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 تنظیم:

مدیریت فرهنگی دانشجویی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و 

 حدیث

 1394آبانماه 

 

  



 

 

 

 معّرفی درس 

بیماریهای واگیر و غیر واگیر، اصول تغذیه  ،هدف از این درس، آشنایی با بهداشت فردی و عمومی

صحیح و ضرورت تغذیه کودک با شیر مادر و همچنین آشنایی با بهداشت محیط، روان و بهداشت 

اند از: بهداشت فردی شود، عبارتاز جمله نکاتی که در این درس مطرح می روانی در خانواده است،

های اریهای واگیر و غیر واگیر، تغذیه در آموزهو عمومی، مفاهیم پایه در رابطه با بهداشت، بیم

های اسالمی، ویژگی های ، سالمت جسمی و روحی در آموزهبهداشت محیط ،اسالمی، بهداشت روان

 اده در بهداشت.فبهداشت از دیدگاه اسالم و آشنایی با برخی از آموزه ها و احکام قابل است

  



 فهرست سرفصل جلسات
 2 ............................................................................................................... درس یمعّرف

 5 ................................................................................. )اسالم در یفرد بهداشت (اول ۀجلس

 7 ........................................................................................... (یعموم بهداشت) دوم ۀجلس

 8 ................................................................... )1 بهداشت با رابطه در هیپا میمفاه (سوم ۀجلس

 9 ................................................................. (2 بهداشت با رابطه در هیپا میمفاه( چهارم ۀجلس

 9 ..................................................................................... (1 ریواگ یهایماریب) پنجم ۀجلس

 9 .................................................................................... (2 ریواگ یهایماریب) ششم ۀجلس

 10 ............................................................................... (ریواگ ریغ یهایماریب) هفتم ۀجلس

 10 .............................................................................. (1 ییغذا مواد بهداشت) هشتم ۀجلس

 10 ................................................................................. (2 ییغذا مواد بهداشت) نهم ۀجلس

 11 ................................................................................ (3 ییغذا مواد بهداشت) دهم ۀجلس

 11 .......................................................................... (یاسالم یهاآموزه در هیتغذ) 11 ۀجلس

 11 ...................................................................... (2 یاسالم یها آموزه در هیتغذ) 12 ۀجلس

 12 ....................................................................... (3 یاسالم یهاآموزه در هیتغذ) 13 ۀجلس

 12 ........................................................................................ (1 روان بهداشت) 14 ۀجلس

 13 ........................................................................................ (2 روان بهداشت) 15 ۀجلس

 14 ........................................................................ (1 خانواده در یروان بهداشت) 16 ۀجلس

 14 ......................................................................... (2خانواده در یروان بهداشت) 17 ۀجلس

 14 ....................................................................................... (1 طیمح بهداشت) 18 ۀجلس

 15 ....................................................................................... (2 طیمح بهداشت) 19 ۀجلس

 15 ........................................................................................(3 طیمح بهداشت) 20 ۀجلس

 16 .............................................................................(خانواده در روان بهداشت) 21 ۀجلس

 16 .................................................. (یاسالم یهاآموزه در یروح و یجسم سالمت) 22 ۀجلس



 17 ................................................................ (اسالم دگاهید از بهداشت یهایژگیو) 23 ۀجلس

 17 .................................. (بهداشت در استفاده قابل یاسالم احکام و هاآموزه از یبرخ) 24 ۀجلس

 

 

  



 )بهداشت فردی در اسالم (جلسۀ اول

 اهداف درس

 آشنایی با:

 بهداشت فردی؛ -

 انواع و اهداف دستورات بهداشتی اسالم؛ -
 های گوناگون.های بهداشتی اسالم در زمینهبرخی آموزه -

 

 بهداشت فردی

 اهداف دستورات اسالمی

 انواع دستورات بهداشتی اسالم

 :برخی از دستورات بهداشتی اسالم

 بهداشت دهان و دندان .1
 فواید مسواک زدن 
 خالل کردن 

 

 هاشستن دست .2
 بهداشت لباس .3
 بهداشت خانه .4
 روزه، فواید و حکمت آن .5

 فواید بهداشتی روزه 
 حکمت روزه 

 

 حُرمت استفاده از گوشت خوک  .6
 حُرمت استفاده از مشروبات الکلی  .7
 ضدّ عفونی کردن .8
 نگهداری سگ .9

 سحرخیزی .10
 

 فواید بهداشتی ناشی از سحرخیزی 
 بهداشت دستگاه گوارش 



 

 بهداشت تغذیه .11
 پرهیز از پرخوری 

  جویدن غذاخوب 
 عوارض خوب نجویدن غذا 

 

  



 (بهداشت عمومی) جلسۀ دوم

 اهداف درس

 آشنایی با:

 بهداشت عمومی؛ 

 پیشینۀ بهداشت عمومی در ایران و جهان؛ 
 مفهوم پیشگیری و سطوح گوناگون آن؛ 

 .مفهوم سالمتی 

 

 بهداشت عمومی

 تعریف بهداشت عمومی

 مبدأ بهداشت عمومی

 بهداشت دورۀ رنسانس

 عمومی در ایرانبهداشت 

 تاریخچۀ بهداشت عمومی نوین در ایران

 های واکسیناسیونتاریخچۀ برنامه

 اصطالح بهداشت عمومی

 تعریف بهداشت از دیدگاه کمیتۀ کارشناسان سازمان جهانی بهداشت

 مفهوم پیشگیری 

 سطوح پیشگیری

 . پیشگیری نخستین 1

 هدف پیشگیری نخستین

 . پیشگیری سطح اوّل )اولّیّه(2

 تدابیر الزم در پیشگیری اولّیّه

 راهبردهای پیشگیری اولّیّه

 )راهبرد جمعیتی )همگانی 



 های پرخطرراهبرد گروه 

 

 . پیشگیری سطح دوم )ثانویّه(3

 اصول اساسی در اجرای مفید و مؤثّر پیشگیری سطح دوم

 . پیشگیری سطح سوم )ثالثیّه(4

 مفهوم سالمتی

 

 

 )1 با بهداشتفاهیم پایه در رابطه م (جلسۀ سوم

 اهداف درس

 آشنایی با:

 تاریخچۀ بهداشت و تعریف آن؛ 

 های آن؛مفهوم نرمالیتی یا سالمتی و مؤلفه 

 .سالمت معنوی 
 

 ( چیست؟WHO)Normality از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، تعریف

 الف( سالمت جسمی، روحی و اجتماعی

 ب( سالمت جسم و روان

 ج( سالمت روحی و اجتماعی

 سالمت كامل روحی و روانید( 

 

  



 (2فاهیم پایه در رابطه با بهداشت م(م جلسۀ چهار

 اهداف درس

 آشنایی با:

 های گوناگون بهداشتی،حوزه 
 های تعیین كنندۀ بهداشت.شاخصه 

 

 

 

 

 (1های واگیر )بیماری جلسۀ پنجم

 اهداف درس

 آشنایی با:

 ها در جهان؛های واگیر و چگونگی توزیع آنبیماری 

 های واگیر و غیر واگیر؛های بیماریتفاوت 

  های عفونی.بیماریبرخی مفاهیم مرتبط با 

 

 

 

 

 (2های واگیر )بیماری جلسۀ ششم

 اهداف درس

 آشنایی با:

 چرخۀ انتقال عفونت و چگونگی کنترل آن؛ 

 های واگیر؛سطوح پیشگیری در بیماری 
 های واگیر.برخی دیگر از مفاهیم مرتبط با بیماری 

  



 غیر واگیر( هایبیماری) جلسۀ هفتم

 اهداف درس

 آشنایی با:

 های مراقبت؛سیستم 

  ها؛های غیر واگیر و عوامل پیدایش آنبیماری 
 ها؛های غیر واگیر و عوارض ناشی از آنانواع بیماری 

 های غیر واگیر در سطح جهان؛ بار بیماری 

 های غیر واگیر.اصول کلی پیشگیری در بیماری 

 

 

 

 (1)بهداشت مواد غذایی  هشتمجلسۀ 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 بهداشت نان و غالت؛ 
 بهداشت سبزیجات و میوه جات؛ 

 های انگلی.برخی نکات مربوط به بیماری 

 

 

 

 (2 غذایی مواد بهداشت) نهم جلسۀ

 درس اهداف

 :با آشنایی

 گوشتی؛ هایفرآورده بهداشت 

 لبنیات؛ و شیر بهداشت 

 .غذایی مواد سایر مصرف میزان 



 

 

 

 (3)بهداشت مواد غذایی  10جلسۀ 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 مزایای شیر مادر نسبت به شیرهای دیگر؛ 

 .اهمیت شیر مادر در سالمتی کودک 
 

 

 

 

 المی(های استغذیه در آموزه) 11جلسۀ 

 

 هدف درس:

 آشنایی با برخی از دستورات بهداشتی قرآن کریم و قواعد فقهی در بارۀ تغذیه.

 

 

 

 

 (2)تغذیه در آموزه های اسالمی  12 جلسۀ

 

 اهداف درس

 آشنایی با:



 های اسالمی در زمینۀ تغذیه؛برخی دیگر از آموزه 

 برخی مواد غذایی مورد تأکید در آیات و روایات؛ 

 هایی دربارۀ شیوۀ استفاده از برخی مواد غذایی.توصیه 

 

 

 

 

 (3های اسالمی )تغذیه در آموزه 13جلسۀ 

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 های اسالمی در بارۀ شیوۀ تغذیه؛برخی دیگر از آموزه 

 های اسالمی در زمینۀ تغذیۀ میانساالن و کودکان شیرخوار؛آموزه 
 های بهداشتی اسالم در زمینۀ تغذیۀ کودک با شیر مادر.توصیه 

 

 

 

 

 (1 بهداشت روان) 14جلسۀ 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 بهداشت روان؛ 

 های روانی؛بیماری 

 های روانی؛ سطوح پیشگیری از بیماری 

 های هشداردهندۀ ضعف روانی؛نشانه 
 های مطرح شده در زمینۀ بهداشت روان.دیدگاه 

 

 های افراد سالم از نظر روانی ویژگی



 سطوح پیشگیری

  . پیشگیری اولیه:1

 اقدامات الزم در پیشگیری اولیه

 . پیشگیری ثانویه2

 اقدامات الزم در پیشگیری ثانویه 

 . پیشگیری ثالثیه3

 اقدامات الزم در پیشگیری ثالثیه 

 های هشدار دهندۀ ضعف روانینشانه

 

 

 

 (2هداشت روان ب) 15 جلسۀ

 اهداف درس

 آشنایی با:

 عوامل مؤثّر بر رفتار انسان؛ 

 انواع نیازها؛ 
 های گوناگون یادگیری؛ شیوه 

 بهداشت روان در خانواده؛ 

 های مختلف فرزندپروری؛روش 

 .استرس و روش مقابله با آن 
 

 قواعد قابل توجه والدین در بهداشت روانی فرزندان

 اعالم عشق و محبت به فرزندان  .1

 الگو بودن والدین برای فرزندان  .2
 ها( های خانوادگی، رسوم و سنتآموزش دادن فرزندان )ارزش .3
 با انضباط بار آوردن فرزندان  .4
 های خود آگاهی از مسئولیت .5



 

 

 

 (1)بهداشت روانی در خانواده  16جلسۀ 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 مفهوم بهداشت روانی؛ 

 یابی به آن از دیدگاه اسالم؛های دستزندگی متعالی و زمینه مفهوم 

 ها.نقش ازدواج در تأمین سالمت روانی انسان  

 

 

 

 

 (2)بهداشت روانی در خانواده 17جلسۀ 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 خانواده مطلوب و ویژگیهای آن؛ 

 تاثیر خانواده مطلوب روی افراد؛ 

 .ساختار شخصیتی انسان 

 

 

 

 (1)بهداشت محیط  18جلسۀ 

 بهداشت آب

 اهداف درس

 آشنایی با:



 کمیت آب و عوامل تاثیرگذار بر آن؛ 

 عوامل تاثیر گذار بر کیفیت آب؛ 

 

 

 

 

 (2)بهداشت محیط  19جلسۀ 

 بهداشت هوا

 اهداف درس

 آشنایی با:

 های هوا؛انواع آالینده 

  اقدامات الزم برای پیشگیری از آلودگی هوا؛ 

 

 

 

 

 (3)بهداشت محیط  20جلسۀ 

 مواد زائد جامد

 هدف درس

 آشنایی با:

 ها.برخی مواد زائد جامد و چگونگی مدیریت آن 
 مواد زائد جامد

 الف( مواد زائد جامد خانگی

 ها در هر منطقه و میزان تولید شناخت ترکیب آن

 هاآوری آنجمع

 هادفن نهایی آن



 های خدمات بهداشتی ـ درمانیب( مواد زائد سیستم

 هاتفکیک آن

 هاخطر سازی و دفن نهایی آنبی

 ج( مواد زائد جامد صنعتی

 انواع آن

 مدیریت تولید آن

 

 

 

 (بهداشت روان در خانواده) 21جلسۀ 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 ها و اجزای آن؛بهداشت روان، برنامه 

 نقش خانواده در سالمت روان؛ 

 فرزند پروری و اهداف اصلی آن؛ 

  های مقابله با آن.روشانواع استرس و 

 

 

 

 (های اسالمیسالمت جسمی و روحی در آموزه) 22جلسۀ 

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 تعریف سالمت؛ 

 های اسالمی؛اهمیّت سالمت و بهداشت در آموزه 

 .نقش مسائل معنوی در سالمت 



 

 

 

 (های بهداشت از دیدگاه اسالمویژگی) 23جلسۀ 

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 برای سالمتی انسانها؛ برنامۀ اسالم 

 دیدگاه شیخ صدوق دربارۀ احادیث پزشکی؛ 

 های بهداشت از دیدگاه اسالم.ویژگی 

 

 

 

 

 (ها و احکام اسالمی قابل استفاده در بهداشتبرخی از آموزه) 24جلسۀ 

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 های اسالمی در زمینۀ سالمت؛برخی از آموزه 

  در بهداشت.برخی از قواعد فقهی قابل استفاده 

 

 


