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   وزارت آموزش و پرورش                      محبوبه حیدری
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  : مشاوران-2
  دکترای بهداشت از انگلستان آقای دکتر عبدالرحمان بهرامی

 ت همدانعلمی دانشکده بهداش عضو هیئت

  دکترای بهداشت آقای دکتر حسین اصیلیان
 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 دکترای بهداشت، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران نژاد آقای دکتر رفیع

 های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور مدیر کل پیشگیری از آسیب آقای دکتر خواجوی

 مدیر دفتر بهبود و تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی االسالم خانم دکتر ربابه شیخ

 کارشناس ارشد دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خانم دکتر فروزان صالحی

 بدنی دختران مدیر کل دفتر تربیت زاد خانم مهین فرهادی

  بدنی دخترانمعاون سالمت دفتر تربیت السادات مظلومی خانم طاهر

 معاون فنی سالمت دفتر تربیت بدنی دختران خانم فریبا محمدیان

    
  :اند  همکارانی که در بررسی کتب درسی فعالیت نموده-3

  :دوره ابتدایی
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 نسرین فوالدی ورش شهر تهران آموزش و پر7آموزگار دوره ابتدایی منطقه 

 سکینه حاتمی  آموزش و پرورش شهر تهران3آموزگار دوره ابتدایی منطقه 

 مریم علوی سیده  آموزش و پرورش شهر تهران1آموزگار دوره ابتدایی منطقه 

 طاهره عزیزی  آموزش و پرورش شهر تهران12آموزگار دوره ابتدایی منطقه 

  :دوره راهنمایی
 مژگان دانشور  آموزش و پرورش شهر تهران2دبیر منطقه 

 صغری سالم  آموزش و پرورش شهر تهران1دبیر منطقه 

 الزمانی معصومه صاحب  آموزش و پرورش شهر تهران15دبیر منطقه 

 مریم علوی سیده  آموزش و پرورش شهر تهران1دبیر منطقه 

 نرگس قاضی  آموزش و پرورش شهر تهران1دبیر منطقه 
 
  



 
 

  

  :توسطهدوره م
        وزارت آموزش و پرورشجناب آقای مهندس عباس خالصی

                         وزارت آموزش و پرورشخانم محبوبه حیدری
                           وزارت آموزش و پرورشخانم عذرا سنگلجی
                            وزارت آموزش و پرورشخانم مهناز حیدری



  به نام خدا
  

با توجه به رسالت عظیمی که در  با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی زارت آموزش و پرورش و
 سالم مهارت های آموزشد و در راستای تحقق اهداف عالیه نارتباط با آموزش و پرورش نسل پویا و بالنده کشور دار

 مقطع پیش دبستان  آموزش سالمت از جامع درسیراهنمای برنامه  طراحی، تهیه و تدوین ؛زیستن به این قشر عظیم 
 مهم و با اهمیت جز در برنامهه، تدوین و آماده نمودن این تهی. را در دستور کار خود قرار  داده اند  دانشگاهی تا پیش

 کارشناسان ،نظران تعلیم و تربیت، اساتید برجسته دانشگاهی  سازمانی و مشارکت فعال صاحب پرتو همکاری برون
  .یافت  دبیران تحقق نمی وبهداشتی، ورزشی، معلمان،های مختلف آموزشی  هحوز

اند و با همفکری،  ه آموزش سالمت ما را یاری نموددرسیلذا از کلیه عزیزانی که در تهیه و تدوین برنامه جامع 
 تقدیر و ،اند ل نموده مشارکت فعا، این امر مهم و خطیر  کیفیتیه نظرات و پیشنهادات سازنده در ارتقایهمکاری و ارا

 گامی ارزنده و مثبت در ،بدون شک هر قدمی که در ارتباط با بهبود کیفیت آموزشی برداشته شود .گردد تشکر می
  .باشد های آینده کشور می  سالمت نسلارتقایراستای 

  
  

  مهدی نوید ادهم
  معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

  شوزارت آموزش و پرور



 
 

  

 به نام خدا
 

. ضرورت این امر در دهه های اخیر  افزون تر شده است. تأمین سالمت برای شهروندان از وظایف اولیه دولت هاست
توسعه زندگی شهری، رشد جمعیت و کاهش منابع، بروز بیماری های جدید، نزدیک شدن ارتباط کشورها و در هم 

  .کنان کره خاکی به یکدیگراز جمله این دالیل هستندریختن مرزهای جغرافیایی و گره خوردن سرنوشت سا
قوانین اساسی کشورها ، از جمله قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قوانین و پیمان نامه های بین المللی بر 

بر اساس گزارش های ساالنه یونسف، اقدامات انجام شده در طول ربع قرن .  دارندتأکیدتوسعه بهداشت در جهان 
  .ایران را در جایگاهی شایسته از نظر دستیابی به شاخص های جهانی قرار داده استگذشته، 

ریشه کنی بسیاری از بیماری ها، تأمین آب آشامیدنی، سراسری شدن واکسیناسیون در کل کشور، افزایش امید به 
تیابی به موفقیت های به طور قطع در دس. زندگی وکاهش میزان مرگ و میر کودکان از جمله این دستاوردها می باشد

خصوصاً آموزش کودکان و نوجوانان که سرمایه های امروز و فردای جامعه . فوق نقش آموزش تعیین کننده می باشد
  .می باشند
 سالمت برای دانش آموزان کشور قدمی است در جهت استاندارد کردن این  آموزش ها و  جامع آموزشتهیه برنامه

  . جامعه سطح سالمت مورد انتظارارتقای
  .    امید است با تدوین این برنامه و ورود آن به مدارس کشور، شاهد جامعه ای سالم تر و شاداب تر باشیم

  
  

  علی زرافشان
  مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  وزارت آموزش و پرورش

  
  
 



 به نام خدا
 

برای توسعه باید از آموزش و پرورش شروع کرد و این خود .   کالن کشور است پرورش مبداء توسعه وآموزش
له آموزش نشان می دهد که بدون یک نظام أهم مس. نیازمند آن است که ما آموزش و پرورش توسعه یافته داشته باشیم

 توسعه یافته باشند و ل شد و هم بدون تربیت نسل آینده  که همفته نمی توان به توسعه یافتگی نایآموزشی توسعه یا
توسعه درون . هم قطار توسعه را بر دوش ریل توانمندی های خود حمل کنند ، دست یابی به توسعه میسر نمی شود

 بر توان داخلی و ظرفیت های درون سیستمی وبا اتکای بر منابع مادی و معنوی و با رسیدن به مدلی بومی  یزا با اتکا
 . ه باشد و هم تداوم پیدا کندمی تواند هم  قابلیت اجرا داشت

آموزش سنگ بنای نوسازی انسانی است و نوسازی آموزشی یکی از ارکان مهم توسعه همه جانبه محسوب می 
برای سالمت نسل آینده کشور یکی از اصولی و برنامه ریزی در مدارس  سالمت  جامعدر همین راستا آموزش. شود

  . الن جامعه در همه ابعاد آن می باشدشاخص های مهم و اصلی و زیر بنای توسعه ک
 در این   سیستم آموزش و پرورش ، اهمیت خود را سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منزله مغز برنامه ریز

له سالمت در توسعه أدفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی  با درک صحیح از اهمیت مس. عرصه آشکار می سازد
شد همه جانبه نسل آینده و نوسازی انسانی ،  با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش کشور و جایگاه آن در ر

 زارت بهداشت ،و  معاونت سالمت آموزش سالمت ارتباطات و پزشکی و به طور خاص با همیاری و مساعدت اداره
ا پایان مقطع پیش  از مقطع پیش دبستان تدر مدارس طراحی برنامه جامع آموزش سالمت درمان و آموزش پزشکی

 محصول تمامی تالش های انجام گرفته در این زمینه می باشد این مجموعه،. ر کار خود قرار دادودر دسترا دانشگاهی 
 .که در خور سپاس و ستایش است

و ) مرتضی حاجی ( های وزاری محترم آموزش و پرورش م که از حمایتیدر همین جا بر خود الزم می دان
 دکتر اکبری و به مهندس نوید وو معاونان محترم ایشان )  مسعود پزشکیان(و آموزش پزشکیبهداشت ، درمان 

لیف کتب درسی وزارت آموزش و أدفتر برنامه ریزی و تمحترم خصوص جناب آقای مهندس زرافشان مدیرکل 
أمین اجتماعی و و آقای دکتر محمد واعظ مهدوی معاون محترم سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تپرورش 

ش و همه کسانی که در سامان این اثر نقدکتر حمیدرضا جمشیدی ریاست محترم مرکز توسعه شبکه و ارتقای سالمت 
  .مداشته اند ، سپاسگزاری نمایی

 
  مــؤلـــفــــان 
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  فصل اول
  

  کلیات
  

  ی برنامه درس
  

 اهداف، محتوا ، ارزشیابی و م می کند که در قالب آن با بحث     برنامه درسی چارچوبی برای تصمیم گیری فراه
 به نظر می رسد اگر آموزش درگیر فرایندها و .تجربیات یادگیری سازماندهی شود که  تالش می شود ،نظایر آن

 در حوزه بایدهای آموزشی عمل می کند و بیان چگونگی های نظام یادگیری و یاد دهی است ، برنامه درسی عمدتاً
تصمیم کلی برای هماهنگ کننده  ارایهبرنامه درسی ، . طرح کلی محتوای آموزشی و نتایج مورد انتظار را بر عهده دارد 

   بررسی و بحث . است جهت دادن به موقعیت آموزشی متناسب با یادگیری دانش آموزان و تدریس معلمانکردن و
 آیا به شکل رسمی به آن ؟به طور ضمنی به کار بسته می شود که آیا این تصمیم کلی بیان شده است یا در این مورد

 این مسأله که آیا این تصمیم ، تصمیمی است اً و نهایت؟توجه می شود و یا قالبی غیر رسمی برای آن انتخاب می شود
 چارچوب ؟راده آن شکل گرفته است خارج از حوزه اطالع و ا کهکه برنامه ریزان اتخاذ کرده اند یا تصمیمی است
  .های مختلف برنامه درسی را پیش روی می نهند 

  
   برنامه آشکار – 1

سمی دارد و با تشریفات اداری معینی همراه است و از منطق   برنامه آشکار به برنامه ای گفته می شود که چارچوب ر
این نوع برنامه عمدتا در بر .  غیر اختیاری و الزم االجراست کرده وو قواعد اداری نسبتا نامنعطف و خشکی تبعیت 

گیرنده تجاربی است که از محتوا ، روش های تدریس و مواد آموزشی حاصل می شود که در قالب موضوع های 
 دولتی طراحی می کند و به اجرا در می مؤسسه این برنامه را یک معموالً. طراحی شده است در سطوح معین  خاصی
  .  آورد 

  
   فوق برنامه – 2

. فوق برنامه ، برنامه ای است با ساختار غیر رسمی و منعطف که از ویژگی های آن اختیاری بودن و آزاد بودن است 
 همه افراد نه تنها الزامی نیست بلکه انجام و مشارکت در سطوح مختلف آن به این برنامه ها رسمی نیست و حضور

این برنامه از نظر شکل و قالب ، خارج از کالس درس سازماندهی می شود و شامل . شکلی آزاد و اختیاری می باشد 
  . د وران برنامه درسی سازماندهی می ش توسعه و تکمیل و جب،فعالیت هایی است که برای غنی سازی 
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   )پوچ( برنامه سرگردان– 3
به برنامه ای اطالق می شود که در طراحی ها به نقش و اهمیت عناصر آن توجهی نشده است )پوچ(برنامه سرگردان  

این نوع برنامه به منزله یک امر بی برنامه .  برنامه های فراموش شده داللت داردره عبارت دیگر ، برنامه سرگردان بو ب
به عبارت دیگر .  می شود که در آن مولفه های فراموش شده ای نظیر زندگی تربیتی به چشم می خورد در نظر گرفته

این برنامه بیان می کند که یادگیری دانش آموزان بیشتر در حوزه هایی است که آموزش نمی بیند تا چیزهایی که 
  . آموزش می بیند 

   : برنامه را آموزش می دهند سه نوع     الیوت ایسنر معتقد است که تمامی مدارس
   برنامه آشکار– 1     
   برنامه ضمنی– 2     
  )پوچ( برنامه سرگردان– 3     

این .  می کنند ارایه     برنامه آشکار به طور ساده مربوط است به بیان برنامه هایی که مدارس برای مطالعه رسمی 
وم ، هنر ، مطالعات اجتماعی ، زبان ، ادبیات و تربیت بدنی  شامل درس هایی در حوزه های ریاضیات ، علبرنامه نوعاً

  . و نظایر آن می شود 
آموزان به  در برنامه رسمی آورده نمی شود  اما دانش     برنامه ضمنی شامل ارزش ها و انتظاراتی است که عموماً

آموزند که دانش به موضوعاتی ل میالمثتمامی دانش آموزان فی. آموزند ای آنها را میعنوان بخشی از تجارب مدرسه
درجه  و یاد می گیرند که فاصله بین  تاریخ و نظایر آن تقسیم می شودمثل ریاضیات ، علوم ، هنر ، زیست شناسی

  . ین شکست تحصیلی با درجاتی از ارزشیابی همراه است یعالی موفقیت تا درجه های پا
ایسنر معتقد است آنچه . یزی است که مدارس آموزش نمی دهند      برنامه سرگردان به گفته الیوت ایسنر ، آن چ

غفلت یک اجتناب خنثی نیست .  آموخته می شود باشد  که ممکن است از نظر تربیتی مهمتر از آنچه،آموخته نمی شود
 یان و وابسته به نگاه و تصمیمی است که برنامه ریزان در ندیدن ، بر می رسد یک انتخاب آگاهانه استبلکه به نظ

 برنامه ای که مورد غفلت قرار می گیرد ، خودش یک  و از این حیث ،ل دارند ینکردن و چشم پوشیدن از بعضی مسا
ل و مباحث آموزشی یتواند به منزله منبعی مهم از مسااین برنامه غفلت شده ، می . مبحث آموزشی و تربیتی مهم است 

برنامه سرگردان مفهمومی .  آموزشی قابلیت استفاده مجدد دارد و تربیتی در نظر گرفته شود که در برنامه اصالحات
عقالنی است و دیگری مواد یکی فرایند . عد عمده برنامه سرگردان را معین می کند الیوت ایسنر دو ب. چند پهلو است 

 عقالنی ، در قلمرو فرایندهای . )عد سومی که عبارت است از تأثیر آنها تکمیل می شودبعدی که با بدو ( آموزشی
این . ایسنر مثال هایی را از انواع تفکر دیداری، شنیداری و استعاری که غیر کالمی و غیر منطقی است ، بیان می کند 

ما . سبک های فرایند شناختی کمتر از فرایندهای تحلیل منطقی یا استدالل قیاسی در برنامه های درسی لحاظ می شود 
در سطح عمل ما . موزشی نباشد  مربوط به موضوعات و مواد آمکن است عموماًباید توجه کنیم که بعضی تناقض ها م

بی تردید فرایندهای معینی ممکن است دامنه . توانیم موضوعات درسی را جدا جدا مورد بررسی قرار دهیم نمی
رفتن وسیعی از موضوعات را پوشش دهند و لذا تقسیم کردن موضوعات و مواد به منزله یک ارزش و در نظر نگ

به عنوان مثال توجه کنید، رشته هایی نظیر اقتصاد ، . پیوستگی درونی آنها ناشی از اعمال یک برنامه سرگردان است 
حقوق ، روانشناسی و انسان شناسی که به دام یک برنامه سرگردان افتاده اند ، می توانند در یک سلسله مراتب قرار 
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 که یک سلسله موضوع از قلم این تقسیم بندی موجب می شود. داده شوند و سطوح مختلف یک موضوع باشند 
     مثالً جایگاه بحث هایی نظیر معرفت شناسی علم ، تاریخ علم ، تاریخ تکامل نه در درس هایی نظیر تاریخ . فتدابی

ده ها با هم این پدیده مربوط است به نادیده گرفتن پیوستگی درونی پدی. آیند ، نه در فلسفه و نه در زیست شناسی می
اگر این گفته بی بدیل هگل را بپذیریم که تفکر یک پدیده تاریخی است و تفکر چیزی . و ندیدن خط تحولی آنها 

های تاریخی آن برید و یک رشته مستقل مثل توان تفکر را از ریشهیافت که نمیخواهیم  در،نیست مگر تاریخ تفکر
و بر همین . های زیست شناختینسان را از جنبهز جامعه و نیز روانشناسی افلسفه بنا کرد و به همین قیاس ، انسان را ا

های پنهان آن و لذا یک ساختاساس نمی توان آموزش را از تربیت جدا کرد و فرایندهای رسمی آموزش را از زیر
 برنامه سرگردان  به یکل تربیتی را نادیده بگیرد و با چشم پوشی از آنها، تنیبرنامه کامل نمی تواند بخشی مهم از مسا

لفه ها که ؤها هنوز جای خالی بسیاری از مگردد که در برنامهعد تأثیر این برنامه توجه شود  ، آشکار میاگر به ب.  بدهد
برنامه لفه هایی که اثر بخش و تأثیر آنها ، موفقیت یا عدم توفیق ؤ م وعناصر. به غفلت برگزار شده است، خالی است 

عد که تأثیر اساسی و به این ب. ها ها ، عواطف و ارزشعناصری مثل رغبت ، نیاز ، نگرش ، هیجان. ند  را رقم می زها
آنچه در این میان الزم . سزایی در فرایند آموزشی و تربیت دارد ، غالباً به منزله هوش هیجانی در نظر گرفته می شود 

توانند بار ایندهای شناختی با تمام اهمیت خود نمیفر. است ذکر شود ، به نقش فرایندهای شناخت باز می گردد 
های آموخته شده ، درونی نشوند و با نظام هیجانی و اگر ارزش. ها را به دوش بگیرند و به مقصد برسانند انتقال ارزش

- نمیآور های خودش تلقی نکند ، به آنها جنبه الزامی از احساسیه نخورند و فرد آن ارزش ها را جزعاطفی فرد گر

بنابراین تا ما چیزی را از آن خود ندانیم و به آن دلبستگی درونی پیدا نکنیم ، به انجام و یا عدم انجامش تمایلی . دهد 
ها مبنای انتخاب ما هستند و ما را به سمت گزینش و روی آوردن به موضوعات خاصی این احساس. نخواهیم داشت 

نادیده گرفتن این جنبه موجب می شود که . موضوعات روی بگردانیم شوند از بعضی کنند و یا موجب میترغیب می
   .ای سرگردان بدهیم و به نتیجه مورد نظر آموزشی و تربیتی هم دست نیابیم ناخواسته تن به برنامه

  
   برنامه پنهان – 4

- این برنامه شامل جنبه. ستای پوشیده شده و سربه مهر اتر برنامهای ضمنی است یا به عبارت سادهبرنامه پنهان برنامه

های تصادفی ، اتفاقی و طراحی نشده تعلیم و تربیت است و به منزله محصول فرعی و جانبی بسیاری از فعالیت های 
ها و ارتباط متقابل معلم و شاگرد و نیز محصول فرهنگ ، آداب و گیرنده تعاملاین برنامه در بر. تربیتی می باشد 

های ذهنی و  نژادی و سیاسی ، صفات و مطلوبیتات ، صفات و شخصیت افراد ، رسومرسوم ، اصول اخالقی ، عاد
  . عینی مدرسه است 
- نوع جهتنیا. های پنهان های رسمی است تا برنامه بر برنامهتأکیدتا حدی مرهون  ی آموزشیها      ساختار برنامه 

به عواطف و افزایش کمی و کیفی شناخت و توان بر اکتساب اطالعات بیش از توجه دهد که میگیری نشان می
محوری تکیه کرد و به توان بر فرد کرد و یا در نقطه مقابل به جای موضوع محوری میتأکیدهای علمی آموزش رشته
ل و عالیق دانش آموزان را سرلوحه ی مسا.آموزان اهتمام ورزید های مختلف علمی مورد نیاز دانشآموزش رشته

از یک سو . اد ، به طوری که سازماندهی محتوا پیرامون پرسش ها و موضوعات آنان شکل گیرداقدامات خود قرار د
ل ی اجتماعی را برجسته کرد و به مساهایدار تن داد و یا الگوی کنششده و جهتمی توان به یک برنامه هدایت
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به عبارت دیگر می .  است اجتماعی و یا موضوعاتی پرداخت که مربوط به زندگی خانوادگی موفق یا سالمت فردی
ای را بر اساس آنچه باید کند اهمیت داد و محتوای سازماندهی شدهتوان به ساختار دانش نظیر آنچه برونر مطرح می

ق و نیازهای دانش آموزان توجه کرد و ی کرد یا به عالارایه در یک نظم سلسله مراتبی و سطح بندی شده ،آموخته شود
  .  کرد تأکیدای بر یادگیری عملی و حل مسأله رنامهاز ساختارهای غیررسمی ب

های اطالق می شود که در راهنمای برنامه رسمی یا سیاست       برنامه پنهان به اعمال و نتایج آموزشی مدرسه
برنامه پنهان . شود ای محسوب میثری از تجربه مدرسهؤ تصریح نشده است و به طور غیر منظم بخش مایمدرسه

این برنامه از سمت و سو و عمق یکسانی برخوردار .  ناخواسته ،  ضمنی و به سادگی اظهار نشده است پوشیده ،
دهی یادگیری غیرآکادمیک و ارزشیابی نشده دانش آموزان  کند که در شکلنیست و در هر حال به نیرویی داللت می

هایی که از طریق ارتباطات اجتماعی مدرسه و  و نگرشهابرنامه پنهان ، به هنجارها ، ارزش. سهم به سزایی دارد 
  . شود ، اشاره می کند کالس درس منتقل می

  
  یگاه سالمت در برنامه درسیجا

ها و  سالمت به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی، برطبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و از دیدگاه همه ملت
ق و نیازهای بشر تلقی شده است و دست یافتن به باالترین سطح ترین حقو یکی از مهمترین و ابتدایی،نزد همه مکاتب

هر کشوری برای دستیابی به اهداف بهداشتی مورد . آید ها به حساب می آن از اهداف اجتماعی و ملی تمامی دولت
ازهای اندازهای آینده، بررسی و شناسایی نی کند و با ترسیم چشم بینی می انتظار خود اقداماتی را در سطح ملی پیش

های اجرایی به طراحی  های این حوزه، تدوین راهبردها و رویکردهای کالن و روش بهداشتی خود، تعیین چالش
- ههای توسعه از اهمیت ب  در این چارچوب آموزش و پرورش به منزله مرکز ثقل برنامه.کند های عمل اقدام می برنامه

از طرفی . عه باید نسبت خود را با این جریان معین کنندهای توس سزایی برخوردار است، به طوری که تمام برنامه
ت، سالمرد، آموزش و پرورش، تغدیه و نظران عقیده دارند، پنج منبع برای توسعه نیروی انسانی وجود دا صاحب

 در این بین آموزش و پرورش به عنوان مهمترین منبع رشد و  کهمحیط زیست، اشتغال، آزادی سیاسی و اقتصادی
 برایوی انسانی در کلیه کشورها باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا پایه و اساس تمام آنها و عامل ضروری توسعه نیر

حفظ مسئولیت و محیط زیست، توسعه و بهسازی نیروی کار از ت، سالمتی، حفاظت سالمبهبود وضعیت تغذیه و 
  .آید سیاسی و اقتصادی به شمار می

 و در تربیت راهبران  در خدمت اهداف ملی آن کشور بودهشور بایدبرنامه های درسی و آموزشی رسمی هر ک
هر کشور دارای پیشینه فرهنگی ، تاریخی و اعتقادی متفاوتی است و دغدغه . ثری ایفا کندؤ نقش م،آینده آن جامعه

ای آموزشی و ها ست که بازنگری و تغییر در رویکردها و محتواهای برنامه هبا مالحظه این دغدغه. ژه ای داردهای وی
این دغدغه ها های نظام آموزش و پرورش با واقعیت آن است که خروجی. درسی بیش از پیش ضرورت پیدا می کند

 خود را بر عمکرد و کارکرد نظام تعلیم و تربیت کشور تحمیل ، نارضاریتی از وضع موجودهمسو و همراه نیست و
 این رویکرد بر تأکید. رویکردهای جایگزین محسوب می شود تربیتی یکی از الگوها و -رویکرد فرهنگی. کرده است

 بر تأکیدتربیت انسان های سالم ، متعهد و کارآمد با . تربیت انسان های آگاه، صالح ، توانمند و ماهر می باشد
های آموزشی و  رویکردهای سنتی و محتوای برنامه تربیتی  مستلزم بازنگری و تجدید نظر در-رویکردی فرهنگی
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شود که نظام آموزش و پرورش باید جهت  تربیتی بر این نکته پافشاری می-در رویکرد فرهنگی. ی موجود است درس
گیری آموزشی خود را بر آموزش و تربیت نسلی آگاه ، توانمند و ماهر متمرکز کند به طوری که خروجی این نظام نه 

این رویکرد . ند متعهد و انسان صالح را واجد گرددهای شهروی الزم برخوردار باشد بلکه شاخصههاتنها از آموزش
 و بیش از فراگیری اطالعات محض بر دانش کارآمد و  داردتأکیدعات علمی بر آگاهی و نگرش علمی بیش از اطال
 رویکرد تأکید. دارده عملی تکیه می زند ، بی آن که اهمیت دانش و اطالعات علمی را از نظر دور بمهارت های

 و برآمده و ای فرهنگییتی در برنامه های آموزشی درسی بر این واقعیت استوار است که دانش پدیده ترب-فرهنگی
 هم پیوستگی درونی علم را از بین ،بالیده از متن فرهنگ و جامعه است و انقطاع آن از بافت شکل دهنده و مقوم آن

حضور .  که با عمل اجتماعی نسبت روشنی نداردمرتبط و ناکارآمدی تبدیل می کندهای نامی برد و هم آن را به پاره
و منسجم دست می یابند   ای است که آنان نه به دانشی پایداردرازمدت دانش آموزان در نظام آموزشی موجود به گونه

های خود به  و نه از دانش و آموختهثر در جامعه شده ، نه مهارت الزم برای زندگی را پیدا کردهؤنه آماده حضور م
 بر پرورش ابل رویکرد فرهنگی و تربیتی با تأکیددر مق.توانند در تحصیالت دانشگاهی بهره ببرندثری میؤمنحو 
 خالقانه ،ثر ؤ به دنبال آن است تا آنان به توانمندی حضور م،های الزم در دانش آموزانها و قابلیتها ، مهارتییتوانا

 زندگی نه لزوما  مهارت های.  می شودتأکید زندگی مهارت های بر ،در این رویکرد. و پایدار در جامعه دست پیدا کنند
به منزله یک رشته و موضوع درسی در کنار دیگر موضوع های آموزشی بلکه به منزله یک رویکرد تربیتی تاثیر خود را 

یاددهی و هم در کل برنامه های آموزشی و درسی  به جا می گذارد و هم به منزاه یک رشته علمی مستقل برفرایند 
 را به چالش می ،و  از این رو رویکرد و محتوای موجود در نظام آموزشی و برنامه درسی. یادگیری اثر گذار است

 چارچوبی مناسب از مفاهیم و مهارت ها است که با ایجاد تفکر خالق و نگرشی ارایهدر این رویکرد ، هدف . کشد
 وابستگی درونی درونی علم و شاخه های مختلف علوم وستگی وحدت یافته و منسجم در سرتاسر برنامه درسی برواب

علم ، فرهنگ ، نگرش و تفکرعلمی از یک سو وعلم و جامعه و تحوالت اجتماعی از دیگر سو، حقوق، تکالیف ، 
مسئولیت های اجتماعی، مشارکت و همکاری، کیفیت زندگی ، مساوات و عدالت،تغییر پایدار و توسعه، نیازها و 

ماعی و مهارت های زندگی و ظرفیت و توانمندی اجرای تغییرات مطلوب و پایدار در مناسبات فردی، بین  اجتمسایل
  .  کندتأکیدفردی و اجتماعی 

از زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار . سابقه نظام آموزش و پرورش جدید ایران به انقالب مشروطیت باز می گردد
  ها ،نیمه دوم قرن نوزده میالدی پس از شکست ایران از روس.  شدپای دولت به حوزه تعلیم و تربیت رسمی باز

اعزام به خارج برای . وژی خود در حوزه نظامی پی برد و در صددجبران این نقیصه بر آمدولایران به ضعف تکن
  توسعه آموزش و پرورش،کردگان خارجدر دوره مشروطیت وبا بازگشت تحصیل. شودتحصیل از همین زمان آغاز می

های نظامی، علمی و  آموزش و پرورش نوین ایران و محل تالقی ایدهأدارالفنون مظهر و مبد.ددرآمبه شکل یک آرمان 
و معطوف به نیاز اجتماعی مدار بوده محور و فن مهارت،گیری مدرسه جدید که شکلدارددارالفنون نشان . سیاسی شد

  .روز کشور شکل گرفته است
.  معارف اولین قدم در مسیر آموزش رسمی محسوب می شود، تشکیل وزارتاساسیبا تصویب قانون 1290سال 

توجه نظام آموزشی به تربیت . از همان زمان توجه به نیازهای اجتماعی سرلوحه آموزش و پرورش قرار می گیرد
ش در برنامه محور آموز. فرع و اخالق اصل به حساب می آید، به طوری که علوم . انسان و متوجه امور اخالقی است
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های علمی، امه تربیت دانش آموزانی با تواناییهدف این برن. تربیت علمی، اخالقی و تربیت بدنی است1290سال 
  .اخالقی و جسمانی عنوان شده است

 باال می 1317  و1316هایتقاضا برای تغییر برنامه درسی به خاطر سنگین و حجیم بودن محتوای آموزش در سال
 در سازمان و برنامه مدارس نیز باعث سنگینی بار تحصیلی و عدم رعایت رغبت و نیاز دانش 1317التغییرات س. گیرد

ستی دیگر در عالوه بر این نقصان ، کا.آموزان شدو موادی در دروس گنجانیده شد که مورد نیاز زندگی افراد نبود
 در انحصار ،رسی که پیش از این آزاد بودلیف و ترجمه کتب دأت. ی وزارت معارف باز می گرددبرنامه به انحصارگرای

انحصار دولت بر تولید کتاب .  تا یک دهه اوضاع اجتماعی ایران نا به سامان می شود20سال.وزارت فرهنگ در می آید
آموزان برای ورود به جامعه و آماده سازی دانشگیرد و آمادهای میلیف جان تازهرقابت برای تأ. شود شکسته میموقتاً
  .شود آنان برای ورود به دانشگاه با تربیت متخصص در هم آمیخته میکردن

ی به ایران، برنامه درسی ایران یبا ورود اولین مشاوران امریکا1326- 1325در سال های ،پس از جنگ دوم جهانی 
گرایش از همین زمان . ودشگرایش به سنت، دین و علوم نظری سه ضعف عمده نظام آموزشی تلقی می. شودنقد می

تغییر دیگری در نظام آموزشی ، 1330نیمه دوم دهه . گیردای میای به جد جان دوبارههای فنی و حرفهبه آموزش
 پیشرفت امور تعلیم و تربیت برشمرده،  برای برنامه درسی را تنها به منزله مقدمه الزم،وزیر وقت. گیردکشور شکل می

 .جات زندگی و بر پایه قوانین تعلیم و رشد و نمو کودکان می دانداساس آموزش و پرورش را نزدیک شدن به احتیا
های آموزشی را  زمینه دگرگون کردن برنامهاین تغییرات را مقدمه تأمین نیازهای شهروندی محسوب نموده ووی 

  .ی داشته استیاجازه فعالیت به مدارس ملی  در این راستا نقش به سزا. فراهم می کند
 طرح 1343در سال . گرددضرورت تجدید نظر دوباره در نظام آموزشی مطرح می،  1341ششم بهمن ماه سال

دهد که تغییرات  نشان می1351ارزیابی انقالب آموزشی در سال . شودمقدماتی اصالح آموزش و پرورش تهیه می
به دانشگاه هدفی  آموزش و پرورش رسمی جز گسیل افراد ،نتیجهو در بیشتر از واقعیت روی صفحه کاغذ مانده است 

ی نیازها و وظایف اجتماعی، اثر علوم بر ه مجدد به آموزش مهارت ها، شناسایاز این سال توج. را دنبال نکرده است
در طرحی .گیردهای جامعه اوج می و نیاز به آشنا شدن با ارزش استعدادها برایزندگی، نیاز به یافتن فرصت بروز

ی ، وان، تربیت اخالقی و معنوی، تربیت هنری و فرهنگی، تربیت اجتماعجدید به رشد متعادل و سالمت تن و ر
 .کند شغلی اولویت پیدا میمهارت هایو اهداف سه گانه آموزش عالی، شهروندی و اقتصادی و سیاسی توجه شده 

  .گیردبومی سازی و گرایش به چند مهارتی و پیشگیری از مهاجرت در دستور کار آموزش و پرورش قرار می
جم زیاد محتوای ای، ححرفهو های فنی ، منجر به بروز ناکارآمدی آموزشها و دستورهای کاردم رعایت برنامهع

 اجتماعی و نداشتن مهارت الزم های عدم تناسب دروس با نیازمندی، و نامناسب بودن محتوای دروسدرسی ، سنگین
  .  اشتغال گشتبرای

 مسایلکم توجهی به  .شود در همین چارچوب ارزشیابی می،عد نیزبه ب و  1371 سال  درتغییرات نظام آموزشی
 فرصت درک و تحلیل اطالعات، فقدان استمرار دروس، فقدان روح ، فقدانتربیتی، فشرده شدن طول دوره آموزش

  . شود  توسعه مردودی پنهان آموزشی بخشی از مشکالت نظام آموزشی جدید محسوب می وتربیتی برنامه
های آموزش و پرورش باید براساس نیازهای جامعه و افراد آن تنظیم گردد و از آنجایی که این  همحتوای برنام

 بلکه الزم است به تأمین کندتنها باید نیازهای فعلی را  ها نه نیازها به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است، برنامه
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 اجتماعی  و و توسعه اقتصادیسالمت طرفی بین از. ماده سازدآز نحوی طراحی گردد که فراگیران را برای آینده نی
ها و توسعه  رابطۀ تنگاتنگی برقرار است و بهبود شرایط زندگی افراد جامعه و تأمین تندرستی آنان به ایجاد خالقیت

لذا، جای تردید نیست که تمامی کشورها باید در زمینه طراحی و . گردد  جامعه منتهی میهنگیاقتصادی، اجتماعی، فر
 اصل 12 و بند 29، 43، 100به این امر در اصول . های بهداشتی تأکید نمایند های ملی خود بر سیاست ه برنامهتوسع

سوم قانون اساسی کشور نیز توجه شده است و در این اصول به بهداشت و سالمتی به عنوان حق هر فرد ایرانی تأکید 
از سوی دیگر امروزه ثابت شده است . باشد ه آن می تأمین و توسعبرایریزی   که دولت موظف به برنامهشده است

 و درمان به تنهایی برای قایل استها ارزش و اهمیت  نترل بیماریبرای پیشگیری و کیم بهداشتی بیش از درمان تعال
 اجتماعی قابل  وها تنها با رعایت بهداشت فردی کننده سالمتی، کافی نیست و بسیاری از بیماری کنترل عوامل مختل

اندازه کافی به وسیله  خدمات بهداشتی، درمانی به ارایههای بهداشتی در جهت  بنابراین چنانچه سیاست. ترل استکن
  .ت پشتیبانی نشود، موفق نخواهد بودسالمآموزش 

  
  اهمیت و ضرورت برنامه

گ بهداشتی این آموزان به منظور ارتقای آگاهی و توسعه فرهن ریزی پیرامون مسایل بهداشتی و سالمت دانش برنامه
  . از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است،گروه

نظران مسایل بهداشتی  صاحب. گردد بهداشت و سالمتی از حقوق انسانی کودکان هر جامعه محسوب می
 پذیرترین یرا این گروه از آسیبزاند های بهداشتی قرار داده  در اولویت برنامه،آموزان را بعد از گروه مادر و کودک دانش

باشند و بیشترین آسیب به آنان وارد  قشرهای جامعه در مقابل تهاجم انواع عوامل اجتماعی، روانی، جسمانی می
ها ناشی از عدم وجود دانش، بینش و   بخش اعظم این آسیب.شود در حالی که خود در ایجاد آن نقشی ندارند می

  .وژی ممانعت از آنها را در اختیار داردرفتارهای بهداشتی در افراد است در حالی که بشر دانش و تکنول
 زباله، فاضالب، آلودگی ،مشکالت بهداشتی ناشی از عدم دسترسی به آب سالم، تجهیزات و خدمات اولیه بهداشتی

مبارزه با این مشکالت کوشش . های واگیر و غیرواگیر در کشورهاست  شیوع بیمارینهوا عوامل اصلی باال بود
های نادرست زندگی  عدم کنترل بسیاری از آنها مستقیماً ناشی از عادات غیربهداشتی و شیوه. اردای را نیاز د جانبه همه
ش بسیاری از  شروع شود و در مدرسه تکوین یابد تا از پیدایابتدای زندگیعادات بهداشتی باید از توسعه . است

 سالم و موفق بزرگسالی و سالمندیدوران های جسمی و روحی که سد راه انسان برای رسیدن به  ییها و ناتوانا بیماری
این مسأله به وضوح ثابت شده است که محیط زندگی .  جلوگیری کند و یا الاقل بروز آن را به تأخیر اندازد،است

 اولیه زندگی کودک تشکیل های های اصلی یادگیری و تعلیم و تربیت را در سال اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی پایه
گیرند و درک مفاهیم علوم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی  ها شکل می ا رشد کودک رفتارها و ارزش همزمان ب ودهند می

  .گردد بشر آغاز می
» بعد از خانواده«در اینجا رسالت آموزش و پروش در تکوین ابعاد شخصیتی کودکان به عنوان دومین رکن اساسی 

 برایتوانند به عنوان بهترین پایگاه  های بهداشتی، مدارس میبه ویژه در کشور ما در زمینه ایجاد رفتار. باشد مطرح می
 انتشار اطالعات برایترین کانال  زاران فردا و وسیعآموزش اطالعات بهداشتی جدید به پدران و مادران و کارگ

  درصد از جمعیت کشور را افراد50بهداشتی و ایجاد نگرش و رفتارهای بهداشتی جدید در جامعه تلقی شوند زیرا 
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آموزان  دانش. دهند موزان تشکیل میآش عظیمی از این جمعیت جوان را داندهند و حجم  سال تشکیل می17زیر 
آور بهداشتی  توانند به عنوان یک پیام نها میآ. کنند گی خود را در مدارس طی میهای زند  سال از بهترین سال12حدود 
  .های خود را به خانواده و اجتماع منتقل کنند آموخته

 در دسترس اغلب کودکان و نوجوانان است لذا مسئول یاد ری به طور فراگمدرسه تنها مؤسسه اجتماعی است که
آنچه . جوانان برای ایجاد عادات و طرز تلقی صحیح و اساسی برای یک زندگی سالم استکودکان ودادن معلومات به 
بنابراین هیچ . ار او در زندگی آینده دارد اثر عمیق و طوالنی بر خوشبختی، عقاید و رفت،آموزد یک کودک می

این حق . آموزی نباید بدون کسب اطالعات جدید پیرامون سالمت روحی و رشد جسمی، مدرسه را ترک کند دانش
 فرا گیرد، با احتیاجات اساسی جسمی و روانی  را الزم برای داشتن یک زندگی سالممهارت هایهر کودکی است تا 

های  های غیرواگیر بداند، با خصوصیات عمومی رشد و جنبه اظت خود را در مقابل بیمارینحوه حف. خود آشنا شود
و  نحوه برقراری ارتباط با دیگران،  ومختلف رشد به ویژه شرایط و نیازهای روانی و اجتماعی دوران بلوغ آشنا شود

ر شناخته و ذک افراد است را نقشی که از لحاظ جنسیتی در زندگی فعلی و آینده شغلی و خانوادگی به عهدهنیز 
ازدواج و تشکیل خانواده، معیارهای انتخاب همسر، آداب زندگی اجتماعی و برای سازی افراد  ی در جهت آمادهمسایل
  . سالم زیستن را فرا گیردمهارت هایسایر 

 .خالقیت است، موفقیت و ط زندگی سالم توأم با نشامهارت هایچه جایی بهتر از مدرسه برای فراگرفتن دانش و 
اداره  ی با همکارکتب درسی وزارت آموزش و پرورشف یل و تأیریز  برنامه دفتر،با توجه به اهمیت و ضرورت مسأله

 در نظر دارد در راستای اهداف عالیه مورد نظر، ی آموزش سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکارتباطات و
 رسمی و های های مختلف تحصیلی را در قالب برنامه آموزان دوره ش بهداشتی مورد نیاز دانمهارت هایاطالعات و 

  . ارایه نمایدغیررسمی مدارس به آنان
  :هدف کلی

  .آموزان کشور  سالمت دانشارتقای کیفیت آموزش سالمت در مدارس به منظور تأمین، حفظ و ارتقای
  :ییاهداف جز

موزان فرصتی برابر برای شرکت و استفاده از آ فراهم نمودن محیط آموزشی عادالنه که در آن تمامی دانش ◊
 .های آموزشی داشته باشند فرصت

آموزان برای به کار بستن دانش سالمت در زندگی روزانه، به منظور افزایش رفتارهای  توانمند ساختن دانش ◊
 .آمیز کننده سالمت و کاهش رفتارهای مخاطره محافظت

های مختلف تحصیلی، با توجه  مت به طور اعم و به تفکیک دوره یک طرح و الگو در ارتباط با آموزش سالارایه ◊
 .های فراگیران به نیازها و توانایی

های بهداشتی   مفاد بهداشتی در کتب درسی که شامل کلیه زمینهارایهآموزان از طریق  تربیت بهداشتی دانش ◊
 .گیرد باشد و اقدامات الزم برای سالم زیستن را در بر می می

 .آموزانهداشتی دانشافزایش سواد ب ◊

 .کاربرد دانش مرتبط با سالمت به منظور بهبود سالمت ◊
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ت جسمی، روانی اجتماعی خود، همساالن، خانواده سالم با سالمت به منظور بهبود نتهیتصمیمات متوسعه اتخاذ  ◊
 .و جامعه

  
  انداز و تصویر کلی چشم

ان، والدین، معلمان و همه مسئوالن سالمت آموز در برنامه آموزش سالمت وزارت آموزش و پرورش تمامی دانش 
 .اجرایی مورد توجه هستند

 .سازی خواهد شد دانشگاهی طراحی و آماده آموزان پیش دبستانی تا پیش راهنمای برنامه آموزش برای دانش 

یابی به سالمت متمرکز  های آموزش سالمت و هم بر فرآیند دست برنامه آموزش سالمت هم بر محتوای برنامه 
 .است

 :های اساسی برنامه جامع آموزش سالمت عبارتند از مؤلفه

 توزیع مسئولیت آموزش سالمت بین خانه، مدرسه و جامعه •

در سطوح مختلف توسعه و گسترش دانش و مفاهیم، (آموزان و معلمان  سازی بین دانش تأکید بر فرآیند تصمیم •
 به منظور نیل به )انش و تصمیم به سطح عملاز سطح دکسب اطالعات الزم برای اتخاذ تصمیم صحیح و انتقال 

 .اهداف بهداشتی

 های تحصیلی آموزان در تمام پایه  و یادگیری دانشسالمتتأکید بر آموزش  •

  سالمتارتقای •

 ها ها و ناتوانی پیشگیری از بیماری •

 افزایش رفتارهای سالم •

 آمیز کاهش رفتارهای مخاطره •

 انتقال تجارب یادگیری از جمله مهمترین اهداف آموزشی طراحی و اجرای برنامه درسی مناسب به منظور
  :باشند باشد که منبعث از موارد ذیل می می

 .آموز و تجارب آموزشی او متمرکز باشد برنامه درسی که بر روی یادگیری دانش 

 .آموزان را عمالً درگیر فرآیند یادگیری کنند هایی که دانش های آموزشی و فعالیت برنامه 

 .آموز و جهت آتی آموزش را نشان دهد  میزان پیشرفت دانشارزشیابی که 

  
  چارچوب اساسی برنامه درسی آموزش سالمت

ی را مهارت هایدهد تا دانش، اطالعات و  آموزان قرار می برنامه آموزش بهدشت این فرصت را در اختیار دانش •
ها  این آموزش.  رهنمون خواهد بودکسب کنند که در طول زندگی آنها را به سوی عادات و رفتار بهداشتی مناسب

 سالمت ،حوادث و ایمنیایمنی در برابر سالمت جسم، سالمت تغذیه، سالمت محیط، سالمت محیط زیست، : شامل
  وها خانواده، تحرک و تربیت بدنی، سالمت روانی، پیشگیری از رفتارهای پرخطر، کنترل و پیشگیری از بیماری

  .اشت مدرسه بهداشت عمومی و بهدها،معلولیت
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  .دهند دهنده برنامه درسی آموزش سالمت را تشکیل می  تشکیلیاجزا •
های  شود تمرین آموزان کمک می ت جسمی تأکید ویژه دارد و در این راستا به دانشسالم بر آموزش سالمت •

 خود استفاده از این حرکات برای تناسب اندام. تشویق شوندبه اجرای آنها ورزشی ابتدایی و مفید را فرا بگیرند و 
 در  آنهاآنها همچنین خواهند آموخت چگونه بدن. شود آموزان آموزش داده می کنند، نحوه کار سیستم بدن به دانش

 سالم زیستن مهارت هایکسب . تواند واکنش مثبت و منفی بروز دهد ها می ها، رفتار و فعالیت مقابل خوردنی
لف را فراگیرند و در مورد سالمتی خود احساس مسئولیت  مختمهارت هایآموزان را قادر خواهد ساخت  دانش
این . تر نایل شوند  سریعآموزش سالمتآموزان کمک خواهد کرد تا به اهداف  ای به دانش های مشاوره برنامه. نمایند

ی در به طور کل. گردد ها و مقابله با مشکالت میسر می ها و مهار بحران امر با آموزش نحوه حل منازعات، کنترل تنش
ها آنها خواهند آموخت که خود مسئول بهداشت و سالمتی خویش هستند و اینکه سالمت فردی و  طول این آموزش

  .سالمت اجتماعی با یکدیگر در ارتباط هستند
  

  ابعاد برنامه جامع آموزش سالمت
  .عد عملی استآموزش سالمت در مدارس دارای سه ببرنامه جامع 

   سواد بهداشتی-1
ی به معنای صالحیت تفکر نقادانه و حل مسأله، شهروندی مسئوالنه و مولد، خودآموزی و ارتباطات سواد بهداشت

ی دارند که از آنها در برابر رفتارهای مهارت های نوجوانان برخوردار از سواد بهداشتی،  کودکان و.باشد مؤثر می
  .کند آمیز حفاظت می مخاطره

   استانداردهای ملی آموزش سالمت-2
ادر آموزان چه باید بدانند و ق سازند دانش اردهای ملی آموزش سالمت، استانداردهایی هستند که مشخص میاستاند

  :شوند که افراد  استانداردهای ملی آموزش سالمت وقتی رعایت می.باشند چه کاری را انجام دهند
  . مفاهیم ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری را فرا گیرند-
  .ه انواع اطالعات، محصوالت و خدمات مناسب بهداشتی را نشان دهند توانایی دسترسی ب-
  .دهنده مخاطرات سالمت را نشان بدهند  توانایی به کارگیری رفتارهای افزاینده سالمت و کاهش-
  . تأثیر فرهنگ، رسانه، فناوری و سایر مسایل بر سالمت را تحلیل نمایند-
  . سالمت را نشان دهندارتقایفردی مؤثر در  توانایی استفاده از مهارت ارتباطات بین -
  . سالمت را نشان دهندارتقایگیری   تعیین اهداف و تصمیممهارت های توانایی استفاده از -
  .جانبه از سالمت فردی، خانوادگی، اجتماعی را نشان دهند  توانایی حمایت همه-
  :های اجرا  شاخص-3

آموزان برای نیل به هر یک از اصول استانداردهای ملی  ه دانشاند ک  ویژهمهارت هایای از مفاهیم و  مجموعه
هر یک از استاندارهای آموزش سالمت دارای چندین . آموزش سالمت باید آنها را بدانند و قادر به انجامشان باشند

  .باشد شاخص اجرا می
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  انتظارات کالن برنامه آموزش سالمت

  :باشد به شرایط آموزشی زیر میانتظارات کلی از برنامه آموزش سالمت دستیابی 
 .ی برنامه درسی، آموزش سالمت با چارچوب اساسی برنامه درسییهمسو 

 .آموزان های بنیادین توسط تمامی دانش ها، مفاهیم و توانش فراگیری مهارت 

 .های آموزشی شود شرایط یادگیری مثبت، منظم و آموزشی که حاکم بر محیط 

های تدریس و تجارب  آموزان باشد و روش  همسو با نیازهای یادگیری دانشآموزش برآمده ار کار کارشناسی که 
 .یادگیری متنوع را در بر گیرد

 .کارگیری مشارکت درصدد اصالح مستمر مدرسه باشدریزی منظم که با به رآیند برنامهف 

 .فرآیند مدیریت و ارزشیابی که آموزش را به یادگیری تبدیل نماید 

 .مدیریت آموزشی باکفایت 

 .محیط آموزشی که محرک کار و یادگیری باشد 

 .گذاری آموزشی  به سرمایهیهمکاری انجمن و مدرسه با اتکا 

 .های درسی ها و برنامه مدیریت کارآمد و مؤثر فعالیت 

  :انتظارات آموزشی هر پایه
  :دهنده انتظارات آموزشی هر پایه نشان

  .باشند  عملی میمهارت های  واصلیهای آموزشی   اهداف زمینه،های یادگیری افراد   مالک-
باشد که باید در  اموزان می  دانشمهارت های انتظارات آموزشی هر پایه مبین حداقل انتظارات یادگیری مفاهیم و -

  .های آموزشی اصلی از خود بروز دهند هر یک از زمینه
  .شود  میارایهب یادگیری تکمیلی  مورد نیاز هر پایه شوند، تجارمهارت هایآموزانی که موفق به کسب   به دانش-
  .گردد  میارایهها  های بنیادی برای دستیابی به این مهارت آموزانی که مهارت کافی نداشته باشند، آموزش  به دانش-
هستند که » های مهمی زمینه «،اند ی که در انتظارات آموزشی هر پایه مورد تأکید قرار گرفتهمهارت های مفاهیم و -

  .ها نقش اساسی به عهده دارند به مهارتبرای دستیابی 
  

  منطق کار و دالیل آموزش سالمت
 .شود ای و کشوری منجر می برنامه آموزش سالمت به رشد و ارتقای سالمت فردی، محلی، منطقه •

 .باشد های آموزش سالمت مؤثر در مدارس می دهنده نیاز بسیاری برای اجرای برنامه برنامه آموزش سالمت نشان •

های پیشگیری را  های آموزش سالمت رسمی برنامه ای متعدد نیاز به برخورداری از سالمت کافی و برنامهه یافته •
 .کند تأیید و اثبات می
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  مدل آموزش سالمت
  :گیرد ای صورت می مدل آموزش سالمت بر پایه یک نظام چهارمرحله

 تمرین اثربخشی 

 فرآیند کسب دانش بهداشتی الزم 

 گیری تصمیم 

 طراحی عمل 

  
  یادگیری و رویکردهای آن

انسان به طور غریزی تمایل دارد، به اطراف خویش . های بارز انسان است یادگیری و کسب اطالعات یکی از ویژگی
این روحیه تحقیق و جستجوگری همواره محرک انسان بوده و از خلقت . بنگرد و حوزه اطالعاتی خود را افزایش دهد

 اما ابعاد و رویکردهای آن در دوران گوناگون متفاوت های بشری شده است انشب و تولید دبشر تا کنون، موجب کس
تأثیر ( از طریق تجربه  تغییر رفتاری است که،یادگیری. های فرهنگی، اجتماعی و مکاتب فلسفی است و متأثر از ویژگی

ی، فیزیکی و طرز تفکر  ذهنمهارت هایشود و مشتمل بر  در انسان ایجاد می)  بر محیط و محیط بر فردفردمتقابل 
 یادگیری -های یاددهی از سوی دیگر یکی از عناصر اصلی در برنامه درسی و طراحی آموزشی، موضوع روش. است

در طراحی . افتد رسد و یادگیری اتفاق می است و کلیه اقدامات و تصمیمات، ضمن اجرای روش به مرحله ظهور می
یابی، وسایل آموزشی تدوین و از طریق روش تدریس به های ارزش  موضوعاتی چون اهداف، روش،آموزشی

اگر روش تدریس مورد استفاده به خوبی انتخاب و اجرا شود، بدون شک خالقیت . شود راهکارهای عملی تبدیل می
شود و آنان  آموزان آموزش داده می های یادگیری به دانش در نتیجه، روش. کند آموزان نیز مجال پروش پیدا می دانش
  .نند چگونه یاد بگیرند که یاد بگیرنددا می

   یادگیری-های یاددهی روش
آموزان  شود که از طریق مشارکت فعال معلم و دانش ی اکتشافی تلقی میدت به اینکه امروزه یادگیری رویدابا عنای

، یک کسب تجربه به وسیله فرد. گیرد، ضرورت شناخت روابط فعال بین عوامل تدریس اهمیت بسیار دارد صورت می
درنتیجه در فرآیند جدید آموزش، انتقال دانش و مفاهیم کارآیی کمتری دارد و بیشتر به فرآیند . فعالیت دوجانبه است
ها، گزینش راهکارهای مناسب، استنباط و تحلیل دقیق  ت موقعیتخشود و این فرآیند امکان شنا تولید دانش توجه می

  .آورد ندگان فراهم میموضوع و در نهایت کشف حقیقت را برای فراگیر
 »اکتشاف مفاهیم و علوم « خود را دریند آموزشی ببینند و نقش راهبردیبه عالوه، فراگیران باید خود را در بطن فرآ

کنند و به کاربرد  شوند، با کمال میل از آن دفاع و پشتیبانی می در این صورت، با علم تولید شده شریک می. درک کنند
 فیزیکی و مهارت های ذهنی، مهارت های(در این جریان، یادگیری در همه ابعاد . یابند اسخ میعلوم اعتقاد و ایمان ر

های تدریس  ها و خصوصیات روش برای نیل به این اهداف و رویکردها، مربیان باید ویژگی. افتد اتفاق می) طرز تفکر
  . یادگیری فعال را بدانند و برای دستیابی به آنها اهتمام ورزند-یاددهی

  :ها  در این روش
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  :شود یادگیری به سه کارکرد منجر می
های انتخابی  دانند؛ بنابراین، مطالب و مفاهیم را از طریق اجرای روش های یادگیری را می فراگیرندگان روش 

یان در این م. پردازند ریزی، اجرا و ارزشیابی می آموزان در جریان آموزش، خود به برنامه در واقع، دانش. کنند کشف می
 . تسهیل یادگیری و راهنمایی است،نقش مربی و معلم

 .کند ها به صورت گروهی است و فعالیت فرد در گروه معنا پیدا می بیشتر فعالیت 

 .شود آموزان انتخاب یا تولید می منابع و امکانات آموزشی، با راهنمایی معلم و تالش دانش 

 .ای دارد  اهمیت ویژهله، تفکر و خالقیتأی چون اندیشیدن، حل مسمهارت های 

 .ها هستند گذار فعالیت  زیرا خود شریک و بنیانآموزان بسیار زیاد است رونی دانشانگیزه د 

 .یابد  اجتماعی و ارتباطی افراد افزایش میمهارت هایهای کاربردی شناسایی و  زمینه 

 .دشو رتبط میلی در خارج از مدرسه مها و رویدادهای عم  به نحو مطلوب، با واقعیت نظری دانش 

 .شود فضای کالس به یک کارگاه عملی تبدیل و ذهن فراگیرندگان فعال و سیال می 

 .له مورد نظر نیستأارزشیابی از عملکرد به صورت فرآیندی است و نتیجه و پایان مس 

 .شود آموزان به صورت گروهی و انفرادی انجام می تشویق و ترغیب دانش 

شوند و آنان برای سئواالت ایجاد شده  موزان با سئواالت زیادی روبرو میآ در فرآیند آموزش و تدریس، دانش 
های آموزشی برنامه  به همین منظور روش. کنند های مناسب بررسی می و آنها را بر اساس روشکرده سازی  فرضیه

 به ایفای ،اشدب آموز محور می  یادگیری فعال و دانش-جامع آموزش سالمت با توجه به رویکرد آموزشی آن که یاددهی
توان به   اما از آنجا که با تکیه بر یک روش نمیان محتوای اصلی آموزش تأکید داردآموز به عنو نقش و فعالیت دانش

های تدریس به صورت ترکیبی نیز بهره جست و  های آموزشی به طور کامل دست یافت لذا بهتر است از روش هدف
آموزان و مطالب و   با توجه به نیازهای دانش،تی معتبری برخوردارنداز الگوهایی که از پشتوانه تجربی و تحقیقا

 .موضوعات درسی استفاده کرد

 
   آموزش سالمتیها سرفصل
  سالمت جسم: فصل اول

  های بدن  سیستم-
   چرخه حیات-
  ها  مراقبت از اندام-

  ای سالمت تغذیه: فصل دوم
   آشنایی با مواد غذایی-
  ای  نیازهای تغذیه-
   پایش رشد-
  ای  الگوی تغذیه-
   بهداشت مواد غذایی-
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  محیط زیست: فصل سوم
  های گیاهی  پوشش-
  های جانوری  پوشش-
   انرژی-

  سالمت محیط: فصل چهارم
   بهداشت آب-
   بهداشت هوا-
   بهداشت خاک-
   بهداشت صوتی-
   زباله و دفع آن-
   مبارزه با بندپایان و جوندگان-
   فاضالب و دفع بهداشتی مدفوع-

  سالمت خانواده: نجمفصل پ
   جمعیت-
   سالمت نوجوانی-
   مراقبت از کودکان-
  های دوران بارداری  مراقبت-
   مراقبت از سالمندان-
   روابط خانوادگی-

  حوادث ایمنی: فصل ششم
   پیشگیری از حوادث در منزل-
   پیشگیری از حوادث در مدرسه-
   پیشگیری از حوادث در جامعه-
   مقابله با بالیای طبیعی-
  های اولیه  کمک-
   بهداشت محیط کار-

  تحرک و تربیت بدنی: فصل هفتم
   اهمیت تحرک بدنی و تناسب اندام-
   انواع ورزش، ایمنی و قوانین آن-
   اهمیت بازی و انواع آن-
   حرکتیمهارت های -
   حرکات اصالحی-



 15کلیات   

 

  

   مواد نیروزا-
   تغذیه و ورزش-

  سالمت روانی: فصل هشتم
   شناخت خود و عزت نفس-
   احساسات و عواطف-
  گیری  تصمیم-
   برقراری ارتباط-
   تفکر نقاد-
   روابط همساالن-

  پیشگیری از رفتارهای پرخطر: فصل نهم
   عادات ناسالم-
   اعتیاد-
   مواد مخدر و انواع آن-
   اثرات سیگار بر بدن-
   ایدز-

  ها کنترل و پیشگیری از بیماری: فصل دهم
   پیشگیری-
   سالمت و بیماری-
  ها قبت از بیماری مرا-
  ها  آشنایی با بیماری-

  ها معلولیت: فصل یازدهم
   اهمیت معلولیت-
   انواع معلولیت-
   پیشگیری-
   کمک به افراد معلول-

  بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه: فصل دوازدهم
  های مدرسه و محله  فعالیت-
   عوامل اجتماعی-
   بهداشت عمومی-

ها،  آموزان کمک خواهد کرد مهارت  بهداشتی مندرج در برنامه درسی به دانشها و تجارب معیارها، مفاهیم، مهارت
  .عادات و رفتارهای بهداشتی را کسب کنند که به آنها کمک خواهد کرد در طول عمر از سالمت کامل برخوردار باشند





 

  
  

  فصل دوم
  

   آموزش سالمتوضعیت
    آموزش و پرورش در ایران و جهاندر

 
 

به . نیا و ایران سابقه طوالنی دارد و در طی این سالیان دستخوش تغییرات بسیاری شده استآموزش و پرورش در د
شد که هر کس به   میالدی، آموزش به کودکان به این شکل انجام می17 و 16عنوان مثال در اروپا تا قبل از قرون 

اگر در یک آبادی فن نجاری یا قالیبافی برای مثال . آموخت ای را می مقتضای تعالیم و نیازهای محلی رایج، فن و حرفه
هرچند که این نوع آموزش دارای مزایایی بود اما در عین حال . آموختند رایج بود، کودکان آن آبادی این فن را می

  :معایب این نوع آموزش و پرورش عبارتند از. معایبی نیز داشت
  .شد جمعی و گروهی انجام می  کارها به صورت دسته-1
  .بتکر و دارای شخصیت ممتاز جایگاهی نداشتند افراد م-2
  . آموزش و پرورش محدود بود و به دنیای وسیع راهی نداشت-3
  .شد  قوانین از پیش ساخته بود و تغییری در آن داده نمی-4
های فرد به صورت کلی بود و بیولوژی انسان، سالمت و مباحثی مانند بهداشت محیط و بهداشت فیزیکی   آگاهی-5

  .ار و ارگونومی در آن جایگاهی نداشتمحل ک
 موضوع آموزش مطالب بهداشتی به ،پس از ایجاد تغییرات اساسی در روش آموزش و تأسیس مدارس جدید در دنیا

کشورهایی . آموزان و همچنین مراقبت از آنها در قالب بهداشت مدارس در آموزش و پرورش نیز مطرح گردید دانش
  : جملهدار این تحول بودند از پرچم

 طرح اختصاص یک ماده به بهداشت مدارس در آموزش علمی مدارس را تصویب کرد که 1793 فرانسه در سال -
  .به دنبال آن یک نفر پزشک به عنوان مسئول بهداشت مدارس انتخاب گردید

 هنگامی 1901گذاری شد و در سال  ها با استخدام دو پزشک پایه ، بهداری آموزشگاه1868 در کشور هلند، در سال -
، اولین 1942در سال . ها را سازماندهی کند که تعلیمات اجباری شد، شهرداری موظف گردید، اداره بهداری آموزشگاه

 پزشک به طور 210های بعد به دنبال گسترش این سازمان،  در سال. قانون مربوط به بهداشت مدارس تصویب گردید
  .شدند ها اداره می کردند و زیرنظر شهرداری ها رسیدگی می تانها و دبس وقت به امور بهداشتی کودکستان تمام
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ای راجع به مشخصات ساختمان مدارس نظرهای  ، ویلیام الکوت، در مقاله1829 در ایاالت متحده امریکا در سال -
ز  توصیه نمود که شناخت اعضا و فیزیولوژی برخی ا(Horacc Mann)من  ، هوراس1850در سال . ای ارایه داد تازه

  .آموزان تدریس شود و خود نیز مدتی به آموزش این مطالب پرداخت های بدن انسان به زبان ساده برای دانش قسمت
 ایالت امریکا در برنامه رسمی دروس وارد شد و 40زیست در  های فیزیولوژی و بهداشت محیط  درس1890در سال 

آموزان را در مدارس شهر بوستون آغاز کرد و پس  ، معاینات عمومی دانش(Dargin) ساموئل دارگین 1894در سال 
باالخره در سال .  در مدارس نیویورک اجرا شد1898 در مدارس شیکاگو و در سال 1895از آن این برنامه در سال 

آموزان و تدریس موضوعات  های بهداشتی دانش ، مراقبتآموزش سالمت کاردان وظایف 20000، حدود 1983
  .دار شدند ارس امریکا عهدهمختلف بهداشتی را در مد

هفتم، (و در مدارس دوره اول متوسطه ) پایه اول تا ششم( در اندونزی در ساختار آموزش پایه مدارس ابتدایی -
  . واحد برای هر پایه تحصیلی منظور شده است2درس ورزش و بهداشت به میزان ) هشتم و نهم

 و آموزش سالمتکند که  ی برای اقداماتی را فراهم می در کانادا، برنامه جامع بهداشت مدارس، چارچوب عمل-
  .های آنان و کارکنان مدرسه طراحی گردد آموزان و خانواده سایر خدمات بهداشتی برای دانش

ها  خانه مکتب. گرفت ها صورت می خانه  شمسی، تعلیم و تربیت عمدتاً در مکتب1275های قبل از  در ایران، تا سال
بدین ترتیب برنامه آموزشی و .  بودند و اداره آنها را روحانیون و علمای مذهبی برعهده داشتنددر سراسر کشور پراکنده

 خود مال مواد درسی و چگونگی آموزش را انتخاب ،خانه درسی منظم و یکسانی بر آنها حکمفرما نبود و در هر مکتب
  .کرد می

ها جایگاه خود را  خانه  مکتب1288ه در سال  شمسی، آغاز تغییرات در آموزش و پرورش بود به طوری ک1275سال 
در همین سال به اهتمام چند تن از فضال و دانشمندان، انجمنی .  مدارس جدید ایجاد شد،از دست دادند و به جای آن

این انجمن موفق به تأسیس تعدادی مدرسه و تهیه چند کتاب درسی گردید و اولین . به نام انجمن معارف تأسیس شد
در .  از سوی وزارت معارف تدوین شد و این اولین اقدام برای تأسیس مدارس جدید بود1288ی در سال برنامه درس

  .یابد های بعد، وزارت معارف به وزارت فرهنگ و سپس به وزارت آموزش و پرورش تغییر می سال
 به شد و بهداشت توجه له سالمت وأهای درسی دوره ابتدایی به مس  در برنامه1302به دنبال این تغییرات، در سال 

های   شمسی درس1302 شورای عالی معارف، در سال 39 و 30 و 29 و 28 و 27عنوان مثال طبق مصوبات جلسات 
موضوعات . های اول تا چهارم دوره ابتدایی در نظر گرفته شد الصحه و ورزش بدنی برای پایه االشیاء، حفظ علم

 :باشد ردیدند، طبق جدول صفحه بعد میگ ها مطرح می سالمت و بهداشت که در این درس
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  دوره تحصیلی برنامه تفضیلی دوره ابتدایی
  پایه
 چهارم سوم دوم اول درس

 علم االشیاء

 اطالعات بسیار ساده راجع -
  به بدن انسان

   غالت و حبوبات عمده-
 های خوردنی  سبزی-

 اطالعات ساده از -
  بدن

   آب، باران، برف-
  هوا و فواید آن-

 اطالعات ساده از -
  بدن

   گاز، نفت، سوخت-
غالت، ادویه،  -

  شکالت، چای
  آب-

 حفظ الصّحه

 نصایح ساده در فواید -
  پاکیزگی

 شستن دست و صورت و -
  دهان

 تمیز نگهداشتن ناخن، مو و -
  لباس

   مضرات خوردن و آشامیدن-
  اوقات خواب و بیداری-

 مواد سال قبل قدری -
  تر مفصل

 مضرات استعمال -
  دخانیات و مسکرات

 اطالعات ساده از -
  بدن

  های خوراکی  میوه-
 -قند( مواد تغذیه -

  ) نشاسته- نان-آرد
   هوا و فواید آن-
   صحت و مرض-
   خواب و بیداری-
   آب مشروب و فاسد-
 اغذیه و اشربه مفیده -

  و الزمه
   اغذیه و اشربه مضره-
 منزل و شرایط محل -

 سکنی

 مواد سال قبل قدری -
  تر مفصل

 تأکید در نظافت -
لباس و بدن و معابر و 

 ها مجاری آب

 - ورزش بدنی بازی های منظم بازی ورزش بدنی

  
  :شود های متفاوت پرداخته می به منظور سهولت بررسی تغییرات، به شرح تغییرات در طی دوره

نامه تحصیالت دوره ابتدایی ها جلسات شورای عالی معارف تشکیل و بر  در طی این سال-1310 تا 1300از سال  
الصحه و ورزش بدنی و گاه  االشیاء، حفظ های علم در این دوره موضوع سالمت گاه در قالب درس. شود تصویب می

اند اما ورزش همواره به عنوان درس مستقلی مطرح بوده  االشیاء مطرح شده در کتاب فارسی و یا ادغام با درس علم
 .است

 1313ها موضوع سالمت و بهداشت باز هم مطرح است و در سال   طی این سال در-1320 تا 1311از سال  
های اول، دوم و سوم یک  که برای کالسبه طوری. شود ها در شورای عالی معارف تصویب می دستور ورزش دبستان
میت  با توجه به ضرورت و اه1314در سال . گردد های چهارم و پنجم یک دستور ارایه می دستور و برای کالس

در آن زمان وظایف این سازمان . گردد آموزان، سازمان صحیه مدارس در وزارت معارف تأسیس می سالمت دانش
ها  ، صحیه مدارس به بهداری آموزشگاه1315در سال . های تحصیلی بود آموزان و صدور معذوریت بیماریابی دانش

 .تغییر نام داد

 سوم و چهارم ، دوم ،های اول  سال(اشت در کتاب فارسی  بهد، در برنامه تفصیلی، برخی موضوعات1316در سال 
  .گردد های پنجم و ششم به عنوان بهداشت مطرح می و برای پایه) ابتدایی
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تری  های پنجم و ششم ابتدایی دختران، بهداشت به طور وسیع ، در مصوبات جدول مواد درسی کالس1317در سال 
شود اما  ها می ها ابتدا ضمیمه اداره کل دانشکده پزشکی و بیمارستان زشگاهها بهداری آمو در همین سال. شود مطرح می

  .پیوندد ها به وزارت معارف می بعد مجدداً به نام اداره کل بهداری آموزشگاه
. شود ها برخی از موارد مربوط به بهداشت، در برنامه تعلیمات دینی وارد می  در این سال-1350 تا 1321از سال  

شود و برای   برای پایه اول ابتدایی یک کتاب که بهداشت هم جزء آن است در نظر گرفته می1328ل همچنین در سا
گردد و برخی نیز در کتاب تعلیمات مدنی ارایه  های دوم، سوم و چهارم نیز بهداشت در کتاب فارسی مطرح می سال
 .شود می

  .االشیاء و بهداشت دارند  ابتدایی هر کدام یک ساعت درس علم6 و 5های  ، پایه1334در سال 
 ماده از مواد برنامه تعلیمات مرحله اول ابتدایی، شامل علم بهداشت و حفظ جان و دیگری ورزش 2، 1341در سال 

  .و بازی است
الصحه به بهداشت  و همچنین حفظ» علم«االشیاء که امروزه درس علوم تجربی نام دارد به درس  ، علم1342در سال 

  .دهد تغییر نام می
آموزش های بهداشتی در مدارس و از جمله  ، به منظور تربیت نیروهای متخصص برای اجرای برنامه1350در سال 

های تهران، خراسان، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس   مدارس عالی بهداشت در استان،آموزان  به دانشسالمت
  .تأسیس شد

 مدرسه عالی بهداشت 17 تربیت نیروی انسانی در  توجه به ابعاد بهداشت مدارس با-1370 تا 1351از سال  
ها  در همین سال. آموزان ادامه یافت ها برای ارجاع و درمان دانش مدارس و تأسیس مراکزی به عنوان بهداری آموزشگاه

له آموزش أهای درسی از نظر وجود مواد و موضوعات بهداشتی مورد توجه قرار گرفتند و همچنین مس کتاب
انتقال نیروهای متخصص از آموزش . تی در مدرسه از طریق نیروهای متخصص مطرح و دنبال گردیدموضوعات بهداش

 .ها اتفاق افتاد و پرورش به وزارت بهداری در همین سال

 : تا کنون1371از سال  

از میان . ، اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران توسط شورای عالی تصویب شد1377در سال  -
  :هدف در نظر گرفته شده، یک هدف آن، اهداف زیستی به شرح زیر بود) 8(هشت 

   تأمین سالمت جسمی و بهداشت روانی با فراهم ساختن شرایط مناسب-1
   تقویت روحیه رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست-2
  ای برای رشد معنوی انسان  پرورش روحیه توجه به تربیت بدنی به عنوان زمینه-3
  :، اهداف زیستی برای سه دوره تحصیلی در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب گردید1379  در سال-

  :اهداف زیستی دوره ابتدایی •
  .کند  از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می-1
  .کند رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل می  در نشستن و راه-2
  .کند ی بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت م-3
  . در حفظ محیط زیست کوشا است-4
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  .دهد های جسمی خویش را افزایش می های مناسب قابلیت ها و بازی  با تمرین-5
  .کند داند و رعایت می  نکات ایمنی را می-6
  .کند  اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک می-7
  .کند  در حفظ سالمتی خود و دیگران تالش می-8

  :اهنماییاهداف زیستی دوره ر •
  .کند شناسد و تناسب آنها را حفظ می  کارکرد و وظایف اعضای بدن را می-1
  .کند  با بهداشت فردی و اجتماعی آشنا است و آن را رعایت می-2
  .کند  در حفظ و احیای محیط زیست کوشش می-3
  .بی استکند و در رشته ورزشی مورد عالقه خود دارای مهارت نس  برای حفظ سالمت خود ورزش می-4
  .تواند از آنها در مواقع لزوم استفاده کند های اولیه آشنایی دارد و می  با کمک-5
  .داند های پیشگیری از آنها را می شناسد و راه زا را می ها و عوامل بیماری  برخی از بیماری-6
  .کند داند و با تغذیه مناسب سالمت خود را حفظ می  نقش تغذیه را در حفظ سالمت بدن می-7

  :اهداف زیستی دوره متوسطه •
های ورزشی، سالمت و تناسب آنها را حفظ  شناسد و با انجام فعالیت  کارکرد و وظایف اعضای بدن را می-1
  .کند می
  .کند  با بهداشت فردی، اجتماعی، روانی و تأثیر آنها بر سالمت جامعه آشناست و اصول آن را رعایت می-2
  .کند االنه مشارکت می در حفظ و احیای محیط زیست فع-3
  .کند های ورزشی مورد عالقه تالش می  برای ارتقای سطح سالمت خود در رشته-4
  .دیدگان بشتابد تواند به یاری آسیب های اولیه آشنایی دارد و در موقع بروز حوادث می  با کمک-5
  .داند های پیشگیری و درمان آنها را می ها و راه  عالیم برخی بیماری-6

که های درسی توجه خاص گردیده به طوری آموزان در قالب کتاب  به دانشآموزش سالمتها به  مین سالدر طی ه
های درسی از نظر   همواره در این راه اقدام نموده و به بررسی کتابآموزش سالمتهای ذیربط با  ها و ارگان سازمان

  .اند د نمودهوجود مطالب بهداشتی در آن پرداخته و هرکدام موارد خاص را پیشنها

  





 

  
  
  

  فصل سوم
  

  های درسی بررسی وضعیت موجود کتاب
  های مختلف تحصیلی در دوره

  
  

  های درسی بررسی وضعیت موجود کتاب
های درسی از نظر مباحث  تدوین و تبیین موضوعات و عناوین آموزش سالمت نیازمند بررسی وضعیت موجود کتاب

ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به شرح زیر مورد بررسی قرار : حصیلیهای سه دوره ت منظور کتاب بدین. بهداشتی است
  .گرفت
  :یی دوره ابتدا-الف

  فارسی-1  قرآن-4  هنر-7

  علوم-2 های آسمانی  هدیه-5  جغرافی-8

  ریاضی-3  اجتماعی-6  مدنی-9

  : دوره راهنمایی-ب
  علوم-1  ادبیات فارسی-3

  حرفه و فن-2  دینی-4

  :ه دوره متوسط-ج
  شیمی-1  علوم آزمایشگاهی-4

 شناسی  زمین-2  مطالعات اجتماعی-5
 شناسی  زیست-3 

  
ها توسط تعدادی از معلمان و دبیران باتجربه و دانشجویان تربیت معلم مناطق مختلف آموزش و  بررسی این کتاب

  . تنظیم گردیدیپرورش شهر تهران انجام گردید و نتایج به منظور دسترسی آسان به آنها در جداول



 

 

ضعیت موجود کتاب
    بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

٢٤
  )دوره ابتدایی و پایه اول ( درسی  بررسی وضعیت موجود کتب

  83-84سا ل تحصیلی 
 علوم فارسی ریاضی قرآن

شنوند ی مها وقتی معلم صحبت می کند بچه7ص
  و او را می بینند

  گوش دادن به سخنان امام جماعت15ص

و   ما10 تا 3ص
 اطراف ما

  ) چشم و گوش ( نقش حواس در شناسایی محیط53و7ص
   بازی و نقش حس بینایی در شناسایی محیط12ص
   بهداشت چشم55ص
  ا را می بینمج چشم ها در همه ؛ چشم56ص
  عینک برای محافظت از چشم و رفع نواقص آن91ص

  
نقش حواس :  ما و اطراف ما-1

 بهداشت  ودر شناسایی محیط
 چشم و گوش

خواهیم ما را سالمت و شاد  از خدا می47ص 
 )کنیمالم ماندن اشاره میبه راه های س( ارد بد

ثیر أ بازی و ت20ص 
 آن سالم ماندن

  ) بهداشت فردی(ل بهداشتی ی  وسا6ص
  ) بهداشت حمعی( ریختن زباله در سطل 6ص
   نقش بازی در سالم ماندن14ص
   رعایت بهداشت محیط اجتماعی15ص
   آب رودخانه برای نوشیدن مناسب نیست18ص
   خوردن غذا بارو رعایت بهداشت قبل از هر نیاز به غذا 20ص
  )میوه و ماهی( نیازمندهای انسان برای سالم ماندن 41و26ص
  های پاکیزه نگهداشتن کالس راه40ص
   نقش بازی و ورزش در سالمت بدن59و 43و42ص
  خواب و استراحت نیاز بدن برای سالمتی 78ص

  
راه های : و قوی باشید سالم -2

 انجام  ،ه غذانیاز ب،  سالم ماندن
ورزش و به کار گرفتن راه 

 سالم ماندن

   چند پرنده،  هد هد18ص
   مرغابی،س طاوو21ص
   تهیه لباس و فرش از پشم جانوران11ص

 چند  تصویر20ص
جانور و تقسیم بندی 

خوار و گوشت جانوران
  گیاهخوار

 محل زندگی ، به گوناگونی104و 60و58و28و22و19و17ص 
  و نوع غذا و حرکت و استفاده جانوران اشاره دارد

   النه سازی پرندگان 55ص
   مهاجرت پرستو ها61ص

 محل ،گوناگونی: نوران جا-3
 ، نوع حرکت، نوع غذا،گیزند

 استفاده ، مهاجرت،النه سازی
  از جانوارن



 

 

٢٥
 

ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

 
  )دوره ابتدایی و پایه اول ( درسی  بررسی وضعیت موجود کتب

  83-84سا ل تحصیلی 
 علوم فارسی ریاضی قرآن

 جانوران و 37و36ص
  انواع حرکت آنان

   جنگل محل زندگی جانوران62ص
   طبقه بندی حیوانات بر اساس نوع تغذیه74ص
 تغذیه و طریقه ، جنس بدن، نوع حرکت، انواع ، حلزون95ص

 دفاع و پیدا کردن مسیر بازگشت آن

د ای کاغذ از فو،مواد رنگی ، تهیه لباس11ص
  گیاهان است

 میز و نیمکت از چوپ درختان تهیه شده 27ص
 است

 شکل های 11ص
هندسی و ارتباط آن 
با شکل های مختلف 

  برگ
 گیاهان و 32و31ص

 میوهدرختان و 

، های اصلی به جز ریشه در اغلب تصاویر کتاب گیاهان با اندام
   برگ، گل و میوه قابل مشاهده است،گوناگونی در ساقه

   فایده گیاه در تهیه نا ن و غذا20ص
  وجود آوردن میوهه  مراحل ب50ص
  )ها غذای اغلب ما ایرانی( برنج 71ص
   نیاز گیاهان به آب 77ص
 نور ، آب،خاک(یک گیاه احل رشد و نیازهایی  مر79ص

  )خورشید و هوا
  
 

  
  
م های اصلی اندا:  گیاهان-4

 ، ساقه،گیاه گوناگون در ریشه
ایده گیاه در  ف،در برگ و میوه

  رشد گیاه، تهیه پوشاک و غذا 

 نور و روشنا یی و گرمای خورشید که خدا 39ص 
  ه ا ست فریدآ

 کبریت منبع 103ص
  نور و گرما

  و استفاده از آن در پخت نان و غذا آتش منبع گرما 45و 17ص
  های سردگ و جنس مناسب برای پوشش در محیط رن63ص
   معرفی خورشید77و 72ص
 دماهای مختلف و  مقایسه پوشش مناسب برای117و116ص

  های مختلفتقاوت دما در جا

تقاوت دما در جاهای :  گرما-5
گ اجسام در میزان  رن،مختلف

از   استفاده،جذب نور خورشید
منبع  ،ییل گرمای وسا،اگرم

 رنگ و جنس مناسب ،گرمایی



 

 

ضعیت موجود کتاب
    بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

٢٦
  )دوره ابتدایی و پایه اول ( درسی  بررسی وضعیت موجود کتب

  83-84سا ل تحصیلی 
 علوم فارسی ریاضی قرآن

برای پوشش در محیط های 
  سرد وگرم

  
 انواع حرکت 25ص  سوی مسجد و خانهه  حرکت ی12ص

  جانوران
 حرکت روی 51ص

  سطوح مختلف
 سنگینی بر 140ص

  ثر استؤحرکت م

  وسیله چرخه ها ب  حرکت ماشین7ص
   باد باعث حرکت می شود37و14ص
   حرکت را آسان می کند سطح شیب دار14ص
   باد علت حرکت ابرها36ص

اجسام ساکن و :  حرکت-6
ثیر أ ت، چرخ و فایده آن،متحرک

ثیر سنگینی أ ت،سطح در حرکت
  در حرکت

شکل های مختلف : ربا  آهن-7  -  -  -
  اجسام در برابر آهن،ربا آهن
   کاربرد و مقایسه آن،ربا



 

 

٢٧
 

ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

 
  )دوره ابتدایی و پایه اول ( درسی  بررسی وضعیت موجود کتب

  83-84سا ل تحصیلی 
 علوم فارسی ریاضی قرآن

  برد آب دریا جعبه را می37ص
  
  
  
  
  
  
  

  آب برای نوشیدناز  استفاده 11و 9ص  -
هایی که در آن   دریا یکی از محل84و86و54و34و31و11ص

   لزوم پاکیزه نگهداشتن آب دریا،آب وجود دارد
   لزوم صرفه جویی در مصرف آب12ص
   آب در رودخانه17ص
  های سطحی و زیر زمینی مین کننده آبأ باران ت32ص
   عدم اسراف آب 33ص
  ده بارانی فا36ص
  رای شنا  کردن آب ب52ص

 که در آن ییزمین ها:  آب -8
 ،ده آب ی فا،آب وجود دارد

 ،لزوم پاکیزه نگهداشتن آب 
  استفاده درست از آب

ایی که در آن ه محل: سنگ-9  ی کنار دریا انواع سنگ ها34ص    یم  با سنگ خانه و مدرسه می ساز7 و 6ص 
 ،ده سنگی فا،سنگ وجود دارد 
  گوناگونی سنگ ها

  
  ده خاک برای کشاورزیی فا،اک، انواع خاک خ19ص    

   اشاره به کلمه خاک  شده است51ص
خاک در همه جا :  خاک-10

ی خاک،  گوناگون،وجود دارد
 فائده خاک نیاز جانوران و

  گیاهان
  

  



 

 

ضعیت موجود کتاب
    بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

٢٨
  

  )پایه دوم دوره ابتدایی  (بررسی وضعیت موجود کتب درسی 
  83-84سال تحصیلی 

 علوم فارسی ریاضی قرآن هدیه های آسمان

   بوته های گل ، گندم16ص
  سبزه ،  وجود شاخه48ص
له و های ال وجود بوستان گل50ص

 بنفشه 

 تصاویر انواع 26ص 
  میوه 
 شکوفه دادن 33ص

 درختان

  تصویر در 3و2ص 
 ارتباط با گل و میوه

ده کردن زمین برای ا کاشتن چغندر و آم35ص
  رشد دانه و رسیدگی به آن

  ستفاده از آن  کاشتن دانه گندم و ا54ص
 برگ و شکوفه دادن درختان و تبدیل 103ص 

  آنها به میوه و دانه
  میوه و دانه ، رشد گل 109ص 

 ،لککا:  دانه، میوه، گل-1
 قسمت های ،میوه و دانه

ثر در رشد ؤ عوامل م،دانه
 دانه

   شعر پروانه ها و گنجشک ها 20ص
   شعر خوانی شاپرک ها25ص
   برای پاکیزگی26ص
   جانوران انواع16ص
 ها البه الی گل وجود آشغال در50ص

 تصویر 38و 37ص
درختان و محل 

مناطق (زندگی آنها 
 )گرمسیری

 و 3و 2صفحا ت 
 14 و13 و12 و10
چند   50 و 15و 

محل  و جانور
  نها آزندگی 

اهلی و ( محل زندگی روباه و خروس 17ص
  )وحشی

   محل زندگی پرندگان59ص
  ات محل زندگی پرندگان و حشر112ص
   محل زندگی پروانه و تولید مثل آن 117ص
  گاو و محل زندگی آن123ص

 محل زندگی جانوران و -2
 زیستگا ههای ،گیاهان 

 ،مختلف انواع جانوران 
لزوم پاکیزه نگهداشتن 

 محیط

   پوشیده بودن معلم54ص
   موی نرگس نوعی پوشش بدن 56ص
   جادر و مقنعه به عنوان پوشش 58ص
 بعضی از  عمامه پوشش سر40ص

  مردان
 

وشش بدن  پ61ص
 اسب و پرندگانوفیل

و12و10و3و2ص
 پوشش 15و14و13

  جانوران
 

   پوشش بدن روباه و خروس17ص
   پرندگان بدن پوشش43ص
   کال غ و گنجشک، پوشش بدن خروس86ص
  پوشش بدن زاغ و روباه134ص

:  پو شش بدن جانوران-3
 ،های جانورانپوششمقایسه

ب  انتخا،فایده پوشش ها
 پوشش مناسب



 

 

٢٩
 

ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

 
  )پایه دوم دوره ابتدایی  (بررسی وضعیت موجود کتب درسی 

  83-84سال تحصیلی 

 علوم فارسی ریاضی قرآن هدیه های آسمان

 جامد،) مایع(  وجود شیر در سفره38ص
 )مایع( آب چشمه 46ص

  ) 1( ماده چیست؟-4 )آب به بخار(  تبدیل مایع به گاز 62ص - -
 )جامد گاز(حالت های ماده

 شیر و نان حجم مختلف دارند و 38ص
 جرم مختلف

حجم )2( ماده چیست ؟-5 - - -
 مقایسه مواد ،و جرم ماده 

 در حجم و جرم

 اتحاد پرندگان 39ص  -
باعث افزایش نیروی 
آنان در مقابل سپاه 

 اتحاد 50و49ص هابره
سپاه اسالم باعث 
افزایش نیرو در مقابل 

  سپاه کفر

 117و136و134ص
  ارتباط با بحث نیرو

 استفاده از نیروی چند نفر برای کشیدن 35ص
  چغدر قند از زمین

نقش نیرو در :  نیرو-6
  مقایسه،زمین کشش،حرکت

نیروی کشش زمین برای 
  اجسام مختلف

   وجود خورشید و سایه40ص
   نگاه  به آسمان32ص
 زدن ستارهچشمکغروب آن و و آفتاب8ص

 استفاده از 38ص
 47ص سایه درخت

 شب و نور ستارگان

حرم ها که  آینه کاری حرم و نور چلچراغ81ص -
 اندرا زیبا و نور را ایجاد کرده

 نقش نور در :  نور -7
 ،، چشمه های نور درون

  سایه،تفاده از نوراس
 خواندن  ، صدای پای اسب40ص

  آواز گنجشک ها ، خروس
 شکستن عینک تولید صدا می 54ص
 ف زدن حر،کند

 ،نآدر بخش انس با قر
صوت قرآن از ضبط 

 ،شودصوت پخش می
آنها گوش کرده و هم 

 خوانی می کنند

 نکاتی در مورد اینکه برای داشتن گوش 29ص -
 م چه کارهایی باید انجام دهیمسال

 انواع ،تولید صدا:  صدا-8
  مقایسه صدا ،صدا



 

 

ضعیت موجود کتاب
    بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

٣٠
  )پایه دوم دوره ابتدایی  (بررسی وضعیت موجود کتب درسی 

  83-84سال تحصیلی 

 علوم فارسی ریاضی قرآن هدیه های آسمان

   گرمی و خنکی هوا4درس 
  وجود نسیم خنک48ص

وجود هوا در اطراف :  هوا-9 - - -
 ، نیاز جانداران به هوا،ما

 راه های پاکیزه ،کاربرد هوا
 نگهداشتن هوا

   وزش باد، گرمی و خنکی هوا4درس
   گرمی هوا58ص
   نسیم خنک48ص

 هوا تغییر می -10  وزدبادهایی که بیشتر در پاییز می 109ص   -  -
 ، باد،هوادمایاندازگیری،کند

 استفاده ،تعیین جهت وزش باد
  از باد

  آیند ابرها می3درس 
   باران و خاک48ص
   گلی بودن لباس دخترک، بوی خاک48ص

 بارش باران بر روی زمین و از بین بردن 63ص  -  -
  اهان و درختانریشه گی

: کند  روی زمین تغییر می-11
اثر آب و باد در فرسایش 

های  اثر پوشش،سطح زمین
  گیاهی روی خاک

   برای پاکیزگی26ص
   غذای خوشمزه62ص
   نماز نوعی ورزش34ص
   افطار شیرین38ص
   وجود غذا برای مهمان40ص
   تا ب سواری   ،هواپیما 48ص
   استراحت، شستن صورت 58ص
  

رآنی  پیام ق17ص
 برای) عدم اسراف(

ماندن به اندازه  سالم
  غذا بخوریم

چندوسیله معرفی5ص
 153و146 بهداشتی

تصویر چند میوه و 
  ن در رشد بدنآثیر أت

یاضی   بازی و60ص
ها و نیاز معرفی  میوه،

بدن برای رشد به این 
  میوه ها

ی ها دندانن  افتاد، بزرگ شدن بچه ها18ص
ی و مواظبت از میها ی دا شیری و رویش دندان

  ها برای سالمتی دندان
دن برای اینکه سالم و  نظافت ب،یگ پاکیز23ص

  دسالمت باشی
  
  
  

 ،میزان رشد:  رشد بدن-12
 نیاز به ،عوامل موثر در رشد

 ورزش و ، استراحت،غذا 
لزوم حفظ پاکیزگی برای 

  سالمت و رشد بدن



 

 

٣١
 

ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

 
 

  ردیف موضوع صفحه
 1 و سالمتی انسان ها تأثیر زیادی دارد  فاده از میوه ها در بهداشتاست 153-150-146-66-57-22-5-2صفحات 

 2 مصرف به اندازه بستنی در سالمتی کودکان تأثیر دارد  2صفحه 

متی در رسیدن به بهداشت فردی و سال...... داشتن وسایل شخصی مثل شانه ، حوله ، مسواک ، و  85-5-22صفحات 
 دخالت زیادی دارند

3 

 4 استاستفاده از ماهی در برنامه غذایی بسیار مفید 143-14صفحات 

مصرف گوشت در برنامه غذایی کودکان بسیار  و استفاده از گوشت گاو، گوسفند ، مرغابی ، مرغ  64-50-15-14صفحات 
 مفیدند

5 

-109-108-107-85-75-73-17صفحات 
118-128-130-131-134 

 6 لی چون میخ ، چکش ، مداد نوک تیز و پول کثیفمراقبت کودکان از خود هنگام استفاده از وسای

 7 کفش مناسب وکاله ، کفش ، ژاکت ،  دستکش : استفاده از پوشش مناسب در مناطق مختلف شامل  105-90-86-31-24صفحات 

 ،داشتن نظم روزانه اعم از نظافت در صبح ، خوابیدن به موقع در شب ، صبح زود بیدار شدن 72صفحه 
 نقش آن در سالمتی و بهداشت افراد خصوصاً کودکان .... ه و خوردن صبحان

8 

 9 مصرف بیسکویت به عنوان میان وعده برای سالمتی کودکان مناسب است  120-119-118صفحات  

 10 استفاده از قارچ در برنامه غذایی کودکان برای رسیدن به بهداشت و سالمتی الزم است  50 -81صفحات 

 11 ن به قفس نگهداری حیوانات از جهت ایمنی و بهداشت الزم است نزدیک نشد 56صفحه 

  12 اهمیت درخت ، درختکاری و نقش آن در تمیزی هوا، زیبایی و ایجاد فضای سبز و مناسب  161-133-132-98صفحات 
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 بررسی وضعیت موجود کتب درسی دوره ابتدایی پا یه سوم

  83-84سال تحصیلی 

 مفاهیم علوم ریاضی هنر  فارسی  قرآن  نیهدیه های آسما  اجتماعی

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

در گردش گروهی 
دانش آموزان مفهوم 
همکاری را در این 
درس بیشتر مشخص 

  می کند
 مهربانترین 3درس 

ای به دوست اشاره
  ا دارد غذ به مفهوم نیاز

نیاز به پوشش : 5درس 
ارتباطی با این بخش 

  دارد

-  

های با استفاده از موضوع
شاء مثل انشاء در ژه انیو

مورد زندگی گروهی 
  کهبعضی از حیوانات

ی وانددر یا دگیر تمی
  کمک خوبی باشد

وان با قسمت تمی
 در درس کاردستی

هنر هماهنگی 
دانست که با کمک 

 النه  بهابزار مناسب
و  سازی یرندگان

به محل زندگی 
اشاره می جانوران 

  دکن
 

در درس ریاضی با 
اشاره به تناظر یک به 
یک و در آموزش علوم 
و مرتبط ساختن مفهوم 

  مورد نظر
 ،ماهی،قورباغه:جانوران

  مار
 ،جهیدن: نوع حرکت

 خزیدن، شناکردن

 نیاز به محل -1
   مناسب زندگی

 نیاز به غذا -2
 نیاز به هوا -3
 نیاز به آب -4
نیاز به زندگی  -5

  گروهی و همکاری
 

 
 :1بخش 

نیازهای 
 جانوران

- 
 
 
 
 
 
 
  

 2 بخش با اشاره به
علوم جانوران مهره دار 

وپژه پرندگان و نوع ه ب
زندگی آنها در درس 

 و حس همکاری و 12
کمک به حیوانات و 
عالقمندی را در بچه 

  وجود می آوریمه ها ب

-  
 علوم ارتباطی16ص

زیادی با رابطه 
روانخوانی در فارسی 

  دارد

ترسیم و نقاشی 
کردن جانوران و 
مشخص کردن 

 اعضای بدن آنها

- 

  ماهی ها -1
 دوزیستان -2
 خزندگان -3
 پرندگان -4
 پستانداران -5

  :2بخش 
جانوران 
 مهره دار
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ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
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 بررسی وضعیت موجود کتب درسی دوره ابتدایی پا یه سوم

  83-84سال تحصیلی 
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درس یک توقف 
کوتاه را می توان 
به گوناگونی 

رتبط سا گیاهان م
خت زیرا در مورد 

 محصوالت
کشاورزی توضیح 
داده است و درس 

سوی شمال هم ه ب
 همینطور است

  

 بچه های 13درس 
طبیعت با کمک از 

ب مشترک گیاهان و مطال
بخشی از جانوران و 

های  یادآوری اندام
گیاهان درس را بهتر 

  آموزش می دهیم

-  

در درس ما فقط یک کره 
زمین داریم با استفاده از 

عنوان ه درس گیاهان ب
بخشی از موجودات روی 
کره زمین می توان یادگیری 

  را ساده تر نمود

روش خشک کردن 
های درختان و  برگ

 ساختن اشکال
مختلف با برگ 

یادآوری  ، درختان
 علمی مراحل

ی  کاردست،)ف.ج.م(
 اشاره به ،با میوه کاج
 هنگام میوه گیاهان

 فیمعر

- 

 ، برگ، ساقه،ریشه
 دانه گیاهانی ،گل

که به جای گل 
 مخروط دارند

: 3بخش
 گیاهان

-  -  -  

ی با وزآبان زتلفیق با 
مشاهده صفحه اول بخش 

 دانش آموز بتواند 4
سازد و بیان کند و ی بداستان

 جمله بسازد که هایا با واژه
می تواند در یادگیری و 
اشتراک این دو با هم نقشی 

 کامل کردن ،داشته باشد
- جمله،جمالت بدون فعل

 خالقیت در زبان ،سازی
  آموزی و انشاء

  

ساختن دماسنج و 
مدرج کردن آن 
ارتباط زیاد با 
کاردستی و درس 

 هنر دارد

 مدت زمان ذوب یخ را
اندازه گیری کنند که با 
استفاده از مبحث ساعت 
در ریاضی و مقایسه 

های ذوب در  زمان
شرایط مختلف و 
همچنین مشخص کردن 
نوع انرژی و منبع که 

 با مبحث مجهول ارتباط
رد یابی در ریاضی دا

و مدرج کردن ) 58ص(
 دماسنج

تبدیل جامد و مایع 
 ذوب ،به یکدیگر

 تبدیل مایع و ،شدن
 ،یگر گاز به یکد

  تبخیر،انجماد

 :4 ،5بخش  
  گاز ومواد

 )2و1(



 

 

ضعیت موجود کتاب
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٣٤
 بررسی وضعیت موجود کتب درسی دوره ابتدایی پا یه سوم

  83-84سال تحصیلی 

 مفاهیم علوم ریاضی هنر  فارسی  قرآن  نیهدیه های آسما  اجتماعی

-  -  -    

یر کشیدن به تصو
تصورات خودشان از 

های مختلف انرژی
در فعالیت های 

   ارتباط دارد58ص

مشخص کردن تعداد 
منابع انرژی در منزل 
ومقایسه آنها در نمودار 
ستونی با مبحث رسم 
نمودار در ریاضی 

  اشتراک زیادی دارد

 انرژی ،انرژی حرکتی
 انرژی  ،گرمایی
  انرژی صوتی ،نورانی

  ، انرژی الکتریکی،
تبدیل انرژی به 

  یکدیگر

   :6بخش 

-  -  -  

 این بخش 71در صفحه 
با از کتاب در ارتباط 

زبان آموزی و پرورش و 
 مبحث فکر ،خالقیت 

 تصورات خود را کنید 
هایی در قالب پیش بینی

  بیان می کنند

-  

در فعالیت پیشنهادی 
ر برق و خواندن کنت70ص

و قرار دادن آن در یک 
جدول و مشخص کردن 
مقدار انرژی مصرفی در 

 ساعت که با مفهوم 24
 جمع و تفریق ،عدد نویسی

با انتقال ضرب اعداد و 
رسم نمودار ریاضی 

  اشتراک دارد

 انرژی آب ،سوخت
 انرژی ،جاری و باد

 انرژی را ،خورشید
درست مصرف 

جلوگیری از ( کنیم
  )هدر رفتن

 : 7بخش 
  منابع انرژی

باکمک گرفتن از 
 علوم 8درس 

چرخه آب درون 
توان می زمینی

درس محیط 

-  -  
لمات ویژه این از ک

 ،درس در جمله سازی 
هم معنی  هاهم خانواده

  ها به کار گرفته می شود
-  

 جدول با کشیدن نمودار
نوع آلودگی و طریقه از 

روری بر رسم بین بردن م
 در ،نمودار در ریاضی است

 کمک 8 بخش 81ص 
زیادی در انجام این فعالیت 

آب در ، چرخه آب 
 آب درونی ،هوا 

آب در  ،خشکی 
  آب، زمین زیر

 تهیه و ،آشامیدنی
 آب آشامیدنیتصفیه

  :8بخش 
آب دورنی 

  زمین
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ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

 
 بررسی وضعیت موجود کتب درسی دوره ابتدایی پا یه سوم

  83-84سال تحصیلی 

 مفاهیم علوم ریاضی هنر  فارسی  قرآن  نیهدیه های آسما  اجتماعی

زیست اجتماعی 
را که زندگی در 
شمال را توضیح 

دهد راحتتر  می
  تدریس نمود

 ساختن ماکت ،دارد
 ، تعداد ،چگونکی حجم 

ها و ابعاد ماکت از اندازه
  ریاضی کمک گرفته شده

  رود ، چاه چشمه،

عبور از درس 
اصفهان به کمک 

های نقشه دریا
شمال و جنوب 

 داده که را نشان
 علوم 9به درس 
شود و مرتبط می

دانش آموز با 
توجه به درس به 
سوی شمال و 

حیط زیست در م
اجتماعی با فرق 

 ،یانوس  اق ،دریا
ریاچه و رود ها د

  آشنا می شود
  
  

 بچه های 13درس 
طبیعت با این مبحث 

 جهت ،ارتباط دارد
  حفظ محیط زیست

-  

ن آموزی تلفیقی با زبا
  با کلماتی مانند موجًمثال
 ساحل شنی آشنا شده و

 خواهیم کهاز آنها می
جمالتی بسازند تا به 
یادگیری مفاهیم علوم نیز 

و 5 درس ،کمک کنیم
مورد فارسی در  19

فظ منابع حبهداشت و 
  طبیعی

-  -  

 تفاوت ،اقیانوس 
آب دریاها با چشمه 

ها  نمک، و چاه
چگونه وارد آب 
 ،دریا می شوند

حرکات آب دریا 
، موج، کف دریا

استفاده از دریا 
 شیرین ،غذای نمک

 ا،کردن آب دری
 آلودگی ،کشتیرانی

  دریا
  
  
  
  

   :9بخش 
  دریا ها
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٣٦
 بررسی وضعیت موجود کتب درسی دوره ابتدایی پا یه سوم

  83-84سال تحصیلی 

 مفاهیم علوم ریاضی هنر  فارسی  قرآن  نیهدیه های آسما  اجتماعی

  
  
  
  
-  

  
  
  
  

-  -  -  
یر  توانند تصومی

ه ها را کشیدماهیچه
و بر روی مقوا به 

   دهندارایهکالس 
-  

 ،ها ماهیچه
  مفصل،استخوان

ی هایبآسها،
 استخوان و ماهیچه

ستگی استخوان شک
آموزش حمل فرد 

دچارناراحتی 
  اهیچهماستخوان یا 

  
  

  
  :10بخش 
  حرکتی

  
  
  
  
-  

  
  
  
  

-  -  -  
نقاشی و تصویر 
مربوطه را بکشید و 

  به کالس بیاورید

 علوم که ترتیب 11بخش 
ل گوارش است از دهان عم

 سوم ، دوم،به صورت اول
و به طور کلی ارتباط با 
 عدد نویسی و ترتیب اعداد

تواند داشته باشد البته می
ها و  اشاره به تعداد دندان
 4ات3(طول روده باریک 

  )متر
  

تعریف عمل گوارش 
دستگاه  هایقسمت

 ،مری ،دهان، گوارش 
  و تعاریف آنهاروده

 تشریح ،شیره معده
 روده ،عمل هضم غذا

عمل جذب و ،باریک،
  کبد، دفع روده بزگ 

  
  
  
  

  
: 11بخش

دستگاه 
  گوارش
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-  
بخش چه غذایی 
بخوریم با درس نان 

  تازه ارتباط دارد
-  -  -  

ه تعداد مواد متفاوت که ب
جود دارند اشاره در غذا و

 ،دارد مثل پروتئین ها
 قند ، چربی ها،ویتامین ها 

 آب که باز هم ،هو نشاست
با ترتیب اعداد دارد 
همچنین استفاده از نمودار 

 و 157ستونی در صفحه 
ارتباطی نزدیک با بحث 
آموزش نمودار ستونی در 

اضی پایه سوم  ری89ص
های دارد و در رسم جدول

ویژه این بخش از ریاضی 
کمک گرفته شده است و 
به طور کلی در این بخش 
از اعداد ریاضی استفاده 

  دی داردزیا

غذاهای چه
 ، چربی ،بخوریم
  ویتامین،پروتئین

 ، قند و نشاسته،ها
های دندان،آب
 راه کارهای ،سالم

برای داشتن دستگاه 
  گوارش سالم

  
  
  
 

 : 12بخش 
گوارش 

  سالم
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٣٨
  ) پایه چهارم -دوره ابتدایی (موضوعات بهداشتی مندرج در کتاب های درسی 

  83 -84 سل تحصیلی 
  عموضو  عنوان کتاب

  ) اندام های حرکتی  ( 7 فصل -1  علوم
 استخوان آسیب دیده ، در رفتگی ، رگ به گرفتگیهمچنین عکس و گچ ) با ورزش و غذای مناسب (  استخوان ها،سالمت ماهیچه 

  رگ شدن ، تورم ، پارگی تاندوم 
  ) دستگاه گوارش  ( 11 فصل -2  علوم

  ا خوردن و به موقع دفع مواد زاید از بدن بهداشت دهان و دندان ، به اندازه و به موقع غذ
   12 فصل -3  علوم

  گوارش سالم ، خوردن انواع مواد خوراکی ، بهداشت دهان و دندان 
  .  مربوط به آلودگی محیط زندگی می باشد12 صفحه   ریاضی

  . ها از میوه جات استفاده کرد توان برای تأمین ویتامین با توجه به عکس می36صفحه 
  . با توجه به عکس این دانش آموز هشداردهیم تا بچه ها دستشان را در دماغشان نگذارند 69صفحه 
  . در هنگام بازی مراقب خود و دوستانمان باشیم 85صفحه 
  . سعی کنیم کمتر از وسایل شخصی استفاده کنیم تا هوا آلوده نشود 86صفحه 
  ... ند گربه باشیم تا  در وقت غذا خوردن سعی کنیم مواظب حیواناتی مان150صفحه 
  .  خواب به موقع و کافی در سالمتی مؤثر است 160صفحه 

  
  

برای سالمتی و محیطی سالم باید خانه و محله و شهرخود را پاکیزه نگه ) : ره زمین داریم ما فقط یک ک ( 27صفحه : رس پنجم د
شعر باهم  ( 33 در حفظ و پاکیزگی کره زمین بکوشیم صفحه داریم ، طبیعت موجب پاکیزگی هوا و شادی روحیه می شود پس باید
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ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

 
  ) پایه چهارم -دوره ابتدایی (موضوعات بهداشتی مندرج در کتاب های درسی 

  83 -84 سل تحصیلی 
  عموضو  عنوان کتاب

  تأکید شده است که باید محیط زندگی خود را پاکیزه نگه داریم) بخوانیم   فارسی 
  .ن شده گردش در طبیعت و هوای پاک برای سالمتی بدن الزم است اکه در آن بی) : گردش در طبیعت (  درس هفتم 43 صفحه 
  .بیماری باید به پزشک مراجعه کرد و چنانچه عمل جراحی الزم بود باید انجام داددرمان جهت :  درس نهم 54صفحه 

  . کوهنوردی نوعی ورزش است . ورزش هم ضروری است.کوهنوردی برای سالمتی بدن الزم است:  درس هجدهم  114 صفحه 
شوند  بنابراین  بردن آلودگی هوا میجب از بینکنند و مونگل و اکسیژن که درختان تولید میفواید ج:  درس نوزدهم 120صفحه 

  برای سالمتی خودمان هم که شده باید مراقب جنگل باشیم 
 بپوشیم و به مهوای سرد موجب سرماخوردگی می شود ، پس باید لباس گر)  گی ها مداد رن(  درس بیست و دوم 135فحه ص

  .اندازه کافی استراحت کنیم تا بیمار نشویم 
  .و بهداشت به آب کافی نیازمندیم  برای سالمتی 141 صفحه 

  .انواده باعث بهداشت روان و آرامش روح و سالمتی بدن می شود همکاری و تعاون در محیط خ : 2حه صف  درس اجتماعی 
   .مسواک و لیوان به بهداشت فردی اشاره می کند: تصاویری مانند  : 6صفحه 
  .استفاده از گیاهان صحرایی جهت درمان است  : 9صفحه 
  می توان با استفاده از تصاویر به فواید میوه های تازه اشاره نمود  : 29صفحه 
   . مأمور آتش نشانی می باشد که برای حفظ سالمت بدن در زمان مأموریت ، از لباس مخصوص استفاده می کندرتصوی : 31صفحه 
  . در جهت سالمت روانضی از اماکن دیدنی مانند موزه ها بازدید از بع : 39صفحه 
  .های شمالی ایران و تماشا کردن طبیعت به منظور ایجاد آرامش روح و روان رفتن به مسافرت مخصوصاً شهر : 43صفحه 
  .باشد  هوای پاک و نیاز انسان به آن میمحیط زیست که بازهم اشاره به : 47صفحه 



 

 

ضعیت موجود کتاب
    بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

٤٠
  ) پایه چهارم -دوره ابتدایی (موضوعات بهداشتی مندرج در کتاب های درسی 

  83 -84 سل تحصیلی 
  عموضو  عنوان کتاب

  .متی انسان ها استفاده از جنگل و طبیعت و نگهداری از جنگل جهت پاکیزگی هوا و سال : 49صفحه 
های درس دینی ، هدیه

  آسمانی 
   .شودهنوردی باعث سالمت جسم و روان می ورزش و کو : 10درس دوم صفحه 
  .شود ه به وضو گرفتن و بهداشت فردی میاشار : 30درس دهم صفحه 

  .ردی مناسب است های طبیعت و استفاده از فضای سبز و لذت بردن از آن جهت بهداشت فبچه : 36درس سیزدهم صفحه 
  .در مورد نیاز انسان به خواب و استراحت  : 54درس نوزدهم صفحه 

  .های مختلف و به اندازه خوردن غذا توصیه شده است در مورد نقش غذا : 68 پنجم صفحه درس بیست و
  .تصویر کتاب درباره هوای پاک و تأثیر آن بر سالمت جسم و روان  : 78صفحه 

  
  



 

 
 

٤١
 

ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

 
  )دوره ابتدایی پایه پنجم( ندرج در کتاب های درسی موضوعات بهداشتی م

  83 -84سال تحصیلی 
  موضوعات بهداشتی   عنوان کتاب 

  
  فارسی

   هستم   من جاندار4 پارگراف 54صفحه  . از من نگهداری کنید
  پس می دهد  ) O2( را گرفته و اکسیژن  ) CO2( ار گاز کربنیک گیاهان ک

  .ی کنید  ، الکل را معرف64درس رازی صفحه 
   ، تأسیس هالل احمر و صلیب سرخ و نقش آنها در جنگ و حوادث ناگهانی و واکسیناسیون 88 -89هالل احمر صحه 

   .)موضوع انگل ها ( جانوران بی مهره  :  4بخش   علوم 
  .دستگاه تنفس  : 11بخش 
  .گردش خون  : 12بخش 

  .یزه است یا آلوده  هوای شهر پاک5محیط زندگی ما ، صفحه  : 1درس   جغرافیا 
  . ، فعالیت در کالس چه عواملی موجب آلودگی دریا می شود ، آلودگی دریا چه زیان هایی دارد 49صفحه 
  .زیم  زباله ها را در رود خانه ها بریچرا نباید:  ، گفتگو در کالس 54صفحه 

  . ، مدرسه وظیفه مربی بهداشت پرسیده شده است 115صفحه   : 3درس   مدنی 
  .زندگی روستایی ساختمان خانه بهداشت توسط جهاد و هوای تازه و تمیزی که در روستا است  : 5درس 

 



 

 

ضعیت موجود کتاب
    بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

٤٢
  

  )دوره ابتدایی پایه پنجم( موضوعات بهداشتی مندرج در کتاب های درسی 
  83 -84سال تحصیلی 

 ردیف علوم فارسی ریاضی جغرافی قرآن دینی مدنی

 51های صفحه مسأله    
 )در مورد مخلوط( 
  مفهوم حجم-2

درس جابر بن 
 حیان

مشخصات (ساختمان مواد 
مولکول ها و سه ،مواد

حالت ماده و نیز عنصر و 
 )ترکیب و مخلوط

 :فصل اول
 

  علوم فیزیکی
 

 صنایع 5درس    
  )تبدیل(پتروشیمی 

 

شامل ( تغییرات مواد   
تغییرات فیزیکی و 

 )شیمیایی مواد
 

 تصویر 18صفحه   
 5ماشین درس 

  ایرانصنایع

 بازی و 72صفحه 
 ریاضی

 سطح ،اهرم ( ماشین ها  درس یازده ادیسون
  )شیب دار

های  حرکت16درس   
  زمین 

 

چشمه های (نور و رنگ   
 ذره بین و ، منشور،نور

  ) عدسی آن
 

14و13و12و11آیات  
 سوره قاف ص 15و 
چگونگی  (17و16

 )  خلقت کره زمین

  جغرافی4درس 
 قاره های 14درس 
 جهان

 ها مسألهبعضی از 
و 98 و 74ص (مانند 

60 
 عدد نویسی

 چشمه و 4درس 
 5درس  سنگ
  های مرجعکتاب

 درس طوفان نوح

های سنگ(تاریخچه زمین 
 فسیل تاریخچه ،رسوبی

های جانداران و تغییر 
 ) خشکی ها و دریاها

 
 

 :فصل دوم 
 علوم زمین



 

 
 

٤٣
 

ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

 
  )دوره ابتدایی پایه پنجم( موضوعات بهداشتی مندرج در کتاب های درسی 

  83 -84سال تحصیلی 
 ردیف علوم فارسی ریاضی جغرافی قرآن دینی مدنی

 سوره قاف 7و5آیات   
در رابطه با  ( 15ص

 )گیاهان

 پراکندگی 8و 7ص
 جمعیت
 کشاورزی و 3درس 

 دامپروری

خاک زندگی بخش   
 گیا خاک و ،تشکیل خاک(

  )فرسایش خاک

 تعاون 8درس 
جمعیت هالل (

 )احمر

 دینی 20درس 
 نماز آیات

در رابطه با (دایره   
 )شکل زمین

ساختمان ( آرام زمین نا 
 آتشفشان و ،درونی زمین

  )زلزله
 

 ،جلبک ها(ده جانداران سا  درس تقسیم    
 )باکتری ها و قارچ ها

  مساله133و5ص    
  مساله61ص

مبارزه ی پنهان ویروس ها  
 ) واکسن،های دفاع  راه،

 :فصل سوم 
علوم زیستی 
 و بهداشت

دستگاه عصبی و اندام       
 ،حس بینایی(های حسی 

 ) بویایی و المسه،شنوایی
 

درس اول دینی  
برگ سبز گیاهان

وط به های مربدرس 
ی کشورهای همسایه

 ایران

 14درس  
  من دشمن دوستان 

  خویشم-
 به ورزش 26درس 

 تن خود به نیرو کنیم

 انسان و محیط -11
 ،ی غذاییزنجیره(زیست 

محیط زیست و اثر انسان 
 )بر آن و جمعیت

 



 

 

ضعیت موجود کتاب
    بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

٤٤
  بررسی وضعیت موجود کتاب های درسی دوره راهنمایی

  83 -84سال تحصیلی 
  مالحضات  صفحه  فصل  پایه  تیموضوعات بهداش ردیف

 نیز به 100بحث و پیش بینی کنید صفحه   100  9  اول  آلودگی محیط دریا  1
 ارایه راهکار هایی در این زمینه پرداخته است 

 به 115ید صفحه اطالعات جمع آوری کن  115  11  اول  های شایع انگلی و چگونگی اتقال به بدن انواع کرم  2
ی محل زندگی های انگلتحقیق درباره کرم

  دانش آموزان مربوط می شود 
طبقه بندی میکروب ) میکروب ها ( سرآغاز علم میکروب شناسی   3

هایی که توسط ها ، باکتری ها ، فعالیت باکتری ها ، بیماری
ها و آلودگی پوسیدگی دندان ، باکتری. شود ها منتقل میباکتری

ها که عضی بیماریای مفید ، آغازیان و بهسازی باکتریغذا ، هاگ
  های ذره بینی ، ویروس ها شود ، قارچتوسط آغازیان منتقل می

  
  
  اول

  
  
14  

  
  

158- 145 

های ، روش149بدانید صفحه  تربیش
پاستوریزه  استریلیزه کردن شیر جمع آوری 

 راه های محافظت غذا 150اطالعات صفحه 
 152 آزمایش صفحه ،در برابر میکروب ها

  کشت باکتری 
  بیش تر بدانیم  132  10  دوم  فزایش چربی در غذاها باعث بروز بیماری فشار خون می گردد ا  4
ها ، ویتامین ها ، ها ، چربیها ، پروتیندراتغذا چیست ، کربوهی   5

  مواد معدنی 
 128اطالعات جمع آوری کنید ، صفحه   128  10 دوم 

. خوار -خوار یا خامهای غذایی گیاهرژیم
های  افزودنی128صفحه تر بدانید بیش

ترکیبات غذایی اطالعات جمع آوری کنید 
   تاریخچه کشف ویتامین ها 124صفحه 



 

 
 

٤٥
 

ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

 
  بررسی وضعیت موجود کتاب های درسی دوره راهنمایی

  83 -84سال تحصیلی 
  مالحضات  صفحه  فصل  پایه  تیموضوعات بهداش ردیف

 افزایش جمعیت و 129 صفحه ،ترسیم کنید 129 -131  10  دوم  غذا یک مشکل جهانی   6
 131تر بدانید صفحه ،بیشکمبود غذا 

  گرسنگی ، سیری ، اشتها 
   134شکل بیشتر بدانید صفحه   134  11 دوم   ثیر دارند هایی که در پوسیدگی دندان تأباکتر  7
های ضد اسهال و ضد یبوست چه نوع موادی دارند و در دارو  8

  کجای لوله گوارش کار خود را انجام می دهند 
  اطالعات جمع آوری کنید  142  11 دوم 

گیری فشار خون و فشار خون باال یا پایین و مطالبی پیرامون اندازه  9
  یواره سرخرگ هاسخت شدن د

 گیری کنید و اطالعات جمع آوری کنید اندازه  157  13  دوم

    164  14  دوم    10
 صفحه ،های دفعی را جمع آوری کنیداندام 165 -168  15 دوم   دستگاه دفع ادرار   11

 مقایسه خون و 168 صفحه ، تفسیر کنید127
- اطالعات جمع آوری کنید ، بیماری،ادرار

  168های کلیه صفحه 
های الکتریکی و طرز کار آن برای جلوگیری از سوب دهندهر  12

  ورود آالینده های کارخانه ها به هوا 
  ) علوم و فناوری ( تر بدانید بیش  93  8 سوم 

  108تر بدانیم صفحه بیش  108  10  سوم  ساختمان استخوان و پوکی استخوان   13



 

 

ضعیت موجود کتاب
    بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

٤٦
  بررسی وضعیت موجود کتاب های درسی دوره راهنمایی

  83 -84سال تحصیلی 
  مالحضات  صفحه  فصل  پایه  تیموضوعات بهداش ردیف

  110تر بدانیم صفحه بیش   110  10  سوم  دیسک و کمر درد  14
تریت و تخوان ، ضرب دیدگی ، در رفتگی ، آرشکستگی اس  15

  روماتیسم
   112 -113  10 سوم 

  116بیش تر بدانید صفحه   116  10  سوم  گرفتگی ماهیچه  16
  122بیش تر بدانید صفحه   122  11  سوم  تأثیر مواد مخدر در انتقال پیام های عصبی   17
  126جمع آوری اطالعات صفحه  125 -126  11  سوم  بیماری قند رمون انسولین و ونی ، هودر دستگاه هورم  18
نوجوانی و بلوغ ، رشد، بلوغ ، تغیرات جنسی ، تغیرات عاطفی ،   19

  عواطف و رفتار ها 
   127 -133  12  سوم

آدمی و محیط زیست ، منابع طبیعی ، حفظ محیط زیست ،   20
   انسان و تغییر در طبیعت، باران اسیدی،آلودگی هوا

کود های شیمیایی و ، 147بحث کنید صفحه   146 -16  14  سوم
 15 مشاهده کنید صفحه ،غیر شیمیایی
بازیافت ، 151فکر کنید صفحه ،آلودگی هوا 

روش های کاهش اثرات ، 152فعالیت صفحه 
  های اسیدی باران

 DDT اثرات 154فحه بحث کنید ص    14 سوم    اهداف کنفرانس بین المللی اقلیم جهان 156تر بدانید صفحه بیش  21

  



 

 
 

٤٧
 

ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

 
  

 
   کتب درسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهیدبررسی وضیعت موجو

  83-84سال تحصیلی 
 عنوان کتاب پایه تحصیلی فصل موضوع

  : های جمعیتوپژگی پویایی جمعیت و جوامع زیستی شامل
   اندازه-
  تراکم-
  )توزیع(پراکنش -
  های رشد جمعیتالگو-
   آهنگ رشد-

  
6 

    رشته علوم تجربیپیش دانشگاهی
  زیست شناسی

 

  :هاها و باکتریویروس
  ویروس -
  باکتری ها -

9  
  

   پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
  زیست شناسی

  :آغازیان
  های آغازیانوپژگی -
 گوناگونی آغازیان -
 آغازیان و سالمتی -
 درمان و پیشگیری از ماالریا -
  واکسن ماالریا -

10    
  

 پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی

  
  

   شناسیزیست

  :رچ هااق
  ویژگی قارچ -
 گوناگونی قارچ ها -
  همزیستی قارچ ها -

11    
 پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی

  
  زیست شناسی



 

 

ضعیت موجود کتاب
    بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

٤٨
   کتب درسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهیدبررسی وضیعت موجو

  83-84سال تحصیلی 
 عنوان کتاب پایه تحصیلی فصل موضوع

  های دفاعمکانیسم: ایمنی بدن
  اختالل در دستگاه ایمنی -
 ایدز- -
 آلرژی -

1   
 )علوم تجربی(سال سوم متوسطه نظری 

  
زیست شناسی و 

 2آزمایشگاه 

  :دستگاه عصبی
   کار نرونها ساختار و-

  اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی -
 تساعتیاد چی -
 اثرات نیکوتین -
 اثرات تنباکو -
 عملکرد برخی از مواد مخدر -
 ساختار و کار دستگاه عصبی -
  اندام های حسی: حواس  -

2    
  
  
  

 )علوم تجربی(سال سوم متوسطه نظری 

  
  
  
  

زیست شناسی و 
  2آزمایشگاه 

 -   بینی- زبان- گوش-های چشم بیماری- چشم- پوست
  هورمون ها و دستگاه درون ریز

   DNA: ماده ژنتیک
  کروموزم ها و میتوز

  "اختالل در تنظیم چرخه سلولی“ سرطان
  سندرم داون : میوز و تولید مثل جنسی

  احتمال و وراثت
  

5    
  
  
  

 )علوم تجربی(سال سوم متوسطه نظری 

  
  
  

زیست شناسی و 
  2آزمایشگاه 



 

 
 

٤٩
 

ضعیت موجود کتاب
بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

 
   کتب درسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهیدبررسی وضیعت موجو

  83-84سال تحصیلی 
 عنوان کتاب پایه تحصیلی فصل موضوع

روش های تولید مثل جنسی در :انورانتولید مثل و رشد و نمو ج
  جانوران

  دستگاه تولید مثل مرد و دستگاه تولید مثل زن: تولید مثل انسان 
   تعریف بیماری های مقاربتی-نمو جنین

  

11    
 )علوم تجربی(سال سوم متوسطه نظری 

  
زیست شناسی و 

  2آزمایشگاه 

  گوارش غذا: تغذیه و گوارش
  دستگاه گوارش انسان

  زخم معده
 غذیه گیاهی و خاکت

5  
 

  
  

 )علوم تجربی(سال دوم آموزش متوسطه نظری 

زیست شناسی و 
 1آزمایشگاه 

زیست شناسی و  )علوم تجربی(سال دوم آموزش متوسطه نظری  6  سرفه و عطسه،دستگاه تنفس انسان: تبادل گازها
  1آزمایشگاه 

زیست شناسی و  )علوم تجربی(ال دوم آموزش متوسطه نظری س 7 انعقاد خون دستگاه لنفی خون،دستگاه گردش خون: گردش مواد
  1آزمایشگاه 

زیست شناسی و  )علوم تجربی(سال دوم آموزش متوسطه نظری  8 دستگاه دفع ادرار: تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید
  1آزمایشگاه 

زیست شناسی و  )علوم تجربی(سال دوم آموزش متوسطه نظری  9 ورزش و نرمش ماهیچه و استخوان: حرکت
  1آزمایشگاه 

 تجدید -منابع آب در طبیعت -مایعی کم یاب در عین فراوانی
 – آب به عنوان یک حالل - مصرف آب- طبیعی منابع آبیپذیر

  آلودگی گرمایی آب
   آلودگی آب با کاتیون های سنگین-آالینده های اسیدی
  تصفیه فاضالب شهری - تصفیه آب-تامین آب آشامیدنی

1   
  

  اول دبیرستانسال

  
 شیمی –شیمی 

 1برای زندگی 



 

 

ضعیت موجود کتاب
    بررسی و

صیلی   
های درسی در دوره های مختلف تح

٥٠
   کتب درسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهیدبررسی وضیعت موجو

  83-84سال تحصیلی 
 عنوان کتاب پایه تحصیلی فصل موضوع

 ، اثر گلخانه ای، اکسیژن، فشار هوا، تنفس،هوا: در پی هوای پاکیزه
 کنترل ، باران اسیدی، انسان و آلودگی هوا، آلودگی هوا،اوزون
 آلودگی

2   
 سال اول دبیرستان

 شیمی –شیمی 
 1برای زندگی 

 زباله و زباله -  انواع آنمنابع طبیعی و مصرف دو باره تنها راه ادامه
  انواع زباله–های شهری و راه های دفع آن  زباله-سازی

3   
 سال اول دبیرستان

 شیمی –شیمی 
 1برای زندگی 

 بهبود کیفیت سوخت ،نفت  - ای رو به پایان اندوخته،طالی سیاه
 های نفت جایگزین–ها ن سوختن هیدروکرب–

 شیمی –شیمی  سال اول دبیرستان 4
 1 زندگی برای

 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی 4   لرزهنزمی

  شناخت محیط اجتماعی
  با یکدیگر رابطه گروه هاشکل گیری گروه

 مطالعات اجتماعی اول دبیرستان 1 

ارتباط نظام های  - وابستگی متقابل نقش ها - نقش اجتماعی
 اجتماعی با یکدیگر

 مطالعات اجتماعی  اول دبیرستان 2

  خانواده یک نظام اجتماعی کل - اده یک نظانم اجتماعیخانو
  آسیب های خانواده

  مطالعات اجتماعی  اول دبیرستان  3

  زمین شناسی   علوم تجربی،سوم   2  آلودگی هوا- ژنروارونگی دمایی اینو  - های هواهاثر گلخان

  اویژگی های آب دری
  

  زمین شناسی   علوم تجربی،سوم   3

  ترکیب شیمیایی
  

  زمین شناسی   علوم تجربی،سوم   4



 

  
  فصل چهارم

  
  یجداول عناوین آموزش

  
  

  تعیین عناوین آموزشی سالمت به دانش آموزان
وعات و مباحث آموزش سالمت، عناوین های درسی از نظر موض پس از بررسی وضعیت موجود کتابدر این فصل،

به تفکیک دوره و پایه تحصیلی آموزان های مختلف دانش بر اساس نیازهای گروهآموزش سالمتاصلی و موضوعات 
  . استبیان شده

ها و متون داخلی و خارجی، از تجارب متخصصان  ضمن مطالعه  و بررسی پروژه ها، طرح،برای تعیین این عناوین
 است که در اغلب کشورها ، عناوین اصلی آموزش سالمت به مسألهاین مطالعات بیانگر این . یربط نیز استفاده گردیدذ
 جدول با توجه به مطالعات و 7در این راستا . نش آموزان به جز چند مورد در بقیه موضوعات مشترک هستنددا

  .ها و تجارب کارشناسی به شرح زیر طراحی گردیدها، پژوهشبررسی
  . این جدول بر اساس مطالعات، تجربیات و بررسی شورای برنامه ریزی تنظیم شده است– جدول شماره یک – 1
  .های سایر کشورها به دست آمده است بر اساس مطالعات و بررسی متون و پروژه–ول شماره دو  جد– 2
  . با این تفاوت که در آن ریز موضوعات نیز درج شده استهمان جدول شماره دو است – جدول شماره سه – 3
  .اندست آمدهد به2 و 1ها بر اساس تلفیق جدول های شماره  این جدول– 5 و 4 جدول های شماره – 4
 جدول نهایی شده یعنی عناوین آموزشی مورد نظر هستند و جدول 6 جدول شماره – 7 و 6های شماره  جدول– 5

 است که ریز مجموعه عناوین آموزشی نیز به تفکیک دوره و پایه تحصیلی در ان 6 همان جدول شماره 7شماره 
 ریز موضوعات است که اهداف 179وضوع اصلی و  م59 عنوان اصلی، 12: این جدول شامل. مشخص گردیده است

  .جزیی در مرحله بعدی بر اساس این جدول تعیین گردیده است
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  عناوین آموزشی به تفکیک دوره و پایه های تحصیلی: 1جدول شماره 

 دوره ابتدایی دوره راهنمایی دوره متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم دوم اول سوم دوم سوم چهارم جمپن اول دوم پیش  اول
انیتدبس

عنوان  موضوع
  اصلی

  بهداشت پوست و مو + + + + + + + + + + + ـ ـ
 بهداشت چشم + + + ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 بهداشت گوش + + + + + ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 بهداشت دهان و دندان + + + + + + + + + ـ ـ ـ ـ

 تراحتخواب و اس + + + ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ + + +

  
 سالمت -1

 فردی

 آشنایی با مواد غذایی + + + + + + + + + + + ـ +

 نیازهای تغذیه ای + + + + + + + + + + + + +

 سوء تغذیه ـ ـ ـ + + + + + + + + + +

 پایش رشد ـ ـ ـ + + + + + + + + + ـ

 ایالگوی تغذیه ـ ـ ـ + + + + + + + + + +

 بهداشت مواد غذایی + + + + + + + + + + + + +

  
 سالمت -2

 تغذیه ای

 بهداشت آب + + + + + + + + + + ـ ـ ـ

بهداشت آب فاضالب  ـ + + + + + + + + ـ ـ ـ ـ
 و دفع بهداشتی مدفوع

 زباله و دفع آن + + + + + + + + + + + + +

  
  
  



 

 

ش      ٥٣
     جداول عناوین آموز

  عناوین آموزشی به تفکیک دوره و پایه های تحصیلی: 1جدول شماره 
 دوره ابتدایی دوره راهنمایی دوره متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم دوم اول سوم دوم سوم چهارم جمپن اول دوم پیش  اول
انیتدبس

عنوان  موضوع
  اصلی

مبارزه با بند پایان و  ـ + + + + + + + + + + + +
 جوندگان

بهداشت محیط مدرسه  + + + + + + + + + ـ ـ ـ ـ
 و منزل

 بهداشت محیط کار ـ ـ ـ + + + + + + + + + +

  
 سالمت -3

 محیط

  بهداشت هوا + + + + + + + + + + + ـ ـ
 بهداشت خاک ـ ـ ـ + + + + + + + + ـ ـ

 دگی صوتیوآل ـ ـ ـ + + + + + + + + ـ ـ

 انرژی + + + + + + + + + + + + +

 پوشش گیاهی + + + + + + +  + + ـ ـ ـ -

  حیوانات  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

  
 محیط -4

 زیست

 جمعیت ـ ـ ـ ـ + + + + + + + + +

 سالمت نوجوانی ـ ـ ـ ـ + + + + + + + + +

مراقبت از مادران  ـ ـ ـ ـ + + + + + + + + +
 باردار

 ودکانمراقبت از ک ـ ـ ـ + + + + + + + + + ـ

  
 سالمت -5

 خانواده
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  عناوین آموزشی به تفکیک دوره و پایه های تحصیلی: 1جدول شماره 
 دوره ابتدایی دوره راهنمایی دوره متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم دوم اول سوم دوم سوم چهارم جمپن اول دوم پیش  اول
انیتدبس

عنوان  موضوع
  اصلی

 مراقبت از سالمندان ـ ـ + + + + + + + + + + +

 روابط خانوادگی + + + + + + + + + + + + +

  

پیشگیری از حوادث در  + + + + + + + + + ـ ــ ـ +
 منزل

پیشگیری از حوادث در  ـ + + + + + + + + ـ ـ ـ ـ
 مدرسه

در  ی از حوادثپیشگیر ـ + + + + + + + + + + + ـ
 جامعه

 مقابله با بالیای طبیعی + + + + + + + + + + + + +

 های اولیهکمک + + + + + + + + + ـ ـ ـ ـ

  
  

 حوادث -6
 و ایمنی

  اهمیت تحرک بدنی + + + + + + + + + + + ـ +
 انواع ورزش + + + + + + + + + + ـ ـ ـ

آناهمیت بازی و انواع  + + + + + + + + ـ ـ ـ ـ ـ
 حرکات اصالحی + + + + + + + + + ـ ـ ـ ـ

 مواد نیروزا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ + + + +

  
 تحرک -7

 بدنی

 بهداشت روانی ـ ـ ـ + + + + + + ـ + ـ ـ
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     جداول عناوین آموز

  عناوین آموزشی به تفکیک دوره و پایه های تحصیلی: 1جدول شماره 
 دوره ابتدایی دوره راهنمایی دوره متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم دوم اول سوم دوم سوم چهارم جمپن اول دوم پیش  اول
انیتدبس

عنوان  موضوع
  اصلی

 مهارت های زندگی ـ ـ ـ + + + + + + + = + +

شناخت خود و عزت  ـ ـ ـ + + + + + + + + + +
 نفس

 برقراری ارتباط ـ + + + + + + + + + + + +

 تصمیم گیری ـ + + + + + + + + + + + +

 تفکر نقاد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ + + + + +

  
 سالمت -8

 روانی

 عادات ناسالم ـ ـ ـ + + + + + + + ـ + +

 اهمیت اعتیاد + + + + + + + + + + ـ + +

 مواد مخدر و انواع آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ + + + + +

 پیشگیری از اعتیاد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ + + + + +

های ناشی از بیماری ـ ـ ـ ـ ـ + + + + + + + +
 مصرف سیگار

 ایدز ـ ـ ـ ـ ـ ـ + + + + + + +

  
9-

فتارهای ر
 پرخطر

  هاسالمت و بیماری + + + + + + + + + ـ + ـ ـ
 پیشگیری از بیماری + + + + + + + + + + ـ ـ ـ

 مراقبت از بیماران ـ ـ + + + + + + + + ـ + +

  
10- 

 بیماری ها
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  عناوین آموزشی به تفکیک دوره و پایه های تحصیلی: 1جدول شماره 
 دوره ابتدایی دوره راهنمایی دوره متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم دوم اول سوم دوم سوم چهارم جمپن اول دوم پیش  اول
انیتدبس

عنوان  موضوع
  اصلی

   هاآشنایی با بیماری + + + + + + +  + + + + + +
 اهمیت معلولیت ـ ـ + ـ + + + + + + + + +

 انواع معلولیت ـ ـ + + + + + + + ـ ـ ـ ـ

 پیشگیری از معلولیت ـ ـ ـ ـ + + + + + + + + +

 ولکمک به افراد معل ـ ـ + + + + + + + + + + +

  
11- 

 معلولیت
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     جداول عناوین آموز

   به تفکیک دوره و پایه های تحصیلیآموزش سالمتعناوین  :2جدول شماره 
 دوره ابتدایی دوره راهنمایی دوره متوسطه

پیش 
وم دانشگاهی

س
ول  دوم  

ا
وم  

س
ول  دوم  

ا
جم  

پن
ارم  

چه
وم  

س
ول  دوم  

ا
  

پیش 
  دبستان

شماره  عنوان اصلی موضوع
عنوان 
 اصلی

 سیستم های بدن             
 چرخه حیات             

 1 ولرشد و تح

 تحول مهارت حرکتی             
 تناسب اندام             
صالحیت فردی و              

 اجتماعی

فعالیت های 
 بدنی

2 

 بهبود وضعیت تغذیه             
دریافت غذای سالم و              

 کافی
 تاثیرات اجتماعی             

 3 تغذیه

 تحول             
 سالمت             

تولید مثل و 
 جنسیت

4 

 احساسات و عواطف             
 هویت             
 تصمیم گیری             

بهداشت 
 روانی

5 

 اهداف و نقش ها             
 حمایت ها             
 والد شدن             

زندگی 
 خانوادگی

6 
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  های تحصیلیعناوین آموزش سالمت به تفکیک دوره و پایه :2دول شماره ج

 دوره ابتدایی دوره راهنمایی دوره متوسطه

پیش 
  دانشگاهی

پیش  اول دوم  سوم  چهارم  پنجم  اول  دوم  سوم اول  دوم  سوم
  دبستان

شماره  عنوان اصلی موضوع
عنوان 
 اصلی

 برقراری ارتباط             

 همساالنبا روابط              

روابط بین 
 فردی

7 

 پیشگیری             

  درمان، علل،عالیم             

  حفظ بهداشت             
 

کنترل و 
پیشگیری از 

 هابیماری

8 

  پیشگیری از خطر             
 

مداخله به موقع و              
 هنگام فوریت

  محافظت از خود             
 

ایمنی و 
پیشگیری از 
 آسیب دیدگی

9 

  ثیرات بر بدنأت             
 

  تصمیمات بهداشتی             
 

پیشگیری از 
سوء مصرف 

 مواد

10 
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  های تحصیلیعناوین آموزش سالمت به تفکیک دوره و پایه :2دول شماره ج
 دوره ابتدایی دوره راهنمایی دوره متوسطه

پیش 
  دانشگاهی

پیش  اول دوم  سوم  چهارم  پنجم  اول  دوم  سوم اول  دوم  سوم
  دبستان

شماره  عنوان اصلی موضوع
عنوان 
 اصلی

 آگاهی             

 عوامل کمک کننده             

 جایگزین ها             

پیشگیری از 
 خشونت

11 

فعالیت های محله              
 رسهومد

 عوامل اجتماعی             

 بهداشت عمومی             

بهداشت 
عمومی و 
بهداشت 
 مدرسه

12 
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  آموزش سالمتعناوین : 3جدول شماره 

 عنوان اصلی موضوع ریز موضوعات

  رشد و تحول-1 تم های بدنسیس )های دفع، غدد درون ریزو سیستم گردش خون، ماهیچه ای،عصبی(های بدن های داخلی بدن و سیستمبخش

     گذارندثیر میأهای بدن تکه بر عملکرد سیستم و عوامل محیطی رفتارها
    کمک و سازگاری برای معلولین جسمی

 های ارگانیسم های زنده و غیر زنده ویژگی

 ) تولید مثل ومرگ، رشد،باروری(مراحل روند اساسی رشد ارگانیسم های زنده 

 ثیرات وراثت و محیط بر رشد و تحولأت

 
 چرخه حیات

  

   فعالیت های بدنی-2  مهارت حرکتی ) جذب نیرو، دامنه، راه، سطح، توازن،جهت(مفاهیم حرکت 
     به طور تیمی و انفرادی)  ضربه زدن، گرفتن،پرتاب کردن(گیرد  که با دست انجام مییمهارت های
 ) جهش،رشپ ، سر خوردن، کردن لی لی، جهیدن، دویدن،راه رفتن( حرکتی مهارت های

 ) موازنه کردن،پیچاندن ( غیرحرکتی مهارت های

  بدنیمهارت هایسیر تحولی 

 اصول پایه تربیت و راهنمای کلی مناسب نرمش برای تناسب اندام فوری

 اصول پایه تربیت و راهنمای کلی مناسب نرمش برای تناسب اندام بلند مدت

 ت مثبت نرمش در سالمت فردیاثرا

  
  تناسب اندام

 رفتارهای فردی و اجتماعی مسئوالنه در زمینه فعالیت بدنی

 های اولیههای بازیمفاهیم حرکتی پیشرفته و استراتژی
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     جداول عناوین آموز

  آموزش سالمتعناوین : 3جدول شماره 
 عنوان اصلی موضوع ریز موضوعات

  در جامعه مدرنحرکات موزون بازی و ،هدف و منافع ورزش ها

  قوانین ورزشکار بودن،ایمنی 

 بری در ورزش های تیمینقش ره

صالحیت فردی 
  و اجتماعی

  

  تغذیه -3  مواد غذایی اصلی موجود در غذا

     مقدار غذای مورد نیاز برای رشد بدن
 هرم غذایی

 گرسنگی و سیرس

  رژیم و فعالیت بدنی،وراثت

  عملکرد مواد غذایی
  ایبرچسب تغذیه
  ای الگوی تغذیه

بهبود وضعیت 
  تغذیه

 بهداشت موادغذایی

 بهداشت فردی در تهیه غذا

افت غذای دری
 سالم و کافی

 های مختلف اجتماعیهای سالم و بهداشتی برای گروهغذا

 )رفتارهای غذایی( ای فرهنگ تغذیه

 دسترسی در مواد اولیه غذایی

 ت غذاییالاختال

ثیرات أت
 اجتماعی

  

 تولید مثل و -4 تحول  تغییرات بدنی دوران بلوغ
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  آموزش سالمتعناوین : 3جدول شماره 
 عنوان اصلی موضوع ریز موضوعات

  
 

 جنسیت 

     تغییرات عاطفی دوران باوغ
 م باردارییعال

 مراحل سیستم تولید مثل نر وماده در چرخه حیات

  HIV های پیشگیری از بارداری وروش

    

  سالمت  عوامل و رفتارهای تحریک کننده میل جنسی

     تعیین حدود در رفتار جنسی، به تعویق انداختن رفتار جنسی،مزایای خویشتن داری 

 میزمدهای کوتاه مدت رفتارهای مخاطره آپیا

 HIVهای قبل از بارداری در هر دو جنس از نظر مراقبت

 .آینداز هنگام تولد با کودک به دنیا میکه هایی  انواع نقصهای ویژه والدین ومراقبت

 اهمیت برقراری ارتباط جنسی و تعیین حدود در آن

 ) تجاوز،یباردار(انواع و درجات خطر جنسی 

  خانواده و منابع پزشکی،بر جامعه  HIV/AIDSثیر أت

 منابع موجود برای درمان مشکالت بهداشتی مربوط به تولید مثل

 هایی که از طریق جنسی منتقل می شوند و روش پیشگیری از آنانواع بیماری

 تعریف تبعیض و تجاوز جنسی
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     جداول عناوین آموز

  آموزش سالمتعناوین : 3جدول شماره 
 عنوان اصلی موضوع ریز موضوعات

 ت روانی بهداش-5 احساسات و  انواع احساسات

    عواطف های کنترل احساساتروش
   علل افسردگی و اثرات آن و چگونگی کمک به افراد مبتال

  احترام و محبت، انضباط فردی، اعتماد،های شخصیتی مانند صداقتویژگی

 گیری و روابط میان فردی  تصمیم، خود باوری،های شخصیتی با هویترابطه ویژگی

 مهارت رهبری

 زت نفسع تغییرات درون و برون دار با ،رابطه ظاهر فیزیکی 

 هویت

 تصمیم گیری  یک مدل تصمیم گیری 

  

اهداف ونقش ها  انواع خانواده   زندگی خانوادگی-6

     پرورش فرزند
 نقش اعضای خانواده

 چرخه حیات خانواده

  

  حمایت ها ) دوست، دولت،سیستم حمایتی( حمایت های مورد اطمینان
 ش فرزندرمهارت های پرو

 منابع مالی الزم برای والد شدن

 انواع مختلف انضباط برای بچه های سنین مختلف

 تبعات والد شدن در سنین نوجوانی

  
  والد شدن

  



 

 

    جداول عناوین آم
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  آموزش سالمتعناوین : 3جدول شماره 
 عنوان اصلی موضوع ریز موضوعات

   های مختلف والد شدن و راه یات شخصیتی مطلوب و نقش والدین در تحول فرزندانخصوص
  روابط میان فردی -7 برقراری ارتباط  انسانیاهمیت برقراری ارتباط در روابط

      کالمی و غیرکالمی و کاربرد آنهامهارت های
 فنون کنترل خشم

 ثیر عاطفی روابط بلند مدتأت

 برقراری ارتباط مثبت و منفی

طریق اعمال  کنترل رفتارانحرافی از ، حل مشکالت،مانند تسلی دادن(نفوذ گروه اجتماعی بزرگتر بر رفتار فردی 
 ..)قوانین

 اهمیت برقراری ارتباط در تعیین حدود در روابط جنسی

  

 مفهوم دوستی و ویژگی های مفهوم متضاد آن

 تعصب و تبعیض

 هدف از دوستی در مراحل مختلف چرخه حیات

 ...)، محبت ، بخشندگی، احترام، مانند عشقشخصیتیاهمیت مسئولیت و خصوصیات 

 ها و امراضچگونگی مقابله طبیعی بدن با میکروب تعهد در روابط جدی و سطحی

  
  

 روابط همساالن 

  

  کنترل و پیشگیری -8 پیشگیری  داروها
  از امراض   ایمن سازی و سیستم ایمنی بدن

 راه های کاهش عوامل ریسک مربوط به امراض مسری و مزمن

 یماریاهمیت تشخیص زود هنگام در پیشگیری از پیشرفت ب

    



 

 

ش      ٦٥
     جداول عناوین آموز

  آموزش سالمتعناوین : 3جدول شماره 
 عنوان اصلی موضوع ریز موضوعات

 .رفتارهای بهداشتی مثبت که ریسک ابتال به امراض را کاهش می دهد

  بدن در سنین مختلفپایشیمراحل خود 

  

  های شایع بیماری در جواناننشانه
 عرصه خدمات بهداشتی درمانی

 مراقبت از سالمتی

  مشکالت بهداشتی مزمنعلل مشارکت فعال در درمان و مدیریت امراض و

 رابطه میان امراض و علم ژنتیک

 های سنی مختلفعلل عمده مرگ در گروه

  
  

 و  علل،م یعال
 درمان

  انگلی شایع و مسری وعفونی کنترل و پیشگیری از امراض

 رابطه رعایت بهداشت فردی با اهمیت قایل شدن برای خود و دیگران

 ترابطه نور آفتاب شدید با سرطان پوس

  بیمارهای دهان و اقدامات پیشگیرانه،عوامل پوسیدگی دندان 

 ) ذخیره انرژی،مانند بهبود بعد از شکستگی(های فیزیکی تاثیرات استراحت بر نقش

  
  

 حفظ بهداشت

  

 پیشگیری از آسیب -9 پیشگیری از   استفاده از کمربند ایمنی، انواع اسلحه،قوانین امنیتی در برابر آتش سوزی
  دیدگی  خطر ادی که در کمک گرفتن و پیشگیری از مصدومیت ارتباط دارند شناسایی افر

 ژانسر او حالتمراقبین بهداشت در یکو مراحل مناسب برقراری تماس با  پرسنل 

 مسئولیت شخصی در کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث

 ی طبیعیاقدامات احتیاطی الزم برای حفظ امنیت در شرایط آب و هوایی سخت و بالیا

    



 

 

    جداول عناوین آم
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وز
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  آموزش سالمتعناوین : 3جدول شماره 
 عنوان اصلی موضوع ریز موضوعات

  انواع سوختگی  و مسمومیت، برق گرفتگی، خفگی،های خونریزینشانه

  ایست قلبی و شکستگی، گاز گرفتگی، نیش زدگی، انواع سوختگی، خفگی،های اولیه مناسب در خونریزیکمک

 نشانه های و مراحل شرایط بیماری ناگهانی

 
مداخله به موقع 
 و هنگام فوریت

 ن و نامناسب ناام،تماس امن

  نه گفتن و رفتار نافذ که هدف آن امنیت فردی است،استفاده از مهارت های انکاری 

 )مانند کمک های اولیه(کند  و رفتارهایی که از شخص در هنگام تنهایی در منزل یا محله حمایت میاعمال

 ) استفاده صحیح از تجهیزات، زانوبند،کاله ایمنیمانند استفاده از (قوانین امنیت برای اعمال حیاتی 

 های کمک گرفتن غیر جنسی از کودکان و راه وسوء استفاده جنسی

 شرایط ایمنی در منزل و محل کار

 
 
 

محافظت از 
 ودخ

  

 پیشگیری از سوء -10 تاثیرات بر بدن ) سایر مواد مخدر و تنباکو،الکل(انواع اعتیاد 
  ف موادمصر    درمان و ترک،های مداخلهروش

 شناخت مواد امن و نا امن

 و سوء استفاده از داروها) تجویز خود درمانی(داروها 

 اثرات تنباکو و سیگار بر بدن

 رفتارهای پر خطر رایج در جوانان

 ثیرات منفی استفاده از چند ماده مخدرأت

 مراحل اعتیاد

 ن در شکم آنانثیر مواد مخدر و الکل بر حاملگی زنان و فرزنداأت

    



 

 

ش      ٦٧
     جداول عناوین آموز

  آموزش سالمتعناوین : 3جدول شماره 
 عنوان اصلی موضوع ریز موضوعات

 ثیر عوامل درونی و بیرونی بر تصمیم جوانان در استفاده و یا عدم استفاده از مواد مخدرأت

 و سایر مواد مخدر به همساالن  الکل،های تسهیم اطالعات بهداشتی پیشگیری از تنباکوراه

 تبعات رانندگی در هنگام مستی و خماری

 و جسمی اعتیاد  مالی، اجتماعی،ناختیبهای روانش

 بر اعضای خانواده ثیرسوء استفاده از داروأت

  الکلوتوانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد استفاده از تنباکو 

  
  
  

تصمیمات 
 بهداشتی

  

 پیشگیری از -11 آگاهی کارهای بزهگروهعلل گرایش به پیوستن به 
 خشونت

     ) معلولیتی، نژادی،تی جنسیمثالً( اجتماعی ایضاء  وتبعات عاطفی
 سازندلی واجتماعی که بستر خشونت را میباورهای مح

 رابطه میان استرس منفی وخشونت

 بهداشت روانی و تبعات قانونی ایضاء

 اعمال همساالن بر یکدیگر ثیرأت

  

  بر خشونتمؤثرعوامل بیرونی و درونی 

  و آسیب پذیری در برابر خشونت،رها رفتا،روابط میان نگرش ها

 ...)، صداقت، تحمل،مانند احترام(ژگی های شخصیتی که به زندگی مسالمت آمیز در جامعه مربوط می شود یو

 تعریف ناشکیبایی و ارتباط آن با خشونت

  
  

عوامل کمک 
 کننده

 نقش فرد در کاهش خشونت و پیشگیری از خشونت
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  آموزش سالمتعناوین : 3جدول شماره 
 عنوان اصلی موضوع ریز موضوعات

 اکره و حل و فصل کشمکش مذ،مؤثربرقراری ارتباط 

 )خشونت جسمیو  سوء استفاده عاطفی(م سوء استفاده در روابط یعال

 مسئولیت خانواده در تدوین رفتار و نگرش های غیر خشونت بار فرزندان

 همکاری برای پیشگیریو  مذاکره ،مهارت نه گفتن 

  تجاوز،  سوء استفاده از فرزندان،تبعات بهداشتی خشونت داخل خانه

  منابع کمک کننده در مورد خشونت در مدارس و محلهیشناسای

  
  
  
  

 جایگزین ها 

  

  بهداشت عمومی -13 فعالیت های   مشاغل حمایت کننده از بهداشت مدرسهیشناسای

  و بهداشت عمومی   محله و مدرسه ثیرات امراض بر محله و جامعهأت
 دمات بهداشتی محله خمیزان دسترسی به 

 محله در سالمت اعضای محلهسالمت خدمات نقش ارایه 

  

 عوامل اجتماعی شناسایی منابع ارتقای رفتارهای بهداشتی و غیر بهداشتی از طریق پیام های اجتماعی

 تعیین نگرانی های بهداشتی شایع در کشور 

 ابتکار عمل ارتقای بهداشت در کشور و سایر کشورها

  بهداشت محله و فردامحیط فیزیکی بشیوه های ارتباط 

 تر می کندهایی که زندگی را ایمنعملکردها و فعالیت

 های بهداشت عمومی و محلیهای مربوط به امنیت محله توسط بخشچگونگی تدوین سیاست

داشت و ای در زمینه ارتقای بههای خدماتی اجتماعی و بهداشت عمومی و محلهعملکرد مدرسه و سایر آژانس
 هاپیشگیری از بیماری

  
  
  

بهداشت عمومی

  مدرسه



 

 

ش      ٦٩
     جداول عناوین آموز

  عناوین آموزش سالمت به تفکیک دوره و پایه تحصیلی : 4جدول شماره 
 دوره تحصیلی موضوع عنوان اصلی دوره متوسطه دوره راهنمایی پیش دبستانی دوره ابتدایی

  
 ریز موضوعات

پیش 
  دبستانی

پیش  سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول
  نشگاهیدا

 رشد و -1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  سیستم های بدنی  -
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  چرخه حیات  -  تحول

تحول مهارت 
  حرکتی

-  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  -  

  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  انواع ورزش
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  تناسب اندام

صالحیت فردی و 
  اجتماعی

-  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  

  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  مواد نیرو زا

 فعالیت -2
  های بدنی

  تحرک بدنی

  -  -  -  -  +  +  -  +  +  +  +  +  +  حرکات اصالحی
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + تغذیهوضعیتبهبود

  -  -  +  +  +  +  +  +  +    -  -  -  پایش رشد
ی دریافت غذا
  سالم و کافی

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

   تغذیه-3

  سالمت تغذیه ای

  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  تأثیرات اجتماعی
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  عناوین آموزش سالمت به تفکیک دوره و پایه تحصیلی : 4جدول شماره 
 دوره تحصیلی موضوع عنوان اصلی دوره متوسطه دوره راهنمایی پیش دبستانی دوره ابتدایی

  
 ریز موضوعات

پیش 
  دبستانی

پیش  سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول
  نشگاهیدا

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  تحول  سالمت خانواده
  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سالمت  رفتارهای پرخطر

 تولید -4
مثل و 
  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -  جمعیت  سالمت خانواده  جنسیت

ت ااحساس
  عواطفو

-  -  -  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  هویت
  -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -  -  تصمیم گیری
  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  تفکر نقاد

اشت  بهد-5
  روانی

  سالمت روانی
  

  +  +  +  +  +  +  +  +  +    -  -  - های زندگیمهارت
  +  +  +  +  +  +    -  -  -  -  -  -  هداف و نقش هاا

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  حمایت ها
 زندگی -6

  سالمت خانواده  گیخانواد
  

  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  والد شدن
 روابط -7  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  برقراری ارتباط

  میان فردی
  سالمت روانی

  +  +  +  +  +  =  +  +  +  +  +  +  +  همساالنبا ط رواب
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     جداول عناوین آموز

  عناوین آموزش سالمت به تفکیک دوره و پایه تحصیلی : 4جدول شماره 
 دوره تحصیلی موضوع عنوان اصلی دوره متوسطه دوره راهنمایی پیش دبستانی دوره ابتدایی

  
 ریز موضوعات

پیش 
  دبستانی

پیش  سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول
  نشگاهیدا

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  پیشگیری
  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  سالمت و بیماری

های انتقال راه
  بیماری

-  -    +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  - م، علل، درمانعالی
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +    -  -  حفظ بهداشت

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  مراقبت از بیماران

  و کنترل-8
 پیشگیری از
  امراض

  بیماری ها

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  آشنایی با بیماریها
  +  +  +  +  +  +  +  +  +    -  -  - گیری از خطرپیش

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  مداخله به موقع
 ایمنی و -9

پیشگیری از 
آسیب 
  دیدگی

  حوادث و ایمنی
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  حوادث و ایمنی  

یری  پیشگ-10  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  تأثیر بر بدن
از سوء مصرف 

  مواد

 رفتارهای پر خطر
تصمیمات   

  بهداشتی
-  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  



 

 

    جداول عناوین آم
ش   

وز
٧٢ 

  عناوین آموزش سالمت به تفکیک دوره و پایه تحصیلی : 4جدول شماره 
 دوره تحصیلی موضوع عنوان اصلی دوره متوسطه دوره راهنمایی پیش دبستانی دوره ابتدایی

  
 ریز موضوعات

پیش 
  دبستانی

پیش  سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول
  نشگاهیدا

  +  +  +  +  +    -  -  -  -  -  -  -  آگاهی
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  - عوامل کمک کننده

11- 
پیشگیری از 
  خشونت

-  
  

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  جایگزین ها
فعالیت های محله 

  و مدرسه
-  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  عوامل اجتماعی

12- 
بهداشت 
عمومی و 
  مدارس

-  
-  

  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  بهداشت عمومی
 سالمت -13

  فردی
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  بهداشت جسم  سالمت فرد

  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  بهداشت آب   محیطسالمت
فاضالب و دفع   

  بهداشتی مدفوع
-  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  زباله و دفع آن  سالمت محیط

 سالمت -14
  محیط

مبارزه با بند پایان   سالمت محیط
  و جوندگان

-  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  



 

 

ش      ٧٣
     جداول عناوین آموز

  عناوین آموزش سالمت به تفکیک دوره و پایه تحصیلی : 4جدول شماره 
 دوره تحصیلی موضوع عنوان اصلی دوره متوسطه دوره راهنمایی پیش دبستانی دوره ابتدایی

  
 ریز موضوعات

پیش 
  دبستانی

پیش  سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول
  نشگاهیدا

بهداشت محیط   سالمت محیط  
  زلمن/ مدرسه 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  بهداشت هوا
  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  بهداشت خاک
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  آلودگی صوتی

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  انرژی
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  پوشش گیاهی

 محیط -15
  زیست

  محیط زیست
  

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اتحیوان
  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  انواع معلولیت  معلولیت ها
پیشگیری از   معلولیت ها

  معلولیت
-  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

16- 
  معلولیت ها

کمک به افراد   معلولیت ها
  معلول

-  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  



 

 

ش   
 ٧٤    جداول عناوین آموز

 
  ره و پایه های تحصیلی  عناوین آموزشی به تفکیک دو:5جدول شماره 

 پیش دبستانی دوره ابتدایی دوره راهنمایی دوره متوسطه

پیش دانشگاهی سوم دوم اول سوم دوم اول پنجم چهارم سوم دوم اول پیش 
 دبسنانی

  عنوان اصلی موضوع

  مهارت های حرکتی ـ ـ ـ ـ + + + + + + + + ـ
 نواع ورزشا + + + + + + + + + + + ـ ـ

 تناسب اندام + + + + + + + + + + + + +

صالحیت فردی واجتماعی ــ ـ ـ ـ ـ + + + + + + + +
 مواد نیروزا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ + + + + +

 حرکات اصالحی  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ـ  ـ

  
 فعالیت -1

 های بدنی

 بهبودی وضعیت تغذیه + + + + + + + + + ـ ـ + +

 پایش رشد ـ ـ ـ + + + + + + + + ـ ـ

دریافت غذای سالم و  + + + + + + + + + + + + +
 کافی

 اثرات اجتماعی ـ + + + + + + + + + + ـ ـ

  
  تغذیه- 2

 تحول و رشد ـ ـ ـ ـ ـ ـ + + + + + + +

 جمعیت ـ ـ ـ ـ ـ + + + + + + + +

 تولید -3
وجنسیتلمث

  



 

 

ش      ٧٥
     جداول عناوین آموز

 
  اهداف و نقش ها ـ ـ ـ ـ ـ ـ + + + + + + +
  حمایت ها ـ + + + + + + + + + + + +
  والد شدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ + +

گی  زند-4
  خانوادگی

  احساسات وعواطف ـ ـ ـ + + + + + + + ـ ـ ـ
 هویت ـ ـ ـ + + + + + + + + + +

 تصمیم گیری ـ ـ ـ ـ ــ + + + + ـ ـ ـ ـ

 تفکر نقاد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ + + + + +

 برقراری ارتباط ـ + + + + + +  + + + + + +

  روابط همساالن  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
  مهارت های زندگی  ـ  ـ  ـ  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

 بهداشت -5
ط بروانی و روا
  بین فردی

 

 پیشگیری + + + + + + + + + + + + +

 سالمت وبیماری + + + + + + + + + ـ ـ + +

 راه های انتقال بیماری ـ ـ + + + + + + + + + + +

  درمان، علل ،عالیم ـ ـ ـ ـ ـ + + + + + + + +

 حفظ بهداشت ـ ـ + + + + + + + + + + +

 مراقبت از بیماران ـ ـ + + + + + + + + + + +

  هاآشنایی با بیماری + + + + + + + + + + + + +

 کنترل و -6
پیشگیری از 

 هابیماری

 پیشگیری از خطر ـ ـ ـ + + + + + + + + + +

 مداخله به موقع ـ ـ ـ ـ ـ + + + + + + + +

 ایمنی و -7



 

 

ش   
 ٧٦    جداول عناوین آموز

پیشگیری از  محافظت از خود + + + + + + + + + + + + +
 آسیب دیدگی

  اعتیاد ـ ـ + + + + + + + + + + +
 خشونت ـ ـ ـ ـ + + + + + + + + +

 ایدز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ + + + + +

 پیشگیری از -8
رفتارهای پر 

 خطر

فعالیت های محله و  ـ + + + + + + + + + + + +
 مدرسه

 عوامل اجتماعی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ + + + + + +

 بهداشت عمومی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ + + + +

 بهداشت -9
عمومی در 
 مدارس

 بهداشت -10 مراقبت از اندام ها + + + + + + + + + + + + +
 جسم

 هداشت آبب + + + + + + + + + + ـ ـ ـ

فاضالب و دفع بهداشتی  ـ + + + + + + + + ـ ـ ـ ـ
 مدفوع

 زباله و دفع آن + + + + + + + + + + + + +

 بهداشت هوا + + + + + + + + + + + + +

 بهداشت خاک ـ ـ ـ ـ + + + + + + + + +

 آلودگی صوتی ـ ـ ـ + + + + + + + + + +

مبارزه با بند پایان و  ـ + + + + + + + + + + + +
 جوندگان

  
  
  

 سالمت -11
  محیط



 

 

ش      ٧٧
     جداول عناوین آموز

  انرژی + + + + + + + + + + + + +
  پوشش گیاهی + + + + + + + + + + + + +
  پوشش جانوری + + + + + + + + + + + + +

  
 محیط -12

  زیست
  انواع معلولیت ـ ـ + + + + + + + + + + +
  گیریپیش ـ ـ ـ ـ + + + + + + + + +
  کمک به افراد معلول ـ ـ + + + + + + + + + + +

  
   معلولیت-13

  



 

 

ش   
٧٨    جداول عناوین آموز

  
  عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی : 6جدول شماره   

  موضوع  عنوان اصلی  دوره متوسطه  دوره راهنمایی  دوره ابتدایی
پیش 
  دبستانی

پیش   سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
 دانشگاهی

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  سیستم های بدن
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  چرخه حیات

  
   سالمت جسم-1

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  مراقبت از اندام ها
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  آشنایی با مواد غذایی
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  نیاز های تغذیه ای

  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  دپایش رش
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  الگوی تغذیه

  
 سالمت  -2

  تغذیه

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  بهداشت مواد غذایی
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  زباله و دفع آن

مبارزه با بند پایان و 
  جوندگان

-  +  +  +  +  +  +  +  +  +    +  +  

  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  بهداشت هوا

  
  سالمت محیط-3

  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  بهداشت خاک



 

 

ش      ٧٩
     جداول عناوین آموز

  عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی : 6جدول شماره   
  موضوع  عنوان اصلی  دوره متوسطه  دوره راهنمایی  دوره ابتدایی

پیش 
  دبستانی

پیش   سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
 دانشگاهی

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  آلودگی صوتی
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  بهداشت آب

  

فاضالب و دفع 
  بهداشتی مدفوع

-  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  پوشش گیاهی
  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  پوشش جانوری

  
   محیط زیست-4

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  انرژی
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  جمعیت

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  سالمت نوجوانی
مراقبت های دوران 

  بارداری
-  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  مراقبت از کودکان
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  +  -  -   سالمندانمراقبت از

  
  

 سالمت -5
  خانواده

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  روابط خانوادگی



 

 

ش   
٨٠    جداول عناوین آموز

  عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی : 6جدول شماره   
  موضوع  عنوان اصلی  دوره متوسطه  دوره راهنمایی  دوره ابتدایی

پیش 
  دبستانی

پیش   سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
 دانشگاهی

پیشگیری از حوادث در 
  منزل

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

پیشگیری از حوادث در 
  مدرسه

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  

پیشگیری از حوادث در 
  جامعه

-  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  +  -  

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  مقابله با بالیای طبیعی
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  ک های اولیهمک

  
  

 حوادث و -6
  ایمنی

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  بهداشت محیط کار
اهمیت تحرک بدنی و 

  تناسب اندام
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

انواع ورزش ، ایمنی و 
  قوانین آن

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  

  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  + اهمیت بازی و انواع آن

  
  

   تحرک بدنی-7
  
  

  -  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  مهارت های حرکتی



 

 

ش      ٨١
     جداول عناوین آموز

  عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی : 6جدول شماره   
  موضوع  عنوان اصلی  دوره متوسطه  دوره راهنمایی  دوره ابتدایی

پیش 
  دبستانی

پیش   سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
 دانشگاهی

    -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  حرکات اصالحی
  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  مواد نیرو زا

شناخت خود و عزت 
  نفس

-  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  احساسات و عواطف
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  تصمیم گیری
  +  +  +  +  +  +  +  +  -  +  +  +  -  برقراری ارتباط
  +  +  +  +  +  -  -  -  +  -  -  -  -  تفکر نقاد

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  مهارت های زندگی

  
  

  سالمت روانی-8

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  روابط همساالن
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  عادات نا سالم

  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  - اعتیاد و پیشگیری از آن
  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  مواد مخدر و انواع آن

  
پیشگیری از  -9

رفتار های پر 
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -های ناشی از بیماری  حطر



 

 

ش   
٨٢    جداول عناوین آموز

  عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی : 6جدول شماره   
  موضوع  عنوان اصلی  دوره متوسطه  دوره راهنمایی  دوره ابتدایی

پیش 
  دبستانی

پیش   سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
 دانشگاهی

  مصرف سیگار
  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  خشونت

  

  +  +  +  +  +  +  -  -  +  -  -  -  -  ایدز
  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  پیشگیری

  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  سالمت و بیماری ها
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  راه های انتقال بیماری
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  عالیم ، علل ، درمان

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  قبت از بیمارانمرا

  
  

 کنترل و -10
پیشگیری از 
  بیماری ها

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  آشنایی با بیماری ها
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  اهمیت معلولیت
  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  -  -  انواع معلولیت

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  پیشگیری از معلولیت

   معلولیت-11
  
  
  

  
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  کمک به افراد معلول



 

 

ش      ٨٣
     جداول عناوین آموز

  عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی : 6جدول شماره   
  موضوع  عنوان اصلی  دوره متوسطه  دوره راهنمایی  دوره ابتدایی

پیش 
  دبستانی

پیش   سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
 دانشگاهی

و فعالیت های محله  
  مدرسه

-  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  عوامل اجتماعی

 بهداشت -12
عمومی و 

بهداشت عمومی 
  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ت عمومیبهداش  مدرسه

  
 

  



 

 

ش   
٨٤    جداول عناوین آموز

  
  ره تحصیلی عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دو- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
  دانشگاهی

پیش   اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  اول  دوم سوم  اول  دوم  سوم
 دبستان

  دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

اعضای داخلی و خارجی   -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  -
  بدن

ساختمان و وظایف   -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
  سیستم های بدن

سیستم 
  های بدن

های ارگانیسم ویژگی  -  -  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -
  زنده و غیر زنده

مراحل اساسی رشد   -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -
  موجودات زنده

چرخه 
  تحیا

  بهداشت پوست و مو  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -
  بهداشت چشم  +  +  +  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -
  بهداشت گوش  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -
  بهداشت دهان و دندان  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -
  خواب و استراحت  +  +  +  +  -  -  -  -  +  -  +  +  +

مراقبت از 
  هااندام
  
  
  
  

مت  سال-1
  جسم



 

 

ش      ٨٥
     جداول عناوین آموز

  ره تحصیلی عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دو- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
  دانشگاهی

پیش   اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  اول  دوم سوم  اول  دوم  سوم
 دبستان

  دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

  وظایف غذا در بدن  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -
های غذایی و گروه  -  -  -  -  -  +  +  +  -  +  +  -  -

 هرم –جایگزین ها 
  غذایی

اجزای تشکیل دهنده    -  -  -  -  +  +  +  -  +  -  -  -  -
  غذا

الیت فع ، رژیم و وراثت  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +
  بدنی

آشنایی با 
 مواد غذایی

نیاز سنین مختلف به   -  -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -
  انرژی

   سنین مدرسه درتغذیه  -  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
  سوء تغذیه  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  -  -

نیازهای 
  تغذیه ای

 سالمت -2
  تغذیه

  
  
  



 

 

ش   
٨٦    جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
  دانشگاهی

پیش   اول  دوم  سوم  مچهار  پنجم  اول دوم سوم  اول دوم  سوم
 دبستان

  دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

مراحل رشد جسمی در   -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -
  انسان

ن مناسب هر گروه سنی زوقد   -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -
  و روش اندازه گیری آن

  روش رسم منحنی های رشد  -  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -

پایش 
  رشد

                            
                            
                            

الگوی 
  تغذیه ای

نقش مواد غذایی آلوده در   -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -
  ایجاد بیماری

  های آلوده شدن غذاراه  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  -  -
تشخیص مواد غذایی سالم   -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -

  از ناسالم

بهداشت 
مواد 
  غذایی

  



 

 

ش      ٨٧
     جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
  دانشگاهی

پیش   اول  دوم  سوم  مچهار  پنجم  اول دوم سوم  اول دوم  سوم
 دبستان

  دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

هداری مواد های نگروش  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -
  )خام و پخته ( غذایی 

نکات مهم در مصرف مواد   -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  -  -
  غذایی و ظروف مورد استفاده

    

پوشش   اهمیت پوشش گیاهی                          
  گیاهی

اهمیت جانوران در زندگی                           
  انسان

ی مختلف هانابودی گونه  -  -  -  -                  
  جانوران و علل آن

پوشش 
  جانوری

  اهمیت انرژی و انواع آن  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -
جویی در های صرفهراه  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -

  مصرف انرژی

  انرژی

 سالمت -3
  تغذیه

  



 

 

ش   
٨٨    جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول دوم  سوم
 دبستان

  دوره
 پایه تحصیلی

  
   موضوعاتریز

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

  نقش آب در زندگی  -  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
آب آلوده و منابع آلوده   -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -

  کننده آن
  آب سالم  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
صرف جویی در   +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -

  مصرف آب

 سالمت -4  بهداشت آب
  محیط
  

    بهداشت هوا  الیه های مختلف هوا  -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -  -
  آالینده های هوا  -  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -
اثرات آلودگی هوا بر   -  -  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -

  زندگی موجودات
  پیشگیری از آلودگی هوا  -  -  -  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -

  

اهمیت خاک و موارد   -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -
  استفاده از آن

بهداشت 
  خاک

  
  
  
  
  



 

 

ش      ٨٩
     جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول دوم  سوم
 دبستان

  دوره
 پایه تحصیلی

  
   موضوعاتریز

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

  آلوده کننده های خاک  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -
  حفاظت از خاک  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -

  

  اثرات صداها بر انسان  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -  -  -
   کننده صداهمنابع آلود  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  -  -  -
های کاهش آلودگی راه  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -  -  -

  صوتی

لودگی آ
  صوتی

 تعریف زباله و انواع آن  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -
  های دفع زبالهراه  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -
  بازیافت زباله  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -

و دفع زباله 
  آن

 سالمت -4
  محیط
  

  
  

  
  



 

 

ش   
٩٠    جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه در دوره تحصیلی– 7جدول شماره 
    توسطه  راهنمایی  ابتدایی

 عنوان اصلی 
  

 موضوع اصلی 
 دوره پایه تحصیلی

 
   ریز موضوعات 

پیش 
 دبستانی 

 پیش  سومدوم اول  سوم دوماول  پنجم  چهارم  سومدوم اول 
دانشگاهی 

انواع جوندگان و بند 
  پایان محیط زندگی  

+  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  

نقش جوندگان و بند پایان 
  در محیط و مواد غذایی 

+  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  

بیماری های منتقله از 
  جوندگان و بند پایان 

-  -  -  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  

 سالمت -4
  محیط
  

  
  
  

مبارزه با بند 
پایان و 
  جوندگان

  
  

راه های مبارزه با 
  جوندگان و بند پایان  

-  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  تعریف فاضالب 
  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  -  راه های دفع فاضالب 

  -  -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -  خطرات فاضالب 
  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  -  -  - ه از مدفوع های منتقلبیماری

  
  
  
  
  
  
  

  
  

فاضالب و دفع 
  بهداشتی 

  -  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  - شرایط یک توالت بهداشتی   



 

 

ش      ٩١
     جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه در دوره تحصیلی– 7جدول شماره 
    توسطه  راهنمایی  ابتدایی

 عنوان اصلی 
  

 موضوع اصلی 
 دوره پایه تحصیلی

 
   ریز موضوعات 

پیش 
 دبستانی 

 پیش  سومدوم اول  سوم دوماول  پنجم  چهارم  سومدوم اول 
دانشگاهی 

اقزایش جمعیت و اثرات 
  سوءآن

  جمعیت   -  -  -  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -

روش های کنترل 
  جمعیت

-  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  

تغییرات جسمی و روانی 
  دوران بلوغ

-  -  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -    
  سالمت نوجوان

  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  نیاز های دوران بلوغ
  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  رشد کودکان

  سالمت -5
  خانواده

مراقبت از 
  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  -  -  -  تغذیه خردساالن  کودکان

  
  
  
  
  
  



 

 

ش   
٩٢    جداول عناوین آموز

  
   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

عنوان   ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان
  اصلی

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول دوم  سوم چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول  دوم  سوم
 دبستان

  دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

  

    اهمیت دوران بارداری  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -
  م باردارییعال  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -
  تغذیه دوران بارداری  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -
بهداشت فردی مادر   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -

  باردار
بهداشت روانی دوران   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -

  بارداری

مراقبتهای 
دوران 
  بارداری

  مشکالت سالمندان  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -
 نیازهای روانی سالمندان  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  -

مراقبت از 
  سالمندان

ادامه 
سالمت 
  خانواده

   تعریف خانواده و انواع آن  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -
نیازهای اساسی کودک   -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -  -  -

  در خانوداه

روابط 
    خانوادگی



 

 

ش      ٩٣
     جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

عنوان   ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان
  اصلی

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول دوم  سوم چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول  دوم  سوم
 دبستان

  دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

  

وظایف والدین و   -  -  -  +  +  -  +  +  +  -  -  -  -
فرزندان در قبال 

  یکدیگر
 پرورش مهارت های  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +

  فرزند

    

    حوادث داخل منزل  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
های ایمن کردن قسمت  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +

  مختلف منزل

پیشگیری از 
در حوادث 
  منزل

  حوادث داخل مدرسه  -  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -
  های پیشگیریراه  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -

پیشگیری از 
حوادث در 
  مدرسه

6- 
حوادث  
  ایمنی

  
  



 

 

ش   
٩٤    جداول عناوین آموز

  
   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول دوم سوم  چهارم  پنجم  اول دوم سوم  اول دوم سوم
  ندبستا

 دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

عنوان   موضوع اصلی
  اصلی

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

- 
  

ها و حوادث در گردشگاه
   و محل بازیهاگاه تفریح

حوادث ناشی از تصادف با   -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -
  وسایل نقلیه

حوادث و 
  ایمنی

  های پیشگیریراه  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -

پیشگیری از 
حوادث در 

  جامعه

اقدام در قبل،هنگام و بعد از   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
  بالیای طبیعی

مقابله با بالیای 
  طبیعی

  هایی اولیه ووسایل آنجعبه کمک  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +
  م حیاتییعال  -  -  -  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
اقدام در گرمازدگی و   -  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -

  زدگیخوسرما

  های اولیهکمک

  



 

 

ش      ٩٥
     جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول دوم سوم  چهارم  پنجم  اول دوم سوم  اول دوم سوم
  ندبستا

 دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

عنوان   موضوع اصلی
  اصلی

اقدام در برابر زخم و   -  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
  دگییبر

  اقدام در هنگام شوک  -  -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -
  اقدام در هنگام خونریزی  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +
  اقدام در هنگام سوختگی  -  -  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
  اقدام در هنگام مسمومیت  -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -
  اقدام در هنگام خفگی  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +

  

  کار آور محیط عوامل زیان  -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -
 کار های مناسب محیطویژگی  -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -
وسایل ایمنی و امکانات   -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -  -

  بهداشتی محیط کار

بهداشت محیط 
  کار

  

  



 

 

ش   
٩٦    جداول عناوین آموز

  
  اوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی عن- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم سوم  چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول دوم سوم
 دبستان

 دوره
 پایه تحصیلی

  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

-  -  -  -  -  + 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

اثرات مثبت نرمش در 
  ت فردیسالم

راههای کلی مناسب   -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  -
 برای تناسب اندام فردی

راههای کلی مناسب   -  -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -
برای تناسب اندام بلند 

  مدت
هدف ورزش،بازی در   -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -

  جامعه

اهمیت 
تحرک بدنی 
و تناسب 

  اندام

  انواع ورزش  -  -  +  -  +  +  +  +  +  +  +  +  -
زمان و مکان مناسب   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

  ورزش

انواع ورزش  
ایمنی و 
  قوانین آن

 تحرک  -7
  بدنی



 

 

ش      ٩٧
     جداول عناوین آموز

  اوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی عن- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم سوم  چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول دوم سوم
 دبستان

 دوره
 پایه تحصیلی

  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

ایمنی و قوانین   -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  + -
  ورزشگاه 

ار کرهبری در ورزش  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -
  بودن

  

 هایرهبری در ورزش  -  -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -
  تیمی

شرایط یک اسباب بازی   -  -  -  -  -  -  +  +  -  +  +  -  -
  خوب

  تاثیر بازی در سالمت  -  +  +  +  +  +  -  -  +  -  -  -  -

اهمیت بازی 
  و انواع آن

  چند نوع بازی  +  +  +  +  +  +  +  +  -  +  +  - -
  مفاهیم حرکت  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  -
ی که با مهارت های  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -

  شود دست انجام می

 مهارت های
  حرکتی

  



 

 

ش   
٩٨    جداول عناوین آموز

  اوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی عن- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم سوم  چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول دوم سوم
 دبستان

 دوره
 پایه تحصیلی

  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

   حرکتیمهارت های  -  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -
  

    

  غیر حرکتیمهارت های  -  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -
  

 مهارت هایسیر تحولی  - - - - - - - -  -  +  +  + -
  بدنی

حرکات 
  اصالحی

  

های مراقبت از اندام  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
  حرکتی 

  انواع   -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +
اثرات مواد نیروزا بر   -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +

  بدن 

   نیروزا مواد

 نکات بهداشتی و تغذیه  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -
  در ورزش 

بهداشت و 
تغذیه 

  ورزشی 

  



 

 

ش      ٩٩
     جداول عناوین آموز

  اوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی عن- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم سوم  چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول دوم سوم
 دبستان

 دوره
 پایه تحصیلی

  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

  شناخت تفاوتهای فردی  -  -  -  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
  یابی دوست  -  -  -  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
  هادرک  ارزش  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
 مقابله با فشارهای روانی  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

شناخت خود 
 و عزت نفس 

وانواع احساسات تعریف  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
  و عواطف

 زارهای اب روش  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
  احساسات 

احساسات و 
  عواطف 

های ها و راههیجان  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +
  مقابله با آن

  گیری اهمیت تصمیم                          
  گیری مراحل تصمیم                          

 تصمیم گیری 

مت  سال-8
  روانی

های کالمی و پیام  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +
  غیرکالمی

  برقرراری 
  ارتباط

  



 

 

ش   
١٠٠    جداول عناوین آموز

  اوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی عن- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم سوم  چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول دوم سوم
 دبستان

 دوره
 پایه تحصیلی

  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

  رقراری ارتباطشرایط ب  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +
  شناخت دیگران  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +
ادغام در (موانع ارتباطی  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +

  )شرایط برقراری ارتباط

    

  
  
  
  



 

 

ش      ١٠١
     جداول عناوین آموز

  
   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول دوم سوم  چهارم  پنجم  اول دوم سوم  اول دوم سوم
  دبستان

  دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

  عنوان اصلی

                            
                            
                            

  تفکر نقاد 

  دوستی  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -
  عیضتعصب و تب  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +
  تعهد در ارتباط  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +
  فشار از طرف همساالن  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

روابط 
  همساالن 

 سالمت روانی 

  تعریف عادات ناسالم  -  -  -  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
پیامدهای کوتاه و بلند   -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

  طرمدت رفتارهای پرخ

عادات 
  ناسالم 

  تعریف و انواع اعتیاد  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +
  مراحل اعتیاد  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +

  اعتیاد 

 پیشگیری -9
از رفتار های 

  پر خطر 



 

 

ش   
١٠٢    جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول دوم سوم  چهارم  پنجم  اول دوم سوم  اول دوم سوم
  دبستان

  دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

  عنوان اصلی

اثرات زیانبار اعتیاد بر   -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +
  خانواده و جامعه

های مداخله،درمان روش  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +
  و ترک

  پیشگیری  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +

  

داروها و سوء استفاده از   -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +
  آن 

ثیر أانواع مواد مخدر و ت  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +
  هر کدام بر بدن

ثیر استفاده از چند أت  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +
  هم ماده مخدر با

واد مخدر در تاثیر م  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +
  بارداری و جنین

مواد مخدر 
  و انواع آن 

  

 



 

 

ش      ١٠٣
     جداول عناوین آموز

  
   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول دوم سوم
  دبستان

 دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

بیماریهای ناشی از   -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -
  مصرف سیگار

پیشگیری از مصرف   -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +
  سیگار

اثرات 
سیگار بر 

  بدن 

  حل و فصل کشمکش  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  -
استرس منفی و   -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +

  خشونت
   بر خشونتمؤثرعوامل   -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -
نقش فرد و خانواده در   -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +

کاهش خشونت و 
  آن  پیشگیری

  خشونت

پیشگیری 
از رفتار 
های پر 

  خطر 



 

 

ش   
١٠٤    جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول دوم سوم
  دبستان

 دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

اثرات خشونت در   -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +
  خانواده

  

تعریف ایدز و راههای   -  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -
  انتقال آن

شهای پیشگیری از رو  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +
  ایدز

 HIV/AIDSثیراتأت  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +
  بر خانواده و جامعه

  درمان بیماری  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +
 کمک به  بیماران ایدزی  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +

  ایدز

  

  انواع پیشگیری  -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -
  مای پیشگیرینراه  -  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -

 کنترل -10  ی رپیشگی
و 



 

 

ش      ١٠٥
     جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 

  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  اول دوم  سوم  اول دوم سوم
  دبستان

 دوره
 پایه تحصیلی

  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

تعاریف سالمت و   -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -
  بیماری

  های انتقال بیماریراه  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -

سالمت و 
  بیماری 

  بهداشت فرد بیمار  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
  مصرف دارو  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

مراقبت از 
  بیمار 

پیشگیری 
-اریاز بیم

  ها 

  
  
  
  



 

 

ش   
١٠٦    جداول عناوین آموز

  
   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه در دوره تحصیلی– 7جدول شماره 

    توسطه  راهنمایی  ابتدایی
  عنوان اصلی 

  
 موضوع اصلی 

دوره پایه تحصیلی 
  

  ریز موضوعات 
پیش 

 دبستانی 
 پیش  سومدوم اول  سوم دوماول  پنجم  چهارم  سومدوم اول 

دانشگاهی 
  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  تغذیه فرد بیمار 

  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  +  -  -  مسایل روانی بیمار 
ادامه مراقبت از 

  بیمار
  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  مراقبت در هنگام تب
بیماری های شایع 

  پوستی 
-  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  بیماری های اسهال 
  -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  آسم و آلرژی 

  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  سل
بیماری های انگلی 

  ایروده
+  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  

  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  -  -  -  ماالریا 
  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  گلو درد چرکی 

ترل و کن
پیشگیری از 
  بیماری ها 

  
  
  
  
  
  

آشنایی با 
  بیماری ها

  -  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -  هپاتیت 



 

 

ش      ١٠٧
     جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه در دوره تحصیلی– 7جدول شماره 
    توسطه  راهنمایی  ابتدایی

  عنوان اصلی 
  

 موضوع اصلی 
دوره پایه تحصیلی 

  
  ریز موضوعات 

پیش 
 دبستانی 

 پیش  سومدوم اول  سوم دوماول  پنجم  چهارم  سومدوم اول 
دانشگاهی 

  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  صرع 
  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  تاالسمی
  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  دیابت 

آنفلونزا و سرما 
  خوردگی 

+  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  

    

  -  -  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  سرخک و سرخجه
  
  
  
  



 

 

ش   
١٠٨    جداول عناوین آموز

  
  

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 
  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  اول دوم سوم  اول دوم  سوم
  دبستان

 پایه تحصیلی دوره
  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

  علل آن– تعریف معلولیت  -  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -
  اثر معلولیت بر خانواده  -  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -

اهمیت 
  معلولیت 

  اختالالت بینایی  -  -  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
  اختالالت شنوایی  -  -  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -
  اختالالت ذهنی  -  -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  -
  اختالالت  حرکتی  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +
  اختالالت  اجتماعی  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +

انواع 
  معلولیت 

  ایمنسازی  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  -  -  -
روشهای پیشگیری از   -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +

  معلولیت
   معلوالنتوانبخشی  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +

  پیشگیری 

کمک به   فینیازهای عاط  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +

11- 
  معلولیت



 

 

ش      ١٠٩
     جداول عناوین آموز

   عناوین آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی- 7جدول شماره 
  ابتدایی  راهنمایی  دبیرستان

پیش 
 دانشگاهی

پیش   اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  اول دوم سوم  اول دوم  سوم
  دبستان

 پایه تحصیلی دوره
  
  ریز موضوعات

موضوع 
  اصلی

عنوان 
  اصلی

  سازی فضای شهری مناسب  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +
  تسهیالت اجتماعی  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +

افراد 
  معلول 

  

  مسئولیت اجتماعی  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +
اد در بهداشت مسئولیت افر  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

  مدارس

فعالیتهای 
مدرسه و 

  محله 
آموزان در  مشارکت دانش  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

  بهداشت مدرسه
  حقوق بهداشتی کودکان  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +
  نیازهای بهداشتی جامعه  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +
 -ارایه خدمات بهداشتی   -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +

  درمانی

عوامل 
  اجتماعی 

ها مسئولیت دولت و سازمان  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +
  در بهداشت عمومی

بهداشت 
  عمومی 

12-
بهداشت 

عمومی و 
بهداشت 
  مدرسه 

 





 

  
  
  

  
  فصل پنجم

  
  مت به  سال آموزشی و موضوعات آموزشیجداول اهداف

  تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  

  
   موضوعات سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی آموزشیبررسی اهداف

های مختلف تحصیلی و تدوین نهایی جداول موضوعات ود کتاب های درسی دورهپس از بررسی وضعیت موج
  شدبهداشتی با استفاده از تجارب ملی، بین المللی، اهداف و موضوعات سالمت به تفکیک دوره و پایه تحصیلی آماده

، یی  سر فصل اصلی موضوعات مطرح شده در جدول نها12بدین صورت که برای . و مورد بررسی قرار گرفت
افزایش دانش و هدف از تدوین این جدول . در سه حیطه دانشی، نگرشی و مهارتی تهیه گردیدآموزشی اهداف 
،  دانش آموزان است تا آنان بتوانند با نگرشی مثبت تی، ایجاد نگرش و در نهایت ایجاد رفتار سالم درهای بهداشآگاهی

به کار  تغییر رفتار های خود را درگرفته و دانستهستن را فرا  سالم زیمهارت هایهای بهداشتی خود و دانش و آگاهی
  .   بندند



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١١٢    جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

                  X X  X      اعضای داخلی بدن را بشناسند  1

2  
ساختمان بدن انسان و کارکرد آن را 

  توصیف کنند
            X  X            

3  
بدن و کارکرد خون را شرح  سیستم ایمنی

  دهند
                X  X        

4  
های ارگانیسم زنده و غیرزنده را بیان ویژگی

  نمایند
        X X                

5  
های بدن عالقه نسبت به حفاظت از اندام
  نشان دهند

  X  X  X                    

6  
های بدن بحث اط با وظایف اندامدر ارتب

  کنند
          X  X              

        X                    بندی کنندطبقه های بدن رانقش و اهمیت اندام  7
          X                  مراحل اساسی رشد را توضیح دهند  8



 

 

١١٣
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

      X                      ها را توضیح دهندرد قلب و ریهکار ک  9

10  
رشد و چرخه حیاتی جانوران را مشاهده و 

  ندنتوصیف ک
            X             

11  
د نبین موجودات زنده ارتباط ایجاد نمای

  دنها را بررسی کنتطابق و و تفاوت
                  X  X  X    

12  
نیازهای موجودات زنده و نحوه تأمین آنها 

  درا مقایسه کنن
          X  X              

13  
تغییرات گیاهان وجانوران در چرخه زندگی را 

مشاهده ، مقایسه ، اندازه گیری ، ثبت و 
  توصیف کنند

              X    X        

                X  X  X  X  X  X  اهمیت سالمت پوست را بیان کنند  14

15  
نسبت به حفاظت از سالمت پوست عالقه 

                X X  X  Z  X  X  نشان دهد



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١١٤    جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

16  
ت را به  حفاظت از سالمت پوسهایراه

                  X  X  X  X  X  دنطور عملی نشان ده

            X  X  X  X          دناهمیت نظافت بدن توضیح ده  17

18  
طریقه مناسب شستن دست ها را تشخیص 

                      X  X  X  دهند

19  
 های مناسب و الزم برای شستن مانز

                      X  X  X  ها را تشخیص دهنددست

20  
 صحیح دست ها را به طور نحوه شستن

                      X  X  X  عملی نشان دهند

21  
های حفاظت از سالمت مو را لیست راه

  نمایند
      X X                  

                  X  X        های پیشگیری از بوی عرق را بیان کنندراه  22
                X            راه های حفاظت از پوست را فهرست کنند  23



 

 

١١٥
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

24  
 را در مدرسه شایع ترین بیماری انگلی مو

  یا محل سکونت خود شناسایی کنند
        X          X        

                X  X          افراد مبتال به شپش را شناسایی کنند  25
              X  X            چند بیماری مو را نام ببرند  26

27  
های مبارزه با شپش را در جامعه روش

  بررسی و گزارش دهند
                  X       

28  
پش را به طور نحوه استفاده از داروی ش

  عملی نشان دهند
          X  X              

29  
های حفاظت از  بهداشت ناخن را راه

                          X  توضیح دهند

                        X  X  ها را بیان کننداهمیت نظافت ناخن  30
          X  X  X              چند بیماری ناخن را نام ببرند  31
                    X  X  X  X  اهمیت بهداشت و سالمت چشم را شرح دهند  32



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١١٦    جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

                         X  دننسبت به حفاظت از چشم ها عالقه نشان ده  33
                        X    های حفاظت از چشم ها را شرح دهندراه  34

35  
 مفید برای سالمت چشم را یمواد غذای

  فهرست کنند
          X                

36  
عوامل خطرآفرین و تهدید کننده سالمت 

  چشم را فهرست کنند
  X                        

                  X          های ساده چشمی را شناسایی کنندبیماری  37

38  
عالیم نزدیک بینی و دور بینی را توضیح 

  دهند
          X                

39  
سنجش بینایی همکالسی های خود را به 

  کمک تابلوی دید انجام دهند
      X                   

40  
عیوب انکساری شایع در مدرسه خود را 

  شناسایی کنند
        X  X                



 

 

١١٧
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

                    X  X      ساختمان چشم را توضیح دهند  41
                  X          اهمیت سالمت گوش را توضیح دهند  42

43  
های حفاظت و مراقبت از سالمت گوش راه

  را فهرست کنند
          X                

44  
 زوسایل حفاظتی به منظور پیشگیری ا

  دنآلودگی صوتی را بشناس
            X             

45  
 و پر خطر که سالمتی مشاغل پر سرو صدا

د ندستگاه شنوایی را تهدید می کند را بشناس
  دنو فهرست کن

            X  X            

                X            دنعلل ناشنوایی را بشناس  46
                  X          های رفتار با افراد ناشنوا را بدانندراه  47
          X                  های گوش را فهرست کنندبیماری  48
                  X          وضیح دهندساختمان گوش را ت  49



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١١٨    جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

50  
های حفاظت نسبت به سالمت گوش و راه

  از آن عالقه نشان دهند
      X X  X                

51  
نیاز افراد ناشنوا و کم شنوا را از طریق ایفای 

  نقش نشان دهند
            X              

52  
های خود را با سنجش شنوایی هم کالسی

بل دسترس  اهای قاستفاده از سنجش
  ندتشخیص ده

          X                

                          X  ندننقش و اهمیت دندان ها را بدا  53
                        X    ها را نام ببرندوظایف دندان  54

55  
در ارتباط با سالمتی شرح  نقش دندان را

  دهند
      X                   

                  X          اهمیت سالمت لثه را بیان کنند  56
                X          ن و بهداشت دهاو عوامل مؤثر در سالمتی   57



 

 

١١٩
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

  دندان را فهرست نمایند

58  
های دهان و دندان را بشناسد و نام بیماری

  دنببر
          X                

59  
راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان را 

  فهرست کنند
      X                    

60  
ها را به نحوه صحیح مسواک زدن دندان
  طور عملی نشان دهند

    X                      

61  
 کشیدن به دندان ها را به طرز صحیح نخ

  دنطور عملی نشان ده
        X                 

62  
د ن را بدانیهطرز استفاده صحیح از دهان شو
  و عملی نشان دهند

  X                        

63  
ساز و اصلی پوسیدگی دندان را عوامل زمینه

  دنلیست نمای
    X                      



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٢٠    جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

64  
های پوسیده همساالن خود را دندان

  شناسایی کنند
          X                

              X               ناسالم تشخیص دهندلثه سالم را از  65
                      X      علت بوی بددهان را بیان کنند  66
                 X          انواع دندان و کارکرد آنها را تشخیص دهند  67
              X              دندان شیری را از دایمی تشخیص دهند  68
                  X          ها را نام ببرنداسامی دندان  69

70  
غذاها و مواد مفیدی که از پوسیدگی دندان 

  پیشگیری می کنند را بشناسند
    X                      

71  
اهمیت مراجعه مستمر به دندان پزشک را 

  توضیح دهند
      X                    

72  
های دایمی را چگونگی مراقبت از دندان
  توصیف کنند

          X                



 

 

١٢١
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

73  
هم ساختار دندان شیری و اصلی را با 

  مقایسه و مقابله کنند
              X            

74  
های پیشگیری دالیل پوسیدگی دندان و راه

   آن را توصیف کننداز
           

 X              

75  
های مناسب حفظ سالمت دندان ها را روش

  تشخیص دهند
            X              

76  

نگی تأثیر مسواک زدن ، خوردن چگو
های مناسب ، مراجعه مرتب به دندان غذا

برای جلوگیری از خرابی دندان ها پزشک 
  را توصیف کنند

                X         

77  
دندان پوسیده را از دندان سالم تشخیص 

  دهند
                  X        

                        X    اهمیت خواب و استراحت را شرح دهند  78



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٢٢    جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

                    X        اثرات نامطلوب کم خوابی را بیان نمایند  79
                 X          وضیح دهندخوابی را تمناسب کمشرایط نا  80

81  
ریزی برای استراحت عالقه نسبت به برنامه

 مکان استراحت خود را تمیز  ونشان دهند
  دننگه دار

          X                

82  
وسایل شخصی و مورد نیاز خواب و 

                          X  استراحت را فهرست نمایند

            X                تفریحات سالم را لیست نمایند  83

84  
مساالن خود یک برنامه تفریحی برای ه

  طراحی نمایند
          X               

                  X      X    زمان مناسب برای تفریح را تشخیص دهند  85

86  
نسبت به انجام فعالیت های تفریحی عالقه 

                          X  نشان دهند



 

 

١٢٣
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  جداول اهداف آموزشی وموضوعات آموزش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  83 -84سال تحصیلی 

  سالمت جسم
  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  
 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم  دوم  اول سوم  دوم  ولا  پنجم  چهارم سوم  دوم  اول

پیش 
  دانشگاهی

87  
در برنامه روزانه خود برنامه تفریحی را 

  بگنجانند
              X            

              X              م را از نا سالم تشخیص دهندتفریحات سال  88

89  
تفریحات گروه های سنی مختلف را دسته 

  دنبندی نمای
          X               

90  
وسایل مورد نیاز برای انجام تفریحات سالم 

 های سنی را لیست نمایندو متناسب با گروه
        X                  

91  
تأثیر خواب و استراحت الزم را با سالمتی 

  دتوصیف کنن
          X                

  
  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٢٤    جداول اهداف آموزشی مو

  
  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی

  84-83سال تحصیلی 
  مت تغذیهسال

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

                        x  
ن در سالمتی را آنقش همیت غذا و ا

 یندیبان نما
1 

                      x    2  غذای سالم را ناسالم تشخیص دهند 

                    x      ندنا را بداطرز صحیح نگهداری از غذ 3 

                x          
نقش دستگاه گوارش را در هضم و 

 جذب غذا شرح دهند
4 

              x          x  5 ست کنندیی را فهرانواع مواد غذا 

                      x  x  
ن غذاهای سالمی که باعث سالمت بد

 ند را تشخیص دهندشویم
6 

            x            x  
گیاهی (یی متنوع را نام ببرندابع غذمنا

 )حیوانی و 
7 



 

 

١٢٥
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

              x          x  8 دالیل نیاز به غذا را بیان نمایند 

                      x    
ثیر خوردن غذای سالم را توضیح أت

 دهند
9 

                  x      x  
فاده از انواع غذاها را بیا ن فواید است

 کنند
10 

              x            
یی مناسب برای ایک برنامه غذ

 د پیش بینی کننده خوخانواد
11 

                x          
تغذیه را به عنوان منبع انرژی 

 توصیف کنند
12 

              x            
 ارتباط بین غذا و سیستم گوارش و

رشد سلولی و متابولیسم را توصیف 
 کنند

13 



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٢٦    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

            x              
 در انتخاب غذا را مؤثرعوامل 

   ومنظمتغذیه نا( تشخیص دهند 
 )ییرژیم غذا

14 

              x            
های اصلی مواد غذایی را نام هگرو

 ببرند
15 

            x              
های مواد غذایی را در ینجایگز
 های غذایی بشناسندهگرو

16 

          x                17 ین را لیست نمایندیگزمواد جا 

          x                
های مواد غذایی هوی هر یک از گربرا

 ی پیشنهاد کنندبمواد جایگزین مناس
18 

                x          19 ح دهندا شری ریاهرم غذ  



 

 

١٢٧
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

              x            
م غذایی را همیت سطوح مختلف هرا

 توضیح دهند
20  

                x          
های هبرنامه غذایی مناسب گرو

مختلف سنی را بر اساس هرم غذایی 
 طراحی نمایند

21  

                  x        
های اصلی مواد غذایی را دسته هگرو

  بندی کنند
22  

                x  x        
های اصلی هدر مورد اهمیت گرو

  یش طراحی کنندایی نمغذا
23  

                x          
ی اصلی را در هرم غذایی هاگرو

  تشخیص دهند
24  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٢٨    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

                    x      
یی باالیی اغذاهایی را که ارزش غذ

 ارزان هستند به خانواده  و نسبتاًدارند
  خود پیشنهاد کنند

25  

              x            
د ای خونات منطقهمکابا توجه به ا

ن تهیه برنامه غذایی برای سالمندایک 
  کنند

26  

                  x        
 ر غذایاه از هرم غذایی مقددبا استفا

  ی کنندبندمصرفی روزانه خود طبقه
27  

                  x        
 انتخاب غذا را تجربه  درمؤثرعوامل 

  کنند
28  

                    x      29   غذا را بشناسندهاجزای تشکیل دهند  



 

 

١٢٩
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

                    x      
نقش و اهمیت اجزای تشکیل دهنده 

  غذا را شرح دهند
30  

                x          
یک غذای ساده متناسب با سن تهیه 

  نمایند
31  

            x              
ن می توان آه از طریق کهایی را راه

ی مخلوط و متنوع یارنامه غذبه یک ب
  دست یافت  را شرح دهند

32  

          x                
ن آکه در را یک وعده غذای ارزان 

یی وجود داشته اهای غذهتمام گرو
  باشد طراحی نمایند

33  

                  x        
ارتباط بین سال متی و تغذیه مناسب 

  را به بحث بگذارند
34  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٣٠    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

                        x  
دات نسبت به حفظ و کنترل  عا

  ای تالش کنندصحیح تغذیه
35  

            x              
ع غذا را تشخیص  نورهنگ بثیر فرأت

  داده و توصیف کنند
36  

              x            37  وراثت را تعریف کنند  

              x            
 نقش وراثت در سالمت جسم را

   دهندحشر
38  

            x              39  ثت با تغذیه را بیان کننداارتباط ور  

          x                
یی مناسب گروه سنی خود ارژیم غذ

  نندکرا بیان 
40  



 

 

١٣١
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

        x                  
سب را منااثرات رژیم غذایی نا
  فهرست کنند

41  

      x                    
های ناشی از رژیم غذایی را یربیما

  شرح دهند
42  

        x              x    
سب  نسبت به داشتن رژیم غذایی منا

  قه نشان دهندو خوب عال
43  

                x          
مت میت فعالیت بدنی را در سالا ه

  هندجسم و روح شرح د
44  

                  x        
چند فعالیت بدنی مناسب را انجام 

  دهند
45  

                x          46  اثرات عدم تحرک را بیان کنند  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٣٢    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

            x              
رژیم غذایی خوب و متعادل را از 

رژیم غذایی بد و نامتعادل تشخیص 
  دهند

47  

              x            48  عالیت بدنی را توصیف کنندفواید ف  

          x  x              
امل ارثی را ثر از عوأشرایط مت

یابت د (تشخیص داده و توصیف کنند
  )سرطان و 

49  

        x                  
شرایط متاثر از عوامل محیطی را 
     تشخیص داده و توصیف کنند 

  )....خطرات شغلی و (
50  



 

 

١٣٣
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

            x              

جات در نیاز به سبزیجات و میوه
برنامه غذایی و خودداری از مصرف 

 و قند و چربی را توصیف دنمک زیا
  کنند

51  

                x          
 در ارتباط با تولید اهمیت و نقش غذا

  ن را شرح دهندی در بدانرژ
52  

                  x        
های هژی برای گرومین انرأطریقه ت

  مختلف سنی را توضیح دهند
53  

              x            
سنی  هایهای گروهیی تغذهانیاز

  مختلف را فهرست کنند
54  

            x              55  فایده تغذیه با شیر مادر را نام ببرند  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٣٤    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

                x          
ی شیر مادر را با تغذیه اتفاوت تغذیه

  با شیر خشک بیان کنند
56  

          x                57  ضرورت تغذیه کمکی را بیان کنند  

            x              
-هرای گروغذاهای کمکی مناسب را ب

 سالگی 2 ماهگی تا 6های سنی 
  پیشنهاد کنند

58  

              x            
طرز تهیه یک غذای کمکی را شرح 

  دهند
59  

                x          
 5 تا 2روش غذا دادن به کودکان 

   را شرح دهندهلاس
60  

                  x        
یی را که از ارزش غذایی عدهان ومیا

   پیشنهاد کنند،برخوردارند ییباال
61  



 

 

١٣٥
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

                x        x  
ا همیت خوردن صبحانه سالم را بیان 

  کنند
62  

        x                  
ای دوران بلوغ را نیازهای تغذیه

  تعریف کنند
63  

            x              
ی مختلف هاای دوراننیازهای تغذیه

  مقایسه کنند سنی را با هم
64  

          x                
ای دوران بیماری را شرح یهز تغذنیا

  دهند
65  

      x                    
باردار را توضیح  ی مادرانیاز تغذیه

  ندده
66  

            x              67  ای افراد سالمند را بشناسندنیاز تغذیه  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٣٦    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

              x            
یه در سنین مدرسه را بیان همیت تغذا

  کنند
68  

                x          
تغذیه مناسب سنین مدرسه را 

  فهرست نمایند
69  

              x            
ین های غذایی مناسب سنهگرو

  مدرسه را شرح دهند
70  

                x          
یک برنامه غذایی مناسب گروه سنی 

  خود طراحی کنند
71  

                  x        
های مناسب سنین مدرسه همیان وعد

  پیشنهاد کنند
72  

                        x  
اهمیت خوردن صبحانه را در سنین 

  مدرسه شرح دهند
73  



 

 

١٣٧
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

            x              
را با ی سنین مدرسه ایهنیازهای تغذ

  سایر سنین مقایسه کنند
74  

          x                
اثرات تغذیه مناسب در سنین مدرسه 

  موزشی شرح دهندآ را بر بازده
75  

                x          
های یک بوفه بهداشتی در ویژگی

  مدرسه را شرح دهند
76  

                  x        
اقالم سالم و مجاز و قابل فروش در 

  بوفه مدرسه را نام ببرند
77  

            x              78  یه را تعریف کنند تغذءسو  

          x                79   تغذیه را شرح دهندءم سویعال  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٣٨    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

        x                  
یه را در منطقه خود تغذ ءعلل سو

  فهرست کنند
80  

      x                    81  یی را نام ببرندا غذیانواع کمبودها  

            x              82  م کمبودهای غذایی را بیان کنندیعال  

          x                
خفیف   تغذیه شدید را ازءسو

  تشخیص دهند
83  

        x                  
 تغذیه را ءی پیشگیری از سوهاهرا

  ح دهندشر
84  

      x                    
یه و  تغذءی از سونسبت به پیشگیر

  ن دهندقه نشاسازی مردم عالگاهآ
85  



 

 

١٣٩
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

            x              
کان مبتال به های مراقبت از کودهرا

  د تغذیه خفیف را شرح دهنءسو
86  

          x                
های پیشگیری از کمبودهای هرا

  غذایی را نام ببرند
87  

        x                  
نقش تغذیه سالم را در پیشگیری از 

  توصیف کنند  تغذیهءسو
88  

    x                      
مراحل رشد جسمی در بدن انسان را 

  شرح دهند
89  

        x                  
خیر در رشد جسمی را أل تلع

  فهرست کنند
90  

          x                
ثر در رشد جسمی را ؤعوامل م

  هندضیح دتو
91  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٤٠    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

        x                  
خیر در أکه منجر به ت هاییبیماری

شوند را لیست یرشد جسمی م
  نمایند

92  

      x                    
اقدامات الزم در خصوص طی 

جسمی را شرح  مراحل کامل رشد
  دهند

93  

              x            94  رشد را تعریف کنند  

            x              
های رشد جسمی و روانی را ویژگی

  شرح دهند
95  

            x              
های هپیشرفت رشد جسمی در گرو

  همسال خود را تشخیص دهند
96  



 

 

١٤١
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

          x                
ل را سان خردکامراحل تکامل کود

  شرح دهند
97  

        x                  
های تقویت تکامل کودک را هرا

  فهرست کنند
98  

              x            
ر اثر رشد را توصیف یرات بدن دیتغ

  کنند
99  

                x          100  منحنی رشد را تعریف کنند  

                x          
چگونگی ترسیم منحنی رشد را 

  توضیح دهند
101  

              x            
اطالعات الزم در خصوص ثبت 

 هیمنحنی رشد را ارا

  نمایند
102  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٤٢    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

            x              
منحنی رشد  چند نفر را با هم 

  مقایسه کنند
103  

          x                
منحنی رشد خود و چند نفر از 

  ترسیم کنند همساالن خود را
104  

                x          
ت بر روی منحنی عاروند ثبت اطال

  رشد را بشناسند
105  

              x            
ارتباط بین سالمت و تغذیه مناسب را 

  توصیف کنند
106  

        x                  
مین أاهمیت پایش رشد را در ت
 سالمت جسمی شرح

  دهند
107  

                x          108  های رشد را نام ببرندشاخص  



 

 

١٤٣
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

              x            
های رشد  گیری شاخصروش اندازه

  را شرح دهند
109  

            x              
های سنی هقد و وزن مناسب گرو

  مختلف را بیان کنند
110  

          x                111  علل کوتاهی قد را بدانند  

              x            
موزان آشنجش قد و وزن دانس

  م دهندد را انجاکالس خو
112  

            x              
ن موزاآنشهای رشد را در  داشاخص
ی مختلف با یکدیگر مقایسه هاسال

  کنند
113  

        x                  114  ای را تعریف کنندالگوی تغذیه  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٤٤    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

      x                    
 در ای مناسباهمیت الگوی تغذیه

  شرح دهندرا متی سال مینأت
115  

    x                      
ی ی را در پیشگیرانقش الگوی تغذیه

  بیان کنند هایاز بیمار
116  

          x                
-های مناسب گرویهی تغذوگیک ال

 ساله را طراحی 7-11های سنی 
  نمایند

117  

            x              
های مختلف تقسیم هغذاها را به گرو

  کنند
118  

              x            
لوده را در انتقال آیی نقش مواد غذا

  ها شرح دهندریبیما
119  

              x            120  اهمیت غذای سالم را بیان کنند  



 

 

١٤٥
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

                x          
غذای سالم را از ناسالم تشخیص 

  دهند
121  

                  x         122  لودگی غذایی را شرح دهندآعلل  

            x              
ن غذا ه شدلودآهای پیشگیری از راه

  را فهرست نمایند
123  

              x            
ط بین بیماری و خوردن غذای ارتبا

  توضیح دهند ناسالم را
124  

                x          125 های غذای سالم را شرح دهندویژگی  

              x            
قدام لم اای سانسبت به تهیه غذ
  نمایند

126  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٤٦    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

                  x        
ا را فهرست ه شدن غذلودآهای راه

  کنند
127  

                x          128  ردهای غذا را نام ببهلوده کنندآ  

                    x      129  طریقه محافظت از غذا را بیان کنند  

                  x        
شرایط نگهداری از مواد غذایی را 

  شرح دهند
130  

                x          
شرایط طبخ و توزیع مواد غذایی را 

  شرح دهند
131  

              x            
روش صحیح شستشوی سبزیجات را 

  توضیح دهند
132  



 

 

١٤٧
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

                        x  
هم در هنگام مصرف غذا را نکات م

  نام ببرند
133  

                      x    
مشخصات یک بوفه بهداشتی را 

  فهرست کنند
134  

                    x      
یک فروشگاه مواد غذایی بهداشتی را 

فروشگاه مواد غذایی  یک با
  غیربهداشتی مقایسه کنند

135  

                  x        136  مسمومیت غذایی را تعریف کنند  

                x          137  ایی را نام ببرندمیت غذعلل مسمو  

                x          138  ایی را بشناسندمیت غذم مسمویعال  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٤٨    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

              x    x        
ز مسمومیت را ی اهای پیشگیرراه

  شرح دهند
139  

                x          1400  انواع مسمومیت را نام ببرند  

              x            
در خصوص اهمیت تولید مواد 

  غذایی بحث کنند
141  

          x                
نقش تولید مواد غذایی سالم و 

مین سالمتی توضیح أبهداشتی را در ت
  دهند

142  

              x            
نسبت به تولید مواد غذایی عالقه 

  نشان دهند
143  

                x          
روش طراحی یک باغچه را در حیاط 

  مدرسه شرح دهند
144  



 

 

١٤٩
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

              x            
روش سبزیکاری در ظروف و باغچه 

  مقایسه کنندبا هم را 
145  

            x              146  ری را شرح دهندیکامراحل سبز  

                x          
نسبت به کاشت نهال در مدرسه یا 

  محله پیشنهاد کنند
147  

                  x        
روش پرورش دو نوع طیور را شرح 

  دهند
148  

          x                
نکات مهم در پرورش یک نوع ماهی 

  را توضیح دهند
149  

          x                
اری مواد خام را ی نگهدهاروش

  توضیح دهند
150  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٥٠    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

              x            
های صحیح و ناصحیح روش

پخته را با نگهداری مواد خام یا نا
  یگر مقایسه کنندیکد

151  

                x          
ماده سازی مواد آنکات مهم مربوط به 

  غذایی را شرح دهند
152  

                  x        
یی اد غذهای نگهداری مواروش
  توضیح دهند شده را هپخت

153  

              x            
ا را شرح  در پخت غذنکات مهم

  دهند
153  

            x              
های ظروف مورد شرایط و ویژگی

  یی را بیان نمایندااد غذاستفاده مو
154  



 

 

١٥١
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83سال تحصیلی 

  مت تغذیهسال
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 

سوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم دوم  اول
  پیش

 بستانید

 
 ردیف آموزش سالمتاهداف 

        x                  
 اشتی وف غیر بهدمضرات ظرو

  استاندارد را شرح دهند
155  

            x              
 از ظروف در خصوص عدم استفاده

  یکبار مصرف بحث کنند
156  

             x            
ارتبا ط بین سالمتی و تغذیه مناسب 

  بگذراند را به بحث
157 

  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٥٢    جداول اهداف آموزشی مو

 
  

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 سال مت محیط

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
شگاهیدان

سوم اول دوم سوم دوم  اول دوم سوم چهارم پنجم اول
پیش 
دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
ردیف

                      x  x  کنند نب در زندگی را بیاآهمیت و نقش ا 1 

                    x      2 ب سالم را فهرست کنندآهای ویژگی 

                  x      x  3 ببرند ب را نامآهای مختلف دهاستفا 

                x          
 بآنابع نسبت به حفاظت از م

 سالم عالقه نشان دهند
4 

                        x  5 دهند ب سالم را از ناسالم تشخیصآ 

              x          x  
 لوده را بر سالمتیآب آخطرات 

 انسان شرح دهند
6 

                x      x    
ب را آلوده شدن آهای پیشگیری از راه

 توضیح دهند
7 

              x    x         8 نمایندبندی ب  را طبقهآلوده کننده آمنابع 



 

 

١٥٣
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 سال مت محیط

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
شگاهیدان

سوم اول دوم سوم دوم  اول دوم سوم چهارم پنجم اول
پیش 
دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
ردیف

            x               9 بسازند بآیک فیلتر ساده برای تصفیه 

              x    x        
ب را نمایش آین طریقه ضدعفونی ترساده

 دهند
10 

      x      x               11 ب را محاسبه کنندآحجم یک منبع 

              x    x        
 ب در منزل را بیانآسازی طریقه ذخیره

 کنند
12 

      x      x      x        13 ب را نام ببرندآاده تصفیه های سروش 

                        x  
 ب راآیی جوهای صرفهراه

 نمایند فهرست
14 

                        x  
ب و مصرف بهینه آجویی نسبت به صرفه

 ن عالقه نشان دهندآ
15 



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٥٤    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 سال مت محیط

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
شگاهیدان

سوم اول دوم سوم دوم  اول دوم سوم چهارم پنجم اول
پیش 
دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
ردیف

                    x      
 مین سالمت وأاهمیت هوا را در ت

 زندگی افراد شرح دهند
16 

                x          17 یندنما لم را فهرستهای هوای ساویژگی 

              x          x   18 لودگی هوا را بیان نمایندآعلل 

            x              
کننده هوا در محل سکونت لودهآمنابع 

 خود را نام ببرند
19  

      x        x          x  
 نسبت به سالمت هوا و تمیز

 قه نشان دهندن عالآشتن نگهدا
20  

                    x      
ست را زی لودگی هوا بر محیطآت ثراا

 شرح دهند
21  

                  x        
لودگی هوا را  آهای پیشگیری کننده ازراه

 فهرست نمایند
22  



 

 

١٥٥
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 سال مت محیط

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
شگاهیدان

سوم اول دوم سوم دوم  اول دوم سوم چهارم پنجم اول
پیش 
دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
ردیف

                x          
لیت افراد را در حفظ سالمت هوا وومس

 بیان کنند
23  

              x            
 لودگی هوا بر سالمتآ سه اثر

 شرح دهندرا ن نساا
24  

            x              25 نمایند بندیهای هوا را طبقهالیندهآ  

      x                    
لودگی هوا را آهای ناشی از بیماری

 بشناسند
26  

            x              
های هوا در محل هالیندآدر خصوص 

 سکونت خود تحقیق کنند
27  

                  x        28 های مختلف هوا را بشناسندالیه  

              x            
عوامل مؤثر در بهبود کیفیت هوا را شرح 

 دهند
29  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٥٦    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 سال مت محیط

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
شگاهیدان

سوم اول دوم سوم دوم  اول دوم سوم چهارم پنجم اول
پیش 
دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
ردیف

                  x        
اهمیت خاک را در زندگی موجودات زنده 

 شرح دهند
30  

              x            31 بندی نمایندها را طبقهکاع خاانو  
            x              32 ببرند پنج راه حفاظت از خاک را نام  

      x         x          
جامعه را نام  کننده خاک درلودهآمنابع 

 ببرند
33  

              x            
ن را نساا متلوده بر سالآاثرات خاک 

 شرح دهند
34  

                x          
نشان نسبت به حفاظت از خاک عالقه

 دهند
35  

            x              36 تی را تعریف کنندگی صولودآ  



 

 

١٥٧
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 سال مت محیط

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
شگاهیدان

سوم اول دوم سوم دوم  اول دوم سوم چهارم پنجم اول
پیش 
دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
ردیف

              x            
صوتی را فهرست  لودگیآعوامل منجر به 

 کنند
37  

                    x      
صدا را نام  منابع اصلی تولیدکننده سر و

 ببرند
38  

                x          
تی را صو لودگیآهای پیشگیری از راه

 توضیح دهند
39  

                    x      
صوتی را  لودگیآهای کاهش دهنده راه

 شرح دهند
40  

            x              
لودگی صوتی در محل آنسبت به کاهش 
  اقدام نمایند خودسکونت

41  

                x         
تی را نام صو لودگیآه کاهش دهنده سه را

 ندببر
42  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٥٨    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 سال مت محیط

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
شگاهیدان

سوم اول دوم سوم دوم  اول دوم سوم چهارم پنجم اول
پیش 
دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
ردیف

            x              
ا را که منجر به ه صدلوده کنندآعوامل 

 بندی کنندشود را طبقهیلودگی صوتی مآ
43  

                x          44 زباله را تعریف کنند  

              x            
بندی باله را طبقهشتی زی دفع بهداهاهرا

 کنند
45  

            x      x        46 نواع زباله را نام ببرندا  
              x            47  دهند شرح  زباله رامواد تشکیل دهنده  

                        x  
 نسبت به پاکسازی محل سکونت خود

 اقدام نمایند
48  

                      x    
 نقه نشاعال نسبت به دفع بهداشتی زباله

 هندد
49  

                x          50 بشناسند مراحل باز یافت زباله را  



 

 

١٥٩
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 سال مت محیط

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
شگاهیدان

سوم اول دوم سوم دوم  اول دوم سوم چهارم پنجم اول
پیش 
دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
ردیف

              x            51 مراحل دفع بهداشتی زباله را شرح دهند  

      x      x              
انبوه زباله  اثرات اجتماعی نامطلوب تولید

 را بیان نمایند
52  

                        x  
محل  طریقه مناسب دفع زباله در مدرسه و

 نمایند سکونت خود را بیان
53  

              x            54 اهمیت بازیافت را شرح دهند  
      x          x          55 بندی کنندمواد قابل بازیافت را طبقه  

                x          
شرح  طرز ساخت کود گیاهی از زباله را

 دهند
56  

      x        x            57 از زباله خانگی کود گیاهی درست کنند  

                        x  
 سازی زباله جهتانسبت به جد

 کنند ششبازیافت کو
58  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٦٠    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 سال مت محیط

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
شگاهیدان

سوم اول دوم سوم دوم  اول دوم سوم چهارم پنجم اول
پیش 
دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
ردیف

                x          59 کنند فاضالب را تعریف  

              x            
شرح  اهمیت دفع بهداشتی فاضالب را

 دهند
60  

      x      x      x        
ب را فاضال اشتیبهدعواقب دفع غیر
  ضیح دهندتو

61  

              x            62  نواع فاضالب را نام ببرندا  

    x            x          
     ی از طریق دفع رهای انتقال بیماراه
  بیان کنند بهداشتی فاضالب را غیر

63  

            x              
 شرح های پیشگیری از بیماری راراه

  هندد
64  

          x      x          65  سندبشنا عوامل مؤثر در انتقال بیماری را  

        x      x            
بهد اشتی  ی منتقله از دفع غیرهابیماری

  فاضالب را نام ببرند
66  



 

 

١٦١
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 سال مت محیط

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
شگاهیدان

سوم اول دوم سوم دوم  اول دوم سوم چهارم پنجم اول
پیش 
دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
ردیف

      x      x              
د ن را در ایجانقش جوندگان و بندپایا

  بیماری شرح دهند
67  

                x          
حشرات و جوندگان مؤذی محل سکونت 

  شناسندخود را ب
68  

              x            
ث بیماری عای را که باندهه یا جوپنج حشر
  شوند را نام ببرندنسان میدر ا

69  

      x        x          x  
 حشرات و که منجر به ازدیاد عواملی

  شوند را فهرست کنندیجوندگان مؤذی م
70  

              x        x    
منزل در  های الزم برای حفاظتفعالیت

  ان کنندبی برابر هجوم موش را
71  

            x        x      72  نام ببرند ی مبارزه با بندپایان راهاراه  
                x          73  نام ببرند ن راگاهای مبارزه با جوندراه  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٦٢    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 سال مت محیط

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
شگاهیدان

سوم اول دوم سوم دوم  اول دوم سوم چهارم پنجم اول
پیش 
دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
ردیف

                      x  x  74   زندگی مگس را نام ببرندهایمحل  

                  x        
ن را انسا رسانی مگس بهسیبآهای راه

  ح دهندشر
75  

                x          
 ها راگذاری پشههای احتمالی تخمانمک

  نام ببرند
76  

              x            77  مضرات حشرات را بیان کنند  

                    x      
سه روش جلوگیری از ورود حشرات را 

  ن نام ببرندآدر منزل و اطراف 
78  

            x              
محل زندگی چند حشره را با هم مقایسه 

  کنند
79  

          x                80  فهرست کنند  حشرات راهای کنترلروش  
  



 

 

١٦٣
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 محیط ز یست سالمت

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 اول دوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم سوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
 

ردیف

            x    x         1 مین سالمت بیان نمایندأهمیت پوشش گیاهی را در تا 

                  x        2 فواید گیاهان را شرح دهند 

            x  x            3 های گیاهی را فهرست کنندبودی پوششعلل نا 

          x      x          های گیاهی را های پیشگیری از تخریب پوششراه
 شرح دهند

4 

            x    x           گیاهان را درحفظ محیط زیست بیان عواقب نابودی
 کنند

5 

      x        x          x  6 نسبت به حفاظت از محیط زیست عالقه نشان دهند 

                      x  x  7 سه راه حفاظت از محیط زیست را نام ببرند 

      x      x    x          د ظت از محیط زیست را پیشنهاترین راه حفاساده
 دهند

8 



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٦٤    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 محیط ز یست سالمت

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 اول دوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم سوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
 

ردیف

                  x        حیاط مدرسه  توان در میه را کهچند نوع درخت میو
  پیشنهاد دهند،کاشت

9 

              x            شت چند نوع درخت را درحیاط مدرسه محل کا
 مشخص کنند

10 

      x      x  x            11 نده بگیرعهدهرسه به را در مدوگیاحفاظت از گل 

              x            12 بندی کنندهای جانوری را طبقهپوشش 

      x    x                 13 جانوران را در زندگی انسان بیان کننداهمیت 

      x      x              محیط زیست  نوری را بر جاهاینهدی گواثرات نابو
 بیان کنند

14 

          x                15 ن کنندری بیالیت افراد را درحفظ پوشش جانووومس 

            x      x         نوری های جاموزان را در حفظ پوششآنقش دانش
 شرح دهند

16 



 

 

١٦٥
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 محیط ز یست سالمت

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 اول دوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم سوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
 

ردیف

  x      x                  17 ح دهندی را شرنوری مختلف جاهاعلل نابودی گونه 

              x            18 مین سالمت افراد بیان کنندأاهمیت انرژی را در ت 

      x      x              19 ی را لیست نمایندرژمین انتأی هاراه  
    x            x          20 ی صرفه جویی در مصرف انرژی را شرح دهندهاراه  

      x      x               های مختلف بحث و تبادل هی از رانرژمین اأبه تنسبت
 نظرکنند

21  

      x      x              22 نواع انرژی را نام ببرندا  
  x      x                  23  انرژی اتمی اظهار نظر کنند رددر مو  
                  x        24 ندم ببرجویی در مصرف برق را ناهای صرفهراه  
                x          25 نزین را  نام ببرندیی در مصرف بجوی صرفههاراه  

                  x    x    جویی در انرژی حرارتی را در زمستان های صرفهراه
 نام ببرند

26  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٦٦    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 محیط ز یست سالمت

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

 اول دوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم اول دوم سوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمتاهداف 

 
 

ردیف

x        x        x  x        دندرباره محدود بودن منابع انرژی بحث و تبادل نظرکن 27  

              x            ویی در جفهموزان را در صرآویژه دانشهنقش افراد ب
 انرژی شرح دهند

28  

      x        x            29 همیت جانوران را در زندگی انسان شرح دهندا  

      x      x              ه یهای عملیاتی ارا انرژی راه درجوییدر مورد صرفه
 دهند

30  

  



 

 

١٦٧
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

 
  

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

              x            1 حادثه را تعریف کنند 

            x              
همیت ایمنی و بهداشت ساختمان مدرسه و منزل را ا

 شرح دهند
2 

                x        x  
سه نسبت به پیشگیری از حوادث در منزل و مدر

 دهند عالقه نشان
3 

              x            
ی پیشگیری از ستازی افراد در راساگاهآنسبت به 

 قدام نمایندث احواد
4 

                  x        
 تجهیزات ایمنی و بهداشت

 مدرسه و منزل را فهرست کنند
5 

              x            
  مشکالتی که در مدرسه منجر به

 د را نام ببرندشود حادثه مییجاا
6 



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٦٨    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

          x                
  به منظور بهبود وضعیت ایمنی و

 یه کنندی عملی اراکارها راه،بهداشت مدرسه
7 

            x    x          
ساز در محل سکونت و مدرسه خود را لکد مشموار

 یی کنندساشنا
8 

      x      x          x    
بهداشتی را فهرست  های یک مدرسه ایمن وویژگی

 کنند
9 

            x              
  ز لحاظشرایط یک خانه سالم را ا

 ایمنی و بهداشتی بیان کنند
10 

      x                    
در مورد فراوانی حوادث در محل زندگی خود 

 تحقیق کنند
11 

          x                
موزان را در پیشگیری از حوادث در آنشنقش دا

 بیان نمایند مدرسه و منزل
12 

    x                      13 شرح دهند ننسااثر حوادث را بر سالمت ا 



 

 

١٦٩
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

                      x    14 حوادث داخل منزل را نام ببرند 

      x                    
خانه و مدرسه را  یمنی قابل اجرا درا قدامات ا

 توصیف کنند
15 

    x                      
اضطراری را توضیح  های کمک خواستن در مواقعراه

 دهند
16 

      x      x              17 فهرست کنند ید راهای شدختگییل سودال 

            x              18 ح دهندختگی را شرسو عشگیری از وقوهای پیراه 

            x              19 ن کنندختگی بیاسو ی ازیشگیرفراد را در پنقش ا  
          x                20 هندح دها را شرخطرات بریدگی  
          x              x  21 چند وسیله برنده را نام ببرند  
        x        x          22 ها را توضیح دهندعلت خفگی  
        x                  23 ی پیشگیری از خفگی با گاز را بیان نمایندهاراه  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٧٠    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

                      x    
ز در منزل را گام نشتسب به هنگاقدامات مناا

 فهرست کنند
24  

                        x  
نها مفید آلمس کردن  چشیدن و یا، نموادی که بویید

 هندست را تشخیص دیا مضر ا
25  

                        x  26 دتشخیص دهن نه راخا مواد سمی موجود در  

                      x  x  
یز پزشک یا ن تجودارو  بدواز در مورد عدم استفاده 

 اجازه والدین بحث کنند
27  

              x            28 یف کنندمسمومیت را تعر  
            x              29 دالیل مسمومیت را فهرست کنند  
              x            30 ح دهندمیت را شرهای پیشگیری از مسموراه  

          x                
ق گرفتگی را توضیح های مهم پیشگیری از برراه

 هندد
31  

                x          32 انواع مسمومیت را نام ببرند  



 

 

١٧١
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

              x            
ات احتمالی در خانه و مدرسه یمنی و خطرقوانین ا

 هنگام بازی را توصیف کنند
33  

        x                  34 قدامات الزم به هنگام برق گرفتگی را بیان کنندا  
                      x    35 نه را نام ببرندد در خاومواد سمی موج  

                  x        
ح جود در خانه را شرمو اد سمیلی موخطرات احتما

 دهند
36  

                x          
 مناسب امتناع کردن در هنگام مواجه با مهارت های
 ارندک را به بحث بگذها و افراد خطرناموقعیت

37  

                        x  
ها را هتفریحی و گردشگافرین در مراکز  آعوامل خطر

 بشناسند
38  

                      x    39 های امن را از ناامن تشخیص دهندموقعیت  

                  x        
استفاده از مراکز تفریحی  زی افراد درساگاهآنسبت به 

 اقدام کنند
40  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٧٢    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

                x          
نها خطرناک است را آمناطقی که بازی کردن در 

 هاعنوان مثال مسیل به بشناسند
41  

                x          خوردگی را نام ببرند  و زمینطخطرات ناشی از سقو 42  

              x            
اضطراری را  یند کمک خواستن در مواقعآفر

 هندتشخیص د
43  

            x              44 هندگی را شرح دعلل شایع سقوط و زمین خورد  

                    x      
ه های با لقوموقعیت حتراز ازای ای امنی که برهامحل
 نجا پناه برد را تشخیص دهندآن  به تواامن مینا

45  

          x                46 های پیشگیری از زمین خوردگی را شرح دهندراه  

              x            
سوزی را تشخیص تشآهای جلوگیری از فعالیت

 دهند
47  

            x              48 ن کنندی را بیاسوزتشآم قدامات الزم در هنگاا  



 

 

١٧٣
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

          x                
های اضطراری را به سوزیتشآی ین اصلی براقوان

 بحث بگذارند
49  

        x        x          سایل نقلیه را بیان کنندوخطرات ناشی از تصادفات با 50  

      x                    
  های درخواست کمک در مواقعهرا

 ضطراری را توصیف نمایندا
51  

            x              52  بررسی کنند راخود  تصادفات محل سکونتعلل  
            x              53 فهرست نمایند دفات راشی از تصاعوارض نا  

            x            x  
های کمک  خواستن از ها و راهد کردن به غریبهاعتما

 هندنها را تشخیص دآ
54  

        x                  
 یع تصادفات را در محل سکونت خودیل شاالد

 بشناسند
55  

            x              56 ندنام ببر سوار موفق راهای دوچرخهویژگی  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٧٤    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

          x                
شود را دوچرخه می عاداتی که منجر به تصادف با
 بیان نمایند

57  

      x                    
نکات ایمنی را برای جلوگیری از تصادفات متداول 

 در جامعه شناسایی کنند
58  

                        x  59 م ببرندسیله نقلیه را ناعادات بد هنگام نشستن در و  

                  x        
رعایت نمایند را  رویباید هنگام پیادهنکاتی که 

 فهرست کنند
60  

            x          x    61 یای طبیعی را شرح دهندبال  
  62 یای طبیعی را نام ببرندبال                          

                        x  
سیب در حین آی از وقوع صدمه و ی پیشگیرهاراه

 زلزله را فهرست کنند
63  

              x            
  وقوعمید در هنگانکاتی که با

 زلزله رعایت نمود را بیان کنند
64  



 

 

١٧٥
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

              x            
له را امکانات مورد نیاز و ضروری به هنگام وقوع زلز

 یندلیست نما
65  

                x          66 ندنام ببر های پیشگیری از وقوع سیل راهرا  
            x              67 زلزله را شرح دهند خطرات ناشی از وقوع سیل و  
      x        x          x  68 م ببرندله را نات الزم قبل از وقوع زلزماقداا  

      x                    
موقع بالیای طبیعی  نحوه کمک و امداد را به افراد در

 ن دهندنشا طور عملیهب
69  

          x                70 ن کنندع سیل را بیام وقوسب در هنگاا قدامات منا  
x        x                  71 هندح دی طبیعی را شرمادگی در برابر بالیاآیل دال  

            x              
پیشگیری از تصادفات را نام برای چند اقدام الزم 

 ببرند
72  

                        x  73 نداحترام بگذار به قوانین راهنمایی و رانندگی  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٧٦    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

                      x    
نین زی افراد جامعه در رعایت قواساگاهآنسبت به 
 هندگی عالقه نشان دهنمایی و رانندرا

74  

                        x  
طور عملی نشان هن را بهای صحیح عبور از خیاباراه

 هندد
75  

                        x  76 هندن را تشخیص دهای امن برای بازی کردمحل  

                        x  
م راهنمایی و رانندگی را بخوبی بشناسد و یعال

 لیست کنند
77  

            x              
های پیشگیری از رفتارهای پرخطر در جامعه را راه

 دتوضیح دهن
78  

              x            
ب سوختگی فتاآگی و های پیشگیری از گرمازدروش

 را نام ببرند

798
0  

          x                81 یندن نماعلل رایج تصادفات را بیا  



 

 

١٧٧
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

                        x  
ت وجود دارد را نام طقی که امکان حمله حیوانامنا

 ندببر
82  

                      x    
ت تفریح را فهرس نکات ایمنی در هنگام گردش و

 کنند
83  

                x          
 هایی که در اثر حملهبیماری

 شود را لیست کنندد میت به انسان ایجاحیوانا
84  

                        x  
دیده شدن را ی از گم شدن و دزهای پیشگیرراه

 توضیح دهند
85  

                        x  86 نندن خود را بدا تلفهشمارو درس آ وم نا  

                  x        
هایی که قعیتمو  خطرات درنگی مقابله باچگو

  را توضیح دهنددرگیر افراد غریبه هستند
87  

        x      x            
های های اضطراری و روشهایی از موقعیتمثال

 ندستن را به بحث بگذارکمک خوا
88  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٧٨    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

            x              89 ترافیک را تفسیر کنندم اصلی ایمنییعال  

                x          
، چرخه سواران دوایقوانین اصلی ایمنی ترافیک بر

 فران ماشین را توصیف کنندمسا  وهاهپیاد
90  

              x            91 های اولیه را توضیح دهندکمک  

      x      x      x        
های سطحی را بیان ی زخماده برلیه ساهای اوکمک

  کنند
92  

          x                
ی کوچک را هاهای اولیه مناسب برای زخمکمک

 هنددیش نما
93  

              x            94 های اولیه را شرح دهنداهمیت کمک  
          x                95 های اولیه توضیح دهندربرد کمکد کادر مور  
              x            96 م حیاتی توضیح دهندیدر مورد عال  
            x              97 م ببرندتی را نام حیایعال  



 

 

١٧٩
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

          x                
گساالن را لیست رانان  و بزجو،نم حیاتی کودکایعال

 کنند
98  

                x          
-نجام کمکاموزان را در آویژه دانش هنقش افراد ب

 یندن نماهای اولیه بیا
99  

        x                  
 اولیه یهااطالعی از انجام صحیح کمکعوارض بی

 را نام ببرند
100  

              x            
ولیه در ای هاموقع کمکهدالیل اقدام صحیح و ب

 ست کنندفهر موقع حوادث را
101  

            x              
یی را تشخیص جز های اولیه برای جراحاتکمک

 دهند
102  

                        x  103 اولیه را نام ببرند هایوسایل مورد نیاز جعبه کمک  
                      x    ح دهندبروز حادثه شر اقدا مات ضروری را در موقع 104  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٨٠    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

              x            
ر عملی نشان طوهب سیب دیده راآنحوه حمل بیمار 

 دهند
105  

        x                  106 شرح دهند های شدید راعواقب خونریزی  

        x                  
 سیدگی بههای صحیح رراه

 ح دهندید را شرهای شدخونریزی
107  

              x            
 نسبت به کمک نمودن به افراد

 یندحادثه دیده تالش نما
108  

      x                    
وده و منل نبایمنی در خانه و مدرسه را دی اهافعالیت

 نها بحث کنندآدر مورد 
109  

    x                      
ی را تشخیص سوزتشآاقدامات ایمنی در مقابل 
 هندد

110  

            x              111 قدامات ایمنی ترافیک را تشخیص دهندا  
          x                112 شوک را تعریف کنند  



 

 

١٨١
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

          x                113 علل شوک را نام ببرند  
          x                114 د نیاز افراد مبتال به شوک را شرح دهنداقدامات مور  
              x            عالمت های گرمازدگی و سرمازدگی را فهرست کنند 115  
              x            116 دنخطرات گرمازدگی و سرمازدگی را بیان نمای  

              x            
اقدامات الزم برای درمان افراد سرمازده و گرمازده را 

  نشان دهندیطور عملهب
117  

              x            
 و گی زمینه گرمازد درسازی افرادنسبت به آگاه

 دن کوشش نمایگیسرمازد
118  

  119  انجام دهند رایک پانسمان صحیح                          
        x        x          120 ف کنندیسوختگی را تعر  
              x            121 های پیشگیری از سوختگی را شرح دهندراه  
                x          122  را فهرست نمایندعلل سوختگی  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٨٢    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

            x              123 عوارض سوختگی را توضیح دهند  
            x              124 خفگی را تعریف کنند  
            x              125 دالیل خفگی را نام ببرند  

            x              
اقدامات اساسی را در رسیدگی به افرادی که به دالیل 

 اند لیست نمایندتلف دچار خفگی شدهمخ
126  

          x                127 ها را نام ببرندیگانواع شکست  
          x                128 دنشرح دهرا ها یگنکات مهم و ضروری در شکست  

      x                    
فرد مسموم به مرکز   قبل از رساندناقدامات صحیح

 نام ببرندرا درمانی 
129  

      x                    
کارهای ناصحیح در رسیدگی به فرد مسموم را شرح 

 دنده
130  

    x                      131 نیازهای فوری در مورد گزیدگی ها راشرح دهند  



 

 

١٨٣
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

    x                      
 واقدامات مورد نظر درهر کدام را اهانواع گزیدگی

 فهرست نمایند
132  

  x                        133 اهمیت بهداشت محیط کار را توضیح دهند  

  x                        
دالیل رعایت نکات ایمنی در محیط کار را شرح 

 ددهن
134  

x                          
عوامل زیان آور و خطر ساز محیط کار را فهرست 

 کنند
135  

x                          136 محیط کار را نام ببرند های ایمنی و بهداشتیویژگی  

      x                    
امکانات مورد نیاز یک محل کار ایمن و بهداشتی را 

 لیست کنند
137  

x                          138 نندمشاغل پر خطر را شناسایی ک  

    x                      
کارگاه را  مهمترین مشکالت ایمنی و بهداشتی یک

 شرح دهند
139  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٨٤    جداول اهداف آموزشی مو

  موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیآموزشی اهداف 
  84-83سال تحصیلی 

 یمنیث و اداحو

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 
 آموزش سالمت اهداف

 
 ردیف

x                          
در مورد عوارض ناشی از مشاغل پر خطر تحقیق 

 کنند
140  

  x                        
یک برنامه غذایی ویژه مشاغل پر خطر کارخانجات 

 صنعتی تهیه کنند
141  

        x                  142  نام ببرندوسایل ایمن کار را  

x                          
ویژه مشاغل هنسبت به حقوق افراد در محیط کار ب

 سخت تحقیق و بررسی کنند
143  

      x                    144 بیماری های ناشی از مشاغل پر خطر را نام ببرند  

x                          
عوارض ناشی از ایمن نبودن محیط کار را شرح 

 دهند
145  

  



 

 

١٨٥
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

 
  المت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهداف موضوعات آموزش س

  84-83سال تحصیلی 
  سالمت روانی

 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

                  X        1 ندنهای خود را با دیگران فهرست ک-شباهت 

                  X        2 دنهای خود را با دیگران بپذیرتفاوت 

                X  X        
ها را طبیعی های فردی در بین انسانوجود تفاوت

 دنند و آن را بپذیرنبدا
3 

                X  X        
نسبت به شباهت نقاط قوت و ضعف خود عالقه 

 دننشان ده
4 

              X  X  X        5 دنف خود تالش کنعبرای کم کردن نقاط ض 

              X            6 دنبرای با ارزش بودن خود دلیل بیاور 

            X              7 دنربعوامل ایجاد فشار روانی در مدرسه را نام ب 

            X              8 دنربعوامل ایجاد فشار روانی در خانه را نام ب 

              X  X          
تماعی را جهای مناسب در مقابل خطرهای اشواکن

 دنبشناس
9 



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٨٦    جداول اهداف آموزشی مو

  المت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهداف موضوعات آموزش س
  84-83سال تحصیلی 

  سالمت روانی
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

              X  X          
 پیشنهادهای نادرست اطرافیان مقاومت نسبت به

 دننشان ده
10 

      X                    11 دنهای مقابله با فشارهای روانی را تحلیل کنراه 

              X            12 دناهمیت و نقش دوست را در زندگی بیان کن 

              X            13 دنخصوصیات یک دوست خوب را بیان کن 

              X             14 ندنهای دوست یابی استفاده کبرای دوستیابی از راه 

            X              15 دنبرای بهتر شدن دوستی ها راه حل ارایه ده 

            X              16 دنبرای دوست شدن با فرد مناسب تالش کن 

              X            17 دنهای صحیح ابراز احساسات را نام ببرروش 

              X            18 دنهای غلط ابراز احساسات را فهرست کنروش 

              X            
های غلط ابراز احساسات کار بردن روشهاز ب

 دندیگران را شرح ده
19  



 

 

١٨٧
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  المت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهداف موضوعات آموزش س
  84-83سال تحصیلی 

  سالمت روانی
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

          X  X  X            
های صحیح برخورد با احساسات عالقه روشبه 

 دننشان ده
20  

          X  X              دننسبت به شناخت انواع  احساسات عالقه نشان ده 21  

          X  X              
ا را در زندگی شرح هاهمیت وجود انواع هیجان
 دنده

22  

            X              23 دنهای خوشایند و ناخوشایند را مشخص کنهیجان  
          X  X              24 را شرح دهندهای ناخوشایند هیجان مقابله با وشر  

          X  X              
های ناخوشایند از خود واکنش در مقابله با هیجان

 دنصحیح نشان ده
25  

          X                
گیری دوست در زندگی را قش تصمیماهمیت و ن

 ندنتشریح ک
26  

        X                  27 دنگیری را توضیح دهمراحل تصمیم  
        X                  28 دنگیری را ارایه دهیک الگوی تصمیم  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٨٨    جداول اهداف آموزشی مو

  المت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهداف موضوعات آموزش س
  84-83سال تحصیلی 

  سالمت روانی
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

        X                  
برای حل مسایل و مشکال ت خود تصمیم مناسب 

 دنبگیر
29  

      X                    30 دنشماری را برمهای کالمی و غیرکالانواع پیام  
      X                    31 دن نمایکمی را درکالتفاوت پیام کالمی و غیر  
      X                    32 دنارتباط تشخیص ده می را در یکی غیرکالهاپیام  

    X                      
شود را  نع از برقراری ارتباط مینعی را که ماموا

 دنبشناس
33  

  X                        
رتباط خوب را شرایط الزم برای برقراری یک ا

 دنتوضیح ده
34  

  X                        35  دنهم کنم را فراشرایط الز طتباراری اقردر هنگام بر  

      X                    
یت ط را رعام بیان عقاید خود اصول مربودر هنگا

  دنکن
36  

  X                        37  دنر دیگران را شرح دهظع از نهای کسب اطالروش  



 

 

١٨٩
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  المت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهداف موضوعات آموزش س
  84-83سال تحصیلی 

  سالمت روانی
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

X                          
  مرسوم بهی هاده از روشبا استفا

  دنن خود را بشناسفیاتواند اطرا
38  

      X                    39  دنیف کنتفکر نقاد را تعر  
    X                      40  دندر پذیرفتن یا رد هر موضوع تفکر نقاد را بکار بر  
      X  X                  41  در مورد اثرات گروه همساالن مثال بزند  
      X  X                  42  دنم ببراثرات فشار منفی همساالن را نا  

      X  X                  
د ن را یاالر منفی همسا مقابله با فشامهارت های

  دنبگیر
43  

      X  X                  
ها حلیل موقعیتیه و تای تجزاز قوه تعقل خود بر

  دنکن استفاده
44  

      X X                  45  دنتوضیح ده در مورد رفتارهای قاطعانه  
  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٩٠    جداول اهداف آموزشی مو

  ک پایه و دوره تحصیلیآموزش سالمت به تفکیآموزشی موضوعات اهداف 
  83 -84سال تحصیلی 

  پیشگیری از رفتارهای پرخطر

  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی  

 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول

  پیش
 دانشگاهی

                     X      دات ناسالم را تعریف کننداع  1
                    X        دندر زندگی فرد بیان کن م را ناسالهایداتانقش ع  2
        X                    در مورد رفتارهای پر خطر بررسی و تحقیق کنند  3
        X                    پیامد رفتارهای پر خطر را بدانند  4
            X                اعتیاد را تعریف کنند  5

6  
در مورد عوامل ایجاد کننده اعتیاد بحث و گفتگو 

  دنکن
                X          

            X                دناعتیاد را طبقه بندی کن  7
          X                  مراحل اعتیاد را شرح دهند  8
          X                  اثرات زیان بار اعتیاد بر خانواده راتوضیح دهند  9

10  
در مورد اثرات مخرب اعتیاد بر جامعه تحقیق 

  نمایند
                X         



 

 

١٩١
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  ک پایه و دوره تحصیلیآموزش سالمت به تفکیآموزشی موضوعات اهداف 
  83 -84سال تحصیلی 

  پیشگیری از رفتارهای پرخطر

  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی  

 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول

  پیش
 دانشگاهی

11  
جتماعی یک فرد معتاد را با یک فرد سالم از نظر ا

  مقایسه کنند
                  X        

12  
های مداخله ، درمان و ترک اعتیاد در مورد روش

  بررسی کنند
                    X      

13  
های مداخله ، درمان و ترک اعتیاد را به افراد روش

  مبتال پیشنهاد کنند
                      X    

 X                          روش پیشگیری از اعتیاد را شرح دهند  14
    X                        را در پیشگیری از اعتیاد فهرست کنندنکات مهم   15
                X            نقش دارو در درمان اعتیاد را توضیح دهند  16
              X              ماده مخدر را تعریف کنند  17

18  
انواع ماده مخدر و تأثیر هر کدام را بر بدن فهرست 

  نمایند
              X            



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٩٢    جداول اهداف آموزشی مو

  ک پایه و دوره تحصیلیآموزش سالمت به تفکیآموزشی موضوعات اهداف 
  83 -84سال تحصیلی 

  پیشگیری از رفتارهای پرخطر

  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی  

 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول

  پیش
 دانشگاهی

19  
با هم را تشریح اثرات استفاده از چند ماده مخدر 

  کنند
                        X  

        X                    در مورد تأثیر مواد مخدر در بارداری  توضیح دهند  20

21  
عواملی را که در شروع مصرف سیگار مؤثرند ، نام 

  ببرند
          X                

22  
در مورد بیماری های ناشی از مصرف سیگار 

  تحقیق کنند
            X             

              X              ز مصرف سیگار را لیست کنندی ارراه های پیشگی  23

24  
نقش افراد خانواده را در پیشگیری از اعتیاد به 

  سیگار بیان کنند
                  X        

25  
به افراد سیگاری در مورد خطرات ناشی از سیگار 

  کشیدن تذکر دهند
                X          



 

 

١٩٣
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  ک پایه و دوره تحصیلیآموزش سالمت به تفکیآموزشی موضوعات اهداف 
  83 -84سال تحصیلی 

  پیشگیری از رفتارهای پرخطر

  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی  

 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول

  پیش
 دانشگاهی

26  
راهکار های عملیاتی را برای ترک سیگار پیشنهاد 

  دهند
                  X        

              X              خشم و خشونت را تعریف کنند  27
              X              عصبانیت و خشونت را توضیح دهندرابطه بین   28
            X                فنون کنترل خشم را بدانند  29

30  
باورهای محلی و اجتماعی که زمینه ساز خشونت 

  است را تعیین کنند
                  X        

              X              دناسترس را شرح ده  31

32  
-گیری رفتار و نگرشمسئولیت خانواده را در شکل

  بار فرزندان تشریح کنندهای غیر خشونت
                  X        

  X          X                تبعات خشونت در خانواده و جامعه را بیان کنند  33
  X                        های پیشگیری و مقابله با خشونت بحث درباره راه  34



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٩٤    جداول اهداف آموزشی مو

  ک پایه و دوره تحصیلیآموزش سالمت به تفکیآموزشی موضوعات اهداف 
  83 -84سال تحصیلی 

  پیشگیری از رفتارهای پرخطر

  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی  

 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول

  پیش
 دانشگاهی

  و تبادل نظر کنند
          X                  ارایه نمایندرا کارهای مناسب برای کنترل خشم راه  35
       x                    اپیدمیولوژی بیماری ایدز را شرح دهند  36

37  
بتوانند در پنج سطر به طور خالصه ایمونولوژی 

  بیماری ایدز را تعریف کنند
                        x  

          x        x          راه های انتقال ویروس ایدز را نام ببرند  38

39  
راه هایی را که امکان انتقال ایدز وجود ندارد را 

  بشناسند
          x                

              x              های پیشگیری از ایدز را نام ببرندراه  40
          x                  خطرهای بیماری ایدز را بشناسند  41
       x                    باورهای غلط درباره انتقال ایدز را شرح دهند  42
        x                  مراقبت از خود در برابر بیماری ایدز و های راه  43



 

 

١٩٥
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  ک پایه و دوره تحصیلیآموزش سالمت به تفکیآموزشی موضوعات اهداف 
  83 -84سال تحصیلی 

  پیشگیری از رفتارهای پرخطر

  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی  

 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول

  پیش
 دانشگاهی

HIVکار ببرنده را ب  

44  
افکار عمومی غلط جامعه نسبت به بیماران مبتال به 

  ایدز بررسی کنند
                        x  

  x                          نیاز های بیماران مبتال به ایدز را بشناسند  45

46  
 به ایدز نقش افراد جامعه را در مراقبت از مبتالیان

  بیان نمایند
                        x  

    x                        راه های درمان ایدز را فهرست کنند  47

48  
روش های آلودگی زدایی از بیماری ایدز را شرح 

  دهند
                  x        

            X                نسبت به آگاه سازی افراد جامعه عالقه نشان دهند  49

50  
یدز را نام رفتار های سالم در زمینه پیشگیری از ا

  ببرند
                 X        



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٩٦    جداول اهداف آموزشی مو

  ک پایه و دوره تحصیلیآموزش سالمت به تفکیآموزشی موضوعات اهداف 
  83 -84سال تحصیلی 

  پیشگیری از رفتارهای پرخطر

  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی  

 ردیف

  
پیش   آموزش سالمتاهداف 

  دبستانی
 سوم دوم  اول سوم دوم  اول  پنجم  چهارم سوم دوم  اول

  پیش
 دانشگاهی

  X            X              تعریف و ماهیت بیماری را بشناسند  51
    X                        فرق بین آلودگی و بیماری را توضیح دهند  52
  X                          های پرخطر را بشناسندها و گروهرفتار  53
  X                           را نام برندHIV/ AIDSهای تشخیص روش  54

  
  



 

 

١٩٧
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

 
  

  ف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهدا
  84-83سال تحصیلی 

  کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

              x            1 ندنپیشگیری را تعریف ک 

              x            2 دنانواع پیشگیری را بشناس 

            x              
های پیشگیری از بیماری ها بررسی انجام در مورد راه

 دنده
3 

              x            
های پیشگیری از بیماری عالقه نسبت به کاربرد راه

 دننشان ده
4 

            x              
های پیشگیری از بیماری را  مورد از راه2حداقل 

 دنهنشان د
5 

            x              6 دندر مورد تعاریف سالمت و بیماری توضیح ده 

          x                
سالمت و بیماری را از نظر اقتصادی با هم مقایسه 

 دنکن
7 



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
١٩٨    جداول اهداف آموزشی مو

  ف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهدا
  84-83سال تحصیلی 

  کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

          x                8 دنهای انتقال بیماری را شرح دهراه 

        x                  
در مورد رعایت اصول بهداشت فردی در هنگام 

 دنبیماری توضیح ده
9 

            x              
در هنگام بیماری استفاده از وسایل شخصی را 

 دنضروری بدان
10 

            x              11 ندناز مصرف خودسرانه دارو خوداری ک 

            x              
در هنگام بیماری از قطع دارو زودتر از موعد مقرر 

 دنخوداری کن
12 

            x              13 دنیان کنمضرات قطع دارو زودتر از موعد مقرر را ب 

          x                14 دندر هنگام بیماری به تغذیه خود توجه کن 

          x                15 ندنمراقبت های هنگام تب را بدا 

          x                16 ندندر هنگام تب شدید پاشویه ک 

          x                17 دننسبت به انجام مراقبت های هنگام تب اقدام کن 



 

 

١٩٩
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  ف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهدا
  84-83سال تحصیلی 

  کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

            x              18 ندنری را بداعلت ایجاد بیما 

        x                  
های پیشگیری از بیماری بررسی انجام در مورد راه

 دنده
19  

        x                  20 دندر خصوص علل درمان بیماری توضیح ده  

  x                        
به انجام واکسیناسیون در مقابل بیماری های سرخجه 

 ندنو سرخک اقدام ک
21  

  x                        22 دنماری را ضروری بداناقدام برای درمان بی  

x                          
بیماری استفاده  های پزشکان برای درماناز آگاهی

 دنکن
23  

x                          
برای کنترل بیماری از روش تغذیه ای خاص پیروی 

 دنکن
24  

      x                    25 دنبه دستورات پزشک در خصوص بیماری اقدام کن  
          x                26 دن کنبیماری دیابت را تعریف  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
٢٠٠    جداول اهداف آموزشی مو

  ف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهدا
  84-83سال تحصیلی 

  کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

        x                  27 دندر مورد انواع دیابت بررسی انجام ده  
        x                  28 دنخطرهای دیابت را شرح ده  

      x                    
های الزم برای یک فرد مبتال به دیابت را مراقبت

 دنشرح ده
29  

      x                    30 دنمواردی را که باید به بیماری شک کرد نام ببر  

          x                
های الزم برای پیشگیری از دیابت را در مراقبت

 دنکار برهزندگی ب
31  

            x              32 دنمشخصات مهم بیماری صرع را نام ببر  
          x                33 دناقدامات الزم در هنگام صرع را نام ببر  
          x                دن باورهای غلط در مورد بیماری صرع را توضیح ده 34  
        x                  35  دنعوامل شایع ایجاد اسهال در کودکان را نام ببر  
        x                  36  دنخطرهای کم آبی بدن را شرح ده  



 

 

٢٠١
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  ف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهدا
  84-83سال تحصیلی 

  کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

          x                
 نام د اسهال برای آنها خطر بیشتری دارکسانی را که

  دنببر
37  

      x                    38  دنهای کم آبی را شرح دهعالمت  

    x                      
ی کودک مبتال به اسهال نسبت به بررسی نیازهای اصل

  دنعالقه نشان ده
39  

            x              40  دنمحلول مایع درمانی خوراکی تهیه کن  

            x              
محلول مایع درمانی خوراکی را به کودک مبتال به 

  دناسهال بده
41  

  x                        42  دننقش دارو در اسهال را شرح ده  
x                          43  دنالی را نام ببرهای ایجاد بیماری اسهراه  

x                          
مواردی را که باید کودک مبتال به اسهال را به نزد 

  دنپزشک برد بیان کن
44  

    x                      45  دنآسم را تعریف کن  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
٢٠٢    جداول اهداف آموزشی مو

  ف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهدا
  84-83سال تحصیلی 

  کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

    x                      46  ندنعلل ایجاد آسم را بدا  
  x                        47  ندنخطرهای آسم را شناسایی ک  
x                           48  دندر موارد حمله آسم را شرح دهاقدامات الزم  

      x                    49  دنها بدانخونیتفاوت تاالسمی را با سایر کم  
      x                    50  انواع تاالسمی را از هم تشخیص دهد  
  x                        51  دنهای ایجاد بیماری تاالسمی را توضیح دهراه  
x                          52  دنضیح دهراه پیشگیری از بیماری تاالسمی را تو  

        x                  
نقش پشه آنوفل را در انتقال بیماری ماالریا شرح 

  دنده
53  

      x                    54  دنشرایط مناسب را برای زندگی پشه آنوفل بیان کن  
    x                      55  دنهای نابود کردن پشه آنوفل را بدانراه  



 

 

٢٠٣
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  ف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهدا
  84-83سال تحصیلی 

  کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

      x                    
 بکار های کاهش امکان تماس با پشه آنوفل راراه

  دنبر
56  

        x                  57  دننکات مهم در درمان ماالریا را شرح ده  
        x                  58  دنمشخصات مهم بیماری ماالریا را بیان کن  
      x                    59  دنموارد شک به بیماری ماالریا را مشخص کن  
      x                    60  دنخطرهای ماالریا را نام ببر  
    x                      61  دنا با سایر عفونت های تنفسی نام ببراوت سل رفت  
    x                      62  دنمواردی را که باید به سل شک کرد نام ببر  
    x                      63  دننقش ایمنسازی را در پیشگیری از سل شرح ده  

      x                    
 سلی اشتی الزم را در برخورد با بیمارنکات بهد

  دنانجام ده
64  

  x                        
ش اطرافیان در طول مدت درمان بیماری در مورد نق

  دنسل بحث کن
65  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
٢٠٤    جداول اهداف آموزشی مو

  ف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهدا
  84-83سال تحصیلی 

  کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

  x                        
های انگلی را برای سالمت انسان شرح خطر بیماری

  دنده
66  

          x                67  دنای را نام ببرهای رودهانواع انگل  
        x                  68  دنهای انگلی را بدانموارد شک به بیماری  

    x                      
های به بدن انسان ههای ورود انگل روددر مورد راه

  دنبررسی انجام ده
69  

  x                        
 راه هایی را ایبرای پیشگیری از بیماری انگلی روده

  دنپیشنهاد کن
70  

          x                
های انگلی را در زندگی های پیشگیری از بیماریراه

  دنکار برهخود ب
71  

        x                  72  دنفونت پوستی را شرح دههای متداول انتقال عراه  

x                          
های مناسب پیشگیری از عفونت پوستی در مورد راه

  دنبررسی انجام ده
73  



 

 

٢٠٥
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  ف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهدا
  84-83سال تحصیلی 

  کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

              x            74  دنف کنیبیماری گال را تعر  
            x              75  دنخطرهای بیماری گال را بیان کن  
            x              76  دنموارد شک به گال را بدان  

            x              
های پیشگیری از مبتال شدن به گال و اقدامات راه

  ندنبهداشتی مربوط به آن را بدا
77  

              x            78  دنبیماری کچلی را تعریف کن  
            x              79  دنموارد شک به کچلی را بیان کن  
            x              80  دنراه ایجاد بیماری کچلی را توضیح ده  

              x            
-هشتی برای پیشگیری از کچلی را بمراقبت های بهدا

  دنکار بر
81  

                x          82  دنشپش را بشناس  
                x          83  دنخطرهای گرفتاری با شپش را بیان کن  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
٢٠٦    جداول اهداف آموزشی مو

  ف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهدا
  84-83سال تحصیلی 

  کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

                x          84  دنهای گرفتار شدن به شپش را توضیح دهراه  

                x          
های پیشگیری از مبتال شدن به شپش را انجام راه

  دنده
85  

            x              86  دنتعریف هپاتیت را بدان  
            x              87  دنانواع هپاتیت را از نظر راه انتقال طبقه بندی کن  
          x                88  دنخطر انواع هپاتیت را به صورت جدول در آور  
          x                89  دنهنگام تزریق خون از سالم بودن آن مطمئن شو  

        x                  
بیمار مبتال به هپاتیت نکات بهداشتی را در برخورد با 

  دنرعایت کن
90  

          x                
نکات بهداشتی ایمنی در مقابل بیماری هپاتیت را 

  دنبدان
91  

              x            92  دنخطر گلو درد چرکی را شرح ده  
              x            93  دندرمان مناسب برای گلو درد چرکی را بیان کن  



 

 

٢٠٧
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  ف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلیاهدا
  84-83سال تحصیلی 

  کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم چهارم پنجم اول دوم سوم  اول دوم
پیش 
دبستانی

  
ف آموزش سالمتاهداف 

ردی
 

              x            94  دنمل گلو درد چرکی اهمیت دهبه درمان کا  
                x          95  دنمشخصات مهم سرماخوردگی رابشناس  
                x          96  دنخطرهای سرماخوردگی را نام ببر  
                x          97  ندنهای انتقال سرماخوردگی را بداراه  

            x              
نیازهای یک کودک مبتال به سرماخوردگی را شرح 

  دنده
98  

          x                
جایگاه مصرف دارو را در درمان سرماخوردگی بیان 

  دنکن
99  

                x          
های جلوگیری از انتشار سرماخوردگی را تشریح راه

  دنکن
100 

                x          
در هنگام سرما خوردگی بهداشت فردی را رعایت 

  دنکن
101 

  



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
٢٠٨    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83ل تحصیلی سا

  معلولیت ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم سوم چهارم پنجم اول دوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 آموزش سالمتاهداف 

ف
ردی

 

          x                1 دنمعلولیت را تعریف کن 

        x  x                
ثیر معلولیت را بر سالمت جسم و روح فرد أت

 دنشرح ده
2 

      x                    3 ندنثیر معلولیت را بر خانواده بیان کأت 

      x                    4 دنثیر معلولیت را بر جامعه بیان کنأت 

      x                    5 دنعلت های شایع معلولیت را نام ببر 

    x                      
ها را در جامعه اطراف خود تانواع شایع معلولی

 دنبشناس
6 

    x                      
ی از معلولیت را در دوران قبل های پیشگیرروش

 دناز تولد توضیح ده
7 

    x                      
های پیشگیری از معلولیت را در موقع تولد روش

 دنبدان
8 



 

 

٢٠٩
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83ل تحصیلی سا

  معلولیت ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم سوم چهارم پنجم اول دوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 آموزش سالمتاهداف 

ف
ردی

 

    x                      
سازی را ها ایمنبرای پیشگیری از معلولیت
 ندنضروری بدا

9 

  x                        
به منظور پیشگیری از معلولیت ها تغذیه مناسب را 

 ندنانتخاب ک
10 

  x                        
نقش توانبخشی را در پیشگیری از عوارض 

 دنمعلولیت شرح ده
11 

            x              12 دنهای ساده سنجش بینایی را بیان کنروش 

            x              13 دنبه شخصیت افراد معلول احترام بگذار 

          x                
های چشمی به چشم پزشک در هنگا م ناراحتی

 ندنمراجعه ک
14 

          x                15 ندنایی را بدختالل بیناک به اموارد مشکو 

        x                  16 دنتوضیح ده نیاهای نابینا تواناییددر مور 



 

 
 

صیلی
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
٢١٠    جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83ل تحصیلی سا

  معلولیت ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم سوم چهارم پنجم اول دوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 آموزش سالمتاهداف 

ف
ردی

 

      x                    17 ندنشناسایی ک نیازهای یک فرد نابینا را 

    x                      
-ل نابینایی دارند راهکی که مشبرای کمک به افراد

 دننتوصیه کرا  های مناسب
18 

  x      x                  
 لکبرای کمک به افرادی که مش

 دننابینایی دارند ابراز تمایل نمای
19  

x                          
گیرند به افرادی که حقوق نابینایان را نادیده می

 دنر دهکتذ،
20  

            x              21 دنهای ساده سنجش شنوایی را شرح دهروش  
          x                22 دنایی را فهرست کنشنو موارد مشکوک به اختالل  
        x                  23 دنبررسی نمای های ناشنوادرباره توانایی  
      x                    24 دننیازهای فرد ناشنوا را درک کن  
    x                      25 دندر مورد نیازهای افراد ناشنوا توضیح ده  



 

 

٢١١
 

صیلی     
ش  سالمت به تفکیک پایه و دوره تح

ضوعات آموز
     جداول اهداف آموزشی مو

  اهداف موضوعات آموزش سالمت به تفکیک پایه و دوره تحصیلی
  84-83ل تحصیلی سا

  معلولیت ها
 ابتدایی راهنمایی متوسطه

پیش 
 دانشگاهی

سوم سوم اول دوم سوم چهارم پنجم اول دوم  اول دوم
پیش 
 دبستانی

 آموزش سالمتاهداف 

ف
ردی

 

    x                      
، ل شنوایی دارندکبرای کمک به کسانی که مش

 دنصیه کنتو های مناسبراه
26  

      x                    
رعایت ، ندشنوایی دار لکی را که مشحقوق افراد

 دنکن
27  

  x                        
ذهنی کودک را  های ساده بررسی تکاملروش

 دنشرح ده
28  

x                          29 دنت ذهنی را شرح دهالموارد مشکوک به اختال  
  x                        30 دنهح دمانده ذهنی را شرد عقبهای فرتوانایی  

    x                      
هنی مناسب  که رشد ذهای کمک به کودکیروش

 دنندارد را توضیح ده
31  

x                          32 ندنبندی کاختالالت ذهنی را طبقه  
      x                    33 دینمانده ذهنی را بیان نماد عقبنیازهای افرا  





 

  
  
  
  

  فصل ششم
  

   محتوا-جداول دوبعدی هدف
  
  

    محتوا-هداف بررسی جدول دوبعدی ا
ع اصلی، جدول ، برای هر موضو) عنوان اصلی 12( پس از تعیین عناوین اصلی آموزش سالمت به دانش آموزان 

  .دوبعدی طراحی گردید
ش آموز، روش هدف از طراحی این جدول آن است که با یک نگاه اجمالی به آن بتوان موضوع مورد نظر برای دان

  .و سایر اطالعات مورد نیاز را به راحتی به دست آورد ارزشیابی آن نیزو های یاد دهی 
  : ستون به ترتیب زیر می باشد 7این جدول شامل 

   مفاهیم اساسی یا مهارت های اساسی – 1
   اهداف جزیی بر مبنای سه حیطه دانشی، نگرشی و مهارتی– 2
   رئوس محتوا– 3
   یادگیری–های یاد دهی  روش– 4
  های ارزشیابی شیوه– 5
  گیریابزار اندازه – 6
  های آموزشی رسانه– 7
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢١٤

 های بدن  سیستم-جدول دو بعدی هدف

  

های آموزشی رسانه  گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  مهارتی
 نگرشی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
   تخته و گچ-
  یلم، اسالید ف-

   پوستر-
   پاورپوینت-

 ....و

 توجه به میزان مشارکت -
های  آموز در فعالیت دانش

  کالسی
  های گروهی  بحث-

  هایی در منزل  انجام فعالیت-
   بررسی گزارش از فیلم-

 مشاهده به صورت -
 لیست چک

   مستمر-
   شفاهی-

ها   پاسخ فعالیت-
در کالس و منزل 
به صورت شفاهی 

 هدهو کتبی و مشا

 روش بحث -
  گروهی

   روش سخنرانی-
 روش پرسش و -

  پاسخ
  انجام فعالیت-

 اعضای داخلی و -
  خارجی بدن

 ساختمان و وظایف -
 های بدن سیستم

 آشنایی با اعضای -
  داخلی بدن

 آشنایی با اعضای -
  خارجی بدن

 آشنایی با ساختمان -
های  و وظایف سیستم

 بدن

های بدن  سیستم-

  
  



 

 

٢١٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
 های بدن  سیستم-اهدافجدول دو بعدی 

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  مهارتی
 نگرشی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
   فیلم، اسالید-
  تخته و گچ-

 توجه به میزان مشارکت در -
  های کالسی فعالیت

  های گروهی ث بح-
  بررسی گزارش فیلم-

   مستمر-
   شفاهی-

 پاسخ -
های  فعالیت

 کالسی

   بحث گروهی-
   روش سخنرانی-
   پرسش و پاسخ-
 نمایش فیلم و -

 اسالید

 1های کالسی   فعالیت-
  2و 

  
  
  

 3های کالسی   فعالیت-
 4و 

 ایجاد عالقه -
نسبت به شناخت 
اعضای داخلی و 

  خارجی بدن
 عالقمندی نسبت -
 شناخت وظایف به

 های بدن سیستم

 

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢١٦

 های بدن  سیستم-جدول دو بعدی هدف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  مهارتی
 نگرشی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
   تخته و گچ-
   اسالید و فیلم-

 اورپوینت پ-

 توجه به میزان مشارکت در -
  های کالسی فعالیت

 بررسی گزارش از فیلم و -
 تحقیق

 پاسخ -
های  فعالیت

کالسی به صورت 
  کتبی و شفاهی

  مستمر-

   بحث گروهی-
 نمایش فیلم و -

  اسالید
 تهیه گزارش و -

 تحقیق

 1های کالسی   فعالیت-
  2و 

  
  
  

 3های کالسی   فعالیت-
 4و 

  کسب توانایی-
شناخت اعضای 
داخلی و خارجی 

  بدن
 کسب توانایی -

شناخت ساختمان و 
های  وظایف سیستم

 بدن

 توانایی شناخت -
اعضای داخلی و 

  خارجی بدن
 توانایی شناخت -

 وظایف  وساختمان
 های بدن سیستم



 

 

٢١٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  چرخه حیات-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  مهارتی
 نگرشی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
   تخته و گچ-
   اسالید و فیلم-

   پوستر-
  پاورپوینت-

 توجه به میزان مشارکت -
های  آموز در فعالیت دانش

  کالسی
  های گروهی  بحث-

  بررسی گزارش از فیلم-

   مستمر-
  هی شفا-

های   فعالیت-
  کالسی

  کتبی-

   بحث گروهی-
   سخنرانی-

   پرسش و پاسخ-
   انجام فعالیت-
 نمایش فیلم و -

 اسالید

های ارگانیسم   ویژگی-
  زنده و غیرزنده

 مراحل رشد -
 موجودات زنده

 آشنایی با -
های  ویژگی

ارگانیسم زنده و 
  غیرزنده

 آشنایی با مراحل -
رشد موجودات زنده

  
  

 ت چرخه حیا-

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢١٨

  چرخه حیات-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  مهارتی
 نگرشی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
   تخته و گچ-
   اسالید و فیلم-

  پاورپوینت-

رکت در  توجه به میزان مشا-
های کالسی و  فعالیت
  های گروهی بحث

   بررسی گزارش تحقیق-
  بررسی گزارش فیلم-

   مستمر-
های   فعالیت-

  کالسی
   گزارش تحقیق-

  کتبی-

   سخنرانی-
های   بحث-

  گروهی
 نمایش فیلم، -

  اسالید
  تحقیق-

  1 فعالیت کالسی -
  
  
  

 2 فعالیت کالسی -

 عالقمندی نسبت -
به شناخت 

های  ویژگی
گانیسم زنده و ار

  غیرزنده
 عالقمندی به -

آشنایی با مراحل 
رشد موجودات زنده

 

  
  



 

 

٢١٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  چرخه حیات-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  مهارتی
 نگرشی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
   تخته و گچ-
   اسالید و فیلم-

  پاورپوینت-

 توجه به میزان مشارکت در -
های کالسی و  فعالیت
  های گروهی بحث

   بررسی گزارش تحقیق-
  بررسی گزارش از فیلم-

   مستمر-
های   فعالیت-

  کالسی
   گزارش تحقیق-
  شفاهی- کتبی-

  و نمایش فیلم-
  اسالید

   سخنرانی-
های   بحث-

  گروهی
 حقیق ت-

  1 فعالیت کالسی -
  
  
  

 2 فعالیت کالسی -

 کسب توانایی -
شناخت ارگانیسم 
  زنده از غیرزنده

 کسب توانایی -
تشخیص مراحل 
رشد موجودات زنده

 توانایی شناخت -
ارگانیسم زنده و 

  غیرزنده
 توانایی تشخیص -

مراحل رشد 
 موجودات زنده

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٢٠

 ها  مراقبت از اندام-جدول دو بعدی اهداف

  

های  نهرسا
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
  یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  مهارتی
 نگرشی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   کتاب-
   تخته و گچ-
   اسالید و فیلم-

  نمایشنامه-

 میزان مشارکت -
آموز در  دانش
  های کالسی فعالیت

  یهای گروه  بحث-
 بررسی گزارش -

 تحقیق

   مستمر-
   شفاهی-

 های کالسی  فعالیت-
  مشاهده-

  و نمایش فیلم-
  اسالید
  

   نمایش و تئاتر-
  

   ایفای نقش-
  

  های گروهی  بحث-
  
  

  تحقیق-

   بهداشت پوست و مو-
  

   بهداشت چشم-
  

   بهداشت گوش-
  

   بهداشت دهان و دندان-
  

 خواب، استراحت و -
 تفریح

شت  آشنایی با بهدا-
  پوست و مو

 آشنایی با بهداشت -
  چشم

 آشنایی با بهداشت -
  گوش

 آشنایی با بهداشت -
  دهان و دندان

 آشنایی با بهداشت -
خواب، استراحت و 

 تفریح

 ها  مراقبت از اندام-

 
 

  



 

 

٢٢١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
 ها  مراقبت از اندام-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  یها روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  مهارتی
 نگرشی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   کتاب-
   تخته و گچ-

   فیلم-
  سناریو-

 توجه به میزان -
مشارکت در 

  های کالسی فعالیت
های   بحث-

  گروهی
 بررسی گزارش -

  فیلم
 بررسی گزارش -

  تحقیق
 بررسی گزارش -

 بازدید

   مستمر-
   شفاهی-

های   پاسخ فعالیت-
  گروهی

   گزارش تحقیق-
  گزارش بازدید-

   نمایش فیلم-
   ایفای نقش-
های   بحث-

  گروهی
  

   تحقیق-
  

   نمایش-
  

  بازدید-

 1 فعالیت کالسی -
  

 2 فعالیت کالسی -
  
  

 3 فعالیت کالسی -
  

 4 فعالیت کالسی -
  

5 فعالیت کالسی -

 ایجاد نگرش مناسب نسبت به -
  ت بهداشت چشمرعایت نکا

 عالقمندی به ایجاد شرایط مناسب -
برای داشتن خواب و استراحت کافی 

  و تفریح
های  کارگیری روشه عالقمندی در ب-

  کارآمد بهداشت پوست و مو
 ایجاد نگرش مناسب نسبت به -

های مناسب بهداشت  آشنایی با روش
  گوش

 ایجاد نگرش مناسب در استفاده از -
 ان و دندانهای مراقبت از ده روش

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٢٢

 ها  مراقبت از اندام-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانش
  مهارتی
 نگرشی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   تخته و گچ-
   کتاب-

   پاورپوینت-
  سناریو-

زارش  بررسی گ-
  فیلم

   مستمر-
   نتیجه فعالیت-
 بررسی گزارش -

  تحقیق
 براساس -

  لیست چک
 بررسی گزارش -

 بازدید

   فیلم-
   شفاهی-

 پاسخ -
های  فعالیت

  گروهی
   گزارش تحقیق-

   مشاهده-
  گزارش بازدید-

   نمایش فیلم-
   ایفای نقش-
های   بحث-

  گروهی
   تحقیق-

   نمایش تئاتر-
  بازدید-

  1 فعالیت کالسی -
  

  2 فعالیت کالسی -
  

  3 فعالیت کالسی -
  

  4 فعالیت کالسی -
  

 5 فعالیت کالسی -

 کسب توانایی استفاده از -
  های مراقبت از پوست و مو روش

ها   کسب توانایی استفاده از روش-
  و اصول بهداشت چشم و گوش

 کسب توانایی مقابله با عوامل -
  زننده بهداشت دهان و دندان برهم

 مقابله با عوامل  کسب توانایی-
  مخل استراحت و خواب

 کسب توانایی به کارگیری -
های کارآمد مقابله با عوامل  روش

 زننده سالمت گوش برهم

  
  

  
  

ها  توانایی مراقبت از اندام-

  



 

 

٢٢٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  آشنایی با مواد غذایی-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -هییادد

 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   گچ وتخته -
  کتاب -

  پاورپوینت -
  اسالید  وفیلم -
  

توجه به میزان مشارکت  -
آموز در فعالیت  دانش

  کالس
  بررسی گزارش فیلم -

  مشاهده -
  بررسی گزارش تحقیق -

  مستمر -
  شفاهی -

فیلم و گزارش  -
  اسالید

  فعالیت کالسی -
  گزارش تحقیق -

  سخنرانی -
  ایفای نقش -
  اسالید  وفیلم -
  بحث گروهی -

  تحقیق -

  وظایف غذا در بدن -
  

های غذایی و گروه -
  مواد جایگزین

اجزای تشکیل دهنده  -
  غذا

  
وراثت، رژیم و  -

  فعالیت بدنی

آشنایی با وظایف غذا  -
  در بدن

های آشنایی با گروه -
  غذایی و مواد جایگزین

آشنایی با اجزای  -
  تشکیل دهنده غذا

 آشنایی با نقش وراثت، -
  رژیم و فعالیت بدنی

  
  
  
  

آشنایی با مواد  -
  غذایی
  

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٢٤

  آشنایی با مواد غذایی-جدول دو بعدی اهداف

  

های آموزشی رسانه  های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 وارئوس محت

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

 مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

  گچ و تخته -
  کتاب -

  پاورپوینت -
  اسالید  وفیلم -

  

توجه به میزان مشارکت  -
آموز در فعالیت  دانش

  یکالس
  بررسی گزارش فیلم

مشاهده بر اساس چک  -
  یستل

  بررسی گزارش تحقیق -

  مستمر -
  شفاهی -

و گزارش فیلم  -
  اسالید

  فعالیت کالسی -
  گزارش تحقیق -

  سخنرانی -
  ایفای نقش -
  وفیلم نمایش -

  اسالید
  بحث گروهی -

  تحقیق -

  1فعالیت کالسی  -
  

  2فعالیت کالسی  -
  

  3فعالیت کالسی  -
  

  4فعالیت کالسی  -

عالقمندی به شناخت  -
  وظایف غذا در بدن

ایجاد نگرش در استفاده از  -
 نشین آنهاهای غذایی و جاگروه
عالقمندی به آشنایی با  -

  اجزای تشکیل دهنده غذا
ایجاد عالقه نسبت به  -

رژیم و ، شناخت نقش وراثت
  فعالیت بدنی

 

  
  



 

 

٢٢٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  آشنایی با مواد غذایی-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  زییاهداف ج
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   گچ وتخته -
  کتاب -

  پاورپوینت -
 اسالید  وفیلم -

توجه به میزان مشارکت  -
آموز در فعالیت  دانش

  کالس
  بررسی گزارش فیلم -
مشاهده بر اساس چک  -

  یستل
  بررسی گزارش تحقیق -

  مستمر -
  شفاهی -

گزارش فیلم و  -
  اسالید

  فعالیت کالسی -
  گزارش تحقیق -

  سخنرانی -
  ایفای نقش -
 -فیلم نمایش -

  اسالید
  بحث گروهی -

  تحقیق -

  1فعالیت کالسی  -
  

  2فعالیت کالسی  -
  

  3فعالیت کالسی  -
  

  4فعالیت کالسی  -

کسب توانایی شناخت  -
  وظایف غذا در بدن

  کسب توانایی استفاده از  -
های غذایی و جایگزین گروه

  در تغذیه خودآنها 
یص خکسب توانایی تش -

  اجزای تشکیل دهنده غذا
 ،کسب توانایی نقش وراثت -

  رژیم و فعالیت بدنی

توانایی شناخت  -
 وظایف غذا در بدن

توانایی استفاده از  -
  های غذاییهگرو

توانایی درک  -
 رژیم ،نفش وراثت

  وتربیت بدنی

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٢٦

  آشنایی با مواد غذایی-جدول دو بعدی اهداف

  

های  سانهر
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   گچ وتخته -
  کتاب -
  فیلم -
  پوستر -

  پاورپوینت -

  بررسی گزارش فیلم -
  بررسی گزارش تحقیق -

   لیستمشاهده به صورت چک -
آموز در  توجه به مشارکت دانش -

  فعالیت کالسی
  

  گزارش فیلم -
 گزارش تحقیق -

  مستمر -
   شفاهی-
  مشاهده -

  

  نمایش فیلم -
  تحقیق -
  سخنرانی -

  بحث گروهی -

نیازهای سنین  -
  مختلف به انرژی

تغذیه سنین  -
  مدرسه

  انواع  سوء تغذیه -

آشنایی با نیازهای  -
 سنین مختلف به انرژی

آشنایی با تغذیه در  -
  سنین مدرسه

آشنایی با انواع سوء  -
  تغذیه

  
  
  

  نیازهای تغذیه ای -
  

  
  



 

 

٢٢٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
 ای  نیازهای تغذیه-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

  گچ  وتخته -
  کتاب -
  فیلم -
  پوستر -

  پاورپوینت -
  

  بررسی گزارش فیلم -
  بررسی گزارش تحقیق -

آموز در  توجه به مشارکت دانش -
  فعالیت کالسی

  یستلمشاهده با توجه به  چک  -

  گزارش فیلم -
 گزارش تحقیق -

    مستمر -
   شفاهی-
  مشاهده -

  

  نمایش فیلم -
  تحقیق -
  سخنرانی -

 بحث گروهی -
  

فعالیت کالسی  -
1  

  
  

 فعالیت کالسی -
  3 و 2

  
فعالیت کالسی  -

4  

عالقمندی به آشنایی  -
های سنین مختلف  با نیاز

  به انرژی
ایجاد نگرش در  -

استفاده از تغذیه مناسب 
  سنین مدرسه

ایجاد عالقمندی برای  -
  مقابله با سوء تغذیه

 

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٢٨

 ای  تغذیه نیازهای-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
  یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ  وته تخ-
  کتاب -
  فیلم -
  پوستر -

  پاورپوینت -
  

  بررسی گزارش فیلم -
  بررسی گزارش تحقیق -

 به میزان توجه -
آموز در  مشارکت دانش

  فعالیت کالس
مشاهده با توجه به  -

  چک لیست

  گزارش فیلم -
گزارش  -

  تحقیق
  مستمر -
  شفاهی -
  مشاهده -

  

  نمایش فیلم -
  تحقیق -
  سخنرانی -

  بحث گروهی -
  

 1فعالیت کالسی  -
  
  

فعالیت  -
  3و2کالسی
  
  

 4فعالیت کالسی  -

کسب توانایی شناخت  -
مختلف به نیازهای سنین 
  انرژی

کسب توانایی به  -
کارگیری تغذیه مناسب 

  در سنین مدرسه
کسب توانایی مقابله با  -

  انواع سوء تغذیه

توانایی شناخت نیاز  -
  سنین مختلف به انرژی

کارگیری هتوانایی ب -
تغذیه مناسب در سنین 

  سهمدر
توانایی مقابله با انواع  -

  سوء تغذیه

  



 

 

٢٢٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
 ش رشد پای-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
  یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   گچ وتخته -
  کتاب -

   اسالید وملفی -
  پاورپوینت -

  بررسی گزارش تحقیق -
  بررسی گزارش فیلم -
ه صورت مشاهده ب -

  چک لیست
توجه به میزان   -

مشارکت           
  آموز دانش

  گزارش تحقیق -
  بازدید وگزارش فیلم -

  مشاهده و
 فعالیت انجام سخپا -

  شده

  تحقیق -
  لمفی -
  بازدید -

  انجام فعالیت -
  سخنرانی -

  انجام فعالیت -

مراحل رشد  -
  جسمی در انسان

های  اندازه -
مناسب قد و وزن 

تلف و در سنین مخ
روش اندازه گیری 

  آن
 رسم منحنی رشد -

آشنایی با مراحل رشد  -
  جسمی در انسان

های  آشنایی با اندازه -
مناسب قد و وزن در 
سنین مختلف و روش 

  اندازه گیری آن
آشنایی با رسم منحنی  -

  رشد

  
  

  پایش رشد -
  

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٣٠

   پایش رشد-جدول دو بعدی اهداف
  

های  رسانه
 آموزشی

 ریگی ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   گچ وتخته -
  کتاب -
  فیلم -

  پاورپوینت -
  

  بررسی گزارش تحقیق -
فیلم و بررسی گزارش  -

  مشاهده
مشاهده با توجه به  چک  -

  لیست
توجه به مشارکت  -
آموز در فعالیت  نشدا

  کالسی

  گزارش تحقیق -
  گزارش فیلم -
  مشاهده مستمر -

پاسخ فعالیت  -
  انجام شده

  

  تحقیق -
  فیلم

   بازدید-
انجام  -

  فعالیت
  سخنرانی -

 مانجا -
  فعالیت

فعالیت کالسی  -
1  

فعالیت  -
  3و2کالسی

فعالیت کالسی  -
4  

ایجاد عالقه نسبت به آشنایی با  -
  نمراحل رشد جسمی انسا

عالقمندی به آشنایی با  -
های مناسب قد و وزن در  اندازه

  سنین مختلف و اندازه گیری آن
بکارگیری به عالقمندی  -

های مناسب رسم نمودار  روش
  منحنی رشد

  
  
  
  

  



 

 

٢٣١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   پایش رشد-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 ئوس محتوار

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   گچ وتخته -
  کتاب -
  فیلم -

  پاورپوینت -

 بررسی گزارش تحقیق -
بررسی گزارش فیلم و  -

  بازدید
میزان مشارکت  -

  آموز در فعالیت دانش
مشاهده بر اساس  -

  یستلچک 
  

  تحقیق -
  فیلم -
   بازدید-

  الیتانجام فع -
  سخنرانی -

  انجام فعالیت -

  سخنرانی -
  ایفای نقش -
  اسالید  وفیلم -
  بحث گروهی -

  تحقیق -

فعالیت کالسی  -
1  

فعالیت کالسی  -
  3و2

فعالیت کالسی  -
4  

کسب توانایی در تحلیل  -
  مراحل رشد جسمی در انسان

کسب توانایی اندازه گیری قد  -
  و وزن

کسب توانایی رسم نمودار  -
  )شدمنحنی ر(

توانایی تحلیل مراحل  -
  رشد جسمی در انسان

توانایی اندازه گیری قد  -
و وزن و رسم نمودار 

  رشد

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٣٢

  ای  الگوهای تغذیه-جدول دو بعدی اهداف
  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  فاهیم اساسیم
  اساسیمهارت های

  گچ  وتخته -
  کتاب -

  پاورپوینت -

  بررسی گزارش تحقیق -
  مشاهده به صورت چک لیست -
آموز در  دانش توجه به مشارکت -

  بحث
  

گزارش  -
  تحقیق

   شفاهی-
   مشاهده-
   مستمر-

  تحقیق -
  سخنرانی -

بحث  -
  گروهی

اهمیت الگوی  -
  تغذیه مناسب

نقش الگوهای  -
 ای در تغذیه

پیشگیری از 
  هابیماری

ای ذیهغی تالگو -
مناسب گروه سنی 

   سال11-7

 اهمیت  باآشنایی -
  الگوی تغذیه مناسب

آشنایی با نقش  -
ای در  الگوهای تغذیه

  پیشگیری از بیماریها
آشنایی با الگوی  -

ای مناسب گروه  تفذیه
   سال7-11سنی 

  
  
  

  ای ی تغذیههاالگو -
  

  



 

 

٢٣٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  ای  الگوی تغذیه-جدول دو بعدی اهداف
  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
  گچتخته و -
  پاورپوینت-

  

 بررسی گزارش تحقیق -
مشاهده با توجه به  -

  یستلچک 
 به مشارکت توجه -

آموز در فعالیت  دانش
  کالسی

  گزارش تحقیق -
  شفاهی-مشاهده -

  مستمر -
  

  تحقیق -
  سخنرانی -

  بحث گروهی -
  

فعالیت کالسی  -
1  

 2فعالیت کالسی -
فعالیت کالسی  -

3  

ایجاد عالقه نسبت به  -
آشنایی با اهمیت الگوی 

  تغذیه مناسب
ایجاد نگرش مناسب در  -
ذیه کارگیری الگوهای تغهب

 7-11مناسب گروه سنی 
  سال

ایجاد نگرش مناسب در  -
کارگیری الگوهای تغذیه هب

مناسب برای پیشگیری از 
  هابیماری

  
  
  
  

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٣٤

  ای  الگوی تغذیه-جدول دو بعدی اهداف
  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  بکتا -
  گچ وتهخ ت-
 پاورپوینت -

 بررسی گزارش تحقیق -
مشاهده بر اساس  -

  چک لیست
توجه به مشارکت  -

  آموز دانش

  گزارش تحقیق -
  شفاهی-مشاهده -

  شفاهی-مستمر -

  تحقیق -
  سخنرانی -

  بحث گروهی -
  

  1فعالیت کالسی  -
  2فعالیت کالسی -
  3فعالیت کالسی  -

کسب توانایی شناخت  -
اهمیت الگوی تغذیه 

  مناسب
فاده از تکسب توانایی اس -

ای مناسب الگوهای تغذیه
به منظور پیشگیری از 

  هابیماری
     کسب توانایی در  -

ای کارگیری الگوی تغذیههب
 7-11مناسب در سنین 

  سال

  
  

توانایی شناخت  -
 تغذیهاهمیت الگوی 

  استفاده از آن ومناسب
برای پیشگیری از 

  هابیماری

  



 

 

٢٣٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   بهداشت مواد غذایی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش

  یادگیری-یاددهی
 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  کتاب  -
   گچ وتخته -
  اسالید ومفیل -
  پاورپوینت  -

توجه به مشارکت  -
  آموز در بحث دانش

  های گروهیفعالیت -
  های گروهی بحث -
  وبررسی گزارش فیلم -

  اسالید
 بررسی گزارش بازدید  -
  

  مستمر  -
   شفاهی -
  فعالیت کالسی -
های کالسی فعالیت -
  وگزارش فیلم -

  اسالید 
  گزارش بازدید  -

   بحث گروهی-
  نرانی سخ -
  پرسش و پاسخ -
   فعالیت مانجا -
  بازدید  -
  ومنمایش فیل -

  اسالید 
  بازدید -

نقش مواد غذایی  -
 آلوده درایجاد بیماری

های آلوده شدن راه -
  غذا

تشخیص مواد -
غذایی سالم از ناسالم 

های نگهداری روش-
  مواد غذایی 

نکات مهم در  -
مصرف مواد غذایی 

  و ظروف

ش مواد غذایی آشنایی با نق -
  آلوده در ایجاد بیماری

های آلوده آشنایی با راه -
  شدن غذا 

های تشخیص آشنایی با راه -
  مواد غذایی سالم از ناسالم 

های آشنایی با روش -
   مواد غذایی نگهداری

آشنایی با نکات مهم در  -
مصرف مواد غذایی و ظروف 

  مورد استفاده 

  
  
  
  
  
بهداشت مواد غذایی    -
  

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٣٦

   بهداشت مواد غذایی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

  کتاب   -
  گچ  وتخته  -
   فیلم -
  اسالید -
  پاورپوینت -
  

ارکت توجه به مش -
-آموز در فعالیت دانش

  های گروهی 
  نتیجه مشاهده  -
بررسی گزارش  -

  بازدید 
  بررسی گزارش فیلم -
بررسی گزارش  -

  بازدید
  

  مستمر  -
  شفاهی  -
  فعالیت کالسی -
  گزارش بازدید  -
  گزارش فیلم  -
  گزارش بازدید  -
  

  بحث گروهی -
  سخنرانی  -
  پرسش و پاسخ -
انجام فعالیت  -

  بازدید
  ونمایش فیلم -

  اسالید 
  بازدید  -
  

  1فعالیت کالسی  -
  2فعالیت کالسی  -
  
  3فعالیت کالسی -
  
  4فعالیت کالسی  -
  
  5فعالیت کالسی  -

عالقمندی در مقابله با آلودگی  -
  مواد غذایی

ایجاد عالقه در شناخت نقش  -
  مواد غذایی آلوده در ایجاد بیماری 

ایجاد عالقه نسبت به شناخت  -
  ذایی سالم از نا سالم مواد غ

-هایجاد نگرش مناسب در ب -
گهداری مواد نهای رگیری روشاک

  غذایی 
عالقمندی در استفاده از نکات  -

مهم بهداشتی در مصرف مواد 
 بهداشتیظروف استفاده از غذایی و 

 

  
  



 

 

٢٣٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   بهداشت مواد غذایی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 ارزشیابیهای شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
  یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

  کتاب  -
  گچ و تخته  -
  پاورپوینت  -
  اسالید  -

توجه به  -
آموز  دانشت مشارک

  در فعالیت گروهی 
  بررسی نتیجه  -
بررسی گزارش  -

  بازدید 
بررسی گزارش  -

  فیلم 
بررسی گزارش  -

  بازدید 

  گزارش تحقیق -
  شفاهی -مشاهده -
  شفاهی  -مستمر -

  بحث گروهی  -
  سخنرانی  -
  پرسش و پاسخ  -
 انجام فعالیت و -

  بازدید
  اسالید و فیلمنمایش
  بازدید

  
  

  1فعالیت کالسی  -
  
  2فعالیت کالسی -
  
  3فعالیت کالسی  -
  
  4فعالیت کالسی  -
  
  
  5فعالیت کالسی  -

توانایی مقابله با کسب  -
اثرات مواد غذایی آلوده در 

  ایجاد بیماری 
کسب توانایی شناخت  -
  های آلوده شدن غذا راه
کسب توانایی تشخیص  -

  مواد غذایی سالم از نا سالم 
کسب توانایی در استفاده  -

های مناسب از روش
  نگهداری مواد غذایی 

کار هکسب توانایی در ب
های مناسب و گیری روش

یح مصرف مواد غذایی صح
  بهداشتیظروفاستفاده از و 

توانایی مقابله با  -
اثرات مواد غذایی 

  آلوده 
توانایی استفاده از  -

های مناسب روش
نگهداری از مواد 

  غذایی 
کارگیری هتوانایی ب -

های مناسب روش
 مصرف مواد غذایی و

  ظروفاستفاده از
  بهداشتی



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٣٨

   بهداشت آب-جدول دو بعدی اهداف

های  سانهر
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
   گچ و تخته-
  اسالید و فیلم-

 میزان مشارکت در -
  های کالسی فعالیت

   بررسی گزارش فیلم-
  مشاهده براساس-

  لیست چک
 بررسی گزارش -

 بازدید

 توجه به میزان -
 مشارکت

های  فعالیتدر
  کالسی

   گزارش فیلم-
   مشاهده-
   گزارش بازدید-
   مستمرشفاهی-
  کتبی-

   پرسش و پاسخ-
  
   نمایش فیلم-
  
  
  
   نمایش-
  
  بازدید-

 نقش آب در -
  زندگی

  
 آب آلوده و منابع -

  کننده آن آلوده
  
   آب سالم-
  
ر جویی د  صرفه-

 مصرف آب

 آشنایی با نقش آب در -
  زندگی

 با مشخصات ی آشنای-
آب آلوده و منابع 

  کننده آن آلوده
 آشنایی با مشخصات -

  آب سالم
 آشنایی با چگونگی -

جویی در مصرف  صرفه
 آب

  بهداشت آب-

  
  



 

 

٢٣٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   بهداشت آب-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های وشر
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
   گچ و تخته-
  و فیلم-

  اسالید
  پاورپوینت-

 میزان مشارکت در -
  های کالسی فعالیت

   بررسی گزارش فیلم-
 مشاهده براساس -

  لیست چک
  بررسی گزارش بازدید-

یزان  توجه به م-
 مستمر مشارکت

آموزان در  دانش
  های کالسی فعالیت

   گزارش فیلم-
   مشاهده-
   گزارش بازدید-
  کتبی- شفاهی-

   پرسش و پاسخ-
  
  
  
   نمایش فیلم-
  
  
  
   نمایش-
  
  
  بازدید-

  1 فعالیت کالسی -
  
  
  
های کالسی   فعالیت-
  3 و 2
  
  
  4 فعالیت کالسی -
  
 5 فعالیت کالسی -

 عالقمندی نسبت به -
نایی با نقش آب در آش

  زندگی
 ایجاد عالقه نسبت -

به شناخت مشخصات 
آب آلوده و منابع 

  کننده آن آلوده
 ایجاد نگرش مناسب -

  در استفاده از آب سالم
 ایجاد نگرش در -

مقابله با اسراف در 
 مصرف آب

 

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٤٠

   بهداشت آب-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه
 زشیابیار

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
   تخته-
   گچ-
   اسالید و فیلم-
  پاورپوینت-

 میزان مشارکت در -
  های کالسی فعالیت

   بررسی گزارش فیلم-
  لیست  مشاهده براساس چک-
  بررسی گزارش بازدید-

  ستمر م-
 توجه به میزان -

مشارکت 
آموزان در  دانش

های  فعالیت
  کالسی

   گزارش فیلم-
   مشاهده-
   گزارش بازدید-
  کتبی- شفاهی-

   پرسش و پاسخ-
  
   نمایش فیلم-
  
  
   نمایش-
  
  بازدید-

  1 فعالیت کالسی -
  
  3 و 2 فعالیت کالسی -
  
  
  4 فعالیت کالسی -
  
 5 فعالیت کالسی -

 کسب توانایی -
قش آب شناخت ن
  در زندگی

 کسب توانایی -
شناخت آب آلوده و 

  کننده آن منابع آلوده
 کسب توانایی -

  ایجاد آب سالم
 کسب توانایی -

جویی در  صرفه
 مصرف آب

 توانایی نقش آب -
  در زندگی

 توانایی شناخت -
آب آلوده و منابع 

  کننده آن آلوده
 توانایی -

جویی در  صرفه
 مصرف آب

  



 

 

٢٤١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   بهداشت هوا-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   گچ و تخته-
   کتاب-
   فیلم-
  پاورپوینت-

  لیست  براساس چک-
   بررسی گزارش فیلم-
آموز  دانش میزان مشارکت -

 در فعالیت کالسی

   مشاهده-
   گزارش فیلم-
 توجه به میزان -

مشارکت 
آموزان در  دانش

  فعالیت کالسی
   مستمر-
  کتاب- شفاهی-

   سخنرانی-
   پرسش و پاسخ-
   فیلم-
  
های   بحث-

 گروهی

  های هوا  الیه-
  های هوا  آالینده-
 اثرات آلودگی هوا بر -

  زندگی موجودات
ی  پیشگیری از آلودگ-

 هوا

های   آشنایی با الیه-
  هوا

 آشنایی با -
  های هوا آالینده

 آشنایی با اثرات -
آلودگی هوا بر 

  زندگی موجودات
 آشنایی با -

های پیشگیری  روش
 از آلودگی هوا

  بهداشت هوا-

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٤٢

   بهداشت هوا-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

  گچ و تخته-
   کتاب-
   پاورپوینت-
  فیلم-

  لیست  مشاهده براساس چک-
آموزان   میزان مشارکت دانش-

  های کالسی در فعالیت
  بررسی گزارش فیلم-

   مشاهده-
 توجه به میزان -

مشارکت 
آموزان در  دانش

های  فعالیت
  کالسی

   گزارش فیلم-
   مستمر-
  کتبی- شفاهی-

   سخنرانی-
  
   پرسش و پاسخ-
  
   نمایش فیلم-
  
  
  
های   بحث-

 گروهی

  1 فعالیت کالسی -
  
 2 فعالیت کالسی -
  3و 
  
  4 فعالیت کالسی -
  
  
  
 5 فعالیت کالسی -
 6و 

 ایجاد عالقه نسبت -
های  به شناخت الیه

  مختلف هوا
 عالقه نسبت  ایجاد-

های  به شناخت آالینده
  هوا

 عالقمندی نسبت به -
شناخت اثرات آلودگی 

  هوا بر موجودات
 ایجاد رغبت و عالقه -

کارگیری در به
های مناسب  روش

پیشگیری از آلودگی 
 هوا

 



 

 

٢٤٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   بهداشت هوا-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

  تخته و گچ-
   کتاب-
   فیلم-
  پاورپوینت-

  لیست  مشاهده براساس چک-
   بررسی گزارش فیلم-
آموزان   میزان مشارکت دانش-

 های کالسی در فعالیت

   مشاهده-
   گزارش فیلم-
ن  توجه به میزا-

مشارکت 
آموزان در  دانش

  فعالیت کالسی
   مستمر-
  کتبی- شفاهی-

   سخنرانی-
  
   پرسش و پاسخ-
  
   فیلم-
  
  
  
های  بحث-

 گروهی

  1 فعالیت کالسی -
  
  
 و 2 فعالیت کالسی -
3  
  
  
  4 فعالیت کالسی -
  
  
  
 و 5 فعالیت کالسی -
6 

 کسب توانایی -
های  شناخت الیه

  مختلف هوا
 کسب توانایی -

های  ندهشناخت آالی
  هوا

 کسب توانایی درک -
اثرات آلودگی هوا بر 

  زندگی موجودات
 کسب توانایی -

های  استفاده از روش
پیشگیری از آلودگی 

 هوا

 توانایی شناخت -
های مختلف  الیه
  هوا
  
  
  
 توانایی شناخت -

  آلودگی هوا
  
  
 توانایی استفاده از -

های پیشگیری  روش
 از آلودگی هوا



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٤٤

   بهداشت خاک-فجدول دو بعدی اهدا
  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

  گچ و تخته-
   کتاب-
  پاورپوینت-

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
 رش بازدید بررسی گزا-

 توجه به مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
   گزارش بازدید-
   مستمر-
  کتبی-شفاهی-

   پرسش و پاسخ-
  
   بحث گروهی-
  
  بازدید-

 خاک و موارد استفاده -
  از آن

  
  های خاک کننده  آلوده-
  
  حفاظت از خاک-

 آشنایی با اهمیت -
خاک و موارد 

  استفاده از آن
 آشنایی با -
 های خاک کننده لودهآ
 آشنایی با نحوه -

 حفاظت خاک

  بهداشت خاک-

  
  



 

 

٢٤٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   بهداشت خاک-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

 گچ  و تخته-
   کتاب-
  پاورپوینت-

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
 بررسی گزارش -

 بازدید

 توجه به مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
   گزارش بازدید-
   مستمر-
  کتبی-شفاهی -

 پرسش و -
  پاسخ

  
   بحث گروهی-
  
  بازدید-

 1 فعالیت کالسی -
  
 2 فعالیت کالسی -
  3و 
  
 4عالیت کالسی  ف-
 5و 

 عالقمندی به آشنایی با -
اهمیت خاک و موارد استفاده 

  از آن
 ایجاد عالقه نسبت به -

های  کننده آشنایی با آلوده
  خاک

 عالقمندی در به کارگیری -
 های حفاظت از خاک روش

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٤٦

   بهداشت خاک-جدول دو بعدی اهداف
  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه
 یابیارزش

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

  گچ و تخته-
   کتاب-
  پاورپوینت-

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
  بررسی گزارش بازدید-

 توجه به -
مشارکت 

آموزان در  دانش
 های کالسی فعالیت

  زارش بازدید گ-
   مستمر-

  کتبی-شفاهی

 پرسش و -
  پاسخ

  
   بحث گروهی-
  
  بازدید-

 فعالیت کالسی -
1  
  
 فعالیت کالسی -
  3 و 2
  
  
 فعالیت کالسی -
 5 و 4

 کسب توانایی شناخت خاک و -
  موارد استفاده از آن

 کسب توانایی شناخت -
  های آلوده خاک

  
 کسب توانایی به کارگیری -

 کهای حفاظت از خا روش

 توانایی شناخت -
د رخاک و موا

  استفاده از آن
 توانایی شناخت -

  های آلوده خاک
 توانایی به -

های  کارگیری روش
 حفاظت از خاک

  
  



 

 

٢٤٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   آلودگی صوتی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   فیلم-
  گچ و تخته-
   کتاب-
  پاورپوینت-

   بررسی گزارش فیلم-
 میزان مشارکت -

آموزان در  دانش
  های گروهی فعالیت

 مشاهده براساس -
 لیست چک

   گزارش فیلم-
توجه به مشارکت -

آموزان در  دانش
های  فعالیت
  گروهی

   مشاهده-
   مستمر-
  کتبی- شفاهی-

   فیلم-
   نمایش-
   سخنرانی-
  بحث گروهی-

 اثرات صدا بر -
  انسان

  
  
کننده   منابع آلوده-

  صدا
  
  
های کاهش   راه-

 آلودگی صوتی

  آشنایی با اثرات صدا بر انسان-
  
  
کننده   آشنایی با منابع آلوده-

  صدا
  
  
های کاهش   آشنایی با راه-

 آلودگی صوتی

  آلودگی صوتی-

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٤٨

   آلودگی صوتی- بعدی اهدافجدول دو

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   فیلم-
  گچ و تخته-
   کتاب-
  پاورپوینت-

   بررسی گزارش فیلم-
 میزان مشارکت -

موزان در آ دانش
  های گروهی فعالیت

 مشاهده براساس -
 لیست چک

   گزارش فیلم-
 توجه به -

مشارکت 
اموزان در  دانش

های  فعالیت
  گروهی

   مشاهده-
   مستمر-

  کتبی- شفاهی

   فیلم-
   نمایش-
   سخنرانی-
  بحث گروهی-

  1 فعالیت کالسی -
  
  2 فعالیت کالسی -
  
 3 فعالیت کالسی -

 ایجاد عالقه نسبت به -
  اخت اثرات صدا بر انسانشن
 ایجاد عالقه نسبت به -

  کننده صدا شناخت منابع آلوده
 ایجاد نگرش درخصوص -

 کاهش آلودگی صوتی

 

  



 

 

٢٤٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   آلودگی صوتی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  ینگرش

 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   فیلم-
  گچ و تخته-
   کتاب-
  پاورپوینت-

   بررسی گزارش فیلم-
 میزان مشارکت -

آموزان در  دانش
  های کالسی فعالیت

 مشاهده براساس -
 لیست چک

   گزارش فیلم-
 توجه به -

مشارکت 
آموزان در  دانش

های  فعالیت
  گروهی

   مشاهده-
  مستمر -
  یشفاه -
  کتبی-

   فیلم-
   نمایش-
   سخنرانی-
  
  بحث گروهی-

  1 فعالیت کالسی -
  
  2 فعالیت کالسی -
  
 3 فعالیت کالسی -

 کسب توانایی شناخت -
  اثرات صدا بر انسان

 کسب توانایی شناخت منابع -
  کننده صدا آلوده

کارگیری ه کسب توانایی ب-
های کاهش  برخی از راه
 آلودگی صوتی

 توانایی شناخت -
لودگی صدا و آ

 های کاهش آن راه

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٥٠

   زباله و دفع آن-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

  گچ و تخته-
   کتاب-
  پاورپوینت-

 مشارکت  میزان-
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
  بررسی گزارش بازدید-

   مستمر-
 توجه به -

 مشارکت
آموزان در  دانش

 های کالسی فعالیت
   گزارش بازدید-
  کتبی- شفاهی-

   بحث گروهی-
  
   بازدید-
  
  بازدید-

   زباله و انواع آن-
  
  های دفع زباله  راه-
  
  بازیافت زباله-

  انواع آن آشنایی با زباله و -
  
  های دفع زباله  آشنایی با راه-
  
 آشنایی با نحوه بازیافت -

 زباله

   زباله و دفع آن-

  



 

 

٢٥١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   زباله و دفع آن-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  اساسیمفاهیم 
 مهارت های

 اساسی

 گچ و  تخته-
   کتاب-
  پاورپوینت-

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
  بررسی گزارش بازدید-

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 توجه به -

مشارکت 
آموزان در  دانش

  های کالس فعالیت
  گزارش بازدید-

   بحث گروهی-
  
   بازدید-
  
  بازدید-

  1 فعالیت کالسی -
  
  2 فعالیت کالسی -
  
 3 فعالیت کالسی -
 4و 

 ایجاد عالقه نسبت به -
  شناخت زباله و انواع آن

 ایجاد نگرش مناسب در دفع -
  صحیح زباله

 ایجاد عالقه نسبت به -
 آشنایی با روش بازیافت زباله

 

  
  

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٥٢

   زباله و دفع آن-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
ای ه شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   گچ- تخته-
   کتاب-
  پاورپوینت-

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
  بررسی گزارش بازدید-

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 توجه به -

مشارکت 
وزان در آم دانش

 های کالسی فعالیت
  گزارش بازدید-

   بحث گروهی-
   بازدید-
  بازدید-

  1 فعالیت کالسی -
  2 فعالیت کالسی -
 3 فعالیت کالس -
 4و 

 کسب توانایی تشخیص -
  انواع زباله از یکدیگر

 کسب توانایی به کارگیری -
 روش دفع صحیح زباله

 توانایی تشخیص -
انواع زباله و 

  های دفع آن راه
 توانایی بازیافت -

 زباله

  



 

 

٢٥٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   مبارزه با بندپایان و جوندگان-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
  گچو  تخته-
لفمنابع مخت-

 توجه به میزان -
آموز در  مشارکت دانش

  های کالسی فعالیت
 بررسی گزارش تحقیق-

   مستمر-
   شفاهی-
ها   پاسخ فعالیت-

  در کالس
   کتبی-
  گزارش تحقیق-

   بحث گروهی-
   سخنرانی-
 تحقیق و -

  گزارش
  نمایش-

 انواع جوندگان و -
بندپایان در محیط 

  زندگی
 نقش جوندگان و -

اشت بندپایان در بهد
  محیط و مواد غذایی

های ناشی از   بیماری-
 جوندگان و بندپایان

 آشنایی با انواع جوندگان و -
  بندپایان در محیط زندگی

 آشنایی با نقش جوندگان -
و بندپایان در بهداشت محیط 

  و مواد غذایی
هایی که  آشنایی با بیماری-

از جوندگان و بندپایان منتقل 
 .شود می

یان  مبارزه با بندپا-
  و جوندگان

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٥٤

   مبارزه به بندپایان و جوندگان-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
-   
  گچو   تخته-
منابع مختلف-

توجه به میزان  -
آموزان در  مشارکت دنش

  های کالسی فعالیت
 بررسی گزارش تحقیق-

   مستمر-
   شفاهی-
های  پاسخ فعالیت-

  کالس
   کتبی-
 گزارش و تحقیق-

   بحث گروهی-
   سخنرانی-
 تحقیق و -

  گزارش
  
  
  
  نمایش-

  1 فعالیت کالسی -
  
  2 فعالیت کالسی -
  
 3 فعالیت کالسی -

اخت  عالقمندی نسبت به شن-
انواع جوندگان و بندپایان در 

  محیط زندگی
 عالقمندی نسبت به شناخت -

نقش جوندگان و بندپایان در 
  بهداشت محیط و مواد غذایی

 ایجاد نگرش مناسب برای -
مقابله با جوندگان و بندپایان 

 محیط زندگی

 

  



 

 

٢٥٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   مبارزه با چوندگان و بندپایان-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ار اندازهابز
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
منابع مختلف-

ه میزان ب توجه -
آموزان  مشارکت دانش

  های کالسی در فعالیت
  بررسی گزارش بازدید-

   مستمر-
   شفاهی-
های  پاسخ فعالیت-

  کالسی
   کتبی-
  گزارش تحقیق-

   بحث گروهی-
   سخنرانی-
 تحقیق و -

  گزارش
  
  
  
  نمایش-

  1 فعالیت کالسی -
  
  2 فعالیت کالسی -
  
  
  
 3 فعالیت کالسی -

 کسب توانایی شناخت -
انواع جوندگان و بندپایان 

  در محیط زندگی
 کسب توانایی شناخت -

نقش جوندگان و بندپایان 
داشت محیط و مواد در به
  غذایی

 کسب توانایی درک -
ها  رابطه میان برخی بیماری

 و جوندگان و بندپایان

 توانایی شناخت انواع -
جوندگان و بندپایان در 
محیط زندگی و نقش 

  آنها در ایجاد بیماری

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٥٦

   فاضالب و دفع بهداشتی مدفوع-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   و گچ تخته-
   فیلم-
منابع مختلف-

ه میزان ب توجه -
آموزان  مشارکت دانش

  های کالسی در فعالیت
  لیست براساس چک

   بررسی گزارش فیلم-
ارش  بررسی گز-

 تحقیقبررسی و 

   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
   مشاهده-
   گزارش فیلم-
 گزارش بررسی -

 و تحقیق

   بحث گروهی-
   سخنرانی-
   نمایش-
   فیلم-
  
 تحقیق و -

 گزارش

   فاضالب-
های دفع   راه-

  فاضالب
   خطرات فاضالب-
های ناشی   بیماری-

  از مدفوع
  توالت بهداشتی-

   آشنایی با فاضالب-
های دفع  ا راه آشنایی ب-

  فاضالب
 آشنایی با خطرات -

  فاضالب
هایی   آشنایی با بیماری-

که از طریق مدفوع منتقل 
  شود می
 آشنایی با شرایط یک -

 توالت بهداشتی

 فاضالب و دفع -
  بهداشتی مدفوع

  
  



 

 

٢٥٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   فاضالب و دفع بهداشتی مدفوع-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
ای ه شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و تخته-
   فیلم-
 منابع -

 مختلف

ه میزان ب توجه -
آموزان  مشارکت دانش

  های کالسی در فعالیت
 مشاهده براساس -

  لیست چک
   بررسی گزارش فیلم-
 گزارش  بررسی-

 بررسی و تحقیق

   مستمر-
   شفاهی-
   مشاهده-
   کتبی-
   گزارش فیلم-
 گزارش بررسی -

 و تحقیق

   بحث گروهی-
   سخنرانی-
   نمایش-
   فیلم-
 بررسی و -

 تحقیق

 فعالیت کالسی -
1  
 فعالیت کالسی -
2  
  
 فعالیت کالسی -
3  
  
 فعالیت کالسی -
4  
  
 فعالیت کالسی -
5 

 عالقمندی نسبت به -
  ا فاضالب بیآشنای

 ایجاد نگرش مناسب در -
به کارگیری روش صحیح 

  دفع فاضالب
 ایجاد نگرش مناسب -

  مقابله با خطرات فاضالب
-ه عالقمندی نسبت به ب-

های  کارگیری روش
پیشگیری از ایجاد بیماری 

  توسط مدفوع
 ایجاد عالقه نسبت به -

آشنایی با شرایط یک توالت 
 بهداشتی

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٥٨

  ضالب و دفع بهداشتی مدفوع فا-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و تخته-
   فیلم-
  منابع مختلف-
  پاورپوینت-

 توجه یه میزان -
آموزان  مشارکت دانش

  های کالسی در فعالیت
 مشاهده براساس -

  لیست چک
   بررسی گزارش فیلم-
 بررسی گزارش -

 بررسی و تحقیق

   مستمر-
   شفاهی-
   مشاهده-
   کتبی-
   گزارش فیلم-
 گزارش بررسی -

 و تحقیق

   بحث گروهی-
   سخنرانی-
   نمایش-
   فیلم-
 بررسی و -

 تحقیق

  1 فعالیت کالسی -
  2 فعالیت کالسی -
  
  3عالیت کالسی  ف-
  4 فعالیت کالسی -
  
  
 5 فعالیت کالسی -

 کسب توانایی شناخت -
  فاضالب

 کسب توانایی در -
بکارگیری روش دفع 

  صحیح فاضالب
 کسب توانایی درک -

  خطرات فاضالب
 کسب توانایی درک -

ها  رابطه میان برخی بیماری
  و مدفوع

 کسب توانایی درک -
استاندارهای یک توالت 

 بهداشتی

وانایی شناخت  ت-
های دفع  فاضالب و راه

  آن
 توانایی درک -

خطرات فاضالب در 
  ایجاد بیماری

 توانایی درک -
استانداردهای یک 

  توالت بهداشتی

  



 

 

٢٥٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  

   پوشش گیاهی-جدول دو بعدی اهداف
  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  یاهداف جزی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
 گچ و تخته-

   بررسی گزارش فیلم -
 مشاهده براساس چک -

 لیست

   گزارش فیلم -
آموزان  مشارکت دانش-

  در فعالیت
  
 

   نمایش فیلم-
  بحث گروهی-

 اهمیت پوشش -
 گیاهی

 آشنایی با اهمیت -
 پوشش گیاهی

  پوشش گیاهی-

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٦٠

  
   پوشش گیاهی-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
 گچ و تخته-

  بررسی گزارش فیلم -
 مشاهده براساس -

  چک لیست
  
 

   گزارش فیلم-
آموزان   مشارکت دانش-

 در فعالیت

   نمایش فیلم-
  بحث گروهی-

 و 1 فعالیت کالسی -
2 

 ایجاد عالقه در -
شناخت اهمیت 

 پوشش گیاهی 

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢٦١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  

   پوشش گیاهی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 توارئوس مح

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
 گچ و تخته-

   بررسی گزارش فیلم -
  مشاهده براساس چک لیست-

   گزارش فیلم-
 میزان مشارکت -

آموزان در  دانش
  فعالیت

  
 

   نمایش فیلم-
 بحث گروهی-

 فعالیت کالسی -
  2 و1

 کسب توانایی -
درک اهمیت 

 شش گیاهی پو

 توانایی درک اهمیت -
 پوشش گیاهی

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٦٢

   پوشش جانوری-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
   گچ- تخته-
 ینت پاورپو-

 بررسی گزارش فیلم و -
  بازدید

 توجه به مشارکت -
های  آموزان در فعالیت دانش

  گروهی
 مشاهده براساس چک -

 لیست

 گزارش بازدید -
  فیلم

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های گروهی فعالیت
  مشاهده-

   بازدید فیلم-
   بحث گروهی-
  سخنرانی-

 اهمیت جانوران -
  در زندگی انسان

بودی  علل نا-
های مختلف  گونه

 جانوران

 آشنایی با اهمیت -
جانوران در زندگی 

  انسان
 آشنایی با علل -

های  نابودی گونه
 مختلف جانوران

  
  
  پوشش جانوری-

  
  



 

 

٢٦٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   پوشش جانوری-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  هداف جزییا
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
گچ  و  تخته-
  پاورپوینت-

 بررسی گزارش -
   فیلم -بازدید

 توجه به میزان -
آموزان  مشارکت دانش

 های گروهی در فعالیت
 مشاهده براساس -

 چک لیست

   فیلم - گزارش بازدید-
 میزان مشارکت -

-فعالیتآموزان در  دانش

  های گروهی
  مشاهده-

   بازدید-
   فیلم-
  
  
  
   بحث گروهی-
  سخنرانی-

 فعالیت کالسی -
  2و1
  
  
  
 فعالیت کالسی -
 4و3

 عالقمندی به -
شناسایی نقش و 
اهمیت جانوران در 

  زندگی انسان
 ایجاد نگرش -

مناسب در شناخت 
علل نابودی 

های مختلف  گونه
 جانوران

 

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٦٤

   جانوری پوشش-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
  گچ و تخته-
  پاورپوینت-

 بررسی گزارش -
   فیلم -بازدید

 توجه به میزان -
ر آموزان د مشارکت دانش

  های گروهی فعالیت
 مشاهده براساس چک -

 لیست

 - گزارش بازدید-
  فیلم 

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های گروهیفعالیت
  مشاهده-

   فیلم -بازدید-
  
   بحث گروهی-
  سخنرانی-

 فعالیت کالسی -
  2و1
  
 3 فعالیت کالسی-
 4و 

 کسب توانایی بیان -
اهمیت جانوران در 

  زندگی انسان 
وانایی  کسب ت-

تحلیل علت نابودی 
های مختلف  گونه

 جانوران 

 توانایی شناخت -
اهمیت جانوران و علل 

های  نابودی گونه
 مختلف آن

  
  



 

 

٢٦٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   انرژی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 تیمهار

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   فیلم-
  گچ و تخته-
   کتاب-
   فیلم-
  بروشور-

 توجه به میزان -
آموزان در  مشارکت دانش
  فعالیت گروهی

  بررسی گزارش بازدید -
   بررسی گزارش فیلم-
 مشاهده به صورت -

 چک لیست 

 میزان مشارکت در -
  های گروهیفعالیت

   گزارش بازدید -
  یلم  گزارش ف-
  گزارش نمایش-

   بحث گروهی-
   بازدید-
   فیلم-
  نمایش-

 اهمیت انرژی، -
 اهمیت و انواع آن 

های راه-
جویی در  صرفه

 مصرف انرژی

 آشنایی با انرژی، -
  اهمیت و انواع آن 

 آشنایی با راههای -
 جویی انرژی صرفه

  
  
  انرژی-

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٦٦

   انرژی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری اندازهابزار 

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   فیلم-
   گچ و تخته-
   کتاب -
   بروشور-
  فیلم-

 توجه به میزان -
-مشارکت در فعالیت

  های گروهی 
 بررسی گزارش -

  بازدید و فیلم 
ه صورت  مشاهده ب-

 چک لیست

 میزان مشارکت در -
  های گروهی فعالیت

   گزارش بازدید-
 گزارش فیلم و -

 نمایش

  بحث گروهی -
   بازدید-
   فیلم-
  نمایش-

 1 فعالیت کالسی -
  2و 
  
 3 فعالیت کالسی -
  4و 
 

 عالقمندی به -
آشنایی با انرژی و 

  اهمیت و انواع آن 
 ایجاد نگرش -

مناسب برای صرفه 
صرف جویی در م

 انرژی

 

  
  



 

 

٢٦٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   انرژی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
  گچ و تخته-
   کتاب -
   بروشور-
  فیلم-

 توجه به میزان -
های رکت در فعالیتمشا

  گروهی 
 بررسی گزارش بازدید -

  فیلم 
 مشاهده به صورت -

 چک لیست

 میزان مشارکت -
های در فعالیت

  گروهی 
   گزارش بازدید-
 گزارش فیلم و -

 نمایش

  بحث گروهی -
   بازدید-
   فیلم-
  نمایش-

 فعالیت کالسی -
  2و1
  
  
  4و3فعالیت کالسی-
 

 کسب توانایی شناخت -
   انواع انرژی

 کسب توانایی مقابله با -
اصراف در استفاده از 

 انرژی

  
 توانایی شناخت انواع -

 جویی درانرژی و صرفه
  آن مصرف

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٦٨

   جمعیت-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش

 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  گچ و تخته-
   فیلم-
  پاورپوینت-

 - بررسی گزارش فیلم-
  نمایش

 توجه به میزان مشارکت -
آموزان در فعالیت  دانش

 کالسی

 گزارش فیلم -
   نمایش

   مستمر -
 میزان مشارکت -

آموزان در  دانش
  فعالیت کالسی

  کتبی- شفاهی-

   نمایش فیلم-
   نمایش-
 اسخ پرسش و پ-

 اثرات سوء -
  افزایش جمعیت

  
های کنترل   راه-

 جمعیت

 آشنایی با اثرات -
  سوء افزایش جمعیت

های   آشنایی با راه-
 کنترل جمعیت

  جمعیت-

  
  



 

 

٢٦٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   جمعیت-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ و تخته-
   فیلم-
  پاورپوینت-

 بررسی گزارش فیلم و -
  نمایش

 توجه به میزان مشارکت -
آموزان در فعالیت  دانش

 کالسی

   مستمر-
 گزارش فیلم و -

  نمایش
 میزان مشارکت -

آموزان در  دانش
  فعالیت کالسی

  کتبی- شفاهی-

 - فیلم نمایش-
  نمایش

  پرسش و پاسخ-

های کالسی   فعالیت-
  2 و 1
  
  
  
های کالسی   فعالیت-
 4 و 3

 ایجاد عالقه -
نسبت به شناخت 
اثرات سوء افزایش 

  جمعیت
 عالقمندی نسبت -

های  به آشنایی با راه
 کنتزل جمعیت

 

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٧٠

   جمعیت-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 رزشیابیهای ا شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ و تخته-
   فیلم-
  پاورپوینت-

 بررسی گزارش فیلم و -
  نمایش

 توجه به میزان مشارکت -
آموزان در فعالیت  دانش

 کالسی

   مستمر-
 گزارش فیلم و -

  نمایش
ارکت  میزان مش-

در  آموزان دانش
  فعالیت کالسی

  کتبی- شفاهی-

 - نمایش فیلم-
  نمایش

  
  
  
  پرسش و پاسخ-

های کالسی   فعالیت-
  2 و 1
  
  
  
های کالسی   فعالیت-
3 

 کسب توانایی -
شناخت اثرات سوء 

  افزایش جمعیت
 کسب توانایی به -

های  کارگیری روش
 کنترل جمعیت

  
  
 توانایی شناخت -

اثرات سوء افزایش 
 جمعیت

  
  



 

 

٢٧١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   سالمت نوجوانی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ و تخته-
   کتاب-
   پاورپوینت-
  فیلم-

 مشاهده براساس -
  ستلی چک

 توجه به میزان مشارکت -
های  فعالیترد آموزان دانش

  کالسی
  بررسی گزارش فیلم-

   مشاهده-
   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 میزان مشارکت -

آموزان در  دانش
  های کالسی فعالیت

  گزارش فیلم-

   سخنرانی-
   پرسش و پاسخ-
های  بحث-

  گروهی
  نمایش فیلم-

 تغییرات جسمی -
و روانی دوران 

  بلوغ
یازهای دوران  ن-

 بلوغ

 آشنایی با تغییرات -
جسمی و روانی دوران 

  بلوغ
 آشنایی با نیازهای -

 دوران بلوغ

  
  
  سالمت نوجوانی-

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٧٢

   سالمت نوجوانی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
 یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی

  گرشین
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ و تخته-
   کتاب-
   پاورپوینت-
  فیلم-

 مشاهده براساس -
  لیست چک

 توجه به میزان مشارکت -
های  آموزان در فعالیت دانش

  کالسی
  بررسی گزارش فیلم-

   مشاهده-
   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 میزان مشارکت -

آموزان در  دانش
  سیهای کال فعالیت

  گزارش فیلم-

   سخنرانی-
   پرسش و پاسخ-
های  بحث-

  گروهی
  نمایش فیلم-

 فعالیت کالسی -
  2 و 1
  
  
  
 فعالیت کالسی -
 4 و 3

 ایجاد نگرش -
مناسب نسبت به 
تغییرات جسمی و 
  روانی دوران بلوغ

 ایجاد نگرش -
مناسب نسبت به 
نیازهای دوران بلوغ

 

  
  



 

 

٢٧٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  ی سالمت نوجوان-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  تخته و گچ-
   کتاب-
   پاورپوینت-
  فیلم-

 مشاهده براساس -
  لیست چک

 توجه به میزان -
آموزان  مشارکت دانش

  های کالسی عالیتدر ف
  بررسی گزارش فیلم-

   مشاهده-
   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 میزان مشارکت -

آموزان در  دانش
  های کالسی فعالیت

  گزارش فیلم-

   سخنرانی-
   پرسش و پاسخ-
های   بحث-

  گروهی
  نمایش فیلم-

 فعالیت کالسی -
  2 و 1
  
  
  
 فعالیت کالسی -
 4 و 3

 کسب توانایی تحلیل -
 و تغییرات جسمی
  روانی دوران بلوغ

 کسب توانایی درک -
 نیازهای دوران بلوغ

 توانایی تحلیل -
تغییرات جسمی و 

  روانی دوران بلوغ
 توانایی درک نیازهای -

 دوران بلوغ

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٧٤

   مراقبت از کودکان-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   فیلم-
  گچ و تخته-
   کتاب-
  سایر منابع-

 بررسی گزارش فیلم و -
  نمایش

 میزان مشارکت -
 آموزان دانش

 های کالسی درفعالیت

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 گزارش فیلم و -

  نمایش
 توجه به مشارکت -

زان در آمو دانش
 های کالسی فعالیت

   نمایش فیلم-
های  بحث-

  گروهی
  نمایش-

 مراحل رشد -
  کودکان

  تغذیه خردساالن-

 آشنایی با مراحل -
  رشد کودکان

 آشنایی با تغذیه -
 خردساالن

  مراقبت از کودکان-

  
  
  



 

 

٢٧٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   مراقبت از کودکان-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

  ارزشیابیهای شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
  گچ وه تخت-
   کتاب-
  سایر منابع-

 بررسی گزارش فیلم و -
  نمایش

میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

 های کالسی فعالیت

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
و  گزارش فیلم -

  نمایش
 توجه به مشارکت -

آموزان در  دانش
 های کالسی فعالیت

   نمایش فیلم-
های  بحث-

  گروهی
  نمایش-

  1فعالیت کالسی-
  
  
  
های  فعالیت-

 3 و 2کالسی 

 ایجاد عالقه نسبت -
به آشنایی با مراحل 

  رشد کودکان
 ایجاد عالقه نسبت -

به آشنایی با تغذیه 
 خردساالن

 

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٧٦

  مراقبت از کودکان -جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
  گچ و تخته-
   کتاب-
  سایر منابع-

 بررسی گزارش فیلم و -
  نمایش

 میزان مشارکت در -
آموزان در  شدان

 های کالسی فعالیت

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 گزارش فیلم و -

  نمایش
 توجه به میزان -

مشارکت 
آموزان در  دانش

 های کالسی فعالیت

   نمایش فیلم-
  
  
های  بحث-

  گروهی
  نمایش-

  1فعالیت کالسی-
  
  
های  فعالیت-

 3 و 2کالسی 

 کسب توانایی درک -
  مراحل رشد کودک

  
  
ناخت  کسب توانایی ش-

 نوع تغذیه خردساالن

 توانایی درک مراحل -
  رشد کودک

  
 توانایی شناخت -

 تغذیه خردساالن

  
  



 

 

٢٧٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  های دوران بارداری  مراقبت-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  فاهیم اساسیم
 اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  و فیلم-

 اسالید

 بررسی گزارش -
   اسالید-فیلم

 بررسی گزارش -
  بازدید و تحقیق

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

 های کالسی فعالیت

   مستمر-
   کتبی-
   شفاهی-
   گزارش فیلم-
 گزارش بازدید و -

  تحقیق
 توجه به میزان -
آموزان  شارکت دانشم

 های کالسی درفعالیت

   سخنرانی-
  و نمایش فیلم-

  اسالید
   پرسش و پاسخ-
   بازدید-
   تحقیق-
  بحث گروهی-

 اهمیت دوران -
  بارداری

   عالیم بارداری-
 تغذیه دوران -

  بارداری
 بهداشت فردی -

  دوران بارداری
 بهداشت روانی -

 دوران بارداری

 آشنایی با اهمیت دوران -
  داریبار
  آشنایی با عالیم بارداری-
 آشنایی با تغذیه دوران -

  بارداری
 آشنایی با نکات -

بهداشت فردی در دوران 
  بارداری

 آشنایی با بهداشت -
 روانی دوران بارداری

  
  
  
  
های دوران   مراقبت-

 بارداری

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٧٨

  های دوران بارداری  مراقبت-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری هابزار انداز
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
  گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  اسالید وفیل-
منابع مختلف-

 - بررسی گزارش فیلم-
  اسالید

 بررسی گزارش بازدید -
  و تحقیق

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
 لیست  مشاهده چک-

   مستمر-
   شفاهی- کتبی-
  و گزارش فیلم-

  اسالید
 گزارش بازدید و -

  تحقیق
 توجه به میزان -

 مشارکت
آموزان در  دانش

 های کالسی فعالیت
  مشاهده-

   سخنرانی-
 - نمایش فیلم-

  اسالید
  پرسش و پاسخ-
   بازدید-
   تحقیق-
  بحث گروهی-

  1یت کالسی  فعال-
  
  2 فعالیت کالسی -
  
  3 فعالیت کالسی -
  
 4 فعالیت کالسی -
  5و 
  
 6 فعالیت کالسی -

 ایجاد نگرش مناسب -
نسبت به اهمیت دوران 

  بارداری
 عالقمندی به آشنایی با -

  عالیم دوران بارداری
 عالقمندی به آشنایی با -

  تغذیه دوران بارداری
 ایجاد عالقه نسبت به -

ات بهداشت آشنایی با نک
  فردی در دوران بارداری

 عالقمندی نسبت به -
آشنایی با بهداشت روانی 

 دوران بارداری

 

  



 

 

٢٧٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  های دوران بارداری  مراقبت-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و  تخته-
   پاورپوینت-
   اسالید وفیلم-
 منابع مختلف-

 بررسی گزارش فیلم -
  و اسالید

 بررسی گزارش -
  بازدید و تحقیق

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
 لیست  مشاهده چک-

   مستمر-
   شفاهی- کتبی-
 - گزارش فیلم-

  اسالید
 گزارش بازدید و -

  تحقیق
 توجه به میزان -

مشارکت 
آموزان در  دانش

 های کالسی فعالیت
  مشاهده-

   سخنرانی-
  ولم نمایش فی-

  اسالید
  پرسش و پاسخ-
   بازدید-
   تحقیق-
  بحث گروهی-

  1 فعالیت کالسی -
  
  2 فعالیت کالسی -
  
  3 فعالیت کالسی -
  
 4 فعالیت کالسی -
  5و 
  
 6 فعالیت کالسی -

 کسب توانایی درک -
مناسب نسبت به اهمیت 

  دوران بارداری
 کسب توانایی شناخت -

  عالیم دوران بارداری
 کسب توانایی استفاده از -

تغذیه صحیح در دوران 
  بارداری

 کسب توانایی رعایت -
نکات بهداشت فردی در 

  دوران بارداری
 کسب توانایی تحلیل -

تغییرات روانی و نیازهای 
 بارداریمادر در دوران 

 توانایی درک اهمیت -
  دوران بارداری

 توانایی شناخت -
های دوران  مراقبت
 بارداری



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٨٠

   مراقبت از سالمندان-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  یمفاهیم اساس
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
  گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 بررسی گزارش -
  بازدید

 بررسی گزارش -
  تحقیق و بررسی

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

 های کالسی فعالیت

   مستمر-
   کتبی-
   گزارش بازدید-
 گزارش تحقیق و -

  بررسی
 توجه به مشارکت -

آموزان در  دانش
 کالسهای  فعالیت

   بازدید-
   سخنرانی-
 تحقیق و -

 بررسی

   مشکالت سالمندان-
 نیازهای روانی -

  سالمندان
 نکات بهداشتی و -

 ای سالمندان تغذیه

 آشنایی با مشکالت -
  سالمندان

 آشنایی با نیازهای روانی -
  سالمندان

 آشنایی با نکات بهداشتی و -
 ای سالمندان تغذیه

  
  
 مراقبت از -

 سالمندان

  



 

 

٢٨١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   مراقبت از سالمندان- دو بعدی اهدافجدول

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

  بررسی گزارش بازدید-
  ررسی گزارش فیلم ب-
 بررسی گزارش -

  تحقیق و بررسی
 میزان مشارکت -

آموزان در  دانش
 های کالسی فعالیت

   مستمر-
   کتبی-
   گزارش بازدید-
 گزارش تحقیق -

  و بررسی
 توجه به -

مشارکت 
آموزان در  دانش

 های کالس فعالیت

   بازدید-
  
   سخنرانی-
  
 تحقیق و -

  بررسی
  فیلم-

  1 فعالیت کالسی -
  
  2عالیت کالسی  ف-
  
های کالس  فعالیت-
 4 و 3

 ایجاد نگرش مناسب در -
  حل مشکالت سالمندان

 ایجاد نگرش مناسب در -
برآورده ساختن نیازهای 

  روانی  سالمندان
 عالقمندی نسبت به -

آشنایی با نکات بهداشتی و 
 ای سالمندان تغذیه

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٨٢

   مراقبت از سالمندان-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 وزشیآم

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
  گچ- تخته-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

  بررسی گزارش بازدید-
   بررسی گزارش فیلم-
 بررسی گزارش -

  تحقیق و بررسی
زان مشارکت  می-

آموزان در  دانش
 های کالسی فعالیت

   مستمر-
   کتبی-
 گزارش -

   فیلم-بازدید
 گزارش تحقیق -

  و بررسی
توجه به * 

مشارکت 
آموزان در  دانش

های  فعالیت
 کالس

   بازدید-
  
   سخنرانی-
  
 تحقیق و -

  بررسی
  فیلم-

  1 فعالیت کالسی -
  
  2 فعالیت کالسی -
  
های کالس   فعالیت-
 4 و 3

یجاد نگرش مناسب در  ا-
  حل مشکالت سالمندان

 ایجاد نگرش مناسب در -
برآورده ساختن نیازهای 

  روانی  سالمندان
 عالقمندی نسبت آشنایی -

با نکات بهداشتی و 
 ای سالمندان تغذیه

 توانایی حل -
  مشکالت سالمندان

 توانایی انجام -
های دوران  مراقبت

 سالمندی

  



 

 

٢٨٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  خانوادگی روابط -جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ- تخته-
   کتاب-
   فیلم-
   منابع مختلف-
  پاورپوینت-

 بررسی گزارش -
  فیلم

 بررسی گزارش -
  نمایش

سی گزارش  برر-
  تحقیق و بررسی

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

 های کالسی فعالیت

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
   گزارش فیلم-
   گزارش نمایش-
 گزارش تحقیق و -

  بررسی
 توجه به مشارکت -

آموزان در  دانش
 های کالس فعالیت

   سخنرانی-
  
   نمایش فیلم-
  
های   بحث-

  گروهی
  
   نمایش-
 تحقیق و -

 بررسی

 خانواده و انواع -
  آن
  
 نیازهای اساسی -

  کودک در خانواده
 وظایف والدین و -

فرزندان در قبال 
  یکدیگر

 مهارت های -
 پرورش فرزند

 آشنایی با تعریف خانواده -
  و انواع آن

 آشنایی با نیازهای -
  اساسی کودک در خانواده

 آشنایی با وظایف والدین -
  و فرزندان در قبال یکدیگر

 مهارت هایا  آشنایی ب-
 پرورش فرزند

  
  
  
  روابط خانوادگی-

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٨٤

   روابط خانوادگی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  گچ- تخته-
   کتاب-
  لم فی-
  منابع مختلف-
  پاورپوینت-

 بررسی گزارش -
  فیلم

 بررسی گزارش -
  نمایش

 بررسی گزارش -
  تحقیق و بررسی

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

 های کالسی فعالیت

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
   گزارش فیلم-
   گزارش نمایش-
 گزارش تحقیق و -

  بررسی
 توجه به مشارکت -

آموزان در  دانش
 کالسهای  فعالیت

   سخنرانی-
  
   نمایش فیلم-
  
های  بحث-

  گروهی
  
   نمایش-
 تحقیق و -

 بررسی

  1 فعالیت کالسی -
  
های   فعالیت-

  3 و 2کالسی 
  
های   فعالیت-

  4کالسی 
  
  
  
های   فعالیت-

 5کالسی 

 ایجاد عالقه نسبت به -
آشنایی با خانواده و انواع 

  آن
 ایجاد عالقه نسبت به -

آشنایی با نیازهای اساسی 
  کودک در خانواده

 ایجاد نگرش مناسب -
نسبت به شناخت وظایف 
والدین و فرزندان نسبت 

  به یکدیگر
 عالقمندی نسبت به -

های  بکارگیری روش
 پرورش فرزند

 

  



 

 

٢٨٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   روابط خانوادگی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 محتوارئوس 

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  گچ و تخته-
   کتاب-
   فیلم-
منابع -

  مختلف
  پاورپوینت-

 بررسی گزارش -
  فیلم

 بررسی گزارش -
  نمایش

 بررسی گزارش -
  تحقیق و بررسی

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

 های کالسی فعالیت

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
   گزارش فیلم-
   گزارش نمایش-
 گزارش تحقیق و -

  بررسی
 توجه به مشارکت -

آموزان در  دانش
 های کالس فعالیت

   سخنرانی-
  
   نمایش فیلم-
  
های   بحث-

  گروهی
  
   نمایش-
 تحقیق و -

 بررسی

 فعالیت کالسی -
1  
  
های  فعالیت-

  3 و 2کالسی 
  
های   فعالیت-

  4کالسی 
  
های   فعالیت-

 5کالسی 

توانایی شناخت  کسب -
  خانواده و انواع آن

 کسب توانایی در به -
کارگیری و طلب نیازهای 

  خود در خانواده
 کسب توانایی انجام -

  وظایف در قبال خانواده
 کسب توانایی به -

های  کارگیری روش
 پرورش فرزند

 توانایی شناخت -
  خانواده و انواع آن

 توانایی طلب نیازهای -
  خود در خانواده

یی انجام وظایف  توانا-
  در قبال خانواده

 توانایی به کارگیری -
های پرورش فرزند روش

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٨٦

   پیشگیری از حوادث منزل-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
 یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیت هایمهار

   فیلم-
   کتاب-
  گچ و  تخته-
  پاورپوینت-

 بررسی گزارش فیلم -
  و نمایش

 میزان مشارکت -
آموزان در فعالیت  دانش

  کالسی
 گزارش فعالیت در -

 منزل

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 گزارش فیلم و -

  نمایش
 توجه به مشارکت -

آموزان در  دانش
های کالسی و  فعالیت
 منزل

   بحث گروهی-
  و نمایش فیلم-

  تئاتر
  فعالیت در منزل-

 حوادث داخل -
  منزل

سازی   ایمن-
 منزل

 آشنایی با حوادث -
  داحل منزل

 آشنایی با ایمن -
های  کردن قسمت
 مختلف منزل

  
  
  حوادث منزل-

  
  



 

 

٢٨٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   پیشگیری از حوادث منزل-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
  یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
   کتاب-
  گچ و تخته-
  پاورپوینت-

 بررسی گزارش -
  فیلم و نمایش

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  فعالیت کالسی
 بررسی گزارش -

 فعالیت در منزل

   مستمر-
  ی کتب- شفاهی-
 گزارش فیلم و -

  نمایش
 توجه به میزان -

آموزان  مشارکت دانش
  های کالسی در فعالیت

  گزارش فعالیت منزل-

   بحث گروهی-
  و نمایش فیلم-

  تئاتر
  فعالیت-

 فعالیت -
  1کالسی 

  
 فعالیت -

 2کالسی 

 عالقمندی نسبت به -
آشنایی با حوادث 

  داخل منزل
 ایجاد نگرش نسبت -

به ایمن کردن 
های مختلف  قسمت
 منزل

 

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٨٨

   پیشگیری از حوادث منزل-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
   کتاب-
   تخته و گچ-
  پاورپوینت-

  رسی گزارش فیلم بر-
 میزان مشارکت -

آموزان در فعالیت  دانش
  کالسی

  گزارش فعالیت منزل-

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
   گزارش فیلم و نمایش-
 توجه به میزان -

آموزان  مشارکت دانش
در فعالیت کالسی و 

 منزل

   بحث گروهی-
   نمایش فیلم-
   ایفای نقش-
 فعالیت در -

 منزل

 فعالیت -
  1کالسی 

  
لیت  فعا-

 2کالسی 

 کسب توانایی -
آشنایی با حوادث 

  داخل منزل
 کسب توانایی کاربرد -

اقدامات جهت 
های  سازی قسمت ایمن

 مختلف منزل

 کسب توانایی -
شناخت حوادث داخل 

  منزل
 توانایی جهت -

 سازی محیط منزل ایمن

  
  



 

 

٢٨٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   پیشگیری از حوادث در مدرسه-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری  اندازهابزار

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 بررسی گزارش فیلم -
  و اسالید

 میزان مشارکت -
آموزان در فعالیت  دانش

  کالسی
زارش  بررسی گ-

  تحقیق و اسالید

   مستمر-
   شفاهی-
   کتنبی-
 گزاترش فیلم و -

  اسالید و تحقیق
آموزان   مشارکت دانش-

 های کالسی در فعالیت

 پرسش و -
  پاسخ

   اسالید- فیلم-
 بررسی و -

 تحقیق

 حوادث داخل -
  مدرسه

  
های پیشگیری  راه-

از حوادث داخل 
 مدرسه

 آشایی با حوادث -
  داخل مدرسه

های   راه آشایی با-
پیشگیری از حوادث 

 داخل مدرسه

  
  
  حوادث در مدرسه-

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٩٠

   پیشگیری از حوادث در مدرسه-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  فیلم-

 بررسی گزارش فیلم -
  و اسالید

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
 بررسی گزارش -

 تحقیق

   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
   گزارش فیلم و اسالید-
 توجه به مشارکت -

آموزان در  دانش
  های کالسی فعالیت

  گزارش تحقیق-

 پرسش و -
  پاسح

   اسالید- فیلم-
 تحقیق و -

 بررسی

 فعالیت -
  2 و 1کالسی 

  
 فعالیت -

 4 و 3کالسی 

 عالقمندی نسبت به -
آشنایی با حوادث 

  داخل مدرسه
 ایجاد نگرش در -

مقابله با حوادث داخل 
 مدرسه

 

  
  



 

 

٢٩١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   پیشگیری از حوادث در مدرسه-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 ی ارزشیابیها شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  فیلم-

 بررسی گزارش فیلم -
  و اسالید

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
 بررسی گزارش -

 تحقیق

   مستمر-
   کتبی-اهی شف-
  گزارش فیلم و اسالید-
 توجه به مشارکت -

آموزان در  دانش
  های کالسی فعالیت

 بررسی گزارش -
 تحقیق

 پرسش و -
  پاسح

   اسالید- فیلم-
 تحقیق و -

 بررسی

های   فعالیت-
  2 و 1کالسی 

های   فعالیت-
 4 و 3کالسی 

 کسب توانایی -
آشنایی با حوادث در 

  داخل مدرسه
ابله  کسب توانایی مق-

با حوادث داخل 
 مدرسه

 توانایی کاهش -
 حوادث داخل مدرسه

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٩٢

   پیشگیری از حوادث در جامعه-جدول دوبعدی اهداف
های  رسانه

 آموزشی

  های روش های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
 -یاددهی
 یادگیری

  اهداف جزیی رئوس محتوا
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   فیلم-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 بررسی گزارش -
   اسالید-فیلم

 بررسی گزارش -
  تحقیق و بررسی

 بررسی گزارش -
 نمایش

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
   گزارش نمایش-
  و گزارش فیلم-

  اسالید
 گزارش تحقیق و -

 بررسی

   اسالید و فیلم-
  
   نمایش-
  
 تحقیق و -

 بررسی

ادث  حو-
ها و  گردشگاه
  ها تفریحگاه

 حوادث ناشی از -
تصادف با وسایل 

  نقلیه
های پیشگیری   راه-

از حوادث در جامعه

 آشنایی با حوادث در -
ها  ها، تفریحگاه گردشگاه
  های بازی و محل

 آشنایی با حوادث -
ناشی از تصادف با 

  وسایل نقلیه
های پیشگیری از   راه-

 حوادث در جامعه

 جامعه حوادث در -

  
  



 

 

٢٩٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   پیشگیری از حوادث در جامعه-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   فیلم-
   پاورپوینت-
 تلف منابع مخ-

 بررسی گزارش -
   اسالید-فیلم

 بررسی گزارش -
  تحقیق و بررسی

 بررسی گزارش -
 نمایش

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
   گزارش نمایش-
  و گزارش فیلم-

  اسالید
 گزارش تحقیق و -

 بررسی

   اسالید و فیلم-
  
  
  
   نمایش-
  
  
 تحقیق و -

 بررسی

  1 فعالیت -
  
  
  
  2 فعالیت -
  
  
 3 فعالیت -

نسبت به  ایجاد عالقه -
آشنایی با حوادث در 

ها  هاوتفریحگاه گردشگاه
  و محل بازی

 ایجاد نگرش در -
های کاهش  کاربرد روش

حوادث ناشی از 
  تصادف با وسایل نقلیه

 ایجاد نگرش در زمینه -
کاهش حوادث در 

 جامعه

 

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٩٤

   پیشگیری از حوادث در جامعه-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه ریگی ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
   گچ و تخته-
   فیلم-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

  بررسی گزارش فیلم-
   اسالیدو
 بررسی گزارش -

  تحقیق و بررسی
 بررسی گزارش -

 نمایش

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
   گزارش نمایش-
  اسالید وگزارش فیلم-
 گزارش تحقیق و -

 بررسی

  اسالید و فیلم-
  
  
   نمایش-
  
  
  
 تحقیق و -

 بررسی

  1فعالیت کالسی -
  
  
  2فعالیت کالسی -
  
  
  
 3فعالیت کالسی -

 کسب توانایی کاهش -
ها،  حوادث در گردشگاه

ها و محل  تفریحگاه
  بازی

 کسب توانایی تحلیل -
ث ناشی از حواد

  تصادف با وسایل نقلیه
  
 کسب توانایی در -

زمینه کاهش حوادث در 
 جامعه

 توانایی کاهش -
حوادث در 
ها،  گردشگاه
ها و محل  تفریحگاه

  بازی
 توانایی تحلیل -

حوادث ناشی از 
تصادف با وسایل 

  نقلیه
 توانایی در کاهش -

  حوادث در جامعه
  
  



 

 

٢٩٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  ی طبیعی مقابله با بالیا-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   اسالید و فیلم-
   گچ و تخته-
   کتاب-
  پاورپوینت-

 میزان مشارکت -
آموزان در فعالیت  دانش

  کالسی
 سی گزارش فیلم برر-

   ستمر-
   شفاهی کتبی-
 توجه به میزان -

  آموزان مشارکت دانش
  گزارش فیلم-

   فعالیت عملی-
   بحث گروهی-
  نمایش فیلم-

 اقدام در قبل، -
هنگام و بعد از 

 بالیای طبیعی

 آشنایی با اقدام در -
قبل، هنگام و بعد از 

 بالیای طبیعی

  
 مقابله با بالیای -

 طبیعی

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٩٦

   مقابله با بالیای طبیعی-بعدی اهدافجدول دو

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   اسالید و فیلم-
   گچ و تخته-
   کتاب-
   پاورپوینت-
  سایر منابع-

مشارکت  میزان -
آموز در فعالیت  دانش

  کالسی
  بررسی گزارش فیلم-

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 توجه به میزان -

آموزان در  مشارکت دانش
  فعالیت گروهی

  گزارش فیلم-

   فعالیت عملی-
   بحث گروهی-
  نمایش فیلم-

 2 و 1 فعالیت -
 3و 

 ایجاد نگرش در -
های  استفاده از روش

سازی در قبل،  ایمن
 بعد از بالیای هنگام و
 طبیعی

 

  
  



 

 

٢٩٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   مقابله با بالیای طبیعی-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   اسالید و فیلم-
   گچ و تخته-
   کتاب-
   پاورپوینت-
  سایر منابع-

 میزان مشارکت -
آموز در فعالیت  دانش
  عملی

 بررسی گزارش -
 فیلم

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 توجه به میزان -

آموزان  مشارکت دانش
 در فعالیت عملی

   فعالیت عملی-
   بحث گروهی-
  نمایش فیلم-

 و 1های   فعالیت-
 3 و 2

 توانایی استفاده از -
های ایمنی در  روش

قبل، هنگام و بعد از 
 بالیای طبیعی

 توانایی استفاده از -
های ایمنی در قبل،  روش

هنگام و بعد از بالیای 
 طبیعی

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٢٩٨

  های اولیه  کمک-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی

 ارتیمه

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   اسالید و فیلم-
   کتاب-
  گچ و  تخته-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های عملی فعالیت
 بررسی گزارش -

  فیلم و اسالید
 مشاهده براساس -

  لیست چک
 بررسی گزارش -

  اجرای نمایش
 بررسی گزارش -

  بازدید
ش  بررسی گزار-

 تحقیق و بررسی

 توجه به میزان -
مشارکت 

آموزان در  دانش
  های عملی فعالیت

 گزارش فیلم و -
  اسالید

   مشاهده-
 گزارش اجرای -

  نمایش
   گزارش بازدید-
   مستمر-
   شفاهی- کتبی-
 گزارش تحقیق -

 و بررسی

 بحث -
  گروهی

  فیلم-
  اسالیدو
 فعالیت -

  عملی
   سخنرانی-
 پرسش و -

  پاسخ
   نمایش-
  ازدید ب-
 تحقیق و -

 بررسی

های اولیه   جعبه کمک-
  و وسایل آن

   عالیم حیاتی-
 اقدام در سرمازدگی و -

  گرمازدگی
 اقدام در زخم و -

  بریدگی
   اقدام هنگام شوک-
   اقدام هنگام خونریزی-
   اقدام هنگام سوختگی-
 اقدام هنگام -

  مسمومیت
  اقدام هنگام خفگی-

های اولیه   آشنایی با جعبه کمک-
  و وسایل آن

   آشنایی با عالیم حیاتی بدن-
 آشنایی با اقدام در سرمازدگی و -

  گرمازدگی
 آشنایی با اقدام در برابر زخم و -

  بریدگی
   آشنایی با اقدام در هنگام شوک-
 آشنایی با اقدام در هنگام -

  خونریزی
 آشنایی با اقدام در هنگام -

  سوختگی
  مسمومیت آشنایی با اقدام هنگام -
 نایی با اقدام هنگام خفگی آش-

 های اولیه  کمک-



 

 

٢٩٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  های اولیه  کمک-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش

 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

  اسالید وفیلم-
   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
منابع مختلف-

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های عملی فعالیت
 بررسی گزارش -

   اسالید وفیلم
مشاهده براساس -

  لیست چک
 بررسی گزارش -

  اجرای نمایش
 بررسی گزارش -

  بازدید
 بررسی گزارش -

 تحقیق و بررسی

 توجه به میزان -
مشارکت 

آموزان در  دانش
  های عملی فعالیت

 گزارش فیلم و -
  اسالید

   مشاهده-
 گزارش اجرای -

  نمایش
   گزارش بازدید-
   مستمر-
   شفاهی- کتبی-
 گزارش بررسی و -

 تحقیق

   بحث گروهی-
   اسالید وفیلم -
های   فعالیت-

  عملی
   سخنرانی-
 پرسش و -

  پاسخ
   نمایش-
   بازدید-
 تحقیق و -

 بررسی

  1 فعالیت کالسی -
  2 فعالیت کالسی -
 3 کالسی  فعالیت-
  4و 
  5 فعالیت کالسی -
  6 فعالیت کالسی -
  7 فعالیت کالسی -
  8 فعالیت کالسی -
 9 فعالیت کالسی -

های  عالقمندی به آشنایی با وسایل کمک -
  اولیه

 ایجاد عالقه نسبت به آشنایی با عالیم -
  حیاتی

کارگیری اقدامات در ه ایجاد نگرش در ب-
  سرمازدگی و گرمازدگی

کارگیری اقدامات در ه ایجاد نگرش در ب-
  برابر زخم و بریدگی

 عالقمندی در کاربرد اقدامات در هنگام -
  شوک

 ایجاد عالقه نسبت به آشنایی با اقدامات -
  هنگام خونریزی

   آیجاد عالقه نسبت به مقابله با مسمومیت-
  ایجاد عالقه نسبت به مقابله با خفگی-

 



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٠٠

  های اولیه  کمک-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  اسالید و فیلم-
   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های عملی الیتفع
 بررسی گزارش -

  فیلم و اسالید
 مشاهده براساس -

  لیست چک
 بررسی گزارش -

  اجرای نمایش
 بررسی گزارش -

  بازدید
 بررسی گزارش -

 تحقیق و بررسی

 توجه به میزان -
مشارکت 

آموزان در  دانش
  های عملی فعالیت

 گزارش فیلم و -
  اسالید

   مشاهده-
 گزارش اجرای -

  نمایش
  زدید گزارش با-
   مستمر-
   شفاهی- کتبی-
 گزارش بررسی -

 و تحقیق

 بحث گروهی-
  اسالید وفیلم-
های   فعالیت-

  عملی
   سخنرانی-
 پرسش و -

  پاسخ
   نمایش-
   بازدید-
 تحقیق و -

 بررسی

  1فعالیت کالسی  -
  2 فعالیت کالسی -
 3 فعالیت کالسی -
  4و 
  5 فعالیت کالسی -
  6 فعالیت کالسی -
  7 فعالیت کالسی -
  8 فعالیت کالسی -
 9 فعالیت کالسی -

کسب توانایی آشنایی با وسایل  -
  های اولیه کمک

گیری عالیم   کسب توانایی اندازه-
  حیاتی

 کسب توانایی انجام اقدامات الزم در -
  هنگام گرمازدگی و سرمازدگی

های  کارگیری روشه کسب توانایی ب-
های اولیه در هنگام زخم و  کمک

  بریدگی
  نایی کاهش عوارض شوک کسب توا-
 کسب توانایی آشنایی با اقدامات -

  هنگام خونریزی
 کسب توانایی در بکارگیری اقدامات -

  هنگام مسمومیت
 کسب توانایی در بکارگیری اقدامات -

 هنگام خفگی

 توانایی شناخت وسایل -
های اولیه و عالیم  کمک
  حیاتی

 توانایی انجام اقدامات -
 -در گرمازدگی
 -زخم -سرمازدگی

 - شوک-بریدگی
 - مسمومیت-خونریزی
 خفگی



 

 

٣٠١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   بهداشت محیط کار-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   اسالید و فیلم-
  چ گ و تخته-
   پاورپوینت-
  کتاب-

 بررسی گزارش فیلم -
  و اسالید

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
 بررسی گزارش -

 بازدید

   مستمر-
  گزارش فیلم و اسالید-
 توجه به مشارکت -

در آموزان دانش
  های کالسی فعالیت

   گزارش بازدید-
  کتبی- شفاهی-

   اسالید و فیلم-
  
   بحث گروهی-
  
  بازدید-

آور   عوامل زیان-
  محیط کار

های   ویژگی-
  مناسب محیط کار

 وسایل ایمنی و -
امکانات بهداشتی 

 محیط کار

 آشنایی با عوامل -
  آور محیط کار زیان

 آشنایی با -
های مناسب  ویژگی

  محیط کار
 آشنایی با وسایل -

ایمنی و امکانات 
 بهداشتی محیط کار

  بهداشت محیط کار-

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٠٢

   بهداشت محیط کار-عدی اهدافجدول دوب

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   اسالید و فیلم-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  کتاب-

 بررسی گزارش فیلم -
  و اسالید

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
 بررسی گزارش -

 بازدید

   مستمر-
 گزارش فیلم و -

  اسالید
 توجه به مشارکت -

آموزان در  دانش
  های کالسی فعالیت

   گزارش بازدید-
  کتبی- شفاهی-

   اسالید و فیلم-
  
   بحث گروهی-
  
  بازدید-

 فعالیت کالسی -
1  
  
 فعالیت کالسی -
  3 و 2
  
فعالیت کالسی  -
4 

 ایجاد نگرش مناسب -
نسبت به کاهش عوامل 

  آور محیط کار زیان
 عالقمندی نسبت به -

های  آشنایی با ویژگی
  مناسب محیط کار

 ایجاد نگرش مناسب -
در کاربرد وسایل 
ایمنی و امکانات 

 بهداشتی محیط کار

 

  
  



 

 

٣٠٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   بهداشت محیط کار-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری اندازهابزار 

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   اسالید و فیلم-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  کتاب-

 بررسی گزارش فیلم -
  و اسالید

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
رسی گزارش  بر-

 بازدید

   مستمر-
  گزارش فیلم و اسالید-
 توجه به مشارکت -

آموزان در  دانش
  های کالسی فعالیت

   گزارش بازدید-
  کتبی- شفاهی-

   اسالید و فیلم-
  
  
  
   بحث گروهی-
  
  
  بازدید-

 فعالیت کالسی -
1  
  
  
  
های  فعالیت-

  3 و 2کالسی 
  
 فعالیت کالسی -
4 

 کسب توانایی -
مل آشنایی با عوا

  آور محیط کار زیان
  
 کسب توانایی درک -

های مناسب  ویژگی
  محیط کار

  
 کسب توانایی -

کاربرد وسایل ایمنی و 
استفاده از امکانات 

بهداشتی در محیط کار

 توانایی آشنایی با -
آور محیط  عوامل زیان

  کار
 توانایی درک -

های مناسب  ویژگی
  محیط کار

 توانایی کاربرد -
تفاده وسایل ایمنی و اس

از امکانات بهداشتی در 
 محیط کار



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٠٤

   اهمیت تحرک بدنی و تناسب اندام-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  فیلم -
  گچ  و تخته -
   پاورپوینت -

  بررسی گزارش فیلم  -
میزان مشارکت  -

آموزان در فعالیتهای  دانش
  عملی و بحث گروهی 

  مستمر  -
  شفاهی  -
  گزارش فیلم  -
  کتبی -
توجه به میزان  -

مشارکت 
آموزان در  دانش

  ها  فعالیت

  ایش فیلم نم-
  فعالیت عملی  -
  نمایش فیلم -
  بحث گروهی  -
  سخنرانی  -

ت نرمش در اثرا -
  سالمت فرد 

نرمش مناسب برای  -
  فوریتناسب اندام 

نرمش مناسب برای  -
تناسب اندام بلند مدت 

  
، اصول و هدف -

و مبانی تربیت بدنی 
  بازی در جامعه 

آمادگی آشنایی با  -
جسمانی و برخی از 

  های آن آزمون
های کلی هاآشنایی با ر -

مناسب نرمش برای 
  فوریتناسب اندام 

های کلی هاایی با رآشن -
مناسب نرمش برای 

  تناسب اندام بلند مدت
هدف، آشنایی با  -

اصول و مبانی تربیت 
   و بازی در جامعه بدنی

  
  
  
  
تحرک بدنی و  -

  تناسب اندام
  

  



 

 

٣٠٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   اهمیت تحرک بدنی و تناسب اندام-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  ایه روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  فیلم   -
گچ   وتخته -
  پاورپوینت -
  

  بررسی گزارش فیلم  -
میزان مشارکت  -

-آموزان در فعالیت دانش

های عملی و بحث 
  گروهی

  مستمر -
  شفاهی -
  گزارش  فیلم -
  کتبی -
میزان توجه به  -

مشارکت 
آموزان در  دانش

  ها فعالیت

  نمایش فیلم  -
  فعالیت عملی  -
  فعالیت عملی  -
  نمایش فیلم  -
  بحث گروهی  -
  سخنرانی  -

فعالیت کالسی  -
1  
  
فعالیت کالسی  -
2  
  
  
  
فعالیت کالسی  -
3  
  
  
فعالیت کالسی  -
4  

در ایجاد نگرش مناسب  -
کسب آمادگی جسمانی و 

  حرکتی
ناسب ایجاد نگرش م -

های نسبت به انجام راه
مناسب نرمش برای تناسب 

  فوریاندام 
کارگیری هعالقمندی در ب -
های کلی مناسب نرمش راه

  برای تناسب اندام بلند مدت
ایجاد عالقه نسبت به  -

، اصول و شناخت هدف
و بازی در مبانی تربیت بدنی 

  جامعه 

 



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٠٦

  ندام اهمیت تحرک بدنی و تناسب ا-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  فیلم   -
گچ   وتخته -
  پاورپوینت -
  

  بررسی گزارش فیلم  -
میزان مشارکت  -

-آموزان در فعالیت دانش

ملی و بحث های ع
  گروهی

  مستمر -
  شفاهی -
  گزارش فیلم -
  کتبی -
توجه به میزان  -

مشارکت 
آموزان در  دانش

  ها فعالیت

  نمایش فیلم  -
  فعالیت عملی  -
  نمایش فیلم  -
  بحث گروهی  -
  سخنرانی  -

  1فعالیت کالسی -
  2فعالیت کالسی  -
  3فعالیت کالسی  -
  4فعالیت کالسی  -

به دست کسب توانایی  -
وردن آمادگی جسمانی و آ

  حرکتی
کسب توانایی انجام  -

های مناسب برای نرمش
  فوریتناسب اندام 

کسب توانایی در اجرای  -
نرمش مناسب برای تناسب 

  اندام بلندمدت 
کسب توانایی در ک  -

و اصول و مبانی هدف 
و بازی در تربیت بدنی 

  جامعه

 کسب آمادگی -
  جسمانی و حرکتی

انجام نرمش برای  -
 و فوریناسب اندام ت

  بلندمدت 
درک هدف ورزش و  -

  بازی در جامعه 
  



 

 

٣٠٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   انواع ورزش، ایمنی و قوانین آن-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

گچ   وتخته -
  فیلم  -
  کتاب  -
منابع -

  مختلف 
  

  بررسی گزارش  فیلم  -
میزان مشارکت  -

-آموزان در فعالیت دانش

های کالسی،  بحث 
  گروهی، بارش فکری 

  مستمر  -
   کتبی  -شفاهی -
گزارش فیلم و بحث  -

   گروهی
توجه به میزان  -

آموزان  مشارکت دانش
های  بحث  در فعالیت

  و بارش فکری گروهی 
  
  
  
  

   فیلم نمایش-
  
  
  سخنرانی  -
  
  بحث گروهی  -
  
  بارش فکری  -

انواع ورزش  -
  آموزشگاهی

  
زمان و مکان  -

  مناسب ورزش 
اصول ایمنی و  -

قوانین ورزشکار 
  بودن 

 پذیرش مسئولیت -
های  در فعالیت
  ورزشی

آشنایی با انواع  -
رایج ورزش 

آموزشگاهی و چند 
  کاری شیرین

 زمان و آشنایی -
 مکان مناسب ورزش 

آشنایی با اصول  -
 قوانین ،ایمنی

  ورزشکار بودن
همکاری آشنایی با  -

و پذیرش مسئولیت 
های  در فعالیت
  ورزشی

  
  
  
  
انواع ورزش، ایمنی  -

  و قوانین آن
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٠٨

   انواع ورزش، ایمنی و قوانین آن-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 ارزشیابیهای شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش

 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ  و تخته -
  فیلم  -
  کتاب  -
منابع مختلف -

  بررسی گزارش  فیلم  -
 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش 

 کالسی، بحث یفعالیتها
 گروهی و بارش گروهی 

  مستمر -
  کتبی  -شفاهی -
گزارش فیلم و  -

  بحث گروهی 
توجه به میزان  -

مشارکت 
آموزان در  دانش 

های بحث  فعالیت
گروهی و بارش 

  فکری

  نمایش فیلم  -
  
  سخنرانی -
  
  
 بحث گروهی  -
  
  بارش فکری -

فعالیت کالسی  -
1  
  
  
فعالیت کالسی  -
2  
  
فعالیت کالسی  -
3  
  
فعالیت کالسی  -
4  

ه  نسبت بایجاد عالقه -
انجام انواع ورزش رایج 

آموزشگاهی و چند 
  کاری شیرین

ایجاد نگرش مناسب  -
نسبت به انجام ورزش در 

  رمان و مکان مناسب 
 انجام عالقمندی نسبت به -

همکاری و پذیرش 
های  مسئولیت در فعالیت

  ورزشی
عالقمندی نسبت به  -

کارگیری اصول ایمنی و 
  قوانین ورزشکار بودن 

 



 

 

٣٠٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   انواع ورزش، ایمنی و قوانین آن-هدافجدول دو بعدی ا

های  رسانه
 آموزشی

های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش

 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

گچ  و تخته -
  فیلم  -
  کتاب  -
منابع -

  مختلف 
  

  بررسی گزارش  فیلم  -
میزان مشارکت  -
-آموزان در فعالیت دانش 

 کالسی، بحث یها
 گروهی و بارش گروهی 

  مستمر -
  کتبی  -شفاهی -
گزارش فیلم و  -

  بحث گروهی 
توجه به میزان  -

مشارکت 
آموزان در  دانش 

های بحث  فعالیت
گروهی و بارش 

  فکری

  نمایش فیلم -
  
  
  سخنرانی   -
  
 بحث گروهی  -
  
 بارش فکری   -

 1 کالسی فعالیت -
  
  
 2فعالیت کالسی  -
  
 3فعالیت کالسی  -
  
 4فعالیت کالسی  -

انجام کسب توانایی  -
انواع ورزش رایج 

آموزشگاهی و چند 
  کاری شیرین

کسب توانایی انجام   -
ورزش در زمان و مکان 

  مناسب 
کسب توانایی اجرای  -

نکات ایمنی و قوانین 
  ورزشکار بودن 

پذیرش توانایی  -
های  فعالیتمسئولیت در 

  ورزشی

توانایی شناخت انواع  -
  ورزش 

توانایی انجام ورزش  -
در زمان و مکان مناسب  

توانایی اجرای نکات  -
ایمنی و قوانین 

  ورزشکار بودن 
پذیرش توانایی  -

های  مسئولیت در فعالیت
  ورزشی



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣١٠

   اهمیت بازی و اهداف آن-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   گچ  وتخته -
  کتاب -
منابع مختلف -
  

مشاهده از طریق  -
  چک لیست 

میزان مشارکت  -
آموزان در  دانش 

های گروهی و  بحت
  فعالیت عملی 

  مستمر -
  فاهی ش -
  کتبی -
  مشاهده -
توجه به مشارکت  -
های  آموزان در بحث دانش 

  گروهی و فعالیت عملی 

  سخنرانی -
  
  
  بحث گروهی -
 -فعالیت عملی -

  نمایش

شرایط یک  -
اسباب بازی 

  خوب
تاثیر بازی در  -

  سالمت
  
  چند نوع بازی -

 آشنایی با شرایط -
یک اسباب بازی 

  خوب
ثیر بازی أآشنایی با ت -

  المتدر س
آشنایی با چند نوع  -

  بازی 

  
  
  بازی و انواع آن  -
  

  



 

 

٣١١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   اهمیت بازی و انواع آن-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
  یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   گچ  وهتخت -
  کتاب -
  منابع مختلف -
  

مشاهده از طریق  -
  چک لیست 

میزان مشارکت  -
آموزان در  دانش 

های گروهی و  بحت
  فعالیت عملی 

  مستمر -
  شفاهی  -
  کتبی -
  مشاهده -
توجه به مشارکت  -
آموزان در  دانش 

های گروهی و  بحث
  فعالیت عملی 

  سخنرانی -
  
  بحث گروهی -
  
 -فعالیت عملی -

  نمایش

  1فعالیت  -
  
  2فعالیت  -
  
  4 و 3فعالیت  -
  
  

 ایجاد نگرش مناسب  -
در کاربرد یک اسباب 

  بازی خوب
ایجاد نگرش مناسب  -

نسبت به تاثیر بازی در 
  سالمت

عالقمندی نسبت به  -
  انجام  چند نوع بازی 

  
  
  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣١٢

   اهمیت بازی و انواع آن-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه ریگی ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ  و تخته -
  کتاب -
 منابع مختلف  -
  

مشاهده از طریق  -
  چک لیست 

میزان مشارکت  -
آموزان در  دانش 

های گروهی و  بحت
  فعالیت عملی 

  مستمر -
  هی شفا -
  کتبی -
  مشاهده -
توجه به مشارکت  -
آموزان در  دانش 

های گروهی و  بحث
  فعالیت عملی 

  سخنرانی -
  
  بحث گروهی -
  
  فعالیت عملی-
  نمایش-

فعالیت کالسی  -
1  
  
فعالیت کالسی  -
2  
  
فعالیت کالسی  -
  4و 3

کسب توانایی شناخت یک  -
  اسباب بازی خوب 

کسب توانایی درک تاثیر  -
  ت بازی و سالم

کسب توانایی شناخت چند  -
  نوع بازی

توانایی شناخت یک  -
  اسباب بازی خوب 

توانایی درک تاثیر  -
  بازی و سالمت 

کسب توانایی  -
  شناخت چند نوع بازی

  



 

 

٣١٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   حرکتیمهارت های -جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 وس محتوارئ

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  فیلم -
  گچ و تخته -
  منابع مختلف-
  پاورپوینت -
  

 بررسی گزارش فیلم  -
بررسی گزارش  -

  تحقیق و بررسی 
میزان مشارکت  -
-آموز در فعالیت دانش 

های بارش فکری و 
  سخنرانی 

  مستمر -
  شفاهی  -
  کتبی -
  شاهدهم -
توجه به مشارکت  -
آموزان در  دانش 

های گروهی و  بحث
  فعالیت عملی 

  سخنرانی -
  
 فعالیت عملی  -
  
  فیلم  -
  بارش فکری  -
تحقیق و  -

  بررسی 

  مفاهیم حرکت  -
  
ی که مهارت های -

با دست انجام می 
  شود 

 مهارت های-
  حرکتی 

 مهارت های-
  غیرحرکتی 

مهارت تحولی سیر-
   بدنیهای

یی با مفاهیم حرکتی آشنا -
  از طریق فعالیت

ی مهارت های آشنایی با -
  شود  که با دست انجام می

 مهارت های آشنایی با -
  حرکتی 

 مهارت های آشنایی با -
  غیرحرکتی 

سیر تحولی  آشنایی -
   بدنی مهارت های

  
  
  
  
  حرکتی  مهارت های -
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣١٤

   حرکتیمهارت های -جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
 یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  فیلم -
  گچ  وتخته -
  پاورپوینت -
  منابع مختلف -

بررسی گزارش  -
  فیلم 

بررسی گزارش  -
  تحقیق و بررسی 

میزان مشارکت  -
 در آموز دانش 

های بارش فعالیت
  فکری و سخنرانی 

  مستمر -
  شفاهی -
  گزارش فیلم  -
توجه به میزان  -

مشارکت 
آموزان در  دانش 

های بارش فعالیت
  فکری و سخنرانی

گزارش تحقیق و  -
  بررسی 

  سخنرانی -
  
  
  فعالیت عملی  -
  
  
  فیلم  -
  
  
  بارش فکری  -
  
تحقیق و بررسی  -

  1فعالیت  -
  
  
  2فعالیت  -
  
  
  3فعالیت  -
  
   4فعالیت  -
  
  5فعالیت  -

عالقمندی نسبت به مفاهیم  -
  از طریق فعالیتحرکت 

به ایجاد عالقه نسبت به  -
کارگیری چند مهارت که با 

  شود  دست انجام می
 توسعهایجاد عالقه نسبت به  -

   حرکتی مهارت های
 توسعهایجاد عالقه نسبت به  -

   غیرحرکتی مهارت های
 تحولی آشنایی با سیر -

   بدنی مهارت های

  

  
  



 

 

٣١٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   حرکتیمهارت های -جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  فیلم -
 گچ  وتخته -
منابع -

  مختلف
  ینتپاورپو -
  

 بررسی گزارش فیلم -
بررسی گزارش  -

  تحقیق و بررسی 
  
میزان مشارکت  -
آموز در  دانش 

های بارش فعالیت
  فکری و سخنرانی 

  مستمر -
  شفاهی  -
  گزارش فیلم  -
توجه به میزان  -

آموزان  مشارکت دانش
های بارش در فعالیت

  فکری و سخنرانی
گزارش تحقیق و  -

  بررسی
  کتبی  -

  سخنرانی -
  
  فعالیت عملی -
  
  فیلم  -
  
  بارش فکری  -
  
تحقیق و  -

  بررسی 

  1فعالیت  -
  
  2فعالیت  -
  
  3فعالیت  -
  
  4فعالیت  -
  
  5فعالیت  -

کسب توانایی شناخت  -
از طریق مفاهیم حرکت 

  فعالیت
کسب توانایی استفاده از  -
ند مهارت که با دست چ

  شود  انجام می
توسعه کسب توانایی  -

   حرکتی مهارت های
 توسعهکسب توانایی  -

   غیرحرکتی مهارت های
کسب توانایی شناخت  -

 مهارت هایسیر تحولی 
  بدنی 

توانایی شناخت مفاهیم  -
  حرکت

توانایی استفاده از چند  -
مهارت که با دست انجام 

  شود می
مهارت  توسعهتوانایی -

 غیرحرکتی  - حرکتیهای
توانایی شناخت سیر  -

  بدنی مهارت هایتحولی 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣١٦

  
   حرکات اصالحی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  گچ -تخته -
  فیلم  -
  کتاب  -
  

بررسی گزارش  -
  فیلم 

میزان مشارکت  -
آموز در  دانش 

  های عملی فعالیت

  مستمر -
  شفاهی  -
  گزارش فیلم  -
توجه به مشارکت  -
آموزان در  دانش 

  فعالیت عملی 

  فعالیت عملی -
  فیلم  -
  نمایش -

-مراقبت از اندام-

  های حرکتی
آشنایی با نحوه مراقبت  -

  های حرکتی از اندام
  حرکات اصالحی  -
  

  



 

 

٣١٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   حرکات اصالحی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
  یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

 گچ  -تخته -
  فیلم  -
  کتاب  -
  
  
  

بررسی گزارش  -
  فیلم 

میزان مشارکت  -
-آموز در فعالیت دانش 

  های عملی 

  مرمست -
  شفاهی  -
  گزارش فیلم  -
توجه به میزان  -

آموزان  دانش مشارکت 
  در فعالیت عملی 

  

  فعالیت عملی  -
  فیلم  -
  نمایش  -

 2 و 1فعالیت  -
  3 و
  

ایجاد نگرش نسبت  -
به مراعات نکات مربوط 

های به مراقبت از اندام
  حرکتی 

 

  
  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣١٨

   حرکات اصالحی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   گچ  وتخته -
  فیلم  -
  کتاب  -
  
  

بررسی گزارش  -
  فیلم 

میزان مشارکت  -
-آموز در فعالیت دانش 

  های عملی 

  مستمر -
  شفاهی  -
  ش فیلم گزار -
توجه به میزان  -

آموزان  دانش مشارکت 
  در فعالیت عملی 

  

  فعالیت عملی  -
  فیلم  -
  نمایش  -

 2 و 1فعالیت  -
  3 و
  

کسب توانایی  -
استفاده از نکات 

بهداشتی در مورد 
مراقبت از اندامهای 

  حرکتی 
  

توانایی مراقبت از  -
  اندامهای حرکتی  

  



 

 

٣١٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  ا مواد نیروز-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب  -
 گچ  وتخته -
 پاورپوینت  -
  

میزان مشارکت  -
آموز در  دانش 

فعالیتهای بحث 
گروهی، بارش 

  فکری 

  رمستم -
  شفاهی  -
توجه به مشارکت  -
آموزان در  دانش 

های گروهی و  بحث
  بارش فکری 

  
  

  سخنرانی -
  بارش فکری  -
  بحث فکری   -

  مواد نیروزا  -
اثرات مواد نیرو زا  -

  بر بدن 
  

   آشنایی با مواد نیروزا-
 آشنایی با اثرات مواد -

  نیروزا بر بدن

   مواد نیروزا-
  

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٢٠

  د نیروزا موا-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
  یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ   وتخته -
  کتاب  -
 بع مختلف امن -
  

بررسی گزارش  -
  بازدید  

میزان مشارکت  -
آموز در بحث  دانش 
روهی و ایفای نقش  گ

  مستمر -
  شفاهی  -
  گزارش بازدید  -
توجه به مشارکت  -
آموزان در بحث  دانش 

  گروهی و ایفای نقش  

  بازدید -
  حث گروهی ب -
  
  ایفای نقش  -
  

  2 و 1فعالیت  -
  
  
  ایفای نقش  -
  

عالقمندی در مورد  -
شناخت انواع مواد نیروزا 

ایجاد نگرش نسبت  -
 مواد به عدم استفاده از

  نیروزا 

  

  
  



 

 

٣٢١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   مواد نیروزا-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  گچ  و تخته -
  کتاب  -
  مختلف  بعامن -
  

ررسی گزارش  ب-
  بازدید  

میزان مشارکت  -
آموز در بحث  دانش 

گروهی و ایفای 
  نقش  

  مستمر -
  شفاهی  -
  کتبی  -
  گزارش بازدید  -
توجه به مشارکت  -
آموزان در بحث  دانش 

  گروهی و ایفای نقش  

 بحث -بازدید -
  گروهی 

  
  ایفای نقش  -
  

  2 و 1فعالیت  -
  
  3فعالیت  -
  

کسب توانایی  -
شناخت انواع مواد 

  یروزا ن
کسب توانایی مقابله  -

  با مصرف مواد نیروزا 
  

توانایی شناخت مواد  -
  نیروزا 

  
توانایی مقابله با  -

  مصرف مواد نیروزا   

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٢٢

   بهداشت و تغذیه ورزشی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اف جزییاهد
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   فیلم-
   گچ و تخته-
   منابع مختلف-
  

بررسی گزارش  -
و بحث گروهی فیلم 

  و نمایش

   گزارش فیلم-
 بحث گروهی و -

  نمایش
   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
  

   بحث گروهی-
   فیلم-
   نمایش-

 نکات بهداشتی و -
  ای در ورزش تغذیه

شنایی با نکات بهداشتی  آ-
  ای در ورزش و تغذیه

 بهداشت و تغذیه -
  ورزشی

  

  
  



 

 

٣٢٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   بهداشت و تغذیه ورزشی-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
  یادگیری-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
ساسی امهارت های

   فیلم-
  گچ و  تخته-
   منابع مختلف-
  

بررسی گزارش  -
و بحث گروهی فیلم 

  و نمایش

 گزارش فیلم و بحث -
  گروهی و نمایش

   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
  

   بحث گروهی-
   فیلم-
   نمایش-

 2 و 1فعالیت  -
  3 و
  

 ایجاد عالقمندی -
نسبت به رعایت نکات 

ای در  بهداشتی و تغذیه
  ورزش

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٢٤

   بهداشت و تغذیه ورزشی-دو بعدی اهدافجدول 

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   فیلم-
   گچ و تخته-
   منابع مختلف-
  

بررسی گزارش  -
و بحث گروهی فیلم 

  نمایشو 

 گزارش فیلم و بحث -
  گروهی و نمایش

   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
  

   بحث گروهی-
   فیلم-
   نمایش-

 2 و 1فعالیت  -
  3 و
  

 کسب توانایی رعایت -
نکات بهداشتی و 

  ای در ورزش تغذیه
  

 توانایی انجام نکات -
ای در  بهداشتی و تغذیه

  ورزش

  
  



 

 

٣٢٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   شناخت خود و عزت نفس-جدول دوبعدی اهداف

های  انهرس
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و  تخته-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 میزان مشارکت -
آموز در  دانش

  های عملی فعالیت
   بحث گروهی-
رسی گزارش  بر-

  تحقیق و بررسی
  نتیجه ایفای نقش-

   مستمر-
   شفاهی-
 توجه به میزان -

موز در آ مشارکت دانش
  های عملی فعالیت

   بحث گروهی-
 گزارش تحقیق و -

 بررسی

   فعالیت عملی-
   ایفای نقش-
   بحث گروهی-
 تحقیق و -

 بررسی

  های فردی  تفاوت-
  یابی  دوست-
  ها  ارزش-
  مقابله با فشارهای-

 روانی

 آشنایی با -
  های فردی تفاوت

 آشنایی با روش -
  یابی دوست

  ها  آشنایی با ارزش-
 آشنایی با روش -

مقابله با فشارهای 
 روانی

  
  
  
خود و شناخت  -

 عزت نفس

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٢٦

   شناخت خود و عزت نفس-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 میزان مشارکت -
آموز در  دانش

  های عملی فعالیت
   بحث گروهی-
 بررسی گزارش -

  تحقیق و بررسی
  نتیجه ایفای نقش-

   مستمر-
   شفاهی-
 میزان  توجه به-

آموزان در  مشارکت دانش
  های عملی فعالیت

   بحث گروهی-
 گزارش تحقیق و -

 بررسی

   فعالیت عملی-
  
   ایفای نقش-
  
   بحث گروهی-
 تحقیق و -

 بررسی

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
  3 فعالیت -
 4 فعالیت -

 ایجاد عالقه نسبت -
به آشنایی به 

  های فردی تفاوت
        عالقمندی در-
های  ری روشکارگیهب

  دوست یابی
 عالقمندی به درک -

  ها ارزش
 ایجاد نگرش مناسب -

کارگیری روش هدر ب
مقابله با فشارهای 

 روانی

 

  



 

 

٣٢٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   شناخت خود و عزت نفس-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 میزان مشارکت -
آموز در  دانش

  های عملی فعالیت
   بحث گروهی-
 بررسی گزارش -

  تحقیق و بررسی
 بررسی نتیجه ایفای -

 نقش

   مستمر-
   شفاهی-
 توجه به میزان -

ژاموز در  مشارکت دانش
  های عملی الیتفع
   بحث گروهی-
 گزارش تحقیق و -

 بررسی

   فعالیت عملی-
  
   ایفای نقش-
   بحث گروهی-
 تحقیق و -

 بررسی

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  3 فعالیت -
 4 فعالیت -

 کسب توانایی درک -
  های فردی تفاوت

 کسب توانایی یافتن -
  دوست

 کسب توانایی درک -
  ها ارزش

 کسب توانایی -
های  وشبکارگیری ر

مقابله با فشارهای 
 فردی

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٢٨

   احساسات و عواطف-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
 نابع مختلف م-

 توجه به مشارکت -
آموزان در  دانش

  های عملی فعالیت
 نتیجه ایفای نقش و -

  سخنرانی
  بحث گروهی-

   مستمر-
   شفاهی-
 میزان مشارکت -

  آموز در فعالیت دانش
  عملی

   بحث گروهی-
 ایفای نقش و -

 سخنرانی

ی اه فعالیت -
  عملی

   داستان-
   ایفای نقش-
   سخنرانی-
  بحث گروهی-

اع احساسات  انو-
  و عواطف

های ابراز   روش-
  احساسات

ها و   هیجان-
 های مقابله با آن راه

 آشنایی با انواع -
  احساسات و عواطف

 آشنایی با -
های ابراز  روش

  احساسات
ها   آشنایی با هیجان-

 های مقابله با آن و راه

 احساسات و عواطف-

  



 

 

٣٢٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   احساسات و عواطف-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 موزشیآ

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

آموز   مشارکت دانش-
  های عملی در فعالیت

 بحث گروهی و -
  سخنرانی

  خنرانیجه سی نت-
  ایفای نقش-

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 توجه به مشارکت -

آموز در  دانش
  های عملی فعالیت

   بحث گروهی-
 ایفای نقش و -

 سخنرانی

های   فعالیت-
  عملی

   داستان-
   ایفای نقش-
   سخنرانی-
  بحث گروهی-

 2 و 1 فعالیت -
  
 4 و 3 فعالیت -
  
6 و 5 فعالیت -

 عالقمندی نسبت به -
واع شناخت ان

  احساسات و عواطف
 عالقمندی نسبت به -

های  استفاده از روش
  ابراز احساسات

 ایجاد نگرش مناسب -
نسبت به شناخت 

های  هیجان ها و راه
 مقابله با آن

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٣٠

   احساسات و عواطف-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 س محتوارئو

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 میزان مشارکت -
آموز در  دانش

  های عملی فعالیت
 بحث گروهی و -

  سخنرانی
  ایفای نقش-

   مستمر-
   کتبی- شفاهی-
 توجه به مشارکت -

آموز در  دانش
  ای عملیه فعالیت

   بحث گروهی-
 ایفای نقش و -

 سخنرانی

های   فعالیت-
  عملی

   داستان-
   ایفای نقش-
   سخنرانی-
  بحث گروهی-

 2 و 1 فعالیت -
  
 4 و 3 فعالیت -
  
6 و 5 فعالیت -

 کسب توانایی -
شناخت انواع 

  احساسات
 کسب توانایی بروز -

  مناسب احساسات
 کسب توانایی مقابله -

 ها با هیجان

ایی شناخت انواع  توان-
  احساسات و عواطف

 توانایی بروز مناسب -
  احساسات

 توانایی مقابله با -
 ها هیجان

  



 

 

٣٣١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  گیری  تصمیم-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
  منابع مختلف-

 توجه به میزان -
آموز  مشارکت دانش

های  در فعالیت
 کالسی

   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
 میزان مشارکت -

آموز در  دانش
 های کالسی فعالیت

   بارش فکری-
  
   سخنرانی-
  
  ایفای نقش-

 اهمیت و نقش -
  گیری تصمیم

 الگوی -
  گیری تصمیم

  
 مراحل -

 گیری تصمیم

 آشنایی با اهمیت و -
  گیری نقش تصمیم

 آشنایی با یک الگوی -
  گیری تصمیم

 آشنایی با مراحل -
 گیری تصمیم

  
  
  
 گیری  تصمیم-

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٣٢

  گیری  تصمیم-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

   جزییاهداف
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
  منابع مختلف-

 توجه به میزان -
آموز در  مشارکت دانش

 های کالسی فعالیت

   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
 میزان مشارکت -

آموز در  دانش
 های کالسی فعالیت

   بارش فکری-
  
   سخنرانی-
  
  ایفای نقش-

  1یت  فعال-
  
  2 فعالیت -
  
 3 فعالیت -

 عالقمندی نسبت به -
شناخت اهمیت و نقش 

  گیری تصمیم
 ایجاد عالقه در ارایه -

 گیری یک الگوی تصمیم
 ایجاد نگرش مناسب -

کارگیری مراحل هدر ب
 گیری تصمیم

 

  



 

 

٣٣٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  گیری  تصمیم-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و  تخته-
  منابع مختلف-

توجه به میزان -
آموز در  مشارکت دانش

 های کالسی فعالیت

   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
 میزان مشارکت -

آموز در  دانش
 های کالسی فعالیت

  بارش فکری -
  
   سخنرانی-
  
  ایفای نقش-

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
 3 فعالیت -

 کسب توانایی درک -
اهمیت و نقش 

  گیری تصمیم
 کسب توانایی در ارایه -

  گیری یک الگوی تصمیم
-ه کسب توانایی در ب-

کارگیری مراحل تصمیم 
 گیری

 توانایی درک نقش -
 ارایه  درگیری تصمیم

  یک الگو
تفاده از  توانایی اس-

 گیری مراحل تصمیم

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٣٤

   برقراری ارتباط-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و  تخته-
  منابع مختلف-

 گزارش  بررسی-
  تحقیق

 میزان مشارکت -
آموز در  دانش

 ها فعالیت

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش تحقیق-
   کتبی-
 توجه به میزان -

آموز در  مشارکت دانش
 ها فعالیت

   تحقیق-
های   فعالیت-

  عملی
   ایفای نقش-
   سخنرانی-
  بارش فکری-

های کالمی   پیام-
  و غیرکالمی

   برقراری ارتباط-
  
  شناخت دیگران-
  
  موانع ارتباطی-

 آشنایی با پیام های -
  کالمی و غیرکالمی

 آشنایی با شرایط -
  برقراری ارتباط

 آشنایی با روش -
  شناخت دیگران

 آشنایی با موانع -
 ارتباطی

  ارتباط-

  



 

 

٣٣٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   برقراری ارتباط-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
  منابع مختلف-

 بررسی گزارش -
  تحقیق

 میزان مشارکت -
آموز در  دانش

 ها فعالیت

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش تحقیق-
   کتبی-
 توجه به میزان -

آموز در  مشارکت دانش
 ها فعالیت

   تحقیق-
  
های   فعالیت-

  عملی
   ایفای نقش-
  
   سخنرانی-
  
  بارش فکری-

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
  3 فعالیت -
  
 4 فعالیت -

 ایجاد عالقه نسبت -
های  به شناخت پیام

  کالمی و غیرکالمی
 ایجاد عالقه در ایجاد -

شرایط برای برقراری 
  ارتباط

-ه عالقمندی در ب-
های  کارگیری روش

  یگرانشناخت د
 ایجاد نگرش مناسب -

در از میان برداشتن 
 موانع ارتباطی

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٣٦

   برقراری ارتباط-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
  منابع مختلف-

 بررسی گزارش -
  تحقیق

 میزان مشارکت -
آموز در  دانش

 ها فعالیت

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش تحقیق-
   کتبی-
 توجه به میزان -

آموز در  مشارکت دانش
 ها فعالیت

   تحقیق-
های   فعالیت-

  عملی
   ایفای نقش-
   سخنرانی-
  بارش فکری-

  1 فعالیت -
 
  2 فعالیت -
 
 
 3الیت  فع-

 کسب توانایی -
های  تشخیص پیام

  کالمی از غیرکالمی
 کسب توانایی -

  برقراری ارتباط
-ه کسب توانایی ب-

های  کارگیری روش
  شناخت دیگران

 کسب توانایی در -
برطرف نمودن موانع 

 ارتباطی

 توانایی شناخت -
های کالمی از  پیام

  غیرکالمی
 توانایی برقراری -

 ارتباط

  



 

 

٣٣٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   تفکر نقاد-هدافجدول دوبعدی ا

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و  تخته-
  منابع مختلف-

 توجه به میزان -
آموز در  مشارکت دانش

فعالیت عملی و بحث 
 گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
 میزان مشارکت -

آموز در فعالیت  دانش
  عملی و بحث گروهی

  کتبی-

   فعالیت عملی-
 
 
  بحث گروهی-

   تفکر نقاد-
 
 
 روش استفاده -

 از تفکر نقاد

   آشنایی با تفکر نقاد-
 
 
 آشنایی با روش -

 استفاده از تفکر نقاد

 
 
 
  تفکر نقاد-

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٣٨

  د تفکر نقا-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و  تخته-
  منابع مختلف-

 توجه به میزان -
آموز در  مشارکت دانش

فعالیت عملی و بحث 
 گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
 میزان مشارکت -

آموز در فعالیت  دانش
  عملی و بحث گروهی

  کتبی-

   فعالیت عملی-
 
 
  بحث گروهی-

  1 فعالیت -
 
 
 2 فعالیت -

 عالقمندی به شناخت -
  تفکر نقاد

 
 
 ایجاد عالقه در -

استفاده از روش تفکر 
 نقاد

 

  



 

 

٣٣٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   تفکر نقاد-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
  منابع مختلف-

 توجه به میزان -
آموز در  مشارکت دانش

فعالیت عملی و بحث 
 گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
 میزان مشارکت -

 در فعالیت آموز دانش
  عملی و بحث گروهی

  کتبی-

   فعالیت عملی-
 
 
  بحث گروهی-

  1 فعالیت -
 
 
 2 فعالیت -

 کسب توانایی -
  شناخت تفکر نقاد

 
 
 کسب توانایی استفاده -

 از روش تفکر نقاد

 
 
 توانایی شناخت و -

 استفاده از تفکر نقاد

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٤٠

   روابط همساالن-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ر اندازهابزا

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
  منابع مختلف-

 توجه به میزان -
آموز در  مشارکت دانش
 بحث -فعالیت عملی 

  گروهی
   بارش فکری-
 بررسی گزارش -

 تحقیق

   مستمر-
   شفاهی-
 میزان مشارکت -

آموز در  دانش
های عملی،  فعالیت

  بحث گروهی
   بارش فکری-
   گزارش تحقیق-
  کتبی-

   ایفای نقش-
   بحث گروهی-
   سخنرانی-
   بارش فکری-
  تحقیق-

   دوستی-
 تعصب و -

  تبعیض
 
   تعهد در روابط-
 
  فشار همساالن-

 آشنایی با مفهوم -
  دوستی

  آشنایی با مفهوم-
  تعصب و تبعیض

 آشنایی با مفهوم -
  تعهد در روابط

 آشنایی با مفهوم -
 فشار از طرف همساالن

 
 
 
 
  روابط همساالن-

  



 

 

٣٤١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   روابط همساالن-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی

 رتیمها

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
  منابع مختلف-

 توجه به میزان -
آموز در  مشارکت دانش

فعالیت عملی، بحث 
  گروهی، بارش فکری

 بررسی گزارش -
 تحقیق

   مستمر-
   شفاهی-
 میزان مشارکت -

آموز در  دانش
های عملی،  فعالیت

بحث گروهی، بارش 
  فکری

   گزارش تحقیق-
  کتبی-

   ایفای نقش-
  
   بحث گروهی-
  
   سخنرانی-
  
   بارش فکری-
  تحقیق-

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
  3 فعالیت -
  
 4 فعالیت -

 ایجاد عالقه در -
  شناخت مفهوم دوستی

 ایجاد عالقه در -
شناخت مفهوم تبعیض 

  و تعصب
 ایجاد نگرش مناسب -

در پذیرش تعهد در 
  روابط

-ه عالقمندی در ب-
های وشکارگیری ر

مقابله با فشار از طرف 
  همساالن

 

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٤٢

   روابط همساالن-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
 ختلف منابع م-

 توجه به میزان -
آموز در  مشارکت دانش

فعالیت عملی، بحث 
 گروهی و بارش فکری

 بررسی گزارش -
 تحقیق

   مستمر-
   شفاهی-
 میزان مشارکت -

آموز در  دانش
های عملی،  فعالیت

بحث گروهی، بارش 
  فکری

   گزارش تحقیق-
  کتبی-

   ایفای نقش-
  
   بحث گروهی-
  
   سخنرانی-
   بارش فکری-
  تحقیق-

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
  3 فعالیت -
 4 فعالیت -

 کسب توانایی درک -
  مفهوم دوستی

 کسب توانایی درک -
 مفهوم تعصب و تبعیض

 کسب توانایی پذیرش -
  تعهد

 کسب توانایی مقابله -
 با فشار همساالن

 توانایی درک مفهوم -
  دوستی

 توانایی درک مفهوم -
  تعصب و تبعیض

 توانایی پذیرش تعهد -
   روابطدر
 توانایی مقابله با -

 فشارهای همساالن

  



 

 

٣٤٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   عادات ناسالم-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ و  تخته-
   کتاب-
  ع مختلف مناب-
  فیلم-

 میزان مشارکت -
آموز در  دانش

  های کالسی فعالیت
 بررسی گزارش فیلم-

   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
 توجه به میزان -

آموزان  مشارکت دانش
  های کالسی در فعالیت

  گزارش فیلم-

   بحث گروهی-
   سخنرانی-
  فیلم-

   عادات ناسالم-
  
 پیامدهای -

 رفتارهای پرخطر

یف  آشنایی با تعر-
  عادات ناسالم

 پیامدهای کوتاه و -
بلندمدت رفتارهای 

 پرخطر

  
  
  عادات ناسالم-

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٤٤

   عادات ناسالم-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
ساسی امهارت های

  گچ و  تخته-
   کتاب-
   منابع مختلف-
  فیلم-

 میزان مشارکت -
آموز در  دانش

  های کالسی فعالیت
  بررسی گزارش فیلم-

   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
 توجه به میزان -

آموز در  مشارکت دانش
  های کالسی فعالیت

  گزارش فیلم-

   بحث گروهی-
  
   گزارش فیلم-
  سخنرانی-

 فعالیت -
  1کالسی 

  
فعالیت  -

 3-2کالسی 

 ایجاد نگرش مناسب -
  نسبت به عادات ناسالم

 عالقمندی نسبت به -
شناخت پیامدهای کوتاه 

و بلندمدت رفتارهای 
 پرخطر

 

  



 

 

٣٤٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   عادات ناسالم-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ و  تخته-
   کتاب-
   فیلم-
  منابع مختلف-

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های کالسی فعالیت
  بررسی گزارش فیلم-

   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
 توجه به میزان -

آموزان  مشارکت دانش
  های کالسی در فعالیت

  گزارش فیلم-

  ث گروهی بح-
   سخنرانی-
  گزارش فیلم-

 فعالیت -
  1کالسی 

  
 فعالیت -

 2کالسی 

 کسب توانایی درک -
  عادات ناسالم

 کسب توانایی -
تشخیص پیامدهای 

کوتاه و بلندمدت 
 رفتارهای پرخطر

 توانایی درک عادات -
  ناسالم

 توانایی تشخیص -
پیامدهای کوتاه و 

بلندمدت رفتارهای 
 پرخطر

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٤٦

   اعتیاد-هدافجدول دوبعدی ا

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
   منابع مختلف-
  فیلم-

 بررسی گزارش -
  بازدید و تحقیق

شارکت  میزان م-
آموزان در  دانش

  های گروهی فعالیت
   بحث گروهی-
   بررسی گزارش فیلم-

   مستمر-
   شفاهی-
 گزارش بازدید و -

  بررسی و تحقیق
 توجه به میزان -

آموزان  مشارکت دانش
  های گروهی در فعالیت

   بحث گروهی-
   کتبی-
  گزارش فیلم-

 بررسی و -
  تحقیق

   فیلم-
   سخنرانی-
  
   بازدید-
  
 هی بحث گرو-

   اعتیاد و انواع آن-
   مراحل اعتیاد-
 اثرات اعتیاد بر -

  خانواده و جامعه
های   روش-

مداخله، درمان و 
  ترک اعتیاد

 پیشگیری از -
 اعتیاد

 آشنایی با اعتیاد و -
  انواع آن

 آشنایی با مراحل -
  اعتیاد

 آشنایی با اثرات -
بار اعتیاد بر  زیان

  خانواده و جامعه
 آشنایی با -

 مداخله های روش
  درمان و ترک اعتیاد

 آشنایی با -
های پیشگیری  روش

 از اعتیاد

  
  
  
  
  اعتیاد-



 

 

٣٤٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  

   اعتیاد-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
   منابع مختلف-
  فیلم-

 بررسی گزارش -
  بازدید و تحقیق

 میزان مشارکت -
زان در آمو دانش

های بحث  فعالیت
  گروهی

 بررسی گزارش -
  فیلم

   مستمر-
   شفاهی-
 گزارش بازدید و -

  تحقیق
 توجه به میزان -

آموزان  دانش مشارکت
های بحث  در فعالیت

  گروهی 
  تبی ک-
  گزارش فیلم-

 بررسی و -
  تحقیق

   فیلم-
   سخنرانی-
   بازدید-
  بحث گروهی-

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
  
  3 فعالیت -
  
  
 4 فعالیت -

 عالقمندی نسبت به -
آشنایی با انواع اعتیاد و 

  مراحل آن
 ایجاد عالقه نسبت به -

بار اعتیاد  درک اثرات زیان
  بر خانواده و جامعه

به  عالقمندی نسبت -
های مداخله،  شناخت روش

  درمان و ترک اعتیاد
 ایجاد نگرش مناسب -

کارگیری هنسبت به ب
های پیشگیری از  روش
 اعتیاد

 



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٤٨

   اعتیاد-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
   منابع مختلف-
  فیلم-

 بررسی گزارش -
  بازدید و تحقیق

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

های بحث  فعالیت
  ...گروهی و

   بررسی گزارش فیلم-

   مستمر-
   شفاهی-
 گزارش بازدید و -

  تحقیق
 توجه به میزان -

وزان در آم مشارکت دانش
های بحث  فعالیت

  گروهی 
   کتبی-
  گزارش فیلم-

 بررسی و -
  تحقیق

   فیلم-
   سخنرانی-
   بازدید-
  بحث گروهی-

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
  3 فعالیت -
  
 4 فعالیت -

 کسب توانایی -
شناخت اعتیاد و 

  مراحل آن
 کسب توانایی -

تشخیص اثرات زیانبار 
اعتیاد بر خانواده و 

  جامعه
 توانایی  کسب-

های  شناخت روش
مداخله، درمان و ترک 

  اعتیاد
 کسب توانایی -

 پیشگیری از اعتباد

 توانایی شناخت -
  اعتیاد و مراحل ان

 توانایی تشخیص -
اثرات زیانبار اعتیاد بر 

  خانواده و جامعه
 توانایی شناخت -

های مداخله،  روش
  درمان و ترک اعتیاد

 توانایی پیشگیری از -
 اعتیاد

  



 

 

٣٤٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   مواد مخدر و انواع آن-ول دوبعدی اهدافجد

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  فیلم و اسالید-

 بررسی گزارش -
  یدبازد

 میزان مشارکت -
آموزان در بحث  دانش

  گروهی
 بررسی گزارش فیلم -

 و اسالید

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش بازدید-
 توجه به میزان -

آموزان  مشارکت دانش
  ...در بحث گروهی و

   گزارش فیلم و اسالید-
  کتبی-

   بحث گروهی-
   اسالید و فیلم-
   بازدید-
   ایفای نقش-
  سخنرانی-

ء  داروها و سو-
  استفاده از آن

 انواع مواد -
مخدر و تأثیر آن 

  بر بدن
 اثرات استفاده -

از چند ماده 
 مخدر بر هم

 آشنایی با داروها و -
  سوء استفاده از آنها

 آشنایی با انواع مواد -
مخدر و تأثیر آنها بر 

  بدن
 آشنایی با اثرات -

استفاده از چند ماده 
 مخدر بر هم

  
  
  
  
  مواد مخدر-

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٥٠

   مواد مخدر و انواع آن-عدی اهدافجدول دوب

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  فیلم و اسالید-

 بررسی گزارش -
  لمبازدید و فی

 میزان مشارکت -
آموز در بحث  دانش

 گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
 گزارش بازدید، فیلم -

  و اسالید
 توجه به میزان -

آموز در  مشارکت دانش
 بحث گروهی

   بحث گروهی-
   اسالید و فیلم-
   بازدید-
   ایفای نقش-
  سخنرانی-

  1 فعالیت -
  
  
  3 و2 فعالیت -
  
  
  
 4 فعالیت -

 ایجاد عالقه نسبت به -
ناخت داروها و موارد ش

  سوء استفاده از آنها
 ایجاد نگرش مناسب -

در مورد انواع مواد 
مخدر و اثرات سوء آن 

  بر بدن
ب س ایجاد نگرش منا-

در مورد اثرات سوء 
استفاده از چند ماده 

 مخدر بر هم

 

  



 

 

٣٥١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   مواد مخدر و انواع آن-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
   گچ و تخته-
   پاورپوینت-
  فیلم و اسالید-

 بررسی گزارش -
  بازدید و فیلم

 میزان مشارکت -
آموزان در بحث  دانش

 گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
   فیلم ودید گزارش باز-
 توجه به میزان -

آموزان در  مشارکت دانش
 بحث گروهی

   بازدید-
   ایفای نقش-
   سخنرانی-
   بحث گروهی-
  فیلم- اسالید-

 و 1 فعالیت -
2  
  
  
  3 فعالیت -
  
  
 4 فعالیت -

 کسب توانایی درک -
تأثیر سوء مواد مخدر 

  بر بدن
 کسب توانایی -

تشخیص اثرات زیانبار 
 استفاده از چند ماده

  مخدر با هم
 کسب توانایی -

شناخت دارو و موارد 
 سوء استفاده از آن

 توانایی درک تأثیر -
  مواد مخدر بر بدن

 توانایی تشخیص -
اثرات زیانبار استفاده از 
  چند ماده مخدر با هم

 توانایی شناخت دارو -
  و اثرات سوء آن

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٥٢

   اثر سیگار بر بدن-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ار اندازهابز

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   گچ و تخته-
  منابع مختلف-

 بررسی گزارش -
  تحقیق

 میزان مشارکت -
آموزان در فعالیت  دانش

 عملی و نمایش

   مستمر-
   شفاهی-
  یق گزارش تحق-
 توجه به میزان -

مشارکت در فعالیت 
 عملی و نمایش

   تحقیق-
  
   فعالیت عملی-
  نمایش-

های   بیماری-
ناشی از مصرف 

  سیگار
 پیشگیری از -

 مصرف سیگار

 آشنایی با -
های ناشی از  بیماری

  مصرف سیگار
 آشنایی با روش -

پیشگیری از مصرف 
 سیگار

  
  
  سیگار-

  



 

 

٣٥٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  ر بر بدن اثر سیگا-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ و  تخته-
  منابع مختلف-

 بررسی گزارش -
  تحقیق

 میزان مشارکت -
آموزان در فعالیت  دانش

 شعملی و نمای

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش تحقیق-
 توجه به میزان -

آموزان در  مشارکت دانش
 فعالیت عملی و نمایش

   تحقیق-
  
  
  
   فعالیت عملی-
  نمایش-

  1 فعالیت -
  
  
  
 2 فعالیت -

 ایجاد عالقه نسبت -
به آشنایی با 

های ناشی از  بیماری
  مصرف سیگار

 ایجاد نگرش مناسب -
نسبت به استفاده از 

یری از روش پیشگ
 مصرف سیگار

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٥٤

   اثر سیگار بر بدن-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   گچ و تخته-
  منابع مختلف-

 بررسی گزارش -
  تحقیق

 میزان مشارکت -
آموز در فعالیت  دانش

 عملی و نمایش

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش تحقیق-
 توجه به میزان -

آموز در  مشارکت دانش
 فعالیت عملی و نمایش

   تحقیق-
   نمایش-
  فعالیت عملی-

 کسب توانایی - 1 فعالیت -
های  استفاده از روش
کارآمد مقابله با 
 مصرف سیگار

  توانایی مقابله با-
 مصرف سیگار

  
  



 

 

٣٥٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   خشونت-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ و  تخته-
   کتاب-
   پاورپوینت-
 منابع -

 مختلف

 میزان مشارکت -
آموزان در  نشدا

 ، های گروهی فعالیت
 بحث  وبارش فکری

 گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
 توجه به میزان -

مشارکت 
آموزان در  دانش

  فعالیت گروهی،
  و فکری بارش-

  بحث گروهی 
  کتبی-

   بارش فکری-
  فعالیت عملی-
   ایفای نقش-
  بحث گروهی-
  سخنرانی-

 رابطه استرس منفی -
  با خشونت

ر  عوامل مؤثر ب-
  خشونت

  
 نقش فرد و خانواده -

در کاهش خشونت و 
  پیشگیری از آن

 اثرات خشونت بر -
 خانواده

 آشنایی با رابطه استرس -
  منفی با خشونت

 آشنایی با عوامل مؤثر -
  بر خشونت

 آشنایی با نقش فرد و -
خانواده در کاهش 

خشونت و پیشگیری از 
  آن
 آشنایی با اثرات -

 خشونت بر خانواده

  
  
  
  
 شونت خ-

  
 



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٥٦

   خشونت-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش

 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   گچ و تخته-
   کتاب-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 میزان مشارکت -
ان در آموز دانش

 ، های گروهی فعالیت
 بحث  وبارش فکری

 گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
 توجه به میزان -

مشارکت 
آموزان در  دانش

  فعالیت گروهی،
  و بارش فکری

  بحث گروهی 
  کتبی-

   بارش فکری-
  
  
   فعالیت عملی-
  
   ایفای نقش-
  
   سخنرانی-
  بحث گروهی-

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
  3 فعالیت -
  
 4 فعالیت -

 ایجاد نگرش مناسب -
نسبت به درک رابطه استرس 

  منفی با خشونت
 عالقمندی نسبت به -

شناخت عوامل مؤثر بر 
  خشونت

 عالقمندی نسبت به -
های کارآمد  استفاده از روش
  مقابله با خشونت

 ایجاد عالقه نسبت به -
شناخت اثر خشونت در 

 خانواده

 

  
 



 

 

٣٥٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   خشونت-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 زشیآمو

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   گچ و تخته-
   کتاب-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

  های گروهی فعالیت
   بارش فکری-
 ...و بحث گروهی -

   مستمر-
   شفاهی-
 توجه به میزان -

آموزان  رکت دانشمشا
 ،در فعالیت گروهی

 بحث  وبارش فکری
  گروهی

  کتبی-

   بارش فکری-
  
   فعالیت عملی-
  
   ایفای نقش-
  
  
   بحث گروهی-
  سخنرانی-

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
  3 فعالیت -
  
  
  
 4 فعالیت -

 کسب توانایی -
تشخیص رابطه میان 

 و استرس منفی
  خشونت

 کسب توانایی -
تشخیص عوامل مؤثر 

  بر خشونت
 کسب توانایی استفاده -

های کارآمد در  از روش
کاهش خشونت و یا 

  پیشگیری از آن
 کسب توانایی درک -

 اثر خشونت بر خانواده

 توانایی تشخیص -
نفی مارتباط میان استرس 

  و خشونت
 توانایی تشخیص -

  ؤثر بر شناختعوامل م
تفاده از  توانایی اس-

های کاهش  روش
خشونت و پیشگیری از 

  آن
 توانایی درک اثر -

 خشونت بر خانواده



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٥٨

   ایدز-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  گچ و  تخته-
   کتاب-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 بررسی گزارش -
  تحقیق

 بررسی گزارش -
  نمایش

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

های عملی و  فعالیت
 بحث گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش تحقیق-
  
 توجه به میزان -

آموزان  مشارکت دانش
 های عملی در فعالیت

   بحث گروهیو
   گزارش نمایش-
  کتبی-

   بحث گروهی-
  
   تحقیق-
  
   سخنرانی-
  
های   فعالیت-

  عملی
  
  نمایش-

های   ایدز و راه-
  انتقال آن

های  روش -
  پیشگیری از ایدز

 تأثیرات -
HIV/AIDS بر 

  خانواده و جامعه
   درمان ایدز-
  
 کمک به بیماران -

  ایدزی

 آشنایی با بیماری ایدز -
  های انتقال آن و راه

ی ها  آشنایی با روش-
  پیشگیری از ایدز

 آشنایی با تأثیرات -
HIV/AIDS بر 

  خانواده و جامعه
 آشنایی با روش -

  درمان بیماری ایدز
های   آشنایی با روش-

  کمک به بیماران ایدزی

 

  



 

 

٣٥٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   ایدز-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

رئوس 
 محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   گچ و تخته-
   کتاب-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 بررسی گزارش -
  تحقیق

 بررسی گزارش -
  نمایش

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش

های عملی،  فعالیت
 بحث گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش تحقیق-
 توجه به میزان -
آموزان  ارکت دانشمش

 های عملی در فعالیت
   بحث گروهیو
   گزارش نمایش فیلم-
  کتبی-

   بحث گروهی-
   نمایش-
  
   تحقیق-
  
  
   سخنرانی-
  
  
های   فعالیت-

  عملی
  نمایش-

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
  
  3 فعالیت -
  
  
  4 فعالیت -
 5 فعالیت -

 ایجاد عالقه نسبت به آشنایی -
 انتقال های با بیماری ایدز و راه

  آن
 ایجاد نگرش مناسب نسبت -

های کارآمد  به بکارگیری روش
  پیشگیری از ایدز

 ایجاد نگرش مناسب نسبت -
به شناخت تأثیرات 

HIV/AIDS بر خانواده و 
  جامعه

 ایجاد عالقه نسبت به شناخت -
  درمان بیماری ایدز

 ایجاد نگرش نسبت به کمک -
 به بیماران ایدزی

 



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٦٠

  ایدز -جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

رئوس 
 محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   گچ و تخته-
   کتاب-
   پاورپوینت-
  منابع مختلف-

 بررسی گزارش -
  تحقیق

 بررسی گزارش -
  نمایش

ت  میزان مشارک-
آموزان در  دانش

  وهای عملی فعالیت
 بحث گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش تحقیق-
 توجه به میزان -

آموزان  مشارکت دانش
  وهای عملی در فعالیت

  بحث گروهی
   گزارش نمایش فیلم-
  کتبی-

   بحث گروهی-
   نمایش-
   تحقیق-
  
   سخنرانی-
  
  فعالیت گروهی-
  
  نمایش-

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
  3 فعالیت -
  
  4 فعالیت -
  
 5 فعالیت -

 کسب توانایی -
های انتقال  تشخیص راه

  ایدز
-ه کسب توانایی ب-

های  کارگیری روش
  پیشگیری از ایدز

 کسب توانایی -
تشخیص اثرات 
HIV/AIDS بر 

  خانواده و جامعه
 کسب توانایی شناخت -

  درمان بیماری ایدز
 کسب توانایی کمک -

  به بیماران ایدزی

ایی تشخیص  توان-
  های انتقال ایدز راه
 توانایی استفاده از -

  های پیشگیری روش
 توانایی تشخیص -

اثرات ایدز بر خانواده و 
  جامعه

 توانایی شناخت درمان -
  ایدز

  
 توانایی کمک به -

 بیماران ایدزی



 

 

٣٦١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   پیشگیری-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های شرو
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
    گچو تخته -
 منابع  -

  مختلف

بررسی گزارش بحث  -
  گروهی

 میزان مشارکت -
آموزان در فعالیتها ی  دانش

  گروهی

  مستمر -
   کتبی–یشفاه -
  گزارش نمایش -
توجه به میزان  -

مشارکت 
آموزان در  دانش

  های گروهی فعالیت
گزارش بحث  -

  گروهی
  گزارش نمایش -

  سخنرانی -
  
بحث گروهی  -
  نمایش -

سطوح مختلف  -
  پیشگیری

  
های پیشگیری راه -

  از بیماری

آشنایی با سطوح  -
  مختلف پیشگیری

های ی با راهیآشنا -
  پیشگیری از بیماری

  
  پیشگیری -

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٦٢

  پیشگیری -جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
  گچ  وتخته -
   منابع مختلف-

بررسی گزارش بحث  -
  گروهی

میزان مشارکت  -
آموزان در  دانش

  ی گروهیفعالیتها

  مستمر -
  شفاهی -
  گزارش نمایش -
توجه به میزان  -

مشارکت دانش 
آموزان در فعالیتهای 

  گروهی
گزارش بحث  -

  گروهی
  گزارش نمایش -

  سخنرانی -
  
  
  بحث گروهی -
  نمایش -

  1فعالیت  -
  
  2فعالیت  -

عالقمندی نسبت  -
ی با سطوح یبه آشنا

  مختلف پیشگیری
ایجاد عالقه  -

 کارگیریهنسبت ب
های پیشگیری از راه

  بیماریها

  

  



 

 

٣٦٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   پیشگیری-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
  گچو  تخته -
   منابع مختلف-

  زارشبررسی گ -
  بحث گروهی -
آموزان  میزان مشارکت دانش -

  ها ی گروهیدر فعالیت

  مستمر -
  شفاهی -
توجه به میزان  -

آموزان  مشارکت دانش
  های گروهی در فعالیت

  گزارش -
  بحث گروهی -
  گزارش نمایش -

  سخنرانی -
  
  بحث گروهی -
  نمایش -

  1فعالیت  -
  
  
  2فعالیت  -

ی یکسب توانا -
شناخت سطوح 

  پیشگیریمختلف 
-هکسب توانایی ب -

های کارگیری روش
  هاپیشگیری از بیماری

 شناخت توانایی -
  سطوح پیشگیری

کارگیری هی بیتوانا -
های پیشگیری از روش
  هابیماری

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٦٤

   سالمت و بیماری-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
 گچ  وتخته -
   فیلم -

  نتایج بحث گروهی -
بررسی گزارش  -

  نمایش و فیلم

  مستمر -
  شفاهی -
  گزارش نمایش -
توجه به میزان مشارکت  -

دانش آموزان در فعالیت 
  های گروهی

  گزارش نمایش و فیلم -
  کتبی -

  سخنرانی -
  
  
  بحث گروهی -
  نمایش -

  سالمت و بیماری -
  
  
های انتقال راه -

  بیماری

ی با یآشنا -
تعاریف سالمت و 

  بیماری
های ی با راهیآشنا -

  انتقال بیماری

  
  
 بیماریو  سالمت -

  



 

 

٣٦٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   سالمت و بیماری-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 بیهای ارزشیا شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
 چگو  تخته -
   فیلم -

  نتایج  بحث گروهی -
بررسی گزارش  -

  نمایش و فیلم

  مستمر -
  شفاهی -
  نتیجه بحث گروهی -
  گزارش فیلم و نمایش -
  کتبی -

  بحث گروهی -
  
  یشنما -
  فیلم -

  1فعالیت  -
  
  2فعالیت  -
  

ایجاد نگرش  -
مناسب نسبت به 
  بیماری و سالمت

ایجاد عالقه در  -
های تشخیص راه
  انتقال بیماری

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٦٦

   سالمت و بیماری-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  ییاهداف جز
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
  گچ   وخته ت-
   فیلم -

  نتایج بحث گروهی -
بررسی گزارش  -

  نمایش و فیلم

  مستمر -
  شفاهی -
  نتیجه بحث گروهی -
  گزارش فیلم و نمایش -
  کتبی -

  بحث گروهی -
  
  نمایش -
  فیلم -

  1فعالیت  -
  
  2فعالیت  -
  

ی درک یکسب توانا -
تشخیص میان سالمت 

  و بیماری
ی یکسب توانا -

های انتقال هاشناخت ر
  بیماری

  

  
  



 

 

٣٦٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   مراقبت از بیمار-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیهایمهارت 

  کتاب -
  گچ  وتخته -
   فیلم-

میزان مشارکت  -
دانش آموزان در 

  های عملیفعالیت
بررسی گزارش  -

  تحقیق،
نمایش، بازدید، و  -

  های گروهی بحث

  مستمر -
  شفاهی -
توجه به میزان مشارکت  -

-دانش اموزان در فعالیت

های عملی گزارش تحقیق 
نمایش، بازدید،  و بررسی،

  ی، کتبیهای گروه بحث

  نمایش -
  
  سخنرانی -
  بحث گروهی -
  بازدید -

بهداشت فردی  -
  بیمار

روش مصرف  -
  دارو

   تغذیه بیمار-
 روانی مسایل -

  بیمار
های مراقبت -

  هنگام تب
  

 با نکات آشنایی -
  بهداشت فردی بیمار

  با روشآشنایی -
  مصرف دارو

 با نوع تغذیه آشنایی -
  بیمار

 مسایل با آشنایی -
  مارروانی بی

- با مراقبتآشنایی -

  های هنگام تب

  

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٦٨

   مراقبت از بیمار-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
  گچ  وتخته -
  وینتپاور پ -
  منابع مختلف -

میزان مشارکت  -
آموزان در  دانش

  فعالیتهای عملی
بررسی گزارش  -

نمایش، ، تحقیق
های  بازدید، و بحث

  گروهی

  مستمر -
  شفاهی -
توجه به میزان  -

مشارکت 
موزان در آ انشد

  های عملیفعالیت
گزارش تحقیق و  -

، شنمای، بررسی
های  بازدید، بحث

  گروهی
   کتبی-

  نمایش -
  خنرانیس -
  وبحث گروهی -

  بازدید
  بارش فکری -
تحقیق و  -

  بررسی
های فعالیت -

  عملی

  1فعالیت  -
  2فعالیت  -
  3فعالیت  -
  4فعالیت  -
  5فعالیت  -
  

عالقمندی نسبت به رعایت  -
نکات بهداشت فردی در 

  هنمگام بیماری
عالقمندی نسبت به شناخت  -

  روش صحیح مصرف دارو
 ایجاد نگرش مناسب نسبت -

به استفاده از تغذیه مناسب در 
  هنگام بیماری

ایجاد عالقه نسبت به رعایت  -
 بهداشت روانی در هنگام مسایل

  برخورد با بیمار
ایجاد نگرش مناسب نسبت  -

های هنگام به اجرای مراقبت
  بیماری

 



 

 

٣٦٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   مراقبت از بیمار-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

زشیابیهای ار شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش

 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  کتاب -
  تخته و گچ -
  پاورپوینت -
  منابع مختلف -

میزان مشارکت  -
آموزان در  دانش

  های عملیفعالیت
بررسی گزارش  -

نمایش،  ،قتحقی
بازدید، و بحث های 

  گروهی

  رمستم -
  شفاهی -
توجه به میزان  -

مشارکت 
موزان در آ دانش

  فعالیتهای عملی
گزارش تحقیق و  -

نمایش،  بررسی،
های  بازدید، بحث

  گروهی
   کتبی -

  نمایش -
  سخنرانی -
  بحث گروهی -
  بازدید -
  بارش فکری -
  
  
تحقیق و  -

  بررسی
  
فعالیتهای  -

  عملی

  1فعالیت  -
  
  2فعالیت  -
  
  3فعالیت  -
  
  4فعالیت  -
  
  5فعالیت  -
  

کسب توانایی استفاده از  -
نکات بهداشت فردی در 

  هنگام بیماری
کارگیری ه بتواناییکسب  -

روش کارآمد استفاده 
  صحیص از دارو

کسب توانایی بکار گیری  -
روش تغذیه مناسب در 

  هنگام بیماری
کسب توانایی رعایت  -

 بهداشت روانی در مسایل
  مورد افراد بیمار

ی اجرایی کسب توانای -
  مراقبت های هنگام تب

کارگیری نکات هتوانایی ب -
  بهداشتی هنگام بیماری

 توانایی استفاده صحیح از دارو -
توانایی استفاده از تغذیه  -

  صحیح در هنگام بیماری
توانایی رعایت بهداشت روانی  -

  در مورد فرد بیمار
توانایی اجرای مراقبت های  -

  هنگام تب



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٧٠

  ها  آشنایی با بیماری-فجدول دو بعدی اهدا

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
 یادگیری-یاددهی

رئوس 
 محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب  -
  گچو  تخته –
  فیلم -
 منابع مختلف  -

میزان مشارکت  -
آموزان در  دانش

  ای عملیهفعالیت
بررسی گزارش  -

بحث گروهی، ،  تحقیق
   و فیلمتحقیق

  

  مستمر  -
   کتبی-شفاهی -
توجه به میزان مشارکت  -

های موزان در فعالیتآ دانش
  عملی

   ، فیلم و گزارش بازدید-
   تحقیق و بحث گروهی

  نمایش -
  سخنرانی -
  بحث گروهی -
  بازدید -
  بارش فکری -
  تحقیق و بررسی -
های فعالیت -
  ملیع

  
  
  هابیماری -

  
  
آشنایی با برخی از  -

  هابیماری

  
  
  هابیماری -

  
  



 

 

٣٧١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  ها  آشنایی با بیماری-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
سی اسامهارت های

  کتاب -
   تخته وگچ -
  فیلم -
  منابع مختلف -

میزان مشارکت دانش 
آموزان در فعالیتهای 

  عملی
بررسی گزارش 

  تحقیق،
نمایش، بازدید، و 

  های گروهی بحث

  مستمر -
  شفاهی -
توجه به میزان  -

موزان آ مشارکت دانش
  در فعالیتهای عملی

گزارش تحقیق و  -
نمایش،  بررسی،

های  بازدید، بحث
  هی، کتبیگرو

  نمایش -
   سخنرانی-
  بحث گروهی -
  بازدید -
  بارش فکری -
تحقیق و  -

  بررسی
فعالیتهای  -

  عملی

  
  
  
 فعالیت 45 -

  کالسی

  
عالقمندی نسبت به  -

شناخت عالئم، راههای 
انتقال و پیشگیری از 

  بیماریهای مختلف

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٧٢

  ها  آشنای با بیماری-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری اندازهابزار 

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  کتاب -
  تخته و گچ -
  فیلم -
  منابع مختلف -

میزان مشارکت  -
دانش آموزان در 

  های عملیفعالیت
بررسی گزارش  -

نمایش،  تحقیق،
های  ثبازدید، و بح

  گروهی

، گزارش مستمر -
  بازدید

 کتبی، فیلم، -شفاهی -
  های گروهی بحث

توجه به میزان  -
موزان آ مشارکت دانش

های عملی در فعالیت
گزارش تحقیق و 

  بررسی

  نمایش -
  سخنرانی -
  بحث گروهی -
  بازدید -
  بارش فکری -
تحقیق و  -

  بررسی
فعالیتهای  -

  عملی
   فیلم-

  
  
  
 فعالیت 45 -

  کالسی

  
  
  
 استفاده تواناییکسب  -

از اطالعات مربوط به 
عالئم، راههای انتقال 
بمنظور پیشگیری از 

  های مختلفبیماری

  
  
  
 شناخت توانایی -

ها و راههای بیماری
  پیشگیری

  



 

 

٣٧٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   اهمیت معلولیت-جدول دو بعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
 یری یادگ-یاددهی

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
  گچو خته ت -
   پاورپوینت-
   منابع مختلف-

بررسی گزارش  -
  نمایش

بررسی گزارش  -
  تحقیق

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش 

  هافعالیت

  مستمر -
   کتبی–شفاهی -
  گزارش نمایش -
ن توجه به میزا -

آموزان  دانش مشارکت 
  ها در فعالیت

  گزارش تحقیق -

  بحث گروهی -
  نمایش -
  تحقیق -

معلولیت و  -
  علل آن

تاثیر معلولیت  -
  بر خانوداه

آشنایی با  -
  معلولیت و علل آن

آشنایی با اثر  -
  معلولیت بر خانواده

  
  اهمیت معلولیت -

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٧٤

   اهمیت معلولیت-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
  گچو   تخته-
   پاورپوینت-
   منابع مختلف-

بررسی گزارش  -
  نمایش

بررسی گزارش  -
  تحقیق

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش 

  هالیتفعا

  مستمر -
  شفاهی -
   کتبی–
  گزارش نمایش -
توجه به میزان  -

آموزان  دانش مشارکت 
  ها در فعالیت

  گزارش تحقیق -

  بحث گروهی -
  نمایش -
  تحقیق -

فعالیت  -
  1کالسی 

فعالیت  -
  2کالسی 

عالقمندی نسبت به  -
آشنایی با معلولیت و 

  علل آن
ایجاد عالقه نسبت  -

به آشنایی اثر معلولیت 
  بر خانوداه

 

  



 

 

٣٧٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   اهمیت معلولیت-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  کتاب -
  تخته و گچ -
   پاور پوینت-
   منابع مختلف-

زارش بررسی گ -
  نمایش

بررسی گزارش  -
  تحقیق

 میزان مشارکت -
  آموزان در فعالیتها دانش 

  مستمر -
   کتبی–شفاهی -
  گزارش نمایش -
توجه به میزان  -

آموزان  دانش مشارکت 
  ها در فعالیت

  گزارش تحقیق -

  بحث گروهی -
  
  نمایش -
  تحقیق -

فعالیت  -
  1کالسی 

  
  
فعالیت  -

  2کالسی 

 کسب  توانایی -
معلولیت و شناخت 
  انواع آن

کسب توانایی درک  -
تاثیر معلولیت بر 

  خانوداه
  

 توانایی شناخت -
  معلولیت و انواع آن

توانایی درک تاثیر  -
  معلولیت بر خانوداه

  
  

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٧٦

   انواع معلولیت-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

  محتوارئوس

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
  گچ و تخته –
  فیلم -
   منابع مختلف-

  بررسی گزارش  فیلم -
بررسی گزارش  -

  نمایش و فیلم
بررسی گزارش  -

  بازدید
میزان مشارکت  -
آموزان در  دانش 

  هافعالیت

گزارش تحقیق و  -
  بررسی

 فیلم و گزارش نمایش -
  مستمر -
  شفاهی-
   کتبی-
  گزارش بازید -
توجه به میزان  -

آموزان  دانش مشارکت 
  هادر فعالیت

بررسی و  -
  تحقیق

  نمایش -
  بازدید -
  نمایش فیلم -
  بازدید -

 اختالالت بینایی -
اختالالت  -

  شنوایی
  اختاللت ذهنی -
اختالالت  -

  حرکتی
اختالالت  -

  اجتماعی

آشنایی با اختالالت  -
  بینایی

آشنایی با اختالالت  -
  شنوایی

آشنایی با اختالالت  -
  ذهنی

آشنایی با اختالالت  -
  جرکتی

آشنایی با اختالالت  -
  اجتماعی

  
  
  
  انواع معلولیت -

  



 

 

٣٧٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   اهمیت معلولیت-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش
  یادگیری-یاددهی

 محتوارئوس 

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  گچ و تخته -
  کتاب -
  فیلم -
   منابع مختلف-

بررسی گزارش   -
  تحقیق

بررسی گزارش  -
  نمایش و فیلم

بررسی گزارش  -
  بازدید

 میزان مشارکت -
آموزان در  دانش 

  هافعالیت

گزارش تحقیق و  -
  بررسی

  وگزارش نمایش -
  فیلم

  مستمر -
   کتبی-شفاهی -
  گزارش بازدید -
توجه به میزان  -

مشارکت 
آموزان در  دانش 

  هافعالیت

  بررسی و تحقیق -
  
  نمایش -
  
  بازدید -
  
  نمایش فیلم -
  
  بحث گروهی -
  بازدید -

  1فعالیت کالسی  -
  
  2فعالیت کالسی  -
  
  3فعالیت کالسی  -
  
  4فعالیت کالسی  -
  
  5فعالیت کالسی  -

عالقمندی نسبت به  -
 آشنایی با اختالالت بینایی

عالقمندی نسبت به  -
آشنایی با اختالالت  

  شنوایی
عالقمندی نسبت به  -

آشنایی با اختالالت  
  ذهنی

عالقمندی نسبت به  -
آشنایی با اختالالت 

  حرکتی
عالقمندی نسبت به  -

آشنایی با اختالالت  
  اجتماعی

 



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٧٨

  یت انواع معلول-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   گچ–تخته -
  کتاب -
  فیلم -
   منابع مختلف-

بررسی گزارش   -
  تحقیق

بررسی گزارش  -
  نمایش و فیلم

 بررسی گزارش -
  بازدید

 میزان مشارکت      -
آموزان در  دانش 

  هافعالیت

گزارش تحقیق و  -
  بررسی

  فیلم-گزارش نمایش -
  مستمر -
  شفاهی -
   کتبی-
  گزارش بازدید -
توجه به میزان  -

آموزان  دانش مشارکت 
  هادر فعالیت

بررسی و  -
  تحقیق

  
  نمایش -
  
  بازدید -
  
  نمایش فیلم -
  
  بحث گروهی -
  بازدید -

فعالیت  -
  1کالسی 

  
فعالیت  -

  2کالسی 
  
فعالیت  -

  3کالسی 
  
فعالیت  -

  4کالسی 
  
فعالیت  -

  5کالسی 

کسب توانایی شناخت  -
  اختالالت بینایی

کسب توانایی شناخت  -
  اختالالت شنوایی

کسب توانایی شناخت  -
  اختالالت ذهنی

کسب توانایی شناخت  -
  اختالالت حرکتی

کسب توانایی استفاده  -
ای با  های مقابله از روش

  اختالالت  اجتماعی

  
 توانایی شناخت  -

  هاانواع معلولیت
توانایی استفاده از  -

های مقابله با   روش
  اختالالت اجتماعی



 

 

٣٧٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   کمک به افراد معلول-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  هداف جزییا
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
  تخته و گچ -
   منابع مختلف-

بررسی گزارش  -
  بازدید

توجه به میزان  -
آموزان  دانش مشارکت 
  های کالسیدر فعالیت

بررسی مستمر  -
  پرسشنامه

  شفاهی -
   کتبی-
  گزارش بازدید -
های در  پاسخ فعالیت -

  کالس
  

   بازدید -
   سخنرانی–
پرسش و  -

  پاسخ

  های عاطفی نیاز -
سازی  مناسب -

  فضاهای شهری
تسهیالت  -

  اجتماعی

های  آشنایی با نیاز -
  عاطفی

آشنایی با مناسب  -
سازی فضاهای 

  شهری
آشنایی با تسهیالت  -

  اجتماعی

  
  
  کمک به افراد معلول -

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٨٠

   کمک به افراد معلول-جدول دوبعدی اهداف

 های رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

  کتاب -
  گچو تخته  -
   منابع مختلف -

بررسی گزارش  -
  بازدید

توجه به میزان  -
آموزان  دانش مشارکت 
  های کالسیدر فعالیت

  مستمر -
   کتبی-شفاهی -
  گزارش بازدید -
  شفاهی -
های  پاسخ به فعالیت-

  کالسی

  پرسشنامه -
  
  بازدید -
   سخنرانی-
  
   پرسش و پاسخ-

  1فعالیت  -
  
  3و2فعالیت  -
  
  4فعالیت  -

عالقمندی به پاسخ  -
  های عاطفی به نیاز

ایجاد نگرش مناسب  -
برای ایجاد تسهیالت 

  اجتماعی
ایجاد عالقه نسبت  -

به ایجاد شرایط برای 
مناسب سازی فضای 

  شهر

 

  
  



 

 

٣٨١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
   کمک به افراد معلول-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

  کتاب -
  گچ وتخته  -
   منابع مختلف-

بررسی گزارش  -
  بازدید

توجه به میزان  -
آموزان  دانش مشارکت 
  های کالسیدر فعالیت

  مستمر -
  شفاهی -
   کتبی–
  گزارش بازدید -
  شفاهی -
های  پاسخ به فعالیت-

  کالسی

  پرسشنامه -
  
  بازدید -
   سخنرانی-
  
   پرسش و پاسخ-

  1فعالیت  -
  
 و 2فعالیت  -
3  
  
  4فعالیت  -

وانایی درک  کسب  ت-
  های عاطفی نیاز

کسب توانایی  درک  -
عوامل مناسب سازی 

  فضای شهری
کسب توانایی شناخت  -

  تسهیالت اجتماعی

ها   توانایی درک نیاز -
  عاطفی

توانایی درک عوامل  -
مناسب سازی فضای 

  شهری
توانایی شناخت  -

  تسهیالت اجتماعی
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٨٢

  پیشگیری از معلولیت-جدول دوبعدی اهداف

  

های  هرسان
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   گچه وتخت -
  کتاب -
   پاورپوینت-
   منابع مختلف-

بررسی گزارش  -
  تحقیق

  
بررسی گزارش  -

   وبازدید
 میزان مشارکت -
آموزان در  نشدا 

  هافعالیت

گزارش مستمر  -
  تحقیق

  
  شفاهی -
توجه به مشارکت  -
آموزان در  دانش 

  هافعالیت

  تحقیق -
  
  ایفای نقش -
  بازدید -
   سخنرانی–

های روش -
پیشگیری از 

  معلولیت
  سازی ایمن -
  توانبخشی -

-آشنایی با روش -

های پیشگیری از 
  معلولیت

آشنایی با مفهوم  -
  سازی ایمن

آشنایی با  -
  توانبخشی معلوالن

  
  
  

  پیشگیری -

  



 

 

٣٨٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  پیشگیری از معلولیت-جدول دوبعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   گچ وتخته -
  کتاب -
  پاورپوینت -
   منابع مختلف-

بررسی گزارش   -
  تحقیق و بازدید

میزان مشارکت  -
آموزان در  دانش

  هافعالیت

  مستمر -
گزارش تحقیق و  -

  بازدید
  شفاهی -
توجه به میزان  -

آموزان در  مشارکت دانش
  هافعالیت

  تحقیق -
  ایفای نقش -
  بازدید -
  سخنرانی -

  1فعالیت  -
  
  2فعالیت  -
  
 و 3فعالیت  -
4  

-هعالقمندی در ب -
های  روشیکارگیر

کارآمد پیشگری از 
  معلولیت

ایجاد نگرش مناسب  -
نسبت به انجام ایمن 

  سازی
ایجاد عالقه نسبت  -

  به توانبخشی معلوالن
  
  

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٨٤

   پیشگیری از معلولیت-جدول دوبعدی اهداف

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

  گچ -تخته
  کتاب -
  پاورپوینت -
   منابع مختلف-

بررسی گزارش  -
  تحقیق و بازدید

میزان مشارکت  -
آموزان در  دانش

  هافعالیت

  مستمر -
گزارش تحقیق و  -

  بازدید
  شفاهی -
توجه به میزان  -

آموزان در   دانشمشارکت
  هافعالیت

  تحقیق -
  ایفای نقش -
  بازدید -
  سخنرانی -

  1فعالیت  -
  2فعالیت  -
 و 3فعالیت  -
4  

کسب توانایی به  -
کارگیری روشهای 

کار آمد مقابله با 
  معلولیت

کسب توانایی درک  -
تباط میان را

سازی و  ایمن
  پیشگیری از معلولیت

کسب توانایی درک  -
مندسازی نعومل توا
  معلوالن

توانایی پیشگیری از  -
  معلولیت

توانایی درک عوامل  -
  توانمد سازی

  

  



 

 

٣٨٥
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
 های مدرسه و محله  فعالیت-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه
  های روش

 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 رت هایمها

 اساسی

  کتاب
  گچ وتخته

   بررسی گزارش بازدید-
آموز   میزان مشارکت دانش-

 در بحث گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش بازدید-
 توجه به -

آموز  مشارکت دانش
 در بحث گروهی

   بازدید-
  بحث گروهی-

 مسئولیت افراد در -
  بهداشت مدارس

آموزان   مشارکت دانش-
 در بهداشت مدرسه

یی با  آشنا-
مسئولیت افراد در 
  بهداشت مدارس

 آشنایی با -
چگونگی 
مشارکت 

آموزان در  دانش
 بهداشت مدرسه

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٨٦

  های مدرسه و محله  فعالیت-جدول دو بعدی اهداف
  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 یمهارت

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
 گچ و تخته-

   بررسی گزارش بازدید-
 میزان مشارکت -

آموز در بحث  دانش
 گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش بازدید-
 توجه به مشارکت -

آموز در بحث  دانش
 گروهی

   بازدید-
  بحث گروهی-

  1 فعالیت -
 2 فعالیت -

 عالقمندی نسبت -
به آشنایی با 

مسئولیت افراد در 
  بهداشت مدارس

 ایجاد نگرش -
مناسب نسبت به 

مشارکت در 
 بهداشت مدرسه

 



 

 

٣٨٧
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
 های مدرسه و محله  فعالیت-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

   اساسیمفاهیم
  اساسیمهارت های

  کتاب -
  گچ وتخته -
  اسالید وفیلم -
 پاورپوینت -

 بررسی گزارش -
  بازدید

 میزان مشارکت -
آموز در بحث  دانش

 گروهی

   مستمر-
   شفاهی-
   گزارش بازدید-
 توجه به مشارکت -

آموز در بحث  دانش
 گروهی

   بازدید-
  
  
  
  بحث گروهی-

  1 فعالیت -
  
  
  
 2 فعالیت -

 توانایی  کسب-
تشخیص مسئولیت 

افراد در بهداشت 
  مدارس

 کسب توانایی -
های  شرکت در فعالیت
 بهداشت مدارس

 توانایی تشخیص -
مسئولیت افراد در 
  بهداشت مدارس

 توانایی شرکت در -
های بهداشت  فعالیت
 مدارس

  
  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٨٨

  عوامل اجتماعی-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی هشیو گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و تخته-
   پاورپوینت-
 منابع -

 مختلف

   بررسی گزارش بازدید-
 توجه به میزان مشارکت -

آموزان در بحث  دانش
 ایج سخنرانیتگروهی و ت

   مستمر-
  فاهی ش-
   کتبی-
   گزارش بازدید-
 توجه به میزان -

آموزان  مشارکت دانش
در بحث گروهی و 

 سخنرانی

   بحث گروهی-
   سخنرانی-
  بازدید-

 حقوق بهداشتی -
  کودکان

  
  
 نیازهای بهداشتی -

  جامعه
  
 ارایه خدمات -

  درمانی-بهداشتی

 آشنایی با حقوق -
  بهداشتی کودکان

 آشنایی با -
نیازهای بهداشتی 

  امعهج
 آشنایی با نحوه -

ارایه خدمات 
  درمانی-بهداشتی

 

  



 

 

٣٨٩
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  عوامل اجتماعی-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچو  تخته-
   پاورپوینت-
 سایر منابع -

 مختلف

   برسی گزارش بازدید-
 توجه به میزان مشارکت -

آموزان در بحث  دانش
 گروهی و نتایج سخنرانی

   مستمر-
   شفاهی-
   کتبی-
   گزارش بازدید-
 توجه به میزان -

آموزان  مشارکت دانش
در بحث گروهی و 

 سخنرانی

   بحث گروهی-
   سخنرانی-
  بازدید-

  1 فعالیت -
  2 فعالیت -
 3 فعالیت -

 عالقمندی نسبت به -
شناخت حقوق بهداشتی 

  کودکان
 ایجاد عالقه نسبت به -

تشخیص نیازهای 
  بهداشتی جامعه

 ایجاد نگرش مناسب -
در استفاده از خدمات 

  درمانی-بهداشتی

 

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٩٠

  عوامل اجتماعی-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

  ارزشیابیهای شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و  تخته-
   پاورپوینت-
 سایر منابع -

 مختلف

 بررسی گزارش -
  بازدید

ه به میزان ج تو-
آموزان  مشارکت دانش

در بحث گروهی و 
 نتایج سخنرانی

   مستمر-
  فاهی ش-
   کتبی-
   گزارش بازدید-
 میزان مشارکت -

آموز در بحث  دانش
 گروهی و سخنرانی

   بحث گروهی-
  
   سخنرانی-
  
  
  بازدید-

  1 فعالیت -
  
  2 فعالیت -
  
  
 3 فعالیت -

 کسب توانایی -
شناخت حقوق 

  بهداشتی فرد
 کسب توانایی درک -

نیازهای بهداشتی 
  جامعه

 کسب توانایی درک -
 اده از خدماتتفاس

 بهداشتی

 توانایی شناخت -
  حقوق بهداشتی فرد

 توانایی درک نیازهای -
  بهداشتی جامعه

 توانایی درک استفاده -
 -از خدمات بهداشتی

 درمانی

  
  



 

 

٣٩١
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  بهداشت عمومی-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

   جزییاهداف
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
 مهارت های

 اساسی

   کتاب-
  گچ و تخته-
  پاورپوینت-

  آزمون-

   مستمر-
   نتایج سخنرانی-
  کتبی-

  سخنرانی-

 مسئولیت دولت و -
ها در  سازمان

 بهداشت عمومی

 آشنایی با مسئولیت -
ها در  دولت و سازمان
 بهداشت عمومی

  
  بهداشت عمومی-

  



 

 
 

    جدول دوبعدی هدف
-

  محتوا
٣٩٢

  بهداشت عمومی-دول دو بعدی اهدافج

  

های  رسانه
 آموزشی

 های ارزشیابی شیوه گیری ابزار اندازه

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  مفاهیم اساسی
  اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و تخته-
  پاورپوینت-

  آزمون-

   مستمر-
   کتبی-
  نتایج سخنرانی-

 1 فعالیت -  سخنرانی-

 عالقمندی نسبت به -
آشنایی با مسئولیت 

ها در  دولت و سازمان
 بهداشت عمومی

 

  
  



 

 

٣٩٣
    جدول دوبعدی هدف

-
  محتوا     

 
  بهداشت عمومی-جدول دو بعدی اهداف

  

های  رسانه
 آموزشی

 گیری ابزار اندازه
های  شیوه

 ارزشیابی

  های روش
 -یاددهی
 یادگیری

 رئوس محتوا

  اهداف جزیی
  دانشی
  نگرشی
 مهارتی

  م اساسیمفاهی
  اساسیمهارت های

   کتاب-
  گچ و تخته-
 پاورپوینت-

  آزمون-

   مستمر-
   کتبی-

  نتایج سخنرانی-

 1 فعالیت -  سخنرانی-

 کسب توانایی شناخت -
ها  مسئولیت دولت و سازمان
 در بهداشت عمومی

 مسئولیت دولت و -
ها در بهداشت  سازمان

 عمومی





 

 

  
  
  
  
  

  فصل هفتم
  

   ر آموزش سالمت غالب دیکرد هایرو
  

  
   آموزش سالمترویکردهای غالب در

  :شود در مبحث بهداشت و سالمت، رویکردهای مختلفی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می
   رویکرد سالمت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت-1

 سازمان جهانی .مبنای این رویکرد تعریفی است که سازمان جهانی بهداشت در مورد سالمت ارایه داده است
  :بهداشت، سالمت را اینگونه تعریف کرده است

با توجه به این تعریف، فقط به . »تأمین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری و نقص عضو«
شخصی سالم است که از سالمت روان نیز برخوردار بوده . توان فرد را سالم دانست صرف نداشتن بیماری جسمی نمی

  .و از نظر اجتماعی هم در آسایش باشد
ها و نیازهایی که برای انسان در زندگی مطرح  سازمان جهانی بهداشت با توجه به پیچیدگی وجود انسان و ضرورت

است، به طور طبیعی دایره سالمت را از بعد جسمانی و روانی وسعت بخشیده و به بُعد اجتماعی کشانده است و اخیراً 
  .نیز به آن افزوده استهم بعد معنوی را 

شود و در نتیجه همه مردم باید  سالمت از نظر سازمان جهانی بهداشت به عنوان یکی از حقوق عمده انسان تلقی می
آموز هم به عنوان عضوی از جامعه و به عنوان یک  دانش. به منابع اساسی برای تأمین سالمت دسترسی داشته باشند

رو باید جامعه و  از این.  برخوردار باشد و برای حفظ و ارتقای آن تالش کندانسان حق دارد که از نعمت سالمت
  . شرایط را به نحوی فراهم کنند که کودکان از سالمت جسم، روان و اجتماعی برخوردار گردند،مدارس

  
  )Primary Health Care= P.H.C(های بهداشتی اولیه   رویکرد مراقبت-2

ت اجرایی یونیسف و در پاسخ به دعوت دولت شوروی سابق، کنفرانس أبراساس تصمیم مجمع بهداشت و هی
 مرکز جمهوری قزاقستان تشکیل ی در شهر آلماآتا1978 سپتامبر 12 الی 6های بهداشت اولیه از  المللی مراقبت بین
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سند معتبری در معروف شد و هنوز » آلماآتا«ای بود که به اعالمیه   ده مادهایدستاورد این کنفرانس، اعالمیه. گردید
  .تعریف و تعیین مبانی خدمات بهداشتی اولیه است

 =Health For All By The Year 2000( میالدی 2000اعالمیه آلماآتا، هدف کلی بهداشت برای همه تا سال 

HFA/2000(  را نیل به سطحی از تندرستی)برای تمام مردم جهان که ایشان را قادر سازد ) جسمی، روانی، اجتماعی
کلید حصول به چنین هدفی خدمات . ای داشته باشند، تعریف نموده است  نظر اجتماعی و اقتصادی زندگی سازندهاز

  .بهداشتی اولیه است
  :چنین تعریف کرده است ، خدمات بهداشتی اولیه را این)W.H.O(سازمان بهداشت جهانی 

. ها قابل دسترس باشد برای همه افراد خانوادههای اصلی در زمینه بهداشت که  خدمات اولیه، عبارت است از مراقبت«
 اجتماعی کشور است و خدمات را تا حد ممکن به جایی -این خدمات بخش اساسی نظام بهداشتی و توسعه اقتصادی

های قابل پرداخت از طرف کشور و جامعه با  ها با هزینه این مراقبت» .برد کنند، می که مردم در آن زندگی و کار می
  .می و از نظر اجتماعی قابل قبول و قابل دسترس استهای عل روش

  : عبارتند ازPHCاجزای 
  آموزش سالمت -1
   بهبود تغذیه و طرز نگهداری مواد غذایی-2
   تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشت محیط-3
   بهداشت مادر و کودک همراه با برنامه قابل قبول تنظیم خانواده-4
   واکسیناسیون-5
  های واگیر و بومی ی کنترل بیمار-6
   درمان ساده-7
   تأمین داروهای اساسی-8
   بهداشت روانی-9

ای، مقابله با سوانح و حوادث و بهداشت دهان و دندان نیز به آن اضافه شده  بهداشت حرفه: اخیراً، سه جزء دیگر
  .است

  :های بهداشت اولیه دربرگیرنده اصول کلیدی زیر است رویکرد مراقبت
   عدالت-1
  درگیری جامعه در سالمت/ ارکت مش-2
  های بین بخشی  هماهنگی و همکاری-3
   تکنولوژی مناسب-4
  های قابل پرداخت  هزینه-5

آموزان به عنوان عضوی از این  های اساسی برخوردار باشند و دانش در این رویکرد، همه افراد خانواده باید از مراقبت
مند گردند، ضمن آنکه خود باید در به دست آوردن این  ها بهره  گردند که باید از این مراقبت خانواده مطرح می

  .ها مشارکت نمایند مراقبت



٣٩٧      رویکردهای غالب در آموزش سالمت   

 
 

  )Health Promotion( رویکرد ارتقای سالمت -3
یاد  » منشور اتاوا« در اتاوا برگزار شد که از آن به 1986المللی ارتقای سالمت در اکتبر سال  اولین کنفرانس بین

 و 1988(پرداخت  های دیگری که به بررسی موضوعات عمده منشور اتاوا می نس، کنفرانسبعد از این کنفرا. کنند می
. ها به تفهیم راهکارهای ارتقای سالمت و کاربردهای عملی آن افزوده است برگزاری این کنفرانس. تشکیل شد) 1991

، ارتقای سالمت را به قرن »انی جدیدبازیگران جدید برای دور«المللی با عنوان  در این راستا، در چهارمین کنفرانس بین
  . در شهر جاکارتا در کشور اندونزی برگزار گردید1997این کنفرانس در ژوئیه . بیست و یکم هدایت نمود

، عبارت است از فرآیند توانمندسازی مردم جهت افزایش کنترل بر سالمت )Health Promotion(ارتقای سالمت 
جانبه اجتماعی و سیاسی است و تنها شامل تقویت  ارایه دهنده یک فرآیند همهارتقای سالمت . و بهبود سالمت خود

های افراد نیست بلکه شامل تغییر شرایط اجتماعی، محیطی و اقتصادی به منظور کاهش اثرات  ها و توانایی مهارت
  .باشد نامطلوب شرایط یاد شده در سالمت فرد و جامعه نیز می

دهد تا به صورت فردی، اجتماعی   عنوان منبعی است که این امکان را به مردم میدر متن ارتقای سالمت، سالمت به
  .و اقتصادی زندگی مولدی داشته باشند

های معینی را برای تحقق سالمت تعیین  شرط منشور اتاوا، همگام با مفهوم سالمت به عنوان یک حق انسانی، پیش
  :کند که شامل می
   صلح-1
   منابع اقتصادی مناسب-2
   غذا-3
   مسکن-4
  )محیط زیست( اکوسیستم پایدار -5
  .باشد  استفاده مداوم از منابع می-6

های زندگی فردی   شیوه،ها روابط جدانشدنی مابین شرایط اجتماعی و اقتصادی، محیط فیزیکی شرط پذیرش این پیش
که محور تعریف ارتقای سالمت جانبه سالمت را  ها کلید درک همه این وابستگی. دهد و سالمت را مورد توجه قرار می

  .نکته مهم دیگر در برنامه ارتقای سالمت، عنصر مشارکت است. سازد است، فراهم می
  :این راهبردها عبارتند از. کند منشور اتاوا، سه راهبرد اساسی را برای ارتقای سالمت تعیین می

  .شرایط ضروری برای سالمتبرای تحقق سالمت با هدف فراهم نمودن ) Advocacy(جانبه   حمایت همه-1
  .همه مردم برای به فعلیت رساندن کامل ظرفیت آنها در زمینه سالمت) Enabling( قادرسازی -2
  .در منابع مختلف جامعه، در راستای سالمت )Mediating( مداخله کردن -3

ارایه شده مورد حمایت این راهبردها توسط پنج اولویت اقدامات اساسی در جهت ارتقای سالمت که در منشور اتاوا 
  :گیرد قرار می

  های عمومی سالم  سیاست-
  های حمایتی برای سالمت  ایجاد محیط-
  های اجتماعی در جهت سالمت  تقویت فعالیت-
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   شخصی و بازنگری خدمات بهداشتیمهارت های توسعه -
  :ندک اعالنیه جاکارتا پنج اولویت را برای ارتقای سالمت در قرن بیست و یکم تعیین می

   اعتالی مسئولیت اجتماعی برای سالمت-
  گذاری برای توسعه سالمت  افزایش سرمایه-
   گسترش مشارکت برای ارتقای سالمت-
   افزایش ظرفیت اجتماعی و توانمندسازی افراد-
   تضمین ساختار مناسب برای ارتقای سالمت-

های اجرایی،  قای سالمت به سوی فعالیتهای ارت سازمان بهداشت جهانی با نگرش سوق دادن مفاهیم و استراتژی
  :ها شامل موارد زیر است این برنامه. هایی را طراحی و اجرا کرده است برنامه و پروژه

  ها و شهرهای سالم، جزایر سالم  پروژه روستاها، بخش-
   ارتقای سالمت در مدارس-
  ها  ارتقای سالمت در بیمارستان-
  های سالم  پروژه فروشگاه-
  المت در محل کار ارتقای س-
  های عملی سازمان بهداشت جهانی در زمینه الکل و دخانیات  برنامه-
   زندگی توأم با فعالیت و سالمندی سالم-

  ارتقای سالمت مدارس
. های آینده است گذاری برای نسل ارتقای سالمت مدارس برای بهبود سالمت جامعه ضروری و یک نوع سرمایه

 ،در ارتقای سالمت.  مدارس را شادتر کرده و نتایج آموزش را بهبود بخشدتواند ارتقای سالمت مدارس می
های سالمت به ارتقای سالمت در مدارس  آیند که با مشارکت خود در برنامه آموزان عنصر مهمی به حساب می دانش

  .کنند کمک می
  :های سالمت مدارس دارای پنج جزء است برنامه

   در کالسالمتآموزش س -1
  ر کل برنامه درسی دت بهداش-2
  سازی مدارس  اقدام برای سالم-3
   اقدام بهداشتی با مشارکت مدرسه و جامعه-4
   ارایه خدمات بهداشت توسط مدرسه-5
   رویکرد توانمندسازی-4

تأثیر قرار  ها و اقداماتی که سالمت آنها را تحت گیری توانمندسازی فرآیندی است که به وسیله آن مردم بر تصمیم
  .نترل بیشتری دارنددهد، ک می

های  توانمندسازی ممکن است یک فرآیند اجتماعی، فرهنگی، روانی و یا سیاسی باشد که از طریق آن افراد و گروه
های خود را ابراز داشته، برای مشارکت فعال در روند  توانند نیازهای خود را بیان کرده، نگرانی اجتماعی می
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وده و برای برآورده ساختن نیازهای خود به اقدامات سیاسی، اجتماعی و هایی را مطرح نم  استراتژی،گیری تصمیم
. بینند به وسیله این فرآیند مردم یک ارتباط نزدیک میان اهداف خود و نتایج زندگی می. فرهنگی دست بزنند

  :توانمندسازی به دو صورت ممکن است انجام شود
 است، در  متکیگیری و داشتن تسلط بر زندگی شخصی خود توانمندسازی فرد عمدتاً به توانایی افراد برای تصمیم

های سالمت و  کننده حالیکه توانمندسازی جامعه متضمن اقدام جمعی افراد برای ایجاد تأثیر بیشتر و کنترل بر تعیین
  .کیفیت زندگی در جامعه است

افتد، از  ن کودکی برای افراد اتفاق می تحت تأثیر رویدادهایی است که در دورا افرادرفتار و ها آنجایی که توانمندیاز 
خانواده و مدرسه ها، نیازها و با هماهنگی و همکاری دوجانبه  این رو الزم است که رشد کودک در مسیر خواست

  :ها عوامل مختلفی دخالت دارند گیری توانایی در شکل. های الزم در او به وجود آید صورت گیرد تا توانمندی
 عرصه ،اید مکانی باشد که ضمن ارضای نیازهای مختلف روانی از جمله محبت و امنیت خانواده ب- خانواده-1

مناسبی را برای اظهار و ابراز عواطف، نیازها، عالیق و استعدادهای کودک فراهم آورد و با رشد و پرورش صحیح، او 
  .را در مقابل نامالیمات و مشکالت واکسینه کند

رهای فردی و اجتماعی کودک است و هم زمینه بسیاری از رفتارهای آینده  مدرسه هم محل تجلی رفتا- مدرسه-2
های الزم در آنان به  هدایت نمایند تا توانمندیدرست  مدارس کودکان را  کهکند، از این رو الزم است ریزی می را پی

 در رشد و شکوفایی تواند نقش اساسی و ارزشمندی های مناسب یاددهی می در این راستا استفاده از روش. وجود آید
  .ها داشته باشد توانمندی

  
  Life Skills زندگی مهارت هایکرد ی رو-4

سازد تا به طور مؤثر با نیازها و  عبارت است از توانایی رفتار سازگار و مثبت که افراد را توانمند می یمهارت زندگ
  .های زندگی روزمره خود بر خورد نماید چالش

  :واند به دو صورت اجرا شودت  زندگی میمهارت هایآموزش 
 زندگی عام که با هدف ارتقای سالمت و بهداشت روان و ایجاد رفتارها و تعامل سالم مهارت های آموزش -1

   شناختی و جسمانی استمهارت های فردی، روابط بین فردی، مهارت هایدر این نوع که شامل . گیرد صورت می
های خود در زندگی با محیط و  نترل نموده، هدایت کنند و به پرورش قابلیتشوند تا زندگی خود را ک افراد توانمند می

  .تغییر دادن آن بپردازند
 تفکر خالق و تفکر انتقادی، -گیری و حل مشکل  اختصاصی به ویژه قدرت تصمیممهارت های آموزش -2

کنترل استرس به منظور  روابط بین فردی، مقابله با هیجانات و مهارت های ارتباطی و مهارت هایخودآگاهی، 
  .پیشگیری از یک آسیب و مشکل

های  شیوه.  فعاالنه شرکت دارندآموزان در جریان یادگیری و آموزش  دانش، زندگیمهارت هایدر برنامه آموزش 
  :مناسب و و مؤثر به تناسب موضوع عبارتند از

  های کوچک  تشکیل گروه-
   بارش ذهنی-
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   ایفای نقش-
   بحث و مناظره-

  ای فعال یادگیریه شیوه
آموزان آموزش داده شده است اما  در طی سالیان، همواره موضوعات بهداشتی به افراد جامعه و به خصوص دانش

دهد که علت وجود این مشکالت، تأکید بیشتر تنها بر  ها نشان می بررسی. هنوز هم در این زمینه مشکالتی وجود دارد
بدین جهت آموزشی . ها به عمل منتهی شوند تر این است که این آموخته همله مأجنبه دانشی بوده است در حالی که مس

برای نیل به . دهنده دانش صحیح بوده، با سالمت جسم و روان افراد مرتبط و کاربردی باشد سودمند است که انتقال
  .های نوین بود های سنتی را کنار گذاشت و در جستجوی روش این هدف باید روش

در شیوه فعال، تقویت حس خالقیت در کودکان اهمیت . های فعال یادگیری است نوین، روشهای  منظور از روش
 جدید را نیز به مهارت هایآوری در حال تحول است، الجرم باید  ار آنجایی که دنیا با سرعت سرسام. بسیاری دارد

رو از طریق  زی باشد، از اینکند که همواره در حال یادگیری، فعالیت و با طبیعت کودک اقتضا می. کودکان آموخت
زمانی که کودک به طور مستقیم در فرآیند یادگیری مشارکت . توان کودک را درگیر نمود همین بازی و فعالیت می

کند که کار مفیدی انجام داده، در  شود، او احساس می کند، عالوه بر اینکه حس اعتماد به نفس در وی تقویت می می
های خود را به دیگران انتقال  از سوی دیگر، کودکان مایلند دانسته. شود ط در وی زیاد مینتیجه مهارت برقراری ارتبا

کنند و از این طریق گام مؤثری در توسعه دانش  های بهداشتی خود را برای اطرافیان بازگو می دهند لذا آنها آموخته
  .شود بهداشتی برداشته می

تواند متناسب با موضوع و سن کودک  دهد و می در کودکان توسعه میهای یادگیری و تفکر را  شیوه فعال آموزش، راه
  .تعداد کمی از آنها به اعتبارات زیاد و تجهیزات بسیار نیاز دارند. تغییر کند

  :های فعال آموزش عبارتند از شیوه
   بحث گروهی-1
   داستان-2
   تصاویر و تخته سیاه-3
   فعالیت عملی-4
   بررسی-5
   بازدید-6
   نمایش-7
   شعر و سرود-8
   بازی-9
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   رویکرد تلفیقی-5
آموزان مطرح گردید که هر کدام به نوعی سعی در   به دانشآموزش سالمتتاکنون چهار رویکرد مختلف در مبحث 

این . تأمین، حفظ و ارتقای سالمت دارند اما رویکردی که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته، رویکرد تلفیقی است
  .باشد بر برآیند رویکردهای قبلی با توجه به نظرهای کارشناسی متخصصان امر بهداشت و سالمت میرویکرد مبتنی 

اساس این رویکرد، اعتقاد به تعریف سازمان بهداشت جهانی از مقوله سالمت و در نظر گرفتن ابعاد سالمت جسمی، 
آموز به  در این رویکرد همچنین دانش. باشد سالمت روان، سالمت اجتماعی و بعد معنویت برای سالم بودن افراد می

های بهداشتی اولیه همانند  عنوان فردی از افراد جامعه و به عنوان یک شهروند که حق دارد از دانش و مراقبت
آموزان توانایی   از آنجایی که باور داریم که دانش،از سوی دیگر. شود بزرگساالن برخوردار باشد، در نظر گرفته می

گردند، بنابراین در   از اجزای سالمت مدارس مطرح میییجز به عنوان  بهداشتی مدرسه را دارند و مشارکت در امور
 سالم مهارت هایدر عین حال آنان . دنشو مبحث ارتقای سالمت مدارس به عنوان یک عضو فعال در نظر گرفته می

توانمندسازی آنان برای ورود به گیرند و این همان موضوع  زیستن و یک شهروند خوب بودن در مدارس را فرا می
  .دهد این موارد اساساً، چهارچوب رویکرد تلفیقی را تشکیل می. جامعه فردا است

  
  های درسی مروری بر وضعیت موجود کتاب

های  یکی از مراحل قابل توجه در طراحی و تدوین پروژه جامع آموزش سالمت، بررسی وضعیت موجود کتاب
های  های درسی پایه در همین راستا کلیه کتاب. باشد بهداشتی و مرتبط با سالمت میدرسی از لحاظ میزان محتوای 

مختلف دوره ابتدایی، راهنمایی و برخی از دروس مرتبط دوره متوسطه مورد بررسی دقیق کارشناسان، دبیران و 
وزش سالمت شامل هر با توجه به اینکه آم.  آموزش و پرورش شهر تهران قرار گرفت مختلفآموزگاران محترم مناطق

 پیشگیری از بیماری  وگیرد و هدف از آن ارتقای سالمت یفعالیتی است که با هدف افزایش دانش بهداشتی صورت م
از طریق آموزش و تعلیم است و از طرفی سالمت در فرهنگ متعالی اسالم به عنوان یک ارزش مطرح شده با تعبیرات 

، نعمتی که 4، نعمت دنیا3، نعمت قدرناشناخته و از نظر دورمانده2ها ین نصیب، گواراتر1ها برترین نعمت: لطیفی مانند
 ها عنوان دیگر ، دارایی مخفی، و ده7، حسنه دنیا6، نعمتی که آدمی از شکر آن عاجز است5بدون آن خیری در دنیا نیست

ست مهم از پروردگار،  و باالخره در قالب ادعیه مختلف به عنوان یک درخواتوصیف و اهمیت آن گوشزد شده است
بنابراین با توجه به تعالیم عالیه دین مبین اسالم و رویکردهای . مطرح شده و به اهل ایمان آموزش داده شده است

از طریق ... ای و المللی و ملی در ارتباط با تأمین، حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی، اجتماعی، محیطی، تغذیه بین
های درسی مورد تأکید و توجه بوده و  ه کمی و کیفی محتوای آموزش سالمت در کتابافزایش دانش بهداشتی، توسع

                                           
 ١١١٤٨، مجله ٤٨٣حضرت امرياملؤمنني، غرراحلكم، صفحه  الصحه افضل النعم، -١
 ١١١٦١ اهنأ االقسام، القناعه و صحه االجسام، حضرت امرياملؤمنني، غرراحلكم، مشاره -٢
 )ص( از حضرت رسول گرامي اسالم ٤٧٢، صفحه ٢الصحه واالمان، روضه الواعظني، جلد .  نعمتان جمهولتان-٣
 ٨١دنيا االمن و صحه اجلسم، حبار، جلد ، النعيم يف ال)ع( امام صادق -٤
 )ص(احلياه االمع الصخه، از حضرت رسول اكرم   الخري يف-٥
 )ع(العافيه نعمه عجز الشكر عنها از حضرت امام صادق  -٦
 النيب احلسنه يف الدنيا الصحه و العافيه  قال-٧
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های به عمل   از بررسی،الذکر عالوه بر موارد فوق. های مهم و اساسی پژوهش مورد نظر قرار گرفته است از اولویت
های   دورهها و رسی پایههای د  میزان محتوای لحاظ شده در کتاب کهشود  چنین استنباط می نیزآمده وضعیت موجود

باشد و بسیار اندک   پوینده و بالنده این مرز و بوم نمی دانش آموزان نیازهای قشر عظیممختلف تحصیلی، پاسخگوی
های  علوم، فارسی، ریاضی، قرآن، اجتماعی و هدیه: های دوره ابتدایی که شامل در کلیه کتاب: است به طوری که

پذیری  های سنی و آسیب  سالمت با توجه به ویژگیارتقایی، بهداشتی مرتبط با  میزان محتوای آموزش،آسمانی است
و نیاز آنان را در ارتباط با مراقبت از خود، مراقبت از دیگران و حفاظت از محیط . باشد آنان محدود و ناچیز می

های آن  یر و فرآوردهای در خصوص اهمیت ش به طور مثال در مبحث سالمت تغذیه. کند  برآورده نمی راپیرامونشان
 12 در ،باشد  صفحه می3637های دوره ابتدایی که   درصد است یعنی از کل صفحات کتاب3/0 شده ارایهمیزان مطالب 

  . صفحه به موضوع شیر پرداخته شده است
غذیه، ها، ایمنی و ت بهداشت محیط، بیماریبه مباحث تا حدودی های حرفه و فن و علوم   در کتاب،در دوره راهنمایی

بهداشت فردی، بهداشت خانواده اشاره گردیده است و در سایر دروس مطالب خاص و قابل توجهی به چشم 
های آن درصد صفحات مربوط به شیر نسبت به کل   در این دوره هم در خصوص اهمیت شیر و فرآورده.خورد نمی

 33ط به موضوع شیر و لبنیات  درصد است به این معنا که کل صفحات مربو8/0 ، صفحه است4259صفحات که 
  . صفحه بوده است

 به مباحثی مطالعات اجتماعی به طور مختصر شناسی، شیمی و  شناسی، زمین در دوره متوسطه، در دروس زیست
  .خصوص بهداشت محیط، جمعیت، سالمت فردی، تحرک بدنی اشاره شده است

  .باشد ختمان بدن می شده در قالب آناتومی و ساارایهشایان ذکر است بیشتر مطالب 
  

  مروری بر اهداف و موضوعات پیشنهادی
با توجه به اینکه هدف از چارچوب برنامه جامعه آموزش سالمت، فراهم آوردن یک راهنمای مناسب برای مدارس 

آموزان الزم است و چون این چارچوب  هایی است که برای دانش ها و عادت در زمینه فراگیری معلومات، مهارت
اید، لذا بیان نم دانشگاهی تعیین می  دبستانی تا پیش پیشآموزان را از سنین دهای یادگیری برای دانشاستاندار

دهد تا مدارس بتوانند مجموعه مواد آموزش سالمت  ای به دست می  اهداف اسکلت گسترده وها موضوعات، سرفصل
 در همین راستا با توجه به بررسی وضعیت . بر آن استوار نمایند.هایی را که خاص هر واحد آموزشی است و ارزیابی

المللی و  های درسی، از لحاظ میزان مفاد مندرج بهداشتی و مرتبط با سالمت در آنها و رویکردهای بین موجود کتاب
ها و موضوعات بهداشتی گوناگون   سالمت، جداول متنوع و متعددی که دربرگیرنده سرفصلارتقایملی مطرح شده 

 عناوین ،های فراوان در نهایت پس از بررسی.  شدارایه جدول با عناوین مختلف 7د و در قالب  طراحی گردی،بودند
دانشگاهی در قالب جدول  دبستانی تا پیش آموزان به تفکیک پایه و دوره تحصیلی از پیش آموزش سالمت به دانش

ریزی مورد  ورای برنامه موضوع است که در ش159 عنوان اصلی و 12این جدول شامل .  تدوین گردید7شماره 
  .بررسی قرار گرفت و تأیید شد
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  : موارد زیر است عناوین اصلی این مجموعه شامل
 سالمت جسم سالمت تغذیه

 سالمت محیط زیست سالمت محیط

 سالمت خانواده سالمت روانی

 تحرک بدنی حوادث و ایمنی

 پیشگیری از رفتارهای پرخطر ها کنترل و پیشگیری از بیماری

 معلولیت هداشت عمومی و مدرسهب

  
نظران و متخصصان، در یک نظرسنجی به عمل آمده از همکاران  مندی از نظرات صاحب در همین راستا به منظور بهره

 موارد ،مدرس و وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی های علوم پزشکی تهران، همدان، تربیت بهداشتی دانشگاه
  . زیر مطرح شده است

 - های قلبی های مرتبط با تغذیه شامل بیماری ای، مبحثی به بیماری  موضوعات مرتبط با سالمت تغذیه در بخش-
  . اختصاص یابد،اکنون آمار آن در مدارس رو به فزونی است  سرطان و به خصوص چاقی که هم- دیابت-عروقی

جویی به عنوان یک  حث صرفهگنجانده گردد و ب» جویی در انرژی صرفه«زیست موضوعی به نام   در قسمت محیط-
  .شاخص مهم در نظر گرفته شود

 در بحث حوادث و ایمنی، خصوصاً در بحث بهداشت کار ابتدا مشاغل مختلف اعم از اداری و غیراداری مطرح -
  .گردد و سپس اصول ایمنی مربوط به هر کدام شرح داده شود

بندی   مختلف و مبتال به جامعه و مشاغل مختلف تقسیمهای ها، ابتدا بیماری  در بحث کنترل و پیشگیری از بیماری-
  .گردند و سپس درباره هر کدام جداگانه به بحث کنترل و پیشگیری از آنها پرداخته شود

  . مطالب آموزشی بهداشت با توجه به مطالب و موضوعات آموزشی کتب دیگر درسی هر پایه تدوین گردد-
 به این معنا که ابتدا فرد اطالعات الزم .م بر محیط قرار بگیرد مقد،زیست  سرفصل محیطی در تدوین محتوا-

  .زیست را فرا بگیرد سپس به مباحث بهداشت محیط پرداخته شود درخصوص محیط
های   جدول اهداف و موضوعات آموزش سالمت براساس سرفصل12 ،مندی از نتایج نظرسنجی به عمل آمده به بهره

سپس براساس موضوعات عناوین اصلی . هارتی طراحی و تدوین گردید م واصلی در سه حیطه دانشی، نگرشی
در این جداول عالوه بر بیان موضوع اصلی، اهداف جزیی با ذکر حیطه . جداول دوبعدی، هدف محتوا تهیه شد

د های آموزشی مور گیری، رسانه های ارزشیابی، ابزار اندازه  یادگیری، شیوه-های یاددهی موردنظر رئوس محتوا، روش
باشد، لذا تعداد جداول دوبعدی   می179 و موضوعات 12با توجه به اینکه تعداد عناوین اصلی . نظر بیان شده است

  . جدول تهیه گردید180 محتوا به تعداد -هدف
  . موضوع پرداخته شده است3در عنوان اصلی سالمت جسم به : به طور مثال

  ها  مراقبت از اندام-3                  چرخه حیات   -2های بدن                 سیستم-1
 محتوا - جدول دوعدی هدف9 هدف در سه حیطه نوشته شده است که جمعاً ،به همین منظور برای هر موضوع

  .طراحی شده است
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  :روش اجرا
. باشد های ارتقای سالمت می آموزش سالمت عنصر برجسته فعالیت. EMROدر بسیاری از کشورهای منطقه 

در حالت رسمی، . دهد  فعالیتی است که به صورت رسمی، غیررسمی در طول زندگی افراد رخ میآموزش سالمت
های غیررسمی بیشتر درباره سالمت، از  کنند و آموزش های بهداشتی را برای کودکانشان فراهم می ها آموزش خانواده

تواند  ه طور رسمی، آموزش سالمت میب. یابد های کار ادامه می  تعامالت اجتماعی و در محل-های همسال طریق گروه
به طور کلی در سراسر دنیا آموزش سالمت به . ادامه یابد... های اولیه بهداشتی و از طریق مدارس، مراکز ارایه مراقبت

هایی بین اهداف نهایی برآورده شده برای فعالیت آموزش سالمت وجود  شود و تفاوت های گوناگونی ارایه می روش
هایی در فرآیندهای اتخاذ شده برای تحقق اهداف و معیارهای ارزشیابی موفقیت آموزش سالمت  وتچنین تفا. دارد

ترین نقطه تمایز، تمایز  ترین و اساسی یابد اما نکته مهم این است که در بحث آموزش سالمت واضح نیز انعکاس می
  .باشد شود، می خاذ میبین آنچه که به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه و یک رویکرد توانمندسازی ات

المللی و رویکرد تلفیقی مطرح شده، روند  های به عمل آمده، رویکردهای بین در همین راستا با توجه به بررسی
های مختلف تحصیلی در پژوهش موردنظر به شرح زیر اعالم  آموزان دوره اجرای آموزش جامع سالمت ویژه دانش

  :گردد می
 های درسی بگنجانیدن محتوای بهداشتی در کتا 

های درسی وارد گردد، لحاظ نمودن مطالب  برای اجرای این برنامه، الزم است محتوی آموزشی خاص در قالب کتاب
 مهارت هایآموزان،   بهداشتی دانشارتقایای باشد که ضمن  در محتوای کتب متناسب با گروه سنی هدف و به گونه

ویق به کسب آگاهی و دانش بهداشتی بیشتر، ایجاد نگرش سالم و در سالم زیستن را در آنان ایجاد نماید و آنان را تش
  .نهایت رفتار سالم و بهداشتی نماید

 سه های آموزشی تعیین شده و اهداف در نظر گرفته شده بایست براساس سرفصل ی آموزشی میابدین منظور محتو
  . گروه سنی خاص تدوین گردد هر براساسحیطه شناختی، نگرشی، مهارتی

 ن کتاب کار معلمتدوی 

برداری آنان به  ای جهت استفاده و بهره باشد، کتاب کار ویژه از آنجایی که تدریس متون بر عهده معلمان و دبیران می
گردد تا آنان ضمن آنکه   تألیف می،نماید عنوان کتاب کار معلم که شیوه آموزش و رویکردهای نوین را مطرح می

ها و انجام فعالیت  کنند با نحوه ارایه آموزش  نظر گرفته شده را کسب میمطالب تخصصی متناسب با موضوعات در
  .شوند آشنا می

 آموزان مشارکت دانش 

آموزان در اجرای  و تأکید بر مشارکت دانش» رویکرد تلفیقی«با توجه به رویکرد تعیین شده در پژوهش موردنظر 
های مناسب به  آموزان در فرصت گردد تا دانش نی میبی های خاص پیش ها در قالب فعالیت ی آموزشی، آموزش برنامه

  .صورت گروهی نسبت به انجام آن اقدام نمایند
 تدوین محتوا ویژه والدین و جلب مشارکت آنان 

آموزان و والدین آنها تضاد ایجاد  برای آنکه در ضمن اجرای برنامه آموزشی در مدارس میان دانش بهداشتی دانش
های خود را به والدین منتقل کنند و همچنین والدین نسبت  زان بتوانند به راحتی اندوختهآمو نگردد و از طرفی دانش
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- هآموزان ب  برای والدین دانش،آموزان باید در منزل انجام دهند، آگاهی داشته باشند هایی که دانش به انجام فعالیت
  . متون و محتوای آموزشی خاصی در نظر گرفته شده است،خصوص در مناطق محروم

  :ارزشیابی: هـ
برای . آموزان برای ارتقای سالمت در آنان است های الزم بهداشتی به دانش هدف از طراحی این پروژه ارایه آگاهی

  .اند، ارزشیابی شوند اثبات این نظریه، باید تغییراتی را که در نتیجه اقدامات ایجاد شده
بنابراین به همان اندازه که به . ت موجود را مشخص کنیمبرای ارزشیابی تغییرات نیازمند آن هستیم که جایگاه وضعی

توان در زمان اجرای  در عین حال می. ارزشیابی بعد از اقدام نیاز داریم باید به ارزشیابی قبل از اقدام هم بپردازیم
  .، مقایسه نموداند اند و آنهایی که جزء اجرای آزمایشی نبوده آزمایشی طرح، نتایج را در مدارسی که طرح را اجرا کرده

  :های ارزشیابی روش
 ایجاد مهارت های و توان دانش، نگرش برای دریافت این نکته که آیا اجرای طرح منجر به تغییرات گشته یا خیر می

  .موزان را سنجیدآ شده در دانش
ا های قبل از انجام فعالیت ب سپس پاسخ. تواند به دو صورت کتبی و شفاهی انجام شود  می-پرسیدن سؤال •

 .های بعدی مقایسه شود پاسخ

 .توان تغییرات را ارزشیابی نمود  با مشاهده اعمال مخاطبین طرح و ثبت آن می-مشاهده و ثبت •

 . به صورت انجام یک فعالیت عملی توسط مخاطبین-های عملی آزمون •

 .های مرسوم آن  با استفاده از شیوه-انجام تحقیق و بررسی •

  
  :ها و پیشنهادها توصیه

 :اران بایدسیاستگز 

های ذیربط از  سازمان. در مورد اهمیت سالمت و بهداشت بیشتر بدانند و نگرش مثبتی نسبت به آن داشته باشند •
ها به  آموزان آگاه شوند و درباره الگوی مشارکت و مسئولیت  به دانشآموزش سالمتهای یکدیگر در زمینه  فعالیت

 .توافق برسند

 آشنا باشندهای مختلف تحصیلی و معلمان  آموزان دوره از دانش)  مهارت- نگرش-دانش ( آموزشی انتظاراتبا •
 .مورد انتظار مدارس آگاهی داشته باشند) تجهیزات بهداشتی(نوع و میزان تجهیزات از همچنین 

 کار برند و زمینه را برایهبینانه در مدارس ب آموزان را به طور تدریجی و واقع  های آموزشی جدید برای دانش شیوه •
 .هایی آماده سازند کاربرد چنین شیوه

این منابع ممکن است کتاب، منابع آموزشی، . بدانند که چه منابعی برای ایجاد تغییرات مورد نظر، مورد نیاز است •
ترین منبع، دانش و مهارت معلمان است که از  آموزان، مربیان و معلمان باشد اما مهم آموزشی برای دانش وسایل کمک

 .گردد های آموزشی ویژه آنان میسر می ورهطریق اجرای د

 :مدیران و معلمان باید 

کار برند و هآموزان در امور بهداشت مدرسه را ترویج دهند و آن را در مدارس ب دیدگاه مشارکت دانش •
 .آموزان قرار دهند های مورد نیاز را در اختیار دانش فرصت
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این منابع را در اختیار آنان . تغییرات مورد نظر باید استفاده کنندآموزان از چه منابعی برای ایجاد و  بدانند که دانش •
 ).باشد... آموزشی و  وسایل کمک واین منابع ممکن است کتاب(قرار دهند 

های الزم را کسب کنند و  های فعال آموزش را به کار برند و قبل از آن الزم است خود در این زمینه آموزش شیوه •
 .ندمهارت الزم را به دست آور

 :آموزان باید دانش 

 .بدانند که برخورداری از سالمت حق آنان است •

 . یک الویت بهداشتی استآموزش سالمتهای  مشارکت آنان در برنامه •

های فعال آموزش استفاده کنند و در کاربرد  های ایجاد شده از شیوه  الزم در فرصتمهارت هایبه منظور کسب  •
 .این شیوه مشارکت فعال داشته باشند

  . کسب شده بتوانند رفتارهای پرخطر را کاهش دهندمهارت هایمندی از  با کاربرد و بهره •
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  مفاهیم بهداشتی
  ( Health)سالمت 

 ، روانی، حالتی از رفاه کامل جسمی: چنین تعریف شده است1948سالمت در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی سال 
 .گیری نیست  معلولیت و یا زمین،اجتماعی و معنوی است و تنها نبودن بیماری

 
   ( Health Promotion )  سالمتارتقای
   سالمت عبارت است از فرآیند توانمند سازی مردم جهت افزایش کنترل بر سالمت و بهبود سالمت خودارتقای

  
  ( Health for all)بهداشت برای همه 
سالمت که به آنها امکان برخورداری از یک زندگی دستیابی کلیه مردم دنیا به سطحی از به معنای بهداشت برای همه 

  .باشد، میمولد از لحاظ اجتماعی و اقتصادی را بدهد
  

   ( Public Health ) بهداشت عمومی
 پیشگیری از بیماری و افزایش طول عمر از طریق تالش های سازمان ،بهداشت عمومی علم و هنر ارتقای سالمت

  .یافته جامعه است
  

   ( Primary Health Care )ه بهداشتیمراقبت های اولی
های قابل پرداخت از طرف بیت های بهداشتی ضروری که با هزینهق اولیه بهداشتی عبارت است از مرامراقبت های

  . از لحاظ علمی صحیح و از نظر اجتماعی قابل قبول و قابل دسترس میباشد،های عملی   با روش،کشور و جامعه
  

   ( Disease Prevention )  پیشگیری از بیماری ها
 ، نظیر کاهش عوامل خطر،ها دربرگیرنده اقداماتی است که عالوه بر جلوگیری از وقوع بیماریپیشگیری از بیماری

  .پیشرفت آنرا نیز متوقف کرده و در صورت بروز عوارض آن را کم می کند
  

   ( Health Education ) آموزش سالمت
-هشده یادگیری است که آگاهانه طراحی شده و بریزیهای برنامها و فرصت دربرگیرنده موقعیت هآموزش سالمت

باشد و این امر متضمن ارتقای دانش و توسعه ه جهت اعتالی سواد بهداشتی میشدریزیصورت یک ارتباط برنامه
  .باشدمعطوف به سالمت فرد و جامعه می) life skills(مهارت های زندگی

  
    (Advocacy For Health )   سالمتحمایت همه جانبه برایجلب 
 ، حمایت سیاسی،حمایت همه جانبه برای سالمت ترکیبی از اقدامات فردی و اجتماعی برای جلب تعهد سیاسیجلب 

  .باشد میرای یک برنامه یا هدف بهداشتی خاصبی طراحی شده هاپذیرش اجتماعی و پشتیبانی سیستم
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  )  Alliance  ائتالف(اتحاد

 یا بیشتر است که از مجموعه اهداف مورد قبول در ) شریک(مینه سالمت شکلی از مشارکت بین دو دستهاتحاد در ز
  .ارتقای سال مت پیروی و تبعیت می کنند

 
    ( Community )  جامعه

 ارزش ها و ،فرهنگو جامعه گروه معینی از مردم است که اغلب در یک محدوده جغرافیایی زندگی می کنند 
وجود آورده است در یک ساختار اجتماعی هرکی دارند و طبق روابطی که جامعه در طول زمان آن را بهنجارهای مشت

 ، هویت شخصی و اجتماعی خود را از طریق مشارکت در باروها،اعضای جامعه. برندسازماندهی شده به سر می
دست هآینده نیز تغییر پیدا کند بوجود آمده و ممکن است در هها و هنجارها که از گذشته توسط خود جامعه بارزش

گذارند و در نیازهای عمومی و تعهد برای برآورده عنوان یک گروه به نمایش میه آنها هویت خود را ب،می آورند
  .تن آنها مشارکت دارندخسا
  

   (Community Action For Health ) اقدامات اجتماعی در جهت سالمت
گردد که در جهت افزایش های اجتماعی اطالق میهای جمعی گروهالش به ت،اقدامات اجتماعی در جهت سالمت 

  .های سالمت  و به دنبال آن بهبود سالمت هستندکنترل جامعه بر تعیین کننده
  

   (Determinants of Health )  های سالمتکنندهتعیین
دارند که وضیعت سالمت افراد  اقتصادی و محیطی وجود ، اجتماعی،های سالمت طیفی از عوامل شخصی کنندهتعیین

  .و جوامع را تعیین می نمایند
  

   (Empowerment for Health )  سالمتبرایتوانمندسازی 
ها و اقداماتی که سالمت آنها را تحت وسیله آن مردم بر تصمیم گیریه سالمت فرایندی است که ببرایتوانمندسازی 

  . کنترل بیشتری دارند،تاثیر قرار می دهد
  

   (Enabling ) ازیقادر س
ها برای توانمند کردن آنها از طریق بسیج منابع انسانی و زی یعنی مشارکت با افراد یا گروه قادر سا،در ارتقای سالمت

  . سالمت استارتقایمادی به منظور حفظ و 
  

   (Epidemiology ) همه گیری شناسی
 حاالت سالمت و یا رخ داده های سالمت در همه گیری شناسی عبارت است از مطالعه توزیع و تعیین کننده های

   .جوامع معین و همچنین مطالعه جهت کنترل مشکالت بهداشتی
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    (Equity in Health)    سالمتعدالت 
 عدالت در سالمت بدین معنی است که نیازهای مردم و توزیع فرصت ها و یا .معنی انصاف استه بعدالت در سالمت

  .ایت می کندعیت ها برای سالمت را هدقمو
  

   (Health Behavior )رفتار بهداشتی 
 )صرف نظر از وضیعت سالمت واقعی یا مشاهده شده(شود که به وسیله فرد اتخاذ می است رفتار بهداشتی هر فعالیتی

 در تحقق سالمتطور عینی ههر صورت چنین رفتاری باید بهباشد و ب حمایت و ارتقای سالمت می،با هدف حفظ
  . باشدثرؤم
  

   (Health communication) ارتباطات بهداشتی 
های مرتبط با سالمت و  و نگرانیمسایل ارتباطات بهداشتی یک استراتژی کلیدی برای آگاه سازی جامعه در باره 

 نوآوری ،های ارتباط جمعی استفاده از رسانه. بهداشتی در برنامه کار عموم مردم استمسایلهمچنین برای قرار دادن 
های معینی از  افزایش آگاهی در مورد جنبه،تکنولوژیکی برای انتشار و یا پخش اطالعات مفید در میان جامعه های 

  .سالمت فردی و جمعی و همچنین اهمیت سالمت در توسعه از مصادیق ارتباطات بهداشتی است
  

   (Health Development )توسعه سالمت
  .ها در یک جامعه استهده وضعیت سالمت افراد و گروتوسعه سالمت  فرایند ارتقای مستمر و پیشرون

  
  (Health Expectancy ) امید به سالمت

امید به سالمت سنجشی است مبتنی بر یک جمعیت در خصوص مقدار یا نسبت مورد انتظار تخمین زده شده برای 
 حسب هنجارها و تصور ات  بیماری و ناتوانی باشد که بر، عاری از ناخوشی،طول زندگی که بایستی سالم و مفید 

  .ای ایجاد شده استهای حرفهداجتماعی و استاندار
   (Health Gain ) دست آورد سالمت

 که برای نشان دادن مزیت نسبی یک شکل از  برای بیان بهبود نتایج سالمت دست آورد سالمت روشی استسنجش
  .می توان از آن استفاده کرد ، در ایجاد بیشترین دست آورد سالمتمداخله بهداشتی بر شکل دیگر 

  
   (Health Goal ) سالمت) آرمانی( اهداف نهایی
طوری که تحقق هنتایج سالمت را در رابطه با دانش و منابع موجود خالصه می کند ب)  آرمانی سالمت(اهداف نهایی 

  .شودصورت امید یا آرزوی یک کشور و یا یک جامعه مطرح میهآن در مدت زمان معین ب
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    ( Health Indicator )  سالمت  خصشا
ور مستقیم و غیر طهب ( جمعیت و یا محیط است که در معرض اندازه گیری ، خصوصیتی از یک فرد شاخص سالمت

 و برای توصیف یک جنبه و یا جوانب بیشتری از سالمت فرد و یا جامعه می توان از آن استفاده کرد بوده) مستقیم
  .) زمان، کمیت،کیفیت(
  

    (Health Literacy ) اد بهداشتیسو
 شناختی و اجتماعی است که انگیزه و توانایی الزم را برای درک و استفاده از مهارت های سواد بهداشتی نشان دهنده 

  . دهدارتقایای که سالمت مطلوب را حفظ کرده و اطالعات بهداشتی ایجاد می کند به گونه
  

   ( Health Outcomes ) نتایج سالمت
ریزی شده و یا که به یک مداخله برنامهاست  گروه و یا جمعیت ،یج سالمت تغییر در وضیعت سالمت فردنتا

 بدون در نظر گرفتن اینکه مداخله با هدف تغییر وضعیت سالمت طراحی ،ها مربوط می شودای از مداخلهمجموعه
  .شده است

  
   (Health Policy ) سیاست بهداشتی
ها و پارامتر است که اولویت) باالخص دولتی( ی و یا رویه متداول در درون نهادها  صورت رسم،سیاست بهداشتی

  .دیگر فشارهای سیاسی تعیین می نمایدو  منابع موجود ،های عملیاتی را در پاسخ به نیازهای بهداشتی 
  

   ( Health Promotion Evaluation )  سالمتارتقایارزشیابی 
رزشیابی عنصر اصلی ا.  با ارزش outcomes ت از ارزیابی میزان دستیابی به نتایج سالمت عبارت اسارتقایارزشیابی 
ود را های ارتقای سالمت است به گونه ای که سالمت خ میزان توانمند سازی افراد یا جوامع از طریق فعالیت،سالمت

  .ته باشندشتحت نظارت و کنترل خویش دا
  

   (Health Status ) وضعیت سالمتی
 توصیف و یا سنجشی است از سالمتی یک فرد و یا جمعیت در یک مقطع زمانی مشخص در ،تیوضعیت سالم

 Health indicatorsبا مراجعه به شاخص های بهداشتی  معموالًهای قابل شناسایی که این امر دمقایسه با استاندار
  .صورت می گیرد

  
    ( Health Target ) اهداف بهداشتی

طور منطقی  هتوان ب بیانگر میزان تغییری است که در یک دوره زمانی معین می،معین اهداف بهداشتی برای جمعیتی 
طور کلی پایه و اساس هدف ها تغییرات هب). شودگیری میو با استفاده از یک شاخص بهداشتی اندازه(انتظار داشت 

  .  بهداشتی میان مدت است  ) (Out Comesمشخص و قابل سنجش در نتایج 
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   (Infrastructure For Health Promotion ) رتقای سالمتزیر ساخت ا
 ،ها اداری و سیاستگذاری، ساختارهای سازمانی، انسانی، آن عده از منابع مادی در برگیرندهزیر ساخت ارتقای سالمت

الش وعات و چکه تسهیل کننده پاسخی سازمان یافته از بعد ارتقای سالمت نسبت به موضاست هایی مقررات و انگیزه
  .باشد های بهداشت عمومی 

  
   (Living Condition ) شرایط زندگی

 تفریح نموده و کار ، محیطی که مردم در آن زندگی کرده . شرایط زندگی به محیط روزانه اطراف مردم اطالق می شود
 توانند بر های اقتصادی و اجتماعی و محیط فیزیکی بوده که همگی مینتیجه موقعیت: این شرایط زندگی. می کنند

  .ثیر گذار باشند و به میزان وسیعی خارج از کنترل مستقیم افراد هستندأروی بهداشت و سالمت افراد ت
  

   (Mediation ) مداخله
)  اقتصادی، اجتماعی،شخصی( های مختلفمداخله در ارتقای سالمت عبارت است از فرآیندی که از طریق آن خواسته

 ارتقایولتی و خصوصی به گونه ای با همدیگر تطبیق می یابند که سالمتی را  جوامع و بخش های مختلف د،افراد
  .داده و آن را حفظ نمایند

  
   ( Partnership For Health Promotion ) مشارکت در امر ارتقای سالمت

 مشارکت در امر ارتقای سالمت عبارت است از تواقفی داوطلبانه بین دو یا چند شریک جهت همکاری در راستای
  .یک سری نتایج بهداشتی مشترک 

  
   (Quality Of Life ) کیفیت زندگی

ندگی در متن فرهنگ و نظام  درک و آگاهی افراد از موقعیت خود در ز:شودکیفیت زندگی بدین صورت تعریف می
یک مفهوم  ، این مفهوم. مربوط به خودمسایلها و د استاندار، انتظارات،های محل زندگی و در ارتباط با اهدافارزش

  و نیز میزان استقالل ویو  وضعیت روانشناختی فرد،ای با سالمت جسمانی شخصصورت پیچیدههبو وسیع بوده 
  .محیطی در آمیخته استعمده  بارور های شخصی و ارتباط فرد با عوامل ،روابط اجتماعی

  
    (Intersectoral Collaboration ) های بین بخشیهمکاری

های مختلف اجتماع که به منظور فعالیت بر های متفاوت بخشبطه شناخته شده بین قسمتاز یک راعبارت است 
که نتایج طوریهب. روی یک موضوع معین جهت نیل به نتایج بهداشتی یا نتایج بهداشتی میان مدت ایجاد شده است 

  .تواند حاصل شوده تنهایی می کارآمدتر یا پایدارتر از آنی است که از عملکرد بخش بهداشت ب،ترمؤثر آنحاصل از 
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   ) ( Investment For Healthگذاری بهداشتیسرمایه
   به بهداشت و دستاوردهای بهداشتیطور واضح جهت دستیابیهسرمایه گذاری بهداشتی اشاره به منابعی دارد که ب

Health gain) ( خصوصی و ،ای دولتی هها ممکن است توسط آژانسگذاریاین سرمایه. اختصاص داده می شوند 
  .طور انفرادی یا گروهی انجام شودهنیز توسط مردم ب

  
   (Life Skills )  زندگیمهارت های
 با نیازها و مؤثرطور هسازد تا ب زندگی عبارتند از توانایی رفتارهای سازگار و مثبت که افراد را توانمند میمهارت های

  .چالش های زندگی روزمره برخورد نمایند
  

   ( Life Style ) )سبکی از زندگی که منجر به ارتقای سالمت می شود( زندگی سبک 
ثیر متقابل أسبک زندگی عبارت است از یک شیوه زندگی مبتنی بر الگوهای رفتاری قابل شناخت که این الگو ها از ت

  . می شود اقتصادی زندگی حاصل،های شخصیتی یک فرد با مداخالت اجتماعی و شرایط اجتماعی بین ویژگی
  

   ( Risk Behavior )آمیز رفتارهای مخاطره
 که ثابت شده است با افزایش احتمال ابتالی افراد به  را در بر می گیردآمیز انواع خاصی از رفتارهارفتارهای مخاطره

  .ناخوشی یا بیماری خاصی ارتباط دارند
  

   (Risk Factor ) آمیزعوامل مخاطره
ختی که همراه با استعداد  اقتصادی یا زیست شنا،ت از رفتار یا وضعیت اجتماعیآمیز عبارت اسعوامل مخاطره

  .ها می باشدوجود آورنده و علت این حالته ناخوشی یا صدمات بوده و یا ب،ای ابتالی به بیماریفزاینده
  

   ( Self Help )   خودیاری
ابع الزم به جهت بسیج من) در زمینه بهداشت ای افراد غیرحرفه(که توسط اشخاص عادی است هایی خودیاری فعالیت

  .گیرد اعاده و ارتقای سالمت افراد یا جوامع انجام می،منظور حفظ و نگهداری
  

   (Sustainable Development ) توسعه پایدار
ی توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای موجود در حال حاضر را بدون لطمه وارد کردن  به توانایی هایی نسل ها

  .  برآورد می کند،آینده در برآورد کردن نیازهای خودشان
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   ( Psycosochial Competence ) های روانی اجتماعیتوانایی
ها و  و پرداختن به کشمکشمؤثرها که فرد را برای مقابله های روانی اجتماعی عبارت است از آن گروه تواناییتوانایی
 فرهنگ ، جامعه،ها  سازد تا در رابطه با سایر انسانن توانایی فرد را قادر می  ای.های زندگی یاری می بخشندموقعیت

  .مین نمایدأو محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی خود را ت
  

   ( Nutrition ) تغذیه
 نمو و تکامل بدن  ساختمان و متابولیسم مواد غذایی در بدن و رابطه آنها با رشد و،تغذیه علمی است که از ترکیبات 

  .انسان و موجودات زنده بحث کرده و راه های سنجش و ارزیابی کیفی و کمی غذا را توصیف می کند
  

   (Meal or Diet ) خوراک
مانند . شودهای گوناگون مخلوط و برای خوردن انسان آماده میای از مواد غذایی است که به روشخوراک مجموعه

  .حبوبات و سبزیجات است ،آبگوشت که مخلوطی از گوشت 
  

   (Food ) غذا
لید انرژی الزم جهت انجام هر ماده جامد یا مایع که وقتی وارد بدن شود بتواند در نتیجه تغییرات و تبدیالت برای تو

های از بین رفته به مصرف ارادی یا رشد و نمو و ترمیم بافتهای مختلف بدنی یا تنظیم اعمال داخلی و غیرفعالیت
  .برسد

  
   (Nutrient ) اده مغذیم

غذا های موجود در طبیعت مخلوطی از انواع ترکیبات شیمیایی هستند و هر یک از این ترکیبات به تنهایی دارای نوعی 
  .رسدای میخاصیت تغذیه ای و شیمیایی بوده و در بدن به مصرف ویژه

  
  مواد مغذی اساسی

  .هامانند و یتامین.  بدن انسان قرر گیرد موادی هستند که باید به طور آماده و حاضر در اختیار
  

  عنصر غذایی
این اصطالح در مورد عناصر شیمیایی که در ساختمان بدن انسان یا حیوانات وارد می شوند به کار برده می شود مانند 

  0000 سدیم و ، ید، ازت،کربن 
  نشانگر های رشد

  . رشد و وضع تغذیه هستند،پارامتر های وزن و قد بهترین نشانگر ها جهت تعیین سالمتی
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  چاقی
 Body Mass Index   معیار سنجش چاقی افراد را بر مبنای شاخص توده بدن یا  WHOسازمان جهانی بهداشت 

(BMI)افرادی که . نسبت وزن به قد سنجیده و ارزیابی می شود،بر مبنای این معیار.   استوار کرده است BMIا آنه 
 با شدت متفاوت و از مقدار 2 چاقی درجه 9/39تا 30 ،اضافه وزن یا چاقی درجه یک  قرار دارد دارای 9/29 -25بین 
  .های مفرط و خطرناک بیمار کننده هستند به باال دارای چاقی40
  

    ( Under nutrition ) کم غذایی
م غذایی منجر  به ایجاد ک،عدم کفایت کلی غذا برای رفع نیازهای بدن ولو این که از نظر مواد مغذی متوازن باشد

  .شودخواهد شد که به صورت الغری و ضعف ظاهر می
  

  گرسنگی 
 احساس نیاز به غذا که ،به عبارت دیگر. شود کار برده میهکلمه گرسنگی برای نشان دادن حس نیاز بدن به غذا ب

  .شدت و ضعف این حس به میزان نیاز بدن به غذا بستگی دارد
  

  گرسنگی پنهان
  .های طوالنی است بدن از مواد غذایی برای مدت یا مدتنشان دهنده محرومیت

  
   (Metabolism ) متابولیسم

گیرد تا انرژی آنها آزاد شده و یا به صورت ساختمان و مجموعه اعمالی که بر روی  مواد  مغذی جذب شده انجام می
  .ترکیبات سلول ها و بافت های بدن مورد استفاده بدن قرار گیرد

  
  دانش بهداشتی

 پیشگیری از بیماری ها و ،مین و ارتقای سالمتأ ت،مل اطالعات مورد نیاز برای برخورداری افراد از سواد بهداشتی شا
  .باشد میکاهش رفتارهای مخاطره آمیز

  
  شهروند مسئول

کند و چنین فردی از رفتارهایی که اش احساس تعهد می ایمن و امن نگاه داشتن جامعه،فردی است که برای سالم 
  . اجتناب می ورزد،منیت خودش و دیگران را تهدید کند ا و ایمنی،المت س
  

  مؤثربرقراری کننده ارتباط 
 گرافیک و یا با استفاده از رسانه ، کتبی هنری،صورت شفاهیه عقاید و ایده هایش را ب،فردی است که قادر باشد دانش

  .باشده پیام به دیگران و یا پیام گیری از آنان میچنین فردی قادر به ارای.  نشان دهد یا انتقال دهد،های نوین 



هـــا پیوست   424 

 

  
  امنیت غذایی

  . شاداب و پویا، فعال،تمام اوقات به منظور زندگی سالم عبارت است از دسترسی به غذای کافی برای تمام مردم در 
  

   (Fast Food ) غذای آماده
  .شودغذاهایی که در خارج از منزل تهیه می

  
   (Minimum Requirement ) هایحداقل نیازمند

تواند از بروز عبارت از مقادیری از یک ماده مغذی است که در حال سالمتی کامل مورد  نیاز بدن انسان بوده و می
  .عوارض کمبود آن ماده جلوگیری کند

  
  ارتباط اجتماعی

  . شخص دیگر افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به،ارتباط اجتماعی عبارت است از فن انتقال اطالعات 
  

  اجتماعی شدن
 به فرد  وآموزدها را می در جامعه و تعامل با انسانهای زندگی راه،اجتماعی شدن فرآیندی است که به انسان 

شخصیت و هویت می دهد و ظرفیت های او را در جهت انجام وظایف فردی به عنوان عضو جامعه توسعه می 
  .بخشد

  
  جمع گرایی

که این روحیه زمینه همکاری و همدلی طوریهفراد با همدیگر و روحیه گروهی داشتن است بجمع گرایی میزان پیوند ا
  .را فراهم سازد و موجب انسجام بیشتر جامعه شود

  
  توانایی تصمیم گیری

   زندگی تصمیم گیری نمایدمسایلتری در مورد مؤثراین توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو 
  

  مسایلتوانایی حل 
  . زندگی را حل نمایدمسایلتری مؤثرسازد تا به طور نایی فرد را قادر میاین توا

  
  توانایی تفکر خالق

 را از مسایلکند تا کند و به فرد کمک میهای مناسب کمک میگیریله و هم به تصمیمأاین نوع تفکر هم به حل مس
  .ورای تجارب مستقیم خود دریابد
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  توانایی تفکر نقادانه
 فشار گروه و ،ها سازد تا در برخورد با ارزشی تحلیل اطالعات و تجارب است و فرد را قادر میاین تفکر توانای

  .  مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند،های گروهیرسانه
  

   (School ) مدرسه
کشور در آن تحصیل موزش و پرورش و براساس برنامه درسی آکه دانش آموزان طبق مقرات وزارت فضایی آموزشی 

  .کنندمی
  

   (Health Promotion ) ارتقائ سالمت
   . سالمت خود و بهبود آنکنترلفرآیند توانمند سازی مردم در 

  
   (Communication ) ارتباط

کارگیری راهبردهایی است که در ه در اینجا مقصود ب.های ذیعالقهدر میان نهادن عقاید و نقطه نظرات از سوی طرف
بین نهادها با یکدیگر را و  بین مدرسه و نهادها ، بین مدرسه و جامعه ، ارتباط درون مدرسه،راحل اجرایی ابتدای م

    .تسهیل می نماید
  

    (Co Operation ) همکاری
 افراد و سازمان ها ، اگر مجاری ارتباطی موجود باشد،ارتباط غیر رسمی بین افراد و سازمان های دارای اهداف مشترک

  . فعا لیت می کنند،بر مبنایی که بدین منظور تعیین می گردد. با هم 
  

   (Collaboration ) مشارکت
 این ارتباطات قادرند ساختار .موریت و اهداف مشترکأ م،ارتباط رسمی بین افراد و سازمان های متعهد به دیدگاه

  .متمرکز منابع مداخله داشته باشندو های اشتراکی بنا کنند و در رهبری مشترک ها و مسئولیتسازمانی جدیدی با نقش
  

   (Co Ordination ) هماهنگی
های دارای اهداف مشترک به منظور بحث در مورد مشارکت در منابع برنامه ها نشست های مرتب بین افراد و سازمان

ان و خانواده  نیازهای بهداشتی دانش آموز،این نشست ها شامل مباحثی در مورد منابع حمایتی ممکن . و رفع نیازها 
  .هایشان و موانع برآورده کردن آنها می باشد 

  
   (Care )  مراقبت

  .کندمنظور تحت نظر داشتن فرد برای انجام اقداماتی است که از ابتالی به بیماری و مشکالت سالمت جلوگیری می
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  (Screening)غربالگری 

. دنبال مراقبت بهداشتی نیستند ها افرادی  که خود بعبارت است از بررسی برای یافتن آلودگی یا بیماری در جمعیت ی
 .این افراد به ظاهر سالم می باشند

  
  بهداشت دهان و دندان 

 غدد ، لثه ها ،های مربوط به حفره دهان یعنی مخاطو حفظ کم و کیف فیزیولوژیکی قسمتمین أعبارت است از ت
  .ها بزاقی و دندان

  
  بهداشت فردی

 در وضع مناسبی قرار گیرد و وظیفه ، روانی،ر فرد با رعایت آن می تواند از لحاظ جسمیمجموعه نکاتی است که ه
  . به خوبی انجام دهد،افراد خانواده و جامعه دارد، ای را که نسبت به خود 

  
  بهداشت مدارس

آموزان  روانی و اجتماعی دانش ،مین سالمت جسمیأ و تارتقای ، حفظ،مجموعه اقداماتی است که به منظور تشخیص
 زیر نظر راهنمایی و سرپرستی مسئوالن ،و کارکنان مدارس که به نحوی در ارتباط با دانش آموزان قرار دارند

  .آیدآموزشگاه به اجرا در می
  

  گندزدا ها و پاک کننده ها
دگی به عوامل و موادی هستند که میکروب ها و عوامل بیماریزا را از بین می برند و محیط سالم و مناسبی برای زن

  .وجود می آورند
  

  گندزدایی
...  سبزی و آب و ، ظروف، لباسها،کردن عوامل بیماریزا در محیط بی جان مانند اماکن مسکونیعبارت است از نابود

  .روددر واقع گندزدایی در مورد محیط زندگی به کار می
  

  ضدعفونی
  .ای زنده مانند ضدعفونی پوستضد عفونی عبارت است از نابود کردن عوامل بیماریزا بر روی بافت ه

  
    (Malnutrition ) سوء تغذیه

سوء تغذیه یک حالت غیر طبیعی است که در نتیجه کمبود نسبی یا مطلق یک یا چند ماده مغذی اساسی و یا مصرف 
  .شودزیاده از حد احتیاج به مواد غذایی در انسان ظاهر می
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  بهداشت مواد غذایی
ه اقداماتی است که انجام آنها موجب می گردد یک ماده غذایی از ابتدای تولید تا بهداشت مواد غذایی شامل کلی

  .مصرف آن توسط مصرف کننده سالم باشد و موجب  بیماری ا نسان نگردد
  

  فساد مواد غذایی
     دهد به طوری که خوردن آن ماده برای انسان زیان آور فساد مواد غذایی تغییراتی است که در ماده غذایی رخ می

  .تواند ارزش غذایی را کم کند یا  از بین ببرد یا موجب مسمومیت و بیماری در انسان شوداین تغییرات می. می شود
  

   (Narcotics ) مواد مخدر
 ، بگذارد که مخدرهایی مانند توتونثیرأکه پس از وارد شده به بدن بر یک یا چند عملکرد مغز تاست ای هر ماده

  .گیرد را در بر می0 0مشروبات الکلی و 
  

   (Addiction ) اعتیاد
     کلمه اعتیاد جای خود را به وابستگی دارویی،یه کمیته کارشناسی سازمان بهداشت جهانی  بنا به توص1964در سال 

  drug dependenceبه مفهوم این است که . داد ،رود  به کار می) وابستگی به مواد( که در پزشکی جدید با نام
 استمعال نوعی ماده شیمیایی از نظر جسمی و روانی به آن وابستگی پیدا می کند به طوری که در اثر دستیابی انسان با

و مصرف دارو احساس آرامش و لذت به او دست می دهد اما با نرسیدن دارو دردهای جسمانی و احساس ناراحتی را 
  .تجربه می کند

  
   (Dependency ) وابستگی

 شناختی و وابستگی فیزیولوژیک خود را نشان می دهد و باعث می شود ،تظاهرات رفتاری  با بیماری بالینی است که
  .که فرد مصرف مواد را به رفتارهای دیگر ترجیح دهد

  
  (Substance Abuse ) سوء مصرف

 مواد بر فرد ثیری کهأمیزان ت.  اطالق می شود،ای بر مصرف کننده داشته باشدثیر ناخواستهأبه هر نوع مصرف مواد که ت
  . سوء مصرف خواهد بود،گذاردو زندگی او به جای می

  
   (Empowerment )سازیتوانمند
ها و اقداماتی که سالمت آنها را گیریوسیله آن مردم بر تصمیمه فرایندی است که ب،سازی در ارتقای سالمتتوانمند
  . مشارکت و کنترل بیشتری دارند،ثیر قرار می دهدأتحت ت
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   (At- Risk )  خطردر معرض
ی ول  در معرض خطر هستند،م رفتاری مانند رفتارهای خشن و مجرمانه هستندیافراد و نوجوانانی که دارای عال

  . منفعل و ساکت هستند، افرادی انزوا طلبگروهی از نوجوانان در معرض خطر
  

 Growthرشد  

افت های آن از دوران جنینی تا بزرگسالی که  اعضا و ب،رشد عبارت است از افزایش تدریجی در اندازه های بدن 
  .شامل رشد وزنی و قدی است

  
  کالری

کالری عبارت . گرمای حاصل از سوختن غذا در بدن را با واحدی اندازه گیری می کنند که به آن کالری می گویند
 درجه 16گراد به  درجه سانتی15تواند درجه حرارت یک سانتیمتر مکعب آب را از است از مقدار حرارتی که می

  .گراد افزایش دهدسانتی
  

  مسمومیت غذایی
ختالالتی که در نتیجه خوردن غذاهای فاسدی که به میکروب ها و مواد شیمیایی آلوده عبارت است از مجموعه ا

  .وجود می آیده در بدن ب،هستند
  

  اصول مراقبت های بهداشتی اولیه 
 کنفرانس بین المللی ،یسف و در پاسخ به دعوت دولت شوروی سابقت اجرایی یونیأبنا به تصمیم مجمع بهداشت و ه

.  تشکیل گردید، مرکز جمهوری قزاقستان  در در شهر آلماآتا1978 سپتامبر 12 تا 6های بهداشتی اولیه از مراقبت
تبر در تعریف و ای بود که به نام اعالمیه آلماآتا معروف شد و هنوز سندی معای ده مادهدستاورد این کنفرانس اعالمیه

  .تعیین مبانی خدمات بهداشتی اولیه است
  :  خدمات بهداشتی را به صورت زیر تعریف کرده است،سازمان بهداشت جهانی

های  جامعه قابل های اصلی در زمینه بهداشت که برای همه  افراد و خانوادهخدمات اولیه عبارت است از مراقبت
 اجتماعی کشور است و خدمات را تا حد ، و توسعه اقتصادی م بهداشتی اساسی نظااین خدمات بخش. دسترس باشد

  . می برد،کار می کنندو ممکن به جایی که مردم در آن زندگی 
  

  : عبارت از  PHCا جزا ی 
  آموزش سالمت -1
 بهبود تغذیه و طرز نگهداری مواد غذایی -2

 مین آب آشامیدنی سالم و بهداشت محیطأت -3

  برنامه قابل قبول تنظیم خانوادهبهداشت مادر و کودک همراه با -4
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 واکسیناسیون -5

 کنترل بیماری های واگیر و بومی -6

 درمان ساده  -7

 مین داروی اساسیأت -8

 بهداشت روانی -9

  .مقابله با سوانح و حوادث و بهداشت دهان و دندان به آن اضافه شده است: اخیراً دو جزء دیگر 
  

  بهداشت
..  روانی و اجتماعی را به انسان نشان می دهد،سمی جسالمت  و گسترش ارتقای ،های ایجاد راه،دانش بهداشت

  . افزایش طول عمر و سطح سالمت انسان است، علم و هنر پیشگیری از بیماری ها،به عبارتی بهداشت 
  

  اقدامات پیشگیرانه
  .اقداماتی است که از ابتالی فرد به بیماری و شیوع آن در جامعه جلوگیری می کند

  
  کنترل رشد

ی که در یهال در تندرستی به کمک اندازه گیریست از نشان دادن زود هنگام اختالل در تغذیه یا اختالعبارت ا
 دور بازو و ضخامت چربی زیر ، دور سر، قد،وزن: گیری شامل این اندازه. طول دوران کودکی انجام می شود

  .پوست در ناحیه بازو است
  

  بهداشت محیط مدارس
ای گردد که هیچ اثر نامطلوبی بر گونه محیط آموزشگاه به،ماتی که باعث می گرددعبارت است از مجموعه اقدا

  . روانی و اجتماعی دانش آموزان بر جای نگذارد،سالمت جسمی
  

  بهداشت محیط
 بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به ،بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی 

  .ثیر دارند و یا خواهند داشتأ روانی و اجتماعی انسان ت، جسمی نحوی در رفاه و سالمت
  

  بهسازی محیط
شود به کنترل آن دسته از عوامل فیزیکی که بر رشد های بهداشت محیط است که مربوط میبخشی از فعالیت

بیماریزا  های تصفیه و پاکسازی آب مورد مصرف از آلودگی. گذاردها اثر می تندرستی و بقای انسان،تکامل 
  . دفع صحیح زباله و فاضالب از جمله اقدامات بهسازی محیط است،مبارزه با آلودگی هوا
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   (Environment) محیط
محیط . گذاردمحیط عبارت است از مجموعه شرایط و عوامل خارجی که بر زندگی و تکامل فرد یا جامعه اثر می

  . محیط اجتماعی-3)    زنده( بیولوژیک  محیط -2 محیط فیزیکی   -1: به سه نوع تقسیم می شود
 

  انواع پیشگیری
 پذیرش شخص یا کاهش عوامل اقدامات الزم جهت جلوگیری از ایجاد بیماری یا تغییر حالت: نوع اولیه -1

  .زا استبیماری
 . استم آشکار بالینیی ایجاد عالباها این نوع پیشگیری مربوط به کشف به موقع و درمان بیماری: نوع دوم -2

 دستگاه های  ودهد و اعمال اعضاتوانی حاصل از بیماری را کاهش میشامل اقداماتی است که نا: وع سومن -3
 .بدن را به وضعیت طبیعی بدن نزدیک می کند

  
 (Disease )   بیماری 

ید بدین معنا که وقتی بیماری پیش می آ.  یک حالت ناراحت کننده و رنج آور در جسم یا روان ا ست معموالًبیماری 
  .شوداعمال طبیعی جسم و روان انسان مختل می

  
  زاعامل بیماری

امل عفونی و  غیر عوامل بیماریزا به دو دسته عو.  عاملی است که برای بروز بیماری ضروری است،عوامل بیماریزا 
  .شوندعفونی تقسیم می

  
   (Patient ) بیمار

  .م بیماری را در خود نشان دهدیکسی که عال
  

   واگیردارهای بیماری
های واگیردار از شخصی بیماری. هایی هستند که عامل آنها یک موجود زنده بیولوژیکی به نام میکروب است بیماری

  .به شخص دیگر قابل سرایت هستند
  

   ( Carrier ) حامل
نتقال آن به  باعث ا،م بیماری را داشته باشدیا داده است و بدون اینکه خود عالکسی که عامل بیماریزا را در خود ج

  :حاملین سالم به دو دسته هستند. شودسایرین می
  .شودم بیماری دیده نمیینها عالآحاملین سالم که در  -1
 .حاملین به ظاهر سالم که در یکی از دوره های کمون یا دوران نقاهت بیماری هستند -2
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  مخزن 
 رشد یافته ،مل عفونت در آنها جایگزین شده گیاهان و برخی مواد آلی که عا، حیوان،انسان: مخازن عفونت عبارتند از

  .شودو تکثیر پیدا می کند و باعث انتقال بیماری می
  

  دوره کمون
های مختلف این دوره در بیماری. م بالینی استیمل بیماریزا به بدن تا بروز عالدوره کمون فاصله زمانی ورود عا

  . و از چند ساعت تا چند سال متغیر استاوتفمت
  

  میزبان 
  .دهدای است که در شرایط طبیعی عامل عفونی را در خود جا می حیوان یا انسان زنده،یزبان م
  

  جداسازی
مجزا نمودن شخص مبتال به بیماری واگیر در دوران سرایت بخشی به منظور جلوگیری از انتقال بیماری را جداسازی 

  .گویندمی
  

  واکسیناسیون
پس . منظور از واکسیناسیون باال بردن سطح ایمنی در بدن است. ها استریهای پیشگیری از بیمایکی از بهترین روش

  .شودمنی در بدن ایجاد می دستگاه دفاعی بدن شروع به فعالیت می کند و ای،از تزریق واکسن
  

  مقاومت 
  .گویندهای دفاعی بدن در مقابل حمله عوامل بیماریزا را مقاومت میمجموعه مکانیسم

  
   (Epidemy) یگیراپیدمی یا همه

  .گویند انتشار یک بیماری و شیوع بیش از حد انتظار آن در یک ناحیه و یک زمان را اپیدمی می
  

  (Pandemic) یگیرپاندمی یا عالم
  .که بیماری از مرز چند کشور بگذرد و چندین قاره را مبتال کنداست هنگامی 

  
   (Endemic)  آندمیک

  .نطقه را  آندمیک گویندوجود یک بیماری به طور ثابت در یک م
  
  نیه محیط زیست بیا
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 است که خط مشی رفتار محیط زیستی افراد و )بیانیه محیط زیست انسانی(از دستاوردهای کنفرانس استکهلم تصویب 
 کشور در باره توجه و تعهد آنان نسبت به محیط زیست انسانی 113این اولین بیانیه مشترک . کندها را تعیین میدولت
  :ای به محیط خود و شکل دهنده آن مسئول است برای یاینه استلهکم ذکر می کند که انسان به عنوان وابستهب. است
   بهبود کیفیت زندگی بشر :الف
 مدیریت و استفاده منطقی از منابع زمین به طریقی که همه افراد بشر نه فقط نسل حاضر بلکه نسل های ، حفاظت :ب

  .آینده نیز در آن سهیم باشند
   کاهش و یا از بین بردن آلودگی و تخریب محیط زیست، پیشگیری:ج
  های سنی در زمینه حفاظت محیط زیست و تعادل بوم شناختی آموزش افراد همه گروه:د
  های علمی که در جهت مسایل محیط زیست است ترویج آن دسته از پژوهش:ه
المللی در محو یا تقلیل اثرات سوء های ملی و بینسسات اجتماعی برای برقراری همکاریؤدهی و تشویق م سازمان:و

  های  انسانیفعالیت
  ها از طریق مبادالت عادالنه و خلع سالحظ صلح و ارتباطات متوازن بین ملت حف:ز
  

  :اکوسیستم
 یعنی فضا و عناصر فیزیکی ،محیطی است که از بخش های غیر زنده ) اکولوژیکی(یک اکوسیستم یا نظام بوم شناختی 

  . شیمیایی و بخش های زنده یعنی گیاهان و حیوانات و میکروب ها تشکیل شده باشدو
  : تولید مثل 
 تولید مثل چون در برگیرنده .وجود آمدن نسل جدیدی از موجودات و مهمترین عامل رشد جمعیت استه ب،تولید مثل

  . می شود رویش و تقسیم سلولی است به جای کلمه تولد به کار برده،گذاری تخم،زایش
  

   :جمعیت
  .کنند مکانی را  اشغال می،خصوص های واحد از موجودات زنده است که در زمانی بگروهی از افراد گونه

  
  :طول عمر فیزیولوژیکی

سن و یا کهولت عمر یعنی متوسط دوره زندگی افراد یک جمعیت که در شرایط مطلوب زندگی کرده و در اثر طول 
  .خصوص ثابت استه بمیرند و در مورد جمعیتمی
  

  )Hard water(آب سخت 
   منیزیم و آهن صابون به خوبی کف نمی کند،های حل شده کلسیمآبی که در آن به علت وجود ترکیب
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  )     Acid rain  (باران اسیدی 
صیت خازمین،  کره یهای نیتروژن موجود در هوا دی اکسید و اکسید،بارانی که با حل کردن گازهایی مانند گوگرد

  .کنداسیدی پیدا می
  

   )Refine( پاالیش
  .ای نفت خام را از یکدیگر جدا می کنندزفرایندی که در آن اج

  
   )Fuel  (سوخت  

  .شودای سوختنی است که تنها به منظور تامین انرژی سوزانده میماده
  

    ) Fossil fuel(سوخت فسیلی 
ها سال از تجزبه اجساد و بقایای جانوران و گیاهان میلیون نفت خام و گاز طبیعی که طی ،موادی مانند زغال سنگ
  .روندکار میهمین انرژی بأاند و امروز به عنوان منبع توجود آمدههمدفون شده در زمین ب

  
   )Combustion(سوختن 

  . است صوت و نور همراه،دهد و با ایجاد شعله و آزاد کردن مقدار زیادی گرما واکنش اکسایشی که سریع روی می
  

  )Black gold (طالی سیاه  
  .دهند و ارزش اقتصادی آن را یادآور می شودعنوانی است که به نفت خام نسبت می

  
  )Dirty gold(طالی کثیف 

  . می شودهند و ارزش اقتصادی آن را یادآوردعنوانی است که به زباله نسبت می
  

  : )greenhouse gases  (  گازهای گلخانه ای 
  .شوندای باعث گرم شدن زمین می بخار آب و متان که از طریق اثر گلخانه ،کربناکسیدند دیگازهایی مان

  
  )Ozone Layer(الیه اوزن 

   ت ظ اطراف زمین که از گاز اوزن تشکیل شده و زمین را در برابر تابش پرانرژی و خطرناک  فرابنفش محافپوشش
  .کندمی
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  رویکردهای آموزشی
  آموزش سالمتدر

  
 
ادگیری یک روند ی . است به طرز قابل توجهی باال رفته،سازد دانشی که آموزش و یادگیری را مفید و مؤثر میسطح

که گاهی دانش آموزان  مجبور چرا. الزم است تا دانش آموزان نیز  در فعالیت ها، فعاالنه مشارکت نمایند.تعاملی است
 .  با موفقیت و به خوبی پاسخ بدهند،شود میسختان برایشدرک آن  که یمی شوند به مواد درسی بحث برانگیز

هریک از آنان ترجیح می  .به طور طبیعی دانش آموزان مختلفی شرکت خواهند کرد ،آموزش سالمتدر هر کالس 
طبیعی است . رندهای یادگیری خاص خود را دامعلمان هم سبک  .دهند با سبک های یادگیری خاص خود، یاد بگیرند

  .دوست دارند با سبک یادگیری خود به دانش آموزانشان درس دهندها هم که معلم
داده ، ممکن است دانش آموزان د که خودش برای یادگیری ترجیح میاگر معلمی همواره به سبکی درس ده 

ها با سبک یادگیری او جور در نیاید و در نتیجه نیازهای آن دانش آموزان های یادگیری آنزیادی باشند که سبک
 ، آموزش سالمتآموزان مختلف با سلیقه های مختلف در یک کالس برای برآوردن نیازهای دانش .رده نشودبرآو

   .بسیار مهم است که معلم از رویکردهای آموزشی مختلف در هر بخش بهره بگیرد
 

 های آموزشیاستراتژی

 به هدف ،نش آموزان کمک کندهای آموزشی رویکردی را که یک معلم ممکن است اتخاذ نماید تا به دااستراتژی
های مستقیم، غیر مستقیم، تعاملی، توان به استراتژیها را میاین استراتژی . نمایدهای یادگیری خود برسند ، تعیین می

 . و مستقل طبقه بندی کرد )تجربی(آزمایشی 

اهیت کالسی را که معلم های یادگیری جدیدی خلق کنند و مبرند تا محیطهای آموزشی را معلمان به کار میروش
های خاص روشدر حالی که اغلب، . از گذشته نمایند تریابند ، به نوعی ویژهو شاگرد در طول درس در آن حضور می

  ..ها را ممکن است ذیل استراتژی های مختلفی نیز یافتشیوهرتبط هستند ، بعضی از  مهای معینبا استراتژی
 از هریک از پنج استراتژی ،آموزشی که بیش از همه استفاده می شود هایروشدر صفحات آتی ، تعدادی از 

  . شودمیآموزشی توضیح داده 
 

 آموزش مستقیم

مثالی از  درس به شکل سخنرانی ارایه روش .حور است ماستراتژی آموزش مستقیم تا حد بسیار زیادی معلم
      های نمونه انجام  کوچکی در فصلهای سخنرانیآموزش سالمت در کالس های معموالً .آموزش مستقیم است

  .گیردمی
آوری اطالعات در مدت  روشی بسیار مفید و مؤثر در جمع و استبرقراری ارتباط یک طرفهسخنرانی یک نوع 
  :ها فقط زمانی مؤثرند که سخنرانی  .زمانی بسیار کوتاه است

 مد؛دقیقه به طول نینجا 20دقیقه باشد و بیش از  10-15مدت زمان آن  •
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 توأم باشد؛ ) demonstrations(های گروهی و انواع اعالم حضور با بحث •

 بهره گرفته شود؛چارت اورهد و فیلیپ مثل آموزشیکمک ل ی وسااز  •

 . به کار می رود آموزش سالمت مربوط به طرح مواد درسی گسترش  اطالعات پایهسخنرانی ها در اصل در سطح 
 

 ارزیابی و ارزشیابی

های مناسب ارزیابی برای  روش.دیگر است) یا فردی به فرد( انی ، انتقال دانش از جایی به جایی هدف از سخنر
ها و درست ایدرک صحیح دیگران ، شامل به کار گرفتن ترکیبی از موارد امتحانی مانند مقاله ، پاسخ کوتاه، چندگزینه

د یا از دانش آموزان خود بخواهید یک نقشه مفهومی استفاده نماییآزمون بسته می توانید از مراحل . باشد و غلط می
  .برای شما طراحی کنند

  
  بازنگری ساختمند

گردد طوری که با این چیدمان ، بازنگری ساختمند به نوع سازماندهی و مرتب کردن موضوعات و مفاهیم برمی
 به شکل ،اول هر فصل را در اغلب این بازنگری ساختمند .دانش آموزان بهتر موضوعات و مفاهیم جدید را بفهمند 

  .کنیممشاهده می ) advanced organizer(یک سازمان دهنده پیشرفته 
  

  ارزیابی و ارزشیابی 
برند ، معلمان به کار می ) organizer(  به عنوان یک سازمان دهنده معموالًاز آن جا که بازنگری ساختمند را 
  .خیلی مایل نیستند آن را ارزیابی کنند

  مقایسه
 :هاها و تفاوتقایسه ، یعنی یافتن شباهتم

 ها را بسط دهید؛جزییات را مشاهده کنید و شاخص •

 ها تعیین کنید ؛ها را بر اساس شاخصشباهت •

 ها جستجو نمایید و به صورت الفبایی مرتب نمایید ؛ها را بر اساس شاخصتفاوت •

 .خالصه نمایید •

  ارزیابی و ارزشیابی 
هایی در الگوهایی مانند سوابق حکایت گونه توان به عنوان شاخصآمد می سمت مقایسهکه در ق راایچهار مؤلفه

)anecdotal records ( هاها  و تعیین مقیاسلیست، چک) rating scales ( الگوهای  “که در بخش به کار برد
 .این راهنمای ماده درسی آمده است  ”ارزیابی و ارزشیابی 

  سؤاالت تعلیمی 
چه  “ “‚)کجا( چه جایی  “،    ”چه چیز “اند و اغلب با االت ، سؤاالتی هستند که بیشتر همسو و واقعیاین قبیل سؤ

  .شوندشروع می ”چگونه یا چه طور  “، ) کی ( ” زمانی
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  ارزیابی و ارزشیابی
نیاز های آموزان پیشرفت خود را ارزشیابی می کنند و طبق سؤاالت آموزشی ، یک مؤلفه قوی است که در آن دانش

جهت ارزیابی میزان . گیردگیری، در تلفیق با محتوا مورد استفاده قرار میروند تصمیم. پردازندمیبرآن خود به مرور 
تواند از سؤاالت آموزشی خود آموز ، معلم میفهمیده شدن محتوای درس و بررسی روند ارزیابی پیشرفت دانش

  .استفاده نماید

زنده و یا ضبط شده نشانگر فعالیت فعلی  ) مصاحبه  /درس  ( شفاهی ارایهیا یک از آن جا که تکلیف نوشتنی 
تواند با استفاده از تعیین مقیاس ، ها برای ارزیابی استفاده کرد ، معلم هم میتوان از آنآموز است و به راحتی میدانش

  بر اساس عناصر محتوایی و نیز هاشاخص . چک لیست ، یا سوابق حکایت گونه پیشرفت دانش آموز را ضبط نماید
 .باشندمی ”گیریمرحله تصمیم “آموز ازمیزان کاربرد دانش

 :شاخص های محتوایی ممکن است شامل موارد زیر باشند

 آموز و طرح کار خود  برای نیل به هدف ؛تطبیق هدف دانش •

 چارچوب زمانی ؛ •

 سیستم حمایتی؛ •

 .شوندمیها دیده لیستنکاتی که به طور معمول در چک •

  :ها شامل تجربه موارد زیر باشدامکان دارد پردازش شاخص
 طراحی؛ •

 آوری اطالعات ؛جمع •

 ؛سازماندهی اطالعات •

 ها؛تحلیل اطالعات برای کاربردی کردن آن •

 ها ؛تصمیم گیری درباره آن •

 ها ؛ایجاد یک کل ، از سلسله بخش •

 .مرور •

  آموزش غیر مستقیم 
 : مستقیم فقط زمانی مؤثر هستند کههای آموزش غیرروش . استمحور _انش آموزد.استراتژی آموزش غیر مستقیم 

 فکر کردن به نتایج مطلوب باشد ؛ •

 یا نتایج میان فردی مطلوب باشد؛ هارزش، انگرش ها •

 روند کار نیز به اندازه نتیجه کار مطلوب باشد؛ •

برای   آنها دهیمفاهیم یا تعمیم ) retention(و یادسپاری ) understanding( فهمای باشد کهتوجه به گونه •
 شده باشد؛ آموزان امری شخصی و درونی دانش

 .توانایی یادگیری دایمی مطلوب باشد •

  :آموزشی غیرمستقیم از این قرار است های روشبعضی از نمونه های موجود در 
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  نقشه های مفهومی 
  آموزش سالمتدر ماده درسی . دت را ارتقا دهد آموزشی می تواند یادگیری خالق معنی دار  و  بلند مروشاین 
شوند که به این ترتیب دانش آموزان متوجه می. گردد به منظور تشویق دانش آموزان استفاده میمفهومی غالباًدهینقشه

 .دانسته اند ، ارتباط وجود داردچقدر بین اطالعات جدید و آن چه می
 

 :نقشه دهی مفهومی

 ؛های سلسله مراتبی بین مفاهیم کلیدی و نشان دادن ارتباطمفاهیمتکنیکی است برای تعیین  •

 تواند یادگیری و یادآوری را تسهیل نماید؛می •

 تواند باورهای کلیدی را برای دانش آموزان شفاف سازد؛می •

برای ارتقای مفهوم موضوع درس ، سفرهای  ) pre-instuctional(آموزشی تواند به عنوان ابزار پیشمی •
 های کالسی مورد استفاده قرار گیرد؛ی یا فعالیتامنطقه )علمی(

 تواند به منظور مرور موضوع درس مورد استفاده قرار گیرد؛می •

 در زمینه دانش و فهم آن مورد استفاده قرار گیرد؛) self-evaluate ( ارزیابی _خودتواند برای رشد می •

 .ای از یک فصل یا یک درس به دست دهدتواند خالصهمی •
 

  ارزیابی و ارزشیابی
، یک فعالیت ترکیبی  )engaging activity(دهی مفهومی به عنوان یک فعالیت درگیرکننده وقتی نقشه

)synthesis activity (  یا فعالیتی مورد استفاده قرار می گیرد که اطالعات شناختی)diagnostic information  
اند آوری کردههای مفهومی جمعآموزان در ارزیابی نقشهی که دانشپس لحاظ کردن نوع اطالعات. را فراهم می آورد) 

معلمان نیز  .شوند ضبط میشیوههایی باشند که در این ترین دادهگونه شاید مناسبحکایتسوابق .بسیار مهم است
 :گونه را بر نکته های زیر بگذارندممکن است بنای موارد حکایت

 شامل شدن مفاهیم مورد نیاز ؛ •

 د رابطه میان ارتباطات مفاهیم ؛ایجا •

 های مفهومی ؛رشد دانش آموز در پیشرفت نقشه •

 . مفهومی هایمنطق یا خرد به کار رفته در ساختار نقشه •

  .وارد کرد  )که در بخش بعدی این راهنما آمده (گونه حکایتتوان در الگوی سابقهها را میاین شاخص
های مفهومی  ارزیابی نقشه” یاد بگیریم چگونه یاد بگیریم “ در  )Novak and Gawin،1994( نواک و گاوین 

های ترسیم شده میان دهی به سطوح سلسله مراتبی که در نقشه مشخص شده و ارتباطآموز را از طریق نمرهدانش
 .کندآورد توصیه میای که میمفاهیم و نیز نمونه

 له أحل مس

ها برای رسیدن به پاسخ سؤاالت یا گردد که افراد یا گروههایی برمیگیری یا سلسله گامحل مساله به روند تصمیم
 :ها شامل موارد زیر است این گام. کنندحل مساله استفاده می
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 ؛ بیندیشیدکنید نید و احساس میدادرباره آنچه از موضوع می .1

 ؛واقعیت ها را بیابید . تحقیق کنیددرباره موضوع  .2

 ؛کشف کنید ایگزین ها و  پیامدهای آن را  ج.  مطرح کنیدچالش مد نظر را  .3

 ؛تعیین کنید هدف شخصی برای خود یک . تصمیم بگیرید .4
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 و ارزشیابی   ارزیابی

 
گونه خود وارد کنند حکایتیا الگوی سابقه ، تعیین مقیاس، لیست خوددر چکها را شاید معلمان بخواهند این گام

 .ها هستندها همان شاخصاین گام .تا از این رهگذر بتوانند اطالعات مربوط به دانش آموز را ضبط نمایند

  
  مطالعات موردی

شود که در آن هایی نوشته میتاین سناریوها  براساس موقعی .گرددمطالعات موردی به سناریوهای تعیین شده برمی
 .کننداجرا، نتیجه گیری ، خالصه یا  توصیه می تحلیل ،ضبط، آموزان مشاهده،دانش
 

  ارزیابی و ارزشیابی 
آموزان طرح کار در آن دانشکه آموزان های ارزیابی کارکرد دانش به عنوان راهآموزش سالمتمطالعات موردی در 

- آیتم  )performance(توان برای نشان دادن مطالعات موردی را می. آل است  ایدهکالس را تدوین می کنند، بسیار

، یک فرم های یک چک لیستتوان در حکم شاخصگیری را میشش مرحله روند تصمیم. ه کار برد های یک آزمون ب
ای در بخش وردی پایهمی توانید به چک لیست پیشنهادی مطالعات م. گونه یا تعیین مقیاس به کار برد حکایتسابقه

  .الگوها مراجعه نمایید
  

  خواندن برای درک معنا 
ر اساس معنای تحت اللفظی و ضمنی بمعنا . گرددخواندن برای درک معنی به تعیین اطالعات از سوی نوشته برمی

  .آموز است متن و بر اساس پیشینه تجربی و مفهومی دانش
  

  ارزیابی و ارزشیابی
ارزیابی درست از . خواندن برای درک معنا است ) application(  و ارزشیابی ، کاربرد منظور از این ارزیابی

یک ابزار نمونه ارزیابی ، چک لیستی است .است )  performance(های عملکردی ها یا ارزیابیکاربرد شامل آزمون
شود در بخش ی درک معنا تهیه میکه به منظور ارزیابی توانایی دانش آموز برای استفاده از اطالعات در خواندن برا

  .الگوهای همین راهنما آمده است
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   )Reflective Discussions( فکریهای بحث
یق مباحثه در مورد یک موضوع کند تا به طور فردی یا گروهی ، از طرآموزان را تشویق می دانشفکریبحث 

  .تر بیندیشندعمیق
  

  ارزیابی و ارزشیابی
ای که ابزار ارزیابی نمونه. ها همین جا باید بررسی شودو مشارکت دانش آموزان در بحث ارتباطی مؤثر مهارت های

  .در بخش الگوهای این راهنما آمده ، سوابق حکایت گونه در بحث متفکرانه است
  

   )Cloze Procedure(رویه کلوز 
د و دانش آموزان باید گردد که در آن کلمات کلیدی از متن حذف می شون کلوز به یک استراتژی بر مییهرو

  .ها بگذراندکلماتی را براساس معنای ساختاری در متن بیابند و به جای آن
  

  ارزیابی وارزشیابی
تواند پاسخ های دانش دهد و بنابر این معلم میروال کلوز به این ترتیب است که ابزاری برای ارزیابی به دست می

تواند برای ضبط برداشت دانش آموزان از موارد زیر کایت گونه نیز میسابقه ح. بی کندآموزان را بر اساس معنا ارزیا
  :مناسب باشد

  واژه شناسی متناسب با موضوع •
  جریان معنا •

  
   )  Interactive Instruction(آموزش تعاملی

ای پیش از آن که اعض. گیردرا به کار می )  learner( نوآموزان )  مختلف ( های استراتژی آموزشی تعاملی گروه
 ، بسیار مهم است که هرکدام از کاری که قرار است انجام دهند ، این که چقدر وقت    منصوب به کار شوند،هر گروه

  .خواهند داشت و نیز از مراحل ضبط یا گزارش به طور کامل آگاهی داشته باشند
که دانش آموزان از  این است آموزش سالمتالزمه  استفاده صحیح و کارآمد از استراتژی آموزشی تعاملی در 

موارد زیربنایی اندکی از جمله احترام به نظر دیگران ، مهارت های خوب .  آگاه باشند  گروهویژه پویایی مهارت های
-واحدهای نمونه طوری تعبیه می.  ضبط کردن و گزارش تهیه کردن وجود دارندمهارت هایگوش دادن ، و باالخره 

آموزان را حین تمرین هدایت  گروه آشنا کنند و پیشرفت دانشپویایی ت هایمهارموزان را با این آشوند که دانش
  .کنند
   

   )Debates ( همناظر
ای رسمی در زمینه کسب مهارت استدالل منطقی آموزان را در مسابقه آن، دانشارایهآماده کردن یک مناظره و 

  .دهدشرکت می
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  ارزیابی و ارزشیابی

ها لیستگونه ، چکحکایتهای سوابقشیوههر اطالعاتی را مبنی بر ضبط  فنون ارزیابی مناسب ممکن است
  .ها را شامل شودمعاینات، یا تعیین مقیاس

  
  ایفای نقش

رای ایفا کردن شود که درآن به هریک از دانش آموزان یک گروه ، بخشی یا نقشی بایفای نقش به فعالیتی گفته می
برند که یادگیری از روندهای خاص یک گروه یا فهمیدن احساسات کار می را اغلب زمانی به شیوهاین . محول گردد

  .دیگران مد نظر باشد
  

  ارزیابی و ارزشیابی
در هریک از الگوهای سوابق را ها های جدیدی استفاده کند و آنشاخصایفای نقش از تواند در مورد هر معلمی می

  .ها یا تعیین مقیاس وارد نمایدلیستحکایت گونه ، چک
  

  میزگردها
آموز درباره موضوعی در مقابل بقیه کالس شود که در آن هر دانشآموزان گفته میمیزگرد به گروه کوچکی از دانش
  .  اطالعات یا اظهارنظر می پردازدارایهو تحت هدایت یک رییس جلسه به 

  
  ارزیابی و ارزشیابی

ی برای ارزیابی عملکرد دانش آموزان در تعیین مقیاس ، چک لیست ها و سوابق حکایت گونه ، فنون مناسب
نمونه ای است که به عنوان  شفاهی موضوع ، ارایهبرای  ) holistic( تعیین مقیاس جامع نگر یک. مناظرات هستند 

  ..مثال آورده شده و معلم می تواند روش خود را با آن منطبق نماید
  

  تمرین با همساالن
اطالعات مفهومی با یک ها یا شود که در حال تمرین و تعریف مهارتیتمرین با همساالن  شامل دانش آموزانی م

  . هم سن و سال خود هستندآموزدانش
  

  ارزیابی و ارزشیابی
کنند و خود نیز گیرد که در آن دانش آموزان ، چالشی را مطرح میدر این ماده درسی، تمرین با همساالن قرار می

توانند از ابزار ضبط حکایت که میزان مشارکت و ها میمعلم. پردازند کاو میها و نتایج آن به کند ودرباره جایگزین
  .کند ، استفاده نمایدتالش دانش آموز را پررنگ می
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   )Co-operative Learning Groups(های یادگیری جمعیگروه
های  شهای یادگیری جمعی با شخصیت دانش آموز ، متجانس است و دو تا شش عضو دارد که در نقگروه

  .های یادگیری جمعی استای از گروهین بخش خواهد آمد ، نمونهایی که در هامعما. اندمتنوعی با هم شریک
  

  ارزیابی و ارزشیابی
  . در بخش الگوهای این مستند آمده است گروه منمهارت های /عملکردمثل  یک ابزار خود ارزشیابی،

  
  معما

سایر افراد دارای شوند و بعد با می ) expert(ر و متخصص اهوع مآموزان در مورد یک موض ، دانشروش در این
  .شوندر مورد موضوع تعیین شده مواجه می و متخصصان دیگر دمهارت

  :به منظور هدایت و پیشبرد یک معما
  ؛ می کند  هر دانش آموز سهمی از آن ماده درسی را که قرار است معرفی شود ،دریافت •
ها در این بحث. کنند  بحث و تبادل نظر میبارش افکار جمعیهای د و شیوههای متخصص در مورد مواگروه •
  پردازند؛ها میهای خود نسبت به سایر اعضای گروه برداشتارایهبه 
و از سایر  هاست تدریس نمایندگردند تا سهمی از درس را که بر عهده آنهای خود بازمیمتخصصان به گروه •

  .د بگیرندنیز چیزهایی یا هااعضای گروه
  

  ارزیابی و ارزشیابی 
توان در پرونده کاری هر دانش آموز وارد کرد و در طول  گروهی مشترک، را میمهارت هایگیری ، یاس اندازهقم

  .زمان از آن استفاده نمود
  

  بارش افکار جمعی
 دانش آموز نقش تسهیل معلم یا یک. برندهای تخیلی به کار میحلها و راه را برای تعمیم ایدهبارش افکار جمعی

  .نمایند ضبط می را کنند و نظرات دانش آموزانکننده را ایفا می
  :شود که گشایی جمعی زمانی مفید و مؤثر واقع میگره
  تمامی اظهارات مورد قبول باشد؛ •
  بر کمیت بیشتر از کیفیت تأکید شود؛ •
  آمیز و بعید باشد؛فتد، هرچند اهانتااق بی  اجازه دهید آن چه قرار است پیش آید ، اتف.هیچ نقدی مجاز نیست •
  صورت گیرد مگر آن که به منظور شفاف سازی اهداف بحث باشد؛نباید هیچ بحث یا قضاوتی  •
  ؛های دیگران بسازندبر اساس ایده) هایشان را ایده( توانند ها میآدم •
  .زمانی مشخصی به آن اختصاص داده شودباید  •
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های مورد ، مرتبشان کرد و بعد بنا بر شاخصتوان آن ها را با هم ترکیب کرد  کرد ، میوقتی تمام ایده ها تعمیم پیدا
  .توافق آن ها را ارزشیابی نمود

اختن  به عنوان وسیله منعکس س”روند تصمیم گیری “ جمعی در سطح الف بارش افکار ، از متآموزش سالدر 
 جمعی را بارش افکار. شودکنند ، استفاده میی احساس مید و در مورد موضوع خاصداننآنچه دانش آموزان از قبل می

 ، وقتی که دانش آموزان به بارش افکار جمعیسطح ب نیز  از . برندنیز به عنوان ابزار تحقیق در سطح الف به کار می
  .کندکند و کاو گزینه های خود می پردازند ، به خوبی استفاده می

  
  ارزیابی و ارزشیابی

گیرد های یادگیری جمعی مورد استفاده قرار میه در محیط گروبارش افکار جمعید زمانی که تواننمعلمان می
نمونه ای هم در .  پسندیده تر و مقبول تری در ضبط داده باشدگونه شاید محکایتسوابق. تصمیم به ارزیابی آن بگیرند

  .بخش الگوها آمده است
  

   )Indipendent Study(مطالعه مستقل 
اند که در طرح ماده  مطالعه مستقل روشهای تحقیقی دوو پروژه ) learning contracts(ی یادگیریقراردادها

 . وجود دارندآموزش سالمتدرسی 

. گیرنداستفاده قرار می  به طور مستمر موردآموزش سالمتقراردادهای یادگیری در هر واحد  از طرح ماده درسی 
اهداف شخصی خود را ابراز دارند و طرح / ت تا دانش آموزان هدفبرای تعیین و اجرای یک طرح کار الزم اس

آموزش قراردادهای یادگیری در . راستای آن را طراحی نموده تا بتوان آن ها را برآورده ساخت کارهای همراه یا هم
  .تصحیح می باشد- شامل ساختارهای حمایتی و تاریخ های ارزشیابی و در صورت لزوم ، مرورسالمت

  
   و ارزشیابیارزیابی

به . یاد می شودروند تصمیم گیری های کار در سطح ج  از از قراردادهای یادگیری در این برنامه، با عنوان طرح
که در بخش الگوهای این های کار تعیین مقیاس برای طرحتوانند به های کار ، معلمان میمنظور ارزیابی این طرح
  .راهنما آمده مراجعه نمایند

  
  حقیقیپروژه های ت

های تحقیقی یا دانش آموزان در پروژه.  می باشندآموزش سالمتهای تحقیقی بخش منسجمی از سطح میانی پروژه
  .شوندهای کوچک درگیر میبه طور جداگانه یا به عنوان شریک و اعضای گروه

  
  ارزیابی و ارزشیابی

 چارچوبی برای نمره دهی به یک ا با تیتر با بخش الگوهای این راهنما مشورت کنید تا  جایگاه چک لیست نمونه ر
  .معین کندنوشتاری  ) assignment(پروژه یا یک تکلیف
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  گزارش ها
هدف گزارش ، تشویق دانش آموز برای ابراز دانش . ممکن است گزارش به شکل مکتوب ، تصویر یا شفاهی باشد

  .استفاده می کنندروند تصمیم گیری طح الف از ها در س از گزارشمعموالً. هایش در مورد موضوع انتخابی باشدو ایده
  

  ارزیابی و ارزشیابی 
تعیین مقیاس جامع نگر برای نمره دهی به یک مقاله ، چارچوبی معلمان می توانند در زمان ارزیابی یک گزارش به 

  .ندمراجعه نماینوشتاری ، یا به یک ارزیابی گزارش  ) assignment(برای نمره دهی یک پروژه یا تکلیف 
  

   ) Homework(تکلیف
شود و او را موظف شود که بر عهده دانش آموز گذاشته میاطالق می ) assignments(کلیه وظایفی  تکلیف به

  . آن ها را تکمیل نماید ،نماید در طول مدتی که از کالس دور استمی
ک فن ارزیابی و یک توان به عنوان یرا می ) homework assignments(وظایف تکلیف گونه دانش آموز 

  . آموزشی به کار بردشیوه
  

  ارزیابی و ارزشیابی
شود ، بسیار مهم است که دانش آموزان باید از آغاز کار ، اگر تکلیفی با هدف ارزیابی ، به دانش آموزان محول می

 کردن یک مدل های تعیین شده ، درستانواع مختلف تکلیف وجود دارد مانند سؤال. در جریان این هدف قرار بگیرند
بخش الگوها را نیز برای ابزارهایی که  .فنون ارزیابی نیز باید با قالب تکلیف هماهنگ باشد. ، یا نوشتن یک خالصه

  .توان به کار گرفت تا تکلیف نوشتاری مناسب را انتخاب کرداین ابزارها را می. مفیدند چک کنید
  

  یادگیری تجربی

  :این استراتژی . های زیر توصیف کردن به صورتتوااستراتژی یادگیری تجربی را می
  محور است؛ -دانش آموز •
  کند نه نتیجه کار؛بر روند کار تأکید می •
  دهد؛ تا حد زیادی افزایش می رامیزان درک و یادسپاری •
دهند چه کاری دارند دانش آموزان را برای مشارکت فعاالنه و درس دادن به یکدیگر ـ هنگامی که توضیح می •
  کند ؛ند ـ تشویق میکنمی
تعمیمی شود و بعد فرمول یک قانون ، یک مفهوم یا هایی داده مینخست تصاویر یا مثال( به کل است  ءاز جز •

  ؛)شوداز آن نتیجه گرفته می
  محور است؛ -فعالیت •
های محیطاند در اند بیندیشند و آنچه را یاد گرفتهای که داشتهخواهد تا در مورد تجربهاز دانش آموزان می •

 دیگر هم به کار ببرند؛
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  :شامل پنج فاز است •
  ؛)دهدفعالیتی که روی می( تجربه کردن  .١
  ؛)واکنش ها و مشاهدات( تسهیم  .٢
  ؛)اندالگوهایی که به طور قطع تعیین شده( تحلیل  .٣
  ؛)شوندمفاهیمی که بسط داده می( استنباط  .٤
  .قعیت های جدید تدوین می شوندهایی که برای به کار بردن انواع یادگیری در موی طرحاجرا .٥

  
  ایمنطقه)علمی ( سفرهای 
گردد که به منظور تأمین اهداف آموزشی و آموز برمی های دانشای به آن قسم از فعالیتمنطقه) علمی ( سفرهای 

  .گیردخارج از کالس انجام می
  

  ارزیابی و ارزشیابی
) علمی ( انتخاب نوع ارزیابی با هدف سفر . جود دارد ای ومنطقه) علمی( های زیادی برای ارزیابی سفرهای راه
الزم است هر معلمی از میزان هماهنگی فنون ارزیابی با . شودهای مورد انتظار از دانش آموز تعیین میای و نتیجهمنطقه

  .اهداف طرح شده برای یادگیری مطمئن شود
این سفرعلمی به کدام یک از : ی بپرسد مانندهر معلم حین طرح ارزیابی و ارزشیابی ممکن است از خود سؤاالت

زان تنها کار می  آیا دانش آموفاده خواهد شد؟آموزی استهای دانشاز کدام گروه ف یادگیری اشاره خواهد کرد؟اهدا
  کنند یا گروهی ؟

  
  نظرخواهی ها

های شیوهدانش آموزان .  پاسخ های ویژهآوری اطالعات از یک نمونه ، به منظور تعیین بسامدنظرخواهی یعنی جمع
  .خوانندنظرخواهی را در ریاضیات سطح میانی می

  
  ارزیابی و ارزشیابی
با ( توان از چک لیستی هایی را میر ساختن یک ابزار نظرخواهی، شاخصهای دانش آموزان دبرای ارزیابی توانایی

  .انتخاب کرد)  روند کاربرد ارزیابیمهارت های عنوان 
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  بیارزشیا یروش ها
  

 :ها بر مؤثر بودنارزشیابی

 ؛)مانند ارزشیابی برنامه ( مدرسه های  برنامه

 ؛)مانند ارزشیابی برنامه درسی (  مؤثر بودن برنامه درسی

 و؛ ) ارزشیابی معلم -مانند خود(  مؤثر بودن آموزش 

  .توجه دارند) آموز مانند ارزشیابی دانش( آموز  پیشرفت در یادگیری دانش

  
  ی برنامهارزشیاب

های یک برنامه مدرسه به آوری و تحلیل اطالعات درباره بعضی از جنبهمند  از جمعارزشیابی برنامه ، روندی نظام
  .گیری استمنظور گرفتن یک تصمیم یا برقراری ارتباط با دیگران در روند تصمیم

  :توان در دو سطح هدایت کردارزشیابی برنامه را می
 ؛ یا وسمی در کالسدر یک سطح تا حدی غیرر

  .های موجود در مدرسهبندی رسمی تر در سطح کالس ، مدرسه یا تقسیم
    آموزان ای که به دانشآیا این برنامهکه گیرد تا تعیین کند برنامه ارزشیابی در سطح کالس مورد استفاده قرار می

  : شودارایهخواهد می

 .و هم اهدافی را که در برنامه درسی تجویز شدهکند آموزان را برآورده می هم نیازهای دانش -

- به عنوان مثال، اگر درس. مر دارد روندی مستطور قطعبهگیرد، اما  در پایان برنامه انجام نمی ارزشیابی برنامه لزوماً

ث رسد که  یادگیری مدنظر یک مبحگیرند یا به نظر نمیآموزان آن ها را خیلی قوی نمیباشند که دانشهای خاصی 
  .درسی را نشان دهند ، ریشه مشکل را باید پیدا کرد و تغییرات الزم را انجام داد

اطالعات گردآمده از ارزشیابی برنامه . شودعلم به استادی اندیشمند تبدیل میها درسطح کالس ، مبا ارزشیابی برنامه
  .کندبه معلم در طراحی برنامه و گرفتن تصمیم برای بهبود وضع کالس کمک می

  
  ارزشیابی ماده درسی

     شوند و آیا نیازهای دانش آموزان را برآورده دانستن این که آیا مواد درسی جدید به طور مفید و مؤثر اجرا می
ارزشیابی ماده درسی ، در هر سطح از زمینه های تخصصی . سازند یا نه ، خود نیازی است که باید بدان پرداختمی

)provincial  ( آوری اطالعات مواد درسی و قضاوت در مورد مؤثر بودن آن ها را از نظر تأیید و که باشد، جمع 
دلیل عمده ارزشیابی ماده درسی ، مطرح کردن انواع بهبودها و اصالحات در . شودهای تخصصی شامل میوثوق زمینه

نابع یا خدمات جاری به این قبیل پیشرفت ها ، تغییراتی را در راهنمای ماده درسی و یا تهیه م. ماده درسی است
  .گیردمعلمان در برمی
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 تمام شرکای عمده است که ) collaborative(و گروهی  ) shared(ارزشیابی ماده درسی ، تالشی مشارکتی 
    اعتباربخشی به ماده درسی ، آزمون  معلمان در ارتقای ابزار ،. گیردمیآموزشی را در این زمینه تخصصی در بر 

  . دکننها شرکت می ، نمره دهی و تفسیر داده ) field testing(های علمی عرصه

) administrators(ارزشیابی ماده درسی،اطالعات از جانب دانش آموزان، معلمان و مجریان طرحبرآورد  در
دهد که ماده درسی ای را نشان می درجه،بینندسب شده از سوی کسانی که آموزش میاطالعات ک. شودآوری میجمع
      شود در ضمن، این اطالعات ، نقاط قوت و ضعف ماده درسی را نیز مشخص امی که به آن برسد ، اجرا میهنگ
اند و دهد چقدر خوب نتایج یادگیری مورد نظر را گرفتهاطالعات به دست آمده از دانش آموزان نشان می. کندمی

  . به دست می دهدتآموزش سالمهای دانش آموزان نسبت به هایی درباره نگرشنشانه

. توان درون این حوزه ارزشیابی ماده درسی گنجاندگیرند، میهای تخصصی قرار میتمام مواد درسی را که در زمینه
ها را توان از این به بعد این ارزشیابیدر طول فاز اجرای مواد درسی جدید و به طور مرتب بر یک مبنای چرخشی می

  . جزییات ارزشیابی ماده درسی آمده است توضیح بیشتر در مورد. هدایت کرد

  

  خودارزشیابی معلم 
 ، معلمان باید آموزش سالمتدر برنامه . ارزشیابی توسط معلم است -یکی از جوانب خوب و مثبت تدریس ، خود

  :ندتوانند سؤاالت زیر را از خود بپرسآن ها می. های پیشرفت را تعیین کنندهای خود را ارزیابی  و حوزهتوانایی

های آن شیوهها و اهداف بنیادینش ، فعالیت فلسفه آن ، ؟تا چه حدی با این راهنمای عملی ماده درسی آشنایی دارم
  شناسم ؟ را می

  آورم با ماده درسی مورد نظر تطبیق به دست می) در تدریس این ماده درسی( تا چه حدی تجارب عملی که من 
  کند؟می

   آن اهداف بنیادین برآورده شده است ؟ کهزان چگونه بنا کنم تا مطمئن شوممشاهدات خود را از دانش آمو

  آیا برای در اختیار قراردادن اطالعات به دانش آموزان و والدینشان سیستمی دارم یا خیر؟

  کنند؟آورم ، پیشرفت میآیا همه دانش آموزان درست طبق نتیجه تجاربی که من به دست می

های آموزشی و محیط کالس را در صورت لزوم با نیازهای فردفرد شیوهده درسی ، وضوعات و عناوین ماآیا م
  دانش آموزان تطبیق می دهم؟

و  )Common Essential Learnings(های ضروری مشترک  یادگیریهای موجود میان تا چه حدی رابطه
  فهمم؟ را میآموزش سالمتماده درسی 

  کنم یا خیر؟ ضروری مشترک را دخیل میهایا در روند طرح درس خود ، یادگیریآی
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و نیز نظارت بر معلمان گری همساالن مربیارزشیابی بسیار مهم است ، ارزشیابی معلم نیز شامل  -از آن جا که خود
ارزشیابی معلم ، حاصل نوعی تفکر  -خالصه آن که خود. باشدمی ) administrators(توسط مجریان طرح 

ها را باید طوری شهر دوی این رو.  و نیز بر اساس نحوه آموزش معلم استموزش سالمتآمنتقدانه بر اساس برنامه 
  .در نظر گرفت که از رشد معلم ، حمایت کند و باعث ارتقای یادگیری دانش آموز شود

) چه نظارت از سوی معلم باشد ، چه از سوی معلمین هم پایه (در طرح و بحث درباره بررسی یک درس 
اهداف آن ، محتوای ) از نظر : ( ها باید برمبنای ماده درسی مدنظر باشدبی درس یا سلسله درسهای ارزیاشاخص

  :هایی که باید پرسید پرسش،هاشیوهها و پیشنهادی ، انواع فعالیت

  اهداف بنیادین این فصل چه بود؟

  اهداف یادگیری ویژه این درس چه بود؟

   شد؟چه فعالیت هایی برای برآوردن این اهداف طرح

   را نشان می دهند؟آموزش سالمت به حد کافی و خوب فلسفه و محتوای ماده درسی هاآیا این اهداف و فعالیت

   و این درس عالقمند می آید؟آموزش سالمتتا چه حدی معلم به نظر نسبت به برنامه 

  تا چه حدی این اهداف برآورده شده است؟

 آموزش سالمتردی خود ، دستاورد بعضی از اهداف ماده درسی باید توجه داشت هر دانش آموزی به شیوه های ف
  .را نشان می دهد

  

  ارزشیابی دانش آموز
معلمان بر اساس . مقاصد اصلی این ارزشیابی ، کمک به دانش آموزان در یادگیری و در نتیجه ارتقای آموزش است 

- درباره پیشرفت دانش آموزان قضاوت،کننداطالعاتی که از طریق فنون مختلف ارزیابی از دانش آموزان گردآوری می

یگر به های آموزشی به معلمان ، و از سوی د سو ، در طرح درس و تطبیق برنامهاین اطالعات از یک. کنند هایی می
 گزارش پیشرفت، به  دانش آموزان ارایهها برای از این ارزشیابی. کند دانش آموزان کمک مییادگیری مفیدتر و مؤثرتر

       استفاده ،است) ارتقای سطح دانش آموزان( هایی که مربوط به چنین مواردی گیریینشان و نیز در تصمیمو والد
  .شودمی

و منتقد ، یادگیری مستقل ، هایی مانند تفکر خالق های غیرسنتی ، برای ارزیابی یادگیری در حوزه استراتژی
هایی چون مشاهده ، زه بیش از پیش ، معلمان به تکنیکامرو. شودهای اجتماعی و فردی الزم میها و ارزشمهارت
 کنفرانس ، تکالیف شفاهی و ارزیابی روند یادگیری متکی هستند تا به این ترتیب بتوانند درباره عملکرد دانش ارایه

  .آوری کنندآموزان و پیشرفت آنان اطالعاتی جمع



هـــاپیوست   448 

 

ر عهده مدیر و او ب) یا پس رفت(  روند پیشرفت  گزارشارایهاگرچه مسؤلیت تعیین ارزشیابی دانش آموز و 
معلم ، در نوک پیکان تصمیم . دهد اما معلم در کالس خود این وظیفه را به طور روزانه انجام میمسؤالن مدرسه است

تکنیک های های ارزشیابی منطقی مانند طرح درس دقیق وی با استفاده از روش. قرار داردگیری پیشرفت دانش آموز 
  .دهدای و منطقی این کار را انجام می حرفه و از همه مهم تر یک قضاوت کامالًبی متناسبارزیا

معلمان  از طریق فکر کردن روی عناصر آموزش خود، مانند ارزشیابی دانش آموز، دست به اصالح مهارت های 
پیشرفت دانش آموزان کمک هایشان در ه معلمان در فکر کردن به ارزیابیتواند بهای زیر میپرسش. زنندخود می

  :نماید

درباره آن به اندازه کافی بوده است و آنها  تصمیم گیری مهارت هاینش آموز و آیا به واقع جستجو در مورد دا
  های کالسی به میزان کافی وجود داشته است؟های طرح و اجرای برنامهباالخره آیا توانایی

  متناسب بوده است؟) یعنی سطوح الف ، ب و ج ( گیری د تصمیمهای ارزیابی برای هر سطح از رونآیا استراتژی

  عادالنه بوده است؟/ های دانش آموزان متناسبارزیابی برای سطوح مختلف تواناییهای آیا استراتژی

  آیا دامنه اطالعات جمع آوری شده از دانش آموزان برای تفسیر و ارزشیابی پیشرفت دانش آموزان کفایت می کند؟

اند های متنوع یادگیری فراهم شده که بتوانند به طرق مختلف مواردی را که یادگرفته دانش آموزان روشآیا برای
  نشان دهند؟

آیا نتایج این ارزشیابی به شکل معنی دار و مؤثری در اختیار دانش آموزان ، والدین و سایر آموزگاران قرار گرفته 
  است؟

های خود را در مورد باال پرسیده شد ، معلمان خواهند توانست استراتژیبا فکر کردن به سؤاالتی از قبیل آنچه در 
  .ارزشیابی دانش آموزان ارتقا بخشند

  

  شفاف سازی عبارات
و ارزشیابی ) assessment( به منظور باال بردن درک روند ارزشیابی ، تشخیص میان دو واژه ارزیابی 

)evaluation ( توان به جای همدیگر به کار برد؛ ولی با این روش، امکان لبا میها را غااین واژه. مفید خواهد بود
  .تداخل معانی نیز پیش می آید

آوری اطالعات های متنوعی برای جمع ، از تکنیک مرحلهدر این.  مقدماتی روند ارزشیابی استمرحلهارزیابی 
  .شوددرباره پیشرفت دانش آموز استفاده می

 مانند هدف یادگیری ماده درسی است تا استانداردهاعات در برابر بعضی از ارزشیابی ، سبک سنگین کردن اطال
 این ارزشیابی ممکن است منجر به سایر  که)مانند یک ارزشیابی( ی گرفت بتوان بر آن اساس قضاوتی کرد یا تصمیم

  .کنندتصمیم ها یا اقداماتی شود که معلم ، دانش آموز یا والدین او اتخاد می
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  :رزشیابی دانش آموز وجود داردسه نوع اصلی ا

های از تکنیک ) . diagnostic(و شناختی  ) summative(، برآیندی  ) formative(تکوینی یا سازنده 
  .شودآوری اطالعات برای هر  نوع ارزشیابی استفاده میارزیابی برای جمع

سبت به پیشرفت دانش آموزان در  روند مستمر کالسی است که دانش آموزان و آموزگاران را نارزشیابی تکوینی
  .داردنیل به اهداف یادگیری برنامه ، مطلع نگه می

این ارزشیابی اطالعات ارزشمندی .هدف اصلی از ارزشیابی تکوینی ، ارتقای آموزش و یادگیری دانش آموز است 
این نوع . م را اتخاذ نمایندتوانند تصمیمات آموزشی الزآورد که بر اساس آن ها معلمان میرا برای معلمان فراهم می

ای از اهداف برنامه درسی نایل شده اند و میزان ا بفهمند دانش آموزان به چه درجهکند تارزشیابی به معلمان کمک می
با این ارزشیابی ، دانش آموزان جهت حرکت . ارتقای درک ، دانش ، مهارت ها و نگرش های آنان چقدر بوده است

  . دگیری بهتر پیدا می کنند و تشویق می شوند تا مسؤلیت پیشرفت خود را خود به عهده گیرندهای آتی خود را برای یا

کند تا  از ارزشیابی برآیندی استفاده میمعلم. افتد بیشتر اوقات در انتهای یک فصل اتفاق میارزشیابی برآیندی
وی بدین ترتیب پیشرفت هر دانش . تعیین کند بعد از سپری شدن یک دوره زمانی چه چیزهایی آموخته شده است 

کند و گزارش پیشرفت او را با در نظر گرفتن اهداف برنامه درسی به دانش آموزان ، والدین و بندی میآموز را جمع
  . می دهدارایهسایر آموزگاران ،  

ال ، می توان از به عنوان مث.  برآیندی باشند تکوینی و یا کامالًهایی یافت که کامالًتوان ارزشیابیبه ندرت می
های آموزشی یا سایر جوانب  درباره تغییراتی که در استراتژیگیریارزشیابی برآیندی برای کمک به معلمان در تصمیم

به همین ترتیب هم ، از ارزشیابی تکوینی می توان در . شود ، استفاده کردهای یادگیری دانش آموز ایجاد میبرنامه
بر معلمان الزم است تا هدف . قضاوت ها در مورد پیشرفت دانش آموز استفاده کردکمک به معلمان برای جمع بندی 

 بعدها به صورت برآیندی ،هاخود از ارزیابی ها را برای دانش آموزان شفاف سازند و مشخص کنند که آیا این ارزیابی
  .گیرند یا خیرمورد استفاده قرار می

طی این ارزشیابی معلم . گیرد و پیش از شروع هر واحد انجام می در آغاز سال تحصیلیمعموالً ارزشیابی شناختی
این ارزشیابی . در چه سطحی قرار دارد) از نظر معلومات قبلی و آمادگی برای یادگیری ( می فهمد که هر دانش آموز 

 طوری که کند که کدام یک از دانش آموزان فاقد معلومات مقدماتی ، برداشت یا مهارت های الزم هستند،مشخص می
 یک از دانش از این ارزشیابی در ضمن می توان فهمید که کدام. بتوان کمک های جبرانی را برای آن ها فراهم ساخت

ارزشیابی . آزمون شناختی ، عالیق دانش آموزان را نیز مشخص می کند. های بیشتر هستندآموزان نیازمند چالش
  .های متناسب برای همه دانش آموزان فراهم می کندنامهزم معلمان را برای طراحی برشناختی ، اطالعات ال

  .دنکن را در طول یک سال  یا یک ترم تحصیلی هدایت میهاارزشیابیاین  سه نوع ره،معلمان 

  فاز های روند ارزشیابی
  :ای چهار فازی در نظر گرفتتوان آن را به صورت یک روند چرخه میو متوالی نیست ارزشیابی کامالً
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  . ارزیابی ، ارزشیابی و تفکرآمادگی ،

  .در این روند معلم به عنوان یک تصمیم گیرنده در طول این چهار فاز به رسمیت شناخته می شود

 ، تصمیماتی گرفته می شود که تعیین می کند چه چیزی را باید ارزشیابی کرد و نوع آمادگی مرحلهدر طول این 
هایی که نتایج یادگیری هر دانش آموز  شاخص؟چه باید باشد)  شناختی یا تکوینی ، برآیندی( ارزشیابی مورد استفاده 

آوری اطالعات راجع به های ارزیابی برای جمع و باالخره آن که مناسب ترین تکنیک؟ کدامند، آن سنجید را باید با
آموزش در . ی گیرد هر تصمیمی که معلم در این فاز بگیرد ، مبنای سایر فازها قرار م؟پیشرفت دانش آموزان کدامند

گیری سطوح الف و ب و ج در مرحله تصمیم ، معلم تعیین می کند که چگونه و چه چیزی را درون هریک از سالمت
  .ارزشیابی نماید

ها را می سازد یا  ابزار،آوردهای مختلف به دست میم ، اطالعات را از طریق استراتژی معل ارزیابیمرحله در طول
   برد و اطالعات را درباره پیشرفت دانش آموز گردآوری ارها را برای دانش آموزان به کار می آن ابز،انتخاب می کند

      تصمیمات مهم شامل تشخیص تعصبات و . دهد های خود ادامه میگیریمعلم در این فاز به تصمیم. کندمی
رزیابی و ابزارهای آن و درنتیجه تعیین های ااز میان تکنیک) فرهنگی و جنسیتی مانند تعصبات ( ساختن آن ها برطرف

  .هاستزمان ، مکان و باالخره چگونگی هدایت ارزیابی

، معلم اطالعات این ارزیابی را تفسیر می کند و در نهایت در مورد پیشرفت دانش آموزان خود ارزشیابی در طول 
های یادگیری دانش آموزان و برنامهها یا ارزشیابی است که معلمان در مورد بر اساس این قضاوت. کندقضاوت می

  .گزارش پیشرفتی که قرار است به دانش آموزان ، والدین و سایر پرسنل مدرسه بدهند ، تصمیم می گیرند

دهد تا آن مقدار و حدی را که فاز های قبلی در روند ارزشیابی نسبت به آن موفق شده   به معلم امکان میاندیشه
های ارزیابی را که مورد های ابزاری و تکنیکشیوه ن معلم کارآمدی و متناسب بودبه خصوص ،. اند ، لحاظ نماید
کند تا در اصالحات و یا هرگونه گونه اندیشه کردن به معلم کمک میاین . کندگیرد ، ارزشیابی میاستفاده قرار می

  .تطبیقی که با آموزش و ارزشیابی آتی معلم پیش خواهد آمد، به درستی تصمیم بگیرد

  

  اصول راهنما
آموزش  چارچوبی به دست می دهد که به معلمان در طراحی ارزشیابی دانش آموز در  پنج اصل راهنمای زیر ،

  : کمک می کندسالمت

گیری ، دانش آموزان را قادر می محور است که بر اساس مدل تصمیم - یک برنامه روندآموزش سالمتماده درسی 
ارزشیابی ، بخش ضروری هر سه . ود را به دست بیاورند و آن را حفظ نمایندسازد تا در تمام طول عمر سالمت خ

اده درسی با ارزشیابی تمام سطوح، معلم مطمئن می شود که ارزشیابی مستقیما هم به م. گیری است سطح روند تصمیم
  .شودو هم به آموزش مربوط می
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های ارزیابی الزم است تا استراتژی. دایت شودارزشیابی باید از طریق نتایج یادگیری مد نظر  ماده درسی ، ه
گیری ، قرارها ، های اندازههای مشاهدات ، مقیاسگونه ، چک لیستحکایتمانند سوابق. متنوعی به کار گرفته شود

  .های شفاهی یا مکتوب گزارشارایهها، ارزیابی هم ساالن، ارزیابی -خود

دانش آموزان باید  ) . communicated(نش آموزان قرار گیرد های ارزشیابی باید پیشاپیش در دسترس داطرح
توان بر سر سبک سنگین می. پیدا کنند ) input) (اطالعات ( هایی را برای ورود  فرصت،با توجه به روند ارزشیابی

  .دها و در بعضی موارد بر سر خود شاخص ها معلم و دانش آموزان با هم به مذاکره وگفتگو بپردازنکردن شاخص

نواده ، کالس ، مدرسه و ارزشیابی باید حساس به خا. ارزشیابی باید عادالنه و با رعایت تساوی انجام گیرد
د هایی داده شوباید به دانش آموزان فرصت.  باشدارزشیابی باید عاری از هرگونه تعصبی. های اجتماعی باشد موقعیت

  .های مختلفی نشان دهند خود را به شیوهمهارت هایتا میزان معلومات، درک و 

مثبت ایجاد کند و دانش آموزان را به  ) feedback(باید بازخورد . ارزشیابی باید به دانش آموزان کمک کند 
  .شان تشویق نمایدمشارکت فعال در یادگیری

  

  تکنیک های ارزیابی 

 استفاده کرد که به چگونگی تکنیک های ارزیابی خاص را باید انتخاب کرده و از آن ها برای جمع آوری اطالعاتی
تکنیک های ارزیابی که در هر زمانی مورد . نیل دانش آموزان به اهداف یادگیری این ماده درسی مربوط می شوند

مانند معلومات ، ( استفاده قرار می گیرند ، به فاکتورهای متعددی بستگی دارند، از جمله به انواع نتایج یادگیری 
، محتوای حوزه موضوع ، استراتژی های مورد استفاده ، سطح پیشرفت )  ها، یا روندها مهارت ها، نگرش ها ، ارزش

  .دانش آموز ، و هدف ویژه ارزیابی 

تکینک های . فهرست تکنیک های متنوع ارزیابی در صفحه بعد به عنوان یک منبع برای استفاده معلمان آمده است
  .این راهنمای برنامه درسی نیز آمده است  ) سطوح الف ، ب و ج ( مرحله تصمیم گیریانتخابی در 

قضاوت حرفه ای   تکنیک های ارزیابی چندان توصیه نمی شوند  چرا که فقط در حد پیشنهاد هستند اما معلم باید
  .را در تعیین تکنیک های مناسب با هدف ویژه ی ارزشیابی به کار گیرد

طرح کردن . های خاصی بدهند ی دانش آموزان فرمول برای ارزیابدرست نیست راهنماهای ماده درسی به معلمان
  .کندفردی در نظر گرفت که کالس به کالس تفاوت میارزیابی و ارزشیابی را باید به عنوان اهداف و شرایط منحصربه

  سه حوزه بسیار مهم،کنندآوری میها را با توجه به پیشرفت دانش آموزان جمعدر این برنامه درسی که معلمان داده
)  گرفتن تصمیم آگاهانه–سطح ب ( ، روند )  مبنای دانش مبسوط–سطح الف ( این سه حوزه ، معلومات . وجود دارد

  .باشندمی) طرح درس/ رای طرح کار اج–سطح ج ( ، و کاربرد آن 

ه های مربوط ب می آید ، فهرستی از تعدادی محدود روش است که از آن ها برای جمع آوری دادهآنچه متعاقباً
  .شودگیری استفاده میپیشرفت دانش آموزان درهر سطح از روند تصمیم
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  : مبنای دانش مبسوط- سطح الف : دانش یا معلومات •

  ها امتحانات کالسی و آزمون -

  تکالیف مکتوب -

   کنفرانس های شفاهیارایه -

  تکلیف  -

  : اتخاذ تصمیمی آگاهانه –سطح ب : روند •

  ها قالب/ ها ماتریس -

  تکالیف مکتوب  -

  ارهای صوتی نو -

   )Case studies(بررسی های موردی  -

   اجرای یک طرح کار–سطح ج : کاربرد  •

  ها دستورالعمل -

  ها لیستچک -

  گیریهای اندازهمقیاس -

  ها ارزیابی-خود -
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  مؤلفه های اصلی ماده درسی
  و ابتکار عمل ها

  هسته ماده درسی
و ، بعد تطبیقی د ضروری و مشترک برای یادگیریمور هسته ماده درسی شامل هفت حوزه مطالعاتی الزم ، شش 

های مربوط به هسته ماده درسی شامل تساوی عمل سایر ابتکار. هایی است که بر اساس موقعیت تعیین می شوندگزینه
  .و یادگیری مبتنی بر منبع می شود جنسیتی ، زاویه های دید و محتوا

  
  :گیریمراحل ضروری و مشترک برای یادگیری و روند تصمیم 

  سطح الف ـ  مبنای دانش را گسترش دهید
  .روی آنچه درباره موضوع می دانید بیندیشید: 1گام 
  .واقعیت ها را بیابید. درباره موضوع تحقیق کنید: 2گام 

آورند و با توجه به عنوان واحد آن را ای از اطالعات را به دست میدانش آموزان در سطح الف منابع چندگانه
اگر عنوان واحد بر گسترش مبانی فن آوری متمرکز شده باشد، در آن صورت سواد مبتنی بر فن . نندکارزشیابی می

  . باید مرکز توجه این واحد قرار گیردآوری نیز طبیعتاً
  
   :برقراری ارتباط 
  ؛با توجه گوش فرادهد •
  ؛در بحث های گروهی شرکت کند •
  ؛به اطالعات خود جا دهد •
  ؛لفی سازمان دهدهای مختدرسی را به شیوهمواد  •
  ؛ها را توجیه کندروابط میان ایده •
  ؛ها پیروی کنداز دستورالعمل •
  .از زبان خودش برای شفاف سازی ایده ها و اطالعات استفاده نماید •

  
   :شمارش 
  ؛ی بصری را بخواند و تفسیر کندسایر نمودها ی معمول داده های کمنمودارها ، نقشه ها، جداول و  •
  ؛باال بردن میزان درک اطالعات کمٌی استفاده نماید ) probability(ل از مفاهیم درصد احتما •
  ؛معنا را بفهمد و از واژه های کمٌی رایج در زندگی روزمره استفاده نماید •
بفهمد چقدر آمار می تواند در حمایت از یک استدالل یا ادعا مفید باشد و هوشیار باشد که همان ارقام آماری  •

  ؛ متفاوتی بینجامندراًمی توانند به نتایج ظاه
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ی شکل  توسط بعضی از گروه های مشترک المنافع و در راستامعموالً گزارش که ارایههای نسبت به تکنیک •
ی و تأثیر گذاشتن بر خواننده، شنونده و بیننده غیرمنتقد مورد استفاده قرار می گیرد، از خود دادن به تأثیر داده های کم
  .هوشیاری به خرج دهد

  
  :ق و منتقدتفکر خال 
  ؛اطالعات را طبقه بندی کند  •
  ؛تضادها را تشخیص دهد •
  ؛ایده ها را باهم مقایسه و مشابهه نماید •
  ؛ها را با هم ترکیب نمایداز میان منابع متعدد ایده •
  .فرض ها و پیش داوری ها  را تشخیص دهد •

  
   :یادگیری مستقل 
  ؛موضوعات مورد مطالعه را انتخاب نماید •
  .عدد ، اطالعات را جمع آوری نمایداز میان منابع مت •

  
  :)شخصی(مهارت ها و ارزش های اجتماعی و فردی  
  ؛درباره خود ، بیشتر کشف می کند •
  ؛گیرددرباره خود، از نظر شخصی مشارکت می •
  ؛را با نظر دیگران مقایسه نمایدخود نظر شخصی  •
  ؛ها احترام بگذاردبه تفاوت های میان نظرات و ارزش •
  ؛ و نگرش های خود را بررسی نمایدباورها ، ارزشها •
  ؛توانمندی ها و تفاوت های خود و دیگران را تشخیص دهد و آن ها را بپذیرد •
 .مانند یک عضو تیم با روحیه همکاری کار نماید •

  
  سطح ب ـ تصمیمی آگاهانه بگیرید

  .جانشین ها و پی آمدهای آن را کشف کنید. چالش مورد نظر را بیان کنید: 3 گام 
  .تصمیمی بگیرید و یک هدف فردی تعیین کنید: 4گام

 ، تمام اطالعاتی را که در سطح الف جمع آوری کرده اند ، همگون می آموزش سالمتدر سطح ب ، دانش آموزان 
. و تعیین می کنند که چه چالش هایی برای آن ها به طور فردی وجود دارد ) assimilateیا جذب می کنند ( سازند 

ایگزین های موجود و پی آمدهای هریک از آن جایگزین ها را به شکل یک تصمیم شخصی این دانش آموزان ج
متناسب با این بخش از روند تصمیم گیری از  ) C.E.L.s ( موارد ضروری و مشترک برای یادگیری.کشف می کنند

  :این قرارند
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  :برقراری ارتباط  
  ؛اطالعات را به شیوه های مختلف سازماندهی می کند •
 ؛ن صحبت می کندبا دیگرا •

  :شمارش •
کند و برای تعیین ی را در یک فهرست ، جدول ، نقشه ، یا نمودار جمع آوری و سازماندهی میاطالعات کم •

 .کندنتیجه نهایی این اطالعات را تحلیل می

  
  :تفکر خالق و منتقد 
 ؛عات را طبقه بندی کندطالا •

  ؛اطالعات یا شرایط را تحلیل کند •
  ؛قضاوت می کندرا  موضوع یا عنوان آن ها بامیان ارتباط ایده •
  ؛دهدمشکالت را تشخیص می •
  ؛های جایگزین برای مشکالت بدهدحلراه •
  ؛هایی تعریف کندها ، شاخصها یا ایدهحلبرای ارزشیابی راه •
  ؛ها را لحاظ نمایدجایگزین •
  .مند تصمیم بگیردبه طور منظم و نظام •

  
  :یادگیری مستقل 

  ؛عیین کند و با آن ها روبرو شوداهداف یادگیری فردی را ت •
  ؛اولویت های یادگیری را مشخص کند و کارهایی را که باید به عهده گیرد ، انتخاب نماید •
 .زمان و کار را سازماندهی نماید •

  
  سطح ج ـ  اجرای طرح کار

  .طرح کاری را طراحی کنید و به آن عمل نمایید: 5گام 
  . لزوم طرح کار خود را مرور نماییددر صورت. پیشرفت را ارزشیابی کنید: 6گام 

در سطح ج ، هر دانش آموز طرح کار خود را طراحی می کند تا از یک چالش فردی برخوردار شود و هدفی را که 
نام کسی را هم که آن طرح را .طرح مکتوب شده و تحویل معلم داده می شود.  به دست آورد،در سطح ب گفته شد

طرح کار در طول زندگی روزمره دانش آموز تا سرآمدن تاریخ .  آن نیز باید نوشته شودحمایت می کند و تاریخ بازبینی
های آتی در طرح ، یک در این تاریخ دانش آموز درباره مؤثر بودن طرح و در مورد تالش. بازبینی به اجرا در می آید

  .ارزشیابی خواهد داشت خودـ
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  :برقراری ارتباط 
  .در بحث شرکت می کند •

  :شمارش 
  .فهمد هرگونه پیش بینی میارایهصول میزان احتمال و استفاده از آن ها را در بیان خطرات و ا •

  :تفکر خالق و منتقد 
  ؛برای یک نتیجه یا نظر نهایی شواهدی فراهم کند •
  ؛نتایج یا نظرات نهایی را ارزیابی کند •
  ؛مشکالت را کشف کند •
 .میزان اعتبارطرح را ارزشیابی کند •

  :یادگیری مستقل 
  ؛ اعتماد و به تنهایی یا با ساختار حمایتی انتخابی کار  کندبا •
  ؛زمان و کار را سازماندهی کند •
  ؛طرح کار را برای برخوردار شدن از اهداف فردی تعیین و مبسوط نماید •
  ؛طرح کار را بنویسد •
  ؛طرح کار را تکمیل کند •
  ؛نتایج تجارب طرح کار را توضیح دهد •
  ؛به یادگیری قبلی و آتی خود ربط دهداین نتایج را به نیازهای مربوط  •
  ؛دستاورد و پیشرفت فردی را ارزشیابی کند •
  .مهارت های یادگیری مستقل را در شرایط زندگی کاربردی کند •

  
   :مهارت ها و ارزش های اجتماعی و فردی 

  ؛ دهدارایهمفهوم مثبتی از خود  •
  ؛نسبت به چالش ها و فرصت ها با آغوش باز روبرو شود •
  .ورها ، ارزش ها ، نگرش ها ، فرض ها و مضامین خود و دیگران ، صاحب بینش گرددنسبت به با •

  :بعد تطبیقی 
بعد تطبیقی را به عنوان مفهوم ایجاد هر نوع تغییری در برنامه های آموزشی تأیید شده تعریف می کنند به گونه ای 

ه معلم به عهده می گیرد ن قسم از تمارینی را کاین بعد، آ. که با پراکندگی نیازهای یادگیری دانش آموز  سازگار گردد
 درسی و عناوین ، آموزش و محیط یادگیری پرمعنا و متناسبی را برای هریک از دانش آموزان ایجاد کند، شامل وادتا م

  . می شود
  :برخی از خطوط کلی این راهنما جهت تطبیق شامل موارد زیر می شوند
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شود یا  میارایهکه مطمئن شوید دانش آموزان مفهوم درسی را که سرعت تدریس درس را تا حدی عوض کنید  •
  ؛هنوز بر سر فهم آن چالشی وجود دارد ، می فهمند

. استفاده از واژگان آسان و پیشرفته در همان درس امکان پذیر است. استفاده از واژگان را در کالس کنترل کنید •
این کار به اوضاع ضعیف ” .است ورزیده یا خوب های سنی هاو در حرف زدن با افراد همه گرو“ :  بگویید مثالً

  .سازدای دیگر پرمعنا میاژگان عده دیگری را باال می برد و درس را برای عدهبعضی از دانش آموزان کمک می کند ، و
  ؛آموزان تأمین گردد آموزش را تغییر دهید تا نیازهای هریک از دانش روش •
  ؛د آموزشی پاسخ بگوید تغییر دهیدد به معلم یا به رویکرحالتی را که دانش آموز در آن بای •
 ؛ری نشود بلکه باعث ارتقای آن شودرا طوری تغییر دهید که نه تنها مانع یادگیمواد درسی  •

، همیشه وظایفی چالش برانگیز آماده و مهیا داشته  خواهند خیلی ورزیده شوندبرای دانش آموزانی که می •
 ؛باشید

  ؛دایت پیشرفت دانش آموزان را بدهدی استفاده کنید تا به شما امکان ههای تعاملاز تکنیک •
  ؛ت در طرح کار و آموزش تشویق کنیدتا جایی که امکان دارد دانش آموز را به مشارک •
  .استفاده کنید ـ تطبیق بدون آن ها امکان ندارد) ها و پرسنل شیوه(  حمایتی به طورکامال مبسوط هایاز سیستم •

دهد ممکن است برخی از نیازهای دانش آموزان به خوبی برآورده نشود، ریشه در منابع ه نشان می سرنخ هایی ک
  .مختلفی دارد

این سرنخ . شاید این سرنخ ها به نظر یک معلم زیرک به عنوان نتیجه کنترل میزان فهم دانش آموزان طی درس باشد
شود یا شاید هم از ضعف نی که در یک واحد گرفته میامکان دارد از پروژه فردی یکی از دانش آموزان یا از آزمو

از عالقه یا معلومات به . های درس خواندن خویش داشته است ، نشأت گرفته باشد هایی که دانش آموز در سابقه سال
مناسب ) درس در کالس ( سازی توان فهمید که میزان غنیاثبات رسیده یک دانش آموز در یک موضوع خاص می

 گرفته  آموزشی تا حدی متفاوتشیوهتوای درسی، آن هم از طریق یک  همان محارایه تطبیق مورد لزوم، از .بوده است
تا به دست دادن اطالعات زمینه ای بیشتر و ایجاد فعالیت فردی یا گروهی کوچک به شکلی که غنی سازی در آن 

تا یک حمایت ) کمک به یک دانش آموز   به عنوان (طول مدت تطبیق ، از پنج دقیقه . کندصورت گیرد، تفاوت می
. تواند به عهده گیردمیی تعیین نیاز و تطبیق برنامه را به خوبیک معلم  .دایمی از گروهی از دانش آموزان تغییر می کند

 از سایر متخصصین پشتیبانی در مدرسه مانند معلم ای ، الزم است تا فرد با تجربهرخ ندهددر صورتی که چنین اتفاقی 
یک معلم زیرک باید نسبت به خدمات حمایتی که در مدرسه و نیز خارج از آن در . خیره این کار را به عهده گیردذ

بعضی از این ذخایر مانند کارگران جامعه و . دسترس است، آگاهی کافی داشته باشد و به موقع از آن ها استفاده کند
م ها هم لالبته والدین و قی.  داشته باشنددرسه وجودمتخصصین مراقبت از بهداشت، ممکن است خارج از سیستم م

  .ای هستندذخایر عمده
 و با به کار بردن مراحل البی خاص ، پیش تدریس مفاهیم مهم قی درسهایمادهتوانند با استفاده از معلمان می

  .مختلف ارزیابی ، به ارتقای سطح یادگیری کمک کنند
های تحت گروه. شود استفاده میآموزش سالمت همکاری می کنند، در طول های تحت تعلیم که با هم از گروهغالباً
  .کند به موفق شدن دانش آموزان در هر توانایی که باشند کمک خواهد کردا که معلم  با دقت کامل تعیین میتعلیم ر
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 معلم در تاهستیم پذیری  انعطاف نیازمندـ دهدمیمبنای دانش را گسترش  که   ـ آموزش سالمتدر سطح الف 
قالب . باشداز انعطاف پذیری باالیی برخوردار ) کند مطالبی که تدریس می( ها یا چیدمان شیوه آموزشی ، موادتطبیق 
توان طوری تطبیق داد که نیازهای تک  می،است” هدایت اطالعات“  مورد استفاده و سطح انتظاراتی که مربوط به مواد

  .زدتک افراد تحت تعلیم را برآورده سا
ها و ابزارهای در حالی که استراتژی. اندهای ارزیابی که در کل این راهنمای ماده درسی آمده ، چند وجهیاستراتژی

ترین مرحله ارزیابی بشود اما باز هم بر عهده فرد متخصص است که نسبت به انتخاب مناسارزیابی متنوعی داده می
  نحوه.کنند، تصمیم بگیردگیری می پیشرفت را در طول سال اندازهآموزان به خصوص وقتی که رشد فزاینده یادانش

 ، اند و هم نشان دهد چگونه تحت تعلیم قرار گرفته اندارزیابی دانش آموز که هم نشان می دهد چه چیزی یادگرفته
  .بسیار مهم است 

 هر تصمیمی که برای دارد چرا که معلم برایبستگی ای معلم تشخیص نیاز آموزش تطبیقی ، به قضاوت حرفه
هدف از چنین تطبیقی کمک . گیرد ، باید کامال درباره آن ها اطالعات داشته باشدمبادرت به انجام کارهای تطبیقی می

، زمانی اتفاق می بعد تطبیقیفراوان ترین کاربرد . کردن به دانش آموزان برای به دست آوردن اهداف ماده درسی است
 همه این نیازها برآورده  کهایی دانش آموزان در زمینه یادگیری به گونه نیازهای پراکندهافتد که معلمان برای تأمین

  . کنندز محتوا و متودهای آموزش تنظیمشود ، چیدمان عادی کالس را با استفاده ا
  

  تساوی جنسیتی
   تانسیل را محدود هر نوع انتظاری که در اصل بر اساس جنسیت باشد، توانایی دانش آموزان در ایجاد بیشترین پ

 هنوز با انواع دیگری از این خرافه اند،از بین رفتهای ها و عملکردهای خرافهنگرشبرخی از در شرایطی که . می کند
های مساوی در اختیار هر دو جنس قرار دهند ، اند تا فرصتدر شرایطی که مدارس ما تالش کرده. ها روبرو هستیم

  .  به طور کامل حاصل شده و حفظ گرددعدالتا ز هم نیازمند تالش هستیم تبا
. دناز این رو، این وظیفه بر عهده مدارس است که یک محیط آموزشی ، عاری از هرگونه تعصب جنسیتی فراهم کن

 جنسیت کمک می کنند ، تسهیل می عدالت که به موادیها و انجام این وظیفه، با درک بیشتر و استفاده از استراتژی
  .های آموزش جنسی تشویق شوندید به تحلیل کارهای فعلی در کالسو دانش آموزان بامعلمان . شود

ها را که های مختلف و دامنه وسیعی از رفتارها و نگرشر تأمین هدف تساوی جنسیتی ،  نقشبه منظو مواد درسی ،
نند رویکردهای تدریس ، کاین مواد درسی جدید ، سعی می. دهند نشان می،در دسترس همه اعضای جامعه قرار دارد

کند تا محیطی به دور از خرافه این کار به معلمان کمک می. ورند فعالیت ها و محتوای مبتنی بر جنسیت را به وجود آ
های خود را تا کامل ترین جایی که ممکن شوند تا تواناییسیله هم زنان و هم مردان قادر میبه وجود آورند و به این و

  . گسترش دهند ،است
  : ، تساوی جنسیتی وجود دارد ، بایدآموزش سالمتبرای آن که یک معلم مطمئن شود در 

  ؛های رهبری را نیز لحاظ کرده باشدزان دختر و پسر فراهم کند تا نقشفرصت هایی را برای دانش آمو •
  ؛گذارد نه تنها به عالیق و توانایی های دانش آموزان هر دو جنس را تشویق کند بلکه به آن ها احترام ب •
  ؛ دهدارایهمدل تعامل متساوی با دانش آموزان را  •
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 را آموزش دهد و بر استفاده از این زبان در آموزش سالمتهای در کالسعدالت جنسیتی استفاده از زبان  •
  ؛ و به منظور رسیدن به عدالت جنسیتی اصرار ورزدآموزش سالمتهای کالس
 . است ، انتخاب کندمنابع یادگیری را که مبتنی بر تساوی جنسیتی  •

ند داوطلبانه پیشنهادات ، نظرات به خاطر داشته باشید که تمام دانش آموزان، بیرونگرا نیستندکه بخواه: توجه •
مان گوینده ، توجه برخی از دانش آموزان با ثابت نگه داشتن چشمان خود روی چش.  دهندارایه کالس در را خود

 هر  کهمعلم باید توجه داشته باشد. ت سرشان را به منزله تأیید تکان دهندبعضی دیگر ممکن اس. کنندخود را حفظ می
دانش آموزی به شیوه خودش در کالس حضور با توجه دارد و گروه های فرهنگی مختلف نیز روش های مرسوم 

  .خاص خودشان را جهت نشان دادن توجه شان دارند
 متفاوتی از جمله مناطق شمالی ، شهری و روستایی دانش آموزان از پیشینه های فرهنگی و محیط های اجتماعی

برای رسیدن به .  معلمان هم باید پیشینه های اجتماعی ، فرهنگی و زبانشناختی دانش آموزان را درک کنند. هستند
  .نیاز دارند )  cross-cultural(چنین درکی مربیان به آموزش میان فرهنگی 
نمندی های های یادگیری و تواها ، سبکد که با معلومات ، فرهنگنفاده کنمعلمان باید از استراتژی های متنوعی است

برای آن که هر معلمی بتواند در اجرای برنامه خود مفید . باشد  و بر پایه آن ها ساخته شده بودهدانش آموزان سازگار 
اسخ دانش آموز را نسبت به  یعنی آن که پ.واکنشی اهمیت فراوان بدهد الزم است تا به تطبیق های ،و مؤثر عمل کند

  . در گام بعدی خود لحاظ کند،ای که در پیش گرفتهبرنامه
  

  Resource – based Learning یادگیری مبتنی بر منبع 
توانند تا حد زیادی به توسعه نگرش ها و یاددهی و یادگیری مبتنی بر منبع ، ابزاری است که معلمان بدان وسیله می

  .قل و در عین حال بلند مدت کمک کنندهای یادگیری مستقابلیت
ها در محیطی که از نظر منابع غنی است و فرصت انتخاب گزینه. محور است آموزش مبتنی بر منبع ، دانش آموزـ

، برای تحول و پیشرفت افراد تحت تعیلم خودکار  شوددر آن به افکار و احساسات دانش آموزان احترام گذاشته می
  .بسیار حایز اهمیت است

  : آمده از این قرارندآموزش سالمتبعضی از خطوط راهنما که برای یادگیری مبتنی بر منبع در 
گیری برنامه ، به عنوان نقاط شروع ویژه یک فصل و نیز از روند تصمیماز اهداف بنیادین و اهداف یادگیری  •

 مربوط نمایید ، طوری که این مهارت ها های موجود در این واحد را به هم مورد نیاز فعالیتمهارت های. استفاده کنید
  .همیشه در  بافت این کاربست اجرا شود

  محققی هستید که دایماً،هنگام تدریس در کالس از منابع متنوعی استفاده کنید و به دانش آموزانتان نشان دهید •
 ها، اداره های دولتی،آژانس های درباره استفاده دانش آموزان از سایر کتابخانه. گرددبه دنبال منابع جدید اطالعاتی می

  .مختلف خارجی و سیستم های اطالعاتی الکترونیکی در تحقیق هایشان با آن ها به بحث بنشینید
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  :سؤاالتی که غالبا درباره یادگیری مبتنی بر منبع پرسیده می شود
آموزان یک کتاب واحد چگونه کالسی را اداره کنم یا تکالیف و درسی معینی را بدهم در حالی که دانش  - 1

  ندارند؟
فعالیت های گروهی کوچک ، این امکان را فراهم می کند که تعدادی از دانش آموزان بر روی یک فعالیت با  •

تواند به طور همزمان انواع مختلفی از فعالیت ها درباره یک موضوع می. همدیگر کار کنند و از یک منبع استفاده نمایند
  .  آن هم در حالی که دانش آموزان از منابع مختلفی استفاده می کنند،یری باشد و در یک کالس در حال پیگ

طراحی همه تغییراتی که برای گنجاندن یادگیری مبتنی بر منبع در برنامه آموزشی پرکار قبلی من الزم است ،  - 2
ر حالی که وقت خیلی کمی در توان از من انتظار داشت این کار را انجام دهم دچگونه می. پذیر نیستبرای من امکان
  طول روز دارم؟

 حتی اگر فرد قادر نباشد با یادگیری  .های تدریس نیز زمانبر  استتغییر دادن سبک.   زمانبر  استمعموالًتغییر 
. های تدریجی را به سمت یک هدف مطلوب برداردمبتنی بر منبع  ، در مدت کوتاهی کامال تغییر نماید، می تواند گام

  . بینانه باشدتواند یک هدف واقعدو واحد مبتنی بر منبع در طی یک سال میانجام 
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  برنامه
   زندگیهایمهارتآموزش 

  
. آورندو رفتار مثبت و مفید را فراهم میها که زمینه سازگاری ای از توانایی زندگی عبارتند از مجموعهمهارت های

سازند تا مسؤولیتهای نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران، ها فرد را قادر میاین توانایی
  .ی روبرو شودمؤثرویژه در روابط بین فردی به شکل هها، نیازها، انتظارات و مشکالت روزانه ببا خواست
ی در ارتباط قرار می کارآیی و آمادگی فرد را برای ورود به بزرگسالی با مهارت زندگ) 1996(کرونین و   کالرک

که الزمه زندگی دانند  میهاییها و آگاهیهمه مهارت  زندگی را عبارت  ازمهارت های) 1987(کز وو بر گازدا. دنده
  .اجتماعی و شغلی الزم و ضروری اندمؤثر هستند و در چهار زمینه زندگی خانوادگی، تحصیلی، 

و  ی،انکودکی، نوجو(های زندگی  و برای سراسر دورهش ضرورت دارند زندگی، برای زندگی اثربخمهارت های
 زندگی براساس رشد مؤثر در چهار بعد زندگی خانوادگی، مهارت هایمجموعه کلی این . مورد نظر هستند) بزرگسالی

شوند و بر ساختار تئوریکی که تحصیلی، شغلی و اجتماعی و به منظور پیشگیری و درمان اصالحی به کار گرفته می
 به نقل از پیکلسیمر، هوپد،  1996داردن و همکاران ( استوارند ،اهداف کلی مشاوره و بهداشت روانی می باشددارای 

  ).1998و دیگران 
 زندگی را رفتارهای آموخته شده و اکتسابی می داند که برای زندگی اثربخش که مهارت های) : 1984(بروکز 

  .اندباشد، ضروری میییتارهاشرایط الزم جهت رشد چنین رفشامل آگاهی و ایجاد 
 رشدی اساسی زندگی تأکید دارند مهارت های اجتماعی هر دو بر اهیمت مهارت های زندگی و مهارت هایغالباً 

 زندگی است و شامل عملکرد مهارت های اجتماعی زیر مجموعه مهارت های.  وجود داردایز عمدهیاما بین آنها تما
مهارت جرأت ورزی و حل مسأله از . درون فردی و بین فردی تشکیل شده استبین فردی می باشد که از دو بخش 

 اجتماعی را بر حسب رفتارهای قابل مشاهده مانند تماس چشمی و ارتباطات مهارت هایگاهی . جمله آنها می باشند
  .کالمی و غیر کالمی تعریف می کنند

که شامل عملکرد بین گردد ای برمیردند، به جنبهمطرح ک) 1987( زندگی همانگونه که گازدا و دیگران مهارت های
  . دتواند در سراسر عمر کاربرد داشته باشطوریکه دارای چهار بعد در زندگی است که میهب. باشدفردی مؤثر می
. آیند، مرورذهنی و فیدبک به دست می ، الگوبرداریای  اجتماعی عمدتا از طریق یادگیری مشاهدهمهارت های

های مناسب، مقتضی و و به عنوان پاسخ. باشداجتماعی شامل رفتارهای کالمی و غیر کالمی ویژه می مهارت های
های یابند و عواملی مانند سن، جنس و ویژگیشوند که با تقویت اجتماعی افزایش میمؤثری در نظر گرفته می

ای از زیر مجموعه) 1990 ،مبورگها( اجتماعیمهارت هایآموزش . گذارندیتی بر عملکردهای اجتماعی اثر میشخص
 الزم برای بقا، زندگی مهارت های زندگی شامل آموزش مهارت هایآموزش .  زندگی می باشندمهارت هایآموزش 

  . ای پیچیده استبا دیگران و موفقیت در جامعه
عی و حفظ  برای کسب حمایت اجتمامسایلشامل رشد خود کفایتی در نوجوانان، توانایی حل   زندگیمهارت های

  . آن و کنترل هیجانات و احساسات شخصی است
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به منظور پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، سیگار کشیدن و ) بوتوین( زندگی مهارت هایبرنامه آموزش 
ها و  اطالعات دربارۀ مواد و داروها، نگرشارایهاین برنامه به منظور آموزش و . نوشیدن الکل تدارک دیده شده است

 خود مهارت های مقاومت در برابر تأثیرات اجتماعی و ترویج و رشد مهارت هایمربوط به مواد و هنجارهای 
 خود مدیریتی مهارت هایدر بخش اول آموزش، مجموعه . شوند بین فردی طراحی میمهارت هایمدیریتی و 

 ویژه مشکل  هایمهارتفردی و سومین بخش اطالعات و  بینمهارت هایبخش دوم . شودعمومی آموزش داده می
های فردی و کاهش انگیزش دانش اولین و دومین بخش به افزایش شایستگی. سوء مصرف مواد را آموزش می دهد

. آموزان به مصرف مواد مخدر و کاهش آسیب پذیری ایشان نسبت به تأثیرات اجتماعی مصرف مواد کمک می کند
 مهارت هایدهد و رتبط هستند به دانش آموزان آگاهی می به مصرف مواد مسومین بخش در مورد وسایلی که مستقیماً

در . ها و هنجارهای ضد مواد آموزش می دهدمقاومت را در برابر فشارهای اجتماعی در مصرف مواد و افزایش نگرش
 ها مانند ایفای نقش، تمرین رفتاری، نمایش، رفتاری شناختی با استفاده از ترکیبی از روشمهارت هایاین برنامه، 

های مختلف اثر مثبت این برنامه پژوهش. شوندپسخوراند تقویت اجتماعی و تمرین تکالیف رفتاری آموزش داده می
  . اندرا در کاهش سوء مصرف مواد بین دانش آموزان تأیید کرده

مدیریتی  خودمهارت های. دانند اجتماعی میمهارت های خودمدیریتی و مهارت های شامل ها زندگیمهارت های
،  ، مقابله با اضطراب مسأله، آگاهی از تأثیرات اجتماعی و مقاومت در برابرآنگیری و حلفردی شامل توانایی تصمیم
 اجتماعی نیز شامل توانایی برقراری مهارت های. دهی استرهبری و خودتقویت، خود خشم و ناکامی، تعیین هدف

می، احترام گذاشتن و افزایش شایستگی اجتماعی دانش  جرأت ورزی کالمی و غیر کالمهارت هایارتباط اجتماعی، 
  . آموزان می باشد

های پیشگیرانه هم بر نقش عوامل اجتماعی  اجتماعی و فردی برنامهمهارت هایهای مصون سازی و آموزش روش
 حل گیری وهای تصمیمها و تکنیکدر روش. کنندتأکید می) درون فردی(و هم بر نقش عوامل فردی ) بین فردی(

نوجوانی . ورزی تأکید می شود جرأتمهارت های شناختی برای مقابله با فشارهای اجتماعی و مهارت هایمسأله بر 
 بزرگسالی و رفتارهای خطرجویانه است و به جای این که نوجوانان، این مهارت هایزمان کسب ) 1984شینکه، (

. موخت آنها را به صورت منظم و رسمی به آنان آتاسهتر ، وخطابیاموزند و آزمایش ها را به صورت تصادفیمهارت
د و بتواند با مشکالت  کفایت شخصی و اجتماعی را بیاموزمهارت های نوجوان  کهدر این روش سعی بر این است

این روش . روبرو شود، آنها را پیش بینی و کنترل کند و سالمتی روانی، جسمانی و اجتماعی خود را افزایش دهد
 ارتباطی، تصمیم گیری، تفکر انتقادی، مهارت هایی در زمینه زندگی شامل مهارت هایسترش آموزش شامل رشد و گ

ت روانی در مدارس سالم زندگی جهت پیشبرد و افزایش مهارت هایآموزش . باشدهمدلی و مقابله با استرس می
 مورد نیاز در برخورد با رت هایمهاکند تا زشی به کودکان و نوجوانان کمک میاین برنامه آمو. شودریزی میطرح

ها و فشارهای زندگی که ها، آنها را در مقابل استرساین مهارت. های زندگی جدید را کسب کنندنیازها و چالش
  . ، محافظت می کند آنها را در معرض خطر قرار دهدتممکن است سالم
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   زندگیمهارت هایاهداف آموزش 
 خود مهارت هایمرکز بر فرد است که هدفش کمک به افراد جهت رشد  زندگی رویکردی متمهارت هایمجموعه 

 مهارت هایهایی در ها و ضعفکند که همه افراد توانایی زندگی فرض میمهارت هایمجموعه . کمک دهی می باشد
اهداف . شود زندگی مربوط میمهارت هایاحساسات، تفکر و اعمال نامؤثر به ناتوانی و ضعف در . دنزندگی دار
 مهارت های، برخی  بدین معنا که افراد. ، کمک به افراد، جهت کمک به خودشان است  زندگیمهارت هایمجموعه 

مجموعه . جدید را برای زندگی به دست آورند، نسبت به زندگی شان احساس تعهد و مسؤولیت پذیری داشته باشند
می اندیشد بلکه به توانمندی آنان جهت زندگی  زندگی نه تنها به توانمند ساختن افراد در زندگی حال مهارت های

 مهارت هایبه طور کلی هدف از مجموعه . های بالقوه افراد متمرکز استآینده نیز تاکید می کند و بر شکوفایی توانایی
 توانمند و قوی و سازنده مهارت هایهای مهارتی به سوی ها و ضعفزندگی، کمک به فرد جهت حرکت از ناتوانی

مسؤولیت پذیری یا تعهد فردی یک . گیرد زندگی تصمیمات متعهدانه فردی را در بر میمهارت های چنین .می باشد
.  زندگی خویش متعهد هستندمسایلشان و اتخاذ تصمیماتشان در  که طبق آن افراد نسبت به سالمتیمفهوم مثبتی است

. تری و شایستگی فردی خویش را بپذیرید زندگی این است که افراد مسؤولیت برمهارت هایدر واقع هدف نهایی 
این شایستگی فردی شامل احساس کفایت و شایستگی سطح باال، سالمت روانی، خود شکوفایی و پذیرش مسؤولیت 

 زندگی هم اهداف پیشگیرانه دارد و هم کنترل و مدیریت مهارت هایتوان گفت مجموعه در نتیجه می. فردی می باشد
 جونز، –نلسون . (رد آموزشی، هم برای مداخله گروهی و هم فردی مناسب استمشکالت و همانند یک رویک

1992.(  
 بین عملکرد زندگی و سازگاری  اوالً:باشد زندگی میمهارت های مورد پذیرش برنامه آموزش دو فرض مهم

داردن و (وخته شوندتوانند آم  زندگی اکتسابی هستند و میمهارت هایعاطفی  رابطه مثبتی وجود دارد و ثانیا این که 
  ).1996گینتر، 

گیرد و این رویکردهای  از رویکردهای پیشگیرانه نشأت می)1998) کلینگمن( زندگی مهارت هایبرنامه آموزش 
بنابراین . هاستباشد که هدف آن آموزش و ترویج شایستگیبر روانشناسی پیشگیری اجتماعی میپیشگیرانه مبتنی 

آموزش روانی . هت افزایش رشد روانی و سازگاری در مدرسه، آموزش روانی می باشدیکی از اینگونه مداخالت در ج
 الزم در برخورد با مشکالت زندگی واقعی مجهز مهارت هایها و منجر به این می شود که دانش آموزان به آگاهی

  . شوند
های روانی افراد در یهای ترویجی بهداشت روانی را کمک به رشد و حفظ توانایهدف برنامه) 1998) (مورای(

 روانی  سالمتتوانند هدف زندگی میمهارت هایهای آموزش داند از همین رو، برنامهمقابله با مشکالت زندگی می
  : های جامع و چند جانبه شامل دو زیر مجموعه استاین گونه برنامه. حله اجرا گذاردرا به مر

افزایش ( زندگی مهارت هایرده شود و هدفش بهبود تواند در جمعیت وسیعی به کار بزیر مجموعه اول می
   ؛است) ت روانیسالم

دفش کاهش عوامل های ویژه و در مورد نوجوانان در معرض خطر کاربرد دارد و هزیر مجموعه دوم در موقعیت
  .باشداحتمالی خطرزا می
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 موقعیت مناسب را های گروهی است که یکشامل بحث) 1996، )ریکساچ( زندگی مهارت هایبرنامه آموزشی 
 و موجب افزایش توانایی و اثربخشی افراد در کندتعامل با دیگران فراهم می ارتباطی و مهارت هایجهت کسب 

  .شودرفتارهای بین فردی می
  

   زندگیمهارت هایابعاد 
ی هاوی پس از مرور تئوری.  زندگی نشان داده استمهارت هایبروکز نقش اساسی و مهمی را در رشد تئوری 

 اجتماعی – جنسی، روانی، اجتماعی، شناختی – رشدی مربوط به عوامل عاطفی، شناختی، اخالقی، هوشی، جسمانی
 زندگی دست یافت که مهارت های نوع مهارت زندگی و در نهایت به چهار طبقه ارزشمند از 305و شغلی، به 

  .ردهای بسیار مؤثری در امر مشاوره داردباشد و کاربمی) کودکی، نوجوانی و بزرگسالی(متناسب با سنین مختلف 
  : زندگی شامل موارد ذیل می باشندمهارت هایابعاد ) بروکز(براساس مدل طبقه بندی 

  روابط انسانی/  مربوط به ارتباط بین فردیمهارت های -1
 گیریتصمیم/ مربوط به حل مسألهمهارت های -2

 حفظ سالمت/  مربوط به سالمت جسمانیمهارت های -3

 هدف در زندگی/ ربوط به رشد هویت ممهارت های -4

که طوریهب. در ضمن دارای ماهیتی پویا هستند. این طبقات کلی با هم ارتباط دارند) 1999گینتر (طبق نظر بروکز 
  .های دیگر داشته باشدند تأثیر مثبت یا منفی روی زمینهتوا، می ها و ابعادتغییر در یکی از زمینه

  
  : روابط انسانی/ ارتباط بین فردیمهارت های -

 الزم برای ارتباط مؤثر هستند که منجر به برقراری روابط صمیمانه و مهارت های زندگی، مهارت هایاین نوع 
فردی می شود  و صمیمیت بینک و بزرگ، عضویت و شرکت در جامعههای کوچتسهیل در ایجاد روابط بین گروه

ی شامل ارتباط کالمی و غیرکالمی برای برقراری ارتباطات،  زندگمهارت های این نوع از .)2001کادیش و همکاران (
 1989گازدا، (باشد  نزدیک بین فردی و بیان افکار میشرکت در فعالیتهای اجتماعی، درگیر شدن در روابط صمیمانه و

خانواده ل زندگی از والدین و دیگر اعضای یها اغلب در اوااین مهارت). 1998به نقل از پیکلسیمر، هوپر و دیگران 
تنها این امر مهم نیست که نوجوان چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را یاد بگیرد بلکه نکته . شود آموخته می

مهم آن است که روابط ایجاد شده و برقراری روابط مؤثر منجر به افزایش عزت نفس و خود پنداره مثبت در نوجوان 
های تصحیلی زندگی جوانان وابسته به های فردی هم جنبه هم جنبه.)نبع به نقل از همان م1993: بلک و اسلت. (شود

 ارتباط کنند که این امر تحت تاثیر نوع ارتباط ایشان با دیگران و نوع که آنها چگونه خودشان را درک میاین است
  ).1998پیکلسیمر، هوپر و دیگران  (باشددیگران با ایشان می

ارتباط بین فردی که چندین تحقیق نیز به آن اشاره داشتند، ارتباط شایستگی  مهارت هاییک نکته مهم در مورد 
دریافتند که بزهکاران دارای ) 1986) (شورت و سیمونسون(به طور مثال . باشداجتماعی با بعد عاطفی و هیجانی می

همچنین . تری بودندپایینهای دیگران هستند تا آنهایی که دارای پرخاشگری پرخاشگری باال کمتر قادر به درک دیدگاه
در مورد رشد ) 1979(و همکاران ) آدامز (مثالً. بعد شناختی نیز در این مهارت زندگی در نظر گرفته شده است
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نتایج نشان داد که رشد همدلی . ای انجام دادندهای ادراکی و شناختی در نوجوانان مطالعهاحساس همدلی و شایستگی
کنند که در نظر پیشنهاد می) 1979) (کولبرگ و گیلیگان(همچنین . در ارتباط است ادراکی و شناختی  با شایستگی

 زندگی مهارت هایدهد که این بعد از در مراحلی از رشد انسان رخ می) احساس همدلی(گرفتن دیدگاه دیگران 
های متفاوت ز دیدگاهدر مرحله دوم فرد اواند دیدگاه دیگران را درک کند تدر مرحله اول، یک شخص می. تکامل یابد

ها و در مرحله سوم شخص می تواند دیدگاه. های دیگران را تنها در رابطه با خودش درک می کندآگاه است اما دیدگاه
در مرحله چهارم که در طول نوجوانی است، . نقطه نظرات گروه مانند درک انتظارات گروه همساالن را در نظر بگیرد

به نقل از داردن و گازدا، (های گروهی تطابق یابد به یک دیدگاه اجتماعی با دیدگاهفرد قادر است جهت دست یافتن 
1996(.  
  

  :تصمیم گیری/  حل مسألهمهارت های
-حل راهارایه الزم برای شناسایی مشکل، جستجوی اطالعات، مهارت های زندگی شامل مهارت هایاین نوع از 

رای راه حل نهایی، تعیین هدف، مدیریت زمان، تفکر انتقادی و حل هایی در مورد مشکل، ارزیابی و تحلیل آنها، اج
ای از مهارت شناختی است و تفکری است که از حل مسأله سطح عمده) 2001کادیش و همکاران . (تعارض می باشد
دگی  زنمهارت هایاین بعد از . شود، تشکیل می تواند آموخته شودی که میمهارت هایها، رفتارها و مجموعه نگرش

 فرایند خودکار مربوط به روشی .فرایند خودکار یا اتوماتیک و فرایند ارزیابی کننده: باشدشامل دو فرایند حل مسأله می
کننده، فرایند ارزیابی. کنندبردهای تجربه شده در گذشته حل می خودشان را از طریق راهمسایلشود که افراد می

ها و تعیین پیامدهای ها، انتخابحلها، ارزیابی راه راه حلارایهایی مشکل، تر است و شامل شناسیافتهتر و شکلرسمی
باشد وسیله فرمول بندی یک طرح یا برنامه جهت حل مشکل میهآنها و در نهایت انتخاب یک روش مناسب ب

  ).1998 به نقل از پیکلسیمر، هوپر و دیگران 1995فرانکنچت و بالک، (
 زندگی مربوط مهارت هایو نمونه از تصمیماتی هستند که به توانایی در این بعد از های تحصیلی و شغلی دانتخاب

 زندگی مراحلی دارد که این مراحل عبارتند از جهت گیری مهارت هایمطرح نمود که این بعد از ) گازدا. (شوندمی
 وی اگر چه اصطالح حل مسأله گیری، به نظرها و تصمیم راه حل، ارزیابی راه حلارایهکلی، تعریف مسأله یا مشکل، 

اصطالح . دهند اما بین آنها تمایز وجود دارد زندگی را تشکیل میمهارت هایگیری همراه با هم یک بعد از و تصمیم
حل مسأله در مورد اموری که دارای یک راه حل مناسب و مشخص هستند به کار می رود اما اصطالح تصمیم گیری 

 و مناسب ندارند، سر و کار ی که راه حل مشخصمسایلرود که با موضوعات و ه کار میهایی ببیشتر در مورد موقعیت
  ).1996داردن و گازدا،  (دارند
  
  :حفظ سالمتی/  مربوط به سالمت جسمانیمهارت های -

ی هستند که مربوط به رشد حرکتی و تعادل، حفظ تغذیه مناسب، مهارت های زندگی شامل مهارت هایاین نوع از 
های تفریحی ن، سالمت جسمانی، ورزش، جنبه های فیزیولوژیکی جنسی، کنترل استرس و انتخاب فعالیتکنترل وز
  ).2001کادیش و همکاران (می شود 
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های جسمانی و ای هم روی جنبهعوامل چندگانه. سالمت جسمانی بسیار نزدیک و وابسته به سالمت روانی است
 تناسب کلی بدن، وزن بدن، خود پنداره یا تصور از خود، ،ذابیت جسمانی از جمله ج.گذارندهم جنبه روانی تأثیر می

تاکر ). (1998 به نقل از پیکلسیمر، هوپر و دیگران 1994تاکر و پیج، (عزت نفس، منزلت اجتماعی و تعامل با دیگران 
ای اجتماعی آنان ای آشکار کردند که افرادی که عزت نفس باالتری دارند، اغلب نیازهطی مطالعه) 1994) (و پیج

کنند یک راه مؤثری برای تجربه میافراد هایی که همه این جنبه. کنندتحقق یافته است و کمتر احساس استرس می
  ).1998پیکلسیمر، هوپر و همکاران (حفظ تندرستی و سالمتی هستند 

 از جمله این اصل .فرض شده است) 1987(و دیگران ) گازدا( زندگی سالم توسط شیوهاصول متنوعی برای رشد 
که یک سبک زندگی سالم باید به عنوان یک فرایند در نظر گرفته شود به جای این که به عنوان یک هدف مدنظر قرار 

مشخص ) حفظ سالمتی/ سالمت جسمانی ( زندگی مهارت هایبه عالوه آنها پنج هدف را برای این بعد از . گیرد
  : کرده اند

 مصون ماندن از -3 سالمت جسمانی داشتن -2 عالقه برای زندگی احساس خوب داشتن و شور و شوق و -1
- به حداقل رساندن وقوع و شدت بیماری-5 مصون ماندن از خشونت و تصادفات -4های واگیردار و مسری بیماری

دهد که سالمت روانی در کودکان و بزرگساالن مرتبط با مطالعات تحقیقی بسیاری نشان می. های جسمانی و مزمن
ارتباط بین سالمت روانی و سالمت ) 1985) (تبلور، سالیس و نیدل( به عنوان مثال تحقیق .مت جسمانی استسال

  ).1996داردن، گازدا، (جسمانی را مشخص ساخته است 
  
  :ندگیهدف در ز/  رشد هویت مهارت های -

خت عاطفی هیجانی  افزایش رشد هویت فردی و شنابرای الزم مهارت های زندگی شامل مهارت هایاین نوع از 
  وها، رشد نقش جنسیتی، تعیین ارزش ، سازگاری با محیط از جمله خود کنترلی، حفظ دیدگاه مثبت نسبت به خود

  ).2001کادش و همکاران (اتخاذ تصمیمات اخالقی می باشد 

. ندگی است زمهارت های زندگی بر مبنای سه بعد قبلی مهارت هایاین بعد از ) 1987(به نظر گازدا و دیگران 
اگرچه نحوه تعامالت با افراد معنادار در زندگی از جمله خانواده و . هویت یک موضوع پایدار در سراسر زندگی است

دوستان، عوامل جغرافیایی و رشد شغلی بر احساس هویت تأثیر گذار است، اما تحقق یافتن رشد احساس هویت و 
 رشد مهارت های). 1996 به نقل از داردن و گازدا 1987. نگازدا و دیگرا(هدف در زندگی یک موضوع فردی است 

وهمین ) خود( اجتماعی، اخالقی، رشد ایگو– از بررسی و آگاهی از زمینه های روانی هدف در زندگی عمدتاً/ هویت
 زندگی مهارت هایهمچنین این بعد از . یک تمایل به خود شکوفایی ناشی می شود) 1961) (راجرز(طور از دیدگاه 

  ).1996داردن و گزدا،  (های شناختی و شغلی رشد انسان استت تأثیر جنبه تح
دریافت ) 1993(میوز . شوندتی، تحصیلی و شغلی خویش مواجه مینوجوانان در این سن با هویت اجتماعی، جنسی

 انگیزد، وی همچنین تحصیلی، رشد هویت شغلی را برمیکه رشد و حمایت اجتماعی توسط دوستان در موقعیت
دریافت که والدین بیشتر در مورد موضوعات مرتبط با تحصیل و شغل و حرفه تأثیر گذارند در حالی که همساالن 

دانش آموزانی که در مدرسه عملکرد خوبی دارند، احساس . بیشتر در موضوعات مربوط به اوقات فراغت تأثیر گذارند
ها و ی که انتخابیاز آنجا. شودو اطمینان بیشتری میقویتری از هویت شغلی خویش دارند که منجر به احساس امنیت 
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 زندگی در تمامی مهارت هایتصمیمات شغلی و تحصیلی از مهمترین نیازهای رشدی نوجوانان است به همین جهت 
تمام تحقیقات در این زمینه نشان دهنده تأثیر متقابل این ابعاد بر یکدیگر است، . ابعاد باید به حد مطلوب خود برسد

پیکلسیمر و هوپر و ( زندگی بر تمامی جنبه های دیگر مؤثر است مهارت هایهای که رشد یکی از جنبهطوریهب
  ).1998دیگران 

 زندگی هستند که محققان مختلف به این ابعاد اشاره مهارت هایموارد ذکر شده در مطالب فوق از مهمترین ابعاد و 
 زندگی را مشخص نموده اند که در واقع مهارت هاینبه ها و انواعی از با این حال برخی دیگر از محققان، ج. کرده اند

 زندگی که توسط برخی هایمهارتدر مطالب ذیل به انواع .  زندگی هستندمهارت هایزیر مجموعه ای از ابعاد کلی 
  .محققان مطرح شده است، پرداخته می شود

مهارت  مطالعه و تحصیل، کنترل اضطراب امتحان، یمهارت ها ارتباطی، هایمهارت زندگی شامل هایمهارتانواع 
رومانو، ( کنترل استرس و اضطراب مهارت های، )1992 به نقل از نلسون جونز، 1984اسوین، ( رشد شغلی، های

  .می باشند) 1984، هپنر و دیگران 1983براو و مور، ( تفکر مؤثر مهارت هایو )  به نقل از همان منبع1984
 زندگی را در چهار بعد هایمهارت) 1987(کتاب درمان و مشاوره مسؤولیت پذیری فردی در )  جونز–نلسون (

  : سالمت روانی طبقه بندی کرده است که عبارتند از
  مسؤولیت پذیری  -1
 واقع گرایی -2

 وابستگی و ارتباط مناسب -3

 .فعالیت ارزشمند، مفید و رضایتبخش -4
 مربوط هایمهارت عملی و هایمهارت تفکر، هایتمهار) 1994) ( جونز–نلسون ( توسط در طبقه بندی دیگری
  .اندبه احساسات متمایز شده

  
  : تفکر شامل موارد ذیل می باشندمهارت های –الف 

 مقابله با مکالمه منفی -3 مسؤولیت پذیری تصمیمات فردی -2برخورداری از یک ادراک منطقی و واقع بینانه  -1
ی صحیح و م اسناد عل-6 مسایل ادراک صحیح و درست از -5طقی  انتخاب قوانین فردی واقعی و من-4با خویش 

 تصمیم گیری مهارت های تمرین -9.  تعیین اهداف فردی– 8 پیش بینی احتماالت و نتابج به طور منطقی -7مناسب 
   مهارت کنترل مشکالت-10

  . اینکه چگونه انجام دهددهد وای هستند شامل آنچه فرد انجام می رفتارهای قابل مشاهده، عملیمهارت های –ب 
  

  :باشدهای ذیل می عملی در زمینههایمهارت
، مکالمه، گوش دادن فعال، توجه نشان )آغازگر ارتباط بودن(شامل برقراری ارتباط اولیه : های ارتباطی مهارت-1

  ؛ احساسات خود، کنترل خشم و تعارضدادن، بیان
  ؛و اجتماعی فرزندانشامل تربیت اخالقی :  فرزند پروریهایمهارت -2
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شامل مدیریت زمان به طور مؤثر، شیوه صحیح نوشتن مقاالت، کنترل اضطراب :  مطالعه و تحصیلهایمهارت -3
  ؛های گروهی و صحبت در جمعامتحان، شرکت در بحث

شامل جستجوی کار، مدیریت و نظارت، کار به صورت گروهی، مذاکره کردن، کنترل :  کاریهایمهارت -4
  ؛ و دریافت پسخوراندارایههای کاری و  موقعیتبیشترینها، بدست آوردن موقعیت

شامل جستجوی تفریحات ارضاء کننده و رضایتخبش، تمایل به کسب مهارت در زمینه :  تفریحیهایمهارت -5
  ؛سبهای شادی بخش و مناهای ویژه، داشتن توانایی برای آرامش سازی منفعالنه و دست یافتن به سرگرمیفعالیت

شامل رعایت اعتدل در تغذیه، اجتناب از سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و سایر مواد اعتیادآور، :  مهارت بهداشتی-6
های حفظ تناسب جسمانی، کنترل استرس و رعایت تعادل مناسب بین کار، روابط خانوادگی و اجتماعی و فعالیت

  ؛تفریحی
های اجتماعی و فعالیت جهت  بودن، شرکت در فعالیتشامل همسایه خوب:  مشارکت اجتماعیهایمهارت -7

  .تغییرات اجتماعی دلخواه و مناسب
  

  :  مربوط به احساساتمهارت های –ج 
ها و آرزوها، احساس شامل آگاهی از اهمیت احساسات، توجه و آگاهی از اظهار احساسات، توجه به خواسته

 احساس لذت، عشق و محبت، آگاهی کامل داشتن از همدلی درونی، آگاهی از احساسات بدنی، توانایی تجربه
  .، آرامش سازی و کنترل اضطراب و استرس، احساس پذیرش خود و خود اثربخشی)مانند مرگ(ها محدودیت

 که مشتمل بر چندین  و افزایش سالمت کودکان و نوجوانانارتقای زندگی در زمینه مهارت هایآموزش  -د 
  :بارتند ازمهارت اصلی و اساسی هستند که ع

 زندگی تصمیم مسایل داین توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو مؤثرتری در مور: توانایی تصمیم گیری -1
ها گیری نمایند، جوانب مختلف انتخاب اعمالشان تصمیم درنان بتوانند فعاالنه در مواگر کودکان و نوجوا. گیری نماید

  ؛ روانی قرار خواهند گرفتسالمت در سطوح باالتر  مسلماًند،نرا بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی ک
 مهم مسایل.  زندگی را حل نمایدمسایلسازد تا به طور مؤثرتری  این توانایی فرد را قادر می:توانایی حل مساله -2

 ؛شودکنند که به فشار جسمانی منجر میقی بمانند، استرس روانی ایجاد میزندگی چنانچه حل نشده با
با استفاده . کندهای مناسب کمک میله و هم به تصمیم گیریأاین نوع تفکر هم به حل مس: فکر خالقتوانایی ت -3

این مهارت، فرد را قادر می . شوندای هر یک از آن ها بررسی میهای مختلف مسأله و پیامدهاز این نوع تفکر، راه حل
ارد و تصمیم گیری خاصی که مشکل وجود ند را از روی تجارب مستقیم خود دریابد و حتی زمانیمسایلسازد تا 

  ؛ف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد با سازگاری و انعطامطرح نیست
 این مهارت، نوجوانان را آموزش. تفکر انتقادی، توانایی تحلیل اطالعات و تجارب است: توانایی تفکر انتقادی -4

های ناشی از آن در آسیباز های گروهی مقاومت کنند و ها، فشار گروه و رسانه سازد تا در برخورد با ارزشقادر می
 ؛امان بمانند

کند تا بتواند به صورت کالمی یا غیر کالمی و مناسب با این توانایی به فرد کمک می: توانایی ارتباط مؤثر -5
های زها و هیجانها، نیافرد بتواند نظرها، عقاید، خواستهبدین معنی که . فرهنگ، جامعه و موقعیت، خود را بیان نماید
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مهارت تقاضای کمک و راهنمایی در . خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید
 ؛ مهم ایجاد یک رابطه سالم استمواقع ضروری، از عوامل

های دیگر کمک می اناین توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انس: توانایی روابط بین فردی -6
 در سالمت روانی و اجتماعی، روابط گرم خانوادگی به کهوانایی و حفظ روابط دوستانه است یکی از این موارد، ت. کند

 . عنوان یک منبع مهم حمایت اجتماعی و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد

ها و وصیات، نقاط ضعف و قوت، خواسته ها، ترستوانایی شناخت خود و آگاهی از خص: توانایی خود آگاهی -7
 پیش معموالًکند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این رشد خودآگاهی به فرد کمک می. باشدانزجارها می

 . شرط و شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدالنه است

 .که در آن شرایط قرار ندارد، درک کندی دیگران را حتی زمانییعنی این که فرد بتواند زندگ: توانایی همدلی -8
های دیگر را حتی وقتی با آنها بسیار متفاوت هستند، بپذیرد و به آنها همدلی به فرد کمک می کند تا بتواند انسان

ه، نسبت به بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرندهمدلی، روابط اجتماعی را بهبود می. احترام گذارد
 . شودهای دیگر منجر میانسان

ها را در خود و دیگران تشخیص دهد، سازد تا هیجاناین توانایی فرد را قادر می: توانایی مقابله با هیجانات -9
اگر با حاالت هیجانی . های مختلف نشان دهدها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجاننحوۀ تأثیر هیجان

 و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود، این هیجانات تأثیر منفی بر سالمت جسمانی و روانی خواهند مثل غم
 .گذاشت و برای سالمت پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت

 .های مختلف زندگی و تأثیر آنها بر فرد استاین توانایی شامل شناخت استرس: توانایی مقابله با استرس -10
ه شوند که ای کالن در نظر گرفتتوانند در چارچوب برنامه موزشی مهارت زندگی در نهایت میآ هایمجموعه برنامه

  :کننداهداف زیر را دنبال می
         های شخصی، خانوادگی و اجتماعی شناخت ارزش-2 )خودآگاهی(های خود شناخت خود و توانایی -1

 تعیین -6 آشنایی با مفهوم جامعه-5ی ارتباط با دیگران  آشنایی با برقرار-4 آشنایی با برقراری ارتباط مناسب -3
  . آشنایی و با سالمت جسمانی و روانی-9  توانایی پرهیز از خشونت-8گیری  توانایی تصمیم -7اهداف زندگی 

  
   زندگی در سالمت روانیهایمهارتاهمیت 

 اجتماعی، جسمانی، جنسی، شغلی، های روانی،در زمینهفرد ) 1999گینتر (مطابق نظر گینتر، گاز دا و داردن  
 زندگی اساسی را کسب نمایند هایمهارتکه افراد زمانی. باشداطفی نیازمند مهارت و توانایی میشناختی، اخالقی و ع

 زندگی نقش اساسی را در سالمت روانی ایفا می کند و هایمهارتآموزش . کنند خود پیشرفت میدر عملکرد بهینه
های بیماری. تری خواهد داشت نقش برجسته، شودارایهکه در یک مقطع رشدی مناسبی زمانیها این آموزشالبته 

 زندگی نقش درمانی هایمهارت و آموزش  زندگی اساسی استهایمهارتروانی به یک معنا ناشی از نقص در رشد 
  . دارد

ت روانی می داند و آن را مسالای برای  زندگی را چهارچوب سازمان یافتههایمهارترویکرد ) 1984(بروکز 
-  زندگی برای بسیاری از موقعیتمهارت هایچارچوب آموزشی کلیدی و مهم برای مدارس در نظر می گیرد رویکرد 
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ها و موضوعات متنوع و گوناگون کاربرد عملی دارد و مجموعه وسیعی از تحقیقات و پیشنه های نظری از اثربخشی و 
  ).1999گینتر، (ت روانی حمایت می کنند سالمدگی در  زنهایمهارتکاربرد پذیری رویکرد 

ها از قبیل ارتباطات بین فردی، اند که مبتنی بر آموزش مهارتبسیاری از محققان رویکردی را مورد توجه قرار داده
خود کنترلی، کنترل استرس و خشم، آرامش سازی، تعیین هدف، تصمیم گیری و حفظ بهداشت و سالمتی کامل و 

ها برای بهبود توانایی حل مسأله، استدالل اخالقی، کنترل خشم و روابط بین فردی آموزش این مهارت. باشدمناسب می
دهد که افراد در برقراری و امکان را میی به نوجوانان این هایمهارتایجاد چنین . مجرمان و بزهکاری کاربرد دارد

 توانایی الزم را کسب کنند و به افزایش سطح عزت نفس ،م مقابله با تغییرات محیطی مداو برایحفظ روابط بین فردی
  . و منبع کنترل درونی دست یابند

های گوناگون  زندگی در زمینههایمهارتنظرات نوجوانان را در مورد اهمیت ) 1998کلینگمن، ) (پول و ایوانز (
هی در مورد مشاغل، تنظیم درآمد، پیشرفت شغلی، آموزشی، استقالل، روابط بین فردی، تسهیل تعامالت اجتماعی، آگا

ها و مشغله های  و نیازها و نگرانییمگیری، آگاهی از عالریزی، تصمیممسوؤلیت پذیری فردی و اجتماعی، برنامه
 زندگی در هایمهارت اهمیت ،انجام گرفت) 1998) (کلینگمن(در مطالعه ای نیز که توسط . فکری، مؤثر می دانند
 تحصیلی و شغلی، رفتارهای خود تخریبی، چاقی، زندگی اجتماعی مسایلری ارتباط صمیمانه، زمینه هایی مانند برقرا

  .  اثر بخش تلقی گردیدبهداشت، توسط نوجوانان دانش آموزو 
 بهداشت روانی و آمادگی رفتاری، فرد را به رفتاری سالم و اجتماعی مجهز می ارتقای زندگی با هایمهارتآموزش 

  : به سه عامل بستگی داردآمادگی رفتاری. کند
  ؛ زندگی ایجاد می شودمهارت های اجتماعی فرد که با یادگیری و تمرین –توانایی های روانی  -1
 ؛ زندگیهایمهارتاحساس کفایت و کارآمدی فرد در زمینه  -2
 فرض بر این است که برای دست یافتن به رفتارهای سالم بهداشتی و .قصد و تمایل فرد به اجرای مهارتها -3

-مهارتبه این منظور، برنامه آموزش . شگیری، در درجه اول باید بر سالمت روانی و آمادگی رفتاری فرد اثر گذاشتپی

 .  زندگی باید به صورت مداخله دراز مدت انجام شودهای

د و بهبوای کوتاه مدت منجر به بروز تغییراتی در دانش و نگرش  زندگی در برنامه مداخلههایمهارتبرنامه آموزش 
های رفتاری، تغییراتی ایجاد می های یک ساله در عملکرد تحصیلی و آمادگی برنامه.سطح سالمت روان خواهد شد

کند، و اجرای طوالنی مدت این برنامه ها مثالً یک برنامه سه ساله منجر به بروز تغییرات معنی دار در رفتار سالمت و 
  . رفتارهای اجتماعی خواهد گردید

  : زندگی می تواند به دو صورت اجرا شودیهامهارتآموزش 
رها و تعامالت سالم  سالمت و بهداشت روان و ایجاد رفتاارتقای زندگی عام که با هدف مهارت هایآموزش  -1

  ؛صورت می گیرد
 اختصاصی و ویژه با هدف پیشگیری از یک آسیب مشخص مانند آموزش مهارت قاطع هایمهارتآموزش  -2

دهد که آموزش مهارت با شواهد علمی نشان می.  جهت سوء مصرف مواد و غیرهمسان هبودن در مقابل فشار گروه
 . این روش و در قالب یک برنامه گسترده، نقش مهمی در پیشگیری اولیه دارد
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  رویکرد آموزش
های گروهی سازمان یافته به منظور رشد  زندگی یک مدل آموزشی است که در کارها و فعالیتهایمهارتبرنامه 

به همین جهت شرکت فعال اعضای گروه .  عملی که برای زندگی روزمره ضروری هستند، کاربرد داردهایرتمها
 زندگی مبتنی بر یادگیری تجربی هایمهارتارتهای زندگی امری ضروری می باشد چرا که روش هبرای یادگیری م

در نتیجه محتوای . گیردفیدبک در نظر میکنندگان دیگر و دریافت است و یادگیری مؤثر را با فعالیت، مشاهده شرکت
 زندگی، به جای یادگیری آموزش معلم مدار، یادگیری تجربی و عملی است که مکانیزم اساسی آن تغییر هایمهارت

در اصل اثربخشی روش . تواند به موقعیت خارج از گروه انتقال یابدیها مکه این یادگیرینحویرفتار افراد است به
های عینی شامل درگیری و شرکت فعال افراد، رفتارهای قابل مشاهده و دگی به دلیل تأکید آن بر جنبه زنهایمهارت

  . باشدش عینی عقاید نظری یا انتزاعی مینمای
های اخیر، برنامه به همین جهت در سال. مدارس نقش مهمی در پیشگیری و بهداشت روانی دانش آموزان دارند 

ها نتایج و پیامدهای مطلوبی دهند که اینگونه برنامه شواهد نشان می. انددرسه گسترش یافتهشگیرانه مبتنی بر مهای پی
  . را در افزایش عملکرد و کاهش رفتارهای خطرآفرین دارند

  . سازند زندگی توانمند میهایمهارتها، مداخله هایی هستند که افراد را در زمینه اینگونه فعالیت
های پیش آغاز شده  زندگی تحت عناوین گوناگون و با همین محتوای کنونی، از دههایهمهارتهای آموزش برنامه

 و از مؤثرترین رویکردهای رفته اخیراً در رویکرد پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه به طور وسیعی به کار ها،این برنامه. است
بوتوین و  (باشد زندگی عمومی میهایمهارت مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی و هایمهارتپیشگیرانه آموزش 

  ).2000کانتور، 
گیری مؤثر و حل لیت اجتماعی، بهبود روابط، تصمیمها بر افزایش رفتارهای مثبت مانند افزایش مقبواین برنامه

 ها بر پیشگیری از رفتارهای منفی و خطرآفرین مانندهمچنین تأثیر مثبت اینگونه برنامه. اندتعارض تأثیر مثبت داشته
  .  رفتارهای جنسی ناسالم نیز ثابت شده است وسوء مصرف مواد مخدر، خشونت
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  نقش آموزش و پرورش
  در تربیت جنسی

  
های کالن و جامع تربیتی و به شکل درست تربیتی است که باید در دل برنامهیکی از موضوعات مهم  جنسی تربیت

تربیت جنسی به عنوان . ها به آن اختصاص دادای را در برنامهشایسته جایگاه  کهو مناسبی به آن توجه شود والزم است
دو تولد تا گستره آن از ب. های دینی و اخالقی است متنوع تربیت دینی وابسته به ارزشیکی از ابعاد گسترده و 
 لذا هنگ می باشد و در هم تنیده به فراز آنجا که تربیت در شکل کالن خود امری پیچیده.گیردبزرگسالی را در بر می

 به آنها وضعیت اجتماعی و و نیاز مخاطبان مسایلضرورت دارد عالوه بر در نظر گرفتن سن، جنس ، فهم، اطالعات ، 
. توجه کرد ) های دینی، اخالقی و اجتماعیاعم از ارزش(باورهای اجتماعی و فرهنگی و ارزش های حاکم بر جامعه

   . متکی باشدگیری های تصمیممهارتبر ت واقعی و هم  اطالعا برباید همآموزش و تربیت جنسی 
واند موضوعی جنجال بر تاشتی مرتبط با آن، گاهی اوقات می جنسی و خدمات بهدتربیتامروزه نقش مدرسه در 

گذارد و به آن بهای والدین و جامعه احترام تنها به ارزشه رویکردهای مدرسه باید ن.  و ارزشمند  باشدانگیز، سخت
 سی بر عهده  مدرسه گذاشته می شود جن تربیتزمانی که. برآورده سازدباید ندیشد بلکه نیازهای نوجوانان را نیز یبها 

 و در استفاده از آن مهارت الزم ودهگیرند در این موضوع ماهر ب درسی را به عهده میباید کسانی که آموزش این ماده
 و توسعه حرفه ای معلمهای سالم و بهداشتی را انتخاب کنند ،  تربیت نه بتوانند گزی معلمانبرای آن که. را داشته باشند

 اطالعات کافی به دانش ارایههای الزم برای  مهارت و معلمانمربیان باید  .ضروری استکه خاص این حوزه باشد، 
  .کسب کنندرا  و تربیت آنان آموزان 

یک . نیز متناسب با تحول جامعه باشد ، نیازمند استاین برنامه به یک ماده درسی رایج و روزآمد که آموزش آن 
ف های مختلبخش. گیردهای گسترده مدارس را در برمیرویکرد جامع، توجه به نیازهای پرخطردوره جوانی و سیاست

  . و سازمان های بهداشتی همکاری کنندهداشتهای عمومی بمدرسه الزم است با والدین، بخش
. ها ودانش بهداشتی در حال تغییر استنسی ، استانداردهای درجه بندی مهارت جتربیتبا توجه به مقتضیات 

حفظ  بر،این اصول. استوار است برنامه کالن در یک آموزش سالمتهای عملی پیشنهادبراصول کلی راهنمایی 
  .های اخالقی ، دینی و اجتماعی استوار شده استسالمت، رعایت ارزش
ها ، یستن در مقابل انحرافات ، آلودگیروش  سالم ز به عنوان  مراقبت از خود و خویشتن داریدر این راهنما بر

رفتارهای پر جلوگیری ازهای اخالقی و جنسی  و به منظور پیشگیری و فریب خوردگی ها و سوءاستفاده
گردد  توصیه می هموارهو می شود تأکیدهای مقاربتی و ایدز  سته ، بیماریهای ناخوا بارداریخطروارتباطات ناسالم ، 

داری معطوف کنند یا اطالعات توجه خود را به خویشتن، اند جوانانی که به لحاظ جنسی فعالکودکان، نوجوانان و 
  . دست آورند به راات احتمالی رفتارهای مخاطره آمیز کاهش خطر و مهارت های الزم در باره دقیق

ی که از طریق جنسی منتقل هایو سایر عفونت HIV/AIDS بر گسترش بیماری تهدید کننده زندگی مانند تأکید
تربیت . شوند و احتمال سوء استفاده جنسی و وقوع بارداری نوجوانان ، از اهمیت به خصوصی برخوردار استمی

تواند به دانش آموزان کمک کند تا چارچوبی از موضوعات بهداشتی و اجتماعی پیچیده و بحرانی را جنسی جامع می
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- با آن می تواند حاصل تصمیمفراهم کردن اطالعات دقیق درباره روابط جنسی و مسایل مرتبط. اد نماینددر ذهن  ایج

 .انجامدهای سالم تر میهایی باشد که به زندگیگیری

در سطح  جنسی  جوانان رفتارهایفاقد اطالعاتی در باره شود در شرایطی که اطالعاتی که در سطح کشور داده می
آگاهی در باره موضوع جنسیت و امال روشن است که تعداد زیادی از دانش آموزان به اندازه کافی ، ک جامعه است

ای و دفاع از سالمت جنسی خود ، روش هویت جنسی خود ، رفتارهای جنسی وابسته به جنس ، مهارت های مقابله
 انتخاب روش های درست رفتار های دینی، اخالقی و اجتماعی در ارتباطی کافی از ارزشهای سالم زیستن ، آگاه

 برای جلوگیری ازبارداری، های حفاظتیروش  انتخاب خویشتن داری یا استفاده از گی کافی در ارتباط با آمادجنسی و
  . و یا انگیزه کافی برای آن را ندارندندارندرا های مقاربتی و ایدز بیماری

 بسیار مهم است که میزان خطرات را کاهش می ها ابزاری جنسی درمدارس و توسط والدین و خانوادهتربیت 
های  جنسی نه چنان که در مدارس اروپایی و امریکایی شایع است بلکه بر اساس فرهنگ دینی و ارزشتربیت.دهد

  .دهی شود جوانان ایرانی باید طراحی و سازمانایلاخالقی اسالم و با توجه مس
آیا موضوع اصلی تربیت جنسی باید متکی بر  چیست ؟نسیو تربیت جهای آموزش محتوای مناسب برای برنامه 

 کرد؟ آیا باید در آموزش و کیدتأآموزش و تربیت هویت جنسی باشد؟ آیا باید در تربیت جنسی بر رفتارهای جنسی 
های آموزشی و تربیتی را سازمان دهی  برنامه،تربیت جنسی مساله مدار بود و بر حسب میزان خطرات احتمالی و شایع

آیا محتوای این برنامه  کرد؟ کیدتأد؟ آیا باید در تربیت جنسی بر مراقبت بیرونی و محافظت بزرگساالن از کودکان کر
های آموزشی دیسیپلین محور بود؟ یا باید از آیا باید در سازمان دهی محتوا؟  متکی گردد خویشتن داری"  برها باید

  رویکردهای تلفیقی استفاده کرد؟
 ارتباط جنسی باید منحصرا به انکار تربیت و آموزشهای خویشتن داری صرف می گویند که طرفداران برنامه 

تر الزم و مؤثر این رویکردها به خصوص برای نوجوانان کم سن و سال. جنسی و به تأخیر انداختن آن معطوف گردد
خودداری و تأخیر ) 1 میان  محوری می گویند که توجه باید بر تعادل-از سوی دیگر، طرفداران خویشتن داری. است
توجه به نیازهای دانش آموزانی که فعال جنسی هستند یا در آینده ) 2 جنسی ، به ویژه برای نوجوانان و ارتباطدر 

 مقاربتی و بارداری های کاهش ریسک ابتال به ایدز و بیماری های روش خواهند بود و دادن اطالعاتی به آن ها درباره
  .دد معطوف گرهای ناخواسته

به تأخیر انداختن رفتار جنسی در میان نوجوانان و تشویق : ف اصلی ، یکی هستند در هر دو رویکرد، برخی از اهدا
اصل اولیه سالمت . مکث کردن در برابر فعالیت جنسی ، بازنگری و به تأخیر انداختن آنبه اند ، کسانی که فعال جنسی

تار جنسی بدون حفاظت که از لحاظ بهداشتی منفی هستند بپرهیزند، از خواهد از پیامدهای رفعمومی که از جوانان می
  .کنداین اهداف به خوبی حمایت می

های طبیعی نوجوانان برخی از ویژگی. کنند  نوجوانان این اهداف را حمایت می کودکان ودرک ما از تحول
) vulnerability(پذیری و آسیبگیری، ، فقدان تجربه تصمیم)invincibility(،حس شکست ناپذیری  خودجوشی

همین موارد خود می توانند موجب اتخاذ تصمیمات . شامل می شوند   راهاهای منفی رسانه، و پیغام در برابرهمساالن
 و های ارتباطی، مهارت )self-knowledge( دانش ِ فردی رشد. اندای شوند که به رفتار جنسی متکیناعاقالنه
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 و تفاهم دوجانبه الزم اقت، احترام، مسؤلیت، تساوی، عشقای ایجاد روابط سالم مبتنی بر صدکه بر) maturity(بلوغ 
  .است، زمان می بَرَد

کار این. اند محور، هدف دیگر، برآوردن نیازهای دانش آموزانی است که فعال جنسی-های خویشتن داریدر برنامه
 پیشنهاد حمایت و های آن ها در روابط جنسی وفتن گزینه زیر نظر گر، کمک به دانش آموزان برای شناخت دالیلبا

 آموزان برای کاهش خطر این کار شامل آماده کردن دانش.  هایی برای کمک به آن ها در رفتارها استارایه استراتژی
  لم  روابط سابرقراریداری ، خویشتنبا ارایه اطالعات صحیح درباره آموزش .  جنسی است ارتباط داشتن پیامدهای 

 به  و آموزش چگونگی دسترسی به منابعی جهت دریافت اطالعات ویا خدمات بیشتر ارتباط و مهارت های گفتگو
  .د کنمیسالمت رفتاری دانش آموزان کمک 

جوانب سالم و . شودیدی محسوب میلحن مثبت ، عنصر کل رویکرد و جنسی ، حفظ یکتربیت های در تمام برنامه
های سالم برای ابراز جنسیت فرد ، بسیار گسترده توان قایل شد و حوزه راهایل جنسی میهداشتی زیادی برای مسب

 در یک برنامه  بر رفتارهای ناسالم و منفیتأکید و باشندهایی که دارای لحن شرمساری و احساس گناه میپیغام. است
ان ساختن مفهوم شکست ناپذیری های یک برنامه درسی مؤثر، میدر عوض، پیغام. درسی ، دارای نتیجه عکس است

 با مفهوم ظرفیت دانش آموزان _ از طریق اطالعات صحیح و فعالیت های یادگیری تعاملی و مرتبط _دردانش آموزان 
  .  کنندبرای کنترل سازنده زندگی فعلی و آینده شان تعادل برقرار می

ضوعاتی هستند که مربیان اجرا کننده ترین موهای دینی و فرهنگی از جمله مشکلمربوط به ارزشهای پرسش
 محور به بهترین شکل تدوین -های مدرسهبرنامهزمانی .  جنسی متناسب با سن با آن ها روبرو هستندتربیتهای برنامه
ها را در سراسر جامعه در بربگیرد و به آن ها احترام شوند که پراکندگی ارزش ها و باورهای ارایه شده در خانوادهمی

از های اولیه بشری و اجتماعی مانند مسؤلیت پذیری ، وحدت خانواده و احترام به دیگران  در ضمن، ارزش.بگذارد
  .های کلیدی اندارزش

هویت جنسی، رفتارهای سالم هایی که برای افراد جوان، اطالعاتی جامع درباره دهد تمام برنامه نشان میاتتحقیق
کنند،  ایمن فراهم میسالمبارداری و داشتن روابط ت و روابط ناسالم  ارتباطاداری، جلوگیری ازخویشتنجنسی ، 

دهد که دانش آموزانی که واحدهای نشان می هابررسی. شوندها در رسیدن به افراد جوان محسوب میمؤثرترین برنامه
در ضمن، دانش . ند دارجنسی روابط گذرانند بیش از سایر دانش آموزان تمایل به تأخیر انداختن  جنسیت را میتربیت

- عنوان منبع اصلی اطالعات خود میجنسی را هم بهو تربیت شود پدر و مادر دارند و آموزش آموزانی که گفته می

گذرانند حتی بیش از سایر دانش آموزانی که اطالعاتی از این دست را از همساالن و خواهرو برادر خود و حتی رسانه 
عالوه بر آن، در میان تمام . دهند جنسی نشان میروابطل به تأخیر انداختن آورند ، تمایها و غیره به دست می

جنسی را گذرانده اند خیلی بیشتر  و تربیت های آموزش  جنسی دارند ، دانش آموزانی که کالسروابطنوجوانانی که 
  .  اند نگذرانده  ها را هستند تا کسانی که این کالسروابط ناسالماز سایرین مراقب جلوگیری از 

 
 جنسی ، باید به وسیله تأثیر آن بر دانش آموزان مورد  تربیتدر تجزیه  و تحلیل نهایی ، کیفیت برنامه درسی

  از برنامه درسیبه هر صورت، پیش از آن که ارزیابی صورت گیرد، انجام یک ارزشیابی مقدمات. قضاوت قرار گیرد
   برنامه تربیت جنسی باید بر .رنامه درسی باشد ، ضروری است درونی بهای جنسی که منحصرا بر مبنای ویژگیتربیت

 :اصول آموزشی معقول مانند اصول زیر پایبند باشد
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  ؛ اهداف آموزشی ارتباط برقرار کندبا زبان قابل فهمی میان دانش آموزان و •
 ؛یدآموزان را فعال نما دانشبا ارایه مروری از این قبیل معلومات و مهارت ها ، معلومات سابق •

 ؛ح بفهمند به دنبال چه چیزی هستندمدل رفتار مطلوب را ارایه دهد تا دانش آموزان به وضو •

 ؛ تمرین کافی و مستقل فراهم نمایدزمانی که دانش آموزان آماده چنین تمرینی هستند برای آن ها •

 ؛ نماید کنترل شده و هدایت شده فراهمبرای دانش آموزان تمرینی کامالً •

های کند مانند روشد بر رفتارهای خطرآفرین تطبیق می شود که با تأثیر فرتأکید کاربردی باید بر معلومات •
امراض مقاربتی و بارداری ، عواقب فردی عفونت ایدز یا امراض مقاربتی و بارداری بسیار زودهنگام و /انتقال ایدز 

 ؛ه ریسک باالیی دارنداطالعات مورد نیاز برای پیشگیری از رفتارهایی ک

لومات کاربردی باید به اندازه کافی جامع باشد تا به دانش آموزان اجازه دهد واقعیات را درباره مشکالت مع •
 ؛تی جنسی از افسانه ها تشخیص دهندبهداش

های دانش آموزان از آسیب پذیری  فعالیت هایی را در بر بگیرد که برای افزایش پنداشته، باید محتوای درسی •
خطر رسازی برای جلوگیری از رفتارهای پز و امراض مقاربتی و بارداری ناخواسته و انگیزه فردی آن ها نسبت به اید

 ؛طراحی و تدوین شده باشد

تشخیص و جلوگیری از موقعیت های هایی حمایت کند که شامل اعتماد به توانایی فرد در باید از نگرش •
 ؛ سوی آن اهداف باشدار همساالن ازطر و تعیین اهداف مثبت در مقاومت در برابر فشخپر

 تشخیص موقعیت های وهای میان فردی مرتبط با مشکالت سالمت جنسی دانش آموزباید بر فراگیری مهارت •
  ؛ کند تأکید ،اجتماعی که می تواند دانش آموز را به خطر بیندازد

نزل در دانش  فراهم نماید مانند تعیین تکالیف ممعلمانهای ملموسی برای مشارکت والدین و باید فعالیت •
خوانند و در مورد آن ها با والدین خود آموزانی که برنامه مربوط به ایدز را می بینند یا درباره عفونت ایدز مطالبی می

 .کنندبحث می

  
 اصول راهنما

 : هدف اصلی آموزش جامع مسایل جنسی را مطرح می کندششاصول راهنمای آموزش جامع جنسی ، 

 ؛ جنسیت آدمیارایه اطالعات دقیق درباره .1

 ؛آموزش و تربیت هویت جنسی .2

  ؛آموزش رفتارهای جنسی وابسته به سن و جنس .3
های خود را بسط دهند ، عزت نفس باالی خود را کسب کنند ، فراهم کردن فرصتی برای افراد جوان تا ارزش .4

ها نسبت به لیتهایی کسب کنند و برای درک بهتر وظایف و مسؤنسبت به روابط خود با اعضای هر دو جنس بینش
 ؛خود و دیگران این کار انجام دهند

های میان فردی از جمله برقراری ارتباطات ، تصمیم گیری ، مهارت کمک به افراد جوان برای بسط مهارت .5
 ؛ها رابطه ای رضایت بخش تشکیل دهدهای تأیید و یا تکذیب همساالن به شکلی که با آن 
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 مسؤلیت پذیری مبتنی بر روابط جنسی ، از جمله خویشتن داری ،  تمرینیکمک به جوانان در گسترش توانای .6
 جنسی بپردازند و استفاده از روش داشتن روابطشود تا پیش از موعد به برابر فشاری که بر آن ها وارد میمقاومت در 

  .شودها و سایر اقداماتی که به ارتقای بهداشت جنسی  و سالمت مربوط می
  

 مفاهیم کلیدی
گیرد مطرح های تعریف کلی مسایل جنسی را در برمی مفهوم کلیدی را که مؤلفهیازدهاهنما ، همچنین این اصول ر

   :می کنند
  رشد آدمی)1 
  هویت جنسی ) 2 
    انسانی روابطالگوهای سالم)3
  مهارت های فردی ) 4 
  مهارت های بین فردی) 5
  رفتار جنسی) 6 
  سالمت جنسی) 7 
  و جامعه فرهنگ الگوهای وابسته به )8 
  ارزش های دینی ) 9
  ارزش های اخالقی ) 10 

  . هنجارها و ارزش های اجتماعی) 11
  .است و جنس هر مفهوم ، متوجه سطوح آموزشی مناسب هر سن

مربیان حرفه ای و متخصص بهداشت ، برنامه های جامع از مهدکودک تا پایه دوازدهم را توصیه می کنند که با هر 
معلمان ای برای برنامه رشد و تحول حرفه. اندشد و تحول دانش آموزان تعیین شده سطح رکالس و متناسب با سن و

 معلم آموزش دیده و ماهر.  جنسی تخصصی به دانش آموزان باشدتربیتتواند رویکردی بسیار کارآمد در تأمین می
  . یفا نمایدتواند نقش منحصر به فردی در ارتقای سالمت جنسی و تولید مثل در محیط مدرسه امی

  
   جنسیتربیتنقش والدین و خانواده ها در 

از بدو تولد، کودک شروع . اندعلمان کودکان در حوزه مسایل جنسیوالدین و اعضای خانواده اولین و مهم ترین م
 و نقش های جنسی  از کسانی که اطراف او قرار دارند ، می ، هویت جنسی ، رفتار جنسیبه یادگیری مسایل جنسی 

  . ارزش های اصلی و اخالقیات ، باورها و آداب اجتماعی جنسی در درون محیط خانه به وجود می آیند.کند
 هرچه بهتر والدین مطلع . جنسی مدرسه محور ، کلیدی استتربیتمشارکت والدین برای موفقیت برنامه های 

، اطالعات ، کمک به حل مشکالترایه والدین ، مسؤل ا. مدرسه بهتر خواهد بود/شوند فرصت مشارکت مثبت در خانه
 ها منطبق کردن خانواده با ارزش های دینی و اصول اخالقی و حمایت ازکودکان خود در میان همساالن و فشار رسانه

هایی برای والدین  مدارس به ارایه برنامهآموزش سالمتهای برخی از برنامه. ندستهو سایر نفوذهای مختلف جامعه 
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 جهت اطالع رسانی به آن ها درباره محتوای آموزش جنسی مدرسه محور ، پاسخ و راهنماییودکان مدارس ابتدایی ک
آموزش می دهند و اطالعاتی فراهم می کنند که به والدین کمک کند نسبت به را هایی ها مهارتاین برنامه. داده اند

  .نیازهای کودکان و نوجوانان خود واکنش نشان دهند
جامعه نیز ممکن تررایجازه و گاه سردرگم کننده است و فشار همساالن و فرهنگ  ت،احساسات جنسی قشر جوان

روابط کند تا گیری کمک میتصمیمروش صحیح یادگیری .  تأثیر بگذارد آنهااست به طور جدی بر تصمیم گیری
-م به خویشتنبرای نوجوانانی که تصمی. تحت فشار ابراز احساسات جنسی به شکل ناخواسته قرار نگیرندناخواسته 

سازی فشار منفی همساالن و خنثیبه   موفق بسیار مهم است تامعلمانگیرند حمایت خانواده ، متخصصان و داری می
  .های صاحب نفوذ جامعه شوندسایر گروه

گیری درباره فعالیت جنسی یا داشتن رابطه با جنس مخالف ، متخصصان باید به در آموزش نوجوانان برای تصمیم
 سطحآموزش متناسب با . شناختی و مسایل مربوط به رشد و تحول این گروه سنی توجه نمایندن وضوعات رواانواع م
رشد و تحول  ، باورهای فردی ، پیشینه فرهنگی اجتماعی و سیستم های حمایتی بیرونی بر تصمیم یزان  م ، شناخت

  . گذارندسک استفاده کنند ، تأثیر میهای کاهش ریداری کنند و از روشگیری  نوجوانان در این که خویشتن
 یا اقتصادی به عالوه اطالعاتی درباره استفاده صحیح از هریک شناختیشناخت موضوعات عاطفی ، فرهنگی، روان

  .ضروری است نوجوانانتوسط  های پر خطررفتارهای جلوگیری ازشیوهاز 
 ، هنوز ها و انحرافات اخالقیاستفادهسوء آغازین حداقل در مراحل و جوانان نوجوانانکودکان ،از آن رو که بیشتر 

 آن ها پیامدهای نوجوانان و انحرافات اخالقیهزینه های فردی ، اجتماعی و اقتصادی و از آن جا که در مدرسه هستند 
برای کسب این نتایج  . برای مدرسه کسب نتایج مثبت اهمیت زیادی دارد ،  طاقت فرسا استو جامعهبرای والدین 

  :تواند کارهای زیررا انجام دهدمی وزش و پرورشآم
  تدوین برنامه جامع تربیت جنسی از پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه .1
 تدوین برنامه آموزش معلمان و مدیران .2

 تدوین برنامه آموزش والدین .3

 تدوین برنامه اصالح و بازپروری دانش آموزان در معرض خطر .4

  
 

 
 
 
 
  
  
 
 


