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 هب انم خدا 

 مقدمه

امروزه سالمت مردم یکی از چالش های عمده کشورها است. تغییر در شیوه زندگی و نابودی محیط زیست همه را  

. بیماری هایی مانند سرطان، بیماری های قلبی، دیابت و ایدز در حال افزایش هستند. بسیاری از این ه استتحت تاثیر قرار داد

ی که با ان و نوجوانانکودک یق آموزش، ارتقاء سالمت و اقدام های حمایتی قابل پیشگیری است.از طرو اختالالت ها بیماری 

د نآموزش کافی، رژیم غذایی متعادل، مکان سالم و امن برای بازی و تمرین و حمایت عاطفی برای رشد شخصیتی، تکامل می یاب

اه و مطلع، عزت نفس باالیی دارد. این جوان از سیگار، مواد . یک جوان آگندستهبرای مواجه با چالش های آینده زندگی آماده تر

ضروری است تا اطمینان حاصل  و توانایی حل مسئله در شرایط دشوار زندگی را دارا می باشد. مخدر و الکل دوری می جوید

  .را دارند حامی سالمت رفتار سالم در محیط های  پرورشبرای  حمایت کافی شود که کودکان فرصت و 

 تمام آنبه احتمال زیاد در طول زندگی خود به آن پایبند خواهند بود. این  می آموزندنش آموزانی که شیوه زندگی سالم را دا

         ."توانمند شدن و قابلیت تصمیم گیری و انتخاب "باید به آن توجه کردرس مروج سالمت امدکه در است  یچیز

 رسالت 

خدمت به نوجوانان و جوانان در راستای ارتقای کیفیت زندگی این گروه سنی با مدیریت سالمت محور در زمینه ارایه 

جانبه ایشان. وظیفه اصلی ما تاکید بر اقدامات پیشگیرانه منطبق با فرهنگ جامعه و متناسب با جنسیت مورد نظر و مشارکت همه

سازی خدمات قابل ارایه در آید وبرای هماهنگت میست که در تعامل با همه نهادهای متولی این گروه به دسارایه استانداردهایی

 نظام سالمت برای این گروه مخاطب به طور مستمر پایش خواهد شد.

 تعريف 

   HPS   کردیآموزان و با روبا مشارکت فعاالنه اولیاء، مربیان و دانشبه منزله یک نظام برای ارتقای سالمت است که        

( و آموزش همسانان و همساالن،  منجر به Selfcareزمینه مراقبت از خود، فرهنگ خود مراقبتی ) آموزان درتوانمند سازی دانش

 ها و توانمندسازی مردم در مورد سالم زندگی کردن، سالم کارکردن و آموزش با کیفیت خواهد شد. افزایش ظرفیت

 فوايد مدرسه مروج سالمت

  : پیام روشن مدرسه مروج سالمت این است که

 اد به نفس، عزت نفس، ارتباطات و مهارت های ارتباطی برای رفاه و سالمت روانی حیاتی هستند. اعتم 

 .تشویق دانش آموزان به ورود در تصمیم گیری ها بسیار مهم است 

  کند. می یادگیری و تجارب در مدرسه دانش آموزان را برای رسیدن به سالمت کامل کمک 

 ارزش های کسب شده در دوران کودکی و نو جوانی در طول زندگی ادامه پیدا  به احتمال زیاد رفتارهای بهداشتی و       

 .می کند
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 اهداف 

 هدف کلی :

 آموزان مدارس کشور از طریق استقرار نظام مدارس مروج سالمت ترویج و استقرار مفاهیم ارتقای سالمت در بین دانش 

 اهداف اختصاصی : 

و مربیان در زمینه مفاهیم ارتقای سالمت نوجوانان و جوانان و ساختار مدارس  اولیاء ،پرسنل ،آموزانتوانمند سازی دانش .1

 مروج سالمت 

 های آن در سطح کلیه مدارس کشور ارائه خدمات سالمت در یک مجموعه ادغام یافته وارتقای شاخص .2

       ریزی، ارزشیابی و پایش، برنامه ها و اطالعات به منظورآوری شاخصها برای جمعگرد آوری و استفاده از حداقل داده .3

 ای رتبه بندی مدارس مروج سالمت در سطوح ملی و منطقه

 آموزان مبتال به اختالالت و مشکالت سالمتی بهبود وضعیت بیماریابی و درمان دانش .4

  آموزانالگوهای تغذیه ای دانشبهبود  .5

 آموزان آمیز سالمت در دانشپیشگیری از رفتارهای مخاطره .6

 بهبود شرایط فیزیکی و بهداشت محیط درمدارس  .7

آموزان، کارکنان، اولیاء و مربیان در زمینه ارتقای سالمت نوجوانان و جوانان و جامعه در قالب افزایش مشارکت دانش .8

 گیری برنامه داوطلبان سالمت شکل

ورهای مدیترانه شرقی براساس شواهد و ای در کشهای ملی ومنطقهها برای ایجاد شبکهدستیابی به بهترین مدل و مکانیسم .9

 هاگیری از تمامی نظریهبهره

های بدست آمده در زمینه مدارس مروج سالمت در سطوح استانی، مرور و تبادل اطالعات حاصل از تجارب و موفقیت .11

 ای ملی و منطقه

 چگونه مدرسه مروج سالمت داشته باشیم ؟

اجرا  برنامه ریزی, ،آگاهیمت است وما آن را مروج سالمت می نامیم  برای رسیدن به مدرسه ای که ارتقا دهنده سال

ومواد آموزشی در بسیاری از مدارس از گذشته جنبه ارتقا  برنامهقابل ذکر است که  وارزیابی برای موفقیت برنامه ضروری است.

  .اما این میزان به حد ایده آل آن نرسیده است استسالمت داشته 

: آگاهیارتقاء   

 هیئت مدیره و افراد جامعهبرای والدین ,معلمین ودانش آموزانو معرفی برنامه  زاری جلسات اطالع رسانیبرگ ، 

 پخش برنامه ویدئویی مدارس مروج سالمت برای افزایش آگاهی عمومی 

 ه روز به روز برنامه های اجرایی در مدرسکردن در مدرسه برای چک ب یک کمیته ویک رابط یا هماهنگ کننده انتخا 

  القا روحیه مشارکتی در بین اعضا مدرسه 
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:برنامه ریزی   

  برگزاری نشستی با حضور ذینفعان برای مشخص نمودن نیازهای سالمت ومشکالت موجود در مدارس 

  مدارس مروج سالمت ی ترسیم دورنما 

 دت ومشخص کردن تدوین برنامه اجرایی برای ترسیم روند اجرایی کار با مشخص نمودن اهداف کوتاه مدت وبلند م

 شاخص ها با مکانیسم پایش وارزشیابی مربوطه 

:اجرا   

 اجرای برنامه با مشخص نمودن اهداف کوتاه مدتی که قابل دستیابی می باشند 

 ارزیابی :

های  به این ترتیب شما می دانید که چه می کنید و به کجا می روید. با استفاده از تجربیات برنامهمقوله ای کامال الزامی است و

. انتقادات، نظرات و نتایج را سنجیدبهای کار را ها وقوت ضعف یدمی توانریزی کنید. شما   قبلی برای فعالیت های آینده بر نامه

د. چک لیست می تواند ترین کار برای ارزیابی وضع موجود استفاده از چک لیست می باش ساده به مدرسه پس خوراند دهید.

  عملیاتی مدرسه هست باشد.شامل هر چیزی که در برنامه 

 موارد اثر بخش در برنامه مدارس مروج سالمت 

موارد زیر ونمونه های مشابه آن که برای موفقیت برنامه ضروری است می تواند  ما را در دستیابی به مدرسه مروج سالمت 

 یاری نماید: 

  حمایت جامعه همچنین و مدرسه پشتیبانی هیئت مدیره 

 هماهنگ کننده برای نظارت بر اجرا  تعیین کمیته کاری یا 

  داشتن برنامه های منطقه ای متناسب با الگوی کشوری 

 و تنظیم برنامه عملیاتی. مسائل و ثبت مشکالتی که در حین اجرای برنامه بوجود می آیدبه روز آوری اطالعات ، ارزیابی 

 و والدین مدرسه بسیاری از افراد هیئت مدیره  )وزشمتعهد و مطلع در امر آمعالقمند. تشکیل شبکه ذینفعان  :منابع انسانی

  (ی دارند که می توان از آن استفاده نمودصمهارت ها و دانش خا

 درختانگیاهان،  )هم ندارند به تقویت وپیشبرد برنامه  کمک می کنندفراوان منابع مختلفی که نیاز به هزینه  :منابع مادی ،

را ، در عین حال اعضای جامعه مدرسه مفید باشدمحیط مدرسه سازی و سالمت زیبا  درپوسترها و دیگر منابع که می تواند 

 (دهد آموزش

 حمایت ازمعرفی و هایی برای  کارگاهبرگزار در مراحل اولیه  :نیازهای آموزشی hps. و برگزاری  یآموزش یازهاین ییشناسا

بهداشتی از جمله بیماری های آمیزشی، ایدز، مواد  برای باال بردن سطح آگاهی در مورد مطالب مختلف برنامه های آموزشی

نقش کلیدی   hpsدر توسعه  کسانی که همچنین شناسایی  و مخدر، سوء تغذیه و مزایای استفاده از شیوه های زندگی سالم

 .دارند
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 رین آنها عبارتند از: تکه متداول نمایند در مدارس را به صور مختلف اجرای آموزش های  برنامهمربیان وداوطلبان می توانند 

 های مختلف، توان نسبت به زمینهها را در مدرسه میآموزش با استفاده از فرصت -های مناسبآموزش با استفاده از فرصت

های مختلف مدرسه ضمن برخورد ظهور یک بیماری قابل سرایت، رعایت بهداشت فردی، حفظ بهداشت محیط کالس و قسمت

آموزی که آموز امیدوار بود. مثال دانشپذیر دانشرد بحث قرار داده و به دیرپایی آثارش در ذهن عینیتهای عینی آن موبا نمونه

آموزی که به طور سپارد تا دانششود و به ذهن میاش باشد بهتر معنی بیماری و آثار آن را متوجه میکالسیخود بیماری هم

 .شود ذهنی از عوارض بیماری عفونی برایش صحبت می

 متناسب با نیازهای آموزشی دانش آموزان یهای آموزشاستفاده از کتاب و جزوه 

 و تشکیل جلسات تحلیلی  نویسی، تمرینات، نقاشی، خالصهمسابقههای سازمان یافته مثل آموزش از طریق برنامه 

  بحث کالسی و آموزش دسته جمعی 

 وضیح مسایلی در زمینه پیشگیری از حوادث، مقررات ایمنی و یا آموز مثل اجرا و تگیری از خود دانشتجربه مستقیم با بهره

 واکسیناسیون 

  شود. آموز از مطرح شدن آن در جمع نگران میمسایلی که دانش موردراهنمایی و آموزش فردی در 

  های استفاده از آموز را از طریق آموزش، مشکالت بهداشتی دانشوداوطلبان سالمت ان و مراقبانمراقبگردش علمی که در آن

 فرصت برایش بیان کنند

  هاچگونگی مسواک زدن دندان مانند دهنده،آموزش توسطاز طریق نمایش 

 های اولیه و مقررات ایمنیهایی در زمینه بهداشت دهان و دندان، کمکتشکیل نمایشگاه 

 ... استفاده از وسایل کمک آموزشی مثل تابلو، کارت،عکس و 

 هابحثها و از طریق کنفرانس 

دار و مشخص محدود کرد بلکه باید توان در چارچوبی از مسایل شمارهبدیهی است که برنامه آموزش سالمت مدارس را نمی

 .کند اندیشیدکه رضایت منطقی وی را فراهم می های اجتماعی، مذهبی، فرهنگی جامعه،آموز و زمینهبیشتر به نیازهای دانش

  دستورات اجرايي
 ستورالعمل حوزه ستاد تا مدارس مجری تدوین وابالغ د 

  تشکیل کمیته هماهنگی در استان / منطقه / مدرسه 

  شناسایی و صدور ابالغیه جهت اعضاء در سطح استان /  منطقه / مدرسه 

  اجرای مطلوب برنامه براساس دستورالعمل ارسالی در مدارس مجری برنامه مروج سالمت 

 گانه مدارس مروج سالمت   8براساس اجزای   رگاه( جهت توجیه اعضاءبرگزاری جلسات و اقدامات آموزشی )کا 

  جلب مشارک درون بخشی و برون بخشی به ویژه دانشگاه علوم پزشکی استان  و شهرداری 

  نظارت بر اجرای برنامه مروج سالمت 

  انتخاب مدارس مجری 
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 نام شهرستان ها

تعداد مدارس دوره 

ابتدایی/راهنمایی  

 )پسرانه(

اد مدارس دوره تعد

ابتدایی/راهنمایی  

 )دخترانه(

   

   

   

   

   

   

 

 معيار های انتخاب مدارس مجری:

  تحت پوشش بهورز فعال باشند . ،/ رابط بهداشت و مدارس روستاییمراقبمدارس منتخب شهری دارای 

 رخوردار از نمایندگان انجمن اولیاء و مدارسی که مدیر و کارکنان  عالقمند و دلسوز در فعالیتهای بهداشتی داشته و ب

 باشند . در اولویت می ،مربیان فعال

 مدارس دارای پایگاه تغذیه سالم و اتاق بهداشت باشند . ،درصورت امکان 

 آموزی )بهداشتیاران و پیشگامان( در مدرسه فعال یا قابل سازماندهی وفعال سازی باشد. های بهداشتی دانش تشکل 

 ها(  مناسب و استاندارد بوده منی و وضعیت بهداشت محیط )بویژه سرویس های بهداشتی و آبخوریمدرسه از لحاظ ای

 و کپسول اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه در مدرسه موجود باشد . 

 . درصورت امکان مدارس منتخب دارای خدمتگزار یا سرایدار موظف باشند 

 وردار باشند .مدارس مجری از مشاور تمام وقت یا نیمه وقت برخ 

 مدارك ومستندات الزم در مدرسه مروج سالمت
 دستورالعمل اجرایی مدرسه مروج سالمت (1

 برنامه مدون آموزشی براساس نیازسنجی (2

 برنامه تغذیه سالم (3

 سالمت مدرسه پرونده (4

 ایمنی مدرسههای دستورالعمل  (5

 دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم (6

 نتایج غربالگری (7

 انشناسنامه سالمت دانش آموز (8

 شناسنامه سالمت کارکنان (9

 برنامه حضور وفعالیت های مشاورروانی اجتماعی (11
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 دفتر ثبت وقایع روزانه و گزارشات (11

 جدول فعالیت های فوق برنامه (12

 دفتر گزارش روزانه فعالیت های بهداشتی (13

 منابع آموزشی مورد نیاز (14

 چک لیست ارزیابی مدرسه مروج سالمت (15

 فرم های خود ارزیابی مدرسه (16

 لبین  سالمت دانش آموزیآمار داوط (17

 گزارش فعالیت های داوطلبین (18

 فرم های گزارش موارد بیماری (19

 فرم و دستورالعمل تکمیل فرم گزارش حوادث (21

 برنامه آموزشی ومراقبت کارکنان (21

 برنامه های جلب مشارکت (22

 خطرناک و...یت های عموق، ورزشیمراکز  درمانی،مراکز فرهنگی، -توجه به مراکز بهداشتی نقشه موقعیت مدرسه با (23

 فهرست اسامی تیم سالمت مدرسه وگزارش فعالیت های آن (24

 درمان  و آموزش پزشکي ،تعهدات وزارت بهداشت 
 تهیه و تامین پوستر/ استند مدارس مروج سالمت -

 تهیه و تامین کتاب های آموزشی خانواده مدارس تحت پوشش) رهنمودهای بهداشتی برای خانواده( -

 وزشی رابطین بهداشت) ارتقاء بهداشت مدارس(تهیه و تامین کتاب های آم -

 تهیه و تامین کتاب های آموزشی دانش آموزان تحت پوشش برنامه)بسته آموزشی بهداشتیاران( -

 مجری برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی استان های -

 یا تندیس مدارس ممتاز مروج سالمتنشان تهیه  و تامین    -

 ارکنان مدارس تحت پوشش برنامهتهیه و تامین بسته های آموزشی جهت ک -

 تهیه و تامین  شناسنامه سالمت کارکنان مدارس و دانش آموزان تحت پوشش برنامه -

 تهیه و تامین  پرونده سالمت مدرسه -

 تعهدات وزارت آموزش و پرورش
 ابالغ دستورالعمل به استان های مجری -

 همکاری در برنامه های آموزشی و توجیهی -

 توزیع منابع آموزشی -

 توجیهی مدارس مجری  –امه های نظارتیبرن -

 همکاری در اجرای  اقدامات در مدارس -

 ابالغ  اعتبارات در راستای اقدامات برنامه به مدارس تحت پوشش و استان های مجری -

 همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه و تامین کتاب های آموزشی  -
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 )كمیته هاي راهبري(سالمت ساختار وگردش كمیته هاي مدارس مروج
برای پیشبرد برنامه وسازمان دهی مدارس مروج سالمت به ساختاری نیاز داریم که به توسعه این مدارس وتحقق اهداف 

آن کمک نماید.این ساختار باید در سطوح ملی،استانی،شهرستان ومدرسه بوجود آید. بدین منظور باید کمیته های مدارس مروج 

 های ذی نفع خواهند بود. ناتا سطح مدرسه  تشکیل شود.اعضای این کمیته ها متشکل از کلیه افراد وسازم سالمت از سطح ملی

 سطح ملی 

 :ذی نفعان كميته ای مركب از 

 در وزارت آموزش وپرورش

 قائم مقام وزیردر سالمت یا نماینده تام االختیار ایشان 

 ایشان معاون پرورشی و تربیت بدنی یا نماینده تام االختیار 

 توسعه و تجهیز مدارس کشور ،رئیس سازمان نوسازی 

  کارشناس مسوول سالمت 

  انجمن اولیا ومربیانکارشناس مسوول  

 تربیت بدنی کارشناس مسوول 

 توسعه و تجهیز مدارسسازمان نوسازی کارشناس مسوول ، 

    دروزارت بهداشت

  یا نماینده تام االختیار ایشان بهداشتیمعاون 

 ت خانواده، جمعیت و مدارس مدیر کل سالم 

 رئیس مرکز سالمت محیط و کار 

  اداره سالمت نوجوانان،جوانان ومدارسرییس 

  سالمت نوجوانان،جوانان ومدارسکارشناس مسوول 

 سالمت محیط وکار کارشناس مسوول 

  آموزش سالمتکارشناس مسوول  

 توسعه شبکه کارشناس مسوول 

 ذینفعان خارجی 

 اداره کل سالمت شهرداری 

 سازمان بهزیستی 

 شورای سیاست گذاری سالمت صدا و سیما 

 سازمان ملی جوانان 

 وظایف كميته ملی 

 تدوین و بازنگری خط مشی مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش -

 تعهد به انجام فعالیت های مرتبط با برنامه مدارس مروج سالمت -
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 ر برنامه مدارس مروج سالمت بر اساس گزارش نیاز سنجی های مربوطه در سراسر کشورریزی برای اجرا و استقرا طرح  -

 تهیه و ابالغ دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز برنامه  به کمیته های استانی -

 صدور ابالغ برای مجریان استانی  -

 برآورد هزینه ها و ابالغ اعتبارات -

 تعیین امکانات موجود در سطح کشور -

با مشارکت کمیته های استانی،  ید منابع و محتوای آموزشی و توجیهی برای دانش آموزان، کارکنان و اولیابازنگری وتول -

 شهرستانی و مدارس

 توزیع منابع آموزشی با توجه به نیاز استان  -

 تدوین آیین نامه مدارس مجری طرح وضوابط اعطای نشان به مدرسه -

 طراحی برنامه های آموزشی وتفریحی در سطح کشور -

برنامه ریزی دوره ها وکارگاه های آموزشی مربیان ودانش آموزان و در صورت نیاز اجرای دوره ها وبرنامه های آموزشی و  -

 همایش ها برای کمیته های استانی

 نظارت و همکاری در اجرای آموزش ها توسط کمیته های استانی -

 و استقرار مدارس مروج سالمت در استان همکاری و کمک به کمیته های استانی به منظور اجرای مناسب برنامه -

 مشارکت در تدوین کوریکولوم آموزشی سالمت مدارس -

 طراحی نظام پایش وارزشیابی اجرای برنامه در سطح کشور) تدوین/ باز نگری چک لیست های ممیزی داخلی و خارجی( -

 هدایت، نظارت و پایش و ارزشیابی اجرای برنامه در سطح کشور -

 نگری شناسنامه سالمت کارکنان، دانش آموزان و پرونده سالمت مدارس تهیه، تامین و باز -

 بازنگری دوره ای برنامه و اصالح آن) در صورت نیاز ( -

   تهیه و ارسال گزارش نهایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش، مسئولین و  -

 دستگاه های ذیربط

 رابطه با اجرای برنامه مدارس مروج سالمت مورد نیاز خواهد بود سایر اموری که بر حسب مورد در -

 توجه

فرهنگی و  -با توجه به محتوی جلسات از آموزش و پرورش: کارشناسان مسئول تربیت بدنی، مشاور امور بانوان، فعالیت اردویی

ی: کارشناسان مسئول هنری، آموزش ضمن خدمت، تالیف کتاب های درسی و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

به عنوان عضو موقتی در جلسات حضور روان سالمت ، بهبود تغذیه، مرکز مدیریت بیماری ها، مرکز فوریت ها، میانساالنسالمت 

 . این موضوع کمیته های استانی و شهرستانی را نیز  شامل می شود.1خواهند داشت

 

                                                 
برنامه ارتقای سالمت كاركنان و یا پایگاه تغذیه مانند  تبط با سالمت ميانساالن، بهبود تغذیه، سالمت روان و ... در زمان برنامه ریزی و اجرای فعاليت های مر 1

 حضور كارشناسان مسئول ميانساالن، تغذیه و روان در تمام جلسات ضروری است.سالم  
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 سطح استانی

 :ذی نفعان كميته ای مركب از 

 وزش وپرورشآمسازمان در 

 معاون پرورشی و تربیت بدنی یا نماینده تام االختیار ایشان 

 معاون آموزشی یا نماینده تام االختیار ایشان 

  کارشناس مسوول سالمت 

  انجمن اولیا ومربیانکارشناس مسوول  

 توسعه و تجهیز مدارسسازمان نوسازی کارشناس مسوول ، 

 مانی ی، دربهداشت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

  یا نماینده تام االختیار ایشانمعاون بهداشتی 

  سالمت نوجوانان،جوانان ومدارسکارشناس مسوول 

  آموزش سالمتکارشناس مسوول  

 و کارسالمت محیط  کارشناس مسوول 

 ذینفعان خارجی 

  مسئولین استانداری 

 شورای تامین بهداشت استان 

                                                                                                                                            وظایف كميته استانی 

نیاز سنجی در سطح استان و تعیین امکانات موجود در سطح استان به منظور آمادگی برای اجرای برنامه و ارائه گزارش های الزم 

 به کمیته ملی

 رنامه ها و دستورالعمل ها از کمیته ملی و ابالغ به کمیته های شهرستانیاخذ سیاست ها، ب -

 برآورد هزینه ها در سطح استان -

 اخذ نقطه نظرات و باز خوردها از کمیته های شهرستانی و ارائه پیشنهاد ها و نظرات به کمیته ملی -

 بررسی مشکالت موجود وبرنامه ریزی برای رفع آنها در سطح استان -

 بازنگری وتولید منابع و محتوای آموزشی مشارکت در  -

 مشارکت دربازنگری وتدوین آیین نامه مدارس مجری طرح وضوابط اعطای نشان به مدرسه   -

 طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تفریحی در سطح استان -

 کمیته های شهرستانی برنامه ریزی دوره ها وکارگاه های آموزشی در سطح استان و در صورت نیاز اجرای آموزش ها برای -

 نظارت برحسن  اجرای برنامه در سطح شهرستان ها -

 آموزش به ممیزان داخلی و خارجی در سطح شهرستان -

 هدایت، نظارت و پایش وارزشیابی برنامه در سطح استان -

 اخذ گزارش نتایج ممیزی های داخلی و خارجی و رتبه بندی مدارس و اعالم آن به کمیته ملی -
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رفع مشکالت ایمنی، سالمت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از طریق مرکز بهداشت و اداره  همکاری و پیگیری -

 کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان

 ارسال گزارش جلسات و عملکرد به سطح باالتر -

 انجام سایر اموری که بر حسب مورد از طرف کمیته ملی اعالم می گردد -

 سطح شهرستانی

 مطابق با کمیته استانی ذی نفعان کمیته ای مرکب از

 ذینفعان خارجی 

  مسئولین فرمانداری 

 شورای تامین بهداشت شهرستان 

  )............. مسئولین کانون های فرهنگی، هنری) مساجد، شهرداری و 

 وظایف كميته شهرستانی

 نیاز سنجی و تعیین امکانات و مشکالت موجود در سطح شهرستان -

 ها و دستورالعمل ها از کمیته استانی و ابالغ به کمیته های مدارساخذ سیاست ها، برنامه  -

 اخذ نقطه نظرات و باز خوردها از کمیته های مدارس و ارائه پیشنهاد ها و نظرات به کمیته استانی -

 تعیین مدارس مجری در سطح شهرستان -

 برآورد هزینه ها در سطح شهرستان -

 آنها در سطح شهرستانبررسی مشکالت موجود وبرنامه ریزی برای رفع  -

 طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تفریحی در سطح شهرستان -

 مشارکت دربازنگری وتدوین شرح وظایف وآیین نامه اجرایی مدارس مجری برنامه وضوابط اعطای نشان  -

     ها برای برنامه ریزی واجرای دوره ها وکارگاه های آموزشی در سطح شهرستان و در صورت نیاز اجرای آموزش   -

 کمیته های مدارس

تشکیل تیم ممیزی خارجی) اعضای نیم ممیزی خارجی عبارتند از کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان شامل: کارشناسان  -

مرکز مدیریت   -میانساالن -سالمت محیط و کار  -بهبود تغذیه -آموزش سالمت  -سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس

    ز و صالحدید کمیته شهرستانی قابل تغییر می باشد(  بیماری ها که بنا به نیا

 پایش وارزشیابی مدارس مجری طرح) ممیزی خارجی ( و اعالم رتبه مدارس به کمیته استانی -

 هدایت، نظارت و پایش وارزشیابی برنامه در سطح شهرستان -

 نی به مدارس مجری برنامه نظارت بر حسن اجرای برنامه در سطح مدارس و در صورت نیاز ارائه مشاوره های ف -

همکاری و پیگیری رفع مشکالت ایمنی، سالمت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از طریق مرکز بهداشت و اداره کل  -

 نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس شهرستان

 ارسال گزارش جلسات و عملکرد به سطح باالتر -

 ی اعالم می گرددانجام سایر اموری که بر حسب مورد از طرف کمیته استان -
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 سطح مدرسه

 : مركب ازكميته  سالمت مدرسه 

  رئیس کمیته ( مدرسهاجرایی مدیر مدرسه یا معاون ( 

  دبیر ( مدرسه رابط بهداشتمربی بهداشت یا ( 

 پرورشی مدرسه مراقب 

 نمایندگان معلمین مدرسه 

 منتخب داوطلبان سالمت 

 یا شورای دانش آموزی مدرسه  نمایندگان دانش آموزان 

 مسؤول بوفه وتهیه وتوزیع مواد غذایی 

 نماینده شوراهای محلی 

  نماینده انجمن اولیاومربیان 

 توجه:

اعضا کمیته مدرسه با نظر و صالحدید رئیس کمیته مدرسه و کمیته شهرستانی و با توجه به نیازهای بهداشتی و ماهیت جامعه  

مت را در مدرسه به عهده دارد  و کارکنان و دانش آموزان مدرسه قابل افزایش است. این تیم رهبری و هدایت  فعالیت های سال

 را جهت ترویج مفهوم مدارس مروج سالمت آماده می کند. 

 فعالیت تیم مدرسه شامل موارد زیر خواهد بود:

 مدیریت در توسعه و ایجاد یک دیدگاه مشترک و تدوین یک برنامه عملیاتی 

 مهتهیه برنامه زمانبندی برای اجرای برنا 

  اجرای برنامه مطابق برنامه عملیاتی و زمانبندی 

  طراحی شیوه نظارت بر فعالیت های انجام شده از برنامه عملیاتی و تعیین مسئولیت ها برای اجرای فعالیت ها به طور آشکار 

  تهیه گزارش فعالیت ها ی انجام شده 

   تشریح وظایف و توقعات اعضای تیم  و نیز زمان برگزاری جلسات 

 دایت یا هماهنگی در جهت ارایه روش های ارائه اطالعات به کارکنان مدرسه و اعضای جامعه و برنامه ریزی و اجرای ه

 دوره های آموزشی برای دانش آموزان، اولیا و کارکنان

 .برقراری ارتباط با کارکنان بخش آموزش و بهداشت و درمان 

 رد.عضو دا 14و  8به طور ایده آل تیم سالمت مدرسه بین 

 وظایف كميته مدرسه

 تدوین و تعهد خط مشی سالمت مدرسه توسط مدیر مدرسه و نصب آن در محل های قابل دید در مدرسه -

 برآورد وپیگیری تامین منابع آموزشی -

 برآورد نیاز های بهداشتی مدرسه -

 کمک به تعیین موضوعات بهداشتی که برای مدرسه از اولویت برخوردارند -

 النهبرآورد هزینه ها ی سا -
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 همکاری  در جهت جلب مشارکت جامعهارتباط با شوراهای محلی وسایر افراد جامعه  -

 بررسی مشکالت موجود وبرنامه ریزی برای رفع آنها در سطح مدرسه -

تصمیم گیری در مورد روشی که رهبران جامعه و دولت می توانند از آن طریق مدارس را به مکان های سالم تر و امن تر  -

نند ساختن توالت های بهداشتی، کاهش تردد وسایل نقلیه در جاده ها و خیابان های مجاور مدرسه، جمع مبدل سازند ما

 آوری زباله ها و برطرف کردن سایر آلودگی ها

 بررسی مشکالت بهداشتی موجود در سطح محله وبرنامه ریزی برای رفع آنها از طریق جلب مشارکت جامعه -

 ید منابع و محتوای آموزشی ارایه پیشنهاد برای بازنگری وتول -

 برنامه ریزی فعالیت های داوطلبانه   -

تشکیل تیم ممیزی داخلی مدرسه متشکل از مراقب سالمت/ رابط بهداشت مدرسه، نماینده معلمان و کارکنان، نماینده اولیاء         -

 دانش آموزاندانش آموزان و نماینده 

o تخاب شودیک نفر از افراد تیم باید به عنوان سر ممیز ان 

o  غ داشته باشندباید از طرف مدیر مدرسه ابالتیم کلیه اعضا 

 برنامه ریزی برای انجام دوره ای ممیزی داخلی    -

 کاری با ممیزان خارجیهم -

 نظارت بر اجرای برنامه ها ی ارایه خدمات ومراقبت های سالمت وآموزش سالمت در سطح مدرسه  -

 یش و...باموضوعات سالمت و طراحی دوره های آموزشی و تفریحی در سطح مدرسهنما،برگزاری نمایشگاه، بسیج، مسابقات -

 برنامه ریزی برای مشارکت داوطلبان در برنامه های ملی ومحلی سالمت -

 کمک به افزایش ارتباط بین مدرسه و برنامه های مراکز بهداشتی، درمانی  -

 نظارت بر اجرای برنامه مراقبت های سالمت کارکنان -

 یگیری رفع مشکالت ایمنی، سالمت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از طریق کمیته های شهرستانیهمکاری و پ -

 برداشتن گام هایی به منظور ارتقای ایمنی و امنیت مدرسه مانند ترده کشی و تععین انتظامات -

 تهیه گزارش و تشویق اعضا به ادامه کار -

 ارسال گزارش جلسات به سطح باالتر -

 موری که بر حسب مورد از طرف کمیته شهرستانی اعالم می گرددانجام سایر ا -

 زمان و نحوه ی تشکيل جلسات كميته ها

 زمان تشکیل جلسات 

  بار در در طول سال  تحصیلی( 2ماه یکبار ) حداقل  6کمیته کشوری هر 

  بار( 4ماه یکبار ) حداقل  3کمیته های استانی  هر 

  بار( 6) حداقل ماه یکبار  2کمیته های شهرستانی  هر 

  بار( 9کمیته های مدرسه  هر ماه یکبار ) حداقل 

 توجه: 

 در صورت نیاز تعداد جلسات کمیته ها افزایش خواهد یافت.
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 نحوه ی تشکيل جلسات

 کمیته ها باید حداقل با تعداد نصف بعالوه یک نفر تشکیل گردد

 رئیس و دبیر کمیته باید در جلسات حضور داشته باشند

یکبار تعیین و یا قابل  / هر سالماه 6س، دبیر و منشی کمیته ها با توافق و بنا به صالحدید اعضای کمیته ها و هر رئیاعضاء، 

 تغییر خواهند بود.

 به مدارس  نشانفرآيند ارزيابي واعطاي 

دیر چک لیست ممیزی داخلی در اختیار مدرسه قرار داده خواهد شد. این چک لیست توسط م ،مدارسانتخاب بعد از 

یا فرد منتخب مدیر تکمیل و به کمیته شهرستانی تحویل می شود. این کمیته موظف است چک لیست را بررسی و در صورت 

چک لیست های مربوطه انجام دهد. در صورت  با استفاده ازامتیاز کل( ممیزی خارجی را  088از امتیاز 08تایید)کسب حداقل 

درسه فرصت داده می شود تا برای رفع مشکالت اقدام نماید. پس از گذشت یک ماه عدم کسب حداقل امتیاز الزم، یک ماه به م

و در خارجی نهایی پس از انجام ممیزی انجام خواهد شد. و به دنبال آن ممیزی خارجی ورفع مشکالت، مجدد ممیزی داخلی 

 رتبه بندی خواهد شد. به عنوان مروج سالمت شناخته شده و به ترتیب زیر مدرسهامتیاز،  08حداقل صورت کسب 

  امتیاز 088ستاره........................   5مدرسه مروج سالمت 

  امتیاز 95-99ستاره........................   4مدرسه مروج سالمت 

  امتیاز 98-94ستاره........................   3مدرسه مروج سالمت 

  امتیاز 05-09  ستاره........................ 2مدرسه مروج سالمت 

  امتیاز 08-04ستاره........................   0مدرسه مروج سالمت 

  توجه:

 وابسته است.نهایی این فرآیند هر سال تکرار خواهد شد و اعطای مجدد نشان به کسب امتیاز الزم در ممیزی خارجی  -

 :امتیاز ها در هر بخش نیز ضروری است، به این  معنی که %08کسب حداقل -

o  در بخش ارائه خدمات بالینی در مدرسه 00مدرسه باید در بخش برنامه جامع آموزش سالمت حداقل ممیزی داخلی در  ،

، در بخش تحرک 08، در بخش بهبود تغذیه در مدارس حداقل 00، در بخش سالمت محیط مدرسه حداقل 03حداقل 

، در بخش خدمات سالمت روان و 6کنان حداقل ، در بخش ارتقای سالمت کار4فیزیکی و فعالیت بدنی در مدارس حداقل 

جامعه در برنامه های سالمت در مدرسه و شبکه داوطلبان الدین وومشارکت و در بخش  08مشاوره ای در مدارس حداقل 

 امتیاز کسب کرده باشد. 0حداقل نیز  دانش آموزانسالمت 

o  همچنین مدرسه باید در بخش برنامه جامع  .دامتیاز به مدیریت مدرسه مروج سالمت اختصاص دار 5در ممیزی خارجی

، 01، در بخش سالمت محیط مدرسه حداقل 02، در بخش ارائه خدمات بالینی در مدرسه حداقل 08آموزش سالمت حداقل 

، در بخش ارتقای 4، در بخش تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی در مدارس حداقل 9در بخش بهبود تغذیه در مدارس حداقل 

الدین ومشارکت و در بخش  9، در بخش خدمات سالمت روان و مشاوره ای در مدارس حداقل 6حداقل  سالمت کارکنان

 امتیاز کسب کرده باشد. 0نیز حداقل  دانش آموزانجامعه در برنامه های سالمت در مدرسه و شبکه داوطلبان سالمت و
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 چک لیست های ممیزی خارجی دو بخش است:

کد مدرسه که توسط مسئول ملی برنامه به مدرسه ،صات عمومی مدرسه شامل نام مدرسهمربوط به مشخ "الف  "چک لیست 

یا پسرانه  ،دخترانه)نوع مدرسه تحصیلی، مقطعتعلق می گیرد،آدرس و شماره تلفن مدرسه، منطقه) شهری، روستایی یا عشایری(، 

به تفکیک جنس و پایه  دانش آموزان،ها کالستعداد ،تعداد دانش آموزان به تفکیک پایه تحصیلی ،ام مدیر مدرسهمختلط(، ن

ان، دانش مراقبتحصیلی، تعداد کالس ها به تفکیک پایه تحصیلی، تعداد افراد مشارکت کننده در ارتقاءسالمت مدرسه ) اولیا، 

ان، مراقب، ) اولیا تعداد اعضا آموزش دیده تیم مروج سالمت در مدرسه، افراد شوراهای محلی(، کارکنانسایرمعلمان وآموزان، 

تعداد دانش آموزانی که بطور فعال در برنامه های مروج سالمت  ، افراد شوراهای محلی(،کارکنانسایرمعلمان ودانش آموزان، 

،  مراقب سالمتنام  ،منطقه آموزش وپرورش  و پایه تحصیلی،  مساحت مدرسه وفضاهای آموزشی، درگیرند به تفکیک جنس

 تعدادمعلمین  وسایر کارکنان. ،تعداد داوطلبان دانش آموزی،جرا می شود مانند بهداشتیارانهای بهداشتی که در مدرسه ا طرح

 شاخص های مدارس مروج سالمت شامل چک لیست های:مربوط به  "ب  "های چک لیست 

 آموزش سالمت برنامه جامع  .0

  ارائه خدمات بالینی در مدرسه .2

 مدرسه در سالمت محیط  .3

 در مدرسهتغذیه بهبود  .4

 بدنی در مدرسهفعالیت و فیزیکی تحرک  .5

  ارتقای سالمت کارکنان مدرسه .6

   در مدرسهمشاوره ای سالمت روان و خدمات  .1

 دانش آموزان جامعه در برنامه های سالمت در مدرسه و شبکه داوطلبان سالمت الدین وومشارکت  .0

  بودجه ،قوانین و مقررات مالي

 1291119ردیف  31312وزارت آموزش و پرورش و برنامه دفتر سالمت و پیشگیری 127511اعتبارات از ردیف 

گردد و  قابل تخصیص به دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان ابالغ می

 باشد. مدارس مجری طرح می
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 چک لیست ها:

 چک لیست ممیزي داخلي

 امتياز كل هافعاليت
 امتياز

 كسب شده
 تمالحظا

   13 برنامه جامع آموزش سالمت در مدارس -1

 و نصب  نشان  مدرسه  وجود یک برد که در آن عناوین آموزشی مشخص باشد

 مروج سالمت در مدرسه
2 

  

 کارکنان با حضور کارشناسان  ،معلمان ،آموزانبرگزاری جلسات توجیهی دانش

 بهداشت مدارس شهرستان 
2 

  

 گانه  8برای هر جزء از اجزای رتبط با سالمتی وجود مطالب و منابع آموزشی م

HPS   
4 

  

 1 های بهداشتی های بهداشتی طبق تقویم مناسبتاجرای فعالیت   

  و کارکنان در قالب ، معلمان آموزانهای بهداشتی ویژه دانشارائه آموزش

 شیوه آموزشی( 2)استفاده از حداقل سخنرانی، مسابقات، نمایش و ...
4 

  

   17 ه خدمات بالینی در مدرسهارائ -2

 2 آموز وجود یک شناسنامه سالمت برای هر دانش   

  2 آموزان مدرسه واکسیناسیون دانش   

  2 انجام غربالگری در مدارس و شناسایی موارد نیازمند ارجاع   

  2 های اولیه استاندارد در مدرسه کمک وجود جعبه   

   1 های اولیه ده برای انجام کمکنفر فرد آموزش دی یکوجود حداقل   

   2 پیگیری موارد ارجاع شده   

 2 کامل وجود اتاق بهداشت مجهز   

  رابط بهداشت در مدارس به طور منظم ویا با برنامه / وجود مراقب سالمت

 تعیین شده
2 

  

  2 وجود پرونده تکمیل شده سالمت مدرسه   

   22 سالمت محیط در مدرسه -3

 2 ی مناسب مدرسهمکان و فضا   

 ... 2 فضای مناسب کالس ها، آزمایشگاه و   

   4 دسترسی به آب آشامیدنی سالم   

 2 های بهداشتیدستشویی و توالت   
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 1 دفع بهداشتی فاضالب   

 2 ها، آزمایشگاه و .......نور و حرارت کافی، صدا، رطوبت، تهویه کالس   

 2 ایمنی محیط مدرسه   

 1 های کافی باله و وجود سطل زبالهدفع بهداشتی ز   

 2 رعایت ایمنی و اقدامات مؤثر پیشگیری از حوادث   

   2 پاکیزگی و تمیزی محیط مدرسه   

  1 اهتمام در ایجاد  فضای سبز در مدارس   

 1 فعالیت های زیست محیطی   

   13 بهبود تغذیه در مدارس -4

 3 گاه تغذیه سالموجود و رعایت فضای فیزیکی و تجهیزات پای   

  نصب دستورالعمل مواد خوراکی مجاز و غیر مجاز در معرض دید دانش

 آموزان
1 

  

  2 رعایت فروش و مصرف مواد خوراکی سالم   

 توسط مراقب سالمت/ رابط بهداشت و  نظارت و بازدید منظم از بوفه

 کارشناسان آموزش و پرورش و معاونت بهداشتی 
2 

  

 سالمت و مجوز فعالیت متصدی پایگاه و فروشنده        داشتن گواهی صحت

 مواد خوراکی
2 

  

 2 های فرهنگ سازی تغذیه سالم در مدارسبرنامه   

  1 نظارت بر اجرای صحیح شیر مدارس   

   5 بدنی در مدارستحرک فیزیکی و فعالیت -5

 1 آموزان در زنگ ورزش و تربیت بدنیانجام فعالیت جسمی دانش   

 1 ای فعالیت های فوق برنامه اجر   

 1 اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی   

 آموزان در ورزش فراهم آوردن فرصت مناسب برای حضور تمامی دانش

 صبحگاهی  
1 

  

 1 آموزان در مدرسه فراهم آوردن حداقل امکانات الزم برای فعالیت جسمی دانش   

   8 ارتقای سالمت کارکنان مدرسه -6

 2 د یک شناسنامه سالمت برای هر یک از معلمان و کارکنانوجو   

  2 کارکنان و شناسایی موارد نیازمند ارجاعمعلمان و انجام غربالگری سالیانه   

 2 پیگیری موارد ارجاع شده   
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  اهتمام در ایجاد تسهیالت اجتماعی، تفریحی، ورزشی برای معلمان و کارکنان

 مدرسه 
1 

  

 رکنان مدرسه در دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبط شرکت معلمان و کا

 با سالمت 
1 

  

   12 ای، در مدارسخدمات سالمت روان و مشاوره -7

 2 وجود مشاور تمام وقت یا نیمه وقت   

 2 های اجتماعی و تفریحی در مدارس وجود برنامه   

 ان های زندگی به دانش آموزان در مدارس براساس کتابچه روآموزش مهارت

 بهداشتیار در سا عات پرورشی توسط آموزگاران دوره دیده
1 

  

 1 آموزش اولیای دانش آموزان در زمینه مهارت های فرزند پروری   

 2 های اجتماعی و رفتارهای پرخطرآموزان در معرض خطر آسیبشناسایی دانش   

 های اجتماعی و آموزان در معرض خطر آسیبارائه خدمات خاص به دانش

 تارهای پرخطر و خانواده هایشانرف
1 

  

  شناسایی اختالالت روانی و رفتاری در دانش آموزان و ارائه خدمات به

 آموزان شامل ارجاع، پیگیری و مراقبت دانش
2 

  

 1 عدم اجرای تنبیهات جسمی و روانی دانش آموزان   

شبکه های ارتقای سالمت در مدارس و مشارکت والدین و جامعه در برنامه -8

 آموزانداوطلبان سالمت دانش
11 

  

  2 بررسی مسائل سالمت مدرسه در انجمن اولیاء و مربیان   

 های محلی، خیرین و ...  از جلب مشارکت و پشتیبانی سازمان ها، انجمن

 مدرسه مروج سالمت )مالی، نیروی انسانی، ...(
1 

  

 آموزان و اعضای  اجرا برنامه ها ی آموزش سالمت برای خانواده های دانش

 جامعه پیرامون و مرتبط با مدرسه
2 

  

  1 گروه اصلی( 5وجود تیم بهداشتیاران آموزش دیده در مدرسه )در   

   1 اقدامات مؤثر در ارتقاء فعالیت بهداشتیاران   

  1 فعال بودن شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزی در مدرسه   

 1 آموزش سالمت توسط همساالن آموزش دهنده   

 1 فعال بودن شورای دانش آموزی در مسائل مربوط به سالمت مدرسه   

   111 جمع
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 دستورالعمل تکمیل ممیزي داخلي:

 برنامه جامع آموزش سالمت در مدارس -1

  امتیاز، وجود نشان مدرسه  1که در مدرسه آموزش داده می شود مشخص باشد  عناوین آموزشیکه در آن برد یک وجود

 امتیاز( 2)جمع امتیاز، در غیر اینصورت امتیاز صفر 1 مروج سالمت

 ارشناسان بهداشت مدارس حضور کبا  1معلمان و کارکنان برای ، جلسه 1دانش آموزان برای  برگزاری جلسه توجیهی

 امتیاز( 2)امتیاز شهرستان 

  های پوستر آموزشی و فیلم در قالب بروشور و پمفلت یا نصب تراکت ووجود مطالب و منابع آموزشی مرتبط با سالمتی

 امتیاز( 4)جمع  امتیاز 1/5 گانه مدارس مروج سالمت 8جزء از اجزای هر برای آموزشی 

  متیاز و عدم اجرا صفر امتیاز)جمع ا 5/1، یک فعالیت 1دو فعالیت بهداشتی طبق تقویم مناسبت های بهداشتیحداقل اجرای

 امتیاز( 1

 یک 4داشتی برای دانش آموزان و دو شیوه ی آموزشی برای معلمان و کارکنان ارائه دو شیوه ی آموزشی آموزش های به ،

 امتیاز( 4امتیاز و عدم اجرا صفر امتیاز)جمع  2شیوه ی آموزشی برای هر کدام 

 ارائه خدمات بالینی در مدرسه -2

 امتیاز( 2)جمع متیاز صفر ا %51یک و زیر  %91تا  51، بین 2دانش آموزان  %91شناسنامه سالمت برای بیش از  وجود 

  امتیاز( 2)جمع صفر امتیاز  %91یک و زیر  %111تا  91دو، بین  %91واکسیناسیون باالی 

 امتیاز( 2)جمع و عدم اجرا صفر امتیاز 1، ناقص 2کامل موارد در انتهای هر فصل مطابق دستورالعمل  غربالگری و ارجاع 

  جود جعبه کمک های اولیه که بطور و، 2است ات بهداشت حرفه ایمطابق مقررکه بطور کامل وجود جعبه کمک های اولیه

 امتیاز( 2)جمع صفر امتیازجعبه کمک های اولیه عدم وجود و  1طابق مقررات بهداشت حرفه ای نیست کامل م

 و عدم وجود صفر  1های اولیه مطابق مقررات بهداشت حرفه ای وجود حداقل یک نفر فرد آموزش دیده برای انجام کمک

 امتیاز( 1)جمع تیازام

   امتیاز( 2)جمع و عدم اجرا صفر امتیاز 1، ناقص 2پیگیری کامل موارد ارجاع شده در انتهای هر فصل مطابق دستورالعمل 

  و عدم وجود صفر 1، تجهیزات ناقص 2آئین نامه بهداشت محیط مدارس  28وجود اتاق بهداشت مجهز کامل مطابق ماده

 امتیاز( 2امتیاز)جمع 

   مراقب سالمت یا رابط بهداشت در مدارس به طور منظم ویا با برنامه تعیین شده بر اساس آئین نامه اجرایی تامین، وجود

و عدم وجود صفر  1روز  3، کمتر از 2روز در هفته  3حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان حداقل 

 امتیاز( 2امتیاز)جمع 

 امتیاز( 2و عدم تکمیل صفر امتیاز)جمع  1، ناقص 2مطابق دستورالعمل تکمیل شده پرونده سالمت مدرسه  وجود 

 )مطابق آئین نامه بهداشت محیط مدارس( سالمت محیط در مدرسه -3
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  امتیاز 2است  مناسباز نظر محل احداث، مساحت زمین، نقشه ساختمانی و ..... اگر مکان و فضای مدرسه 

 امتیاز 2س ها، آزمایشگاه و... مناسب است اگر دیوارها، کف، سقف، ابعاد کال 

 آبخوری متناسب با تعداد دانش آموزان باشد، ، حجم آب مورد استفاده اگر آب مصرفی مورد تایید بهداشت محیط محل باشد

 4جمع سالم و بهداشتی باشد  واز سرویس های بهداشتی کامالً مجزا ، دانش آموز یک آبخوری( 45)برای هر به تعداد کافی

 امتیاز

  61دانش آموز یک توالت و برای هر  41باشند )برای هر و به تعداد کافی اگر دست شویی و توالت ها سالم و بهداشتی 

  امتیاز 2واگر لوله کشی صابون مایع در مدرسه وجود داشته و قابل استفاده باشد  دانش آموز یک دستشویی(

  تیازام 1اگر دفع فاضالب به روش بهداشتی انجام می شود 

  امتیاز 2باشد و شرایط آن ها از نظر صدا، رطوبت و تهویه مناسب باشد کافیکالس ها، آزمایشگاه و ... نور و حرارت اگر 

  امتیاز 2و .... ایمن باشد  ایمنیوسایل اطفاء حریق، راه های فرار، اصول طراحی سازه های اگر محیط مدرسه از نظر 

 امتیاز 1 و دفع بهداشتی زبالهناسب مساحت هر کالس و در سایر قسمت ها وجود سطل زباله کافی در کالس ها به ت 

 (......حوض وتراس، وسایل اعالم و اطفاء حریق، / پله ها، بالکنامتیاز) 2 رعایت ایمنی و اقدامات پیشگیری از حوادث 

   امتیاز 2پاکیزگی و تمیزی محیط مدرسه 

  و فقدان فضای سبز صفر امتیاز 5/1کمتر از آن  ،1 متر مربع 5/1به ازای هر دانش آموز فضای سبز 

 مانند قرار دادن سطل های جداگانه و و صرفه جویی در مصرف کاغذ  اگر در مدرسه اقداماتی برای تفکیک و جداسازی زباله

 امتیاز 1انجام می شود  موزان برای استفاده از آن هاآموزش دانش آ

 بهبود تغذیه در مدارس -4

 ساختمان آن 1ه که مواد خوراکی به عنوان میان وعده از طریق آن به دانش آموزان عرضه می گردد وجود مکانی در مدرس ،

 امتیاز( 3امتیاز) جمع  1الزم تجهیزات وجود و  1مطابق با آئین نامه بهداشت محیط مدارس باشد 

 سالم غیر مجاز است در محل  اگر فهرست مواد غذایی قابل عرضه و جدول مواد غذایی که عرضه آن در پایگاه های تغذیه

( در غیر اینصورت صفر 5/1و غیر مجاز نیز  5/1)مجاز 1مناسب و در معرض دید دانش آموزان و کارکنان نصب شده باشد 

 امتیاز

  مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارس رعایت فروش انواع خوراکی های بسته بندی شده

 امتیاز( 2امتیاز)جمع  1به شرط داشتن کلیه شرایط و غذاهای پخته شده 5/1سالم شامل لقمه سالم  کی هایخورامصرف ، 5/1

 یا آموزش و و معاونت بهداشتی و توسط کارشناسان  1توسط مراقب سالمت/ رابط بهداشت  نظارت و بازدید منظم بوفه

 امتیاز( 2امتیاز)جمع  1نیز پرورش 
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  پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارس اگر فروشنده مواد خوراکی شرایط الزم برای اخذ تایید مطابق دستورالعمل بهداشتی

و شرایط الزم برای تصدی پایگاه و فروش مواد خوراکی را داشته باشد نیز  1کار در پایگاه تغذیه سالم را داشته باشد صالحیت 

 امتیاز( 2امتیاز)جمع  1

 تشویق دانش آموزش و ... برای جشنواره غذا و مناسبت های تغذیه ای، ، اجتماعی نظیر انجام برنامه های فرهنگی، آموزشی

، 2بیشتر از دو برنامه و استفاده نکردن از مواد خوراکی کم ارزش تغذیه ای آموزان و کارکنان به استفاده از مواد خوراکی سالم 

 امتیاز( 2امتیاز)جمع ر و عدم اجرای برنامه های فرهنگ سازی تغذیه صف 1یک یا دو برنامه 

  و نحوه ی  5/1)نحوه ی صحیح نگهداری امتیاز 1در مدارس مواد غذایی نظارت بر نحوه ی نگهداری، توزیع و مصرف

 امتیاز( 5/1صحیح مصرف 

 بدنی در مدارستحرک فیزیکی و فعالیت -5

  در غیر اینصورت صفر امتیاز 1اگر در زنگ ورزش و تربیت بدنی دانش آموزان فعالیت های بدنی انجام می دهند 

  امتیاز 1آموزان در ورزش صبحگاهی حضور تمامی دانش فرصتدر صورت فراهم بودن 

  امتیاز 1کوهنوردی، تیم های ورزشی و ............. راه پیمایی، اجرای فعالیت های فوق برنامه مانند 

 مزایا و لمان و اولیاء به انجام فعالیت فیزیکیاجرای برنامه های آموزشی در خصوص  اهمیت  و تشویق دانش آموزان، مع 

 با و ... نویسی، نقاشی نویسی، قصه مسابقات مقاله برگزاری وامتیاز  5/1 آن از ناشی یهای بیمار و تحرکی از بی ناشی ومعایب

 امتیاز 5/1 چاقی مضرات نکردن، معایب ورزش ورزش، مزایای مانند موضوعاتی

 امتیاز )هر  1آموزان در مدرسه فراهم باشد برای فعالیت جسمی دانشالزم مناسب و وسایل  اگرحداقل امکانات مانند محیط

  امتیاز( 5/1کدام 

 ارتقای سالمت کارکنان مدرسه -6

 امتیاز( 2صفر امتیاز )جمع  %51یک و زیر  %91تا  51، بین 2معلمان و کارکنان  %91شناسنامه سالمت برای بیش از  وجود 

   امتیاز( 2امتیاز)جمع  1و شناسایی موارد نیازمند ارجاع  1انجام غربالگری 

  امتیاز( 2و عدم اجرا صفر امتیاز)جمع  1، ناقص 2پیگیری کامل موارد ارجاع شده مطابق دستورالعمل 

  تسهیالت استفاده از مکان های ورزشی، شرکت در اردو های زیارتی، تفریحی ورزشی مانند تفریحی، اجتماعی، اگر تسهیالت

  امتیاز 1.. فراهم باشد و .

  امتیاز  1مرتبط با سالمت شرکت دارند  اگر معلمان و کارکنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت 

 در مدارس ،ایخدمات سالمت روان و مشاوره -7

  امتیاز( 2)جمع و عدم وجود مشاور صفر امتیاز 1، نیمه وقت 2وجود مشاور تمام وقت 

 امتیاز  1..( ها و .،اجرای مناسبتریحی در مدارس )مانند اردوهاتف وهای اجتماعی وجود برنامه 
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  از طریق برگزاری کالس ها و سایر فعالیت های زندگی در زمینه مهارت به منظور توانمند سازی آنها آموزش دانش آموزان

 امتیاز 1توسط آموزگاران دوره دیده  آموزشی های 

  در زمینه مهارت های فرزند پروری از طریق برگزاری کالس ها و د سازی آنها به منظور توانمنآموزش اولیای دانش آموزان

 امتیاز 1دوره دیده  افرادسایر فعالیت های  آموزشی توسط 

  های اجتماعی و رفتارهای پرخطر)مانند فرزندان طالق، فقر آموزان در معرض خطر آسیبدانش %111تا  91شناسایی

 امتیاز( 2صفر امتیاز )جمع  %51یک و زیر  %91تا  51، بین 2مصرف مواد، سیگار و ...( سوء خودکشی، اقتصادی، بیش فعالی، 

 1 و خانواده هایشان 1های اجتماعی و رفتارهای پرخطر آموزان در معرض خطر آسیبارائه خدمات خاص به دانش 

 امتیاز(2)جمع متیازا

 مراقبتو دمات مداخله ای و حمایتی نظیر ارجاع، پیگیری ئه خاارو  1 شناسایی اختالالت روانی و رفتاری در دانش آموزان 

 امتیاز( 2امتیاز)جمع  1 زیر نظر مدیریت مدرسه و ثبت موارد مذکور در شناسنامه بهداشتی آنها

  کتک زدن، بیرون انداختن از کالس، ایستاده نگهداشتن در تهدید، عدم اجرای تنبیهات جسمی و روانی دانش آموزان مانند

 امتیاز 1. کالس و ..

 آموزانهای ارتقای سالمت در مدارس و شبکه داوطلبان سالمت دانشمشارکت والدین و جامعه در برنامه -8

 ات موضوعآن در جلسات و  1بطور مرتب تشکیل جلسه می دهد  اگر مدرسه دارای انجمن اولیاء و مربیان فعال است که

 امتیاز( 2)جمع  1بهداشتی بررسی شده است 

  انجمن های محلی مانند  ،مانند شهرداری مناطقدولتی و نیمه دولتی ی ازمان هاسمالی و معنوی پشتیبانی مشارکت و

 امتیاز 1ین و ... مانند خیّرسازمان های غیر دولتی و شهر و روستا  شوراهای

  مت مدرسه ارتباط وبرای  افراد جامعه پیرامون مدرسه که به نحوی به سال 1اجرای برنامه های آموزشی برای خانواده ها

 امتیاز  1دارند مانند فروشنده های مواد غذایی و... 

  و اگر وجود ندارد  1گروه دارد  3امتیاز، اگر حداقل  2گروه اصلی را دارد  5اگر مدرسه تیم بهداشتیاران آموزش دیده در

 صفر امتیاز.

  ... برای ارتقاء فعالیت های بهداشتیاران انجام می اگر اقدامانی مانند تشکیل کالس های مدون / جلسات مستمر آموزشی و

 امتیاز   1شود 

  امتیاز 1اگر شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزی فعال وجود دارد 

  امتیاز 1اگر برنامه های آموزش سالمت توسط همساالن آموزش داده می شود 

  امتیاز 1وجود دارد )شناسایی و حل مشکالت( اگر شوراهای دانش آموزی فعال در زمینه سالمت مدرسه 

هر بخش طبق جدول  و امتیاز 81اگر مجموع امتیازها حداقل بررسی چک لیست ممیزی داخلی توسط کمیته شهرستانی پس از 

مدرسه شرایط الزم برای انجام ممیزی حارجی اولیه را دارا است، در غیر اینصورت باید پس از رفع  ، باشدبرای رتبه بندی ارائه 
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و در صورت اطمینان از امتیاز کسب شده مراتب به کمیته شهرستانی برای انجام شده میزی داخلی انجام مشکالت دوباره م

 ممیزی خارجی اطالع داده شود.

 

 

 چک لیست هاي ممیزي خارجي: 

 چک ليست مدارس مروج سالمت



  

 

 
23 

  

 

 كلی مدرسه مروج سالمت مشخصات  - "الف "چک ليست 

 --- کد مدرسه .....................................................................        ......................... نام مدرسه

 ....................................................................................................................................................... :مدرسه آدرس

 تلفن مدرسه: .....................................................................................

       عشایری                 روستایی             شهریمنطقه :  

     دبیرستان                راهنمایی               ابتدایی   :مقطع تحصیلی

            غیره با ذکر نام     غیرانتفاعی          مدرسه: دولتی    نوع 

 : ....................................................................نام مدیر مدرسه

 مراقب سالمت: ....................................................................نام 

 ............: .............................  تعداد کارکنان:  معلمین........................... سایر کارکنان .............................موزانآتعداد دانش 

 ........................................مساحت مدرسه: .............................................  مساحت فضاهای آموزشی ) بطور متوسط( : ...............

 پایه تحصیلی:تعداد دانش آموزان به تفکیک 

 ......................پنجم .....................چهارم .......................سوم .....................دوم .......................اول

 پایه تحصیلی:ها به تفکیک  تعداد  کالس

 ..…………… پنجم..………………… چهارم..……………… سوم    ..…………دوم..…………… اول

 ) مشارکت کننده در ارتقاء سالمت مدرسه(:تعداد اعضا آموزش دیده تیم مروج سالمت 

 .………شوراهای محلی    ...…… سایر کارکنان …… معلمین .………دانش آموزان .……… مربیان   .……..اولیاء

 پایه تحصیلی:به تفکیک  همکاری دارندفعال در برنامه های مروج سالمت  تعداد دانش آموزانی که بطور

 اول ........ دوم ..........  سوم .........  چهارم .........  پنجم ............

   خیر             هبل          امتیاز(                       0ست؟)جود امومدرسه مروج سالمت  مدارک و مستندات الزم در آیا 

   خیر             هبل  امتیاز(  5/8آیا کمیته سالمت مدرسه مطابق دستورالعمل تشکیل شده و صورجلسات آن موجود است؟)

   خیر             هبل امتیاز(       5/0آیا کمیته سالمت مدرسه مشکالت را  شناسایی و نسبت به حل آنها  اقدام کرده است؟)

   خیر             هبل امتیاز(                      5/0عملیاتی به منظور حل مشکالت سالمت مدرسه تهیه شده است؟)آیا برنامه 

آیا مشکالت سالمت مدرسه به منظور جلب حمایت های مالی و اجرایی و جلب همکاری،  به سطوح مدیریتی آموزش و پرورش و سایر 

   خیر             هبل امتیاز(                                                                5/8سازمان های مرتبط گزارش شده است؟)

 شاخص های مدرسه مروج سالمت  - "ب "چک ليست 

 عنوان امتياز كل امتياز مالحظات
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 كسب شده

 
 جامع آموزش سالمت برنامه چک ليست   -1 12

 0  مشاهده تابلوی اطالع رسانی

آموزشی های  اطالع رسانی در خصوص فعالیت آیا تابلو

 وجود دارد؟  المت در مدرسه سمدرسه مروج 

   خیر             هبل

 0  مشاهده نشان مدرسه
 د؟مدرسه مروج سالمت در مدرسه وجود دارنشان آیا 

   خیر             هبل

 0  مشاهده مدارک و مستندات

کننده برنامه های آموزشی مروج آیا فردی به عنوان هماهنگ 

 سالمت در مدرسه تعیین شده است؟   

   خیر             هبل

 2  مشاهده مستندات جلسات

آموزان، معلمان و کارکنان آیا جلسات توجیهی برای دانش

 ر شده است؟  برگزا

   خیر             هبل

 2  مشاهده محتوی آموزشی موجود

 HPSگانه اجزاء   8رتباط با موارد  در ا محتوی آموزشیآیا 

در  برای           دانش آموزان، معلمان و کارکنان، اولیاء

 د؟مدرسه وجود دار

   خیر             هبل

مشاهده مستندات توزیع مانند لیست توزیع 

 و...
 2 

ی بین دانش آموزان،کارکنان واولیاء توزیع محتوی آموزش آیا

 شده است؟ 

   خیر             هبل

 0  مشاهده مستندات و گزارش مراسم

مراسم گرامیداشت مناسبت های بهداشتی در مدرسه  آیا

                                           برگزار شده است؟

   خیر             هبل

 2  مشاهده برنامه آموزشی و مستندات آن

ان و کارکنان آموزان، معلمهای بهداشتی ویژه دانشآیا آموزش

 شده است؟                                                 ارائه

   خیر             هبل

 مالحظات: 
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 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 
 چک ليست  ارائه خدمات بالينی در مدرسه -2 16

آئین نامه بهداشت محیط  28مطابق ماده 

 مدارس

 
2 

  اتاق بهداشت مجهز در مدرسه وجود دارد؟آیا 

   خیر    هبل

مطابق آئین نامه اجرایی تامین، حفظ و ارتقای 

سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش 

 آموزان

 

2 

آیا مراقب سالمت/ رابط بهداشت بطور منظم یا با برنامه تعیین 

      شده در مدرسه حضور دارد؟

   خیر    هبل

 عمل ایمنسازیمطابق دستورال

 

1 

آیا واکسیناسیون دانش آموزان طبق دستورالعمل انجام شده و 

   اطالعات آن در دسترس می باشد؟

   خیر    هبل

 
 

2 
   دارد؟ سالمتآیا هر دانش آموز یک شناسنامه 

   خیر     هبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش 

 آموز

 

2 

و معاینات  زی به درستی تکمیلآیا شناسنامه بهداشتی دانش آمو

 شده است؟روتین پزشکی وغیر پزشکی 

   خیر     بله

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش 

 آموز

 
1 

        آیا موارد نیازمند ارجاع شناسایی شده اند؟

   خیر     هبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش 

 آموز

 
1 

 اجرا می شود؟         آیا نظام ارجاع در مدرسه 

   خیر     هبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش 

 آموز

 
1 

  آیا موارد ارجاع شده پیگیری می شوند؟         

   خیر     هبل

 مطابق دستورالعمل پرونده سالمت مدرسه
 

2 
  آیا پرونده سالمت مدرسه  به درستی تکمیل می شود؟ 

   خیر     هبل

 ق مقررات بهداشت حرفه ایمطاب
 

1 
  آیا جعبه کمک های اولیه در مدرسه وجود دارد؟

   خیر   هبل

 مطابق مقررات بهداشت حرفه ای

 

1 

آموزش کمک های اولیه در مدرسه به مسئولین و دانش آیا 

حداقل یک فرد آموزش دیده نفر برای آموزان ارائه گردیده و 

                                   سه حضور دارد؟کمک های اولیه در مدر       انجام 

   خیر   هبل

 مالحظات:

 

 

 

 مالحظات
 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل
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 سالمت محيط مدرسهچک ليست  -3 21

آئین نامه  33و  17، 16، 1-3مطابق ماده 

 بهداشت محیط مدارس
 2 

 آیا  مکان و فضای مئرسه مناسب است؟

   خیر             هبل

آئین نامه بهداشت محیط  8و  6، 5، 4ماده 

 مدارس
 2 

 آیا  فضای کالس ها، آزمایشگاه و ... مناسب است؟

   خیر             هبل

 3  آئین نامه بهداشت محیط مدارس 19ماده 
 وجوددارد؟  دسترسی به آب آشامیدنی سالمآیا

   خیر             هبل

 15/0  مه بهداشت محیط مدارسآئین نا 21ماده 
 آیا توالت ها  و دستشویی ها سالم و بهداشتی هستند؟ 

   خیر             هبل

 15/8  آئین نامه بهداشت محیط مدارس 21ماده 
 آیا دفع قاضالب سالم و بهداشتی هستند؟

   خیر             هبل

آئین نامه بهداشت محیط  33و  13، 12ماده 

 مدارس
 2 

ا نور  و حرارت، صدا، رطوبت، تهویه کالس ها، آزمایشگاه آی

 و ...  مناسب و کافی است؟

   خیر             هبل

 2  آئین نامه بهداشت محیط مدارس 24ماده 
 ؟استایمن محیط مدرسه آیا 

   خیر             هبل

 5/8  آئین نامه بهداشت محیط مدارس 25ماده 

وسطل زباله به تعداد کافی وجود های دفع زباله  نامک آیا

 ؟دارد

   خیر             هبل

آئین نامه بهداشت محیط  15تا  9ماده 

 مدارس
 3 

آیا موارد ایمنی رعایت و برای پیشگیری از حوادث اقدام شده 

 است؟

   خیر             هبل

آئین نامه بهداشت محیط  31و  2ماده 

 مدارس
 2 

و مدرسه مسئول نظافت  یز استمحیط مدرسه پاک وتمآیا 

 دارد ؟

   خیر             هبل

 0  آئین نامه بهداشت محیط مدارس 31ماده 
 ؟فضای سبز در مدرسه وجود داردآیا 

   خیر             هبل

 0  مقررات محیط زیست
 آیا فعالیت های زیست محیطیدر مدرسه انجام می شود؟

   خیر             هبل

 :مالحظات

 

 



  

 

 
27 

 

 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 
 چک ليست بهبود تغذیه در مدرسه  -4 22

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی 

های مدارس و آتین نامه مقررات  بهداشتی پایگاه 

و آئین نامه بهداشت ( 52تا  13تغذیه سالم)ماده 

 محیط مدرسه 

 

4 

 وجودمعنوان پایگاه تغذیه سالم آیا فضای فیزیکی به 

 وتجهیزات الزم را دارد؟  است 

   خیر             هبل

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی 

 های مدارس

 

2 

 و موجودسالم  در مدرسه  آیا مواد غذایی ونوشیدنی 

دستورالعمل مواد خوراکی مجاز و غیر مجاز در معرض 

 ب شده است؟دید دانش آموزان نص

   خیر             هبل

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی 

 های مدارس

 

1 

توسط مراقب سالمت/  آیا نظارت و بازدید منظم از بوفه

رابط بهداشت و کارشناسان آموزش و پرورش و 

 معاونت بهداشتی انجام می شود؟

   خیر             هبل

تی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی دستورالعمل بهداش

های مدارس و آتین نامه مقررات  بهداشتی پایگاه 

آئین نامه  2و ماده  (12تا  1تغذیه سالم)ماده 

 بهداشت محیط مدارس

 

2 

تهیه و آیا معاینات منظم کارکنان مدرسه که در بخش 

و این  توزیع مواد غذایی کار می کنند انجام می شود

مت و مجوز فعالیت متصدی کارکنان گواهی صحت سال

 پایگاه و فروش مواد خوراکی را دارند؟

   خیر             هبل

 مشاهده مستندات برنامه

 

1 

به منظور فرهنگ سازی تغذیه آیا مدرسه برنامه خاصی 

  دارد؟سالم 

   خیر             هبل

و آئین نامه بهداشت محیط مدارس  2ماده 

 اندستورالعمل شیر مدارس ایر

        نظارت  نگهداری، توزیع و مصزف مواد غذاییآیا بر  2 

 می شود؟

   خیر             هبل

 مالحظات:
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 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 
 چک ليست  تحرک فيزیکی و فعاليت بدنی  -5 5

مشاهده برنامه درسی کالس ها و مصاحبه با         

علمین ورزش و تربیت بدنی و دانش آموزان و م

در صورت امکان حضور در زنگ ورزش یک 

 کالس

 

1 

آیا زمان مشخصی برای حداقل فعالیت فیزیکی دانش 

  آموزان در مدرسه وجود دارد؟

   خیر             هبل

مشاهده مستندات برنامه و مصاحبه با دانش 

 آموزان و معلمین ورزش و تربیت بدنی

 

1 

        در خصوص  اهمیت  و تشویق آموزشی آیا برنامه های

 و دانش آموزان، معلمان و اولیاء به انجام فعالیت فیزیکی

 از ناشی های ی بیمار و تحرکی از بی ناشی ومعایب مزایا

   خیر             هبل وجود دارد؟ آن

مشاهده مستندات برنامه و مصاحبه با دانش 

  آموزان و معلمین ورزش و تربیت بدنی

 
1 

و اجتماعی مرتبط با فعالیت های  آیا برنامه های فرهنگی

 در مدرسه اجرا می شود؟ فیزیکی

مصاحبه با دانش آموزان و معلمین ورزش و 

تربیت بدنی و در صورت امکان حضور در 

 ورزش صبحگاهی و نرمش

 

1 

، معلمان و آیا فرصت کافی برای شرکت دانش آموزان

 صبحگاهی/ ورزشمانند  یدر  فعالیت های ورزش کارکنان

 در مدرسه وجود دارد؟ و منسجم منظم بصورت نرمش

   خیر             هبل

 مشاهده امکانات و تجهیزات

 

1 

، معلمان و آیا امکانات مناسب برای شرکت دانش آموزان

 در  فعالیت های ورزشی در مدرسه وجود دارد؟ کارکنان

   خیر             هبل

 مالحظات:
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 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 ارتقای سالمت کارکنان مدرسه -6 8 

 مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت کارکنان

 

2 

آیا هر یک ار معلمان و کارکنان مدرسه یک شناسنامه 

  سالمت دارند؟

   خیر     هبل

 مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت  کارکنان
 

1 
                           عاینات روتین پزشکی وغیر پزشکی انجام شده است؟آیا م

   خیر     هبل

 مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت  کارکنان
 

1 
    آیا موارد نیازمند ارجاع شناسایی شده اند؟

   خیر     هبل

 مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت  کارکنان
 

1 
  پیگیری می شوند؟      آیا موارد ارجاع شده

   خیر     هبل

 مشاهده مستندات

 

2 

آیا  تسهیالت اجتماعی، تفریحی، ورزشی برای معلمان و 

 کارکنان مدرسه وجود دارد؟

   خیر     هبل

 مشاهده مستندات

 

1 

آیا معلمان و کارکنان مدرسه در دوره های آموزشی ضمن 

 خدمت مرتبط با سالمت شرکت داشته اند؟

   خیر     هبل

 مالحظات:
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 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 
22 

چک ليست خدمات سالمت روان ومشاوره ای در -7

 مدرسه

    آیا مشاور تمام وقت یا نیمه وقت برای انجام خدمات  2  مشاهده مستندات و مصاحبه با مشاور

 مشاوره ای در مدرسه حضور دارد؟

   خیر     هبل

  مشاهده مستندات
1 

  آیا برنامه های اجتماعی و تفریحی در مدرسه وجود دارد؟  

   خیر             هبل

آئین نامه اجرایی تامین، حفظ و ارتقای سالمت 

 جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان

 

1 

آیا برنامه مهارت های زندگی به دانش آموزان آموزش 

  داده     می شود؟

   خیر             هبل

  

2 

آیا دانش آموزان در معرض خطر آسیب های اجتماعی 

 شناسایی و رفتار های پرخطر می شوند؟ 

   خیر             هبل

  

2 

آیا مداخله  خاصی برای  دانش آموزان در معرض خطر     

آسیب های اجتماعی و رفتار های پرخطر  انجام می 

  شود؟

   خیر             هبل

آیا دانش آموزان مبتال اختالالت روانی و رفتاری شناسایی  2  

شده و خدمات شامل ارجاع، پیگیری و مراقبت به آنها 

  ارائه می شود؟

   خیر             هبل

  

1 

آیا برنامه خاصی در ارتباط با تنبیهات جسمی و روانی 

دانش آموزان توسط  معلمان و کارکنان مدرسه وجود 

 دارد؟

   خیر             هلب

 مالحظات:
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 مالحظات

 امتیاز 

 کسب شده

امتیاز 

 کل
 عنوان

 
21 

چک ليست مشاركت والدین وجامعه در برنامه های   -8

 ارتقای سالمت در مدرسه و شبکه سالمت دانش آموزان

 

 

2 

آیا مسائل سالمت مدرسه در انجمن اولیا و مراقبان  بررسی  

  رای حل آنها وجود دارد؟ شده و برنامه ای ب

   خیر             هبل

 

 

1 

آیا انجمن محله و سازمان های اجتماعی، بهداشتی، خیریه و.... 

که مدرسه در محدوده آنها واقع است، مدرسه را از نظر مالی و 

معنوی حمایت می کنند و در برنامه های مرتبط با سالمتی 

 مدرسه مشارکت دارند؟

   خیر             هبل

 

 

2 

آیا مدرسه برای خانواده های دانش آموزان و اعضای جامعه 

پیرامون و مرتبط با مدرسه برنامه ها ی آموزش سالمت اجرا 

   خیر             هبل می کند؟

 

 

1 

گروه  5آیا تیم بهداشتیاران آموزش دیده در مدرسه )در 

  اصلی(وجود دارد؟ 

   خیر             هبل

 

 

1 

آیا اقدامات موثری برای ارتقای فعالیت های بهداشتیاران در 

  مدرسه وجود دارد؟  

   خیر             هبل

 
 

1 
  آیا شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزی در مدرسه فعال است؟

   خیر             هبل

 
 

1 
 آیا آموزش همساالن در مدرسه طراحی شده و اجرا می شود؟

   خیر     هبل

 

 

1 

آیا شورای دانش آموزی در مسائل مربوط به سالمت مدرسه 

 فعاالنه مشارکت دارند؟

   خیر     هبل

 مالحظات:
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 دستورالعمل تکمیل چک لیست هاي ممیزي خارجي

 این بخش مربوط به مشخصات كلی مدرسه مروج سالمت است شامل: -"الف  "چک ليست

 شود.نام مدرسه که باید بطور کامل نوشته  -

رقم دوم کد 2 رقم اول سمت چپ مربوط به کد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، 2رقمی مدرسه که  8کد  -

الزم است به هر  (. ضمیمه می باشد دانشگاه ها)کد های  رقم آخر کد مدرسه است 2رقم سوم کد منطقه و  2شهرستان، 

، در صورتیکه دانشگاه تک شهرستانی است به شهرستان اعالم شود و کد مذکور اختصاص یافتهرقمی  2شهرستان یک کد 

می شود و برای کد مدرسه، در هر  در خانه های مربوط به کد منطقه، منطقه آموزش و پرورش ثبت منظور می گردد. "00"کد

ست اساس شهرستان ا در صورتیکه آموزش و پرورش منطقه ای نبوده و بر .شروع و ادامه داده می شود " 00 "منطقه از شماره

 منظور می گردد. "00"کد منطقه 

 مشخص شود که مدرسه در شهر واقع شده است یا روستا و یا اینکه در منطقه عشایری است. در محل تعیین شده عالمت  -

 بزنید. 

 مقطع تحصیلی را نیز مشخص نمایید. با گذاشتن عالمت  -

 .مدرسه بطور کامل نوشته شود مراقب سالمتنام مدیرو  -

 تعداد دانش آموزان و کارکنان به تفکیک معلمین و سایر کارکنان مدرسه ثبت شود. -

مساحت کل مدرسه و مساحت کالس ها و سایر فضاهای آموزشی بر حسب متر مربع نوشته شود. در مورد کالس ها و  -

 فضاهای آموزشی نوشتن متوسط مساحت کافی است.

 درس را به تفکیک پایه تحصیلی بنویسید. تعداد دانش آموزان و همچنین تعداد کالس های -

تعداد دانش آموزان، اولیای دانش آموزان، معلمین و ................... که به منظور همکاری در اجرای مدرسه مروج سالمت و  -

 مشارکت درارتقای سالمت مدرسه آموزش دیده اند به تفکیک نوشته شود.

 امه مروج سالمت همکاری فعال دارند را به تفکیک پایه تحصیلی ثبت نمایید.تعداد دانش آموزانی که پس از آموزش در برن -

فرم  39و  39و همچنین موارد مربوط به ردیف در صورتیکه اسناد و دستورالعمل های مروج سالمت، پرونده سالمت  -

  .امتیاز( 0)موجود است بلهوضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه 

فرم  39، 85)ردیف امتیاز 5/0 لعمل تشکیل شده و صورجلسات آن موجود استکمیته سالمت مدرسه مطابق دستورااگر  -

  (25/0وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه هر کدام 

آیا کمیته سالمت مدرسه مشکالت را   مشخص نمایید که باشد با گذاشتن عالمت  "بله  "در صورتیکه پاسخ سوال قبل -

فرم وضعیت ایمنی و بهداشت  000و  000، 33، 39،، 35 ،30 )ردیفخیریا  شناسایی و نسبت به حل آنها  اقدام کرده است

 ( 5/0جمع امتیاز  25/0مدرسه هر کدام 
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فرم  32، 89-30، ،89، 89)ردیف امتیاز  0اگر برنامه عملیاتی به منظور حل مشکالت سالمت مدرسه تهیه شده است  -

 (.5/0جمع امتیاز  25/0وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه هر کدام 

گر مشکالت سالمت مدرسه به منظور جلب حمایت های مالی و اجرایی و جلب همکاری،  به سطوح مدیریتی آموزش و ا -

 .امتیاز 5/0 پرورش و سایر سازمان های مرتبط گزارش شده است

 است. 5جمع امتیاز این بخش  : کلیه مستندات باید مشاهده و بر اساس مشاهدات به سوال ها پاسخ داده شود.تذكر

 چک ليست است: 6این بخش مربوط به شاخص های مدرسه مروج سالمت و شامل  -"ب  "ک ليستچ

 چک لیست برنامه جامع آموزش سالمت -0

 چک لیست ارائه خدمات بالینی در مدرسه -2

 چک لیست سالمت محیط مدرسه -9

 چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه -9

 چک لیست تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی -5

 چک لیست سالمت کارکنان -9

 چک لیست خدمات سالمت روان و مشاوره ای در مدرسه -9

 چک لیست مشارکت والدین و جامعه در برنامه های ارتقای سالمت در مدرسه و شبکه سالمت دانش آموزان. -8

 توضيحات كلی : 

مقابل  هر یک از چک لیست ها شامل چندین سوال متفاوت است. به هر سوال امتیازی تعلق گرفته که در ستون امتیاز کل و در

 هر سوال نوشته شده است. مجموع امتیازها نیز در باالی صفحه چک لیست وجود دارد. 

مشخص نمایید سپس با توجه به پاسخ، امتیاز هر سوال را  "خیر"یا  "بله"در خانه  ابتدا پاسخ هر سوال را با گذاشتن عالمت 

نموده و مجموع امتیاز کسب شده را در باالی صفحه ثبت بنویسید، امتیازهای کسب شده را جمع  "امتیاز کسب شده "در ستون

در انتهای هر چک لیست محلی با عنوان مالحظات وجود دارد که می توان هرگونه نظر، پیشنهاد و .................... و هر آنچه  کنید

 در چک لیست نیامده اما ضروری به نظر می رسد را یادداشت نمود.

 -آئئین نامه ها -دهی به هر پاسخ مشاهده مدارک، مستندات، مصاحبه، رجوع به دستورالعمل ها : اساس و مبنای امتیازتذكر

 مقررات و .... است که در بخش مالحظات و در مقابل هر سوال نوشته شده است.

 چک ليست برنامه جامع آموزش سالمت:

 است. 12سوال و مجموع امتیازهای این بخش  8این چک لیست شامل 

 در غیر  0سه مروج سالمت، برد و تابلویی وجود داشته که در آن عناوین فعالیت های آموزشی مشخص شده باشددر مدر اگر

 .اینصورت صفر امتیاز
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  فعالیت داردو اهداف مدرسه مروج سالمت پوستر یا مانند آن که نشان دهد مدرسه در راستای ارتقای سالمت استند، اگر 

 متیاز.در غیر اینصورت صفر ا 0موجود باشد 

  مدرسه  مراقب سالمتفردی به عنوان هماهنگ کننده برنامه های آموزشی در مدرسه تعیین شده باشد)این فرد می تواند باید

 .در غیر اینصورت صفر امتیاز. 0، اگر وجود دارد یا هر فرد مطلع و داوطلب از بین معلمین و کارکنان مدرسه باشد(

  که دانش آموزان، معلمان وکارکنان را با اهداف و برنامه های مدرسه مروج سالمت آشنا باید برنامه توجیهی وجود داشته باشد

، در غیر اینصورت صفر 0و اگر برای معلمان وکارکنان نیز وجود دارد  0نماید، اگر برنامه برای دانش آموزان وجود دارد 

 امتیاز(. 2امتیاز)جمع 

 اجزاء گانه   8در ارتباط با موارد   اگر محتوی آموزشیHPS در مدرسه وجود  برای دانش آموزان، معلمان و کارکنان، اولیاء

 امتیاز( در غیر اینصورت صفر امتیاز  5/0) برای هر جزء 2ددار

 امتیاز. 2دانش آموزان، معلمان و کارکنان، اولیاء توزیع شده یا به نحوی به اطالع آن ها رسیده باشد بین  محتوی آموزشی اگر 

  گرامیداشت مناسبت های بهداشتی در مدرسه  اگر مراسم های بهداشتی در ارتقای سالمت اثرگزار استبرگزاری مناسبت

 .امتیاز  0 برگزار شده است

  آموزش دیده باشند. ارائه دو شیوه ی برای دانش الزم است کلیه دانش آموزان، کارکنان و اولیاء دانش آموزان مطالب فوق را

امتیاز و عدم اجرا صفر  1، یک شیوه ی آموزشی برای هر کدام 2ی معلمان و کارکنان آموزان و دو شیوه ی آموزشی برا

 امتیاز( 2امتیاز)جمع 

 چک ليست ارائه خدمات بالينی:

 است. 16سوال و مجموع امتیازهای این بخش 12این چک لیست شامل

  اگر اتاق بهداشت وجود 2ود دارد آئین نامه بهداشت محیط مدارس وج 28اگر در مدرسه اتاق بهداشت مجهز مطابق ماده ،

 و اگر وجود ندارد صفر امتیاز. 0دارد اما کامال مطابق آئین نامه نیست 

  ،اگر مراقب سالمت یا رابط بهداشت در مدارس به طور منظم ویا با برنامه تعیین شده و بر اساس آئین نامه اجرایی تامین

روز  3، کمتر از 2روز در هفته د رمدرسه حضور دارد  3موزان حداقل حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آ

 امتیاز( 2و عدم حضور صفر امتیاز)جمع  1

  انجام شده  اطالعات مربوط به آن واکسیناسیون دانش آموزان مدرسه با توجه به دستورالعمل کشوری واکسیناسیون اگر

 امتیاز. 0موجود باشد 

 تکمیل  نامه بهداشتی طبق دستورالعمل تکمیل و معاینات مطابق این شناسنامه انجام شود.الزم است برای دانش آموزان شناس

صفر  %50و زیر  یک %30تا  50، بین 2دانش آموزان پایه های اول ابتدایی و راهنمایی %30شناسنامه سالمت برای بیش از 

 امتیاز

  و عدم اجرا صفر امتیاز. 0، ناقص 2مل دانش آموزان غربالگری و معاینه کامطابق دستورالمل شناسنامه سالمت دانش آموز 
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  0 رجاع شوندشناسایی و ادانش آموزانی که اختالل یا بیماری دارند که نیازمند بررسی در مراکز بهداشتی، درمانی است باید 

 . یازامت 0و اگر موارد نیازمند ارجاع، ارجاع شده باشند  0 باشدرایط الزم برای ارجاع فراهم اگر ش. امتیاز

  وجود دارد اما کامال و به درستی تکمیل نشده 2مطابق دستورالعمل تکمیل شده باشد  موجود وپرونده بهداشتی مدرسه اگر ،

 .و در غیر اینصورت صفر امتیاز0باشد 

  فرم وضعیت ایمنی و  090و  023ردیف  طابق مقررات بهداشت حرفه ای وجود داشته باشدجعبه کمک ها ی اولیه ماگر

 .امتیاز 5/0اگر وجود دارد ولی کامال مطابق مقررات بهداشت حرفه ای نمی باشد  امتیاز 0 شت محیط مدرسه(بهدا

  و حداقل یک فرد آموزش دیده برای اگر آموزش کمک های اولیه در مدرسه به مسئولین و دانش آموزان ارائه گردیده است

) امتیاز 0فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه(  092و  090دیف انجام کمک های اولیه در مدرسه حضور داشته باشد )

 .امتیاز( 5/0هر کدام 

 چک ليست سالمت محيط مدرسه :

 است. 21سوال و مجموع امتیازهای این بخش  12این چک لیست شامل 

  وضعیت  فرم 74و  31 -33 ،21 ،17، 1 -3آئین نامه بهداشت محیط مدارس )ردیف  33و  17، 16، 1-3مطابق ماده اگر

 امتیاز  2ایمنی و بهداشت محیط مدرسه( مکان و فضای مدرسه مناسب باشد 

  فرم  114و  113، 68، 34، 22و ردیف  18 -21آئین نامه بهداشت محیط مدارس )ردیف  8و  6، 5، 4اگر مطابق ماده

یاز)دیوارها، کف، سقف، ابعاد، امت 2د مناسب باش ، آزمایشگاه و .... اگر فضای کالس وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه(

 امتیاز( 25/1هر کدام 

  مورد اگر آب  فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه( 35 -41)ردیف  آئین نامه بهداشت محیط مدارس 19ماده طبق

مان و مطابقت داشته و مورد تائید مقامات وزارت بهداشت، در 1153و  1111مدرسه با استاندارد ملی ایران به شماره مصرف 

حجم آب مورد استفاده در مخزن جوابگوی تعداد مدرسه از مخزن آب استفاده می کند در صورتی که  ،آموزش پزشکی باشد

عمومی دانش آموزان با شیرهای مناسب مجهز آبخوری  ، لیتر در روز برای هر دانش آموز( 15دانش آموزان باشد)حداقل 

به آبخوری  سانتی متر باالتر از سطح زمین( باشد، 75-111دانش آموزان )بین     ، ارتفاع شیر آبخوری ها متناسب با سنگردیده

از سرویس های خارج  ،باشددارای شرایط بهداشتی  ،دانش آموز یک آبخوری( وجود داشته 45برای هر حداقل ) تعداد کافی

 امتیاز(    3)جمع امتیاز  5/1هر کدام  باشداحداث گردیده  متر( 15)با فاصله حداقل  بهداشتی

  فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه( 69و  42 -47)ردیف  آئین نامه بهداشت محیط مدارس 21مطابق ماده اگر 

 ،باشداحداث گردیده  توالتچشمه دانش آموز یک  41هر  در مدرسه به ازای ،امتیاز 75/1بهداشتی باشددارای شرایط توالت 

ارتفاع دست  ،در نظر گرفته شده  باشد دانش آموز یک دستشویی 61هربه ازای  ،ندبهداشتی باش ها دارای شرایط دست شویی

سانتی متر باالتر از سطح زمین( باشد و در دست شویی ها مخزن ثابت  61-75شویی ها متناسب با سن دانش آموزان )بین 

 امتیاز( 75/1)جمع  امتیاز 25/1دام هر کروی دستشویی انجام شده باشد وجود داشته و لوله کشی قابل استفاده مایع صابون 
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  دفع  فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه( 48 -51آئین نامه بهداشت محیط مدارس )ردیف  21اگر مطابق ماده

حجم سپتیک  و گیردمی به روش بهداشتی انجام  شده وفاضالب بر اساس استانداردهای موجود از نظر بهداشتی طراحی و اجرا 

 امتیاز 75/1 باشدبا توجه به ظرفیت مدرسه تعیین شده  تانک چاه جاذب

  000 ،009، 009، 005 ،80، 90، 50 -58 ، 20آئین نامه بهداشت محیط مدارس )ردیف 99و  29، 22اگر مطابق ماده، 

 ..ازمایشگاه و . ،رطوبت و تهویه کالس هاصدا، فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه( نور، حرارت،  095 ،005،009

 امتیاز( نیم 095و  009، 005، 000، نیم 009،  009، 005 ،80نیم،  55-58نیم،  50-59) امتیاز 2 طبیعی و مناسب باشد

  099، 099، 028 ،029، 029، 002، 008،003، 90 -99آئین نامه بهداشت محیط مدارس )ردیف  29اگر مطابق ماده 

و  به تعداد کافی وجود داشته باشد ، حریق دارای تاریخ معتبر شارژوسایل اطفاء  فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه(

 -تابلو برق، کلید و پریزهای برق سالم و دارای حفاظ مناسب باشد -کارکنان مدرسه مهارت استفاده از این وسایل را داشته باشند

زنگ خطر  -آموزان به آن دسترسی دارندحداقل دو راه فرار برای مواقع اضطراری در هر ساختمان وجود دارد و به راحتی دانش 

 2 محل فرار اضطراری دانش آموزان با عالئم ویژه مشخص گردیده است و  به منظور استفاده در شرایط اضطرار وجود دارد

 (نیم امتیاز  099، 099، 028، 029نیم،  029، 002، 003، 008یک،  90-99)ردیف امتیاز

   زباله فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه(  65 -66محیط مدارس )ردیف آئین نامه بهداشت  25اگر مطابق ماده

 د ودان بهداشتی درب دار، ضد زنگ، با ظرفیت و تعداد مناسب و با کیسه زباله در کلیه قسمت های مدرسه وجود داشته باش

 امتیاز  5/1د زباله ها روزانه و به موقع جمع آوری و دفع گرد

  و مطابق با مقررات آئین نامه بهداشت محیط مدارس  15تا  9پیشگیری از حوادث  مطابق ماده رعایت ایمنی و اقدامات

فرم ، 136 -138 ،121 -123، 119 ،118، 117 ،111 ،114، 113، 112، 71، 67، 59، 23 -31)ردیف حرفه ای  بهداشت

 117، 111 ، 114، 113نیم،  112، 71، 67، 59نیم،  27-31نیم،  23-26امتیاز)  3وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه 

 نیم ( 136 -138، 123و نیم  122 ،121، 119 ،118 نیم،

  فرم  121، 76-81، 73، 16مقررات بهداشت حرفه ای )ردیفآئین نامه بهداشت محیط مدارس و  31 و 2 مادهاگر مطابق با

)هر و تمیزی محیط مدرسه رعایت شودبهداشت مدرسه مسئول نظافت دارد و اگر وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه( 

 امتیاز 2 (25/1کدام 

 .............. ،آئین نامه  31ماده مطابق  وجود فضای سبزمانند درختان، چمن کاری فضاهای موجود، باغچه و گلکاری آن، گلدان

 ای سبز صفر امتیازو فقدان فض 5/1، کمتر از آن 1متر مربع  5/1بهداشت محیط مدارس فضای سبز به ازای هر دانش آموز 

 صرفه جویی در مصرف کاغذ مانند قرار دادن سطل های جداگانه، اگر در مدرسه اقداماتی برای تفکیک و جداسازی زباله، 

 امتیاز 1انجام می شود اقداماتی برای صرفه جویی در مصرف انرژی همچنین  و آموزش دانش آموزان برای استفاده از آن ها

 امتیاز(  25/1)هر کدام ت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه( فرم وضعی  83و  82)ردیف 
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 چک ليست بهبود تغذیه در مدرسه :

 است. 12سوال و مجموع امتیازهای این بخش   6این چک لیست شامل 

  ردیف رعایت امتیاز ) 9پایگاه تغذیه سالم موجود است  وتجهیزات الزم را دارد بوفه بهداشتی/ اگر فضای فیزیکی به عنوان

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارس و فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه و  05و09، 00 ،9

  99و  92، 90، 90ردیف ، یک امتیاز 93و  98، 99، 99، 99ردیف ، امتیاز یک آتین نامه مقررات  بهداشتی پایگاه تغذیه سالم

 متیازا یک 52و  93، 98، 99، امتیاز یک 99و 

 دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارسباید مطابق با فروش مواد غذایی و نوشیدنی ها  ارائه و 

، مطابقت با 0باشد)ارائه و فروش مواد غذایی و نوشیدنی مطابق جدول فهرست مواد غذایی قابل عرضه در پایگاه تغذیه سالم

در معرض دید دانش  52/0و غیر مجاز  25/0دستورالعمل مواد خوراکی مجاز نصب و  5/0شرایط تعیین شده در دستورالعمل 

 (. امتیاز 2جمع  -آموزان

  برنامه زمان بندی توسط مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارس و نظارت و بازدید منظم

باید انجام  (5/0/ آموزش و پرورش)بهداشتکارشناسان توسط و همچنین امتیاز(  5/0)مدرسه / رابط بهداشتیسالمت مراقب

 (.امتیاز 0جمع  -وجود باشد)شرح بازدید و نواقص مشاهده شدهمشده و مدارک 

 .معاینات کارکنانی که در تهیه و توزیع مواد غذایی دخالت دارند باید موجود و نشان دهنده معاینات منظم و دوره ای باشد 

هداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارس و آتین نامه مقررات  بهداشتی پایگاه تغذیه سالم)ماده اگر مطابق دستورالعمل ب

معاینات کارکنان ،  فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه( 5-3آئین نامه بهداشت محیط مدارس) ردیف  2ماده و  (02تا  0

ر منظم انجام می شود و این کارکنان گواهی صحت سالمت و مدرسه که در بخش تهیه و توزیع مواد غذایی کار می کنند بطو

 -یک امتیاز 3تا  5و  02تا  3یک و  8تا  0امتیاز) رعایت ماده  2مجوز فعالیت متصدی پایگاه و فروش مواد خوراکی را دارند 

 امتیاز(  2جمع 

  اسبت های تغذیه ای و .... برای مانند جشنواره غذا، منخاص که به سالمت دانش آموزان کمک نماید های وجود برنامه

آموزش و تشویق دانش آموزان و کارکنان به استفاده از مواد خوراکی سالم و استفاده نکردن از مواد خوراکی کم ارزش تغذیه ای 

 .و عدم اجرای برنامه های فرهنگ سازی تغذیه صفر امتیاز 5/1، یک یا دو برنامه 1بیشتر از دو برنامه 

   آئین نامه بهداشت محیط مدارس و  2ماده با در مدارس مطابق  مواد غذایینگهداری، توزیع و مصرف نظارت بر نحوه ی

فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه(،  دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه  75و  14، 12، 11مقررات بهداشت محیط )ردیف 

امتیاز)نحوه ی  2دستورالعمل شیر مدارس ایران ذیه سالم و سالم و تعاونی های مدارس و آتین نامه مقررات  بهداشتی پایگاه تغ

 امتیاز( 1و نحوه ی صحیح مصرف 1صحیح نگهداری 

 چک ليست تحرک فيزیکی و فعاليت بدنی :

 است. 5سوال و مجموع امتیازهای این بخش   5این چک لیست شامل 
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  0زمان دانش آموزان فعالیت فیزیکی دارند  عنوان زنگ ورزش و تربیت بدنی اختصاص یافته ودر ایناگر زمان خاصی به 

 امتیاز.

  مزایا و دانش آموزان، معلمان و اولیاء به انجام فعالیت فیزیکی برنامه های آموزشی در خصوص  اهمیت  و تشویقاگر 

 با ... و نویسی، نقاشی نویسی، قصه مسابقات مقاله مانند برگزاری آن از ناشی ی های بیمار و تحرکی از بی ناشی ومعایب

 امتیاز 1چاقی و ... انجام می شود  مضرات نکردن، معایب ورزش ورزش، مزایای مانند موضوعاتی

  ... امتیاز 1اجرای فعالیت های فوق برنامه مانند راه پیمایی، ک.هنوردی، مسابقات ورزشی و 

 برای دانش آموزان و  / نرمشمانند ورزش صبحگاهی کافی و مناسب برای داشتن حداقل فعالیت های فیزیکی و بدنی فرصت

 .امتیاز 0 کارکنان باید فراهم شده باشد

  امتیاز. 0امکانات مناسب برای شرکت دانش آموزان، معلمان و کارکنان در  فعالیت های ورزشی در مدرسه وجود باشد 

 چک ليست سالمت كاركنان :

 است. 8سوال و مجموع امتیازهای این بخش   7این چک لیست شامل 

  صفر امتیاز. %51و زیر  یک %91تا  51، بین 2کارکنان  %91شناسنامه سالمت برای بیش از تکمیل 

  و عدم اجرا صفر امتیاز. 5/1، ناقص 1غربالگری و معاینات کامل موارد بطور کامل 

  و عدم ارجاع موارد نیازمند صفر امتیاز. 5/1، ناقص 1ارجاع کلیه موارد نیازمند به مراکز بهداشتی، درمانی 

  و عدم ارجاع موارد نیازمند صفر امتیاز. 5/1، ناقص 1پیگیری کامل موارد ارجاع شده 

  اگر تسهیالت اجتماعی، تفریحی، ورزشی مانند تسهیالت استفاده از مکان های ورزشی، شرکت در اردو های زیارتی، تفریحی

 امتیاز. 1و ... برای معلمان و کارکنان مدرسه وجود دارد 

 امتیاز. 1کنان مدرسه در دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبط با سالمت شرکت داشته اند اگر معلمان و کار 

 چک ليست خدمات سالمت روان ومشاوره ای در مدرسه  :

 است. 11سوال و مجموع امتیازهای این بخش   8این چک لیست شامل 

  امتیاز(. 2فر امتیاز)جمع و عدم وجود مشاور ص 1، نیمه وقت 2اگر مشاور تمام وقت در مدرسه حضور دارد 

 امتیاز  1ها و ...( های اجتماعی و تفریحی در مدارس )مانند اردوها،اجرای مناسبتوجود برنامه 

 های زندگی از طریق برگزاری کالس ها و سایر فعالیت آموزش دانش آموزان به منظور توانمند سازی آنها  در زمینه مهارت

 امتیاز 1یده های  آموزشی توسط آموزگاران دوره د

  آموزش اولیای دانش آموزان به منظور توانمند سازی آنها در زمینه مهارت های فرزند پروری از طریق برگزاری کالس ها و

 امتیاز 1سایر فعالیت های  آموزشی توسط افراد دوره دیده 

  ند فرزندان طالق، فقر های اجتماعی و رفتارهای پرخطر)مانآموزان در معرض خطر آسیبدانش %111تا  91شناسایی

 امتیاز( 2صفر امتیاز )جمع  %51یک و زیر  %91تا  51، بین 2اقتصادی، بیش فعالی، خودکشی، سوء مصرف مواد، سیگار و ...( 
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 و خانواده  5/1های اجتماعی و رفتارهای پرخطر آموزان در معرض خطر آسیبانجام مداخله و ارائه خدمات خاص به دانش

 امتیاز( 1)جمع امتیاز 5/1هایشان 

  و ارائه خدمات مداخله ای و حمایتی نظیر ارجاع، پیگیری و مراقبت  1شناسایی اختالالت روانی و رفتاری در دانش آموزان

 امتیاز( 2امتیاز)جمع  1زیر نظر مدیریت مدرسه و ثبت موارد مذکور در شناسنامه بهداشتی آنها 

 انند تهدید، کتک زدن، بیرون انداختن از کالس، ایستاده نگهداشتن در عدم اجرای تنبیهات جسمی و روانی دانش آموزان م

 امتیاز 1کالس و ... 

 چک ليست مشاركت والدین و جامعه در برنامه های ارتقای سالمت در مدرسه و شبکه سالمت دانش آموزی :

 است. 11سوال و مجموع امتیازهای این بخش   8این چک لیست شامل 

 و اگر برای حل مشکالت و مسائل برنامه      0ان بررسی می شود مراقبمت مدرسه در انجمن اولیا و اگر مشکالت و مسائل سال

 امتیاز(. 2امتیاز)جمع  0مداخله ای وجود دارد نیز 

  از برنامه مروج سالمت حمایت می کنند)از نظر مالی، فرهنگی، و سایر سازمان ها، نهاد ها و ... انجمن های محالت اگر

 امتیاز. 0و در برنامه های مدرسه که با سالمت مرتبط است همکاری و دخالت دارند  (.معنوی و.

  اگر مدرسه برنامه های آموزشی برای خانواده ها وبرای افراد جامعه پیرامون مدرسه که به نحوی به سالمت مدرسه ارتباط

 امتیاز. 1دارند مانند فروشنده های مواد غذایی و... دارد 

 و اگر وجود ندارد  1گروه دارد  3امتیاز، اگر حداقل  2گروه اصلی را دارد  5داشتیاران آموزش دیده در اگر مدرسه تیم به

 .امتیاز( 2)جمع صفر امتیاز

  اگر اقدامانی مانند تشکیل کالس های مدون / جلسات مستمر آموزشی و ... برای ارتقاء فعالیت های بهداشتیاران انجام می

 امتیاز   1شود 

 امتیاز 1اوطلبان سالمت دانش آموزی فعال وجود دارد اگر شبکه د 

  امتیاز 1اگر برنامه های آموزش سالمت توسط همساالن آموزش داده می شود 

  امتیاز 1اگر شوراهای دانش آموزی فعال در زمینه سالمت مدرسه )شناسایی و حل مشکالت( وجود دارد 
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 كد دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني

 

 نام دانشگاه/ دانشکده كد نام دانشگاه/ دانشکده كد

80 
 آذربایجان شرقی

 قزوین 24

82 
 آذربایجان غربی

 قم 25

83 
 اردبيل

 كاشان 26

84 
 اصفهان

21 
 كردستان

 ایالم 85
 كرمان 20

86 
 بابل

 كرمانشاه 29

81 
 بوشهر

 كهگيلویه وبویراحمد 38

 خراسان جنوبی 80
 گلستان 30

89 
 تهران

 گناباد 32

08 
 جهرم

 گيالن 33

 چهارمحال وبختياری 00
34 

 لرستان

02 
 خراسان رضوی 

 مازندران 35

03 
 خوزستان

 مركزی 36

04 
 رفسنجان

 هرمزگان 31

05 
 زنجان

 همدان 30

06 
 زابل

 خراسان شمالی  39

01 
 سبزوار

 یزد 48

00 
 سمنان

 دزفول 40

09 
 سيستان وبلوچستان

 كرج 42

 شاهرود 28
 يشابورن 43

 شهيدبهشتی 20
 تربت حيدریه 44

22 
 فارس

 جيرفت 45

 فسا 23
46  
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يلم هتیمك

يناتسا هتیمك

يناتسرهش هتیمك

هسردم هتیمك

ارجا دنور رب هیلاع ترا ن

 تمالس جورم سرادم رارقتسا يارب مزال تامادقا ما نا
 ناتسا رد

 هتیمك هب همانرب يارجا دنور و  ياتن ههام هس شرازگ
يلم

 رد ارجا دنور رب ترا ن
ناتسرهش

يجراخ يزیمم میت لیکشن

 هب همانرب يارجا دنور و  ياتن  شرازگ
هام   ره يناتسا هتیمك

 يزیمم میت لیکشت
هسردم يلخاد

 يلخاد يزیمم ما نا
هسردم

 يسررب و يناتسرهش هتیمك هب يلخاد يزیمم ه یتن مالعا
هتیمك نيا  سوت نآ

 يزیمم میت اب يناتسرهش هتیمك  يگنهامه
يجراخ يزیمم ما نا رو نم هب يجراخ

 يجراخ يزیمم ما نا
هسردم

 يسررب و يناتسرهش هتیمك هب يجراخ يزیمم ه یتن مالعا
يناتسا هتیمك ترا ن ت ت هتیمك نيا  سوت نآ

 يلخاد يزیمم ه یتن ايآ
 يناتسرهش هتیمك دیيات و  وبق دروم

؟تسا

هلب

ریخ

 يجراخ يزیمم ه یتن ايآ
 و يناتسرهش هتیمك دیيات و  وبق دروم

؟تسا يناتسا

هلب

 و هبتر نییعت
هسردم تمالس ياه هراتس

هب  يدنب هبتر ه یتن مالعا
شرورپ و شزومآ نامزاس 

 رد نآ   ن و هسردم هب ناشن اي  ول ياطعا
 ناگدننك هعجارم ديد  رعم رد هك يل م

دشاب

 هسردم رارمتسا رو نم هب هنالاس يرگنزاب
تمالس جورم

 هب اه  ابطنا مدع و  فاون  ،تالکشم مالعا
 زیه ت و هعسوت ،يزاسون نامزاس - هسردم

........ و ناتسرهش  سرادم

 هب اه  ابطنا مدع و  فاون ،تالکشم مالعا
 و هعسوت ،يزاسون نامزاس - يناتسرهش هتیمك

........ و  ناتسا  سرادم زیه ت
ریخ

تمالس جورم سرادم رارقتسا يارب مزال تامادقا ما نا  

روشك رد

هب همانرب يارجا دنور و  ياتن يياهن شرازگ
 ،يکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو 
 بري  ياه هاگتسد و نیلو سم و شرورپ و شزومآ

 رد ارجا دنور رب ترا ن
هسردم

  فر يارب ت رف
 مدع و  قاون ،تالکشم
 ترا ن ت ت اه  ابطنا

يناتسرهش هتیمك

 يارب ت رف هام کي
 و  قاون ،تالکشم  فر
 ت ت اه  ابطنا مدع
*يناتسا هتیمك ترا ن

كرتشم يشم  خ نيودت
و يکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو 

شرورپ و شزومآ ترازو 

 يزیمم هدش ما نا يجراخ يزیمم رگا :ركذت *

 هرابود دياب  ههام کي ت رف زا  پ ،دشاب هیلوا

 يجراخ يزیمم ما نا ،دوش ما نا يلخاد يزیمم

.دش دهاوخ ما نا نآ زا  پ يياهن

 
 


