ملتحمه چشم مدت جداسازی 

 را نام ببرندملتحمه چشم اقدامات پیشگیری كننده از بیماری 

 شناختی
 
 
 
 
 



 بیماری ورم ملتحمه چشم
 

مسئولین، والدين و دانش آموزان را به رعايت اصول بهداشتی  
 از بیماريها ترغیب نمايند.پیشگیری 

توصیه های الزم برای پیشگیری از بیماری ها را به اولیاء مدرسه، 
 والدين و دانش آموزان ارائه نمايند.

 هرگونه عالئم بیماری را در دانش آموزان شناسايی و ارجاع دهند.
بیماری های شناسايی شده را در فرم های مربوطه در پرونده 

 ند.سالمت مدرسه ثبت نماي
بیماری های قابل گزارش را به موقع به مسئولین مربوطه گزارش 

 نمايند.

 عاطفی
 

 حركتی –روانی 
 

 حركتی -روانی
 

 حركتی -روانی
 

 حركتی -روانی

 و بحث كوتاه  power pointهای تدريس: سخنرانی با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 19زمان:  گیری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويانبندی و نتیجهجمع

 زمان:    دقیقه ارزشیابی: 

 زمان:     دقیقه تكلیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بیشتر از رفرنس های معرفی شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

دانش بهداشت عنوان درس: 

 و مدارسآموزان 

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09مدت زمان جلسه: 

 09بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

 15تعداد فراگیران: 

مكان تشكیل 

 كالس:
 دانشكده پزشكی 

 پیش نیاز:
 آشنايی با بیماری های اسهالی، سارس، ابوال، آسم، صرع، ديابت، تب روماتیسمی، هموفیلی، ناهنجاری قلبی-1 اهداف كلی:

 )ترس، دروغگويی، دزدی، ناخن جويدن، انگشت مكیدن(دانش آموزان آشنايی با مشكالت رفتاری  -2

 زمان رئوس مطالب

 )دقیقه(
 اهداف رفتاری

 وانند:دانشجویان پس از پایان این جلسه بت

 حیطه مورد نظر

 بیماری اسهالی را توصیف نمايند. 5 بیماری اسهالی

 عالئم بیماری اسهالی را لیست كنند.
 اقدامات پیشگیری كننده از بیماری اسهالی را بیان كنند.

 شناختی

 بیماری سارس را توصیف نمايند. 19 بیماری سارس
 عالئم بیماری سارس را لیست كنند.

 كننده از بیماری سارس را بیان كنند.اقدامات پیشگیری 

 شناختی

 بیماری ابوال را توصیف نمايند. 5 بیماری ابوال
 عالئم بیماری ابوال را لیست كنند.

 اقدامات پیشگیری كننده از بیماری ابوال را بیان كنند.

 شناختی

نحوه مراقبت از دانش آموزان دارای هر يك از بیماری های مزمن  19 بیماری آسم
 ، صرع،ديابت، هموفیلی، ناهنجاری قلبی( را شرح دهند.آسم

 شناختی
 5 بیماری صرع 

 5 بیماری ديابت

 5 بیماری تب رماتیسمی

 5 بیماری هموفیلی

 5 بیماری ناهنجاری قلبی

 شناختی مشكالت رفتاری دانش آموزان را به تفكیك شرح دهند. 5 مشكالت رفتاری دانش آموزان 

نحوه مقابله با هر يك از مشكالت رفتاری دانش آموزان را بیان  5 یدروغگوي 
 5 دزدی نمايند.

نسبت به عالئم هر يك از مشكالت رفتاری دانش آموزان حساس  15 ناخن جويدن ، انگشت مكیدن
 باشند.

 عاطفی
 
 
 

 مشكالت رفتاری دانش آموزان را پیگیری نمايند.

 و بحث كوتاه  power pointستفاده از نمايش  های تدريس: سخنرانی با اروش
 وسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 5زمان:  گیری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويانبندی و نتیجهجمع

 زمان:    دقیقه ارزشیابی: 

 زمان:     دقیقه مطالب بیشتر از رفرنس های معرفی شدهتكلیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و 

 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

دانش بهداشت عنوان درس: 

 و مدارسآموزان 

 

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09مدت زمان جلسه: 

 09بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

 15عداد فراگیران: ت

مكان تشكیل 

 كالس:
 دانشكده پزشكی 

 پیش نیاز:
)تیك، شب ادراری، مشكل كنترل مدفوع، لكنت زبان، اشكال در تمركز حواس و مشكالت دانش آموزان آشنايی با مشكالت رفتاری -1اهداف كلی: 

 انآشنايی با نحوه مقابله با هر يك از مشكالت رفتاری دانش آموز -2تغذيه ای( 

 زمان رئوس مطالب

 )دقیقه(
 اهداف رفتاری

 دانشجویان پس از پایان این جلسه بتوانند:

 حیطه مورد نظر

 شناختی پرخاشگری و خشونت و نحوه مقابله با آن را توصیف نمايند. 5 پرخاشگری و خشونت

 شناختی تیك را و نحوه مقابله با آن را توصیف نمايند. 5 تیك

 شب ادراری و نحوه مقابله با شب ادراری را شرح دهند. 19 ل مدفوعشب ادراری و مشكل كنتر
 مشكل كنترل مدفوع را شرح دهند.

 شناختی

 لكنت زبان را توضیح دهند. 19 لكنت زبان
 نحوه مقابله با مشكل لكنت زبان را بیان نمايند.

 شناختی

 شناختی یان نمايند.اشكال در تمركز حواس و نحوه مقابله با آنرا ب 5 اشكال در تمركز حواس

 شناختی مشكالت تغذيه ای و نحوه مقابله با آن را بیان نمايند. 5 مشكالت تغذيه ای

 شناختی بیش فعالی و عالئم آن را شرح دهند. 19 (ADHD)بیش فعالی 

 شناختی سالم را از ناسالم افتراق دهند.دانش آموزان  5 شناخت دانش آموز سالم از ناسالم

 شناختی نمودهای سالمت جسمی را فهرست نمايند. 6 ت جسمی دانش آموزاننمودهای سالم

 شناختی نمودهای سالمت روحی  را فهرست نمايند. 7 نمودهای سالمت روحی دانش آموزان

نمودهای سالمت اجتماعی دانش 
 آموزان

 شناختی نمودهای سالمت اجتماعی را فهرست نمايند. 7

ی در ارزيابی نمودهای اجتماعی وهیجان
 سنین بلوغ

 شناختی ارزيابی نمودهای اجتماعی و هیجانی سنین بلوغ را بیان نمايند. 5

 و بحث كوتاه  power pointهای تدريس: سخنرانی با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 5زمان:  ه سؤاالت احتمالی دانشجويانگیری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ ببندی و نتیجهجمع

 دقیقه 19زمان: كويیزارزشیابی: 

 زمان:     دقیقه تكلیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بیشتر از رفرنس های معرفی شده

 

 

 

 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي
دانش بهداشت عنوان درس: 

 و مدارسآموزان 

 ضوع درس: مو

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09مدت زمان جلسه: 

 09بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

 15تعداد فراگیران: 

مكان تشكیل 

 كالس:
 دانشكده پزشكی 

  پیش نیاز:
 آشنايی با معاينات دوره ای و ارزيابی سالمت دانش آموزان-1اهداف كلی: 

 آشنايی با معاينات ستون فقرات -9                         دانش آموزان ی با پايش رشد آشناي -2
 آشنايی با معاينه پوست، مو و ناخن -5           آشنايی با ناهنجاری های ستون فقرات             -9
 نه گوش و شنوايی سنجیآشنايی با معاي -7              آشنايی با معاينه چشم، بینايی سنجی            -6

 زمان رئوس مطالب

 )دقیقه(
 اهداف رفتاری

 دانشجویان پس از پایان این جلسه بتوانند:

 حیطه مورد نظر

 شناختی  5 مقدمه معاينه عمومی وغربالگری

يادآوری كلی در مورد رشد و تكامل در 
 سنین مدرسه

 شناختی رشد و تكامل در سنین مدرسه را توضیح دهند. 19

اندازه گیری قد، وزن دانش  نحوه
 آموزان

 شناختی را شرح دهند.دانش آموزان نحوه اندازه گیری قد  5

 شناختی نحوه معاينات دهان و دندان را شرح دهند. 7 معاينات دهان و دندان

 شناختی نحوه معاينات ستون فقرات را شرح دهند. 8 معاينات ستون فقرات

ناهنجاری های ستون فقرات )كیفوز 
 وردوز و اسكولیوز(ل

 شناختی كیفوز، لوردوز و اسكولیوز را شرح دهند. 12

 شناختی نحوه معاينه پوست، مو و ناخن را شرح دهند. 5 معاينه پوست و مو، ناخن

 شناختی نزديك بینی ، دوربینی، آستیگماتیسم  وتنبلی چشم را شرح دهند. 5 كلیات ساختمان چشممروری بر 

 ختیشنا  7 عیوب انكساری

 شناختی نحوه بینايی سنجی را توضیح دهند. 8 بینايی سنجی

 شناختی نحوه شنوايی سنجی را توضیح دهند. 5 ساختمان گوشمروری بر كلیات 

به نحو صحیح در طول سال دانش آموزان مراقبت های دوره ای  5 شنوايی سنجی
 تحصیلی انجام دهند.

 شناختی

 و بحث كوتاه  power pointاز نمايش   های تدريس: سخنرانی با استفادهروش
 وسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 5زمان:  گیری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويانبندی و نتیجهجمع

 زمان:    دقیقه ارزشیابی: 

 زمان:     دقیقه بیشتر از رفرنس های معرفی شدهتكلیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب 

 

 

 

 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي
دانش بهداشت عنوان درس: 

 و مدارسآموزان 

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09مدت زمان جلسه: 

 09بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 09-05سال تحصیلی: 

 15فراگیران: تعداد 

 مكان تشكیل كالس:
 دانشكده پزشكی 

 پیش نیاز:
 آشنايی با ابعاد حوادث و سوانح    -2                          آشنايی با تعريف حادثه-1اهداف كلی: 

 آشنايی با علل با اهمیت حوادث در كودكان  -9آشنايی با علل و عوامل سوانح و حوادث                        -9
 آشنايی با پیشگیری از حوادث در مدرسه -6آشنايی با تقسیم بندی سوانح و حوادث                          -5

 زمان رئوس مطالب

 )دقیقه(
 اهداف رفتاری

 دانشجویان پس از پایان این جلسه بتوانند:

 حیطه مورد نظر

 شناختی .حادثه را تعريف نمايند 5 تعريف حادثه

 شناختی ابعاد سوانح و حوادث را تشريح نمايند. 5 ادثابعاد سوانح و حو

 شناختی علل سوانح و حوادث را بیان نمايند. 19 علل سوانح و حوادث

 شناختی اهمیت حوادث در كودكان را شرح دهند. 5 اهمیت حوادث در دانش آموزان

 ختیشنا تقسیم بندی سوانح و حوادث را نام ببرند. 15 تقسیم بندی سوانح و حوادث

 شناختی اصول كلی پیشگیری از حوادث در مدرسه را لیست نمايند. 19 پیشگیری از حوادث در مدرسه

 شناختی تغذيه مناسب در سنین مدرسه را بیان نمايند. 19 تغذيه در مدرسه

مشكالت تغذيه ای شايع در سنین 
 مدرسه و بلوغ

 شناختی ند.راشرح ده مشكالت تغذيه ای شايع در سنین مدرسه و بلوغ 29

 و بحث كوتاه  power pointهای تدريس: سخنرانی با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 19زمان:  گیری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويانبندی و نتیجهجمع

 زمان:    دقیقه ارزشیابی: 

 زمان:     دقیقه لیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بیشتر از رفرنس های معرفی شدهتك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي
و دانش آموزان بهداشت عنوان درس: 

 مدارس

 موضوع درس: 

 5/1تعداد واحد: 

 دقیقه 09مدت زمان جلسه: 

 09بهداشت عمومی ورودی -بهداشت : گروه و رشته مخاطب

 09-05سال تحصیلی: 

 15تعداد فراگیران: 

مكان تشكیل 

 كالس:
 دانشكده پزشكی 

 پیش نیاز:
 آشنايی با اهداف آموزش بهداشت مدارس -2       آشنايی با تعريف آموزش بهداشت در مدارس-1اهداف كلی:

 آشنايی با روش های َآموزش بهداشت در مدرسه -9              آشنايی با آموزش بهداشت در مدرسه و سواد بهداشتی -9
 آشنايی با اصول آموزش بهداشت مدارس -6         آشنايی با عناصر كلیدی آموزش بهداشت جامع در مدارس  -5
 دارسآشنايی با ارتقای سالمت در م -8                                      آشنايی با تعريف ارتقای سالمت  -7
 آشنايی با مدارس مروج سالمت در ايران-19                    آشنايی با اجزای اصلی ارتقای سالمت مدارس   -0

 زمان رئوس مطالب

 )دقیقه(
 اهداف رفتاری

 دانشجویان پس از پایان این جلسه بتوانند:

 حیطه مورد نظر

مروری بر تعريف سالمت و ضرورت 
 بهداشت مدارس

 شناختی ت مدارس را تعريف نمايند.آموزش بهداش 5

 شناختی  6 تعريف آموزش بهداشت مدارس

 شناختی اهداف آموزش بهداشت مدارس را توضیح دهند. 5 اهداف آموزش بهداشت مدارس

 شناختی آموزش بهداشت مدارس و سواد بهداشتی را بیان نمايند. 9 آموزش بهداشت مدارس و سواد بهداشتی

 شناختی روش های آموزش بهداشت مدارس را توصیف نمايند. 7 شت مدارسروش های آموزش بهدا

عناصر كلیدی آموزش بهداشت جامع در 
 مدارس

 شناختی عناصر كلیدی آموزش بهداشت جامع را توضیح دهند. 9

 شناختی اصول آموزش بهداشت مدارس را بیان نمايند. 5 اصول آموزش بهداشت مدارس

 شناختی ای سالمت را تعريف نمايند.ارتق 0 تعريف ارتقای سالمت

 شناختی اجزای ارتقای سالمت را در مدارس بیان نمايند. 5 اجزای ارتقای سالمت مدارس

 شناختی مدارس مروج سالمت در ايران را نام ببرند. 99 مدارس مروج سالمت در ايران

 اهو بحث كوت  power pointهای تدريس: سخنرانی با استفاده از نمايش  روش
 وسايل آموزشی: رايانه + ويدئوپرژكتور 

 دقیقه 19زمان:  گیری: ارائه خالصه ای از مطالب ارائه شده + پاسخ به سؤاالت احتمالی دانشجويانبندی و نتیجهجمع

 زمان:    دقیقه ارزشیابی: 

 ن:     دقیقهزما تكلیف ارائه شده: مطالعه مطالب ارائه شده و مطالب بیشتر از رفرنس های معرفی شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم   

 درس  طرح
Lesson plan 

 
 

 

 تهيه کنندگان:

 بهداشت اساتيد گروه 

 و  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيکميته طرح درس با همكاری 
 اعظم نامدار استاد تدوين کننده:

 

 59-59 سال:                                          ماهبهمن  ماه:

 

 

 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

بهداشت دانش اموزان و عنوان درس: 

 مدارس

بازديد از بهداشت موضوع درس: 

 پايگاه تغذيه سالم و محيط مدرسه

 واحد عملی 5/0تعداد واحد: 

  ساعت 4مدت زمان جلسه: 

 39بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 59-59سال تحصیلی: 

 59تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل كالس:

 مدارس شهر جهرم 

 

 فصول تئوری درس مربوطه گذراندن پیش نیاز:

 آشنايی با نحوه ی بازديد از بهداشت محيط مدرسهاهداف كلی: 

 تكميل فرم های بهداشت محيط مدرسهآشنايی با نحوه ی  

 غذيه سالم و تكميل فرم های مربوطهآشنايی با نحوه ی بازديد از پايگاه ت 

 اهداف رفتاری  زمان رئوس مطالب

 دانشجویان پس از پایان این دوره بتوانند:

 حیطه مورد نظر

 بازديد از بهداشت محيط مدرسه

 ساعت 4

 حركتی -روانی  به نحوه  صحيح از بهداشت محيط مدارس بازديد نمايند.

پرونده ی  39تكميل فرم شماره 

 سالمت

را طبق آئين نامه بهداشت محيط  39م های شماره فر

 مدرسه به نحوه صحيح تكميل نمايند.

 حركتی -روانی 

 حركتی -روانی  بازديد نمايند.تغذيه سالم پايگاه به نحوه ی صحيح از  بازديد از پايگاه تغذيه سالم

تكميل فرم های بازديد از پايگاه 

 تغذيه سالم

را طبق دستورالعمل مربوطه به فرم های پايگاه تغذيه سالم 

 نحوه صحيح تكميل نمايند.

 حركتی -روانی 

 و تكميل چک ليست  بازديد از فيلدهای تدريس: روش

 پرونده ی سالمت+ فرم های بازديد از پايگاه تغذيه سالم 39يک و فرم  شماره وسايل آموزشی: 

 دقيقه    زمان: گيری:بندی و نتيجهجمع

 دقيقه   زمان:  بررسی گزارش ارائه  شده از بازديدعملكرد + مشاهده ارزشيابی: 

 دقيقه    زمان:  كار گزارش ارائه تكليف ارائه شده: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

بهداشت دانش اموزان عنوان درس: 

 و مدارس

شنوايی سنجی با موضوع درس: 

عداد تاستفاده به روش نجوا 

 واحد عملی 9/0واحد: 

 ساعت 9دت زمان جلسه: م

بهداشت عمومی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: گروه و رشته مخاطب: 

 39ورودی 

 

 59-59سال تحصیلی: 

 59تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل كالس:

 

 تئوری درس مربوطه فصول آموزش پیش نیاز:

 شنوايی سنجی به روش نجواآشنايی با اهداف كلی: 

 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری  زمان رئوس مطالب

 شنوايی سنجی به روش نجوا

 ساعت 4

با استفاده از روش نجوا به روش صحيح تست شنوايی 

 سنجی دانش آموزان را انجام دهند.

 حركتی -روانی 

ی با استفاده از دستگاه شنوايی سنج

 اديومتری

با استفاده از دستگاه اديومتری به نحوه صحيح تست شنوايی 

 سنجی دانش آموزان را انجام دهند.

 حركتی -روانی 

 نمايش عملیهای تدريس: روش

 دستگاه اديومتری وسايل آموزشی:

 دقيقه    زمان:  گيری:بندی و نتيجهجمع

 دقيقه   زمان:  بررسی گزارش ارائه  شده  مشاهده عملكرد +ارزشيابی: 

 دقيقه    زمان:  ارائه  گزارش كار: تكليف ارائه شده: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Lesson Planطرح درس روزانه 

 دانشكده پزشكي

عنوان درس: بهداشت دانش 

 اموزان و مدارس

انجام معاينات موضوع درس: 

 غربالگری دانش آموزان

 واحد عملی 9/0تعداد واحد: 

 ساعت  8دت زمان جلسه: م

 39بهداشت عمومی ورودی -بهداشت گروه و رشته مخاطب: 

 

 59-59سال تحصیلی: 

 59تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل كالس:

 مدارس شهر جهرم 

  

 فصول تئوری درس مربوطه گذراندن پیش نیاز:

 نحوه ی انجام معاينات غربالگریآشنايی با اهداف كلی: 

 كميل شناسنامه سالمت دانش آموزاننحوه ی تآشنايی با  

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری  زمان رئوس مطالب

انجام كليه معاينات غربالگری دانش 

 آموزان

 

 ساعت 8

كليه معاينات غربالگری دانش آموزان به نحوه صحيح انجام 

 دهند.

 حركتی -روانی 

ثبت معاينات انجام شده در شناسنامه 

 دارسسالمت و پرونده سالمت م

كليه فعاليت های انجام شده در شناسنامه سالمت دانش 

 آموزان ثبت نمايند.

 حركتی -روانی 

كليه فعاليت های انجام شده در پرونده سالمت مدارس به 

 نحو صحيح ثبت نمايند.

 حركتی -روانی 

 نمايش عملی های تدريس: روش

 نواری، چارت اسنلن، چوب زبان، چراغ قوهشناسنامه سالمت دانش آموزان+وزنه، متر وسايل آموزشی: 

 دقيقه    زمان: گيری:بندی و نتيجهجمع

 دقيقه   زمان:  شناسنامه سالمت تكميل شده بررسی ارزشيابی: مشاهده عملكرد + 

 دقيقه    زمان:  و شناسنامه های تكميل شده ارائه  گزارش كارتكليف ارائه شده: : 

 

 


