از دانشگاه سرنوشت یک ملت تعیین می شود
امام خمینی (ره)

دانشکده پیراپزشکی

دفترچه راهنمای دانشجویان
رشته کاردانی پیوسته بهداشت مدارس
ورودی 3196

كتابخانه دانشكده

كارگاه بهداشت

كارگاه مهارتهاي بالینی دانشكده
آدرس سایت پویای دانشکده پیراپزشکی :

آزمایشگاه
http://www.pmd.mshdiau.ac.ir

آدرس دانشکده :قاسم آباد – بلوار ادیب -بین ادیب 39-13

دانشجویان عزیز با عرض تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی و ورود شما به دانشگاه  ،ضمن آرزوی موفقیت
برای شما عزیزان از شما درخواست می شود مفاد این دفترچه را به دقت مطالعه فرمائید.
دانشکده پیراپزشکی
دانشكده پیراپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد از سال  4831با سه رشته بهداشت مدارس ،هوشبري و اتاق عمل در مقطع كاردانی شروع
به كار نمود .این دانشكده در سال  1394به محل فعلی خود واقع در بلوارادیب انتقال یافت از سال  4831مقطع رشته هاي هوشبري و اتاق
عمل به سطح كارشناسی ارتقاء یافته است .در سال تحصیلی  39-38این دانشكده عالوه بر دو رشته كارشناسی پیوسته هوشبري ،كارشناسی
پیوسته اتاق عمل در رشته كارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی جذب دانشجو دارد.
آشنایی بارشته بهداشت مدارس
تاریخچه
توجه به ضرورت و اهميت بهداشت مدارس در کشورهاى مختلف جهان همزمان نبوده ،بلکه از نظر تاریخى و کيفيت عمل تنوع داشته است.
شاید فرانسه اولين کشورى باشد که همراه با طرح آموزش علمى خود ،یک ماده را نيز به مسئله بهداشت مددارس اختاداد داد و در سدا  ۳۹۷۱کده ایدن
طرح به تاویب رسيد ،یک نفر پزشک نيز بهعنوان مسئو بهداشت مدارس آن انتخاب شد.
در انگلستان آغاز کار بهداشت مدارس از سا  ۳۷۹۹و تحت نظارت ادارات آموزش محلى به وجود آمد و سپس با ایجاد سدازمان عظديب بهداشدت و طدب
عمومى یا ملي ،بهداشت مدارس باز هب وابستگى خود را با آموزش و پرورش حفظ کرد و تنها ایجاد ارتباط بين بهداشت ملى و بهدارى آموزشگاههدا بدود
که مورد توجه مسئولين امور قرار داشت و در سا  ۳۷۳۷ریاست پزشکان وزارت بهداري ،با حفظ سمت به ریاست بهداشت مدارس نيز مناوب و ارتبداط
بين بهداشت عمومى و مدارس محکبتر شد .
تاریخچه بهداشت مدارس در ایران
از سا  ۳۹۷۹هجرى شمسى مدارس جدید بهجاى مکتبخانههاى قدیب تأسيس شد ۷ .سا بعد مجلسى از اطبدا ایراندى و اروپدامى م ديب در تهدران بده ندا
مجلس 'حفظالاحه' براى مراقبت از بهداشت عمومى بهوجود آمد .در اواخر همان سا فردى براى پایهریزى بهداشت در مدارس انتخداب شدد و سدرانجا
در سا  ۳۱۹۱شمسى سازمانى به نا 'صحيه مدارس' بنياد گذاشته شد
 .در سا  6231صحيه مدارس ،مجددا ضميمه وزارت فرهنگ شد .در سا  6231سازمان اداره بهداري آموزشگاه هاي کل کشور به اداره کل بهداري
آموزشگاه هاي کشور تغيير نا یافت و در سا  6231به منظور تربيت نيروي انساني براي اولين بار دوره دو ساله آموزش مراقبين بهداشت برقرار گردیدد.
در اسفند ماه سا  6233اداره کل بهداري آموزشگاه ها با تغيير نا به اداره کل بهداشت مددارس ،از وزارت آمدوزش و پدرورش جددا و ضدميمه وزارت
بهداري شد .پس از مدتي این اداره کل منحل و بهداشت مدارس بخشي از فعاليت هاي اداره کل بهداشت خانواده را تشدکيل داد .در سدا  6232بعدد از
انت ا مراقبين بهداشت به آموزش و پرورش ،بهداشت مدارس از اداره کل بهداشت خانواده منتزع گردید و به صورت اداره مسدت ل در وزارت بهداشدت و
درمان فعاليت نمود .در سا  6231با تاميب معاون بهداشتي وقت بهداشت مدارس ضميمه دفتر بهداشت دهان و دندان گردید .در حا حاضر با تاویب
ساختار تشکيالتي جدید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي وظيفه بهداشت مدارس قانونا به عهده دفتر سالمت جوانان و مدارس ميباشد.
گروه كودكياري دانشكده پيراپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد در سا  6231در دانشکده پزشکي تاسيس شد .این گروه کدار خدود را در
م طع کارداني پيوسته بهداشت مدارس آغاز کرد و تا کنون بيش از  331فارغ التحايل داشته است بعضي از آندان در مددارس بدا عندوان مربدي بهداشدت
جذب آموزش و پرورش شده و در جهت ارت ا سطح بهداشت دانش آموزان تالش مي نمایندد .در حدا حاضدر گدروه کودکيداري بدا توجده بده امکاندات
موجود گرایش بهداشت مدارس را در م طع کارداني ارمه مي کند  .و تاکنون بالغ بر ده دوره دانشجو پذیرش نموده است .گروه کودکياري داراي کارگاه
بهداشت و امکانات سمعي و باري جهت آموزش عملي و نظري دانشجویان مي بدا شدد و همچندين دانشدجویان ایدن رشدته در مراکدز بهداشدتي درمداني و
مدارس سطح شهر تحت سرپرستي مربيان مهارتهاي عملي الز را جهت ارامه خدمات بهداشتي درماني به دانش آموزان کسب مي نمایند.الز به ذکر است

این رشته را دیپلمه هاي فني  ،حرفه اي و کاردانش ميتوانند انتخاب نمایند همچنين دیپلمه هاي تجربي ميتوانند در این رشته ادامه تحايل دهند..

تواناییهاي الزم
وظایف مربيان بهداشت
-6آموزش بهداشت به دانش آموزان باورت رسمي و غيررسمي
-3کنتر رشد و نمو دانش آموزان
-2مراقبت مستمر از بهداشت و ایمني محيط مدرسه و ارسا گزارش به مراجع ذیربط
-3بررسي وضع رواني و رفتاري دانش اموزان و تامين بهداشت مدرسه
-3انجا کمکهاي اوليه در موارد اورژانس.
-1تشکيل و اداره واحد بهداشت مدرسه
-3همکاري با مسئولين در بيمه کردن دانش آموزان در برابر حوادث و پيشگيري امور مربوط به آن
-1همکاري با مراکز بهداشتي در امور کنتر و پيشگيري از بيماریهاي واگير و غيرواگير
-1گزارش موارد بيماریهاي واگير و معرفي بيماران به مراکز درماني
-61کنتر بهداشت فردي دانش آموزان و جدا نمودن دانش آموزان بيمار
-66آموزش بهداشت به اوليا دانش آموزان و کارکنان مدرسه
-63نظارت و کنتر نحوه تغذیه دانش آموزان و نظافت بوفه غذایي.اهها که اعال نياز کرده است انجا ميپذیرد.
زمينههاي اشتغال وادامه تحصيل
فارغالتحايالن این رشته به عنوان مربي بهداشت تحت نظارت کلي انجا امور مربوط به خدمات بهداشتي مدارس نظير :آموزش بهداشت ،بهسازي محيط
و خدمات بهداشتي را در مهد کودکها و مراکز پيش دبستاني ومدارس کشور عهده دار مي باشند

.ضمنأ مربيان بهداشت و فارغ التحايالن کارداني بهداشت مدارس مي توانند با شرکت در ازمون کارشناسي ناپيوسته علو پزشدکي در رشدته
کارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي و سپس تا دکترا ادامه تحايل دهند همچنين این فارغ التحايالن بدون در نظر گرفتن مرکز اموزش عالي
فارغ التحايلي(دانشگاه فرهنگيان/دانشگاه ازاد/مدارس عالي فني) مدي توانندد در دانشدگاه علمدي کداربردي و در م طدع کارشناسدي ناپيوسدته
رشته پيشگيري از اسيب هاي اجتماعي-اعتياد(همه کارداني هاي علو پزشکي) و رشته مدیریت عمليات امداد و نجدات (پودمداني یدا ترمدي)
ادامه تحايل دهند
.تعداد واحدهاي درسی:

دروس عموميٰ دروس پایه ،دروس اختااصي و واحد کارآموزي درمجموع 13واحد درسي

معرفی مسئولین دانشکده :

زهرا سوئدی
رئیس دانشکده  ،مدیر گروه بهداشت مدارس
محل دفتر کار :طبقه -1اتاق 133

دکتر حسن یزدانفر
معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
محل دفتر کار :طبقه -1اتاق 133

سید علی هوشیار احمدی
مدیر پژوهشی دانشکده
محل دفتر کار  :طبقه  -1اتاق 131

* دانشجویان محترم می توانند جهت رفع مشكالت انتخاب واحد و حذف و اضافه اینترنتی دربازه زمانی مشخص و همچنین استتااده از اینترنتت ،
مشاهده سایت دانشگاه و دانشكده ،كتابخانه دیجیتال ،جستجوي مقاالت به طبقه  4اتاق  942كافی نت مراجعه نمایند

فهیمه عقیانی
مسئول آموزش دانشکده

* دانشجویان محترم جهت راهنمایی از نظر تشتكیل كتالس هتاي

مهندس مهدی ژیان پور
مدیر داخلی و راهبر سایت دانشکده
محل دفتر كار  :طبقه  – 1اتاق012

دروس نظري  ،مقررات آموزشی ،برنامه ریتزي امتحتانی و  ...متی
توانند به طبقه  4اتاق  921مراجعه نمایند.
*

مهری توکلی زاده

کارشناس آموزشی گروه بهداشت مدارس

* صدیقه فانی دیسفانی

مسئول كتابخانه

کتابخانه دانشکده پيراپزشکي مجموع منابع آن شامل حدود1322نسخه کتاب فارسي و التين که به شيوه کتابخانه کنگدره طب ده بنددي شدده
است و داراي312نسخه مجله فارسي و التين مي باشد .مساحت فعلي کتابخانه وسالن هاي مطالعه دانشکده حدود  633متر مربع
است که در طب ه همکف واقع مي باشد
نحوه عضویت دانشجویان در كتابخانه  :دانشجویان پس از ثبت نا به محض دریافت کارت  PVCعضو کتابخانه محسوب گردیده و
مي توانند از امکانات کتابخانه استفاده نمایند .جهت دریافت کارت  PVCبه مرکز آمار و اطالعات واقع در سازمان مرکزي دانشگاه مراجعده
شود.
ادرس هاي سازمان مركزي:

 -6بلوارميثاق – ميثاق  -31نرسيده به اقدسيه – خسروي  -6پالك 22
 -3بلوار اماميه نبش اماميه 33

امكانات رفاهی دانشكده :
 -6نمازخانه خواهران طب ه همکف611
 -3نماز خانه برادران طب ه همکف661
 -3تریا

دانشجویان محتر جهت پيدا کردن کالسهاي درسي و سایر مکانهاي مورد نياز به راهنماي ساختمان شماره  6و  3واقع در طب ه همکف
مراجعه نمایند
نحوه استفاده دانشجویان از كافی نت :
با توجه به بهره برداري از سيستب مکانيزه خدمات اشتراك اینترنتي و فراهب آوردن استفاده از اطالعات فيش واریزي ،جهت استفاده
دانشجویان از اینترنت در کافي نت هاي دانشگاه و کامپيوترهاي خانگي ،از تاریخ او بهمن  6211باید اقدامات زیر انجا گردد:
* استفاده از حساب فراگير سيبا به شماره  1612611261111جهت واریز وجه اشتراك اینترنتي در کليه شعب بانک ملي داراي حساب
سيبا ( حداقل  31111ریا )
شماره حساب واریز شهریه :
* استفاده از اعتبار وجه واریزي از طریق کامپيوتر خانگي و کافي نت دانشگاه و عد نياز به واریز و پرداخت وجه جداگانه براي هر حالت.
مت اضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به مرکز کامپيوتر دانشگاه در دانشکده فني و مهندسي و یا دفاتر خدمات کامپيوتري دانشکده
هاي خود مراجعه نمایند.
نحوه انتخاب واحد
دانشجوپس از ثبت نا در بازه زماني مربوط به خود از طریق کافي نت و به شکل سيستمي ميتواند انتخاب واحد نمایند.
موارد مهمی از آیين نامه آموزشی :
ماده  ) 2دانشجو موظف است در هر نيمسا تحايلي در مدت زمان اعال شده توسط دانشگاه نسبت به ثبت نا و انتخاب واحداقدا نماید
در غير این صورت طبق م ررات دانشگاه با وي رفتار مي شود.
 دانشجو موظف است در انتخاب دروس هر نيب سا بر اساس برنامه اعال شده از طرف گروه اقدا نماید و رعایت ت د و تأخر در انتخابدروس بر اساس برنامه و سرفال درسي اعال شده الزامي است.
ماده  )66هر دانشجو در هر نيمسا تحايلي حداقل  63و حداکثر  31واحد درسي مي تواند انتخاب نماید
ماده  )63تعداد واحدهاي انتخابي در تابستان حداکثر  1واحد درسي مي باشد.
ماده  )62دروس پيش دانشگاهي شامل زبان ،فيزیک  ،فارسي و ریاضي بوده که باید در نيمسا او اخذ گردد.
 اهميت رعایت دروس پيشنياز  :رعایت پيشنياز الزامي بوده و در صورتيکه در درس پيشنياز نمره قبولي کسب نشود دانشجو یکسا از هبدوره اي هاي خود ع ب خواهد ماند.
ماده  )63طو مدت تحايل  :حداکثر مدت مجاز تحايل در م طع کارداني پيوسته  2سا مي باشد .
ماده  )63حضور در جلسات درس  :حضور دانشجو در تما جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس
نظري از 2/61و عملي و آزمایشگاهي از 6/61و کارآموزي در عرصه از  6/61مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند .در غير این
صورت نمره دانشجو در آن درس صفر منظور مي شود.
ماده  ) 32حداقل نمره قبولي در دروس تئوري  61و در کارآموزي  63مي باشد.
ماده  )31مشروط شدن  :اگر معد در هر تر کمتر از  63باشد دانشجو مشروط بوده و در صورتيکه  3تر متوالي و یا  2تر غير متوالي
مشروط گردد اخراج خواهد شد .تر بعد از مشروطي دانشجو ف ط  63واحد مجاز است انتخاب نماید
.
دانشجویان گرامي مي توانند جهت آشنایي بيشتر با آیين نامه و م ررات آموزشي دانشگاه نسبت به تهيه یک نسخه از آیين نامه آموزشي اقدا
نمایند .
تلفن هاي دانشکده 21126113-3:

