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رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻧﺎم ﻣﺪرس :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﺎن ﻓﯿﻨﯽ
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ

ﻣﻌﺎرﻓﮫ ،آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎاھﺪاف
،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 ۱ﮐﻠﯿﺎت  ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ وﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس

آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ
٢
در ﻣﺪارس

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﺎت  ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ
وﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﮭﺪاﺷﺖ
ﻣﺪارس

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ
آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ
در ﻣﺪارس

اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
 ١ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ و روﻧﺪ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس در اﯾﺮان را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٢در ﮐﻼس درس و در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس را از ﺟﻨﺒﮫ ھﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻛﻨﺪ .
 ٣در ﮐﻼس درس و در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺑﺘﻮاﻧﺪ اھﺪاف و ﺿﺮورت ھﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس را ذﻛﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .

از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
 ١ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت  ۵دﻗﯿﻘﮫ آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ٢ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ ازاھﺪاف آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ را ﺑﺮﺷﻤﺎرد .
 ٣ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ در ﻣﺪارس را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .
 ۴ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ در ﻣﺪارس را ﺷﺮح دھﺪ .
 ۵ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس روﺷﮭﺎي آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ در ﻣﺪارس را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ۶ﺑﺘﻮاﻧﺪ روش ھﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزش در ﻣﺪارس را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .
٧ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس زﻣﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ در ﻣﺪارس را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .

ﺣﯿﻄﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

وﺳﺎﯾﻞ

روش

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺗﺪرﯾﺲ

واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
وﺑﺤﺚ
ﮔﺮوھﯽ

واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
وﺑﺤﺚ
ﮔﺮوھﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ
 ٣ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﻲ و
ﻓﻀﺎی رواﻧﻲ
آﻣﻮزﺷﮕﺎھﮭﺎ

 ۴رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ در
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﮫ

ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﻲ و
ﻓﻀﺎی رواﻧﻲ
آﻣﻮزﺷﮕﺎھﮭﺎ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ
رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ در
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﮫ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ
 ۵ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﺷﺎﯾﻊ در ﻛﻮدﻛﺎن
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮫ

ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﺷﺎﯾﻊ در ﻛﻮدﻛﺎن
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮫ

 ۶داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ھﺎی وﯾﮋه

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ

از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
 ١در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﮫ را از ﻟﺤﺎظ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .
 ٢ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺪرﺳﮫ ،ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎي ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ،
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﺑﻮﻓﮫ و ....را ﺷﺮح دھﺪ.
 ٢ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﺒﺼﺮه ھﺎ و ﻣﺎده ھﺎي ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪارس را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
 ۴ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻼس درس و ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس راھﮭﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﻣﺪرﺳﮫ اي
راﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

 ١وﯾﮋﮔﯿﮭﺎي رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ٢ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎي رﺷﺪ وﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
 ٣ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎي رﺷﺪ وﺗﮑﺎﻣﻞ ذھﻨﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ .
 ۴ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎي رﺷﺪ وﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ .
 ۵ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎي رﺷﺪ وﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ .
 ۶ﻧﻘﺶ اوﻟﯿﺎء ,ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮫ و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس را در رﺷﺪ و
وﺗﮑﺎﻣﻞ در داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﻣﺪت  ٢٠دﻗﯿﻘﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
 ١ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي واﮔﯿﺮ در ﻣﺪرﺳﮫ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
 ٢ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي واﮔﯿﺮ در ﻣﺪرﺳﮫ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ٣ﺑﺒﻤﺎرﯾﮭﺎي واﮔﯿﺮ ﻣﮭﻢ و ﺷﺎﯾﻊ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ اﻣﻮزان را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
 ۴ﻣﻘﺮرات ﺟﺪاﺳﺎزي ،اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي و  ....را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه

 ١در ﮐﻼس ددرس و ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي
وﯾﮋه را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
 ٢در ﮐﻼس ددرس و ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي وﯾﮋه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ آﺳﻢ
را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ٣در ﮐﻼس ددرس و ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي وﯾﮋه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ

واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
وﺑﺤﺚ
ﮔﺮوھﯽ

٧
ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ ﭘﻮﺳﺘﯽ
در ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻨﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﮫ

٨

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ
ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ ﭘﻮﺳﺘﯽ
در ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻨﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﮫ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﭼﺸﻢ وﮔﻮش

ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﭼﺸﻢ وﮔﻮش

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ

٩
ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮫ

ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮫ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ

١٠
ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﺻﺮع را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ۴در ﮐﻼس ددرس و ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي وﯾﮋه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ
دﯾﺎﺑﺖ را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ۵در ﮐﻼس ددرس و ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي وﯾﮋه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺗﺐ
روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ۶در ﮐﻼس ددرس و ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي وﯾﮋه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ
ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ٧در ﮐﻼس ددرس و ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي وﯾﮋه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻓﻠﺞ
ﻣﻐﺰي را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ٨در ﮐﻼس ددرس و ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎي وﯾﮋه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ
ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮭﺎي ﻗﻠﺒﯽ را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
 ١ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ ﭘﻮﺳﺘﯽ و راھﮭﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آن را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
 ٢ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ و راھﮭﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آن را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
 ٣ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮ وﻧﺎﺧﻦ و راھﮭﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آن را ﺑﺪرﺳﺘﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
 ١در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻋﯿﻮب آن را در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .
 ٢اﺛﺮات ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﻣﺪت  ١٠دﻗﯿﻘﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ
.
 ٣ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ.
 ۴ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را در ﻣﺪت  ١۵دﻗﯿﻘﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ .
 ۵در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﻣﺸﮑﻼت آن را در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪرﺳﮫ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
 ۶اﺛﺮات ﺿﻌﻒ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﻣﺪت  ١٠دﻗﯿﻘﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .
 ٧ﻋﻤﻞ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ.
 ٨ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﻮاﯾﯽ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
 ١ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﯾﮫ را ﺑﻈﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ٢ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در ﻣﺪت  ١٠دﻗﯿﻘﮫ ﺷﺮح دھﺪ.
 ٣در ﺣﻀﻮرر ﻣﺪرس اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روزاﻧﮫ ﺑﺪن ﺑﮫ اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
 ۴ﺣﺪاﻗﻞ %٨٠ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﻧﺴﺎن را ﺑﺮﺷﻤﺎرد.
 ۵ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﮫ در رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ۶اھﻢ ﻧﮑﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در ﺑﻮﻓﮫ ﻣﺪارس را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
 ١ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ٢ﺣﺪاﻗﻞ %٧٠ﻋﻠﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮي در داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮﺷﻤﺎرد .
 ٣در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -رواﻧﯽ-
ﺣﺮﮐﺘﯽ
واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

 ۴در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس روﺷﮭﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ۵ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .
واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری
 ١١ﮐﻮدﮐﺎن
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺣﻮادث در داﻧﺶ
آﻣﻮزان

 ١٢ﺑﮭﺪاﺷﺖ دھﺎن و
دﻧﺪان

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری
ﮐﻮدﮐﺎن
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺣﻮادث در داﻧﺶ
آﻣﻮزان

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ
ﺑﮭﺪاﺷﺖ دھﺎن و
دﻧﺪان

از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ:
.١در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس اھﻢ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﻧﺰد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس را ﺑﺮﺷﻤﺎرد .
 .٢ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎي ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﻧﺰد داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ٣روﺷﮭﺎي درﻣﺎن ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﻧﺰد داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ۴ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح ھﺪ .
 ۵در ﮐﻼس درس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ۶ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ را در ﻣﺪت  ١٠دﻗﯿﻘﮫ ﺷﺮح دھﺪ .
 ٧ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﮫ را در ﻣﺪت  ١٠دﻗﯿﮫ ﺷﺮح دھﺪ .
 ٨ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﮫ را در ﻣﺪت  ١٠دﻗﯿﻘﮫ ﺷﺮح دھﺪ .
 ٩ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث را در ﻣﺪت ١۵
دﻗﯿﻘﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .

از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﻪ:

 1ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دﻫﺎن و دﻧﺪان را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 2در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﻣﺸﮑﻼت دﻧﺪان ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻗﺪام ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد.

 3در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس راﻫﻬﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻣﺸﮑﻼت دﻫﺎن و دﻧﺪان راﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

-ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ:

 1ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس ،ﺗﺎﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ ﻧﻮري -
 2ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر -
 3ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس،ﺗﺎﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ رﻣﻀﺎﻧﺨﺎﻧﯽ- ،

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -رواﻧﯽ-
ﺣﺮﮐﺘﯽ

واﯾﺖ
ﺑﻮرد -
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

 4ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس ،ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺑﺪي -
 5آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ  ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ -

-1ﻧﺤﻮةارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ:
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻈﻢ و ﻓﻌﺎل در -
ﮐﻼس
 2ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در -
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در
ﮐﻼس
 3ﮐﻮﯾﯿﺰ و اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم

