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خدا نام به
 مقدمه

و نابودي محيط زيست همه را امروزه سالمت مردم يكي از چالش هاي عمده كشورها است. تغيير در شيوه زندگي

و ايدز در حال افزايش هستند. بسياري از اينه استتحت تاثير قرار داد . بيماري هايي مانند سرطان، بيماري هاي قلبي، ديابت

طرو اختالالت ها بيماري  و اقدام هاي حمايتي قابل پيشگيري است.از و نوجوانانكودك يق آموزش، ارتقاء سالمت ي كه با ان

و حمايت عاطفي براي رشد شخصيتي، تكامل مي ياب و تمرين و امن براي بازي دنآموزش كافي، رژيم غذايي متعادل، مكان سالم

آگندستهبراي مواجه با چالش هاي آينده زندگي آماده تر و مطلع، عزت نفس بااليي دارد. اين جوان از سيگار، مواد . يك جوان اه

و الكل دوري مي جويد ضروري است تا اطمينان حاصلو توانايي حل مسئله در شرايط دشوار زندگي را دارا مي باشد. مخدر

و  .را دارند حامي سالمت رفتار سالم در محيط هاي پرورشبراي حمايت كافي شود كه كودكان فرصت

آنبه احتمال زياد در طول زندگي خود به آن پايبند خواهند بود. اين مي آموزندنش آموزاني كه شيوه زندگي سالم را دا  تمام

و انتخاب"بايد به آن توجه كردرس مروج سالمتامدكه در استيچيز و قابليت تصميم گيري ."توانمند شدن

 رسالت

و جوانان در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي اين گروه سني با مديريت سالمت محور در زمينه ارايه خدمت به نوجوانان

و مشاركت همه و متناسب با جنسيت مورد نظر ما تاكيد بر اقدامات پيشگيرانه منطبق با فرهنگ جامعه جانبه ايشان. وظيفه اصلي

دس ارايه استانداردهايي ميست كه در تعامل با همه نهادهاي متولي اين گروه به در آيد وبراي هماهنگت سازي خدمات قابل ارايه

 نظام سالمت براي اين گروه مخاطب به طور مستمر پايش خواهد شد.

 تعريف

HPS  كه و دانشبه منزله يك نظام براي ارتقاي سالمت است رو با مشاركت فعاالنه اولياء، مربيان و با  كرديآموزان

در توانمند سازي دانش ( آموزان و همساالن، منجر به Selfcareزمينه مراقبت از خود، فرهنگ خود مراقبتي و آموزش همسانان (

و آموزش با كيفيت خواهد شد. افزايش ظرفيت و توانمندسازي مردم در مورد سالم زندگي كردن، سالم كاركردن  ها

 فوايد مدرسه مروج سالمت

: پيام روشن مدرسه مروج سالمت اين است كه

و سالمت رواني حياتي هستند. اعتم• و مهارت هاي ارتباطي براي رفاه  اد به نفس، عزت نفس، ارتباطات

 تشويق دانش آموزان به ورود در تصميم گيري ها بسيار مهم است.•

و تجارب در مدرسه دانش آموزان را براي رسيدن به سالمت كامل كمك•  كند. مي يادگيري

و• و نو جواني در طول زندگي ادامه پيدا به احتمال زياد رفتارهاي بهداشتي  ارزش هاي كسب شده در دوران كودكي

.مي كند
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 اهداف

:  هدف كلي

و استقرار مفاهيم ارتقاي سالمت در بين دانش  آموزان مدارس كشور از طريق استقرار نظام مدارس مروج سالمت ترويج

:  اهداف اختصاصي

و ساختار مدارس اولياء،پرسنل،آموزان توانمند سازي دانش.1 و جوانان و مربيان در زمينه مفاهيم ارتقاي سالمت نوجوانان

 مروج سالمت

 هاي آن در سطح كليه مدارس كشور ارائه خدمات سالمت در يك مجموعه ادغام يافته وارتقاي شاخص.2

و استفاده از حداقل داده.3 و اطالعات به منظور آوري شاخص ها براي جمع گرد آوري و پايش، برنامه ها  ريزي، ارزشيابي

و منطقه اي رتبه بندي مدارس مروج سالمت در سطوح ملي

و درمان دانش.4 و مشكالت سالمتي بهبود وضعيت بيماريابي  آموزان مبتال به اختالالت

 آموزان الگوهاي تغذيه اي دانشبهبود.5

 آموزان آميز سالمت در دانش پيشگيري از رفتارهاي مخاطره.6

و بهداشت محيط درمدارس.7  بهبود شرايط فيزيكي

و جامعه در قالب افزايش مشاركت دانش.8 و جوانان و مربيان در زمينه ارتقاي سالمت نوجوانان آموزان، كاركنان، اولياء

 گيري برنامه داوطلبان سالمت شكل

و مكانيسم.9 كش هاي ملي ومنطقه ها براي ايجاد شبكه دستيابي به بهترين مدل و اي در ورهاي مديترانه شرقي براساس شواهد

ها گيري از تمامي نظريه بهره

و موفقيت.10 و تبادل اطالعات حاصل از تجارب هاي بدست آمده در زمينه مدارس مروج سالمت در سطوح استاني، ملي مرور

ايو منطقه

؟  چگونه مدرسه مروج سالمت داشته باشيم

اجرا برنامه ريزي,،آگاهيمت است وما آن را مروج سالمت مي ناميم براي رسيدن به مدرسه اي كه ارتقا دهنده سال

كه وارزيابي براي موفقيت برنامه ضروري است. ومواد آموزشي در بسياري از مدارس از گذشته جنبه ارتقا برنامهقابل ذكر است

.اما اين ميزان به حد ايده آل آن نرسيده است استسالمت داشته 

: آگاهيارتقاء

,معلمين ودانش آموزانو معرفي برنامه زاري جلسات اطالع رسانيبرگ• و افراد جامعهبراي والدين ، هيئت مديره

 پخش برنامه ويدئويي مدارس مروج سالمت براي افزايش آگاهي عمومي•

چكب يك كميته ويك رابط يا هماهنگ كننده انتخا• ه روز به روز برنامه هاي اجرايي در مدرسكردن در مدرسه براي

 القا روحيه مشاركتي در بين اعضا مدرسه•
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:برنامه ريزي

 برگزاري نشستي با حضور ذينفعان براي مشخص نمودن نيازهاي سالمت ومشكالت موجود در مدارس•

 مدارس مروج سالمتي ترسيم دورنما•

م• دت ومشخص كردن تدوين برنامه اجرايي براي ترسيم روند اجرايي كار با مشخص نمودن اهداف كوتاه مدت وبلند

 شاخص ها با مكانيسم پايش وارزشيابي مربوطه 

:اجرا

 اجراي برنامه با مشخص نمودن اهداف كوتاه مدتي كه قابل دستيابي مي باشند

:  ارزيابي

و و به كجا مي رويد. با استفاده از تجربيات برنامهمقوله اي كامال الزامي است هاي به اين ترتيب شما مي دانيد كه چه مي كنيد

را ها وقوت ضعفيدمي توانريزي كنيد. شما قبلي براي فعاليت هاي آينده بر نامه و نتايج را سنجيدبهاي كار . انتقادات، نظرات

د. چك ليست مي تواند ترين كار براي ارزيابي وضع موجود استفاده از چك ليست مي باش ساده به مدرسه پس خوراند دهيد.

 عملياتي مدرسه هست باشد.شامل هر چيزي كه در برنامه

 موارد اثر بخش در برنامه مدارس مروج سالمت

موارد زير ونمونه هاي مشابه آن كه براي موفقيت برنامه ضروري است مي تواند ما را در دستيابي به مدرسه مروج سالمت

 ياري نمايد: 

 حمايت جامعه همچنينو مدرسه پشتيباني هيئت مديره•

يا•  هماهنگ كننده براي نظارت بر اجرا تعيين كميته كاري

 داشتن برنامه هاي منطقه اي متناسب با الگوي كشوري•

و ثبت مشكالتي كه در حين اجراي برنامه بوجود مي آيدبه روز آوري اطالعات، ارزيابي• و تنظيم برنامه عملياتي. مسائل

آمعالقمند. تشكيل شبكه ذينفعان:منابع انساني• و مطلع در امر و والدين مدرسه بسياري از افراد هيئت مديره(وزشمتعهد

و دانش خا )ي دارند كه مي توان از آن استفاده نمودصمهارت ها

، درختانگياهان،(هم ندارند به تقويت وپيشبرد برنامه كمك مي كنندفراوان منابع مختلفي كه نياز به هزينه:منابع مادي•

و ديگر منابع كه مي تواند و سالمت زيبادرپوسترها را، در عين حال اعضاي جامعه مدرسه مفيد باشدمحيط مدرسه سازي

)دهد آموزش

و هايي براي كارگاهبرگزار در مراحل اوليه:نيازهاي آموزشي• ازمعرفي و برگزارييآموزشيازهاينييشناسا.hps حمايت

بهداشتي از جمله بيماري هاي آميزشي، ايدز، مواد براي باال بردن سطح آگاهي در مورد مطالب مختلف برنامه هاي آموزشي

و مزاياي استفاده از شيوه هاي زندگي سالم نقش كليدي hpsدر توسعه كساني كه همچنين شناساييو مخدر، سوء تغذيه

.دارند



۴

 رين آنها عبارتند از:ت كه متداول نمايند در مدارس را به صور مختلف اجراي آموزش هاي برنامهمربيان وداوطلبان مي توانند

مي آموزش با استفاده از فرصت-هاي مناسب آموزش با استفاده از فرصت• هاي مختلف، توان نسبت به زمينه ها را در مدرسه

و قسمت هاي مختلف مدرسه ضمن برخورد ظهور يك بيماري قابل سرايت، رعايت بهداشت فردي، حفظ بهداشت محيط كالس

مو با نمونه و به ديرپايي آثارش در ذهن عينيتهاي عيني آن كه آموز اميدوار بود. مثال دانش پذير دانش رد بحث قرار داده آموزي

مي كالسي خود بيماري هم و آثار آن را متوجه مي اش باشد بهتر معني بيماري و به ذهن آموزي كه به طور سپارد تا دانش شود

.شود ذهني از عوارض بيماري عفوني برايش صحبت مي

و جزوه•  متناسب با نيازهاي آموزشي دانش آموزانيهاي آموزش استفاده از كتاب

و تشكيل جلسات تحليلي نويسي، تمرينات، نقاشي، خالصهمسابقههاي سازمان يافته مثل آموزش از طريق برنامه•

و آموزش دسته جمعي•  بحث كالسي

ت گيري از خود دانش تجربه مستقيم با بهره• و و يا آموز مثل اجرا وضيح مسايلي در زمينه پيشگيري از حوادث، مقررات ايمني

 واكسيناسيون 

در• و آموزش فردي مي مسايلي كه دانش موردراهنمايي  شود. آموز از مطرح شدن آن در جمع نگران

آن• و مراقبانمراقبگردش علمي كه در از آموز را از طريق آموزش، مشكالت بهداشتي دانشوداوطلبان سالمت ان هاي استفاده

 فرصت برايش بيان كنند

ها چگونگي مسواك زدن دندان مانند دهنده، آموزش توسطاز طريق نمايش•

و دندان، كمك تشكيل نمايشگاه• و مقررات ايمني هايي در زمينه بهداشت دهان  هاي اوليه

و ...•  استفاده از وسايل كمك آموزشي مثل تابلو، كارت،عكس

و از طريق كنفرانس• ها بحثها

و مشخص محدود كرد بلكه بايد توان در چارچوبي از مسايل شماره بديهي است كه برنامه آموزش سالمت مدارس را نمي دار

و زمينه بيشتر به نيازهاي دانش مي هاي اجتماعي، مذهبي، فرهنگي جامعه، آموز .كند انديشيد كه رضايت منطقي وي را فراهم

 دستورات اجرايي
د�  ستورالعمل حوزه ستاد تا مدارس مجري تدوين وابالغ

/ مدرسه� / منطقه  تشكيل كميته هماهنگي در استان

/ مدرسه� / منطقه و صدور ابالغيه جهت اعضاء در سطح استان  شناسايي

 اجراي مطلوب برنامه براساس دستورالعمل ارسالي در مدارس مجري برنامه مروج سالمت�

(كا� و اقدامات آموزشي  گانه مدارس مروج سالمت8براساس اجزاي رگاه) جهت توجيه اعضاءبرگزاري جلسات

و شهرداري� و برون بخشي به ويژه دانشگاه علوم پزشكي استان  جلب مشارك درون بخشي

 نظارت بر اجراي برنامه مروج سالمت�

 انتخاب مدارس مجري�
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 نام شهرستان ها

تعداد مدارس دوره

ابتدايي/راهنمايي 

(پسرانه)

اد مدارس دوره تعد

ابتدايي/راهنمايي 

(دخترانه)

 معيار هاي انتخاب مدارس مجري:

و مدارس روستاييمراقبمدارس منتخب شهري داراي� .،/ رابط بهداشت  تحت پوشش بهورز فعال باشند

ب� و و دلسوز در فعاليتهاي بهداشتي داشته و كاركنان عالقمند و مدارسي كه مدير رخوردار از نمايندگان انجمن اولياء

مي،مربيان فعال . در اولويت  باشند

.،درصورت امكان� و اتاق بهداشت باشند  مدارس داراي پايگاه تغذيه سالم

و پيشگامان) در مدرسه فعال يا قابل سازماندهي وفعال سازي باشد. هاي بهداشتي دانش تشكل� (بهداشتياران  آموزي

اي� و آبخوريمدرسه از لحاظ (بويژه سرويس هاي بهداشتي و وضعيت بهداشت محيط و استاندارد بوده مني ها) مناسب

و جعبه كمكهاي اوليه در مدرسه موجود باشد .  و كپسول اطفاء حريق

�.  درصورت امكان مدارس منتخب داراي خدمتگزار يا سرايدار موظف باشند

.مدارس مجري از مشاور تمام وقت يا نيمه وقت برخ�  وردار باشند

 مدارك ومستندات الزم در مدرسه مروج سالمت
 دستورالعمل اجرايي مدرسه مروج سالمت)1

 برنامه مدون آموزشي براساس نيازسنجي)2

 برنامه تغذيه سالم)3

 سالمت مدرسه پرونده)4

 ايمني مدرسههاي دستورالعمل)5

 دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم)6

 نتايج غربالگري)7

انشناسنامه سالمت دانش آموز)8

 شناسنامه سالمت كاركنان)9

 برنامه حضور وفعاليت هاي مشاوررواني اجتماعي)10
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و گزارشات)11  دفتر ثبت وقايع روزانه

 جدول فعاليت هاي فوق برنامه)12

 دفتر گزارش روزانه فعاليت هاي بهداشتي)13

 منابع آموزشي مورد نياز)14

 چك ليست ارزيابي مدرسه مروج سالمت)15

 فرم هاي خود ارزيابي مدرسه)16

 لبين سالمت دانش آموزيآمار داوط)17

 گزارش فعاليت هاي داوطلبين)18

 فرم هاي گزارش موارد بيماري)19

و دستورالعمل تكميل فرم گزارش حوادث)20  فرم

 برنامه آموزشي ومراقبت كاركنان)21

 برنامه هاي جلب مشاركت)22

با)23 و...يت هايعموق، ورزشيمراكز درماني،مراكز فرهنگي،-توجه به مراكز بهداشتي نقشه موقعيت مدرسه  خطرناك

آن)24  فهرست اسامي تيم سالمت مدرسه وگزارش فعاليت هاي

و آموزش پزشكي،تعهدات وزارت بهداشت  درمان
و تامين پوستر/ استند مدارس مروج سالمت-  تهيه

و تامين كتاب هاي آموزشي خانواده مدارس تحت پوشش( رهنمودهاي بهداشتي براي خانواده)-  تهيه

آم- و تامين كتاب هاي  وزشي رابطين بهداشت( ارتقاء بهداشت مدارس)تهيه

و تامين كتاب هاي آموزشي دانش آموزان تحت پوشش برنامه(بسته آموزشي بهداشتياران)-  تهيه

و توجيهي استان هاي-  مجري برگزاري كارگاه آموزشي

و تامين-  يا تنديس مدارس ممتاز مروج سالمتنشان تهيه

ك- و تامين بسته هاي آموزشي جهت  اركنان مدارس تحت پوشش برنامهتهيه

و دانش آموزان تحت پوشش برنامه- و تامين شناسنامه سالمت كاركنان مدارس  تهيه

و تامين پرونده سالمت مدرسه-  تهيه

 تعهدات وزارت آموزشو پرورش
 ابالغ دستورالعمل به استان هاي مجري-

و توجيهي-  همكاري در برنامه هاي آموزشي

 توزيع منابع آموزشي-

 توجيهي مدارس مجري–امه هاي نظارتيبرن-

 همكاري در اجراي اقدامات در مدارس-

و استان هاي مجري-  ابالغ اعتبارات در راستاي اقدامات برنامه به مدارس تحت پوشش

و تامين كتاب هاي آموزشي- و آموزش پزشكي در تهيه  همكاري با وزارت بهداشت، درمان
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(كميته هاي راهبري)سالمت ساختار وگردش كميته هاي مدارس مروج
براي پيشبرد برنامه وسازمان 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 

 هاي ذي نفع خواهند بود.ناتا سطح مدرسه تشكيل شود.اعضاي اين كميته ها متشكل از كليه افراد وسازم سالمت از سطح ملي

 سطح ملي

:ذي نفعان كميته اي مركب از

 در وزارت آموزش وپرورش

 قائم مقام وزيردر سالمت يا نماينده تام االختيار ايشان•

و تربيت بدني يا نماينده تام االختيار•  ايشان معاون پرورشي

و تجهيز مدارس كشور،رئيس سازمان نوسازي•  توسعه

 كارشناس مسوول سالمت•

 انجمن اوليا ومربيانكارشناس مسوول•

 تربيت بدني كارشناس مسوول•

و تجهيز مدارسسازمان نوسازي كارشناس مسوول• ، توسعه

 دروزارت بهداشت

 يا نماينده تام االختيار ايشان بهداشتيمعاون•

و مدارس مدير كل سالم• ت خانواده، جمعيت

و كار•  رئيس مركز سالمت محيط

 اداره سالمت نوجوانان،جوانان ومدارسرييس•

 سالمت نوجوانان،جوانان ومدارسكارشناس مسوول•

 سالمت محيط وكار كارشناس مسوول•

 آموزش سالمتكارشناس مسوول•

 توسعه شبكه كارشناس مسوول•

 ذينفعان خارجي

 اداره كل سالمت شهرداري•

 سازمان بهزيستي•

و سيما•  شوراي سياست گذاري سالمت صدا

 سازمان ملي جوانان•

 وظايف كميته ملي

و پرورش- و وزارت آموزش و آموزش پزشكي و بازنگري خط مشي مشترك وزارت بهداشت، درمان  تدوين

 تعهد به انجام فعاليت هاي مرتبط با برنامه مدارس مروج سالمت-
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و استقرا طرح- ر برنامه مدارس مروج سالمت بر اساس گزارش نياز سنجي هاي مربوطه در سراسر كشورريزي براي اجرا

و ضوابط مورد نياز برنامه به كميته هاي استاني- و ابالغ دستورالعمل ها  تهيه

 صدور ابالغ براي مجريان استاني-

و ابالغ اعتبارات-  برآورد هزينه ها

 تعيين امكانات موجود در سطح كشور-

و اوليابازنگري وتول- و توجيهي براي دانش آموزان، كاركنان و محتواي آموزشي با مشاركت كميته هاي استاني، يد منابع

و مدارس  شهرستاني

 توزيع منابع آموزشي با توجه به نياز استان-

 تدوين آيين نامه مدارس مجري طرح وضوابط اعطاي نشان به مدرسه-

 طراحي برنامه هاي آموزشي وتفريحي در سطح كشور-

و- و در صورت نياز اجراي دوره ها وبرنامه هاي آموزشي برنامه ريزي دوره ها وكارگاه هاي آموزشي مربيان ودانش آموزان

 همايش ها براي كميته هاي استاني

و همكاري در اجراي آموزش ها توسط كميته هاي استاني-  نظارت

و كمك به كميته هاي استاني به منظور اجراي مناسب برنامه- و استقرار مدارس مروج سالمت در استان همكاري

 مشاركت در تدوين كوريكولوم آموزشي سالمت مدارس-

و خارجي)-  طراحي نظام پايش وارزشيابي اجراي برنامه در سطح كشور( تدوين/ باز نگري چك ليست هاي مميزي داخلي

و ارزشيابي اجراي برنامه در سطح كشور- و پايش  هدايت، نظارت

و باز- و پرونده سالمت مدارس تهيه، تامين  نگري شناسنامه سالمت كاركنان، دانش آموزان

-( و اصالح آن( در صورت نياز  بازنگري دوره اي برنامه

و- و پرورش، مسئولين و وزارت آموزش و آموزش پزشكي و ارسال گزارش نهايي به وزارت بهداشت، درمان  تهيه

 دستگاه هاي ذيربط

در-  رابطه با اجراي برنامه مدارس مروج سالمت مورد نياز خواهد بود ساير اموري كه بر حسب مورد

 توجه

و پرورش: كارشناسان مسئول تربيت بدني، مشاور امور بانوان، فعاليت اردويي و-با توجه به محتوي جلسات از آموزش فرهنگي

و آموزش پزشك و از وزارت بهداشت، درمان ي: كارشناسان مسئول هنري، آموزش ضمن خدمت، تاليف كتاب هاي درسي

به عنوان عضو موقتي در جلسات حضور روان سالمت، بهبود تغذيه، مركز مديريت بيماري ها، مركز فوريت ها، ميانساالنسالمت

و شهرستاني را نيز شامل مي شود.1خواهند داشت . اين موضوع كميته هاي استاني

و اجراي فعاليت هاي مر١ و ... در زمان برنامه ريزي و يا پايگاه تغذيه مانند تبط با سالمت ميانساالن، بهبود تغذيه، سالمت روان برنامه ارتقاي سالمت كاركنان

و روان در تمام جلسات ضروري است.سالم   حضور كارشناسان مسئول ميانساالن، تغذيه
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 سطح استاني

:ذي نفعان كميته اي مركب از

 وزش وپرورشآمسازمان در

و تربيت بدني يا نماينده تام االختيار ايشان•  معاون پرورشي

 معاون آموزشي يا نماينده تام االختيار ايشان•

 كارشناس مسوول سالمت•

 انجمن اوليا ومربيانكارشناس مسوول•

و تجهيز مدارسسازمان نوسازي كارشناس مسوول• ، توسعه

و خدمات دربهداشت در دانشگاه علوم پزشكي  ماني ي،

 يا نماينده تام االختيار ايشانمعاون بهداشتي•

 سالمت نوجوانان،جوانان ومدارسكارشناس مسوول•

 آموزش سالمتكارشناس مسوول•

و كارسالمت محيط كارشناس مسوول•

 ذينفعان خارجي

 مسئولين استانداري•

 شوراي تامين بهداشت استان•

 وظايف كميته استاني

و ارائه گزارش هاي الزم و تعيين امكانات موجود در سطح استان به منظور آمادگي براي اجراي برنامه نياز سنجي در سطح استان

 به كميته ملي

ب- و ابالغ به كميته هاي شهرستانياخذ سياست ها، و دستورالعمل ها از كميته ملي  رنامه ها

 برآورد هزينه ها در سطح استان-

و نظرات به كميته ملي- و ارائه پيشنهاد ها و باز خوردها از كميته هاي شهرستاني  اخذ نقطه نظرات

 بررسي مشكالت موجود وبرنامه ريزي براي رفع آنها در سطح استان-

در- و محتواي آموزشي مشاركت  بازنگري وتوليد منابع

 مشاركت دربازنگري وتدوين آيين نامه مدارس مجري طرح وضوابط اعطاي نشان به مدرسه-

و تفريحي در سطح استان- و اجراي برنامه هاي آموزشي  طراحي

و در صورت نياز اجراي آموزش ها براي-  كميته هاي شهرستاني برنامه ريزي دوره ها وكارگاه هاي آموزشي در سطح استان

ها-  نظارت برحسن اجراي برنامه در سطح شهرستان

و خارجي در سطح شهرستان-  آموزش به مميزان داخلي

و پايش وارزشيابي برنامه در سطح استان-  هدايت، نظارت

و اعالم آن به كميته ملي- و رتبه بندي مدارس و خارجي  اخذ گزارش نتايج مميزي هاي داخلي
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و پيگيري- و اداره همكاري و نواقص مشاهده شده در مدارس از طريق مركز بهداشت رفع مشكالت ايمني، سالمت محيط

و تجهيز مدارس استان  كل نوسازي، توسعه

و عملكرد به سطح باالتر-  ارسال گزارش جلسات

 انجام ساير اموري كه بر حسب مورد از طرف كميته ملي اعالم مي گردد-

 سطح شهرستاني

 مطابق با كميته استاني ذي نفعان كميته اي مركب از

 ذينفعان خارجي

 مسئولين فرمانداري•

 شوراي تامين بهداشت شهرستان•

و .............)•  مسئولين كانون هاي فرهنگي، هنري( مساجد، شهرداري

 وظايف كميته شهرستاني

و مشكالت موجود در سطح شهرستان- و تعيين امكانات  نياز سنجي

و ابالغ به كميته هاي مدارساخذ سياست ها، برنامه- و دستورالعمل ها از كميته استاني  ها

و نظرات به كميته استاني- و ارائه پيشنهاد ها و باز خوردها از كميته هاي مدارس  اخذ نقطه نظرات

 تعيين مدارس مجري در سطح شهرستان-

 برآورد هزينه ها در سطح شهرستان-

 آنها در سطح شهرستانبررسي مشكالت موجود وبرنامه ريزي براي رفع-

و تفريحي در سطح شهرستان- و اجراي برنامه هاي آموزشي  طراحي

 مشاركت دربازنگري وتدوين شرح وظايف وآيين نامه اجرايي مدارس مجري برنامه وضوابط اعطاي نشان-

و در صورت نياز اجراي آموزش-  ها براي برنامه ريزي واجراي دوره ها وكارگاه هاي آموزشي در سطح شهرستان

 كميته هاي مدارس

تشكيل تيم مميزي خارجي( اعضاي نيم مميزي خارجي عبارتند از كارشناسان مركز بهداشت شهرستان شامل: كارشناسان-

و مدارس و كار-بهبود تغذيه-آموزش سالمت-سالمت نوجوانان، جوانان مركز مديريت-ميانساالن-سالمت محيط

و صالحديد كميته شهرستاني قابل تغيير مي باشد) بيماري ها كه بنا به نيا ز

و اعالم رتبه مدارس به كميته استاني- (  پايش وارزشيابي مدارس مجري طرح( مميزي خارجي

و پايش وارزشيابي برنامه در سطح شهرستان-  هدايت، نظارت

ف- و در صورت نياز ارائه مشاوره هاي  ني به مدارس مجري برنامه نظارت بر حسن اجراي برنامه در سطح مدارس

كل- و اداره و نواقص مشاهده شده در مدارس از طريق مركز بهداشت و پيگيري رفع مشكالت ايمني، سالمت محيط همكاري

و تجهيز مدارس شهرستان  نوسازي، توسعه

و عملكرد به سطح باالتر-  ارسال گزارش جلسات

ي اعالم مي گرددانجام ساير اموري كه بر حسب مورد از طرف كميته استان-
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 سطح مدرسه

ازكميته سالمت مدرسه : مركب

) مدرسهاجرايي مدير مدرسه يا معاون• ( رئيس كميته

يا• ) مدرسه رابط بهداشتمربي بهداشت ( دبير

 پرورشي مدرسه مراقب•

 نمايندگان معلمين مدرسه•

 منتخب داوطلبان سالمت•

 يا شوراي دانش آموزي مدرسه نمايندگان دانش آموزان•

 مسؤول بوفه وتهيه وتوزيع مواد غذايي•

 نماينده شوراهاي محلي•

 نماينده انجمن اولياومربيان•

 توجه:

و ماهيت جامعه و با توجه به نيازهاي بهداشتي و كميته شهرستاني و صالحديد رئيس كميته مدرسه اعضا كميته مدرسه با نظر

و هدايت فعاليت هاي سال و دانش آموزان مدرسه قابل افزايش است. اين تيم رهبري و كاركنان مت را در مدرسه به عهده دارد

 را جهت ترويج مفهوم مدارس مروج سالمت آماده مي كند. 

 فعاليت تيم مدرسه شامل موارد زير خواهد بود:

و تدوين يك برنامه عملياتي• و ايجاد يك ديدگاه مشترك  مديريت در توسعه

مهتهيه برنامه زمانبندي براي اجراي برنا•

و زمانبندي•  اجراي برنامه مطابق برنامه عملياتي

و تعيين مسئوليت ها براي اجراي فعاليت ها به طور آشكار•  طراحي شيوه نظارت بر فعاليت هاي انجام شده از برنامه عملياتي

ي انجام شده•  تهيه گزارش فعاليت ها

و نيز زمان برگزاري جلسات• و توقعات اعضاي تيم  تشريح وظايف

و اجرايه• و برنامه ريزي و اعضاي جامعه دايت يا هماهنگي در جهت ارايه روش هاي ارائه اطالعات به كاركنان مدرسه

و كاركنان  دوره هاي آموزشي براي دانش آموزان، اوليا

و درمان.• و بهداشت  برقراري ارتباط با كاركنان بخش آموزش

دا14و8به طور ايده آل تيم سالمت مدرسه بين  رد.عضو

 وظايف كميته مدرسه

و نصب آن در محل هاي قابل ديد در مدرسه- و تعهد خط مشي سالمت مدرسه توسط مدير مدرسه  تدوين

 برآورد وپيگيري تامين منابع آموزشي-

 برآورد نياز هاي بهداشتي مدرسه-

 كمك به تعيين موضوعات بهداشتي كه براي مدرسه از اولويت برخوردارند-

سا- ي  النهبرآورد هزينه ها
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 همكاري در جهت جلب مشاركت جامعهارتباط با شوراهاي محلي وساير افراد جامعه-

 بررسي مشكالت موجود وبرنامه ريزي براي رفع آنها در سطح مدرسه-

تر- و امن و دولت مي توانند از آن طريق مدارس را به مكان هاي سالم تر تصميم گيري در مورد روشي كه رهبران جامعه

و خيابان هاي مجاور مدرسه، جمع مبدل سازند ما نند ساختن توالت هاي بهداشتي، كاهش تردد وسايل نقليه در جاده ها

و برطرف كردن ساير آلودگي ها  آوري زباله ها

 بررسي مشكالت بهداشتي موجود در سطح محله وبرنامه ريزي براي رفع آنها از طريق جلب مشاركت جامعه-

و محتواي آموزشي ارايه پيشنهاد براي بازنگري وتول-  يد منابع

 برنامه ريزي فعاليت هاي داوطلبانه-

و كاركنان، نماينده اولياء- تشكيل تيم مميزي داخلي مدرسه متشكل از مراقب سالمت/ رابط بهداشت مدرسه، نماينده معلمان

و نماينده   دانش آموزاندانش آموزان

oان  تخاب شوديك نفر از افراد تيم بايد به عنوان سر مميز

oغ داشته باشندبايد از طرف مدير مدرسه ابالتيم كليه اعضا

 برنامه ريزي براي انجام دوره اي مميزي داخلي-

 كاري با مميزان خارجيهم-

ي ارايه خدمات ومراقبت هاي سالمت وآموزش سالمت در سطح مدرسه-  نظارت بر اجراي برنامه ها

و تفريحي در سطح مدرسهنما،برگزاري نمايشگاه، بسيج، مسابقات- و طراحي دوره هاي آموزشي و...باموضوعات سالمت  يش

 برنامه ريزي براي مشاركت داوطلبان در برنامه هاي ملي ومحلي سالمت-

و برنامه هاي مراكز بهداشتي، درماني-  كمك به افزايش ارتباط بين مدرسه

 نظارت بر اجراي برنامه مراقبت هاي سالمت كاركنان-

پ- و و نواقص مشاهده شده در مدارس از طريق كميته هاي شهرستانيهمكاري  يگيري رفع مشكالت ايمني، سالمت محيط

و تععين انتظامات- و امنيت مدرسه مانند ترده كشي  برداشتن گام هايي به منظور ارتقاي ايمني

و تشويق اعضا به ادامه كار-  تهيه گزارش

 ارسال گزارش جلسات به سطح باالتر-

ا-  موري كه بر حسب مورد از طرف كميته شهرستاني اعالم مي گرددانجام ساير

ي تشكيل جلسات كميته ها و نحوه  زمان

 زمان تشكيل جلسات

هر� ( حداقل6كميته كشوري  بار در در طول سال تحصيلي)2ماه يكبار

هر� ( حداقل3كميته هاي استاني  بار)4ماه يكبار

هر�  بار)6( حداقل ماه يكبار2كميته هاي شهرستاني

( حداقل�  بار)9كميته هاي مدرسه هر ماه يكبار

 توجه:

 در صورت نياز تعداد جلسات كميته ها افزايش خواهد يافت.
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ي تشكيل جلسات  نحوه

 كميته ها بايد حداقل با تعداد نصف بعالوه يك نفر تشكيل گردد

و دبير كميته بايد در جلسات حضور داشته باشند  رئيس

و هر رئياعضاء، و بنا به صالحديد اعضاي كميته ها و منشي كميته ها با توافق و يا قابل تغيير/ هر سالماه6س، دبير يكبار تعيين

 خواهند بود.

 به مدارس نشانفرآيند ارزيابي واعطاي
م،مدارسانتخاب بعد از دير چك ليست مميزي داخلي در اختيار مدرسه قرار داده خواهد شد. اين چك ليست توسط

و در صورت  و به كميته شهرستاني تحويل مي شود. اين كميته موظف است چك ليست را بررسي يا فرد منتخب مدير تكميل

را 100از امتياز80تاييد(كسب حداقل  ازامتياز كل) مميزي خارجي چك ليست هاي مربوطه انجام دهد. در صورت با استفاده

م درسه فرصت داده مي شود تا براي رفع مشكالت اقدام نمايد. پس از گذشت يك ماه عدم كسب حداقل امتياز الزم، يك ماه به

و در خارجي نهايي پس از انجام مميزي انجام خواهد شد.و به دنبال آن مميزي خارجي ورفع مشكالت، مجدد مميزي داخلي 

و به ترتيب زير مدرسهامتياز،80حداقل صورت كسب  رتبه بندي خواهد شد. به عنوان مروج سالمت شناخته شده

 امتياز 100ستاره........................5مدرسه مروج سالمت☺

 امتياز95-99ستاره........................4مدرسه مروج سالمت☺

 امتياز90-94ستاره........................3مدرسه مروج سالمت☺

 امتياز85-89 ستاره........................2مدرسه مروج سالمت☺

 امتياز80-84ستاره........................1مدرسه مروج سالمت☺

 توجه:

و اعطاي مجدد نشان به كسب امتياز الزم در مميزي خارجي-  وابسته است.نهايي اين فرآيند هر سال تكرار خواهد شد

كه80كسب حداقل- :% امتياز ها در هر بخش نيز ضروري است، به اين معني

oدر بخش ارائه خدمات باليني در مدرسه11مدرسه بايد در بخش برنامه جامع آموزش سالمت حداقل مميزي داخليدر ،

، در بخش تحرك فيزيكي10، در بخش بهبود تغذيه در مدارس حداقل18، در بخش سالمت محيط مدرسه حداقل13حداقل

اي6كنان حداقل، در بخش ارتقاي سالمت كار4و فعاليت بدني در مدارس حداقل و مشاوره ، در بخش خدمات سالمت روان

وومشاركتو در بخش10در مدارس حداقل و شبكه داوطلبان سالمت الدين دانش جامعه در برنامه هاي سالمت در مدرسه

 امتياز كسب كرده باشد.8حداقل نيز آموزان

oهمچنين مدرسه بايد در بخش برنامه جامع.دامتياز به مديريت مدرسه مروج سالمت اختصاص دار5در مميزي خارجي

در17، در بخش سالمت محيط مدرسه حداقل12، در بخش ارائه خدمات باليني در مدرسه حداقل10آموزش سالمت حداقل  ،

و فعاليت بدني در مدارس حداقل9بخش بهبود تغذيه در مدارس حداقل ، در بخش ارتقاي4، در بخش تحرك فيزيكي

و مشاوره اي در مدارس حداقل6حداقل سالمت كاركنان الدينومشاركتو در بخش9، در بخش خدمات سالمت روان

و شبكه داوطلبان سالمتو  امتياز كسب كرده باشد.8نيز حداقل دانش آموزانجامعه در برنامه هاي سالمت در مدرسه
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 چك ليست هاي مميزي خارجي دو بخش است:

كد مدرسه كه توسط مسئول ملي برنامه به مدرسه،صات عمومي مدرسه شامل نام مدرسهمربوط به مشخ"الف"چك ليست

و شماره تلفن مدرسه، منطقه( شهري، روستايي يا عشايري)، يا پسرانه،دخترانه(نوع مدرسه تحصيلي، مقطعتعلق مي گيرد،آدرس

ن و پايه دانش آموزان،ها كالستعداد،تعداد دانش آموزان به تفكيك پايه تحصيلي،ام مدير مدرسهمختلط)، به تفكيك جنس

ان، دانش مراقبتحصيلي، تعداد كالس ها به تفكيك پايه تحصيلي، تعداد افراد مشاركت كننده در ارتقاءسالمت مدرسه ( اوليا، 

وآموزان،  ان، مراقب، ( اوليا تعداد اعضا آموزش ديده تيم مروج سالمت در مدرسه، افراد شوراهاي محلي)، كاركنانسايرمعلمان

ودانش آموزان،  تعداد دانش آموزاني كه بطور فعال در برنامه هاي مروج سالمت، افراد شوراهاي محلي)،كاركنانسايرمعلمان

، مراقب سالمتنام،منطقه آموزش وپرورشو پايه تحصيلي، مساحت مدرسه وفضاهاي آموزشي، درگيرند به تفكيك جنس

ا طرح  تعدادمعلمين وساير كاركنان.،تعداد داوطلبان دانش آموزي،جرا مي شود مانند بهداشتيارانهاي بهداشتي كه در مدرسه

به"ب"هاي چك ليست  شاخص هاي مدارس مروج سالمت شامل چك ليست هاي:مربوط

 آموزش سالمت برنامه جامع.1

 ارائه خدمات باليني در مدرسه.2

 مدرسه در سالمت محيط.3

 در مدرسهتغذيه بهبود.4

 بدني در مدرسهفعاليتو فيزيكي تحرك.5

 ارتقاي سالمت كاركنان مدرسه.6

و خدمات.7  در مدرسهمشاوره اي سالمت روان

وومشاركت.8 و شبكه داوطلبان سالمت الدين  دانش آموزان جامعه در برنامه هاي سالمت در مدرسه

و مقررات مالي  بودجه،قوانين
و پيشگيري 127500اعتبارات از رديف و برنامه دفتر سالمت و پرورش دفتر 1290009رديف 30302وزارت آموزش

و آموزش پزشكي به استان ابالغ مي و مدارس وزارت بهداشت، درمان به سالمت جمعيت، خانواده و قابل تخصيص گردد

 باشد. مدارس مجري طرح مي
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 چك ليست ها:

 چك ليست مميزي داخلي

 امتياز كلها فعاليت
 امتياز

 كسب شده
تمالحظا

13برنامه جامع آموزش سالمت در مدارس-1

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

 مروج سالمت در مدرسه
2

كاركنان با حضور كارشناسان،معلمان،آموزان برگزاري جلسات توجيهي دانش•

 بهداشت مدارس شهرستان 
2

م• و منابع آموزشي گانه8براي هر جزء از اجزاي رتبط با سالمتي وجود مطالب

HPS
4

1 هاي بهداشتي هاي بهداشتي طبق تقويم مناسبت اجراي فعاليت•

و كاركنان در قالب، معلمان آموزان هاي بهداشتي ويژه دانش ارائه آموزش•

و ...  شيوه آموزشي)2(استفاده از حداقل سخنراني، مسابقات، نمايش
4

17ه خدمات باليني در مدرسهارائ-2

2 آموز وجود يك شناسنامه سالمت براي هر دانش•

2 آموزان مدرسه واكسيناسيون دانش•

و شناسايي موارد نيازمند ارجاع• 2 انجام غربالگري در مدارس

2 هاي اوليه استاندارد در مدرسه كمك وجود جعبه•

دييكوجود حداقل• 1 هاي اوليه ده براي انجام كمكنفر فرد آموزش

2 پيگيري موارد ارجاع شده•

2 كامل وجود اتاق بهداشت مجهز•

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

 تعيين شده
2

2 وجود پرونده تكميل شده سالمت مدرسه•

22سالمت محيط در مدرسه-3

و فضا• 2ي مناسب مدرسهمكان

•... و 2 فضاي مناسب كالس ها، آزمايشگاه

به آب آشاميدني سالم• 4 دسترسي

و توالت• 2 هاي بهداشتي دستشويي
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1 دفع بهداشتي فاضالب•

و حرارت كافي، صدا، رطوبت، تهويه كالس• و ....... نور 2 ها، آزمايشگاه

2 ايمني محيط مدرسه•

ز• و وجود سطل زبالهدفع بهداشتي 1 هاي كافي باله

و اقدامات مؤثر پيشگيري از حوادث• 2 رعايت ايمني

و تميزي محيط مدرسه• 2 پاكيزگي

1 اهتمام در ايجاد فضاي سبز در مدارس•

1 فعاليت هاي زيست محيطي•

13بهبود تغذيه در مدارس-4

و تجهيزات پاي• و رعايت فضاي فيزيكي 3 گاه تغذيه سالموجود

و غير مجاز در معرض ديد دانش• نصب دستورالعمل مواد خوراكي مجاز

 آموزان
1

و مصرف مواد خوراكي سالم• 2 رعايت فروش

و بازديد منظم از بوفه• و نظارت توسط مراقب سالمت/ رابط بهداشت

و معاونت بهداشتي  و پرورش  كارشناسان آموزش
2

و فروشنده داشتن گواهي صحت• و مجوز فعاليت متصدي پايگاه سالمت

 مواد خوراكي
2

2 هاي فرهنگ سازي تغذيه سالم در مدارس برنامه•

1 نظارت بر اجراي صحيح شير مدارس•

و فعاليت-5 5بدني در مدارستحرك فيزيكي

و تربيت بدني انجام فعاليت جسمي دانش• 1 آموزان در زنگ ورزش

1 اي فعاليت هاي فوق برنامه اجر•

و فرهنگي• 1 اجراي برنامه هاي آموزشي

آموزان در ورزش فراهم آوردن فرصت مناسب براي حضور تمامي دانش•

 صبحگاهي 
1

1آموزان در مدرسه فراهم آوردن حداقل امكانات الزم براي فعاليت جسمي دانش•

8ارتقاي سالمت كاركنان مدرسه-6

و كاركنانوجو• 2د يك شناسنامه سالمت براي هر يك از معلمان

و انجام غربالگري ساليانه• و شناسايي موارد نيازمند ارجاعمعلمان 2 كاركنان

2 پيگيري موارد ارجاع شده•
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و كاركنان• اهتمام در ايجاد تسهيالت اجتماعي، تفريحي، ورزشي براي معلمان

 مدرسه 
1

كا• و ركنان مدرسه در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مرتبط شركت معلمان

 با سالمت 
1

و مشاوره-7 12اي، در مدارسخدمات سالمت روان

2 وجود مشاور تمام وقت يا نيمه وقت•

و تفريحي در مدارس وجود برنامه• 2 هاي اجتماعي

رو آموزش مهارت• به دانش آموزان در مدارس براساس كتابچه ان هاي زندگي

 بهداشتيار در سا عات پرورشي توسط آموزگاران دوره ديده
1

1 آموزش اولياي دانش آموزان در زمينه مهارت هاي فرزند پروري•

و رفتارهاي پرخطر آموزان در معرض خطر آسيب شناسايي دانش• 2 هاي اجتماعي

و آموزان در معرض خطر آسيب ارائه خدمات خاص به دانش• هاي اجتماعي

و خانواده هايشانرف  تارهاي پرخطر
1

به• و ارائه خدمات و رفتاري در دانش آموزان شناسايي اختالالت رواني

و مراقبت دانش  آموزان شامل ارجاع، پيگيري
2

و رواني دانش آموزان• 1 عدم اجراي تنبيهات جسمي

و جامعه در برنامه-8 ومشاركت والدين شبكههاي ارتقاي سالمت در مدارس

 آموزان داوطلبان سالمت دانش
10 

و مربيان• 2 بررسي مسائل سالمت مدرسه در انجمن اولياء

و پشتيباني سازمان ها، انجمن• از جلب مشاركت و ... هاي محلي، خيرين

(مالي، نيروي انساني، ...)  مدرسه مروج سالمت
1

ي آموزش سالمت براي خانواده هاي دانش• و اعضاي اجرا برنامه ها آموزان

و مرتبط با مدرسه  جامعه پيرامون
2

(در• 1 گروه اصلي)5وجود تيم بهداشتياران آموزش ديده در مدرسه

1 اقدامات مؤثر در ارتقاء فعاليت بهداشتياران•

1 فعال بودن شبكه داوطلبان سالمت دانش آموزي در مدرسه•

1 آموزش سالمت توسط همساالن آموزش دهنده•

1 فعال بودن شوراي دانش آموزي در مسائل مربوط به سالمت مدرسه•

 100جمع
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 دستورالعمل تكميل مميزي داخلي:

 برنامه جامع آموزش سالمت در مدارس-1

امتياز، وجود نشان مدرسه1كه در مدرسه آموزش داده مي شود مشخص باشد عناوين آموزشيكه در آن برد يك وجود•

 امتياز)2(جمع امتياز، در غير اينصورت امتياز صفر1 مروج سالمت

و كاركنان براي، جلسه1دانش آموزان براي برگزاري جلسه توجيهي• كبا1معلمان ارشناسان بهداشت مدارس حضور

 امتياز)2(امتياز شهرستان 

و منابع آموزشي مرتبط با سالمتي• ووجود مطالب و پمفلت يا نصب تراكت و فيلم در قالب بروشور هاي پوستر آموزشي

 امتياز)4(جمع امتياز0/5 گانه مدارس مروج سالمت8جزء از اجزاي هر براي آموزشي 

و عدم اجرا صفر امتياز(جمعا5/0، يك فعاليت1دو فعاليت بهداشتي طبق تقويم مناسبت هاي بهداشتيحداقل اجراي• 1متياز

 امتياز)

به• ي آموزشي آموزش هاي و كاركنان ارائه دو شيوه ي آموزشي براي معلمان و دو شيوه يك4داشتي براي دانش آموزان ،

ي آموزشي براي هر كدام و عدم اجرا صفر امتياز(جمع2شيوه  امتياز)4امتياز

 ارائه خدمات باليني در مدرسه-2

از وجود• و زير90تا50، بين2% دانش آموزان90شناسنامه سالمت براي بيش ا50% يك  امتياز)2(جمع متياز % صفر

و زير 100تا90% دو، بين90واكسيناسيون باالي•  امتياز)2(جمع % صفر امتياز90% يك

و ارجاع•  امتياز)2(جمعو عدم اجرا صفر امتياز1، ناقص2كامل موارد در انتهاي هر فصل مطابق دستورالعمل غربالگري

ايمطابق مقرركه بطور كامل وجود جعبه كمك هاي اوليه• جود جعبه كمك هاي اوليه كه بطورو،2است ات بهداشت حرفه

م  امتياز)2(جمع صفر امتيازجعبه كمك هاي اوليه عدم وجودو1طابق مقررات بهداشت حرفه اي نيست كامل

اي وجود حداقل يك نفر فرد آموزش ديده براي انجام كمك• و عدم وجود صفر1هاي اوليه مطابق مقررات بهداشت حرفه

 امتياز)1(جمع تيازام

 امتياز)2(جمعو عدم اجرا صفر امتياز1، ناقص2پيگيري كامل موارد ارجاع شده در انتهاي هر فصل مطابق دستورالعمل•

و عدم وجود صفر1، تجهيزات ناقص2آئين نامه بهداشت محيط مدارس28وجود اتاق بهداشت مجهز كامل مطابق ماده•

 امتياز)2امتياز(جمع

مراقب سالمت يا رابط بهداشت در مدارس به طور منظم ويا با برنامه تعيين شده بر اساس آئين نامه اجرايي تامين، وجود•

و اجتماعي دانش آموزان حداقل  و ارتقاي سالمت جسمي، رواني از2روز در هفته3حفظ و عدم وجود صفر1روز3، كمتر

 امتياز)2امتياز(جمع

 امتياز)2و عدم تكميل صفر امتياز(جمع1، ناقص2مطابق دستورالعمل تكميل شده پرونده سالمت مدرسه وجود•

(مطابق آئين نامه بهداشت محيط مدارس) سالمت محيط در مدرسه-3
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و فضاي مدرسه• و ..... اگر مكان  امتياز2است مناسباز نظر محل احداث، مساحت زمين، نقشه ساختماني

كال• و... مناسب است اگر ديوارها، كف، سقف، ابعاد  امتياز2س ها، آزمايشگاه

آبخوري متناسب با تعداد دانش آموزان باشد،، حجم آب مورد استفاده اگر آب مصرفي مورد تاييد بهداشت محيط محل باشد•

و بهداشتي باشدواز سرويس هاي بهداشتي كامالً مجزا، دانش آموز يك آبخوري)45(براي هر به تعداد كافي  امتياز4جمع سالم

و بهداشتي• و توالت ها سالم هرو به تعداد كافي اگر دست شويي (براي هر40باشند و براي دانش60دانش آموز يك توالت

و قابل استفاده باشد آموز يك دستشويي)  امتياز2واگر لوله كشي صابون مايع در مدرسه وجود داشته

 تيازام1اگر دفع فاضالب به روش بهداشتي انجام مي شود•

و حرارت اگر• و ... نور و تهويه مناسب باشد كافيكالس ها، آزمايشگاه و شرايط آن ها از نظر صدا، رطوبت  امتياز2باشد

 امتياز2و .... ايمن باشد ايمنيوسايل اطفاء حريق، راه هاي فرار، اصول طراحي سازه هاي اگر محيط مدرسه از نظر•

ت• و در ساير قسمت ها وجود سطل زباله كافي در كالس ها به  امتياز1و دفع بهداشتي زبالهناسب مساحت هر كالس

و اقدامات پيشگيري از حوادث• و اطفاء حريق،/ پله ها، بالكنامتياز(2 رعايت ايمني وتراس، وسايل اعالم )......حوض

و تميزي محيط مدرسه•  امتياز2پاكيزگي

آن،1 متر مربع5/0به ازاي هر دانش آموز فضاي سبز• و فقدان فضاي سبز صفر امتياز5/0كمتر از

و جداسازي زباله• وو صرفه جويي در مصرف كاغذ اگر در مدرسه اقداماتي براي تفكيك مانند قرار دادن سطل هاي جداگانه

هاآموزش دانشآ  امتياز1انجام مي شود موزان براي استفاده از آن

 بهبود تغذيه در مدارس-4

آن1ه كه مواد خوراكي به عنوان ميان وعده از طريق آن به دانش آموزان عرضه مي گردد وجود مكاني در مدرس• ، ساختمان

 امتياز)3امتياز( جمع1الزم تجهيزات وجودو1مطابق با آئين نامه بهداشت محيط مدارس باشد

و جدول مواد غذايي كه عرضه آن در پايگاه هاي تغذيه• سالم غير مجاز است در محل اگر فهرست مواد غذايي قابل عرضه

و كاركنان نصب شده باشد  و در معرض ديد دانش آموزان ) در غير اينصورت صفر امتياز5/0و غير مجاز نيز5/0(مجاز1مناسب

و تعاوني هاي مدارس رعايت فروش انواع خوراكي هاي بسته بندي شده• ،5/0مطابق دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم

 امتياز)2امتياز(جمع1به شرط داشتن كليه شرايطو غذاهاي پخته شده5/0سالم شامل لقمه سالم كي هايخورامصرف

و بازديد منظم بوفه• وو معاونت بهداشتيو توسط كارشناسان1توسط مراقب سالمت/ رابط بهداشت نظارت يا آموزش

 امتياز)2امتياز(جمع1نيز پرورش 

و تعاوني هاي مدارس اگر فروشنده مواد خوراكي شرايط الزم براي اخذ تاييد مطابق دستورالعمل بهداشتي• پايگاه تغذيه سالم

و فروش مواد خوراكي را داشته باشد نيز1كار در پايگاه تغذيه سالم را داشته باشد صالحيت  1و شرايط الزم براي تصدي پايگاه

 امتياز)2امتياز(جمع
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و مناسبت هاي تغذيه اي،، اجتماعي نظير انجام برنامه هاي فرهنگي، آموزشي• و ... براي جشنواره غذا تشويق دانش آموزش

و كاركنان به استفاده از مواد خوراكي سالم  ،2بيشتر از دو برنامهو استفاده نكردن از مواد خوراكي كم ارزش تغذيه اي آموزان

صف1يك يا دو برنامه  امتياز)2امتياز(جمعرو عدم اجراي برنامه هاي فرهنگ سازي تغذيه

و مصرف• ي نگهداري، توزيع ي صحيح نگهداري امتياز1در مدارس مواد غذايي نظارت بر نحوه ي5/0(نحوه و نحوه

 امتياز)5/0صحيح مصرف

و فعاليت-5  بدني در مدارس تحرك فيزيكي

و تربيت بدني دانش آموزان فعاليت هاي بدني انجام مي دهند•  در غير اينصورت صفر امتياز1اگر در زنگ ورزش

 امتياز1آموزان در ورزش صبحگاهي حضور تمامي دانش فرصتدر صورت فراهم بودن•

و ............. راه پيمايي، اجراي فعاليت هاي فوق برنامه مانند•  امتياز1كوهنوردي، تيم هاي ورزشي

مع• و تشويق دانش آموزان، و اولياء به انجام فعاليت فيزيكياجراي برنامه هاي آموزشي در خصوص اهميت  مزاياو لمان

بي ناشي ومعايب باو ... نويسي، نقاشي نويسي، قصه مسابقات مقاله برگزاريوامتياز5/0آناز ناشي يهاي بيمارو تحركي از

 امتياز5/0 چاقي مضرات نكردن، معايب ورزش ورزش، مزاياي مانند موضوعاتي

و وسايل اگرحداقل امكانات مانند محيط• (هر1آموزان در مدرسه فراهم باشد براي فعاليت جسمي دانشالزم مناسب امتياز

 امتياز)5/0كدام 

 ارتقاي سالمت كاركنان مدرسه-6

از وجود• و كاركنان90شناسنامه سالمت براي بيش و زير90تا50، بين2% معلمان (جمع50% يك  امتياز)2% صفر امتياز

 امتياز)2امتياز(جمع1و شناسايي موارد نيازمند ارجاع1انجام غربالگري•

 امتياز)2و عدم اجرا صفر امتياز(جمع1، ناقص2پيگيري كامل موارد ارجاع شده مطابق دستورالعمل•

تسهيالت استفاده از مكان هاي ورزشي، شركت در اردو هاي زيارتي، تفريحي ورزشي مانند تفريحي، اجتماعي، اگر تسهيالت•

.  امتياز1.. فراهم باشدو

و كاركنان در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت•  امتياز1مرتبط با سالمت شركت دارند اگر معلمان

و مشاوره-7  در مدارس،اي خدمات سالمت روان

 امتياز)2(جمعو عدم وجود مشاور صفر امتياز1، نيمه وقت2وجود مشاور تمام وقت•

(مانند اردوهاتفوهاي اجتماعي وجود برنامه• . ،اجراي مناسبتريحي در مدارس و  امتياز1..) ها

و ساير فعاليت هاي زندگي در زمينه مهارت به منظور توانمند سازي آنها آموزش دانش آموزان• از طريق برگزاري كالس ها

 امتياز1توسط آموزگاران دوره ديده آموزشي هاي 

ود سازي آنها به منظور توانمنآموزش اولياي دانش آموزان• در زمينه مهارت هاي فرزند پروري از طريق برگزاري كالس ها

 امتياز1دوره ديده افرادساير فعاليت هاي آموزشي توسط 
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و رفتارهاي پرخطر(مانند فرزندان طالق، فقر آموزان در معرض خطر آسيب دانش% 100تا90شناسايي• هاي اجتماعي

و ...) سوء خودكشي، اقتصادي، بيش فعالي،  و زير90تا50، بين2مصرف مواد، سيگار (جمع50% يك  امتياز)2% صفر امتياز

و رفتارهاي پرخطر آموزان در معرض خطر آسيب ارائه خدمات خاص به دانش• 1و خانواده هايشان1هاي اجتماعي

 امتياز)2(جمع متيازا

و رفتاري در دانش آموزان• خاارو1 شناسايي اختالالت رواني و حمايتي نظير ارجاع، پيگيري ئه  مراقبتو دمات مداخله اي

و ثبت موارد مذكور در شناسنامه بهداشتي آنها  امتياز)2امتياز(جمع1 زير نظر مديريت مدرسه

و رواني دانش آموزان مانند• كتك زدن، بيرون انداختن از كالس، ايستاده نگهداشتن در تهديد، عدم اجراي تنبيهات جسمي

و ..  امتياز1. كالس

و جامعه در برنامه-8 و شبكه داوطلبان سالمت دانش مشاركت والدين  آموزان هاي ارتقاي سالمت در مدارس

كه• و مربيان فعال است ات موضوعآن در جلساتو1بطور مرتب تشكيل جلسه مي دهد اگر مدرسه داراي انجمن اولياء

 امتياز)2(جمع1بهداشتي بررسي شده است 

و• و معنوي پشتيباني مشاركت هاسمالي و نيمه دولتيي ازمان انجمن هاي محلي مانند،مانند شهرداري مناطقدولتي

و روستا شوراهاي و ... مانند خيرسازمان هاي غير دولتيو شهر  امتياز1ين

ها• سال1اجراي برنامه هاي آموزشي براي خانواده مت مدرسه ارتباط دارند وبراي افراد جامعه پيرامون مدرسه كه به نحوي به

و...   امتياز1مانند فروشنده هاي مواد غذايي

در• و اگر وجود ندارد صفر1گروه دارد3امتياز، اگر حداقل2گروه اصلي را دارد5اگر مدرسه تيم بهداشتياران آموزش ديده

 امتياز.

و ...• براي ارتقاء فعاليت هاي بهداشتياران انجام مي اگر اقداماني مانند تشكيل كالس هاي مدون / جلسات مستمر آموزشي

 امتياز1شود 

 امتياز1اگر شبكه داوطلبان سالمت دانش آموزي فعال وجود دارد•

 امتياز1اگر برنامه هاي آموزش سالمت توسط همساالن آموزش داده مي شود•

و حل مشكالت) اگر شوراهاي دانش آموزي فعال در زمينه سالمت مدرسه•  امتياز1وجود دارد(شناسايي

هر بخش طبق جدولو امتياز80اگر مجموع امتيازها حداقل بررسي چك ليست مميزي داخلي توسط كميته شهرستاني پس از

مدرسه شرايط الزم براي انجام مميزي حارجي اوليه را دارا است، در غير اينصورت بايد پس از رفع، باشدبراي رتبه بندي ارائه 

م و در صورت اطمينان از امتياز كسب شده مراتب به كميته شهرستاني براي انجام شده ميزي داخلي انجام مشكالت دوباره

 مميزي خارجي اطالع داده شود.
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 چك ليست هاي مميزي خارجي:

 چك ليست مدارس مروج سالمت

 كلي مدرسه مروج سالمت مشخصات-"الف"چك ليست

��-��-��-��كد مدرسه..............................................................................................نام مدرسه

.......................................................................................................................................................:مدرسهآدرس

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

: �عشايري�روستايي�شهريمنطقه

�دبيرستان�راهنمايي�ابتدايي:مقطع تحصيلي

�غيره با ذكر نام�غيرانتفاعي�مدرسه: دولتينوع

: ....................................................................نام مدير مدرسه

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

............: ............................. تعداد كاركنان: معلمين........................... ساير كاركنان .............................موزانآتعداد دانش

( بطور متوسط) : ............... ........................................مساحت مدرسه: ............................................. مساحت فضاهاي آموزشي

به تفكيك پايه تحصيلي:تعداد دانش آموزان

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

به تفكيكتعداد كالس پايه تحصيلي:ها

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

( مشاركت كننده در ارتقاء سالمت مدرسه):تعداد اعضا آموزش ديده تيم مروج سالمت

.���شوراهاي محلي  ...�� ساير كاركنان�� معلمين.���دانش آموزان.��� مربيان.��..اولياء

كه بطور پايه تحصيلي:به تفكيكهمكاري دارندفعال در برنامه هاي مروج سالمتتعداد دانش آموزاني

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

و مستندات الزم درآيا امومدرسه مروج سالمتمدارك �خير�هبلامتياز)1ست؟(جود

و صورجلسات آن موجود است؟( �خير�هبلامتياز)5/0آيا كميته سالمت مدرسه مطابق دستورالعمل تشكيل شده

به حل آنها اقدام كرده است؟( و نسبت �خير�هبلامتياز)5/1آيا كميته سالمت مدرسه مشكالت را شناسايي

�خير�هبلامتياز)5/1عملياتي به منظور حل مشكالت سالمت مدرسه تهيه شده است؟(آيا برنامه

و ساير و پرورش و جلب همكاري، به سطوح مديريتي آموزش و اجرايي به منظور جلب حمايت هاي مالي آيا مشكالت سالمت مدرسه

� خير�هبل امتياز)5/0سازمان هاي مرتبط گزارش شده است؟(
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 شاخص هاي مدرسه مروج سالمت-"ب"چك ليست

 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 جامع آموزش سالمت برنامه چك ليست-1 12

1 مشاهده تابلوي اطالع رساني

آموزشيهاياطالع رساني در خصوص فعاليتآيا تابلو

 وجود دارد؟ المت در مدرسهسمدرسه مروج

� خير�هبل

1 مشاهده نشان مدرسه
د؟مدرسه مروج سالمت در مدرسه وجود دارنشانآيا

� خير�هبل

و مستندات 1 مشاهده مدارك

كننده برنامه هاي آموزشي مروجآيا فردي به عنوان هماهنگ

 سالمت در مدرسه تعيين شده است؟

� خير�هبل

2 مشاهده مستندات جلسات

و كاركنانآيا جلسات توجيهي براي دانش آموزان، معلمان

ر شده است؟ برگزا

� خير�هبل

2 مشاهده محتوي آموزشي موجود

امحتوي آموزشيآيا HPSگانه اجزاء8رتباط با موارددر

و كاركنان، اولياء در براي دانش آموزان، معلمان

د؟مدرسه وجود دار

� خير�هبل

مشاهده مستندات توزيع مانند ليست توزيع

و...
2

ي بين دانش آموزان،كاركنان واولياء توزيعمحتوي آموزشآيا

 شده است؟

� خير�هبل

و گزارش مراسم 1 مشاهده مستندات

مراسم گراميداشت مناسبت هاي بهداشتي در مدرسهآيا

 برگزار شده است؟

� خير�هبل

و مستندات آن 2 مشاهده برنامه آموزشي

و كاركنانآموزان، معلمهاي بهداشتي ويژه دانشآيا آموزش ان

 شده است؟ ارائه

� خير�هبل

مالحظات:
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 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 چك ليست ارائه خدمات باليني در مدرسه-2 16

آئين نامه بهداشت محيط28مطابق ماده

 مدارس
2

اتاق بهداشت مجهز در مدرسه وجود دارد؟آيا

� خير�هبل

و ارتقاي مطابق آئين نامه اجرايي تامين، حفظ

و اجتماعي دانش سالمت جسمي، رواني

 آموزان

2

آيا مراقب سالمت/ رابط بهداشت بطور منظم يا با برنامه تعيين

 شده در مدرسه حضور دارد؟

� خير�هبل

1 عمل ايمنسازيمطابق دستورال

و آيا واكسيناسيون دانش آموزان طبق دستورالعمل انجام شده

 اطالعات آن در دسترس مي باشد؟

� خير�هبل

2
دارد؟سالمتآيا هر دانش آموز يك شناسنامه

� خير�هبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش

 آموز
2

و معايناتزي به درستي تكميلآيا شناسنامه بهداشتي دانش آمو

 شده است؟روتين پزشكي وغير پزشكي

� خير� بله

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش

 آموز
1

آيا موارد نيازمند ارجاع شناسايي شده اند؟

� خير�هبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش

 آموز
1

اجرا مي شود؟آيا نظام ارجاع در مدرسه

� خير�هبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش

 آموز
1

آيا موارد ارجاع شده پيگيري مي شوند؟

� خير�هبل

2 مطابق دستورالعمل پرونده سالمت مدرسه
آيا پرونده سالمت مدرسه به درستي تكميل مي شود؟

� خير�هبل

ايمطاب ق مقررات بهداشت حرفه 1
آيا جعبه كمك هاي اوليه در مدرسه وجود دارد؟

� خير�هبل

1 مطابق مقررات بهداشت حرفه اي

و دانشآيا آموزش كمك هاي اوليه در مدرسه به مسئولين

و حداقل يك فرد آموزش ديده نفر براي آموزان ارائه گرديده

سه حضور دارد؟كمك هاي اوليه در مدر انجام 

� خير�هبل

مالحظات:

 مالحظات
 امتياز

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

آئين نامه33و1،16،17-3مطابق ماده

 بهداشت محيط مدارس
2

و فضاي مئرسه مناسب است؟ آيا مكان

� خير�هبل

آئين نامه بهداشت محيط8و4،5،6ماده

 مدارس
2

... مناسب است؟ و آيا فضاي كالس ها، آزمايشگاه

� خير�هبل

3 آئين نامه بهداشت محيط مدارس19ماده
آب آشاميدني سالمآيا به وجوددارد؟دسترسي

� خير�هبل

نا20ماده مه بهداشت محيط مدارسآئين 75/1
و بهداشتي هستند؟ و دستشويي ها سالم آيا توالت ها

� خير�هبل

75/0 آئين نامه بهداشت محيط مدارس21ماده
و بهداشتي هستند؟ آيا دفع قاضالب سالم

� خير�هبل

آئين نامه بهداشت محيط33و12،13ماده

 مدارس
2

و حرارت، صدا، رطوبت، تهويه كالس ها، آزمايشگاهآي ا نور

و كافي است؟ ... مناسب و

� خير�هبل

2 آئين نامه بهداشت محيط مدارس24ماده
؟استايمنمحيط مدرسهآيا

� خير�هبل

5/0 آئين نامه بهداشت محيط مدارس25ماده

وسطل زباله به تعداد كافي وجودهاي دفع زبالهنامكآيا

؟دارد

� خير�هبل

آئين نامه بهداشت محيط مدارس15تا9ماده 3

و براي پيشگيري از حوادث اقدام شده آيا موارد ايمني رعايت

 است؟

� خير�هبل

2 آئين نامه بهداشت محيط مدارس31و2ماده

و مدرسه مسئول نظافتيز استمحيط مدرسه پاك وتمآيا

؟  دارد

� خير�هبل

1 آئين نامه بهداشت محيط مدارس30ماده
؟فضاي سبز در مدرسه وجود داردآيا

� خير�هبل

1 مقررات محيط زيست
مي شود؟ آيا فعاليت هاي زيست محيطيدر مدرسه انجام

� خير�هبل

:مالحظات
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 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

 چك ليست بهبود تغذيه در مدرسه-4 12

و تعاوني دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم

و آتين نامه مقررات بهداشتي پايگاه هاي مدارس

و آئين نامه بهداشت)52تا13تغذيه سالم(ماده

 محيط مدرسه

4

وجودمعنوان پايگاه تغذيه سالمآيا فضاي فيزيكي به

 وتجهيزات الزم را دارد؟ است

� خير�هبل

و تعاوني دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم

 هاي مدارس
2

وموجودسالم در مدرسهآيا مواد غذايي ونوشيدني

و غير مجاز در معرض دستورالعمل مواد خوراكي مجاز

ب شده است؟ديد دانش آموزان نص

� خير�هبل

و تعاوني دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم

 هاي مدارس
1

و بازديد منظم از بوفه توسط مراقب سالمت/آيا نظارت

و و پرورش و كارشناسان آموزش رابط بهداشت

 معاونت بهداشتي انجام مي شود؟

� خير�هبل

و تعاوني دستورالعمل بهداش تي پايگاه تغذيه سالم

و آتين نامه مقررات بهداشتي پايگاه هاي مدارس

آئين نامه2و ماده)12تا1تغذيه سالم(ماده

 بهداشت محيط مدارس

2

كه در بخش وآيا معاينات منظم كاركنان مدرسه تهيه

مي شود مي كنند انجام و اين توزيع مواد غذايي كار

و مجوز فعاليت متصدي كاركنان گواهي صحت سال مت

و فروش مواد خوراكي را دارند؟  پايگاه

� خير�هبل

1 مشاهده مستندات برنامه

به منظور فرهنگ سازي تغذيهآيا مدرسه برنامه خاصي

 دارد؟سالم

� خير�هبل

وآئين نامه بهداشت محيط مدارس2ماده

اندستورالعمل شير مدارس اير

2 و مصزف مواد غذاييآيا بر نظارتنگهداري، توزيع

مي شود؟

� خير�هبل

مالحظات:
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 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

5 و فعاليت بدني-5  چك ليست تحرك فيزيكي

و مصاحبه با مشاهده برنامه درسي كالس ها

م و و دانش آموزان و تربيت بدني علمين ورزش

در صورت امكان حضور در زنگ ورزش يك 

 كالس

1

آيا زمان مشخصي براي حداقل فعاليت فيزيكي دانش

 آموزان در مدرسه وجود دارد؟

� خير�هبل

و مصاحبه با دانش مشاهده مستندات برنامه

و تربيت بدني و معلمين ورزش  آموزان
1

و تشويقآموزشيآيا برنامه هاي در خصوص اهميت

و اولياء به انجام فعاليت فيزيكي و دانش آموزان، معلمان

بي ناشي ومعايب مزايا از ناشي هايي بيمارو تحركي از

� خير�هبل وجود دارد؟ آن

و مصاحبه با دانش مشاهده مستندات برنامه

و تربيت بدني و معلمين ورزش  آموزان
1

و اجتماعي مرتبط با فعاليت هايآيا برنامه هاي فرهنگي

مي شود؟ فيزيكي  در مدرسه اجرا

و و معلمين ورزش مصاحبه با دانش آموزان

و در صورت امكان حضور در  تربيت بدني

و نرمش  ورزش صبحگاهي

1

وآيا فرصت كافي براي شركت دانش آموزان ، معلمان

 صبحگاهي/ ورزشماننديدر فعاليت هاي ورزش كاركنان

 در مدرسه وجود دارد؟و منسجم منظم بصورت نرمش

� خير�هبل

و تجهيزات 1 مشاهده امكانات

وآيا امكانات مناسب براي شركت دانش آموزان ، معلمان

 در فعاليت هاي ورزشي در مدرسه وجود دارد؟ كاركنان

� خير�هبل

مالحظات:
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 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

8 ارتقاي سالمت كاركنان مدرسه-6

2 مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت كاركنان

و كاركنان مدرسه يك شناسنامه آيا هر يك ار معلمان

 سالمت دارند؟

� خير�هبل

1 مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت كاركنان
م عاينات روتين پزشكي وغير پزشكي انجام شده است؟آيا

� خير�هبل

1 مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت كاركنان
آيا موارد نيازمند ارجاع شناسايي شده اند؟

� خير�هبل

1 مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت كاركنان
مي شوند؟آيا موارد ارجاع شده پيگيري

� خير�هبل

2 مشاهده مستندات

و آيا تسهيالت اجتماعي، تفريحي، ورزشي براي معلمان

 كاركنان مدرسه وجود دارد؟

� خير�هبل

1 مشاهده مستندات

و كاركنان مدرسه در دوره هاي آموزشي ضمن آيا معلمان

 خدمت مرتبط با سالمت شركت داشته اند؟

� خير�هبل

مالحظات:
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 مالحظات

 امتياز

 كسب شده
 عنوان امتياز كل

11 
در-7 اي چك ليست خدمات سالمت روان ومشاوره

 مدرسه

و مصاحبه با مشاور مشاهده مستندات 2 آيا مشاور تمام وقت يا نيمه وقت براي انجام خدمات

 مشاوره اي در مدرسه حضور دارد؟

� خير�هبل

مشاهده مستندات
1

و تفريحي در مدرسه وجود دارد؟ آيا برنامه هاي اجتماعي

� خير�هبل

و ارتقاي سالمت آئين نامه اجرايي تامين، حفظ

و اجتماعي دانش آموزان 1 جسمي، رواني

به دانش آموزان آموزش آيا برنامه مهارت هاي زندگي

مي شود؟  داده

� خير�هبل

2

آيا دانش آموزان در معرض خطر آسيب هاي اجتماعي

مي شوند؟ و رفتار هاي پرخطر  شناسايي

� خير�هبل

2

آيا مداخله خاصي براي دانش آموزان در معرض خطر

و رفتار هاي پرخطر انجام مي آسيب هاي اجتماعي

 شود؟

� خير�هبل

2 و رفتاري شناسايي آيا دانش آموزان مبتال اختالالت رواني

و مراقبت به آنها و خدمات شامل ارجاع، پيگيري شده

مي شود؟  ارائه

� خير�هبل

1

و رواني آيا برنامه خاصي در ارتباط با تنبيهات جسمي

و كاركنان مدرسه وجود دانش آموزان توسط معلمان

 دارد؟

� خير�هلب

مالحظات:



٣٠ 

 مالحظات

امتياز

كسب شده

امتياز

 كل
 عنوان

10 
چك ليست مشاركت والدين وجامعه در برنامه هاي-8

و شبكه سالمت دانش آموزان  ارتقاي سالمت در مدرسه

2

و مراقبان بررسي آيا مسائل سالمت مدرسه در انجمن اوليا

ب و برنامه اي  راي حل آنها وجود دارد؟ شده

� خير�هبل

1

و.... و سازمان هاي اجتماعي، بهداشتي، خيريه آيا انجمن محله

و كه مدرسه در محدوده آنها واقع است، مدرسه را از نظر مالي

و در برنامه هاي مرتبط با سالمتي معنوي حمايت مي كنند

 مدرسه مشاركت دارند؟

� خير�هبل

2

و اعضاي جامعه آيا مدرسه براي خانواده هاي دانش آموزان

ي آموزش سالمت اجرا و مرتبط با مدرسه برنامه ها پيرامون

� خير�هبلمي كند؟

1

(در گروه5آيا تيم بهداشتياران آموزش ديده در مدرسه

 اصلي)وجود دارد؟

� خير�هبل

1

آيا اقدامات موثري براي ارتقاي فعاليت هاي بهداشتياران در

 مدرسه وجود دارد؟

� خير�هبل

1
آيا شبكه داوطلبان سالمت دانش آموزي در مدرسه فعال است؟

� خير�هبل

1
مي شود؟ و اجرا آيا آموزش همساالن در مدرسه طراحي شده

� خير�هبل

1

به سالمت مدرسه آيا شوراي دانش آموزي در مسائل مربوط

 فعاالنه مشاركت دارند؟

� خير�هبل

مالحظات:
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 دستورالعمل تكميل چك ليست هاي مميزي خارجي
 اين بخش مربوط به مشخصات كلي مدرسه مروج سالمت است شامل:-"الف"چك ليست

 شود.نام مدرسه كه بايد بطور كامل نوشته-

كه8كد- و خدمات بهداشتي درماني،2رقمي مدرسه كد2 رقم اول سمت چپ مربوط به كد دانشگاه علوم پزشكي رقم دوم

و2شهرستان،  ها(كد هاي رقم آخر كد مدرسه است2رقم سوم كد منطقه هر ). ضميمه مي باشد دانشگاه الزم است به

، در صورتيكه دانشگاه تك شهرستاني است به شهرستان اعالم شودو كد مذكور اختصاص يافتهرقمي2شهرستان يك كد 

و پرورش ثبت منظور مي گردد."00"كد هر در خانه هاي مربوط به كد منطقه، منطقه آموزش و براي كد مدرسه، در مي شود

و ادامه داده مي شود"01"منطقه از شماره بر.شروع و و پرورش منطقه اي نبوده ا در صورتيكه آموزش ست اساس شهرستان

 منظور مي گردد."00"كد منطقه 

و يا اينكه در منطقه عشايري است. در محل تعيين شده عالمت- �مشخص شود كه مدرسه در شهر واقع شده است يا روستا

 بزنيد.

 مقطع تحصيلي را نيز مشخص نماييد.�با گذاشتن عالمت-

.مدرسه بطور كامل نوشته شود مراقب سالمتنام مديرو-

و ساير كاركنان مدرسه ثبت شود.- و كاركنان به تفكيك معلمين  تعداد دانش آموزان

و- و ساير فضاهاي آموزشي بر حسب متر مربع نوشته شود. در مورد كالس ها و مساحت كالس ها مساحت كل مدرسه

 فضاهاي آموزشي نوشتن متوسط مساحت كافي است.

و همچنين تعداد كالس هاي-  درس را به تفكيك پايه تحصيلي بنويسيد. تعداد دانش آموزان

و- و ................... كه به منظور همكاري در اجراي مدرسه مروج سالمت تعداد دانش آموزان، اولياي دانش آموزان، معلمين

 مشاركت درارتقاي سالمت مدرسه آموزش ديده اند به تفكيك نوشته شود.

 امه مروج سالمت همكاري فعال دارند را به تفكيك پايه تحصيلي ثبت نماييد.تعداد دانش آموزاني كه پس از آموزش در برن-

و دستورالعمل هاي مروج سالمت، پرونده سالمت- فرم94و93و همچنين موارد مربوط به رديف در صورتيكه اسناد

و بهداشت مدرسه  .امتياز)1(موجود است بلهوضعيت ايمني

و صورجلسات آن موجود استكميته سالمت مدرسه مطابق دستورااگر- فرم85،96(رديف امتياز5/0 لعمل تشكيل شده

و بهداشت مدرسه هر كدام  )25/0وضعيت ايمني

كه�باشد با گذاشتن عالمت"بله"در صورتيكه پاسخ سوال قبل- را مشخص نماييد آيا كميته سالمت مدرسه مشكالت

و نسبت به حل آنها اقدام كرده است و بهداشت 101و 97،99،100،،91،95(رديفخيريا شناسايي فرم وضعيت ايمني

)5/1جمع امتياز25/0مدرسه هر كدام 
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،84،86(رديف امتياز1اگر برنامه عملياتي به منظور حل مشكالت سالمت مدرسه تهيه شده است- فرم وضعيت90-87،92،

و بهداشت مدرسه هر كدام  ).5/1جمع امتياز25/0ايمني

وا- و جلب همكاري، به سطوح مديريتي آموزش و اجرايي گر مشكالت سالمت مدرسه به منظور جلب حمايت هاي مالي

و ساير سازمان هاي مرتبط گزارش شده است .امتياز5/0 پرورش

و بر اساس مشاهدات به سوال ها پاسخ داده شود.تذكر  است.5جمع امتياز اين بخش : كليه مستندات بايد مشاهده

و شامل-"ب"ك ليستچ  چك ليست است:6اين بخش مربوط به شاخص هاي مدرسه مروج سالمت

 چك ليست برنامه جامع آموزش سالمت-1

 چك ليست ارائه خدمات باليني در مدرسه-2

 چك ليست سالمت محيط مدرسه-3

 چك ليست بهبود تغذيه در مدرسه-4

و فعاليت بدني-5  چك ليست تحرك فيزيكي

 چك ليست سالمت كاركنان-6

و مشاوره اي در مدرسه-7  چك ليست خدمات سالمت روان

و شبكه سالمت دانش آموزان.-8 و جامعه در برنامه هاي ارتقاي سالمت در مدرسه  چك ليست مشاركت والدين

:  توضيحات كلي

و در مقابل هر يك از چك ليست ها شامل چندين سوال متفاوت است. به هر سوال امتيازي تعلق گرفته كه در ستون امتياز كل

 هر سوال نوشته شده است. مجموع امتيازها نيز در باالي صفحه چك ليست وجود دارد. 

را"خير"يا"بله"در خانه�ابتدا پاسخ هر سوال را با گذاشتن عالمت مشخص نماييد سپس با توجه به پاسخ، امتياز هر سوال

و مجموع امتياز كسب شده را در باالي صفحه ثبت بنويسيد، امتيازهاي كسب شده را جمع"امتياز كسب شده"در ستون نموده

و هر آنچه كنيد و .................... در انتهاي هر چك ليست محلي با عنوان مالحظات وجود دارد كه مي توان هرگونه نظر، پيشنهاد

 در چك ليست نيامده اما ضروري به نظر مي رسد را يادداشت نمود.

و مبناي امتيازتذكر ها : اساس ها-دهي به هر پاسخ مشاهده مدارك، مستندات، مصاحبه، رجوع به دستورالعمل -آئئين نامه

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

 چك ليست برنامه جامع آموزش سالمت:

و مجموع امتيازهاي اين بخش8اين چك ليست شامل  است.12سوال

و تابلويي وجود داشته كه در آن عناوين فعاليت هاي آموزشي مشخص شده باشددر مدر اگر• در غير1سه مروج سالمت، برد

.اينصورت صفر امتياز
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 فعاليت داردو اهداف مدرسه مروج سالمت پوستر يا مانند آن كه نشان دهد مدرسه در راستاي ارتقاي سالمت استند، اگر•

ا1موجود باشد  متياز.در غير اينصورت صفر

مدرسه مراقب سالمتفردي به عنوان هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي در مدرسه تعيين شده باشد(اين فرد مي تواند بايد•

و كاركنان مدرسه باشد) و داوطلب از بين معلمين .در غير اينصورت صفر امتياز.1، اگر وجود دارد يا هر فرد مطلع

و برنامه هاي مدرسه مروج سالمت آشنا بايد برنامه توجيهي وجود داشته باشد• كه دانش آموزان، معلمان وكاركنان را با اهداف

، در غير اينصورت صفر1و اگر براي معلمان وكاركنان نيز وجود دارد1نمايد، اگر برنامه براي دانش آموزان وجود دارد 

 امتياز).2امتياز(جمع

و كاركنان، اولياء HPSاجزاء گانه8در ارتباط با موارد اگر محتوي آموزشي• در مدرسه وجود براي دانش آموزان، معلمان

 امتياز) در غير اينصورت صفر امتياز5/0( براي هر جزء2ددار

و كاركنان، اولياء توزيع شده يا به نحوي به اطالع آن ها رسيده باشد بين محتوي آموزشي اگر•  امتياز.2دانش آموزان، معلمان

گراميداشت مناسبت هاي بهداشتي در مدرسه اگر مراسم هاي بهداشتي در ارتقاي سالمت اثرگزار استبرگزاري مناسبت•

.امتياز1 برگزار شده است

را• و اولياء دانش آموزان مطالب فوق ي براي دانش الزم است كليه دانش آموزان، كاركنان آموزش ديده باشند. ارائه دو شيوه

ي آموزشي برا و دو شيوه و كاركنان آموزان ي آموزشي براي هر كدام2ي معلمان و عدم اجرا صفر1، يك شيوه امتياز

 امتياز)2امتياز(جمع 

 چك ليست ارائه خدمات باليني:

و مجموع امتيازهاي اين بخش12اين چك ليست شامل  است.16سوال

وج28اگر در مدرسه اتاق بهداشت مجهز مطابق ماده• ، اگر اتاق بهداشت وجود2ود دارد آئين نامه بهداشت محيط مدارس

و اگر وجود ندارد صفر امتياز.1دارد اما كامال مطابق آئين نامه نيست

و بر اساس آئين نامه اجرايي تامين،• اگر مراقب سالمت يا رابط بهداشت در مدارس به طور منظم ويا با برنامه تعيين شده

آ و اجتماعي دانش و ارتقاي سالمت جسمي، رواني د رمدرسه حضور دارد3موزان حداقل حفظ از2روز در هفته روز3، كمتر

 امتياز)2و عدم حضور صفر امتياز(جمع1

انجام شده اطالعات مربوط به آن واكسيناسيون دانش آموزان مدرسه با توجه به دستورالعمل كشوري واكسيناسيون اگر•

 امتياز.1موجود باشد 

و معاينات مطابق اين شناسنامه انجام شود.الزم است براي دانش آموزان شناس• تكميل نامه بهداشتي طبق دستورالعمل تكميل

و راهنمايي90شناسنامه سالمت براي بيش از  % صفر امتياز50و زيريك%90تا50، بين2% دانش آموزان پايه هاي اول ابتدايي

كامطابق دستورالمل شناسنامه سالمت دانش آموز• و معاينه و عدم اجرا صفر امتياز.1، ناقص2مل دانش آموزان غربالگري
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ادانش آموزاني كه اختالل يا بيماري دارند كه نيازمند بررسي در مراكز بهداشتي، درماني است بايد• و 1 رجاع شوندشناسايي

ش. امتياز . يازامت1و اگر موارد نيازمند ارجاع، ارجاع شده باشند1 باشدرايط الزم براي ارجاع فراهم اگر

وپرونده بهداشتي مدرسه اگر• و به درستي تكميل نشده2مطابق دستورالعمل تكميل شده باشد موجود ، وجود دارد اما كامال

.و در غير اينصورت صفر امتياز1باشد

ماگر• ي اوليه و 130و 129رديف طابق مقررات بهداشت حرفه اي وجود داشته باشدجعبه كمك ها فرم وضعيت ايمني

.امتياز5/0اگر وجود دارد ولي كامال مطابق مقررات بهداشت حرفه اي نمي باشد امتياز1 شت محيط مدرسه)بهدا

و دانش آموزان ارائه گرديده است• و حداقل يك فرد آموزش ديده براي اگر آموزش كمك هاي اوليه در مدرسه به مسئولين

) و بهداشت محيط مدرسه) 132و 131ديف انجام كمك هاي اوليه در مدرسه حضور داشته باشد ( امتياز1فرم وضعيت ايمني

.امتياز)5/0هر كدام

:  چك ليست سالمت محيط مدرسه

و مجموع امتيازهاي اين بخش12اين چك ليست شامل  است.21سوال

(رديف33و1،16،17-3مطابق ماده اگر• وضعيت فرم74و31-1،17،21،33-3آئين نامه بهداشت محيط مدارس

و فضاي مدرسه مناسب باشد  و بهداشت محيط مدرسه) مكان  امتياز2ايمني

(رديف8و4،5،6اگر مطابق ماده• فرم 114و 22،34،68،113و رديف18-20آئين نامه بهداشت محيط مدارس

و بهداشت محيط مدرسه) و .... اگر فضاي كالس وضعيت ايمني ياز(ديوارها، كف، سقف، ابعاد، امت2د مناسب باش، آزمايشگاه

 امتياز)25/0هر كدام 

و بهداشت محيط مدرسه)35-41(رديف آئين نامه بهداشت محيط مدارس19ماده طبق• آب فرم وضعيت ايمني مورد اگر

در 1053و 1011مدرسه با استاندارد ملي ايران به شماره مصرف  و مورد تائيد مقامات وزارت بهداشت، و مطابقت داشته مان

كه،آموزش پزشكي باشد حجم آب مورد استفاده در مخزن جوابگوي تعداد مدرسه از مخزن آب استفاده مي كند در صورتي

عمومي دانش آموزان با شيرهاي مناسب مجهز آبخوري، ليتر در روز براي هر دانش آموز)15دانش آموزان باشد(حداقل 

سنگرديده (بين، ارتفاع شير آبخوري ها متناسب با به آبخوري سانتي متر باالتر از سطح زمين) باشد،75-100دانش آموزان

از سرويس هاي خارج،باشدداراي شرايط بهداشتي،دانش آموز يك آبخوري) وجود داشته45براي هر حداقل( تعداد كافي

 امتياز)3(جمع امتياز5/0هر كدام باشداحداث گرديده متر)15(با فاصله حداقل بهداشتي

و بهداشت محيط مدرسه)69و42-47(رديف آئين نامه بهداشت محيط مدارس20مطابق ماده اگر•  فرم وضعيت ايمني

يك40هر در مدرسه به ازاي،امتياز75/0بهداشتي باشدداراي شرايط توالت ،باشداحداث گرديده توالتچشمه دانش آموز

ارتفاع دست،در نظر گرفته شده باشد دانش آموز يك دستشويي60هربه ازاي،ندبهداشتي باش ها داراي شرايط دست شويي

(بين  و در دست شويي ها مخزن ثابت60-75شويي ها متناسب با سن دانش آموزان سانتي متر باالتر از سطح زمين) باشد

و لوله كشي قابل استفاده مايع صابون  كروي دستشويي انجام شده باشد وجود داشته  امتياز)75/1(جمع امتياز25/0دام هر
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(رديف21اگر مطابق ماده• و بهداشت محيط مدرسه)48-50آئين نامه بهداشت محيط مدارس دفع فرم وضعيت ايمني

و اجرا  وفاضالب بر اساس استانداردهاي موجود از نظر بهداشتي طراحي حجم سپتيكو گيردمي به روش بهداشتي انجام شده

 امتياز75/0 باشدبا توجه به ظرفيت مدرسه تعيين شده تانك چاه جاذب

(رديف33و22،23اگر مطابق ماده• ،107،111، 106، 51،70،81،105-21،58آئين نامه بهداشت محيط مدارس

و بهداشت محيط مدرسه) نور، حرارت، 115،116،135 هاصدا، فرم وضعيت ايمني و تهويه كالس .،رطوبت و ..ازمايشگاه

و مناسب باشد  امتياز) نيم 135و 116، 115، 111، نيم 107، 106، 81،105نيم،55-58نيم،51-54( امتياز2 طبيعي

(رديف24اگر مطابق ماده• فرم 134، 133، 127،128، 126، 112، 60،108،109-64آئين نامه بهداشت محيط مدارس

و بهداشت محيط مدرسه) و به تعداد كافي وجود داشته باشد، حريق داراي تاريخ معتبر شارژوسايل اطفاء وضعيت ايمني

و داراي حفاظ مناسب باشد-كاركنان مدرسه مهارت استفاده از اين وسايل را داشته باشند و پريزهاي برق سالم -تابلو برق، كليد

و به راحتي دانش زنگ خطر-آموزان به آن دسترسي دارندحداقل دو راه فرار براي مواقع اضطراري در هر ساختمان وجود دارد

2 محل فرار اضطراري دانش آموزان با عالئم ويژه مشخص گرديده استو به منظور استفاده در شرايط اضطرار وجود دارد

)نيم امتياز 134، 133، 128، 127نيم، 126، 112، 109، 108يك،60-64(رديف امتياز

(رديف آئين نامه بهداشت25اگر مطابق ماده• و بهداشت محيط مدرسه)65-66محيط مدارس زباله دان فرم وضعيت ايمني

و با كيسه زباله در كليه قسمت هاي مدرسه وجود داشته باش و تعداد مناسب وبهداشتي درب دار، ضد زنگ، با ظرفيت هاد زباله

و دفع گرد و به موقع جمع آوري  امتياز5/0د روزانه

و اقدامات• و مطابق با مقررات آئين نامه بهداشت محيط مدارس15تا9پيشگيري از حوادث مطابق ماده رعايت ايمني

اي بهداشت فرم وضعيت، 136-121،138-123، 118،119، 104،110،117، 103، 23،59،67،71،102-30(رديف حرفه

و بهداشت محيط مدرسه  ، 118،119 نيم، 117، 110، 104، 103نيم، 59،67،71،102نيم،27-30نيم،23-26امتياز(3ايمني

) 136-138، 123و نيم 121،122  نيم

با• و31و2 مادهاگر مطابق (رديفآئين نامه بهداشت محيط مدارس فرم 76،120-16،73،80مقررات بهداشت حرفه اي

و بهداشت محيط مدرسه)  و اگر وضعيت ايمني (هرو تميزي محيط مدرسه رعايت شودبهداشت مدرسه مسئول نظافت دارد

 امتياز2)25/0كدام

و گلكاري آن، گلدان، ..............• آئين نامه30ماده مطابق وجود فضاي سبزمانند درختان، چمن كاري فضاهاي موجود، باغچه

آن1متر مربع5/0بهداشت محيط مدارس فضاي سبز به ازاي هر دانش آموز  فض5/0، كمتر از  اي سبز صفر امتيازو فقدان

و جداسازي زباله• ،صرفه جويي در مصرف كاغذ مانند قرار دادن سطل هاي جداگانه، اگر در مدرسه اقداماتي براي تفكيك

 امتياز1انجام مي شود اقداماتي براي صرفه جويي در مصرف انرژي همچنينو آموزش دانش آموزان براي استفاده از آن ها

و بهداشت محيط مدرسه) فرم وضعي83و82(رديف  امتياز)25/0(هر كدامت ايمني
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:  چك ليست بهبود تغذيه در مدرسه

و مجموع امتيازهاي اين بخش6اين چك ليست شامل  است.12سوال

(4پايگاه تغذيه سالم موجود است وتجهيزات الزم را دارد بوفه بهداشتي/ اگر فضاي فيزيكي به عنوان• ،4رديف رعايت امتياز

و15و13، 10 و بهداشت محيط مدرسه و فرم وضعيت ايمني و تعاوني هاي مدارس دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم

و43و40،41،42رديف، يك امتياز39و33،36،37،38رديف، امتيازيك آتين نامه مقررات بهداشتي پايگاه تغذيه سالم

 متيازايك52و47،48،49، امتيازيك 46

و• ها ارائه و نوشيدني و تعاوني هاي مدارسبايد مطابق با فروش مواد غذايي  دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم

و نوشيدني مطابق جدول فهرست مواد غذايي قابل عرضه در پايگاه تغذيه سالم و فروش مواد غذايي با1باشد(ارائه ، مطابقت

در معرض ديد دانش52/0و غير مجاز25/0دستورالعمل مواد خوراكي مجاز نصبو5/0شرايط تعيين شده در دستورالعمل

). امتياز2جمع- آموزان

و بازديد منظم• و نظارت و تعاوني هاي مدارس برنامه زمان بندي توسط مطابق دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم

و پرورش(بهداشتكارشناسان توسطو همچنين امتياز)5/0(مدرسه / رابط بهداشتيسالمت مراقب بايد انجام شده)5/0/ آموزش

و نواقص مشاهده شدهمو مدارك  ).امتياز1جمع- وجود باشد(شرح بازديد

و دوره اي باشد.• و نشان دهنده معاينات منظم و توزيع مواد غذايي دخالت دارند بايد موجود  معاينات كاركناني كه در تهيه

ب و آتين نامه مقررات بهداشتي پايگاه تغذيه سالم(ماده اگر مطابق دستورالعمل و تعاوني هاي مدارس 1هداشتي پايگاه تغذيه سالم

و بهداشت مدرسه)5-9آئين نامه بهداشت محيط مدارس( رديف2مادهو)12تا معاينات كاركنان مدرسه، فرم وضعيت ايمني

و توزيع مواد غذايي كار مي كنند بطو و مجوز كه در بخش تهيه و اين كاركنان گواهي صحت سالمت ر منظم انجام مي شود

و فروش مواد خوراكي را دارند و8تا1امتياز( رعايت ماده2فعاليت متصدي پايگاه 2جمع-يك امتياز9تا5و12تا9يك

 امتياز)

منخاص كه به سالمت دانش آموزان كمك نمايد هاي وجود برنامه• و .... براي مانند جشنواره غذا، اسبت هاي تغذيه اي

و استفاده نكردن از مواد خوراكي كم ارزش تغذيه اي  و كاركنان به استفاده از مواد خوراكي سالم و تشويق دانش آموزان آموزش

.و عدم اجراي برنامه هاي فرهنگ سازي تغذيه صفر امتياز5/0، يك يا دو برنامه1بيشتر از دو برنامه 

ي• و مصرف نظارت بر نحوه و2ماده با در مدارس مطابق مواد غذايينگهداري، توزيع آئين نامه بهداشت محيط مدارس

(رديف  و بهداشت مدرسه)، دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه75و11،12،14مقررات بهداشت محيط فرم وضعيت ايمني

و آتين نامه مقررات بهداشتي پايگاه تغ و تعاوني هاي مدارس و سالم ي2دستورالعمل شير مدارس ايران ذيه سالم امتياز(نحوه

ي صحيح مصرف1صحيح نگهداري   امتياز)1و نحوه

: و فعاليت بدني  چك ليست تحرك فيزيكي

و مجموع امتيازهاي اين بخش5اين چك ليست شامل  است.5سوال
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به• و تربيت بدني اختصاص يافته ودر ايناگر زمان خاصي 1زمان دانش آموزان فعاليت فيزيكي دارند عنوان زنگ ورزش

 امتياز.

و تشويقاگر• و اولياء به انجام فعاليت فيزيكي برنامه هاي آموزشي در خصوص اهميت  مزاياو دانش آموزان، معلمان

بي ناشي ومعايب با ...و نويسي، نقاشي نويسي، قصه مسابقات مقاله مانند برگزاريآناز ناشيي هاي بيمارو تحركي از

و ... انجام مي شود مضرات نكردن، معايب ورزش ورزش، مزاياي مانند موضوعاتي  امتياز1چاقي

و ...• ك.هنوردي، مسابقات ورزشي  امتياز1اجراي فعاليت هاي فوق برنامه مانند راه پيمايي،

و بدني فرصت• و مناسب براي داشتن حداقل فعاليت هاي فيزيكي و / نرمشمانند ورزش صبحگاهي كافي براي دانش آموزان

.امتياز1 كاركنان بايد فراهم شده باشد

و كاركنان در فعاليت هاي ورزشي در مدرسه وجود باشد•  امتياز.1امكانات مناسب براي شركت دانش آموزان، معلمان

:  چك ليست سالمت كاركنان

و مجموع امتيازهاي اين بخش7اين چك ليست شامل  است.8سوال

% صفر امتياز.50و زيريك%90تا50، بين2% كاركنان90شناسنامه سالمت براي بيش از تكميل•

و معاينات كامل موارد بطور كامل• و عدم اجرا صفر امتياز.5/0، ناقص1غربالگري

و عدم ارجاع موارد نيازمند صفر امتياز.5/0، ناقص1ارجاع كليه موارد نيازمند به مراكز بهداشتي، درماني•

و عدم ارجاع موارد نيازمند صفر امتياز.5/0، ناقص1پيگيري كامل موارد ارجاع شده•

اگر تسهيالت اجتماعي، تفريحي، ورزشي مانند تسهيالت استفاده از مكان هاي ورزشي، شركت در اردو هاي زيارتي، تفريحي•

و كاركنان مدرسه وجود دارد   امتياز.1و ... براي معلمان

و كار•  امتياز.1كنان مدرسه در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مرتبط با سالمت شركت داشته اند اگر معلمان

:  چك ليست خدمات سالمت روان ومشاوره اي در مدرسه

و مجموع امتيازهاي اين بخش8اين چك ليست شامل  است.11سوال

ص1، نيمه وقت2اگر مشاور تمام وقت در مدرسه حضور دارد•  امتياز).2فر امتياز(جمعو عدم وجود مشاور

(مانند اردوها،اجراي مناسبت وجود برنامه• و تفريحي در مدارس و ...) هاي اجتماعي  امتياز1ها

و ساير فعاليت آموزش دانش آموزان به منظور توانمند سازي آنها در زمينه مهارت• هاي زندگي از طريق برگزاري كالس ها

د  امتياز1يده هاي آموزشي توسط آموزگاران دوره

و• آموزش اولياي دانش آموزان به منظور توانمند سازي آنها در زمينه مهارت هاي فرزند پروري از طريق برگزاري كالس ها

 امتياز1ساير فعاليت هاي آموزشي توسط افراد دوره ديده 

و رفتارهاي پرخطر(مان آموزان در معرض خطر آسيب % دانش100تا90شناسايي• ند فرزندان طالق، فقر هاي اجتماعي

و ...)  و زير90تا50، بين2اقتصادي، بيش فعالي، خودكشي، سوء مصرف مواد، سيگار (جمع50% يك  امتياز)2% صفر امتياز



٣٨ 

و ارائه خدمات خاص به دانش• و رفتارهاي پرخطر آموزان در معرض خطر آسيب انجام مداخله و خانواده5/0هاي اجتماعي

 امتياز)1(جمع امتياز5/0هايشان

و رفتاري در دانش آموزان• و مراقبت1شناسايي اختالالت رواني و حمايتي نظير ارجاع، پيگيري و ارائه خدمات مداخله اي

و ثبت موارد مذكور در شناسنامه بهداشتي آنها  امتياز)2امتياز(جمع1زير نظر مديريت مدرسه

م• و رواني دانش آموزان انند تهديد، كتك زدن، بيرون انداختن از كالس، ايستاده نگهداشتن در عدم اجراي تنبيهات جسمي

و ...   امتياز1كالس

: و شبكه سالمت دانش آموزي و جامعه در برنامه هاي ارتقاي سالمت در مدرسه  چك ليست مشاركت والدين

و مجموع امتيازهاي اين بخش8اين چك ليست شامل  است.10سوال

سال• و مسائل و اگر مشكالت و مسائل برنامه1ان بررسي مي شود مراقبمت مدرسه در انجمن اوليا و اگر براي حل مشكالت

 امتياز).2امتياز(جمع1مداخله اي وجود دارد نيز

و ... انجمن هاي محالت اگر• از برنامه مروج سالمت حمايت مي كنند(از نظر مالي، فرهنگي،و ساير سازمان ها، نهاد ها

و. و دخالت دارند).معنوي  امتياز.1و در برنامه هاي مدرسه كه با سالمت مرتبط است همكاري

اگر مدرسه برنامه هاي آموزشي براي خانواده ها وبراي افراد جامعه پيرامون مدرسه كه به نحوي به سالمت مدرسه ارتباط•

و... دارد   امتياز.1دارند مانند فروشنده هاي مواد غذايي

به• و اگر وجود ندارد صفر1گروه دارد3امتياز، اگر حداقل2گروه اصلي را دارد5داشتياران آموزش ديده در اگر مدرسه تيم

.امتياز)2(جمع امتياز

مي• و ... براي ارتقاء فعاليت هاي بهداشتياران انجام اگر اقداماني مانند تشكيل كالس هاي مدون / جلسات مستمر آموزشي

 امتياز1شود 

د•  امتياز1اوطلبان سالمت دانش آموزي فعال وجود دارد اگر شبكه

 امتياز1اگر برنامه هاي آموزش سالمت توسط همساالن آموزش داده مي شود•

و حل مشكالت) وجود دارد• (شناسايي  امتياز1اگر شوراهاي دانش آموزي فعال در زمينه سالمت مدرسه
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و خدمات بهداشتي درماني  كد دانشگاه هاي علوم پزشكي

 نام دانشگاه/ دانشكدهكد نام دانشگاه/ دانشكده كد

 قزوين24 آذربايجان شرقي01

 قم25 آذربايجان غربي02

 كاشان26 اردبيل03

 كردستان27 اصفهان04

 كرمان28 ايالم05

 كرمانشاه29 بابل06

 كهگيلويه وبويراحمد30 بوشهر07

 گلستان31 خراسان جنوبي08

 گناباد32 تهران09

 گيالن33 جهرم10

 لرستان34 چهارمحال وبختياري11

 مازندران35 خراسان رضوي12

 مركزي36 خوزستان13

 هرمزگان37 رفسنجان14

 همدان38 زنجان15

 خراسان شمالي39 زابل16

 يزد40 سبزوار17

 دزفول41 سمنان18

 كرج42 سيستان وبلوچستان19

 يشابورن43 شاهرود20

 تربت حيدريه44 شهيدبهشتي21

 جيرفت45 فارس22

46 فسا23
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برنامه مدارس مروجو مميزي نمودار سياستگذاري، اجرا

سالمت
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يلمهتيمك

يناتساهتيمك

يناتسرهشهتيمك

هسردمهتيمك

ارجادنورربهيلاعتراظن

تمالسجورمسرادمرارقتساياربمزالتامادقاماجنا
ناتسارد

هتيمكهبهمانربيارجادنوروجياتنههامهسشرازگ
يلم

ردارجادنورربتراظن
ناتسرهش

يجراخيزيممميتليكشن

هبهمانربيارجادنوروجياتنشرازگ
هام2رهيناتساهتيمك

يزيممميتليكشت
هسردميلخاد

يلخاديزيممماجنا
هسردم

يسرربويناتسرهشهتيمكهبيلخاديزيممهجيتنمالعا
هتيمكنياطسوتنآ

يزيممميتابيناتسرهشهتيمكيگنهامه
يجراخيزيممماجناروظنمهبيجراخ

يجراخيزيممماجنا
هسردم

يسرربويناتسرهشهتيمكهبيجراخيزيممهجيتنمالعا
يناتساهتيمكتراظنتحتهتيمكنياطسوتنآ

يلخاديزيممهجيتنايآ
يناتسرهشهتيمكديياتولوبقدروم

؟تسا

هلب

ريخ

يجراخيزيممهجيتنايآ
ويناتسرهشهتيمكديياتولوبقدروم

؟تسايناتسا

هلب

وهبترنييعت
هسردمتمالسياههراتس

هبيدنبهبترهجيتنمالعا
شرورپوشزومآنامزاس

ردنآبصنوهسردمهبناشنايحولياطعا
ناگدننكهعجارمديدضرعمردهكيلحم

دشاب

هسردمرارمتساروظنمهبهنالاسيرگنزاب
تمالسجورم

هباهقابطنامدعوصفاون،تالكشممالعا
زيهجتوهعسوت،يزاسوننامزاس-هسردم

........وناتسرهشسرادم

هباهقابطنامدعوصفاون،تالكشممالعا
وهعسوت،يزاسوننامزاس-يناتسرهشهتيمك

........وناتساسرادمزيهجت
ريخ

تمالسجورمسرادمرارقتساياربمزالتامادقاماجنا
روشكرد

هبهمانربيارجادنوروجياتنيياهنشرازگ
،يكشزپشزومآونامرد،تشادهبترازو

طبريذياههاگتسدونيلوئسموشرورپوشزومآ

ردارجادنورربتراظن
هسردم

عفرياربتصرف
مدعوصقاون،تالكشم
تراظنتحتاهقابطنا

يناتسرهشهتيمك

ياربتصرفهامكي
وصقاون،تالكشمعفر

تحتاهقابطنامدع
*يناتساهتيمكتراظن

كرتشميشمطخنيودت
ويكشزپشزومآونامرد،تشادهبترازو

شرورپوشزومآترازو

يزيممهدشماجنايجراخيزيممرگا:ركذت*

هرابودديابههامكيتصرفزاسپ،دشابهيلوا

يجراخيزيممماجنا،دوشماجنايلخاديزيمم

.دشدهاوخماجنانآزاسپيياهن


