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پیشگفتار
در راستای اجرای موفق آمیز برنامه کشوری «استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سالمت ( )HSEدر مدارس و
رتبه  بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور» و با بررسی و بومی کردن نظام مدارس مروج سالمت ( )HPSاکنون به
منظور بهره گیری بهتر و ورود سایر بخش های سالمت به این برنامه با ادغام این دو برنامه ،امیدواریم شاهد هر چه بیشتر
و بهتر بهره وری و ارتقای سطح سالمت در مدارس کشور باشیم ،در این راستا باید به این نکته اشاره شود که برنامه
مدرسه مروج سالمت یک حرکت جهانی است که منشاء و مبداء آن ابتکار و برنامه» سالمت برای همه تا سال »2000
سازمان جهانی بهداشت که در سال  1978اعالم شده بود است .این برنامه در سال  1990با برنامه « آموزش برای همه»
یونسکو پیوند یافت .درسال  2001میالدی سازمان جهانی بهداشت در تعاملي چند جانبه با دست اندرکاران بين المللي
ذينفع ،برنامه مراقبت مدرسه محور را آغاز نمود .هدف عمده ی این نظام مراقبت ،روزآمد نمودن اطالعات سالمت در
دانش آموزان ،والدین و کارکنان مدارس بود.
در دسامبر  2005ميالدي نشست مشورتي در مورد مدارس مروج سالمت در منطقه مديترانه شرقی ()EMRO
برگزار گرديد ،در اين نشست كارشناسان حوزه سالمت مدارس و ساير مديران مرتبط از كشورهاي منطقه مديترانه
شرقي شركت داشته و با تبادل تجربيات در مورد ارتقاي سالمت در مدارس در بين كشورها ودستيابي به بهترين رويكرد
در زمينه طراحي شبكه مدارس مروج سالمت بحث و تبادل نظر نمودند .يكي از مهمترين ابعادي كه در اين اجالس مورد
بحث قرار گرفت ،آموزش سالمت در مدارس بود .برنامه مدارس مروج سالمت در سطح منطقه مدیترانه شرقی عالوه
بر اينكه ابزار مناسبي برای یافتن اولویت ها ،تثبیت برنامه ها و تامین منابع کافی برای برنامه های نوجوانان ،جوانان و
مدارس می باشد ،امکان تبادل نظریات را بین کشورهای مختلف جهان فراهم كرده و شرایط مناسبی را برای رقابت
در بین کشورهای منطقه بوجود مي آورد .اين مدارس روند تغییرات رفتارهای مخاطره آمیز سالمت را زیر نظر داشته
و بررسی می کنند .این رفتارها در منطقه شامل :عادت های غلط غذایی ،عدم رعایت بهداشت فردی ،مخاطرات سالمت
روان ،بی تحرکی ،رفتارهای جنسی مخاطره آمیز ،سوء مصرف مواد و الکل ،مصرف دخانیات و خشونت می باشد .اين
برنامه ابعاد وسيعي از سالمت در محيطهاي آموزشي را در برگرفته و تمامي جنبهها از جمله محيط مدرسه ،والدين و
اولياء ،سالمت جسمي ،سالمت رواني و سالمت اجتماعي و معنوي دانش آموزان را شامل ميشود .هماكنون اين برنامه
به صورت پايلوت در جمهوري اسالمي ايران با همكاري وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي در سطح كشور آغاز شده و طي تفاهمنامهاي ،روند توسعه آن شتاب بيشتري به خود گرفته است .این مجموعه
با عنوان دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سالمت نیز حاصل این تفاهم نامه و همکاری است که برای اجرای بهتر
برنامه در اختیار همکاران قرار می گیرد.

دکتر محمد اسماعیل مطلق
							
مدیر کل سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس
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مقدمه
امروزه تامین سالمت مردم یکی از چالش های عمده کشورها است .تغییر در شیوه زندگی و نابودی محیط زیست
همه را تحت تاثیر قرار داده است .بیماری هایی مانند سرطان ،بیماری های قلبی ،دیابت و ایدز در حال افزایش هستند.
بسیاری از این بیماری ها و اختالالت از طریق آموزش ،ارتقاء سالمت و اقدام های حمایتی قابل پیشگیری است .کودکان
و نوجوانانی که با آموزش کافی ،رژیم غذایی متعادل ،مکان سالم و امن برای بازی و تمرین و حمایت عاطفی برای
رشد شخصیتی ،تکامل می یابند برای مواجه با چالش های آینده زندگی آماده ترهستند .یک جوان آگاه و مطلع ،عزت
نفس باالیی دارد .این جوان از سیگار ،مواد مخدر و الکل دوری می جوید و توانایی حل مسئله در شرایط دشوار زندگی
را دارا می باشد .ضروری است تا اطمینان حاصل شود که کودکان فرصت و حمایت کافی برای پرورش رفتار سالم در
محیط های حامی سالمت را دارند.
دانش آموزانی که شیوه زندگی سالم را می آموزند به احتمال زیاد در طول زندگی خود به آن پایبند خواهند بود.
این تمام آن چیزی است که در مدارس مروج سالمت باید به آن توجه کرد» توانمند شدن و قابلیت تصمیم گیری و
انتخاب».
رسالت
مديريت سالمت محور در زمينه ارايه خدمت به نوجوانان و جوانان در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي اين گروه سني
با تاكيد بر اقدامات پيشگيرانه منطبق با فرهنگ جامعه و متناسب با جنسيت مورد نظر و مشاركت همهجانبه ايشان
رسالت مدارس مروج سالمت می باشد .وظيفه اصلي ما ارايه استانداردهاييست كه در تعامل با همه نهادهاي متولي
اين گروه به دست ميآيد وبراي هماهنگسازي خدمات قابل ارايه در نظام سالمت براي اين گروه مخاطب به طور
مستمر پايش خواهد شد.
تعريف
 HPSبه منزله يك نظام براي ارتقاي سالمت است كه با مشاركت فعاالنه اولياء ،مربيان و دانشآموزان و با رویكرد
توانمندسازي دانشآموزان در زمينه مراقبت از خود ،فرهنگ خود مراقبتي ( )Selfcareو آموزش همسانان و همساالن ،منجر
به افزايش ظرفيتها و توانمندسازي مردم در مورد سالم زندگي كردن ،سالم كاركردن و آموزش با كيفيت خواهد شد.
فواید مدرسه مروج سالمت
پیام روشن مدرسه مروج سالمت این است که:
• اعتماد به نفس ،عزت نفس ،ارتباطات و مهارت های ارتباطی برای رفاه و سالمت روانی حیاتی هستند.
• توانمند سازی دانش آموزان جهت اتخاذ تصمیم گیری هاي مهم در سالمت ضروری است.
• تشویق دانش آموزان به ورود در تصمیم گیری ها بسیار مهم است.
• زمینه یادگیری و تجربه در مدرسه دانش آموزان را برای دستیابی به سالمت کامل ایجاد می کند.
• به احتمال زیاد رفتارهای بهداشتی و ارزش های کسب شده در دوران کودکی و نوجوانی در طول زندگی ادامه
پیدا می کند.
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اهداف

هدف كلي :

ترويج و استقرار مفاهيم ارتقاي سالمت در بين دانشآموزان مدارس كشور از طريق استقرار نظام مدارس مروج سالمت
اهداف اختصاصي :
 .1توانمند سازي دانشآموزان ،پرسنل ،اولياء و مربيان در زمينه مفاهيم ارتقاي سالمت نوجوانان و جوانان و ساختار
مدارس مروج سالمت
 .2ارائه خدمات سالمت در يك مجموعه ادغام يافته و ارتقاي شاخصهاي آن در سطح كليه مدارس كشور
 .3طراحي سيستم گردآوري و استفاده از حداقل دادهها براي جمعآوري شاخصها و اطالعات به منظور پايش،
برنامهريزي ،ارزشيابي و رتبه بندي مدارس مروج سالمت در سطوح ملي و منطقهاي
 .4بهبود وضعيت بيماريابي و درمان دانشآموزان مبتال به اختالالت و مشكالت سالمتي
 .5بهبود الگوهای تغذیه ای دانشآموزان
 .6پيشگيري از رفتارهاي مخاطرهآميز سالمت در دانشآموزان
 .7بهبود شرايط فيزيكي و بهداشت محيط درمدارس
 .8افزايش مشاركت دانشآموزان ،كاركنان ،اولياء و مربيان در زمينه ارتقاي سالمت نوجوانان و جوانان و جامعه در
قالب شكلگيري برنامه داوطلبان سالمت
 .9دستيابي به بهترين مدل و مكانيسمها براي ايجاد شبكههاي ملي و منطقهاي در كشورهاي مديترانه شرقي
براساس شواهد و بهرهگيري از تمامي نظريهها
 .10مرور و تبادل اطالعات حاصل از تجارب و موفقيتهاي بدست آمده در زمينه مدارس مروج سالمت در
سطوح استاني ،ملي و منطقهاي

چگونه مدرسه مروج سالمت داشته باشیم؟
براي رسيدن به مدرسه اي كه ارتقا دهنده سالمت است وما آن را مروج سالمت مي ناميم آگاهی ،برنامه ریزی ،اجرا
و ارزیابی برای موفقیت برنامه ضروری است .قابل ذکر است که برنامه ومواد آموزشی در بسیاری از مدارس از گذشته
جنبه ارتقاء سالمت داشته است اما این میزان به حد ایده آل آن نرسیده است.
ارتقاء آگاهی:
• برگزاری جلسات اطالعرسانی و معرفی برنامه برای والدین ،معلمین و دانش آموزان ،هیئت مدیره و افراد جامعه
• پخش برنامه ویدئویی مدارس مروج سالمت برای افزایش آگاهی عمومی
• تشکیل کمیته و انتخاب یک رابط یا هماهنگ کننده در مدرسه برای چک کردن روز به روز برنامه های اجرایی
در مدرسه
• القا روحیه مشارکتی در بین اعضا مدرسه
برنامه ریزی :
• برگزاری نشستی با حضور ذی نفعان برای مشخص نمودن نیازهای سالمت و مشکالت موجود در مدارس
• ترسیم دورنمای مدارس مروج سالمت
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• تدوین برنامه اجرایی برای ترسیم روند اجرایی کار با مشخص نمودن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ومشخص
کردن شاخص ها با مکانیسم پایش و ارزشیابی مربوطه
اجرا :
اجرای برنامه با مشخص نمودن اهداف کوتاه مدتی که قابل دستیابی می باشند.
ارزیابی :
مقوله ای کامال الزامی است و به این ترتیب شما می دانید که چه می کنید و به کجا می روید .با استفاده از تجربیات
برنامه های قبلی برای فعالیت های آینده برنامه ریزی کنید .شما می توانید ضعف ها و قوت های کار را بسنجید .انتقادات،
نظرات و نتایج را به مدرسه اعالم نمایید .ساده ترین کار برای ارزیابی وضع موجود استفاده از چک لیست می باشد.
چک لیست می تواند شامل هر چیزی که در برنامه عملیاتی مدرسه هست باشد.
موارد اثر بخش در برنامه مدارس مروج سالمت
موارد زیر و نمونه های مشابه آن که برای موفقیت برنامه ضروری است می تواند ما را در دستیابی به مدرسه مروج
سالمت یاری نماید:
• پشتیبانی مسولین و هیئت مدیره مدرسه و همچنین حمایت جامعه
• تعیین کمیته کاری یا هماهنگ کننده برای نظارت بر اجرا
• داشتن برنامه های منطقه ای متناسب با الگوی کشوری
• ارزیابی ،به روز آوری اطالعات و تنظیم برنامه عملیاتی و ثبت مسائل و مشکالتی که در حین اجرای برنامه بوجود میآید.
• منابع انسانی :تشکیل شبکه ذی نفعان عالقمند ،متعهد و مطلع در امر آموزش (بسیاری از افراد هیئت مدیره مدرسه
و والدین مهارت ها و دانش خاصی دارند که می توان از آن استفاده نمود)
• منابع مادی :منابع مختلفی که نیاز به هزینه فراوان هم ندارند به تقویت وپیشبرد برنامه کمک می کنند( گیاهان،
درختان ،پوسترها و دیگر منابع که می تواند در زیبا سازی و سالمت محیط مدرسه مفید باشد ،در عین حال اعضای
جامعه مدرسه را آموزش دهد)
• فعالیت های آموزشی :در مراحل اولیه برگزاری کارگاه هایی برای معرفی و حمایت از  .hpsشناسایی نیازهای
آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی جهت افزایش سطح آگاهی در مورد مطالب مختلف بهداشتی از جمله
بیماری های آمیزشی ،ایدز ،مواد مخدر ،سوء تغذیه و مزایای استفاده از شیوه های زندگی سالم و همچنین شناسایی
کسانی که در توسعه  hpsنقش کلیدی دارند.
مربيان و داوطلبان ميتوانند برنامههای آموزشی در مدارس را به صور مختلف اجرا نمايند که متداولترین آنها عبارتند از:
• آموزش با استفاده از فرصتهای مناسب و ضمن برخورد با نمونه های عینی آن که در اینصورت تاثیر آموزش
در ذهن دانش آموز بیشتر خواهد بود .مانند آموزش در این زمان ،ضمن برخورد با نمونههای عینی می توان رعایت
بهداشت فردی ،حفظ بهداشت محیط کالس و قسمت های مختلف مدرسه را مورد بحث قرار داده و به دیر پایی
آثارش در ذهن عینیتپذیر دانشآموز امیدوار بود .مثال دانشآموزی که بیمار همکالسیاش باشد بهتر معنی بیماری
و آثار آن را متوجه میشود و به ذهن میسپارد تا دانشآموزی که به طور ذهنی از عوارض بیماری عفونی برایش
صحبت میشود.
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• استفاده از کتب و جزوههای آموزشی متناسب با نيازهاي آموزشی دانش آموزان
ی و تشکیل جلسات تحلیلی
• آموزش از طریق برنامههای سازمانیافته مثل مسابقه ،تمرینات ،نقاشی ،خالصهنویس 
• بحث کالسی و آموزش دسته جمعی
• آموزش توسط دانشآموزان و همساالن ،مثل اجرا و توضیح مسایلی در زمینه پیشگیری از حوادث ،مقررات ایمنی
و یا واکسیناسیون
• راهنمایی و آموزش فردی در مورد مسایلی که دانشآموز از مطرح شدن آن در جمع نگران میشود.
• گردش علمی که در آن مراقبان و داوطلبان سالمت ،مشکالت بهداشتی دانشآموز را از طریق آموزشهای استفاده
از فرصت برایش بیان کنند.
• از طریق اجرای تاتر و نمایش توسط آموزشدهنده ،مانند چگونگی مسواک زدن دندانها
• تشکیل نمایشگاههایی در زمینه بهداشت دهان و دندان ،کمکهای اولیه و مقررات ایمنی
• استفاده از وسایل کمک آموزشی مثل تابلو ،کارت ،عکس و ...
• از طریق کنفرانسها و بحثها
بدیهی است که برنامه آموزش سالمت مدارس را نمیتوان در چارچوبی از مسایل شمارهدار و مشخص محدود کرد بلکه باید
بیشتر به نیازهای دانشآموز و زمینههای اجتماعی ،مذهبی ،فرهنگی جامعه ،که رضایت منطقی وی را فراهم میکند اندیشید.
مدارك و مستندات الزم در مدرسه مروج سالمت
 )1دستورالعمل اجرايي مدرسه مروج سالمت
 )2برنامه مدون آموزشی براساس نيازسنجي ويژه دانش آموزان ،كاركنان و اولیاء
 )3پرونده سالمت مدرسه
 )4آيين نامه بهداشت محيط و ايمني مدرسه
 )5دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم
 )6دفتر معاينات دانش آموزان
 )7شناسنامه سالمت دانش موزان
 )8شناسنامه سالمت کارکنان
 )9برنامه حضور و فعاليت هاي مشاوررواني اجتماعي
 )10دفتر ثبت وقایع روزانه و گزارشات
 )11جدول فعاليت هاي فوق برنامه
 )12دفتر گزارش روزانه فعاليت هاي بهداشتي
 )13منابع آموزشي مورد نياز
 )14چك ليست ارزيابي مدرسه مروج سالمت
 )15فرم هاي خود ارزيابي مدرسه
 )16فرم صورت جلسات شوراي بهداشتي
 )17آمار داوطلبين سالمت دانش آموزي (بهداشتياران و پيشگامان)
 )18گزارش فعاليت هاي داوطلبين
 )19فرم هاي گزارش موارد بيماري
 )20فرم و دستورالعمل تکمیل فرم گزارش حوادث
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 )21برنامه آموزشی ومراقبت كاركنان
 )22برنامه هاي جلب مشاركت
 )23نقشه موقعيت مدرسه با توجه به مراكز بهداشتي -درماني،مراكز فرهنگي ،مراکز ورزشي ،موقعيتهاي خطرناك و...
 )24فهرست اسامي تيم سالمت مدرسه وگزارش فعاليت هاي آن
دستورات اجرايي
	• تدوين وابالغ دستورالعمل از حوزه ستاد تا مدارس مجري
	•تشكيل كميته هماهنگي در استان  /منطقه  /مدرسه
	• شناسايي و صدور ابالغيه جهت اعضاء کمیته در سطح استان  /منطقه  /مدرسه
	• اجراي مطلوب برنامه براساس دستورالعمل ارسالي در مدارس مجري برنامه مروج سالمت
	• تهيه و تدوين محتواي آموزشي جهت دانش آموزان  ،كاركنان و اولياء
	• برگزاري جلسات و اقدامات آموزشي (كارگاه) جهت توجيه اعضا ء براساس اجزاي  8گانه مدارس مروج سالمت
	• جلب مشارك درون بخشي و برون بخشي به ويژه دانشگاه علوم پزشكي استان و شهرداري
	• نظارت بر اجراي برنامه مروج سالمت
	• انتخاب مدارس مجري براساس جدول ذيل:
نام
رديف شهر/
شهرستان

منطقه/
ناحيه

جنسيت
مقطع تحصيلي
شماره
تعداد
نام
نام مراقب
نام مدرسه
شهري روستايي
دانش آموزان تلفن
مدير
ابتدايي راهنمايي دختر پسر

آدرس

معيار هاي انتخاب مدارس مجری:
	• مدارس منتخب شهري داراي مراقب /رابط بهداشت و مدارس روستايي ،تحت پوشش بهورز فعال باشند.
	• مدارسي كه مدير و كاركنان عالقمند و دلسوز در فعاليت هاي بهداشتي داشته و برخوردار از نمايندگان انجمن
اولياء و مربيان فعال ،در اولويت ميباشند.
	• مدارس داراي پايگاه تغذيه سالم و اتاق بهداشت باشند.
	• تشكلهاي بهداشتي دانشآموزي (بهداشتياران و پيشگامان) در مدرسه فعال يا قابل سازماندهي و فعال سازي باشد.
	• مدرسه از لحاظ ايمني و وضعيت بهداشت محيط (بويژه سرويس هاي بهداشتي و آبخوريها) مناسب و استاندارد
بوده و كپسول اطفاء حريق و جعبه كمك هاي اوليه در مدرسه موجود باشد.
	• در صورت امكان مدارس منتخب داراي خدمتگزار يا سرايدار موظف باشند.
	• مدارس مجري از مشاور تمام وقت يا نيمه وقت برخوردار باشند.
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تعهدات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 تهیه و تامین پوستر /استند مدارس مروج سالمت تهیه و تامین کتاب های آموزشی اولیاء و مربیان تهیه و تامین کتاب های آموزشی رابطین بهداشت تهیه و تامین کتاب های آموزشی دانش آموزان تحت پوشش برنامه برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی استان های مجری تهیه و تامین نشان یا تندیس مدارس مروج سالمت تهیه و تامین بسته های آموزشی جهت کارکنان مدارس تحت پوشش برنامه تهیه و تامین شناسنامه سالمت کارکنان مدارس و دانش آموزان تحت پوشش برنامه تهیه و تامین پرونده سالمت مدرسه پيگيري ،نظارت و پايش طرح همكاري در اجرايي برنامه اختتاميهتعهدات وزارت آموزش و پرورش
 ابالغ دستورالعمل به استان های مجری همکاری در برنامه های آموزشی و توجیهی نظارت و پايش بر اجراي برنامه برگزاري كارگاه و جلسات توجیهی جهت مجریان طرح ابالغ اعتبارات در راستای اقدامات برنامه به مدارس تحت پوشش و استان های مجری همکاری با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در تهیه ،تامین و توزیع منابع آموزشیساختار و گردش كميته هاي مدارس مروج سالمت (کمیته های راهبری)
براي پيشبرد برنامه و سازمان دهي مدارس مروج سالمت به ساختاري نياز داريم كه به توسعه اين مدارس وتحقق
اهداف آن كمك نمايد .اين ساختار بايد در سطوح ملي ،استاني ،شهرستان ومدرسه بوجود آيد .بدين منظور بايد
كميته هاي مدارس مروج سالمت از سطح ملي تا سطح مدرسه تشكيل شود .اعضاي اين كميته ها متشكل از كليه افراد
وسازمان هاي ذي نفع خواهند بود.
سطح ملي
كميته اي مركب از :
در وزارت آموزش وپرورش
• قائم مقام تربیت بدنی و تندرستي یا نماینده تام االختیار ایشان
• مدير كل دفتر سالمت
• رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
• كارشناس مسوول سالمت دفتر سالمت
• رئيس سازمان انجمن اوليا ومربيان
• مدیر کل دفتر تربيت بدني
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• كارشناس مسوول سازمان نوسازي ،توسعه و تجهیز مدارس
• مدير كل دفتر تاليف كتب درسي
در وزارت بهداشت
• معاون بهداشتی یا نماینده تام االختیار ایشان
• مدیر کل سالمت خانواده ،جمعیت و مدارس
• رئیس مرکز سالمت محیط و کار
• رییس اداره سالمت نوجوانان ،جوانان ومدارس
• کارشناس مسوول سالمت نوجوانان ،جوانان ومدارس
• كارشناس مسوول سالمت محيط وكار
• كارشناس مسوول آموزش سالمت
• كارشناس مسوول توسعه شبكه
• سازمان های دیگر همکار
ذی نفعان خارجی
• اداره کل سالمت شهرداری
• سازمان بهزیستی
• شورای سیاست گذاری سالمت صدا و سیما
• سازمان ملی جوانان
وظايف كميته ملي
 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 طرحریزی برای اجرا و استقرار برنامه مدارس مروج سالمت براساس گزارش نیازسنجیهای مربوطه در سراسر کشور تهیه و ابالغ دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز برنامه به کمیته های استانی صدور ابالغ برای مجریان استانی برآورد هزينه ها و ابالغ اعتبارات تعيين امكانات موجود در سطح کشور بازنگري و توليد منابع و محتواي آموزشي و توجیهی برای دانش آموزان ،کارکنان و اولیا با مشارکت کمیته هایاستانی ،شهرستانی و مدارس
 توزیع منابع آموزشی با توجه به نیاز استان تدوين آيين نامه مدارس مجري طرح و ضوابط اعطاي نشان به مدرسه طراحي برنامه هاي آموزشي و تفريحي در سطح کشور برنامه ريزي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي مربيان و دانش آموزان و در صورت نیاز اجرای دوره ها و برنامه هایآموزشی و همایش ها برای کمیته های استانی
 نظارت و همکاری در اجرای آموزش ها توسط کمیته های استانی13
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 همکاری و کمک به کمیتههای استانی به منظور اجرای مناسب برنامه و استقرار مدارس مروج سالمت در استان مشاركت در تدوين كوريكولوم آموزشي سالمت مدارس طراحي نظام پايش و ارزشيابي اجرای برنامه در سطح کشور (تدوین /بازنگری چک لیستهای ممیزی داخلی و خارجی) هدایت ،نظارت و پایش و ارزشیابی اجرای برنامه در سطح کشور تهیه ،تامین و بازنگری شناسنامه سالمت کارکنان ،دانش آموزان و پرونده سالمت مدارس 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 ،مسئولینو دستگاه های ذیربط
 سایر اموری که بر حسب مورد در رابطه با اجرای برنامه مدارس مروج سالمت مورد نیاز خواهد بودتوجه
با توجه به محتوی جلسات از آموزش و پرورش :کارشناسان مسئول تربیت بدنی ،مشاور امور بانوان ،فعالیت اردویی-
فرهنگی و هنری ،آموزش ضمن خدمت ،تالیف کتابهای درسی و از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:
کارشناسان مسوول سالمت میانساالن ،بهبود تغذیه ،مرکز مدیریت بیماریها ،مرکز فوریتها ،سالمت روان به عنوان عضو
موقتی در جلسات حضور خواهند داشت *.این موضوع کمیتههای استانی و شهرستانی را نیز شامل میشود.
سطح استاني
كميته اي مركب از ذينفعان :
در سازمان آموزش و پرورش
• معاون پرورشی و تربیت بدنی یا نماینده تام االختیار ایشان (دبیر کمیته)
• معاون آموزشی یا نماینده تام االختیار ایشان
• رئیس گروه سالمت
• رئيس گروه تربيت بدني
• كارشناس مسوول انجمن اوليا و مربيان
• كارشناس مسوول سازمان نوسازي ،توسعه و تجهیز مدارس
در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی
• معاون بهداشتی یا نماینده تام االختیار ایشان (رئیس کمیته)
• کارشناس مسوول سالمت نوجوانان ،جوانان ومدارس
• كارشناس مسوول آموزش سالمت
• كارشناس مسوول سالمت محيط و کار
ذی نفعان خارجی
• مسئولین استانداری
• شورای تامین بهداشت استان
* .در زمان برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مرتبط با سالمت میانساالن ،بهبود تغذیه ،سالمت روان و ...مانند برنامه ارتقای سالمت کارکنان و یا پایگاه تغذیه سالم حضور
کارشناسان مسوول میانساالن ،تغذیه و روان در تمام جلسات ضروری است.
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وظايف كميته استاني
 نياز سنجي در سطح استان و تعیین امکانات موجود در سطح استان به منظور آمادگی برای اجرای برنامه و ارائهگزارش های الزم به کمیته ملی
 اخذ سیاست ها ،برنامه ها و دستورالعمل ها از کمیته ملی و ابالغ به کمیته های شهرستانی توزيع و تخصيص اعتبارات در سطح استان تولید منابع و محتوی آموزشی اخذ نقطه نظرات و باز خوردها از کمیته های شهرستانی و ارائه پیشنهاد ها و نظرات به کمیته ملی بررسي مشكالت موجود و برنامه ريزي براي رفع آنها در سطح استان توليد منابع و محتواي آموزشي طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تفریحی در سطح استان برنامه ريزي دوره ها وكارگاه هاي آموزشي در سطح استان و در صورت نیاز اجرای آموزش ها برای کمیته هایشهرستانی
 نظارت برحسن اجراي برنامه در سطح شهرستان ها آموزش به ممیزان داخلی و خارجی در سطح شهرستان هدایت ،نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه در سطح استان اخذ گزارش نتایج ممیزی های داخلی و خارجی و رتبه بندی مدارس و اعالم آن به کمیته ملی همکاری و پیگیری رفع مشکالت ایمنی ،سالمت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از طریق مرکزبهداشت و اداره 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 گرددسطح شهرستانی
كميته اي مركب از ذينفعان مطابق با کمیته استانی
ذی نفعان خارجی
• مسوولین فرمانداری
• شورای تامین بهداشت شهرستان
• مسوولین کانون های فرهنگی ،هنری (مساجد ،شهرداری و ).....
وظايف كميته شهرستانی
 نياز سنجي و تعیین امکانات و مشکالت موجود در سطح شهرستان اخذ سیاست ها ،برنامه ها و دستورالعمل ها از کمیته استانی و ابالغ به کمیته های مدارس اخذ نقطه نظرات و باز خوردها از کمیته های مدارس و ارائه پیشنهاد ها و نظرات به کمیته استانی تعيين مدارس مجري در سطح شهرستان برآورد هزينه ها در سطح شهرستان بررسي مشكالت موجود و برنامه ريزي براي رفع آنها در سطح شهرستان15
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 طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تفریحی در سطح شهرستان مشاركت در بازنگري و تدوين شرح وظايف و آيين نامه اجرايي مدارس مجري برنامه و ضوابط اعطاي نشان برنامه ريزي واجراي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي در سطح شهرستان و در صورت نیاز اجرای آموزش ها برایکمیته های مدارس
 تشکیل تیم ممیزی خارجی (اعضای تیم ممیزی خارجی عبارتند از کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان شامل:کارشناسان سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس -آموزش سالمت -بهبود تغذیه -سالمت محیط و کار -میانساالن-
مرکز مدیریت بیماری ها که بنا به نیاز و صالحدید کمیته شهرستانی قابل تغییر می باشد)
 پايش وارزشيابي مدارس مجري طرح (ممیزی خارجی) و اعالم رتبه مدارس به کمیته استانی هدایت ،نظارت و پايش وارزشيابي برنامه در سطح شهرستان نظارت بر حسن اجراي برنامه در سطح مدارس و در صورت نیاز ارائه مشاورههای فنی به مدارس مجری برنامه همکاری و پیگیری رفع مشکالت ایمنی ،سالمت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از طریق مرکزبهداشت و اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس شهرستان
 ارسال گزارش جلسات و عملکرد به سطح باالتر انجام سایر اموری که بر حسب مورد از طرف کمیته استانی اعالم می گرددسطح مدرسه
کمیته سالمت مدرسه مركب از:
• مدير مدرسه يا معاون اجرایی مدرسه (رئیس کمیته)
• مربي بهداشت يا رابط بهداشت مدرسه (دبیر)
• مراقب پرورشی مدرسه
• نمایندگان معلمین مدرسه
• منتخب داوطلبان سالمت
• نمايندگان دانش آموزان یا شورای دانش آموزی مدرسه
• مسؤول بوفه وتهيه وتوزيع مواد غذايي
• نماينده شوراهاي محلي
• نماينده انجمن اوليا ومربيان
• رئیس یا نماینده مرکز بهداشتی درمانی که مدرسه را تحت پوشش دارد
توجه:
اعضا کمیته مدرسه با نظر و صالحدید رئیس کمیته مدرسه و کمیته شهرستانی و با توجه به نیازهای بهداشتی و
ماهیت جامعه قابل افزایش است .اين تيم رهبری و هدايت فعاليت هاي سالمت را در مدرسه به عهده دارد و كاركنان
و دانش آموزان مدرسه را جهت ترويج مفهوم مدارس مروج سالمت آماده می كند.
فعاليت تيم مدرسه شامل موارد زير خواهد بود:
• مديريت در توسعه و ايجاد يك ديدگاه مشترك و تدوين يك برنامه عملياتی
• تهیه برنامه زمان بندی برای اجرای برنامه
• اجرای برنامه مطابق برنامه عملیاتی و زمانبندی
16
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• طراحی شيوه نظارت بر فعاليت های انجام شده از برنامه عملياتی و تعیین مسئوليت ها برای اجرای فعاليت ها به
طور آشكار
• تهيه گزارش فعاليت های انجام شده
• تشريح وظايف و توقعات اعضای تيم و نيز زمان برگزاری جلسات
• هدايت يا هماهنگي در جهت ارايه روش های ارائه اطالعات به كاركنان مدرسه و اعضای جامعه و برنامه ریزی و
اجرای دوره های آموزشی برای دانش آموزان ،اولیا و کارکنان
• برقراری ارتباط با كاركنان بخش آموزش و بهداشت و درمان
به طور ايده آل تيم سالمت مدرسه بين  8تا  14عضو دارد.
وظايف كميته مدرسه
 تدوین و تعهد خط مشی سالمت مدرسه توسط مدیر مدرسه و نصب آن در محل های قابل دید در مدرسه برآورد و پيگيري تامين منابع آموزشي برآورد نياز هاي بهداشتي مدرسه کمک به تعیین موضوعات بهداشتی که برای مدرسه از اولویت برخوردارند برآورد هزينه هاي ساالنه ارتباط با شوراهاي محلي و ساير افراد جامعه همكاری در جهت جلب مشاركت جامعه بررسي مشكالت موجود و برنامه ريزي براي 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 ترو امن تر مبدل سازند ،مانند ساختن توالت های بهداشتی ،کاهش تردد وسایل نقلیه در جاده ها و خیابان های مجاور
مدرسه ،جمع آوری زباله ها و برطرف کردن سایر آلودگی ها
 بررسي مشكالت بهداشتي موجود در سطح محله و برنامه ريزي براي رفع آنها از طريق جلب مشاركت جامعه ارايه پيشنهاد برای بازنگري و توليد منابع و محتواي آموزشي برنامه ريزي فعاليت هاي داوطلبانه تشکیل تیم ممیزی داخلی مدرسه متشکل از مراقب سالمت /رابط بهداشت مدرسه ،نماینده معلمان و کارکنان،نماینده اولیاء دانش آموزان و نماینده دانش آموزان
	• یک نفر از افراد تیم باید به عنوان سرممیز انتخاب شود
	• کلیه اعضا تیم باید از طرف مدیر مدرسه ابالغ داشته باشند
 برنامه ریزی برای انجام دوره ای ممیزی داخلی همکاری با ممیزان خارجی نظارت بر اجراي برنامه هاي ارايه خدمات و مراقبت هاي سالمت و آموزش سالمت در سطح مدرسه برگزاري نمایشگاه ،بسیج ،مسابقات ،نمايش و ...با موضوعات سالمت و طراحی دوره های آموزشی و تفریحیدر سطح مدرسه
 برنامه ريزي براي مشاركت داوطلبان در برنامه هاي ملي و محلي سالمت کمک به افزایش ارتباط بین مدرسه و برنامه های مراکز بهداشتی ،درمانی نظارت بر اجراي برنامه مراقبت هاي سالمت كاركنان همکاری و پیگیری رفع مشکالت ایمنی ،سالمت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از طریق کمیتههای شهرستانی17
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 برداشتن گام هایی به منظور ارتقای ایمنی و امنیت مدرسه مانند نرده کشی و تعیین انتظامات تهیه گزارش و تشویق اعضا به ادامه کار ارسال گزارش جلسات به سطح باالتر انجام سایر اموری که بر حسب مورد از طرف کمیته شهرستانی اعالم می گرددزمان و نحوه ی تشکیل جلسات كميته ها
زمان تشکیل جلسات
	• کمیته کشوری هر  6ماه یکبار (حداقل  2بار در طول سال تحصیلی)
	• کمیته های استانی هر  3ماه یکبار (حداقل  4بار)
	• کمیته های شهرستانی هر  2ماه یکبار (حداقل  6بار)
	• کمیته های مدرسه هر ماه یکبار (حداقل  9بار)
توجه :در صورت نیاز تعداد جلسات کمیته ها افزایش خواهد یافت.
نحوه ی تشکیل جلسات
• کمیته ها باید حداقل با تعداد نصف بعالوه یک نفر تشکیل گردد.
• رئیس و دبیر کمیته باید در جلسات حضور داشته باشند.
• در هر سطح رئیس و دبیر کمیته با ابالغ مقام باالتر انتخاب می گردد .بدین ترتیب که رئیس کمیته استانی با ابالغ
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دبیر کمیته استانی با ابالغ رئیس اداره کل آموزش و پرورش
استان برای این سمت انتخاب می گردند .همچنین رئیس کمیته شهرستانی با ابالغ مدیر شبکه بهداشت و درمان
شهرستان و دبیر کمیته شهرستانی با ابالغ رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان انتخاب خواهند شد.
فرآيند ارزيابي و اعطاي نشان به مدارس
بعد از انتخاب مدارس ،چک لیست ممیزی داخلی در اختیار مدرسه قرار داده خواهد شد .این چک لیست توسط تیم
ممیزی مدرسه تکمیل و نتیجه به کمیته شهرستانی /منطقه ای اطالع داده می شود .این کمیته موظف است چک لیست
را بررسی و اولین ممیزی خارجی را با استفاده از چک لیست های مربوطه انجام و به مدرسه فرصت دهد تا برای رفع
مشکالت اقدام نماید .پس از آن مجددا ً ممیزی خارجی انجام خواهد شد .پس از انجام ممیزی خارجی نهایی و در
صورت کسب امتیاز الزم (حداقل  55امتیاز از  100امتیاز کل) ،مدرسه به عنوان مروج سالمت شناخته شده و به ترتیب
زیر رتبه بندی خواهد شد( .در تمام مراحل فوق دو طرف باید با یکدیگر همکاری نموده و در تعامل باشند)
* مدرسه مروج سالمت  5ستاره 91-100 ........................امتیاز
* مدرسه مروج سالمت  4ستاره 82-90 ........................امتیاز
* مدرسه مروج سالمت  3ستاره 73-81 ........................امتیاز
* مدرسه مروج سالمت  2ستاره 64-72 ........................امتیاز
* مدرسه مروج سالمت  1ستاره 55-63 ........................امتیاز
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توجه:
 این فرآیند هر سال تکرار خواهد شد و اعطای مجدد نشان به کسب امتیاز الزم در ممیزی خارجی نهایی وابسته است. مدارسی که امتیاز  100را کسب میکنند عالوه بر دریافت لوح  5ستاره ،از امتیاز ویژهای نیز برخوردار خواهند شد. کسب حداقل %55امتیاز ها در هر بخش نیز ضروری است ،به این معنی که:	• در ممیزی خارجی حداقل امتیاز کسب شده در بخش مدیریت مدرسه  3می باشد .همچنین مدرسه باید در بخش
برنامه جامع آموزش سالمت حداقل  ،6در بخش ارائه خدمات بالینی در مدرسه حداقل  ،9در بخش سالمت
محیط مدرسه حداقل  ،12در بخش بهبود تغذیه در مدارس حداقل  ،6در بخش تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی
در مدارس حداقل  ،3در بخش ارتقای سالمت کارکنان حداقل  ،4در بخش خدمات سالمت روان و مشاوره ای
در مدارس حداقل  6و در بخش مشاركت والدين و جامعه در برنامه های سالمت در مدرسه و شبکه داوطلبان
سالمت دانش آموزان نیز حداقل  6امتیاز کسب کرده باشد.
 مدارسی که موفق به کسب حداقل  55درصد امتیازها نشده اند اما با تالش توانسته اند پیشرفت قابل مالحظه ایداشته باشند تشویق نامه ای به امضای مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و رئیس آموزش و پرورش شهرستان
دریافت خواهند کرد.
چک لیست های ممیزی خارجی دو بخش است:
چك ليست «الف» مربوط به مشخصات عمومي مدرسه شامل نام مدرسه ،کد مدرسه که توسط مسئول ملی برنامه
به مدرسه تعلق می گیرد ،آدرس و شماره تلفن مدرسه ،منطقه (شهری ،روستایی یا عشایری) ،مقطع تحصیلی ،نوع
مدرسه (دخترانه ،پسرانه یا مختلط) ،نام مدير مدرسه ،تعداد دانش آموزان به تفكيك پايه تحصيلي ،تعداد كالس ها،
دانش آموزان به تفکیک جنس و پایه تحصیلی ،تعداد کالس ها به تفکیک پایه تحصیلی ،تعداد افراد مشاركت كننده در
ارتقاء سالمت مدرسه (اولیا ،مراقبان ،دانش آموزان ،معلمان و سایر كاركنان ،افراد شوراهای محلی) ،تعداد اعضا آموزش
دیده تیم مروج سالمت در مدرسه (اولیا ،مراقبان ،دانش آموزان ،معلمان وسایركاركنان ،افراد شوراهای محلی) ،تعداد
دانش آموزانی که بطور فعال در برنامه های مروج سالمت درگیرند به تفکیک جنس و پایه تحصیلی ،مساحت مدرسه و
فضاهاي آموزشي ،منطقه آموزش و پرورش ،نام مراقب سالمت ،طرح هاي بهداشتي كه در مدرسه اجرا مي شود مانند
بهداشتياران،تعداد داوطلبان دانش آموزي ،تعداد معلمين و ساير كاركنان.
چك ليست های «ب» مربوط به شاخص های مدارس مروج سالمت شامل چک لیست های:
 .1برنامه جامع آموزش سالمت
 .2ارائه خدمات بالینی در مدرسه
 .3سالمت محيط مدرسه
 .4بهبود تغذيه در مدرسه
 .5تحرک فيزيكي و فعاليت بدنی در مدرسه
 .6ارتقای سالمت کارکنان مدرسه
 .7خدمات سالمت روان و مشاوره اي در مدرسه
 .8مشاركت والدين وجامعه در برنامه های سالمت در مدرسه و شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزان
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قوانين و مقررات مالي ،بودجه
اعتبارات از ردیف  127500دفتر سالمت و پیشگیری وزارت آموزش و پرورش (قابل تخصیص به مدارس مجری
برنامه) و برنامه  30302ردیف  1290009ذفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی به استان ها و دانشگاه ها ابالغ می گردد.
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چک لیست ممیزی داخلی
امتياز كل

فعاليتها
 -1برنامه جامع آموزش سالمت در مدرسه

13

• وجود يك برد كه در آن عناوين آموزشي مشخص باشد و نصب نشان مدرسه مروج
سالمت در مدرسه

2

• برگزاری جلسات آموزشی توجيهي دانشآموزان ،معلمان ،كاركنان و اولیاء با حضور
کارشناسان بهداشت مدارس شهرستان

2

• وجود مطالب و منابع آموزشي مرتبط با سالمتي برای هر جزء از اجزای  8گانه  HPSو
مطلع بودن دانش آموزان ،معلمان ،کارکنان و اولیاء از محتوای آنها

4

• اجراي برنامه فعاليتهاي بهداشتي طبق تقويم مناسبتهاي بهداشتي

1

• برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارائه آموزشهاي بهداشتي ويژه دانشآموزان ،معلمان،
كاركنان و اولیاء در قالب سخنرانی ،مسابقات ،نمایش و...

4

 -2ارائه خدمات باليني در مدرسه

17

• وجود يك شناسنامه سالمت براي هر دانشآموز

2

• پیگیری و تکمیل واكسيناسيون دانشآموزان مدرسه

2

• انجام معاینات غربالگري دانش آموزان و شناسایی موارد نیازمند ارجاع

2

• وجود جعبه كمكهاي اوليه با تجهیزات کامل در مدرسه

2

• وجود حداقل یک نفر فرد آموزش ديده براي انجام كمكهاي اوليه

1

• پیگیری موارد ارجاع شده

2

• وجود اتاق بهداشت مجهز کامل

2

• وجود مراقب سالمت /رابط بهداشت در مدرسه به طور منظم ويا با برنامه تعيين شده

2

• تکمیل پرونده سالمت مدرسه

2

 -3سالمت محيط در مدرسه

22

مکان و فضای مناسب مدرسه

2

فضای مناسب کالس ها ،آزمایشگاه و ...

2

دسترسي به آب آشاميدني سالم و آبخوری بهداشتی

4

دستشويي و توالتهاي بهداشتي

2

دفع بهداشتي فاضالب

1

وجود نور و حرارت كافي ،صدا ،رطوبت ،تهویه كالسها ،آزمایشگاه و.......

2

ایمنی محیط مدرسه

2

دفع بهداشتي زباله و وجود سطل زبالههاي كافي

1

رعایت ايمنی و اقدامات مؤثر پيشگيري از حوادث

2
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پاکیزگی و تمیزی محيط مدرسه

2

اهتمام در ايجاد فضاي سبز در مدرسه

1

فعالیت های زیست محیطی

1

 -4بهبود تغذيه در مدرسه

13

وجود و رعایت فضای فیزیکی و تجهیزات پایگاه تغذیه سالم

3

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

1

رعايت فروش و مصرف مواد خوراکی سالم

2

نظارت و بازديد منظم از بوفه توسط مراقب سالمت /رابط بهداشت و کارشناسان آموزش و
پرورش و معاونت بهداشتی

2

داشتن گواهي صحت سالمت و مجوز فعاليت متصدي پایگاه و فروشنده مواد خوراکی

2

اجرای برنامههاي فرهنگ سازي و آموزش تغذیه سالم در مدرسه

2

نظارت بر نحوه ی نگهداری ،توزیع و مصرف مواد غذایی در مدرسه

1

 -5تحرك فيزيكي و فعاليتبدني در مدرسه

5

انجام فعاليت جسمي دانشآموزان در زنگ ورزش و تربیت بدنی

1

اجرای فعالیت های فوق برنامه

1

اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی

1

فراهم آوردن فرصت مناسب براي حضور تمامي دانشآموزان در ورزش صبحگاهي

1

فراهم آوردن حداقل امكانات الزم براي فعاليت جسمي دانشآموزان در مدرسه

1

 -6ارتقاي سالمت كاركنان مدرسه

8

وجود يك شناسنامه سالمت براي هر یک از معلمان و کارکنان

2

هماهنگی جهت انجام غربالگري ساليانه معلمان و كاركنان و شناسایی موارد نیازمند ارجاع

2

پیگیری موارد ارجاع شده

2

اهتمام در ايجاد تسهيالت اجتماعی ،تفریحی ،ورزشي برای معلمان و کارکنان مدرسه

1

هماهنگی جهت اجرا و شرکت معلمان و کارکنان مدرسه در دوره های آموزشی و ضمن خدمت
مرتبط با سالمت

1

 -7خدمات سالمت روان و مشاورهاي ،در مدرسه

12

وجود مشاور تمام وقت یا نیمه وقت

2

وجود برنامههاي اجتماعي و تفريحي در مدرسه

1

آموزش مهارتهاي زندگي به دانش آموزان در مدرسه براساس كتابچه روان بهداشتيار در
ساعات پرورشي توسط آموزگاران دوره دیده

1

آموزش اولیای دانش آموزان در زمینه مهارت های فرزند پروری

1

شناسايي دانشآموزان در معرض خطر آسيبهاي اجتماعي و رفتارهای پرخطر

2
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...............................
ارائه خدمات خاص به دانشآموزان در معرض خطر آسيبهاي اجتماعي و رفتارهای پرخطر
و خانواده هایشان

2

شناسایی اختالالت روانی و رفتاری در دانش آموزان و ارائه خدمات به دانشآموزان شامل
ارجاع ،پیگیری و مراقبت

2

عدم اجرای تنبیهات جس می و روانی دانش آموزان

1

 -8مشاركت والدين و جامعه در برنامههاي ارتقاي سالمت در مدرسه و شبكه داوطلبان سالمت
دانشآموزان

10

پیگیری مسائل سالمت مدرسه در انجمن اولياء و مربيان

2

جلب مشاركت و پشتيباني سازمان ها ،انجمنهاي محلي ،خیرین و  ...از مدرسه مروج سالمت
(مالي ،نیروی انسانی)... ،

1

اجرا برنامه های آموزش سالمت برای خانواده های دانش آموزان و اعضای جامعه پیرامون و
مرتبط با مدرسه

2

وجود تيم بهداشتياران آموزش ديده در مدرسه (در  5گروه اصلی)

1

اقدامات مؤثر در ارتقاء فعاليت بهداشتياران

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

1
100

جمع
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سال تحصيلي 89-90 :

دستورالعمل اجرايي مدارس مروج سالمت درجمهوري اسالمي ايران

دستورالعمل تکمیل ممیزی داخلی:
 -1برنامه جامع آموزش سالمت در مدرسه
• وجود یک برد که در آن عناوین آموزشی که در مدرسه آموزش داده می شود مشخص باشد  1امتیاز ،وجود نشان
مدرسه مروج سالمت  1امتیاز ،در غیر اینصورت امتیاز صفر (جمع  2امتیاز)
• برگزاری جلسه توجيهي برای دانش آموزان  ،1جلسه برای معلمان و کارکنان  1با حضور کارشناسان بهداشت
مدارس شهرستان امتیاز ( 2امتیاز)
• وجود مطالب و منابع آموزشي مرتبط با سالمتي در قالب بروشور و پمفلت يا نصب تراكت و پوستر آموزشي و
فيلمهاي آموزشي برای هر جزء از اجزای  8گانه مدارس مروج سالمت  0/5امتیاز (جمع  4امتیاز)
• اجرای حداقل دو فعالیت بهداشتی طبق تقویم مناسبت های بهداشتی 1امتیاز ،یک فعالیت  0/5امتیاز و عدم اجرا
صفر امتیاز (جمع  1امتیاز)
• ارائه دو شیوه ی آموزشی آموزش های بهداشتی برای دانش آموزان و دو شیوه ی آموزشی برای معلمان و کارکنان
 ،4یک شیوه ی آموزشی برای هر کدام  2امتیاز و عدم اجرا صفر امتیاز (جمع  4امتیاز)
 -2ارائه خدمات باليني در مدرسه
• وجود شناسنامه سالمت برای بیش از  %90دانش آموزان  2امتیاز ،بین  50تا  1 %90امتیاز و زیر  %50صفر امتیاز (جمع
 2امتیاز)
• واکسیناسیون  2 %100امتیاز ،بین  90تا  1 %100امتیاز و زیر  %90صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
• غربالگری و ارجاع کامل موارد در انتهای هر فصل مطابق دستورالعمل  2امتیاز ،ناقص  1امتیاز و عدم اجرا صفر امتیاز
(جمع  2امتیاز)
• وجود جعبه کمک های اولیه که بطور کامل مطابق مقررات بهداشت حرفه ای است باشد (ردیف  129و  130فرم
وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه)  2امتیاز ،وجود جعبه کمک های اولیه که بطور کامل مطابق مقررات بهداشت
حرفه ای نیست  1امتیاز و عدم وجود جعبه کمک های اولیه صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
• وجود حداقل یک نفر فرد آموزش ديده براي انجام كمكهاي اوليه مطابق مقررات بهداشت حرفه ای  1و عدم وجود
صفر امتیاز (جمع  1امتیاز)
• پیگیری کامل موارد ارجاع شده در انتهای هر فصل مطابق دستورالعمل  2امتیاز ،ناقص  1امتیاز و عدم اجرا صفر امتیاز
(جمع  2امتیاز)
• وجود اتاق بهداشت با تجهیزات کامل مطابق ماده  28آئین نامه بهداشت محیط مدارس  2امتیاز ،تجهیزات ناقص 1
امتیاز و عدم وجود صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
• وجود مراقب سالمت يا رابط بهداشت در مدرسه به طور منظم و يا با برنامه تعيين شده بر اساس آئین نامه اجرایی تامین،
حفظ و ارتقای سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی دانش آموزان حداقل  3روز در هفته  2امتیاز ،کمتر از  3روز  1امتیاز
و عدم وجود صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
• وجود پرونده سالمت مدرسه تکمیل شده مطابق دستورالعمل  2امتیاز ،ناقص  1امتیاز و عدم تکمیل صفر امتیاز (جمع
 2امتیاز)
24
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 -3سالمت محيط در مدرسه (مطابق آئین نامه بهداشت محیط مدارس)
• اگر مکان و فضای مدرسه از نظر محل احداث ،مساحت زمین ،نقشه ساختمانی و ...مناسب است ،مطابق ماده
 17 ،16 ،1-3و  33آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف  31 -33 ،21 ،17 ،1 -3و  74فرم وضعیت ایمنی و
بهداشت محیط مدرسه)  2امتیاز
• اگر دیوارها ،کف ،سقف ،ابعاد کالس ها ،آزمایشگاه و ...مناسب است ،مطابق ماده  6 ،5 ،4و  8آئین نامه بهداشت
محیط مدارس (ردیف  18 -20و ردیف  113 ،68 ،34 ،22و  114فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه)
 2امتیاز(هر کدام  0/25امتیاز)
• اگر آب مصرفی مورد تایید بهداشت محیط محل باشد (مطابق ماده  19آئین نامه بهداشت محیط مدارس ردیف
 35 -41فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه  1/5امتیاز ،حجم آب مورد استفاده متناسب با تعداد
دانش آموزان باشد(حداقل  15لیتر در روز برای هر دانش آموز) ،0/5آبخوری به تعداد کافی (برای هر  45دانش آموز
یک آبخوری) و متناسب با سن دانش آموز(بین 75-100سانتی متر باالتر از سطح زمین) 1امتیاز ،سرویس های
بهداشتی کام ً
ال مجزا و سالم و بهداشتی باشد  1امتیاز (با فاصله حداقل  15متر) جمع  4امتیاز
• اگر دست شویی و توالت ها مطابق ماده  20آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف  42 -47و  69فرم وضعیت
ایمنی و بهداشت محیط مدرسه) سالم و بهداشتی و به تعداد کافی باشند (برای هر  40دانش آموز یک توالت و
برای هر  60دانش آموز یک دستشویی) ،ارتفاع دست شویی ها متناسب با سن دانش آموزان (بین  60-75سانتی متر
باالتر از سطح زمین) باشد واگر در دست شویی ها مخزن ثابت صابون مایع قابل استفاده وجود داشته و لوله کشی
روی دستشویی انجام شده باشد  2امتیاز ( موارد  42-47هر کدام  0/25و مورد  69نیم امتیاز).
• اگر مطابق ماده  21آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف  48 -50فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط
مدرسه) دفع فاضالب بر اساس استانداردهای موجود از نظر بهداشتی طراحی و اجرا شده و به روش بهداشتی
انجام می گيرد و حجم سپتيك تانك چاه جاذب با توجه به ظرفيت مدرسه تعيين شده باشد  1امتیاز (موارد  48و
 49هر کدام  0/25و  50نیم امتیاز)
• اگر مطابق ماده  23 ،22و  33آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف،107 ،106 ،105 ،81 ،70 ،51 -58 ،21
 135 ،115،116 ،111فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه) نور ،حرارت ،صدا ،رطوبت و تهویه کالس ها،
آزمایشگاه و ...طبیعی و مناسب باشد  2امتیاز ( 51-54نیم 55-58 ،نیم امتیاز ،107 ،106 ،105 ،81 ،نیم امتیاز
 116 ،115 ،111و  135نیم امتیاز)
• اگر محیط مدرسه از نظر وسایل اطفاء حریق ،راه های فرار ،اصول طراحی سازه های ایمنی و ....ایمن باشد  2امتیاز
(مطابق ماده  24آئین نامه بهداشت محیط مدارس -ردیف 134 ،133 ،128 ،127 ،126 ،112 ،108،109 ،60 -64
فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه -وسایل اطفاء حریق دارای تاریخ معتبر شارژ ،به تعداد کافی وجود
داشته باشد و کارکنان مدرسه مهارت استفاده از این وسایل را داشته باشند -تابلو برق ،كليد و پريزهای برق سالم
و دارای حفاظ مناسب باشد -حداقل دو راه فرار برای مواقع اضطراری در هر ساختمان وجود و دانش آموزان
به راحتی به آن دسترسی داشته باشند -زنگ خطر به منظور استفاده در شرايط اضطرار وجود داشته و محل فرار
اضطراری دانش آموزان با عالئم ويژه مشخص گرديده باشد)
• وجود سطل زباله کافی در کالس ها به تناسب مساحت هر کالس و در سایر قسمت ها و دفع بهداشتی زباله 1
امتیاز (مطابق ماده  25آئین نامه بهداشت محیط مدارس  -ردیف  65 -66فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط
مدرسه -زباله دان بهداشتی درب دار ،ضد زنگ ،با ظرفيت و تعداد مناسب و با كيسه زباله در كليه قسمت های
مدرسه وجود داشته باشد و زباله ها روزانه و به موقع جمع آوری و دفع گردد)
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• رعایت ایمنی و اقدامات پیشگیری از حوادث  2امتیاز (پله ها ،بالکن /تراس ،وسایل اعالم و اطفاء حریق ،حوض
و ...مطابق ماده  9تا  15آئین نامه بهداشت محیط مدارس و مطابق با مقررات بهداشت حرفه ای -ردیف ،23 -30
 ،136 -138 ،121 -123 ،119 ،118 ،117 ،110 ،104 ،103 ،102 ،71 ،67 ،59فرم وضعیت ایمنی و بهداشت
محیط مدرسه -ردیف  23-30نیم امتیاز ، 104 ،103 102 ،71 ،67 ،59 ،نیم امتیاز  ،119 ، 117 ،110 ،118نیم امتیاز
و  136 -138 ،123 ،122 ،121نیم امتیاز)
• پاکیزگی و تمیزی محيط مدرسه  2امتیاز ،مطابق با ماده  2و  31آئین نامه بهداشت محیط مدارس و مقررات
بهداشت حرفه ای (ردیف 120 ،76-80 ،73 ،16فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه -هر کدام )0/25
• فضای سبز به ازای هر دانش آموز  0/5متر مربع  1امتیاز ،کمتر از آن  0/5امتیاز و فقدان فضای سبز صفر امتیاز،
مطابق ماده  30آئین نامه بهداشت محیط مدارس
• اگر در مدرسه اقدامات زیست محیطی مانند تفکیک و جداسازی زباله و صرفه جویی در مصرف کاغذ و قرار
دادن سطل های جداگانه و آموزش دانش آموزان برای استفاده از آن ها انجام می شود  1امتیاز (ردیف  82و  83فرم
وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه)
 -4بهبود تغذيه در مدرسه
• وجود مکانی در مدرسه که مواد خوراکی به عنوان میان وعده از طریق آن به دانش آموزان عرضه می گردد،
ساختمان آن مطابق با آئین نامه بهداشت محیط مدارس می باشدو وجود تجهیزات الزم  1امتیاز (جمع  3امتیاز)-
رعایت ردیف 13 ،10 ،4و 15فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه و دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه
سالم و تعاونی های مدارس و آئین نامه مقررات بهداشتی پایگاه تغذیه سالم یک امتیاز ،ردیف 38،39 ،37 ،36 ،33
و  40یک امتیاز ،ردیف  46 ،42،43 ،41یک امتیاز 49 ،48 ،47 ،و  52یک امتیاز
• اگر فهرست مواد غذایی قابل عرضه و جدول مواد غذایی که عرضه آن در پایگاه های تغذیه سالم غیر مجاز است
در محل مناسب و در معرض دید دانش آموزان و کارکنان نصب شده باشد  1امتیاز (مجاز  0/5و غیر مجاز نیز )0/5
در غیر اینصورت صفر امتیاز
• مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارس و ماده  2آئین نامه بهداشت محیط مدارس
و مقررات بهداشت محیط (ردیف  14 ،12 ،11و  75فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه) رعايت فروش انواع
خوراکی های بسته بندی شده  0/5امتیاز ،مصرف خوراکی های سالم شامل لقمه سالم  0/5امتیاز و غذاهای پخته
شده به شرط داشتن کلیه شرایط  1امتیاز (جمع  2امتیاز)
• نظارت و بازديد منظم بوف ه توسط مراقب سالمت /رابط بهداشت  1امتیاز و توسط کارشناسان معاونت بهداشتی
و یا آموزش و پرورش نیز  1امتیاز (جمع  2امتیاز)
• مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارس اگر فروشنده مواد خوراکی شرایط الزم
برای اخذ تایید صالحیت کار در پایگاه تغذیه سالم را داشته باشد و شرایط الزم برای تصدی پایگاه و فروش مواد
خوراکی را داشته باشد 2امتیاز (رعایت ماده  1تا  8یک امتیاز و  9تا  12و  5تا  9یک امتیاز)
• انجام برنامه های فرهنگی ،آموزشی ،اجتماعی نظیر مناسبت های تغذیه ای ،جشنواره غذا و ...برای آموزش و
تشویق دانش آموزان و کارکنان به استفاده از مواد خوراکی سالم و استفاده نکردن از مواد خوراکی کم ارزش
تغذیه  ای بیشتر از دو برنامه  2امتیاز ،یک یا دو برنامه  1امتیاز و عدم اجرای برنامه های فرهنگ سازی تغذیه صفر
امتیاز (جمع  2امتیاز)
• نظارت بر نحوه ی نگهداری ،توزیع و مصرف مواد غذایی در مدرسه مطابق با ماده  2آئین نامه بهداشت محیط
26
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مدارس و مقررات بهداشت محیط (ردیف  14 ،12 ،11و  75فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه) ،دستورالعمل
بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارس و آئین نامه مقررات بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و دستورالعمل
شیر مدرسه ایران  1امتیاز (نحوه ی صحیح نگهداری  0/5امتیاز و نحوه ی صحیح مصرف  0/5امتیاز)
 -5تحرك فيزيكي و فعاليتبدني در مدرسه
• اگر در زنگ ورزش و تربیت بدنی دانشآموزان فعالیتهای بدنی انجام میدهند  1امتیاز در غیر اینصورت صفر امتیاز
• در صورت فراهم بودن فرصت حضور تمامي دانشآموزان در ورزش صبحگاهي  1امتیاز
• اجرای فعالیت های فوق برنامه مانند راه پیمایی ،کوهنوردی ،تیم های ورزشی و  1 .............امتیاز
• اجرای برنامه های آموزشی در خصوص اهمیت و تشویق دانش آموزان ،معلمان و اولیاء به انجام فعالیت فیزیکی
و مزايا ومعايب ناشي از بي تحركي و بيماري هاي ناشي از آن  0/5امتیاز و برگزاري مسابقات مقاله نويسي،
قصه نويسي ،نقاشي و  ...با موضوعاتي مانند مزاياي ورزش ،معايب ورزش نكردن ،مضرات چاقي  0/5امتیاز
• اگرحداقل امكانات مانند محیط مناسب و وسایل الزم براي فعاليت جسمي دانشآموزان در مدرسه فراهم باشد
 1امتیاز (هر کدام  0/5امتیاز)
 -6ارتقاي سالمت كاركنان مدرسه

• وجود شناسنامه سالمت برای بیش از  %90معلمان و کارکنان  2امتیاز ،بین  50تا  %90یک امتیاز و زیر %50
صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
• انجام غربالگری  1و شناسایی موارد نیازمند ارجاع  1امتیاز (جمع  2امتیاز)
• پیگیری کامل موارد ارجاع شده مطابق دستورالعمل  2امتیاز ،ناقص  1امتیاز و عدم اجرا صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
• اگر تسهیالت اجتماعی ،تفریحی ،ورزشی مانند تسهیالت استفاده از مکان های ورزشی ،شرکت در اردو های
زیارتی ،تفریحی و  ...فراهم باشد  1امتیاز
• اگر معلمان و کارکنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبط با سالمت شرکت دارند  1امتیاز

 -7خدمات سالمت روان و مشاورهاي ،در مدرسه
• وجود مشاور تمام وقت  2امتیاز ،نیمه وقت  1امتیاز و عدم وجود مشاور صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
• وجود برنامههاي اجتماعي و تفريحي در مدرسه (مانند اردوها ،اجراي مناسبتها و  1 )...امتیاز
• آموزش دانش آموزان به منظور توانمند سازی آنها در زمینه مهارتهاي زندگي از طریق برگزاری کالس ها و سایر
فعالیت های آموزشی توسط آموزگاران دوره دیده  1امتیاز
• آموزش اولیای دانش آموزان به منظور توانمند سازی آنها در زمینه مهارت های فرزند پروری از طریق برگزاری
کالس ها و سایر فعالیت های آموزشی توسط افراد دوره دیده  1امتیاز
• شناسايي  90تا  %100دانشآموزان در معرض خطر آسيبهاي اجتماعي و رفتارهای پرخطر (مانند فرزندان
طالق ،فقر اقتصادی ،بیش فعالی ،خودکشی ،سوء مصرف مواد ،سیگار و  2 )...امتیاز ،بین  50تا  %90یک امتیاز و
زیر  %50صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
• ارائه خدمات خاص به دانشآموزان در معرض خطر آسيبهاي اجتماعي و رفتارهای پرخطر  1امتیاز و
خانواده هایشان  1امتیاز (جمع  2امتیاز)
• شناسایی اختالالت روانی و رفتاری در دانش آموزان  1امتیاز و ارائه خدمات مداخله ای و حمایتی نظیر ارجاع،
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پیگیری و مراقبت زیر نظر مدیریت مدرسه و ثبت موارد مذکور در شناسنامه بهداشتی آنها  1امتیاز (جمع 2
امتیاز)
• عدم اجرای تنبیهات جسمی و روانی دانش آموزان مانند تهدید ،کتک زدن ،بیرون انداختن از کالس ،ایستاده
نگهداشتن در کالس و  1 ...امتیاز
 -8مشاركت والدين و جامعه در برنامههاي ارتقاي سالمت در مدرسه و شبكه داوطلبان سالمت دانشآموزان
• اگر مدرسه دارای انجمن اولياء و مربيان فعال است که بطور مرتب تشکیل جلسه می دهد  1امتیاز و در جلسات
آن موضوعات بهداشتی بررسی شده است  1امتیاز (جمع  2امتیاز)
• مشارکت و پشتیبانی مالی و معنوی سازمان های دولتی و نیمه دولتی مانند شهرداری مناطق ،انجمن های محلی
مانند شوراهای شهر و روستا و سازمان های غیر دولتی مانند خیّرین و  1 ...امتیاز
• اجرای برنامه های آموزشی برای خانواده ها  1امتیاز و برای افراد جامعه پیرامون مدرسه که به نحوی به سالمت
مدرسه ارتباط دارند مانند فروشنده های مواد غذایی و 1 ...امتیاز
• اگر مدرسه تیم بهداشتیاران آموزش دیده در  5گروه اصلی را دارد  2امتیاز ،اگر حداقل  3گروه دارد  1امتیاز و
اگر وجود ندارد صفر امتیاز
• اگر اقدامانی مانند تشکیل کالس های مدون  /جلسات مستمر آموزشی و  ...برای ارتقاء فعالیت های بهداشتیاران
انجام می شود  1امتیاز
• اگر شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزی فعال وجود دارد  1امتیاز
• اگر برنامه های آموزش سالمت توسط همساالن آموزش داده می شود  1امتیاز
• اگر شوراهای دانش آموزی فعال در زمینه سالمت مدرسه (شناسایی و حل مشکالت) وجود دارد  1امتیاز
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دستورالعمل تکمیل چک لیست های ممیزی خارجی
چک لیست «الف» -این بخش مربوط به مشخصات کلی مدرسه مروج سالمت است شامل:
 نام مدرسه که باید بطور کامل نوشته شود. کد  8رقمی مدرسه که  2رقم اول سمت چپ مربوط به کد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،2رقم دوم کد شهرستان 2 ،رقم سوم کد منطقه و  2رقم آخر کد مدرسه است (کد های دانشگاه ها ضمیمه می باشد).
الزم است به هر شهرستان یک کد  2رقمی اختصاص یافته و کد مذکور به شهرستان اعالم شود ،در صورتیکه
دانشگاه تک شهرستانی است کد « »00منظور می گردد .در خانه های مربوط به کد منطقه ،منطقه آموزش و پرورش
ثبت می شود و برای کد مدرسه ،در هر منطقه از شماره « »01شروع و ادامه داده می شود .در صورتیکه آموزش و
پرورش منطقه ای نبوده و بر اساس شهرستان است کد منطقه « »00منظور می گردد.
 مشخص شود که مدرسه در شهر واقع شده است یا روستا و یا اینکه در منطقه عشایری است .در محل تعیینشده عالمت × بزنید.
 با گذاشتن عالمت × مقطع تحصیلی را نیز مشخص نمایید. نام مدیرو مراقب سالمت مدرسه بطور کامل نوشته شود. 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 موردکالس ها و فضاهای آموزشی نوشتن متوسط مساحت کافی است.
 تعداد دانش آموزان و همچنین تعداد کالس های درس را به تفکیک پایه تحصیلی بنویسید. تعداد دانش آموزان ،اولیای دانش آموزان ،معلمین و  .............که به منظور همکاری در اجرای مدرسه مروجسالمت و مشارکت درارتقای سالمت مدرسه آموزش دیده اند به تفکیک نوشته شود.
 تعداد دانش آموزانی که پس از آموزش در برنامه مروج سالمت همکاری فعال دارند را به تفکیک پایه تحصیلیثبت نمایید.
 در صورتی که اسناد و دستورالعمل های مروج سالمت ،پرونده سالمت و همچنین موارد مربوط به ردیف  93و 94فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه موجود است بله ( 1امتیاز)
 اگر کمیته سالمت مدرسه مطابق دستورالعمل تشکیل شده و صورجلسات آن موجود است  0/5امتیاز (ردیف 96 ،85فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه هر کدام )0/25
 در صورتی که پاسخ سوال قبل «بله» باشد با گذاشتن عالمت × مشخص نمایید که آیا کمیته سالمت مدرسهمشکالت را شناسایی و نسبت به حل آنها اقدام کرده است یا خیر (ردیف  100 ،99 ،97، ،95 ،91و  101فرم
وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه هر کدام  0/25جمع امتیاز )1/5
 اگر برنامه عملیاتی به منظور حل مشکالت سالمت مدرسه تهیه شده است  1امتیاز (ردیف ،87-90، ،86 ،84 92فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه هر کدام  0/25جمع امتیاز )1/5
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 اگر مشکالت سالمت مدرسه به منظور جلب حمایت های مالی و اجرایی و جلب همکاری ،به سطوح مدیریتیآموزش و پرورش و سایر سازمان های مرتبط گزارش شده است  0/5امتیاز
تذکر :کلیه مستندات باید مشاهده و بر اساس مشاهدات به سوال ها پاسخ داده شود .جمع امتیاز این بخش  5است.
چک لیست «ب» -این بخش مربوط به شاخص های مدرسه مروج سالمت و شامل  6چک لیست است:
 -1چک لیست برنامه جامع آموزش سالمت
 -2چک لیست ارائه خدمات بالینی در مدرسه
 -3چک لیست سالمت محیط مدرسه
 -4چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه
 -5چک لیست تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی
 -6چک لیست سالمت کارکنان
 -7چک لیست خدمات سالمت روان و مشاوره ای در مدرسه
 -8چک لیست مشارکت والدین و جامعه در برنامه های ارتقای سالمت در مدرسه و شبکه سالمت دانش  آموزان.
توضیحات کلی :
هر یک از چک لیست ها شامل چندین سوال متفاوت است .به هر سوال امتیازی تعلق گرفته که در ستون امتیاز کل
و در مقابل هر سوال نوشته شده است .مجموع امتیازها نیز در باالی صفحه چک لیست وجود دارد.
ابتدا پاسخ هر سوال را با گذاشتن عالمت × در خانه «بله» یا «خیر» مشخص نمایید سپس با توجه به پاسخ ،امتیاز هر
سوال را در ستون «امتیاز کسب شده» بنویسید ،امتیازهای کسب شده را جمع نموده و مجموع امتیاز کسب شده را در
باالی صفحه ثبت کنید در انتهای هر چک لیست محلی با عنوان مالحظات وجود دارد که می توان هرگونه نظر ،پیشنهاد
و  ..........و هر آنچه در چک لیست نیامده اما ضروری به نظر می رسد را یادداشت نمود.
تذکر :اساس و مبنای امتیاز دهی به هر پاسخ مشاهده مدارک ،مستندات ،مصاحبه ،رجوع به دستورالعمل ها-
آئین نامه ها -مقررات و  ...است که در بخش مالحظات و در مقابل هر سوال نوشته شده است.
 -1چک لیست برنامه جامع آموزش سالمت:
این چک لیست شامل  8سوال و مجموع امتیازهای این بخش  12است.
• اگر در مدرسه مروج سالمت ،برد و تابلویی وجود داشته که در آن عناوین فعالیت های آموزشی مشخص شده
باشد 1در غیر این صورت صفر امتیاز.
• اگر استند ،پوستر یا مانند آن که نشان دهد مدرسه در راستای ارتقای سالمت و اهداف مدرسه مروج سالمت
فعالیت دارد موجود باشد  1در غیر اینصورت صفر امتیاز.
• باید فردی به عنوان هماهنگ کننده برنامه های آموزشی در مدرسه تعیین شده باشد (این فرد می تواند مراقب
سالمت مدرسه یا هر فرد مطلع و داوطلب از بین معلمین و کارکنان مدرسه باشد) ،اگر وجود دارد  1در غیر
اینصورت صفر امتیاز
• باید برنامه توجیهی وجود داشته باشد که دانش آموزان ،معلمان وکارکنان را با اهداف و برنامه های مدرسه مروج
سالمت آشنا نماید ،اگر برنامه برای دانش آموزان وجود دارد  1و اگر برای معلمان وکارکنان نیز وجود دارد  ،1در
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غیر اینصورت صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
• اگر محتوی آموزشی در ارتباط با موارد  8گانه اجزاء  HPSبرای دانش آموزان ،معلمان و کارکنان ،اولیاء در مدرسه
وجود دارد ( 2برای هر جزء  0/25امتیاز) در غیر این صورت صفر امتیاز
• اگر محتوی آموزشی بین دانش آموزان ،معلمان و کارکنان ،اولیاء توزیع شده یا به نحوی به اطالع آن ها رسیده
باشد  2امتیاز.
• برگزاری مناسبت های بهداشتی در ارتقای سالمت اثرگزار است اگر مراسم گراميداشت مناسبت هاي بهداشتي در
مدرسه برگزار شده است  1امتیاز
• الزم است کلیه دانش آموزان ،کارکنان و اولیاء دانش آموزان مطالب فوق را آموزش دیده باشند .ارائه دو شیوه ی
برای دانش آموزان و دو شیوه ی آموزشی برای معلمان و کارکنان  ،2یک شیوه ی آموزشی برای هر کدام  1امتیاز
و عدم اجرا صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
 -2چک لیست ارائه خدمات بالینی:

این چک لیست شامل 11سوال و مجموع امتیازهای این بخش  16است.
• اگر در مدرسه اتاق بهداشت مجهز مطابق ماده  28آئین نامه بهداشت محیط مدارس وجود دارد  2امتیاز ،اگر اتاق
بهداشت وجود دارد اما کامال مطابق آئین نامه نیست  1امتیاز و اگر وجود ندارد صفر امتیاز
• اگر مراقب سالمت يا رابط بهداشت در مدرسه به طور منظم و يا با برنامه تعيين شده و بر اساس آئین نامه اجرایی
تامین ،حفظ و ارتقای سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی دانش آموزان حداقل  3روز در هفته د رمدرسه حضور
دارد  2امتیاز ،کمتر از  3روز  1امتیاز و عدم حضور صفر امتیاز(جمع  2امتیاز)
• اگر واکسیناسیون  %100دانش آموزان مدرسه با توجه به دستورالعمل کشوری واکسیناسیون انجام شده و
اطالعات مربوط به آن موجود باشد  1امتیاز بین  %90تا  %100نیم امتیاز و کمتر از  %90صفر امتیاز
• الزم است برای دانش آموزان شناسنامه بهداشتی طبق دستورالعمل تکمیل و معاینات مطابق این شناسنامه انجام
شود .تکمیل شناسنامه سالمت برای بیش از  %90دانش آموزان پایه های اول ابتدایی و راهنمایی 2امتیاز ،بین  50تا
 %90یک و زیر  %50صفر امتیاز
• مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش آموز غربالگری و معاینه کامل دانش آموزان  2امتیاز ،ناقص  1امتیاز و
عدم اجرا صفر امتیاز
• دانش آموزانی که اختالل یا بیماری دارند.
اگر شرایط الزم برای ارجاع فراهم و موارد نیازمند ارجاع ،ارجاع شده باشند  1امتیاز و اگر موارد ارجاع شده
پیگیری شده باشند  1امتیاز
• اگر پرونده بهداشتی مدرسه موجود و مطابق دستورالعمل تکمیل شده باشد  2امتیاز ،وجود دارد اما کامال و به
درستی تکمیل نشده باشد  1امتیاز و در غیر اینصورت صفر امتیاز
• اگر جعبه کمک های اولیه مطابق مقررات بهداشت حرفه ای وجود داشته باشد (ردیف  129و  130فرم وضعیت
ایمنی و بهداشت محیط مدرسه)  1امتیاز .اگر وجود دارد ولی کامال مطابق مقررات بهداشت حرفه ای نمی باشد
 0/5امتیاز
• اگر آموزش کمک های اولیه در مدرسه به مسئولین و دانش آموزان ارائه گردیده است و حداقل یک فرد آموزش
دیده برای انجام کمک های اولیه در مدرسه حضور داشته باشد (دیف  131و  132فرم وضعیت ایمنی و بهداشت
محیط مدرسه)  1امتیاز (هر کدام  0/5امتیاز)
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 -3چک لیست سالمت محیط مدرسه :
این چک لیست شامل  12سوال و مجموع امتیازهای این بخش  21است.
• اگر مطابق ماده  17 ،16 ،1-3و  33آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف  31 -33 ،21 ،17 ،1 -3و  74فرم
وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه) مکان و فضای مدرسه مناسب باشد  2امتیاز
• اگر مطابق ماده  6 ،5 ،4و  8آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف  18 -20و ردیف  113 ،68 ،34 ،22و 114
فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه) اگر فضای کالس ،آزمایشگاه و  ....مناسب باشد  2امتیاز (دیوارها،
کف ،سقف ،ابعاد ،هر کدام  0/25امتیاز)
• طبق ماده  19آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف  35 -41فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه)
اگر آب مورد مصرف مدرسه با استاندارد ملی ایران به شماره  1011و  1053مطابقت داشته و مورد تائید مقامات
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد ،در صورتی که مدرسه از مخزن آب استفاده می کند حجم آب
مورد استفاده در مخزن جوابگوی تعداد دانش آموزان باشد (حداقل  15لیتر در روز برای هر دانش آموز) ،آبخوری
عمومی دانش آموزان با شیرهای مناسب مجهز گردیده ،ارتفاع شیر آبخوری ها متناسب با سن دانش آموزان (بین
 75-100سانتی متر باالتر از سطح زمین) باشد ،آبخوری به تعداد کافی (حداقل برای هر  45دانش آموز یک
آبخوری) وجود داشته ،دارای شرایط بهداشتی باشد ،خارج از سرویس های بهداشتی (با فاصله حداقل  15متر)
احداث گردیده باشد هر کدام  0/5امتیاز (جمع  3امتیاز)
• اگر مطابق ماده  20آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف  42 -47و  69فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط
مدرسه) توالت دارای شرایط بهداشتی باشد 0/75امتیاز ،در مدرسه به ازای هر  40دانش آموز یک چشمه توالت
احداث گردیده باشد ،دست شویی ها دارای شرایط بهداشتی باشند ،به ازای هر 60دانش آموز یک دستشویی در نظر
گرفته شده باشد ،ارتفاع دست شویی ها متناسب با سن دانش آموزان (بین  60-75سانتی متر باالتر از سطح زمین)
باشد و در دست شویی ها مخزن ثابت صابون مایع قابل استفاده وجود داشته و لوله کشی روی دستشویی انجام
شده باشد هر کدام  0/25امتیاز (جمع  1/75امتیاز)
• اگر مطابق ماده  21آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف  48 -50فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط
مدرسه) دفع فاضالب بر اساس استانداردهای موجود از نظر بهداشتی طراحی و اجرا شده و به روش بهداشتی انجام
می گيرد و حجم سپتيك تانك چاه جاذب با توجه به ظرفيت مدرسه تعيين شده باشد  0/75امتیاز
• اگر مطابق ماده  23 ،22و  33آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف،107 ،106 ،105 ،81 ،70 ،51 -58 ،21
 135 ،115،116 ،111فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه) نور ،حرارت ،صدا ،رطوبت و تهویه کالس ها،
آزمایشگاه و  ...طبیعی و مناسب باشد  2امتیاز ( 51-54نیم امتیاز 55-58 ،نیم امتیاز ،107 ،106 ،105 ،81 ،نیم امتیاز
 116 ،115 ،111و  135نیم امتیاز)
• اگر مطابق ماده  24آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف ،133 ،128 ،127 ،126 ،112 ،108،109 ،60 -64
 134فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه) وسایل اطفاء حریق دارای تاریخ معتبر شارژ ،به تعداد کافی
وجود داشته باشد و کارکنان مدرسه مهارت استفاده از این وسایل را داشته باشند -تابلو برق ،كليد و پريزهای
برق سالم و دارای حفاظ مناسب باشد -حداقل دو راه فرار برای مواقع اضطراری در هر ساختمان وجود دارد و
به راحتی دانش آموزان به آن دسترسی دارند -زنگ خطر به منظور استفاده در شرايط اضطرار وجود دارد و محل
فرار اضطراری دانش آموزان با عالئم ويژه مشخص گرديده است  2امتیاز (ردیف  60-64یک،112 ،109 ،108 ،
 126نیم امتیاز 134 ،133 ،128 ،127 ،نیم امتیاز)
• اگر مطابق ماده  25آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف  65 -66فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط
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مدرسه) زباله دان بهداشتی درب دار ،ضد زنگ ،با ظرفيت و تعداد مناسب و با كيسه زباله در كليه قسمت های
مدرسه وجود داشته باشد و زباله ها روزانه و به موقع جمع آوری و دفع گردد  0/5امتیاز
• رعایت ایمنی و اقدامات پیشگیری از حوادث مطابق ماده  9تا  15آئین نامه بهداشت محیط مدارس و مطابق با
مقررات بهداشت حرفه ای (ردیف ،121 -123 ،119 ،118 ،117 ،110 ،104 ،103 ،102 ،71 ،67 ،59 ،23 -30
 ،136 -138فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه  3امتیاز ( 23-26نیم امتیاز 27-30 ،نیم امتیاز،71 ،67 ،59 ،
 102نیم امتیاز 117 ،110 ، 104 ،103 ،نیم امتیاز 122 ،121 ،119 ،118 ،نیم امتیاز و  136 -138 ،123نیم امتیاز )
• اگر مطابق با ماده  2و  31آئین نامه بهداشت محیط مدارس و مقررات بهداشت حرفه ای (ردیف،76-80 ،73 ،16
 120فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه) مدرسه مسئول نظافت دارد و اگر بهداشت و تمیزی محیط
مدرسه رعایت شود(هر کدام  2 )0/25امتیاز
• وجود فضای سبزمانند درختان ،چمن کاری فضاهای موجود ،باغچه و گلکاری آن ،گلدان .............. ،مطابق ماده
 30آئین نامه بهداشت محیط مدارس فضای سبز به ازای هر دانش آموز  0/5متر مربع  1امتیاز ،کمتر از آن  0/5امتیاز
و فقدان فضای سبز صفر امتیاز
• اگر در مدرسه اقداماتی برای تفکیک و جداسازی زباله ،صرفه جویی در مصرف کاغذ مانند قرار دادن سطل های
جداگانه ،آموزش دانش آموزان برای استفاده از آن ها و همچنین اقداماتی برای صرفه جویی در مصرف انرژی انجام
می شود  1امتیاز (ردیف  82و  83فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه) (هر کدام  0/25امتیاز)
 -4چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه :
این چک لیست شامل  6سوال و مجموع امتیازهای این بخش  12است.
• اگر فضای فیزیکی به عنوان بوفه بهداشتی /پایگاه تغذیه سالم موجود است و تجهیزات الزم را دارد  4امتیاز
(رعایت ردیف 13 ،10 ،4و 15فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه و دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه
سالم و تعاونی های مدارس و آتین نامه مقررات بهداشتی پایگاه تغذیه سالم یک امتیاز ،ردیف  38 ،37 ،36 ،33و
 39یک امتیاز ،ردیف  42 ،41 ،40و  43و  46یک امتیاز 49 ،48 ،47 ،و  52یک امتیاز
• ارائه و فروش مواد غذایی و نوشیدنی ها باید مطابق با دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های
مدارس باشد (ارائه و فروش مواد غذایی و نوشیدنی مطابق جدول فهرست مواد غذایی قابل عرضه در پایگاه
تغذیه سالم ،1مطابقت با شرایط تعیین شده در دستورالعمل  0/5و نصب دستورالعمل مواد خوراکی مجاز  0/25و
غیر مجاز  0/52در معرض دید دانش آموزان -جمع  2امتیاز)
• نظارت و بازدید منظم مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارس و برنامه زمان بندی
توسط مراقب سالمت /رابط بهداشتی مدرسه ( 0/5امتیاز) و همچنین توسط کارشناسان بهداشت /آموزش و
پرورش( )0/5باید انجام شده و مدارک موجود باشد(شرح بازدید و نواقص مشاهده شده -جمع  1امتیاز).
• معاینات کارکنانی که در تهیه و توزیع مواد غذایی دخالت دارند باید موجود و نشان دهنده معاینات منظم و
دوره ای باشد .اگر مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارس و آئین نامه مقررات
بهداشتی پایگاه تغذیه سالم (ماده  1تا  )12و ماده  2آئین نامه بهداشت محیط مدارس (ردیف  ،5-9فرم وضعیت
ایمنی و بهداشت مدرسه) معاینات کارکنان مدرسه که در بخش تهیه و توزیع مواد غذایی کار می کنند بطور منظم
انجام مي شود و این کارکنان گواهي صحت سالمت و مجوز فعاليت متصدي پایگاه و فروش مواد خوراکی را دارند
 2امتیاز (رعایت ماده  1تا  8یک و  9تا  12و  5تا  9یک امتیاز -جمع  2امتیاز)
• وجود برنامه های خاص که به سالمت دانش آموزان کمک نماید مانند جشنواره غذا ،مناسبت های تغذیه ای و ....
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برای آموزش و تشویق دانش آموزان و کارکنان به استفاده از مواد خوراکی سالم و استفاده نکردن از مواد خوراکی
کم ارزش تغذیه ای بیشتر از دو برنامه  1امتیاز ،یک یا دو برنامه  0/5امتیاز و عدم اجرای برنامه های فرهنگ سازی
تغذیه صفر امتیاز.
• نظارت بر نحوه ی نگهداری ،توزیع و مصرف مواد غذایی در مدرسه مطابق با ماده  2آئین نامه بهداشت محیط
مدارس و مقررات بهداشت محیط (ردیف  14 ،12 ،11و  75فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه) ،دستورالعمل
بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی های مدارس و آئین نامه مقررات بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و دستورالعمل
شیر مدرسه ایران  2امتیاز (نحوه ی صحیح نگهداری  1امتیاز و نحوه ی صحیح مصرف  1امتیاز)
 -5چک لیست تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی :
این چک لیست شامل  5سوال و مجموع امتیازهای این بخش  5است.
• اگر زمان خاصی به عنوان زنگ ورزش و تربیت بدنی اختصاص یافته ودر این زمان دانش آموزان فعالیت فیزیکی
دارند  1امتیاز
• اگر برنامه های آموزشی در خصوص اهمیت و تشویق دانش آموزان ،معلمان و اولیاء به انجام فعالیت فیزیکی و
مزايا ومعايب ناشي از بي تحركي و بيماري هاي ناشي از آن مانند برگزاري مسابقات مقاله نويسي ،قصه نويسي،
نقاشي و  ...با موضوعاتي مانند مزاياي ورزش ،معايب ورزش نكردن ،مضرات چاقي و  ...انجام می شود  1امتیاز
• اجرای فعالیت های فوق برنامه مانند راه پیمایی ،ک.هنوردی ،مسابقات ورزشی و  1 ...امتیاز
• فرصت کافی و مناسب برای داشتن حداقل فعالیت های فیزیکی و بدنی مانند ورزش صبحگاهی /نرمش برای
دانش آموزان و کارکنان باید فراهم شده باشد  1امتیاز
• امکانات مناسب برای شركت دانش آموزان ،معلمان و کارکنان در فعالیت های ورزشی در مدرسه وجود داشته
باشد  1امتیاز
 -6چک لیست سالمت کارکنان :
این چک لیست شامل  7سوال و مجموع امتیازهای این بخش  8است.
• تکمیل شناسنامه سالمت برای بیش از  %90کارکنان  2امتیاز ،بین  50تا  %90یک امتیاز و زیر  %50صفر امتیاز
• غربالگری و معاینات کامل موارد بطور کامل  1امتیاز ،ناقص  0/5امتیاز و عدم اجرا صفر امتیاز
• ارجاع کلیه موارد نیازمند به مراکز بهداشتی ،درمانی  1امتیاز ،ناقص  0/5امتیاز و عدم ارجاع موارد نیازمند صفر امتیاز
• پیگیری کامل موارد ارجاع شده  1امتیاز ،ناقص  0/5امتیاز و عدم ارجاع موارد نیازمند صفر امتیاز
• اگر تسهيالت اجتماعی ،تفریحی ،ورزشي مانند تسهیالت استفاده از مکان های ورزشی ،شرکت در اردو های
زیارتی ،تفریحی و  ...برای معلمان و کارکنان مدرسه وجود دارد  1امتیاز
• اگر معلمان و کارکنان مدرسه در دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبط با سالمت شرکت داشته اند  1امتیاز
 -7چک لیست خدمات سالمت روان و مشاوره ای در مدرسه :
این چک لیست شامل  8سوال و مجموع امتیازهای این بخش  11است.
• اگر مشاور تمام وقت در مدرسه حضور دارد  2امتیاز ،نیمه وقت  1امتیاز و عدم وجود مشاور صفر امتیاز (جمع
 2امتیاز)
• وجود برنامههاي اجتماعي و تفريحي در مدرسه (مانند اردوها،اجراي مناسبتها و  1 )...امتیاز
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• آموزش دانش آموزان به منظور توانمند سازی آنها در زمینه مهارتهاي زندگي از طریق برگزاری کالس ها و سایر
فعالیت های آموزشی توسط آموزگاران دوره دیده  1امتیاز
• آموزش اولیای دانش آموزان به منظور توانمند سازی آنها در زمینه مهارت های فرزند پروری از طریق برگزاری
کالس ها و سایر فعالیت های آموزشی توسط افراد دوره دیده  1امتیاز
• شناسايي  90تا  %100دانشآموزان در معرض خطر آسيبهاي اجتماعي و رفتارهای پرخطر (مانند فرزندان
طالق ،فقر اقتصادی ،بیش فعالی ،خودکشی ،سوء مصرف مواد ،سیگار و  2 )...امتیاز ،بین  50تا  %90یک امتیاز و
زیر  %50صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
• انجام مداخله و ارائه خدمات خاص به دانشآموزان در معرض خطر آسيبهاي اجتماعي و رفتارهای پرخطر 0/5
امتیاز و خانواده هایشان  0/5امتیاز (جمع  1امتیاز)
• شناسایی اختالالت روانی و رفتاری در دانش آموزان  1امتیاز و ارائه خدمات مداخلهای و حمایتی نظیر ارجاع،
پیگیری و مراقبت زیر نظر مدیریت مدرسه و ثبت موارد مذکور در شناسنامه بهداشتی آنها  1امتیاز (جمع  2امتیاز)
• عدم اجرای تنبیهات جسمی و روانی دانش آموزان مانند تهدید ،کتک زدن ،بیرون انداختن از کالس ،ایستاده
نگهداشتن در کالس و  1 ...امتیاز
 -8چک لیست مشارکت والدین و جامعه در برنامه های ارتقای سالمت در مدرسه و شبکه سالمت
دانش آموزی:
این چک لیست شامل  8سوال و مجموع امتیازهای این بخش  10است.
• اگر مشکالت و مسائل سالمت مدرسه در انجمن اولیا و مراقبان بررسی می شود  1امتیاز و اگر برای حل مشکالت
و مسائل برنامه مداخله ای وجود دارد نیز  1امتیاز(جمع  2امتیاز)
• اگر انجمن های محالت و سایر سازمان ها ،نهاد ها و  ...از برنامه مروج سالمت حمایت می کنند (از نظر مالی،
فرهنگی ،معنوی و )..و در برنامه های مدرسه که با سالمت مرتبط است همکاری و دخالت دارند  1امتیاز
• اگر مدرسه برنامه های آموزشی برای خانواده ها و برای افراد جامعه پیرامون مدرسه که به نحوی به سالمت مدرسه
ارتباط دارند مانند فروشنده های مواد غذایی و ...دارد  1امتیاز
• اگر مدرسه تیم بهداشت یاران آموزش دیده در  5گروه اصلی را دارد  2امتیاز ،اگر حداقل  3گروه دارد  1امتیاز و
اگر وجود ندارد صفر امتیاز (جمع  2امتیاز)
• اگر اقداماتی مانند تشکیل کالس های مدون  /جلسات مستمر آموزشی و  ...برای ارتقاء فعالیت های بهداشت یاران
انجام می شود  1امتیاز
• اگر شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزی فعال وجود دارد  1امتیاز
• اگر برنامه های آموزش سالمت توسط همساالن آموزش داده می شود  1امتیاز
• اگر شوراهای دانش آموزی فعال در زمینه سالمت مدرسه (شناسایی و حل مشکالت) وجود دارد  1امتیاز
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سال تحصيلي 89-90 :

کد دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
نام دانشگاه /دانشكده

کد

نام دانشگاه /دانشكده

کد

01

آذربايجان شرقی

24

قزوين

02

آذربايجان غربی

25

قم

03

اردبيل

26

کاشان

04

اصفهان

27

کردستان

05

ايالم

28

کرمان

06

بابل

29

کرمانشاه

07

بوشهر

30

کهگيلويه وبويراحمد

08

خراسان جنوبی

31

گلستان

09

تهران

32

گناباد

10

جهرم

33

گيالن

11

چهارمحال وبختياری

34

لرستان

12

خراسان رضوی

35

مازندران

13

خوزستان

36

مرکزی

14

رفسنجان

37

هرمزگان

15

زنجان

38

همدان

16

زابل

39

خراسان شمالی

17

سبزوار

40

يزد

18

سمنان

41

دزفول

19

سيستان وبلوچستان

42

کرج

20

شاهرود

43

نیشابور

21

شهيدبهشتی

44

تربت حیدریه

22

فارس

45

جیرفت

23

فسا

46
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سال تحصيلي 89-90 :

پیوست  :1آییننامه اجرایی تأمین ،حفظ و ارتقاء سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی دانش آموزان

بسمه تعالی

شماره/55028 :ت  29264ه
تاریخ1384/9/9 :
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ  1384/9/2بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و به استناد تبصره بند  13ماده  10قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ،1366
آیین نامه اجرایی تأمین ،حفظ و ارتقاء سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی دانش آموزان را به شرح زیر تصویب
نمود:
“آییننامه اجرایی تأمین ،حفظ و ارتقاء سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی دانش آموزان ”
ماده  1ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی زمینه
آموزش سالمت کلیه دانش آموزان را در برنامه درسی و فوق برنامه تمام پایههای تحصیلی به مدت حداقل  42ساعت
در سال فراهم نماید ،به طوری که در مجموع ساعات درسی رسمی تغییر ایجاد نشود.
تبصره 1ـ برای آموزش و مراقبت های سالمتی از مراقبین سالمت مدارس با شاخص ( )1/750در مدارس شهری
و در روستاها از بهورزان خانههای بهداشت طبق مقررات آموزشی مدرسه و شرح وظایف بهورز استفاده گردد.
تبصره 2ـ وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و علوم ،تحقیقات و فناوری موظفند برابر نیاز وزارت
آموزش و پرورش نسبت به تربیت مراقبین سالمت و مشاورین مدارس براساس پیشنهاد گروه هماهنگی تربیت
معلم که به تصویب شورای عالی برنامهریزی وزارت مربوط حسب مورد خواهد رسید اقدام نمایند.
تبصره 3ـ ساعت کار مراقبین سالمت مدارس ( )30ساعت در هفته میباشد که در صورت آموزش سالمت به
میزان حداقل ( )12ساعت در هفته از مزایای رسته آموزشی و طرح طبقه بندی مشاغل معلمان بهرهمند خواهند
شد.
تبصره  4ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی سازوکار
اضافه شدن درس سالمت را در برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان تدوین نماید.
ماده  2ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است شرایط الزم برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی
دانش آموزان بر طبق دستورالعمل تکمیل شناسنامه سالمت در کلیه پایههای تحصیلی و پیگیری ارجاعات تخصصی در
نظام بهداشتی درمانی کشور را فراهم نماید.
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تبصره 1ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است از نیروهای پزشکی و پیراپزشکی استخدامی خود برحسب نیاز و
موافقت آنان مشروط به گذراندن دوره آموزشی مورد نیاز و کسب مهارت های الزم با هماهنگی وزارت بهداشت،
درمان وآموزش پزشکی در راستای ارتقاء سالمت دانش آموزان و معلمان بکار گیرد.
تبصره  2ـ اجرای این ماده در سال  1384در چهارچوب اعتبارات و امکانات موجود خواهد بود.
ماده  3ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش ،بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،رفاه و تامین اجتماعی و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشورموظفند دستورالعمل تامین میان وعده غذایی و سبد غذایی بوفههای مدارس ،تغذیه
رایگان و برنامه غذایی مدارس شبانهروزی را جهت تصویب در شورایعالی سالمت و امنیت غذائی ارایه نماید.
ماده  4ـ وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است در جهت
ارتقای سطح سالمت روان دانش آموزان نسبت به تدوین برنامه آموزش مهارت های زندگی اقدام نماید.
ماده  5ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است اعتبار الزم برای اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه
ساالنه کل کشور منظور نماید.
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سال تحصيلي 89-90 :

پیوست  :2آیین نامه بهداشت محیط مدارس
باسمه تعالی

مقدمه:
ایمنی و بهداشت محیط مدرسه که در فصل چهارم آیین نامه اجرایی مدارس به آن توجه شده ،از اصول اولیه
بهداشت مدارس است .بدون شک یکی از مولفه هایی که در آموزش و پرورش کودکان تاثیر اجتناب ناپذیر دارد محیط
مادی و فیزیکی حاکم بر مدرسه است .محیط مدارس باید به گونه ای باشد تا از هر لحاظ به نیازهای جسمی ،روانی
واجتماعی دانش آموزان پاسخ دهد .در آموزش و پرورش نوین فضای فیزیکی به عنوان یک عامل زنده و پویا در انجام
فعالیت  های آموزشی و تربیتی دانش آموزان تلقی می گردد .چنانچه در مدرسه آب سالم ،سرویس های بهداشتی ،فضای
کافی ،تجهیزات و وسایل مناسب و استاندارد ،سیستم صحیح جمع آوری زباله و فاضالب وجود نداشته باشد و به طور
کلی آسایش محیطی فراهم نشود به طور قطع تالش های آموزشی و پرورشی معلمان و مربیان بازدهی مطلوب نخواهد
داشت .در این راستا این آیین نامه جهت ایجاد هماهنگی و برخورداری مدارس از استانداردهای موجود به منظور ایجاد
فضای فیزیکی مناسب برای تعلیم و تربیت نسلی پویا تهیه گردیده است.
ماده  : 1محلی که برای احداث مدرسه در نظر گرفته می شود باید در فاصله و موقعیت مناسبی نسبت به مراکز
جمعیتی و نواحی مسکونی و آموزشی بوده ،در مالکیت آموزش و پرورش و داخل محدوده شهری یا روستا قرار داشته
و امکان دسترسی به تاسیسات مانند آب ،برق ،تلفن و گاز داشته باشد .بر اساس مطالعات اقلیمی منطقه ،در هنگام
احداث ساختمان مدرسه ،رعایت نکات زیر ضروری است:
با توجه به تعیین جهت وزش باد ،زمین انتخابی نباید در مسیر و مجاورت عوامل آلودگی زا مانند کارخانه های صنعتی،
شیمیایی ،محل های دفن زباله ،فاضالب شهری ،دامداری ،مرغداری ،دباغ خانه ها ،کشتار گاه ها ،کوره های آجر پزی ،محل
انباشت کود و سایر مراکزی که به نحوی ممکن است ایجاد دود ،بو و گرد و غبار نماید قرار داشته باشد.
باید دقت شود تا محل احداث مدرسه در جوار بیمارستان ،تیمارستان ،گورستان ،زندان ،خطوط راه آهن ،بزرگراه ها
قرار نداشته و خارج از حریم کابل های فشار قوی برق (هوایی یا زمینی) ،خطوط اصلی و فرعی گاز رسانی ،پست های
زمینی فشار قوی ،پمپ بنزین ،محل عرضه و فروش کپسول های گاز ،انبارهای مواد محترقه ،منفجره ،ترکیبات شیمیایی
مانند  :کاغذ ،پارچه ،الستیک ،چوب ،الیاف ،بافت و غیره و نیز در مسیر حوزه های آبریز فرعی و اصلی رودخانه واقع
نشود.
تبصره  : 1در صورتی که احداث مدرسه در نزدیک محیط های ذکر شده در ماده  1اجتناب ناپذیر و اجباری باشد،
باید حداقل  500متر با مراکز فوق فاصله داشته باشد.
تبصره  : 2در صورتی که ابتدا مدرسه احداث شده باشد،سایر مراکز باید فاصله مناسب (حداقل  500متر) تا
مدرسه را رعایت نمایند.
ماده  : 2معیار محاسبه مساحت زمین مورد نیاز به منظور احداث مدرسه ،تعداد دانش آموزانی خواهد بود که در
آن مدرسه به تحصیل اشتغال خواهند داشت و متناسب با دوره های ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه و براساس سرانه
بنا و محوطه با اخذ نظرات معاونت تربیت بدنی و تندرستی به لحاظ زمین های ورزشی مورد نیاز و نیز فضاهای
بهداشتی به ازاء هر دانش آموز طبق ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس و استاندارد ملی  2086موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.
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تبصره  : 1برای احداث مدارس فنی و حرفه ای ،مدارس شبانه روزی و مدارس کار و دانش حسب مورد عالوه
بر زمین اشاره شده در ماده  2این آیین نامه باید زمین کافی جهت احداث کارگاه ،آزمایشگاه اختصاصی ،فضاهای
ورزشی ،خوابگاه ،سالن غذاخوری ،آشپزخانه و انبار در نظر گرفته شود.
تبصره  : 2تعداد طبقات مدارس برای دوره های ابتدایی و راهنمایی حتی االمکان دو طبقه و در صورت ضرورت
حداکثر سه طبقه و برای دبیرستان ها و هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش حداکثر چهار طبقه مجاز
است.
تبصره  : 3ضوابط احداث خوابگاه ،سالن غذاخوری ،آشپزخانه ،انبار ،سردخانه ،بوفه ،حمام ،سرویس های
بهداشتی و ...براساس آيین نامه ماده  13قانون مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی و ضوابط و معیارهای
طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور رعایت گردد.
تبصره  :4آیین کار مکان یابی وساختمان ،تجهیزات وبهداشت بوفه مدارس می بایست با استاندارد  4072موسسه
استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مطابقت داشته باشد.
ماده  : 3الزم است نقشههای ساختمانی مدارس و سایر فضاهای مرتبط در مقاطع مختلف تحصیلی منطبق با معیارهای
بهداشتی و براساس استانداردهای موجود در ضوابط طراحی فضاها (مربوط به سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشور وبند  7استاندارد ملی ایران شماره  2086موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) طراحی شود.
تبصره  :هر گونه اصالحات تعویض محل و توسعه ساختمان مشمول ماده  3این آیین نامه خواهد بود.
ماده  : 4دیوارهای کالس ها باید کام ً
ال خشک ،بدون درز ،صاف و حداقل تا ارتفاع کف پنجره ها از سنگ مناسب
استفاده شده و بقیه سطح دیوار مطابق با جدول رنگ فضاهای آموزش و جداول نازک کاری رنگ آمیزی گردد و
تمهیدات الزم جهت جلوگیری از انتقال صوت به کالس مجاور انجام شود.
ماده  : 5کف کالس ها ،راهروها وپله ها باید مقاوم ،مسطح و قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد.
ماده  : 6سقف کالس ها باید صاف ،بدون درز وشکاف وبه رنگ روشن باشد.
ماده  : 7تابلو کالس درس باید در محلی مناسب که نور کافی به آن می رسد قرار داشته و در معرض دید کامل
دانش آموزان و به رنگ سبز مناسب و غیر براق باشد ،تا از ایجاد خیرگی بر اثر بازتاب نور جلوگیری گردد .فاصله
تابلو کالس درس از اولین ردیف دانش آموزان نباید از  2/20متر کمتر باشد.
ماده  : 8برای هر نفر دانش آموز در کالس حداقل باید  1/25متر مربع سطح در نظر گرفته شود .حداکثر ابعاد قابل
قبول برای کالس درس  8متر طول و  7متر عرض می باشد .ارتفاع سقف کالس نباید از  3متر کمتر باشد.
ماده  : 9ضوابط ارگونومی (مناسبات فیزیکی بدن) برای دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی باید براساس
معیارها و ضوابط طراحی سازمان نوسازی مدارس و مرکز سالمت محیط و کار و بند  6استاندارد ملی ایران شماره
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 2086موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،در ساخت تجهیزات ،منطبق باشد.
ماده  : 10پله های مشرف به پرتگاه در مدارس باید لغزنده نبوده و به نرده مناسب مجهز باشد.
ماده  : 11حداکثر ارتفاع پله در مدرسه  18سانتیمتر و حداقل عرض آن  30سانتیمتر وطول آن حداقل  1/30متر باشد.
ماده  : 12نقشه مدارس استثنایی ،طبق ضوابط واستانداردهای موجود برای معلولین بوده وکالس ها در طبقه همکف
درنظر گرفته شود.
ماده  : 13درو پنجره های مشرف به فضای خارج ،برای جلوگیری از ورود حشرات باید به توری سیمی مناسب
مجهز باشند وپنجره های طبقات فوقانی مشرف به پرتگاه عالوه بر مورد فوق دارای نرده محافظ یا کتیبه ثابت باشد.
(از جام شیشه بزرگ استفاده نشود)
ماده  : 14کالس دانش آموزان خردسال باید در طبقات پایین تر ساختمان قرار گیرد.
ماده  : 15ایجاد هر گونه بالکن وتراس مرتبط با کالس ممنوع است.
ماده  : 16سالن اجتماعات،کارگاه ،آزمایشگاه ،مکان های ورزشی واتاق های عمومی در نقشه ساختمانی مدرسه
طوری منظور شود که مزاحمتی برای کالس های درس بوجود نیاورد.
ماده  : 17درمدارس شبانه روزی مساحت اتاق خواب باید مطابق استانداردهای طراحی فضای سازمان نوسازی،
توسعه وتجهیز مدارس ومرکز سالمت محیط وکار ،برای هر اتاق خواب حدود  40متر مربع با  4تخت دوطبقه به
ظرفیت  8نفر باشد( .برای هر نفر  5متر مربع سطح درنظر گرفته شود)
تبصره  :حداکثر تعداد افراد در هر اتاق عمومی نبایستی بیش از  8نفر باشد.
ماده  : 18کف آزمایشگاه وسطح میزهای آن باید قابل شستشو ونسبت به حرارت ومواد شیمیایی وغیره مقاوم باشد.
ماده  : 19آب مورد مصرف باید با استاندارد ملی  1053و 1011موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مطابقت
داشته باشد.
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تبصره  : 1در روستاهایی که آب لوله کشی دارند باید مدرسه به شبکه آب روستا متصل شود.
تبصره  : 2در مدارسی که از آب لوله کشی برخوردار نیستند و یا با قطع آب شبکه مواجه می باشند ،الزم است
با استفاده از منبع آب بهداشتی ،ذخیره آب مورد نیاز شرب و سایر مصارف بهداشتی با رعایت ضوابط وبرای هر
دانش آموز حداقل  15لیتر در روز تامین گردد .ضمن ًا برای مدارس شبانه روزی حداقل میزان آب مصرفی یکصد
لیتر برای هر نفر در نظر گرفته شود.
تبصره  : 3آبخوری عمومی آموزشگاه باید دارای شرایط زیر باشد :
الف -کف محوطه آبخوری قابل شستشو و دارای شیب کافی و مناسب به طرف مجرای فاضالب باشد.
ب -دیوار لبه آبخوری بایستی از جنس قابل شستشو (نظیر :کاشی) بوده ودارای شیب مناسب به طرف
مجرای فاضالب باشد.
ج -دیوار اطراف آبخوری از جنس قابل شستشو (نظیر :کاشی ،سرامیک ،سنگ و )...باشد.
د -آبخوری عمومی دانش آموزان باید با شیرهای مناسب یا آب سردکن مجهز گردد و حداقل برای هر  45نفر
یک شیر آبخوری پیش بینی شود .ارتفاع شیر آن متناسب با سن دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی
( 75 – 100سانتی متر ) از سطح زمین باشد.
ه  -آبخوری باید خارج از سرویس های بهداشتی وبا رعایت شرایط بهداشتی و با فاصله حداقل  15متر
احداث گردد.
ماده  : 20تعداد توالت ها در مدرسه به ازاء هر  40نفر حداقل یک چشمه توالت و هر  60نفر یک دستشویی در
نظر گرفته شود.
تبصره  : 1مشخصات بهداشتی توالت ها ودستشویی ها از نظر طراحی واجرا مطابق با موارد مندرج در ماده  2این
آیین نامه باشد.
تبصره  :2ارتفاع دستشویی ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی (  60 – 75سانتی متر
از سطح زمین) باشد.
تبصره  : 3استفاده از صابون مایع در دستشویی ها ضروری بوده که بهتر است توسط مخزن ثابت صابون مایع و
لوله کشی روی دستشویی ها انجام شود.
ماده  : 21نحوه دفع فاضالب بایستی براساس استانداردهای موجود از نظر بهداشتی ،طراحی و اجرا شود.
تبصره  : 1مناطقی که سیستم دفع فاضالب (اگو) ندارند ،دفع فاضالب به چاه های جاذب و یا سپتیک تانک طبق
اصول بهداشتی انجام گرفته و طرح آن بایستی طبق ضوابط و معیارهای طراحی فضای آموزشی و پرورشی سازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور تهیه و اجرا گردد.
تبصره  : 2حجم سپتیک تانک یا چاه فاضالب براساس طراحی پروژه از نظر معماری با توجه به ظرفیت مدرسه
محاسبه و تعیین می گردد.
ماده  : 22کالس ها باید حتی االمکان طوری ساخته شوند که از نور طبیعی استفاده نمایند.ترجیح ًا پنجره ها در سمت
چپ دانش آموزان تعبیه شود وسطح آنها حدود یک پنجم مساحت کالس باشد.
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تبصره  : 1در مورد کالس های شبانه و یا کالس هایی که اجبارا ً از نور مصنوعی استفاده می نمایند ،شدت روشنایی
بایستی برابر  300-500لوکس بوده و نحوه تابش طوری باشد که ایجاد خیرگی در دانش آموزان ننماید .میزان نور
راهروها بایستی برابر  100-150لوکس وبرای رختکن ،توالت ها ودستشويي ها حداقل  50-100لوکس در نظر
گرفته شود.
تبصره  : 2شدت روشنایی برای کارگاههای فنی وحرفه ای در مدارس وآزمایشگاهها ومطابق با معیارهای
بهداشت کار موضوع ماده  85قا نون کار جمهوری اسالمی ایران رعایت شود.
ماده  : 23درجه حرارت مناسب جهت کالسها بین  18-21درجه سانتیگراد و رطوبت  50-60درصد میباشد.
تبصره  :در مورد تامین گرمای کالس ها باید ضوابط زیر رعایت شود:
وسایل گرمایشی بخصوص بخاری های گازی مدارس باید استاندارد بوده و گازهای حاصل از سوخت دستگاه های
مولد حرارت به خارج از کالس هدایت شود تا حداقل اکسیژن را برای سوخت کامل مصرف کند .خطر آتش سوزی
وجود نداشته باشد و فضای کالس را بطور یکنواخت گرم نماید( .نکات ایمنی بطور کامل رعایت گردد).
ماده  : 24کلیه مراکز آموزشی مشمول این آیین نامه باید مجهز به وسایل اعالم و اطفاء حریق بوده و از نظر طراحی
بایستی پیش بینی های الزم جهت تامین راههای ورودی و خروجی اضطراری با توجه به ظرفیت مدرسه و تعداد طبقات
به عمل آید .این راهها بایستی با عالئم ویژه و با رنگ سبز مشخص گردد تا محل فرار اضطراری مشخص گردد.
تبصره  : 1حداقل دو راه برای مواقع اضطراری که از هر نقطه داخل ساختمان قابل رویت باشد الزم است و
بایستی امکان تخلیه ساکنین در کوتاهترین زمان میسر گردد و اجزاء سازه ای مسیرهای فرار در مقابل حریق مقاوم
باشند.
تبصره  : 2اصول طراحی سازه های ایمنی مدارس طبق استاندارد ملی  4571موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران رعایت گردد.
ماده  : 25کلیه کالس ها ،راهروها ،قسمت های اداری ،خوابگاه ،ناهارخوری ،آشپزخانه ،توالت و دستشویی ،محوطه
سالن ورزشی ،کارگاه و آزمایشگاه باید دارای زباله دان بهداشتی درب دار ،ضد زنگ با ظرفیت و تعداد مناسب باشند
وروزا نه تخلیه و به موقع شستشو و تمیز گردند.
ماده  : 26وجود هرگونه حوض و حوضچه در محوطه مدارس ممنوع است.
ماده  : 27دیوارها و کف کارگاه و آزمایشگاه بایستی از جنس مقاوم و قابل شستشو (کاشی ،سرامیک ،موزاییک و)...
باشد و کف لغزنده نبوده و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی باشد.
تبصره  : 1آزمایشگاه و کارگاه بایستی مجهز به دستشویی و صابون مایع باشد.
تبصره  : 2آزمایشگاه و کارگاه باید دارای دستگاه تهویه متناسب با حجم سالن جهت تهویه هوا باشد.
تبصره  : 3دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه و کارگاه مطابق با ماده  85وتبصره  1ماده  96قا نون کار جمهوری
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اسالمی ایران و دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه و کارگاه حسب مورد تهیه و در محل مناسب و قابل رویت
نصب گردد.
ماده  : 28هر مدرسه بایستی دارای اتاق خدمات بهداشتی مجهز به تجهیزات کامل جهت انجام فعالیتهای بهداشتی
– تغذیهای (معاینات بهداشتی -درمانی دانشآموزان شامل :بیماریابی ،بیناییسنجی ،شنواییسنجی و پایش رشد ،آموزش
بهداشت و تغذیه به کارکنان و دانش آموزان ،کمکهای اولیه در مواقع بروز حادثه و  )...باشد.
ماده  : 29برای هر  15مدرسه همجوار ،یک مدرسه که مرکزیت دارد بعنوان مدرسه پایگاه سالمت دانش آموز
در نظر گرفته شود .در مدرسه پایگاه سالمت ،فضایی به مساحت حداقل  30متر مربع (شامل سه اتاق) جهت انجام
معاینات تخصصی دانش آموزان با کلیه لوازم وتجهیزات مورد نیاز اختصاص داده شود.
تبصره  :از درمانگاه های دانش آموزی یا فرهنگیان و مراکز بهداشتی  -درمانی نیز می توان به عنوان پایگاه های
سالمت برای مدارس همجوار استفاده کرد.
ماده  : 30در هر مدرسه باید به ازاء هر دانش آموز  0/5متر مربع فضای سبز در نظر گرفته شود.
ماده  : 31به منظور جلوگیری از ایجاد گرد وغبار در محیط مدرسه ،محوطه مدرسه باید با آسفالت یا بتون کف
ونظایر آن مفروش گردد.
ماده  : 32کلیه مراکز آموزشی اعم از :پیش دبستانی ،دبستان ،مدرسه راهنمایی ،دبیرستان ،مراکز پیش دانشگاهی و
مدارس فنی و حرفه ای و کار ودانش مرتبط با آموزش و پرورش وامثال آن مشمول این آیین نامه می باشند.
ماده  : 33اخذ صالحیت بهداشتی جهت احداث و تاسیس مدرسه طبق قا نون ماده  13مواد خوردنی ،آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی از سوی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی الزم االجرا است.
این آیین نامه در  33ماده و  25تبصره در تاریخ  84/1/16به تایید وزرای آموزش و پرورش و بهداشت ،درمان
وآموزش پزشکی رسید و اجرای آن توسط واحدهای ذیربط آموزش و پرورش و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده
واحدهای بهداشتی آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
مرتضی حاجی
وزیر آموزش و پرورش

حمید رضا برادران شرکاء 		
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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پیوست  :4آیین نامه پایگاه تغذیه سالم
باسمهتعالي

مقدمه:
دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم براساس ماده  3آییننامه اجرایی تأمین ،حفظ و ارتقای سالمت جسمی ،روانی و
اجتماعی دانشآموزان مصوب هیأت محترم وزیران به شماره /55028ت29264هـ مورخ  1384/9/9با هدف ارتقای
سالمت تغذیهای دانشآموزان بهمنظور تأمین بخشی از انرژی موردنیاز دانشآموزان ،ارایه موادغذایی سالم و جلوگیری
از عرضه موادغذایی کمارزش تغذیهای به دانشآموزان ،تهیه و تنظیم شدهاست.
تعاریف:
پایگاه تغذیه سالم :مکانی است در مدرسه که ساختمان آن مطابق با ماده  2تبصره آئیننامه بهداشت محیط مدارس و
برابر با قانون اصالح ماده  13قانون موادخوراکی ،آشامیدنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی احداث و تجهیز
شده و موادخوراکی بهعنوان میانوعده از طریق آن به دانشآموزان عرضه میگردد.
میانوعده :موادغذایی است که در دو میانوعده صبح و بعدازظهر مصرف میگردد .میانوعده باید 300-400
کیلوکالری انرژی و  10-12گرم پروتئین و بخشی از ریزمغذیها مانند آهن ،ویتامین و ...موردنیاز روزانه دانشآموزان
را تأمین کند.
شرایط بهداشتی پایگاه تغذیه سالم:
این شرایط در سه بعد مطرح میگردند:
 )1مواد خوراکی
 )2فضای فیزیکی
 )3فرد متصدی بوفه /فروشنده موادخوراکی
 1ـ موادخوراکی :موادخوراکی که قابل عرضه در پایگاه تغذیه سالم هستند عبارتنداز:
الف) انواع خوراکیهای بستهبندی شده دارای :پروانه ساخت از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
عالمت استاندارد ،نام و نشانی کارخانه ،تاریخ تولید و انقضای معتبر ،مشخصات ترکیبات تشکیلدهنده ،پوشش
سالم و تمیز.
تبصره :ترجیح ًا این مواد از موادی انتخاب شوند که دارای برچسب موادغذایی باشند.
این مواد عبارتند از:
	• خشکبار ،خرما ،انواع میوه خشک ،انواع مغزها (گردو ،بادام ،بادام زمینی ،فندق ،بادامهندی ،پسته) ،کشمش،
نخودچی ،آجیل ،آجیل سویا ،توتخشک و انجیرخشک
	• انواع ماست و کشک ،انواع شیر ،پنیر ،بستنی (بجز بستنی یخی) همه پاستوریزه یا استریلیزه
	• میوه :انواع میوه سالم ،شسته شده و ضدعفونی شده دربستهبندیهای یکنفره وکیوم شده
	• نوشیدنیها :دوغ بدون گاز و انواع آبمیوه طبیعی (استریلیزه یا پاستوریزه) ،ماءالشعیر ،آبمعدنی
	• بیسکویت ،کیک و کلوچه :شامل انواع بیسکویت ،کیک و کلوچه (شامل کلوچههای سنتی) توصیه میشود،
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بیسکویت از نوع سبوسدار و کیک و کلوچه ،از نوع غنی شده و تهیه شده با روغن حاوی اسیدچرب با ترانس
زیر  10درصد عرضه شود.
ب) لقمه سالم شامل :نان و پنیر و گردو ـ نان و تخممرغ ـ نان و پنیر و خیار ـ نان و پنیر و گوجهفرنگی ـ نان و
کره و عسل
تبصره :خیار و گوجهفرنگی ،شسته شده و ضدعفونی شدهباشد.
توصیه میشود از نانهای سفید به علت دارا بودن نمایه گلیسمی باال کمتر استفاده شود و به جای آن از انواع
سبوسدار و غنی شده استفاده گردد.
ج) غذاهای پخته مانند :انواع آش و سوپ ،لوبیا ،عدس ،حلیم ،شلهزرد ،فرنی ،سمنو به شرط داشتن کلیه شرایط
تهیه آنها مطابق با موارد زیر:
	• داشتن آشپزخانه مطابق با ماده  2تبصره  3آییننامه بهداشت محیط مدارس الزامی است.
	• ارایه موادغذایی در ظروف یکبار مصرف
	• پخت روزانه
	• نظارت انجمن اولیاء و مربیان بر پخت و توزیع آنها
	• پخت در شرایط بهداشتی و رعایت کامل نکات بهداشتی
تبصره :غذاهایی که از بیرون (مراکز پخت) تهیه میشوند ،وضعیت بهداشتی مرکز پخت و شرایط حمل ونقل غذا باید مطابق
با آییننامه مرتبط با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد .در مورد این نوع غذاها به نکات زیر نیز توجه شود:
	• میزان نمک مصرفی در غذا زیاد نباشد.
	• روغن بکار رفته با اسیدچرب ترانس کمتر از  %10باشد.
	• موادغذایی و نوع غذا براساس مقدار نیاز دانشآموزان به انرژی و پروتئین براساس سن در نظر گرفته شود.
	• حجم غذا متناسب با سن و انرژی موردنیاز درنظر گرفته شود.
	• غذا در ظروف یکبار مصرف مناسب توزیع شود.
	• از توزیع نوشابههای گازدار (بجز ماءالشعیر) همراه با غذا یا مجزا خودداری گردد.
ردیف موادغذایی

جدول فهرست موادغذایی قابل عرضه در پایگاههای تغذیه سالم
فهرست موادغذایی

1

خشکبار ،خرما و انواع شامل :پسته ،بادام ،گردو ،بادامزمینی ،بادامهندی ،فندق ،نخودچی ،توتخشک ،انجیرخشک ،کشمش ،آجیل سویا و
خرما (بستهبندی شده) ،انواع میوه خشک
مغزها

2

شیر و فرآوردههای آن انواع شیر ،انواع ماست ،کشک ،پنیر (پاستوریزه،استریلیزه بستهبندی شده)

3

نوشیدنی

آبمیوههای طبیعی و دوغ بدون گاز (پاستوریزه و استریلیزه) ،ماءالشعیر ،آبمعدنی

4

میوه

شامل :سیب ،نارنگی ،پرتقال ،موز شسته شده و ضدعفونی شده و وکیوم شده در بستهبندی یک نفره

5

بیسکویت ،کیک و انواع بیسکویت ،کیک و کلوچه ترجیح ًا از انواع غنی شده ،سبوسدار و تهیه شده با روغن دارای اسیدچرب باترانس
زیر  10درصد
کلوچه

6

لقمه سالم

شامل :نان و پنیر و گردو،نان و پنیر و خیار ،نان و پنیر و گوجهفرنگی ،نان و کره و عسل ،نان و تخممرغ پخته (نان
ترجیح ًا سبوسدار)

7

غذاهای پخته

شامل :انواع آش و سوپ ،لوبیا ،عدس ،حلیم ،شلهزرد ،سمنو ،فرنی و شیربرنج
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کلیه موادغذایی این جدول باید از شرایط تعیین شده در دستورالعمل برخوردار باشند.
موادغذایی که عرضه آن در پایگاه تغذیه سالم غیرمجاز است :
انوع پفک ،انواع یخمک ،نوشابههای گازدار (بجز ماءالشعیر) ،آدامس ،سوسیس ،کالباس ،ساالدالویه ،چیپس ،انواع
لواشک و آلو و آلوچه فاقد شرایط بند الف ـ آبنباتهایی که به سطح دندان میچسبند .آبمیوههایی که از آب و قند
و اسانس میوه تهیه شدهاند ،فالفل ،بستنییخی
جدول فهرست موادغذایی که عرضه آن درپایگاه تغذیه سالم غیرمجاز است
موادغذایی غیرمجاز
 1ـ انواع پفک
 2ـ انواع یخمک
 3ـ نوشابههای گازدار (بهجز ماءالشعیر)
 4ـ آدامس
 5ـ سوسیس و کالباس
 6ـ ساالدالویه
 7ـ چیپس
 8ـ انواع لواشک و آلو و آلوچه فاقد شرایط بهداشتی
 9ـ آبنباتهایی که به سطح دندان میچسبند
 10ـ آبمیوههایی که از آب و قند اسانس میوه تهیه شدهاند.
 11ـ فالفل
 12ـ بستنییخی

تذکر :جدول فهرست موادغذایی قابل عرضه در پایگاه تغذیه سالم و جدول موادغذایی که عرضه آن در پایگاه سالم
غیرمجاز است ،باید در محل مناسب و در معرض دید دانشآموزان و کارکنان مدارس نصب گردد.
 2ـ فضای فیزیکی و تجهیزات پایگاه تغذیه سالم:
	• سقف بایدصاف،حتیاالمکان مسطح ،بدونترکخوردگی ،درزوشکاف وهمیشه تمیز باشد.
	• وضع درها و پنجرهها باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) درها و پنجرهها از جنس مقاوم ،سالم و بدون ترکخوردگی و شکستگی و زنگزدگی و قابل شستوشو
بوده و همیشه تمیز باشد.
ب) پنجره بازشو ،باید مجهز به توری سالم و مناسب باشد ،بهنحوی که از ورود حشرات به داخل پایگاه
جلوگیری کند.
ج) درهای مشرف به فضای باز باید به توری سالم و مناسب و همچنین فنردار باشد ،بطوری که از ورود
حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیری نماید.
	• کف پایگاه دارای شرایط زیر باشد:
الف) از جنس مقاوم ،صاف و بدون درز و شکاف و قابل شستوشو باشد.
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ب) دارای کفشوی بهتعداد موردنیاز ،مجهـز به شتر گلو بـوده و نصب تـوری ریز روی آن الزامی است.
ج) دارای شیب مناسب به طرف کفشور فاضالبرو باشد.
	• آب مصرفی باید موردتأیید مقامات بهداشتی باشد.
	• جعبه کمکهای اولیه با مواد و وسایل موردنیاز در محل مناسب نصب گردد.
	• دیوار از کف تا سقف از جنس مقاوم ،سالم بوده و طوری باشد که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیری
بهعمل آورد و سطح آنها باید صاف ،بدون درز و شکاف و به رنگ روشن و قابل شستوشو باشد.
	• برای جلوگیری از حریق ،انفجار و سایر خطرات احتمالی پیشبینیهای الزم بهعمل آید.
	• زبالهدان درپوشدار ،زنگ نزن ،قابل شستوشو ،قابل حمل با حجم مناسب موجود باشد.
	• زبالهدان باید مجهز به کیسه زباله باشد ،در محل مناسبی قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشد.
	• مگسوپشهوسایرحشرات ،گربه وموش و سایر حیوانات بههیچ وجه داخل پایگاهنباید دیده شود.
	• نگهداری هرگونه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و موادغذایی غیرقابل مصرف و ضایعات ممنوع است.
	• پیشخوان و میز کار باید سالم و سطح آن از جنس قابل شستوشو باشد.
	• میزکاری که صرف ًا جهت تهیه موادغذایی بهکار میرود باید فاقد هرگونه کشو و یا قفسه بوده و فضای زیر آن
نیز مورداستفاده قرار نگیرد.
	• کلیه مواد فاسدشدنی باید در یخچال یا سردخانه مناسب نگهداری شود و مدت نگهداری آن بیش از زمانی
نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت نماید.
	• یخچال و سردخانه باید به دماسنج سالم مجهز باشد.
	• قراردادن موادغذایی پخته و خام و شسته درکنار هم در داخل یخچال ممنوع بوده و یخچال و سردخانه همواره
باید تمیز و عاری از هرگونه بوی نامطبوع باشد.
	• ظروف مورد استفاده باید دارای شرایط زیر باشد:
	• ظروف شکستنی تمیز ،بدون ترکخوردگی و لبپریدگی
	• وسایل و ظروف فلزی که برای تهیه و نگهداری و مصرف موادغذایی بکار میروند باید سالم ،صاف و بدون
زنگزدگی باشند.
	• وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شسته ،تمیز و برحسب ضرورت ضدعفونی گردیده و در ویترین
یا گنجه مخصوص که محفوظ باشد نگهداری شود.
	• تهویه مناسب باید بهنحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل پایگاه سالم ،تازه ،کافی و عاری از بو باشد.
	• در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل پایگاه نباید بیشتر از  30درجه سانتیگراد باشد.
	• روشنایی پایگاه تغذیه مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد.
	• درصورتی که مدرسه دارای آشپزخانه میباشد و در مدرسه غذا پخت و توزیع میگردد ،رعایت نکات زیر
الزامی است:
	• مدیر مدرسه موظف است آشپزخانه ،انبار موادغذایی اولیه و سالن غذاخوری با فضای کافی بهتناسب تعداد
دانشآموزان با شرایط کام ً
ال بهداشتی مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
مدرسه ایجاد نماید.
	• پوشش بدنه دیوار مکان تهیه موادغذایی ،آشپزخانه ،آبدارخانه ،انبار موادغذایی ،دستشویی باید از کف تا زیر
سقف حداقل تا ارتفاع  4متر کاشی یا سرامیک و از ارتقاع  4متر به باال میتواند از سیمان صاف و صیقلی به
رنگ روشن باشد.
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	• سطح دیوار سالن غذاخوری تا ارتفاع حداقل  120سانتیمتر از کف با سنگهای صیقلی یا سرامیک و یا کاشی
به رنگ روشن قابل شستوشو پوشیده باشد.
	• سالن غذاخوری دارای حداقل یک دستشویی بهداشتی باشد.
	• دستگاه سوخت و نوع موادسوختنی باید از نوعی باشد که احتراق بطورکامل انجام گیرد.
	• نصب هود با ابعاد متناسب از جنس مناسب و مجهز به هواکش با قدرت مکش کافی باالی دستگاه پخت الزامی
است.
	• محل شستوشو و نگهداری ظروف باید در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد.
	• ظروف باید در ظرفشویی حداقل دو مرحلهای (شستوشو و آبکشی) یا توسط دستگاههای اتوماتیک شسته
شود.
	• تعداد و ظرفیت هر ظرفشویی باید متناسب با تعداد ظروف باشد.
	• هر لگن یا هر واحد ظرفشویی باید مجهز به آب گرم و سرد باشد.
	• قفسه و ویترین و گنجهها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله کف آنها
از زمین حدود  20سانتیمتر باشد.
	• انبار موادغذایی باید بهنحو مطلوب تهیه و میزان و حرارت و رطوبت آن همواره مورد تأیید مقامات بهداشتی
باشد.
	• قفسهبندی و پالتگذاری در انبار بهنحومطلوب و مناسب انجام گیرد.
	• در سالن غذاخوری سطح میزها و صندلیها باید صاف ،تمیز ،سالم و بدون درز و روکش آنها از جنس قابل
شستوشو و به رنگ روشن باشد.
 3ـ شرایط فرد متصدی پایگاه و فروشنده موادغذایی:
	• کلیه متصدیان پایگاه تعذیه سالم و افرادی که در بوفههای مدارس اشتغال دارند موظفند دوره ویژه بهداشت
عمومی را بهترتیبی که معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعالم میکند گذرانده
و گواهینامه معتبر آن را دریافت کنند.
	• استخدام و بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر ذکرشده توسط مدیر ،در پایگاه تغذیه سالم مدارس ممنوع
است.
	• کلیه متصدیان پایگاه و اشخاصی که مشمول بند  1میباشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار
خود داشته و هنگام مراجعه به بازرسین بهداشت ارایه نمایند.
	• کارت معاینه پزشکی منحصرا ً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی ،درمانی شهری و روستایی
وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صادر خواهدشد .مدت اعتبار این کارت حداکثر یکسال
میباشد.
	• متصدیان و شاغلین در پایگاه موظفند ،رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و
به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده میشود ،عمل نمایند.
	• کلیه اشخاصی که در پایگاه کار میکنند ،باید ملبس به لباس کار تمیز و به رنگ روشن باشند.
	• متصدی پایگاه موظفند ،برای هریک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی بهمنظور حفظ لباس و سایر
وسایل در محل تهیه نمایند.
	• متصدیان پایگاه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید ،تهیه و طبخ و توزیع و فروش موادغذایی
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جلوگیری کنند.
	• استعمال دخانیات توسط متصدی و کارگران در حین کار ممنوع است.
	• فروش و عرضه مواد دخانی در پایگاه ممنوع است.
	• استفاده از مواد غیراستاندارد ازجمله کاغذهای بازیافتی ،کاغذهای کثیف و روزنامه و همچنین کیسههای
پالستیکی جهت پیچیدن و بستهبندی موادغذایی ممنوع است.
شرایط الزم جهت اخذ تأیید صالحیت کار در پایگاه تغذیه سالم:
 1ـ نداشتن سوء پیشینه و اعتیاد به موادمخدر
 2ـ دارا بودن حداقل تحصیالت پایان دوره راهنمایی
 3ـ دارا بودن کارت معاینه پزشکی معتبر
 4ـ داشتن ضامن معتبر
 5ـ دارا بودن گواهی دوره بهداشت عمومی
 6ـ تکمیل فرم تعهدنامه عرضه موادخوراکی مطابق با دستورالعمل مربوط
مراحل اخذ صالحیت کار در پایگاه تغذیه سالم:
 1ـ مراجعه فرد متقاضی به مدرسه و پس از آگاهی از شرایط ،ارایه درخواست کتبی بههمراه گواهی عدم سوء
پیشینه و عدم اعتیاد به موادمخدر و ضمانتنامه به مدیر مدرسه
 2ـ دریافت معرفینامه ازمدیر مدرسه جهت ارایه به مدیریت آموزش و پرورش منطقه /ناحیه /شهرستان
 3ـ معرفی فرد متقاضی به مراکز بهداشتی ـ درمانی جهت اخذ کارت معاینه پزشکی و شرکت در دوره بهداشت
عمومی
 4ـ ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی گذراندن دوره بهداشت عمومی به مدیریت آموزش و پرورش منطقه
 5ـ صدور گواهی صالحیت به فرد متقاضی درصورت داشتن کلیه شرایط مندرج دردستورالعمل
 6ـ ارایه فرم تعهد تکمیل شده به مدیریت آموزش و پرورش منطقه /ناحیه /شهرستان
نحوه ی نظارت از پایگاه تغذیه سالم:
 1ـ نظارت بر بهداشت موادخوراکی و بهداشت محیط مکان تهیه و توزیع موادخوراکی در مدرسه در این
دستورالعمل بر عهده دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و در استانها برعهده
زیرمجموعه مرتبط در دو وزارت میباشد.
 2ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برابر با بازرسیهای انجام شده حداقل  2بار بازدید از پایگاه تغذیه
سالم ،درصورت عدم رعایت نکات دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم میتواند برابر با قانون اصالح قانون مقررات
قانونی سال جاری ماده  13قانون موادخوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی اقدام نماید.
 3ـ آموزش و پرورش استان منطقه /شهرستان /ناحیه درصورت عدم انجام تعهد متصدی بوفه (عمل نکردن به
دستورالعمل) میتواند از ادامه کار وی جلوگیری بهعمل آورده و پایگاه را تعطیل نماید.
 4ـ نظارت و بازدید بر بهداشت موادخوراکی و بهداشت محیط مکان تهیه و توزیع موادخوراکی در مدرسه
براساس فرم آئیننامه مقررات بهداشتی پایگاه تغذیه سالم (پیوست) انجام میگردد.
تذکر  :1نظارت بر موادخوراکی در داخل مدرسه (که به طریقی غیر از پایگاه تغذیه به دانشآموزان عرضه میگردد
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(پخت غذا توسط اولیاء دانشآموزان و توزیع آن) برعهده وزارت آموزش و پرورش است.
تذکر  :2بازرسین بهداشت محیط برای بازدید از پایگاه تغذیه سالم در مدارس درصورت نداشتن کارت الزم است
قب ً
ال با واحد سالمت و پیشگیری منطقه /شهرستان /ناحیه آموزش و پرورش هماهنگیهای الزم را بهعمل آورند و
درصورت داشتن کارت بازرسی در هر زمان میتوانند از پایگاه تغذیه سالم بازدید بهعمل آورند.
								
					

سیدمهدی امینی
معاون پرورشی و تربیتبدنی

نحوه نظارت از پایگاه تغذیه سالم:
1ـ نظارت بر بهداشت موادخوراکی و بهداشت محیط مکان تهیه و توزیع موادخوراکی در مدرسه در این دستورالعمل
بر عهده دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و در استانها برعهده زیرمجموعه
مرتبط در دو وزارت میباشد.
2ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درطی حداقل  2بار بازدید از پایگاه تغذیه سالم ،درصورت
عدم رعایت نکات دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم میتواند برابر مقررات قانونی سال جاری (ماده  13آئیننامه
موادخوراکی ،آشامیدنی و بهداشتی) اقدام نماید.
 3ـ آموزش و پرورش استان منطقه /شهرستان /ناحیه درصورت عدم انجام تعهد متصدی بوفه (عمل نکردن به
دستورالعمل) میتواند از ادامه کار وی جلوگیری بهعمل آورده و پایگاه را تعطیل نماید.
 4ـ نظارت و بازدید بر بهداشت موادخوراکی و بهداشت محیط مکان تهیه و توزیع موادخوراکی در مدرسه
براساس فرم آئیننامه مقررات بهداشتی پایگاه تغذیه سالم (پیوست) انجام میگردد.
تذکر :بازرسین بهداشت محیط برای بازدید از پایگاه تغذیه سالم در مدارس الزم است قب ً
ال با واحد سالمت و
پیشگیری منطقه /شهرستان /ناحیه آموزش و پرورش هماهنگیهای الزم را بهعمل آورند.
								

سیدمهدی امینی

								

معاون پرورشی و تربیتبدنی
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