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 دورهفرم طرح                       

                                                                                                                                                                                                       
آموزان و  دانش بهداشت : نام درس

 مدارس

 2 واحد: تعداد

بهداشت   رشته تحصیلی:
 عمومی

 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 

فضای محل برگزاری: 
 مجازی )سامانه نوید(

 

دکتر  مدرس:
 هاشم حشمتی

 

 1400-1401تحصیلی  دومنیمسال 

 
معیانات دانش آموزان و تشخیص زودرس و به موقع معایب و اختالالت جسمی شرایط خاص دانش آموزان و بهداشت مدارس، توان انجام : آشنایی با هدف کلی درس

 و روانی آن ها با توجه به رشد و تکامل، تشخیص زودرس اختالالت بینایی و شنوایی
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 ی(شناختی، عاطفی، روان حرکت
 طبقه هر حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  

تاریخچه  بداششه    آشنایی با 
بداششههه  تعریههه  مهههاشر   

مههاشر   شیت هه  بداششهه    
ماشر  و خامات بداششتی در 

 (1ماشر  )

 عاطفی/ح ط  شناختی
 دشنشجو قادر باشا:

در جدها  و شیهرش  رش   تاریخچ  بداشش  ماشر   -1
 شرح دیا.

 بداشش  ماشر  رش تعری  کنا. -2

 ح ط  عاطفی
 دشنشجو قادر باشا:

نکات آموزناه شز تاریخچ  بداششه  مهاشر  در    -3
 شیرش  و جدا  رش شرح دیا.

 شناختی/ عاطفی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 

 درو  مطالع 
 پرسش و پاسخ

2  

آشنایی با تاریخچه  بداششه    
مهههاشر   تعریههه  بداششههه  
مههاشر   شیت هه  بداششهه    
ماشر  و خامات بداششتی در 

 عاطفی ح ط 
 دشنشجو قادر باشا:

شیت   و ضهرورت بداششه  مهاشر  رش تن ه        -1
 کنا.

 عاطفی/شناختی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیدر فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 ح ط  شناختی (2ماشر  )
 دشنشجو قادر باشا:

 شیاشف بداشش  ماشر  رش نام بنرد. -1

تحقهها شیههاشف  یترشتژی یههای شساسههی بههرششسهه -2
 بداشش  ماشر  رش شرح دیا.

شصول کلی خامات بداششه  مهاشر  رش شهرح     -2
 دیا.

3  
آشههنایی بهها مرشحههو رشهها و   

 تکامو 

 عاطفی ط  ح
 دشنشجو قادر باشا:

شیت   آگایی دششت  شز مرشحو رشها و تکامهو    -1
 رش شرح دیا.

 ح ط  شناختی
 دشنشجو قادر باشا:

 رشا و تکامو رش تعری  کنا. -2

عوشمو موثر بر رشا و تکامو رش نام برده و شهرح   -3
 دیا.

 ح ط  شناختی/روشنی حرکتی
 دشنشجو قادر باشا:

4-  

و  ی شجتتاعیذین  یشنوع رشا و تکامو ) بان -5

و ش وه بررسی آ  رش  ( رش شرح دیایعاطف

 نشا  دیا.

روشنی /عاطفی/شناختی
 حرکتی

سخنرشنی/ بحث 
 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ

4  
آشههنایی بهها نقههش مارسهه  و  
وشلههای  در رشهها و تکامههو و  

  گی و شجتتاعیزناگی خانوشد

 عاطفی/ح ط  شناختی
 دشنشجو قادر باشا:

نقش معلم در رشا و تکامهو دشنهش آمهوزش  رش     -1
 شرح دیا.

نقههش مرب هها  بداششهه  مههاشر  رش در رشهها و  -2
 تکامو دشنش آموزش  رش شرح دیا.

نقش مارس  رش در رشا و تکامو دشنش آموزش    -3
 رش شرح دیا.

  نقش وشلای  رش در رشا و تکامو دشنهش آمهوزش   -4
 رش شرح دیا.

 طیفرشیم نتود  شرش ن  نکات در زم  یمدتتر -5

و حفظ رشا و تکامو    الزم ب  منظور تأم

 عاطفی/شناختی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ
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 در دشنش آموزش  رش شرح دیا. یع طن

5  

ایی بهها کل ههاتی دربههاره   آشههن
بداشش  روشنی دشنش آموزش  و 
: مسهها و نوجوشنهها  در شیههرش   

 بداشش  روشنی

 عاطفیح ط  
 دشنشجو قادر باشا:

 .کنا ا  در دشنش آموزش  رش ب یبداشش  روشن   شیت -1

 ح ط  شناختی
 دشنشجو قادر باشا:

 .کنا  یرش تعر یروشن بداشش  -2
 .ح دیارش نام برده و شر یبداشش  روشن یازیا ن -3
در دشنش آموزش  رش نهام   یدفاع ییا و رفتاریا زم مکان -4

 .بنرد
 .در دشنش آموزش  رش نام بنرد یروش  تن شختالالت -5
دشنهش آمهوزش     یبداشش  روشن   خانوشده در تأم نقش -6

 .رش شرح دیا
دشنهش آمهوزش     یبداشش  روشن   مارس  در تأم نقش -7

 .رش شرح دیا
دشنهش   یوشنه سهالم  ر    معلهم در تهأم   ر و تأث نقش -8

 .آموزش  رش شرح دیا
   مههاشر  در تههأم    شقههاشمات مسهه ول   یمدتتههر -9

 .دشنش آموزش  رش نام بنرد یبداشش  روشن
دشنهش آمهوزش     یبداشش  روشن   شجتتاع در تأم نقش -10

 .رش شرح دیا

 شناختی/عاطفی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  

 وشالت پاسخ ب  س
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ

6  

آشههنایی بهها کل ههاتی دربههاره   
بداشش  روشنی دشنش آموزش  و 
مسهها و نوجوشنهها  در شیههرش :   

: مشههکالت بداششهه  روشنههی 
 رفتاری در دشنش آموزش 

 :عاطفیشناختی/ ح ط  
 دشنشجو قادر باشا:

شیت   شخهتالل بهی شخت هاری شدرشری رش شهرح      -1
 دیا.

 ی شدرشری رش نام بنرد.علو و عوشمو بی شخت ار -2

روش یههای مرشقنهه  و درمهها  شهه  شدرشری رش   -3
 شرح دیا.

 شیت   شختالالت خوشب رش شرح دیا. -4

روش یههای برطههرف نتههود  شخههتالل خههوشب رش  -5
 شرح دیا.

 شیت   شختالل تکلم و زبا  رش شرح دیا. -6

روش یای برطرف نتود  شختالل تکلم و زبها     -7
 رش شرح دیا.

 عاطفی/شناختی
سخنرشنی/ بحث 

 ییگرو

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ
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ل ناخ  جویا  روش یای برطرف نتود  شختال -8
 رش شرح دیا.

روش یای برطرف نتهود  شخهتالل کترویهی و     -9
 شنزوشطلنی رش شرح دیا.

مفدوم شختالل دروغگویی رش شرح دیها و روش   -10
 یای  پ شگ ری و درما  آ  رش شرح دیا.

 علو رفتار پرخاشگری رش نام بنرد. -11

 روش یای کنترل پرخاشکری رش شرح دیا.  -12

7  

شسهههتاناشردیای آشهههنایی بههها 
بداششهه  محهه ط مارسهه  و   
شقاشمات الزم برشی پ شهگ ری  

 (1) شز سوشنح و حوشدث

 :عاطفی/ح ط  شناختی
 دشنشجو قادر باشا:

 دیا. شیت   بداشش  مح ط ماشر  رش شرح -1

2-  

تههأث رشت محهه ط نامناسهه  مههاشر  بههر دشنههش  -3
 آموزش  رش شرح دیا.

)مکها    شستاناشردیای بداشش  محه ط مهاشر    -4
 رش شرح دیا. شحاشث مارس (

شستاناشردیای بداشش  مح ط ماشر  )محوطه    -5
 مارس ( رش شرح دیا.

شستاناشردیای بداشش  مح ط مهاشر  )کهال     -6
 در ( رش شرح دیا.

 ط ماشر  )رشیرویها  شستاناشردیای بداشش  مح -7
 و پل  یا( رش شرح دیا.

شستاناشردیای بداشش  مح ط ماشر  )س ستم  -8
 گرمایشی( رش شرح دیا.

شستاناشردیای بداشش  مح ط مهاشر  )نهور( رش    -9
 شرح دیا.

شستاناشردیای بداششه  محه ط مهاشر  )بوفه       -10
 مارس ( رش شرح دیا.

 عاطفی/شناختی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 

 ورپوین ()پا
 دق ق  100

شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ

8  

شسهههتاناشردیای آشهههنایی بههها 
بداششهه  محهه ط مارسهه  و   
شقاشمات الزم برشی پ شهگ ری  

 (2شز سوشنح و حوشدث )

 :عاطفی/ح ط  شناختی
 دشنشجو قادر باشا:

 علو حوشدث و سوشنح رش نام برده و شرح دیا. -1

ناشهی شز محه ط مارسه  رش شهرح     شنوشع حوشدث  -2
 دیا.

 شنوشع حوشدث ناشی شز مح ط خان  رش شرح دیا. -3

 شناختی/عاطفی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ
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شنوشع حوشدث ناشی شز خارج شز مح ط مارسه  و   -4
 خان  رش شرح دیا.

توص   یهای الزم بهرشی پ شهگ ری شز سهوشنح و      -5
 حوشدث در سن   مارس  رش تن    کنا.

9  

چگههونگی کنتههرل آشههنایی بهها 
ب تاری یای وشگ ر در ماشر  
و مقههررشت جاشسههازی  شیتهه   

 (1سازی و ... )

 :عاطفی/ح ط  شناختی
 دشنشجو قادر باشا:

رح شیت   ب تاری یای وشگ ر در مهاشر  رش شه   -1
 دیا.

ب تاری آبل  مرغا   رشه یای شنتقهال و  شقهاشمات    -2
 پ شگ ری کنناه شز آ  رش شرح دیا. 

ب تههاری شوریههو   رشه یههای شنتقههال و  شقههاشمات   -3
 پ شگ ری کنناه شز آ  رش شرح دیا.

ب تهاری سهرخ   رشه یهای شنتقهال و  شقهاشمات       -4
 پ شگ ری کنناه شز آ  رش شرح دیا.

ال و  شقهاشمات  ب تاری سهرخج   رشه یهای شنتقه    -5
 پ شگ ری کنناه شز آ  رش شرح دیا.

ب تههاری سههو  رشه یههای شنتقههال و  شقههاشمات     -6
 پ شگ ری کنناه شز آ  رش شرح دیا.

ب تاری زرد زخم  رشه یهای شنتقهال و  شقهاشمات     -7
 پ شگ ری کنناه شز آ  رش شرح دیا.

ب تههاری کچلههی  رشه یههای شنتقههال و  شقههاشمات   -8
 یا.پ شگ ری کنناه شز آ  رش شرح د

 شناختی/عاطفی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ

10  

چگههونگی کنتههرل آشههنایی بهها 
ب تاری یای وشگ ر در ماشر  
و مقههررشت جاشسههازی  شیتهه   

 (2سازی و ... )

 ح ط  شناختی:
 دشنشجو قادر باشا:

ی شپش سر  رشه یای شنتقهال و  شقهاشمات   آلودگ -1
 پ شگ ری کنناه شز آ  رش شرح دیا.

ب تههاری گههال  رشه یههای شنتقههال و  شقههاشمات     -2
 پ شگ ری کنناه شز آ  رش شرح دیا.

ب تاری آنفلهونزش   رشه یهای شنتقهال و  شقهاشمات      -3
 پ شگ ری کنناه شز آ  رش شرح دیا.

ب تههاری شیههاز   رشه یههای شنتقههال و  شقههاشمات    -4
 شگ ری کنناه شز آ  رش شرح دیا.پ 

ب تهاری یپات ه   رشه یههای شنتقهال و  شقههاشمات     -5
 پ شگ ری کنناه شز آ  رش شرح دیا.

 شناختی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

11  
کودکهها  ن ازمنهها آشههنایی بهها 

   یای خاص در مارس مرشقن

 ح ط  شناختی:
 دشنشجو قادر باشا:

ب تههاری یههای خههاص رش نههام بههرده و  شیت هه    -1
مرشقن  شز شی  ب تاری یای در ماشر  رش شهرح  

 دیا.

ب تاری یای ن ازمنا مرشقن  یای خاص رش نهام   -2
 بنرد.

ب تاری آسم رش تعریه  کهرده و مرشقنه  یهای      -3
 ویژه شی  ب تاری رش شرح دیا.

رش تعریه  کهرده و مرشقنه  یهای     ب تاری صرع  -4
 ویژه شی  ب تاری رش شرح دیا.

ب تاری دیاب  رش تعری  کهرده و مرشقنه  یهای     -5
 ویژه شی  ب تاری رش شرح دیا.

ب تههاری تهه  رومات سههتی  رش تعریهه  کههرده و   -6
 مرشقن  یای ویژه شی  ب تاری رش شرح دیا.

ب تاری یتوف لی رش تعری  کرده و مرشقن  یای  -7
 رش شرح دیا. ویژه شی  ب تاری

ب تاری فلج مغهزی رش تعریه  کهرده و مرشقنه       -8
 یای ویژه شی  ب تاری رش شرح دیا.

ب تاری یای مربوط ب  ناینجاری یای قلنهی رش   -9
تعری  کرده و مرشقن  یای ویژه شی  ب تاری رش 

 شرح دیا.

 شناختی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  

 اسخ ب  سوشالت پ
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ

12  
چگهوتگی آمهوزش   آشنایی بها  

بداشش  در ماشر  و شیت ه   
 آ 

 :عاطفی/ح ط  شناختی
 دشنشجو قادر باشا:

شیت   آمهوزش بداششه  در مهاشر  رش شهرح      -1
 دیا.

شیههاشف آمههوزش بداششهه  در مههاشر  رش شههرح  -2
 دیا.

روش یای آموزش بداشش  در ماشر  رش شهرح   -3
 دیا.

نگی برنامهه  ریههزی آمههوزش بداششهه  در  چگههو -4
 ماشر  رش شرح دیا.

نحوه شرزش ابی آموزش بداششه  در مهاشر  رش    -5
 شرح دیا.

 شناختی/عاطفی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ
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13  
آشههنایی بهها ب نههایی سههنجی و 

ت مربههوط بهه  ضههع  مشههکال
 ب نایی

 :عاطفی/ح ط  شناختی
 دشنشجو قادر باشا:

 ساختار چشم رششرح دیا. -1

 شنوشع مشکالت و ع وب چشم رش شرح دیا. -2

شثرشت ضع  ب نایی در شرشیط جستی  روشنهی و   -3
 تحص لی دشنش آموزش  شرح دیا.

طرق مختل  و ساده سنجش ب نهایی و کهاربرد    -4
وسههایو مختلهه  سههنجش ب نههایی در شههرشیط  
مختل  مرشقن  یای الزم برشی کودکها  منهتال   

 ب  ع وب رنگ در چشم رش شرح دیا.

 شناختی/عاطفی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100
شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو 

 پرسش و پاسخ

14  
آشنایی بها شهنوشیی سهنجی و    
مشکالت مربهوط به  ضهع  و    

 نوشییشختالالت ش

 :شناختی/عاطفیح ط  
 دشنشجو قادر باشا:

 ساختار گوش رش شرح دیا. -1

 شختالالت شنوشیی رش ب  شختصار شرح دیا. -2

طرق مختل  و ساده سنجش شهنوشیی رش شهرح    -3
 دیا.

شثههرشت مشههکالت شههنوشیی در شههرشیط جسههتی   -4
 روشنی و تحص لی دشنش آموزش  شرح دیا.

مرشقنهه  یههای الزم بههرشی کودکهها  منههتال بهه    -5
 الالت شنوشیی رش شرح دیا.شخت

 طرق مختل  جنرش  شنوش ی رش شرح دیا. -6
 

 شناختی/عاطفی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100

شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو  

تد   ی  نام  با 
موضوع سالتنای 
 خودش و توص   

 پرسش و پاسخ

15  

ت در آشنایی بها نحهوه معاینها   
ماشر  و مرشکهز بداششه  به     
منظور تشخ ص زودر  و به   

 موقع ب تاری یا و شختالالت

 ح ط  شناختی: 
 دشنشجو قادر باشا:

 مفدوم معاینات غربالگری رش شرح دیا.  -1

ش وه شناشزه گ ری قها و وز  کودکها  رش شهرح     -2
 دیا.

ش وه شنجهام معاینهات دیها  و دنهاش  رش شهرح       -3
 دیا.

تنودیهای تغییه  شی    ش وه بررسی شهایعتری  ک  -4
 رش شرح دیا.

ش وه شنجهام معاینهات سهتو  فقهرشت  رش شهرح       -5
 دیا.

ش وه شنجام معاینات پوس   مو و ناخ   رش شرح  -6

 شناختی
سخنرشنی/ بحث 

 گرویی

شسالیا 
کامپ وتری 
 )پاورپوین (

 دق ق  100

شرک  در بحث  
 پاسخ ب  سوشالت 
 مطالع  درو  
مطلنی در 

خصوص نقش 
مرشق   خانوشده در

شز سالتناش  تد   
 نتایا.

 پرسش و پاسخ
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 دیا.

 ساع (  17بخش عتلی )  23تا  16

 دشنشجو قادر باشا:
 سنجش وضع   ب نایی رش شنجام دیا. -1

 سنجش وضع   شتوشیی رش شنجام دیا. -2
 روشنی حرکتی

نتایش عتلی/ 
 شنجام دشد 

 ساع  17 نتایش عتلی

شنجام تکال   و 
فعال   یای 

عتلی  شرک  در 
اسخ ب  بحث  پ

 سوشالت 
مطالع  بخش 

 ت وری

مشایاه و پرسش 
 و پاسخ
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