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 معرفی دوره

بهداشتی است که در گسترش  هدف از این درس ارتقای سالمت است که آموزش سالمت، آن بخش از مراقبت های
 شیوه های زندگی مؤثر در حفظ و ارتقای سالمت کمک می کند.

مباحث این درس: کلیاتی از مفهوم سالمت, بیماری و بهداشت فردی, محیط,, کار و ورزش, روانی, خانواده, و نیز دیگر 
ها و تغذیه و بهداشت مواد غذایی, مباحث آن شامل آشنایی با بعضی بیماری ها و روش های کنترل و پیشگیری از آن 

 بیان شده است.



 (بهداشت محیط زیست ) جلسۀ شانزدهم

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 بهداشت محیط مفهوم 

 اقدامات عمده در بهداشت محیط 

 انسان با محیط زیست ۀرابط 

 

 اهداف درس

 درآمد 

 مفهوم بهداشت محیط

 اقدامات عمده در بهداشت محیط

 قوانین دانش اکولوژی

 انسان با محیط زیست تندرستی ارتباط

 



 (بهداشت آب) جلسۀ هفدهم

 اهداف درس

 آشنایی با:

 داشت آباهمیت و جایگاه به 

 های آب سالم و مصارف عمدۀ آنویژگی 

 ها از طریق آبعوامل انتقال بیماری 

 درآمد 

 و مصارف عمدۀ آب المخصوصیات آب س

 آب ۀتصفی

 هایی که آب در انتقال آن نقش داردبیماری

 منابع آلودگی آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (دفع بهداشتی زباله، فضوالت و حشرات) جلسۀ هجدهم

 اهداف درس

 آشنایی با:

 های دفع بهداشتی مدفوع، فاضالب و زباله اهمیت و شیوه 

 بهداشت مسکن 

 هانقش حشرات و جوندگان در انتقال بیماری 

 درآمد 

 شت مستراحمدفوع و بهدا یدفع بهداشت

 زباله یبهداشت دفع

 )چند نکته در بهداشت زباله(

 مسکن بهداشت

 مبارزه با آن یهاحشرات و جوندگان و راه یهاانیز

 (ی)بهداشت اماکن عموم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (بهداشت مساجد و اماکن متبرکه) جلسۀ نوزدهم

 هدف درس

 آشنایی با:

 ضرورت و اهمیت بهداشت مساجد و اماکن متبرکه

 درآمد 

 ْطهَره در مساجدکاربرد مِ

 های دینینگاهی به بهداشت مسجد در آموزه

 تدابیری در جهت نوع ساخت مساجد 

 نکاتی در جهت رعایت بهداشت مساجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (های واگیرداربیماری) جلسۀ بیستم

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 های واگیردارپیدایش و انتشار بیماری 

 های واگیردارنحوۀ انتقال و روش پیشگیری از گسترش بیماری 

 درآمد 

 (رداریواگ یماریب فی)تعر

 رداریواگ یهایماریب شیدایپ مراحل

 رداریواگ یهایماریب انتشار

 رداریواگ یهایماریاز گسترش ب یریشگیپ یکل اصول

 نبع عفونتو م یماریعامل ب ۀ( دربارالف

 طیمح ۀ( دربارب

  زبانیم ۀ( دربارج

 ونیناسیواکس

 (ونیناسیمختصر به واکس یا)اشاره

 

 

 

 

 

 



 ( 1های واگیردار )انواع بیماری جلسۀ بیست و یکم

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 هاهای واگیردار و راه سرایت آنانواع بیماری 

 هاکارهای پیشگیری از آنراه 

 درآمد 

 رداریواگ یهایرمایب یبرخ

 یفترید

 کزاز

 سرفه اهیس

 اطفال  فلج

 سل

 یسرماخوردگ

 آنفلونزا

  یروسیو رقانی

 وبا



 ( 2های واگیردار )انواع بیماری جلسۀ بیست و دوم

 هدف درس

  ها.كارهای پیشگیری از آنهای واگیردار و راهدیگر بیماریآشنایی با انواع 

 درآمد

 رداریواگ یهایماریب یبرخ

 اسهال

 اوریون

 مخملک

 زخم اهیس

 مالت تب

 یهار

 تیمننژ

 مرغان آبله

 زخم زرده

 ایماالر

 توْکسوپاِلسْموز

 جذام

 به کرم قالبدار یآلودگ

  یمقاربت یهایماریب

 (دزی)ا

 

 

 



 ( 1های غیر واگیردار یماریب) جلسۀ بیست وسوم

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 مفهوم بیماری غیر واگیردار؛ 

 ها.های آنهای غیر واگیردار و نشانهانواع بیماری 

 درآمد

 رداریواگ ریغ یهایماریمفهوم ب

 صرع

 استخوان یپوک

 هاآن یهاو نشانه هاسرطان

 پیدایش سرطان عوامل

 

 



 ( 2های غیرواگیردار )بیماری جلسۀ بیست و چهارم

 

 هدف درس

 آشنایی با بیماری دیابت و پیدایش آن 

 

 درآمد

 رض قندعلل پیدایش م

 انواع بیماری دیابت

 نوع اول

 نوع دوم

 مقدمۀ پیدایش دیابت

 های پیدایش دیابت یا مرض قندنشانه

 شیوۀ کنترل بیماری دیابت

 شیوۀ کنترل بیماری دیابت

 

 

 

 

 

 

 

 



 (تغذیه)جلسۀ بیست و پنجم 

 

 هداف درسا

  آشنایی با:

 اصول تغذیۀ صحیح؛ 

 ترکیبات مختلف در غذا. 

 درآمد

 نقش غذا در سالمت انسان

 (هیتغذ تی)اهم

 (حیصح یۀمهم در مورد تغذ ۀ)دو نكت

 صحیح یۀتغذ اصول

 (یبه صورت سالم و بهداشت ییمواد غذا افتی)در

 (ییو بهداشت مواد غذا هی)تغذ

 غذا فیتعر

 دوا، سم غذا،

 مختلف در غذا تركیبات

 

 



 (نقش تغذیه در سالمت) جلسۀ بیست و ششم

 اهداف درس

 آشنایی با:  

 نقش تغذیه در سالمت انسان؛ 

 .رهنمودهای قرآنی در بارۀ تغذیه 

 درآمد

 در سالمت انسان هینقش تغذ

 در سالمت نوزادان هیتغذ نقش

 بدن یمنیا ستمیدر س هیتغذ نقش

 یو روح یدر سالمت فكر هیتغذ نقش

 اندر سالمت رو هیتغذ نقش

 یدر روابط اجتماع هیتغذ نقش

 در رشد و نمو انسان هیتغذ نقش

 (یو اجتماع یروح ،یدر سالمت جسم هی)نقش تغذ

 هیدر مورد تغذ یقرآن یرهنمودها

 .ییغذا اجزاء

 

 

 

 

 

 

 



 (دهندۀ غذااجزای تشكیل) جلسۀ بیست و هفتم

 آب و پروتئین

 

 هدف درس

 آشنایی با:  

 .نقش آب و پروتئین در بدن 

 درآمد

 ییغذا یاجزا

 آب

 قش آن در بدنو ن آب

 نیپروتئ

 در سالمت بدن نیپروتئ نقش

 نیبدن به پروتئ ازین زانیم

 مرغوب یهانیپروتئ

 هانیپروتئ انواع

 

 

 

 

 

 



 (اجزای تشكیل دهندۀ غذا) جلسۀ بیست و هشتم

 مواد قندی، نشاسته و چربی

 هداف درسا

 آشنایی با:  

 ها در بدن؛ای و نقش آنمواد قندی و نشاسته 

 ها در بدن؛ها و نقش آنیچرب 

 های محلول در آب و چربی.ویتامین 

 درآمد

 (یاو نشاسته ی)مواد قند

 در بدن یاو نشاسته یمواد قند نقش

 و انواع آن هایچرب

 در بدن هایچرب نقش

  هانیتامیو

 نیتامیو فیتعر

 (یمحلول در آب و چرب یهانیتامی)و

 هانیتامیانواع و 

 

 

 

 

 

 



 (اجزای تشكیل دهنده غذا) جلسۀ بیست و نهم

 ها انواع ویتامین

 هدف درس

 آشنایی با:  

 بدن. ها در ها و نقش آنانواع ویتامین 

 درآمد

 ها و نقش آنها در بدنانواع ویتامین

 های محلول در چربیویتامین

 Aویتامین 

 Aاشکال بدست آوردن ویتامین 

 Dویتامین

 نرمی استخوان یا راشیتیسم    

 Eویتامین

 Kویتامین

 های محلول در آبویتامین

 B1ویتامین 

 بری  بیماری بری   

 B2ویتامین 

  B2مین عوارض ناشی از كمبود ویتا

 PPو ویتامین B6ویتامین 

 یا بیوتین Hویتامین 

 B12ویتامین 

 اسیدفولیک
 



 (اجزای تشكیل دهندۀ غذا) امجلسۀ سی

 آب و مواد معدنی

 هدف درس

 آشنایی با:  

    .نقش آب و مواد معدنی در بدن 

 

 درآمد

 آب و مواد معدنی

 آب و الكترولیتها   

 ورم عمومی

 اسهال

 های درمان اسهالشیوه

 مسمومیت از آب

 مواد معدنی   

 كلسیم و فسفر

 آهن

 ید

 فلوئور

 


