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............................................ تبسیخ ............................................      اهضبء................................            ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هویض

 چک لیست مذارس مريج سالمت

     هویضی دٍم  هویضی اٍل         کلی مذرسٍ مريج سالمت مطخصات -  " الف"چک لیست 

             --- وذ هذسسِ  .................................................................        ًبم هذسسِ

  .......................................................................................................................................................: هذسسِآدسس

 : .....................................................................................تلفي هذسسِ

        ػطبیشی                سٍستبیی             ضْشی:  هٌغمِ 

           هتَسغِ دٍم                   هتَسغِ اٍل   اثتذایی   :  همغغ تحصیلی

                غیشُ ثب روش ًبم غیشاًتفبػی          دٍلتی    : ًَع هذسسِ

 : ....................................................................ًبم هذیش هذسسِ

 ..........سبثمِ وبس دس هذاسس هشٍج سالهت ثِ ػٌَاى هشالت سالهت ..............سضتِ تحصیلی هشالت سالهت : .......................هشالت سالهت ًبم 

  .............................(دس ّفتِ  )تؼذاد سٍصحضَس هشالت سالهت دس هذسسِ

 ......................................... سبیش وبسوٌبى ........................... هؼلویي:  تؼذاد وبسوٌبى: .............................  هَصاىآتؼذاد داًص 

  : .................................................. (ثغَس هتَسظ )هسبحت فضبّبی آهَصضی : .............................................  هسبحت هذسسِ

 :پبیِ تحصیلیتؼذاد داًص آهَصاى ثِ تفىیه 

 .................. ضطن ...................... پٌجن..................... چْبسم....................... سَم..................... دٍم.......................اٍل

 : پبیِ تحصیلیّب ثِ تفىیه  تؼذاد  والس

 ..……….ضطن.... … .……پٌجن..………..چْبسم………… . سَم.......... ……دٍم..………… اٍل

 ........تؼذاد ول وبسوٌبى دسگیش  اهَصش دیذُ دس ثشًبهِ هذاسس هشٍج سالهت........... تؼذاد ول وبسوٌبى دسگیش دس ثشًبهِ هذاسس هشٍج سالهت 

 :(هطبسوت وٌٌذُ دس استمبء سالهت هذسسِ )تؼذاد اػضب آهَصش دیذُ تین هشٍج سالهت 

 .……… ضَساّبی هحلی   ...…… سبیش وبسوٌبى …… ……هؼلویي .………داًص آهَصاى .………   هشثیبى .……..اٍلیبء

 :پبیِ تحصیلی ثِ تفىیه ّوىبسی داسًذتؼذاد داًص آهَصاًی وِ ثغَس فؼبل دس ثشًبهِ ّبی هشٍج سالهت 

 .................ضطن ............پٌجن .........  چْبسم .........  سَم ..........  دٍم ........ اٍل 

               خیش ُثل؟                                       (اهتیبص 1)هذاسن ٍ هستٌذات الصم دس هذسسِ هشٍج سالهت هَجَد است آیب 

               خیش ُثل؟ ( اهتیبص 5/0)آیبوویتِ سالهت هذسسِ هغبثك دستَسالؼول تطىیل ضذُ ٍ صَستجلسبت آى هَجَد است 

               خیش ُثل        ( اهتیبص 5/1)آیب وویتِ سالهت هذسسِ هطىالت سا ضٌبسبیی ٍ ًسجت  ثِ حل آًْب الذام وشدُ است ؟

               خیش ُثل                           ( اهتیبص 5/1)آیب ثشًبهِ ػولیبتی ثِ هٌظَس حل هطىالت سالهت هذسسِ تْیِ ضذُ است ؟

آیبهطىالت سالهت هذسسِ ثِ هٌظَس جلت حوبیت ّبی هبلی ٍ اجشایی ٍ جلت ّوىبسی ثِ سغَح هذیشیتی آهَصش ٍ پشٍسش ٍ سبیش سبصهبًْبی 

               خیش ُثل                                                                                               ( اهتیبص 5/0)هشتجظ گضاسش ضذُ است  ؟ 



    

 

 

 ضاخص َای مذرسٍ مريج سالمت -  " ب"چک لیست 

 هالحظبت

اهتیبص 

وست 

 ضذُ

 ػٌَاى اهتیبص ول

  جامع آمًزش سالمتتروامٍ  چک لیست - 1 12 

  هطبّذُ تبثلَی اعالع سسبًی 
1 

هذسسِ هشٍج سالهت آهَصضی ّبی   اعالع سسبًی دس خصَظ فؼبلیتآیب تبثلَ

               خیش ُثلٍجَد داسد؟                                            دس هذسسِ 

  هطبّذُ ًطبى هذسسِ 
1 

د؟                                                                      هذسسِ هشٍج سالهت دس هذسسِ ٍجَد داسًطبىآیب 

               خیش ُثل

  هطبّذُ هذاسن ٍ هستٌذات 
1 

آیب فشدی ثِ ػٌَاى ّوبٌّگ وٌٌذُ ثشًبهِ ّبی آهَصضی هشٍج سالهت دس 

               خیش ُثلهذسسِ تؼییي ضذُ است؟                    

  هطبّذُ هستٌذات جلسبت 
2 

آیب جلسبت  تَجیْی ثشای داًص آهَصاى ،هؼلوبى ٍ وبسوٌبى ثشگضاس ضذُ است 

 ؟

               خیش ُثل

  هطبّذُ هحتَای آهَصضی هَجَد 

2 

 ثشای داًص آهَصاى HPS گبًِ اجضا 8دس استجبط ثب هَاسد  هحتَی آهَصضیآیب 

 هؼلوبى ٍ وبسوٌبى ،اٍلیبءدس هذسسِ ٍجَد داسد ؟                                         

               خیش ُثل

  هطبّذُ هستٌذات تَصیغ هبًٌذ لیست تَصیغ 
2 

ی ثیي داًص آهَصاى ،وبسوٌبى ٍاٍلیبءتَصیغ ضذُ است؟                                                         هحتَی آهَصشآیب

               خیش ُثل

  هطبّذُ هستٌذات ٍ گضاسش هشاسن 
1 

  هشاسن گشاهیذاضت هٌبسجت ّبی ثْذاضتی دس هذسسِ ثشگضاس هی گشدد؟آیب

               خیش ُثل

  هطبّذُ ثشًبهِ آهَصضی ٍ هستٌذات آى 

2 

آیب آهَصش ّبی ثْذاضتی ٍیژُ داًص آهَصاى ،هؼلوبى ٍ وبسوٌبى اسائِ ضذُ 

 است ؟

               خیش ُثل

 : هالحظبت
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 هالحظبت 

اهتیبص وست 

 ضذُ
 ػٌَاى اهتیبص ول

 
 چک لیست  ارائٍ خذمات تالیىی در مذرسٍ- 2 16

   آییي ًبهِ ثْذاضت هحیظ هذاسس 28هغبثك هبدُ 
2 

 آیب اتبق ثْذاضت هجْض دس هذسسِ ٍجَد داسد ؟

               خیش ُثل

هغبثك آییي ًبهِ اجشایی تبهیي حفظ ٍ استمبی 

 سالهت جسوی سٍاًی ٍ اجتوبػی داًص آهَصاى 

 
2 

ساثظ ثْذاضت ثغَس هٌظن یب ثب ثشًبهِ تؼییي ضذُ دس /آیب هشالت سالهت 

               خیش ُ ثلهذسسِ حضَس داسد ؟

  هغبثك دستَسالؼول ایوٌسبصی 

1 

آیب ٍاوسیٌبسیَى داًص آهَصاى عجك دستَسالؼول اًجبم هی ضَدٍ 

  اعالػبت آى دس دستشس هی ثبضذ؟

               خیش ُثل

  
2 

 آیب ّش داًص آهَص یه ضٌبسٌبهِ ثْذاضتی داسد ؟

               خیش ُ ثل 

  هغبثك دستَسالؼول ضٌبسٌبهِ سالهت داًص آهَص

2 

آیب ضٌبسٌبهِ ثْذاضتی داًص آهَصی  ثذسستی تىویل ٍ هؼبیٌبت سٍتیي 

  پضضىی ٍ غیش پضضىی ضذُ است ؟ 

               خیش ُثل

  هغبثك دستَسالؼول ضٌبسٌبهِ سالهت داًص آهَص
1 

 آیب هَاسد ًیبصهٌذ اسجبع ضٌبسبیی ضذُ اًذ ؟

               خیش ُثل

  هغبثك دستَسالؼول ضٌبسٌبهِ سالهت داًص آهَص
1 

 آیب ًظبم اسجبع دس هذسسِ اجشا هیطَد؟

               خیش ُثل

  هغبثك دستَسالؼول ضٌبسٌبهِ سالهت داًص آهَص
1 

 آیب هَاسد اسجبع ضذُ پیگیشی هی ضًَذ ؟

               خیش ُثل

  هغبثك دستَسالؼول پشًٍذُ سالهت هذسسِ 
2 

  آیب پشًٍذُ ثْذاضتی هذسسِ  ثذسستی تىویل هی ضَد؟ 

               خیش ُثل

  هغبثك همشسات ثْذاضت حشفِ ایی 
1 

 آیب جؼجِ ووه ّبی اٍلیِ دس هذسسِ ٍجَد داسد؟ 

               خیش ُثل

  هغبثك همشسات ثْذاضت حشفِ ایی

1 

آیب آهَصش ووه ّبی اٍلیِ دس هذسسِ ثِ هسئَلیي ٍ داًص آهَصاى اسائِ 

گشدیذُ ٍ حذالل یه فشد آهَصش دیذُ ثشای اًجبم ووه ّبی اٍلیِ 

 دس هذسسِ حضَس داسد ؟

               خیش ُثل

 : هالحظبت

 

 

 ............................................تبسیخ ............................................      اهضبء................................            ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هویض  

 



 

 

 

 

 مالحظات

 امتیاس

 کسة ضذه
 عنوان امتیاسکل

 سالمت محیط مذرسهچک لیست - 3 21 

 چه لیست 56، 51، 33، 30 تب 28هغبثك سدیف 

 ثبصسسی ثْذاضتی اص هذاسس
 2 

 آیب  هىبى ٍ فضبي هذسسِ هٌبست است؟
             خیشُثل

 51، 45، 44، 42 تب 40، 39، 37هغبثك سدیف 

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص هذاسس
 2 

 هٌبست است؟... آیبفضبي والس ّب، آصهبیطگبُ ٍ 
             خیشُثل

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص 36هغبثك سدیف 

 هذاسس
 3 

 ٍجَدداسد؟ دستشسی ثِ آة آضبهیذًی سبلنآیب
  خیشُثل

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص 35 ٍ 34هغبثك 

 هذاسس
 75/1 

 آیب تَالت ّب  ٍ دستطَیی ّب سبلن ٍ ثْذاضتی ّستٌذ؟ 
             خیشُثل

چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص 31هغبثك سدیف 

 هذاسس
 75/0 

 آیب دفغ لبضالة سبلن ٍ ثْذاضتی ّستٌذ؟
             خیشُثل

 چه لیست ثبصسسی 54 تب 52 ٍ 22هغبثك سدیف 

 2  ثْذاضتی اص هذاسس
...  آیب ًَس  ٍ حشاست، غذا، سعَثت، تَْیِ والس ّب، آصهبیطگبُ ٍ 

 هٌبست ٍ وبفی است؟
             خیشُثل

 چه لیست 64، 60، 59، 57، 55، 49هغبثك 

 ثبصسسی ثْذاضتی اص هذاسس
 2 

 ؟استایوي هحیظ هذسسِ آیب
             خیشُثل

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص 32هغبثك سدیف 

 هذاسس
 5/0 

 ؟ًْبي دفغ صثبلِ ٍسغل صثبلِ ثِ تؼذاد وبفی ٍجَد داسدا ههآیب
             خیشُثل

 چه لیست ثبصسسی 55، 50، 46هغبثك سدیف 

 3  ثْذاضتی اص هذاسس
آیب هَاسد ایوٌی سػبیت ٍ ثشاي پیطگیشي اص حَادث الذام ضذُ 

 است؟
             خیشُثل

 هغبثك دستَسالؼول ضویوِ
 2 

  ٍ هذسسِ هسئَل ًظبفت داسد ؟هحیظ هذسسِ پبن ٍتویض استآیب
             خیشُثل

  هتش هشثغ 0.5ثِ اصاء ّش داًص آهَص 
 1 

 ؟فضبي سجض دس هذسسِ ٍجَد داسدآیب
             خیشُثل

 1  هغبثك همشسات هحیظ صیستَ دستَسالؼول ضویوِ
 دس هذسسِ اًجبم هی ضَد؟آیب فؼبلیت ّبي صیست هحیغی

             خیشُثل
 :هالحظبت

 

 



 چه لیست ثْجَد تغزیِ جْت هذاسس داسای پبیگبُ تغزیِ

 
 

 

 

 

 مالحظات

 امتیاس

 کسة ضذه
 عنوان امتیاسکل

 چک لیست تهثود تغذیه در مذرسه-  4 12 

 50 تب 48، 45، 43، 34، 33، 18، 12هغبثك سدیف 

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص ثَفِ هذاسس

 
4 

آیب فضبي فیضیىی ثِ ػٌَاى پبیگبُ تغزیِ سبلن هَجَد است  

 ٍتجْیضات الصم سا داسد؟ 
             خیشُثل

چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص 31 ٍ 14هغبثك سدیف 

 ثَفِ هذاسس

 

2 

آیب هَاد غزایی ًٍَضیذًی  سبلن  دس هذسسِ هَجَد ٍ 

دستَسالؼول هَاد خَساوی هجبص ٍ غیش هجبص دس هؼشؼ دیذ 

 داًص آهَصاى ًػت ضذُ است؟
             خیشُثل

 هطبّذُ ضشح ثبصدیذ ٍ ًَالع ثجت ضذُ

 

1 

ِ  تَسظ هشالت سالهت ساثظ / آیب ًظبست ٍ ثبصدیذ هٌظن اص ثَف

ثْذاضت ٍ وبسضٌبسبى آهَصش ٍ پشٍسش ٍ هؼبًٍت ثْذاضتی 

 اًجبم هی ضَد؟
             خیشُثل

 چه لیست 36ٍ 13، 11، 10، 9، 7، 4هغبثك سدیف 

 ثبصسسی ثْذاضتی اص ثَفِ هذاسس

 

2 

آیب هؼبیٌبت هٌظن وبسوٌبى هذسسِ وِ دس ثخص تْیِ ٍ تَصیغ 

هَاد غزایی وبس هی وٌٌذ اًجبم هی ضَد ٍ ایي وبسوٌبى گَاّی 

غحت سالهت ٍ هجَص فؼبلیت هتػذي پبیگبُ ٍ فشٍش هَاد 

 خَساوی سا داسًذ؟
             خیشُثل

 هطبّذُ هستٌذات ثشًبهِ
 

1 
آیب هذسسِ ثشًبهِ خبغی ثِ هٌظَس فشٌّگ سبصي تغزیِ سبلن 

 داسد؟
             خیشُثل

  56 ٍ 47، 26، 21، 20، 19، 16، 14هغبثك سدیف 

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص ثَفِ 

آیب ثش ًگْذاسي، تَصیغ ٍ هػضف هَاد غزایی ًظبست  هی  2 

 ضَد؟
             خیشُثل

 :هالحظبت
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 چه لیست ثْجَد تغزیِ جْت هذاسس فبلذ پبیگبُ تغزیِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات

 امتیاس

 کسة ضذه
 عنوان امتیاسکل

 چک لیست تهثود تغذیه در مذرسه-  4 12 

 هطبّذُ هستٌذات 

 

2 

آیبفْشست هَاد غزایی ًٍَضیذًی سبلن ٍ هجبص لبثل 

ػشضِ دس هذسسِ هَجَد ٍ فْشست هَاد غزایی وِ 

ػشضِ آًْب غیش هجبصاست دس هؼشؼ دیذ داًص آهَصاى 

             خیشُثللشاسداسد؟

 هطبّذُ ضشح ًظبست ٍ ثبصدیذ 

 

3 

ساثظ / آیب ًظبست ٍ ثبصدیذ تَسظ هشالت سالهت

ثْذاضت ٍ وبسضٌبسبى آهَصش ٍ پشٍسش ٍ هشوض 

ثْذاضت هجٌی ثش ػذم ػشضِ هَاد غزایی غیش هجبص اًجبم 

 هی ضَد؟

             خیشُثل

" 
 آیب ثش هػشف هَاد غزایی ًظبست هی ضَد؟ 2 

             خیشُثل

" 
گبصداس ي ّبيدىي وبلجبس ٍ ًَشس،ي ػذم هػشف سَسايآ 3 

  ضَد؟ي متيدس هذسسِ سػب

 هطبّذُ هستٌذات 
 

2 
آیب هذسسِ ثشًبهِ خبغی ثِ هٌظَس آهَصش داًص آهَصاى 

        خیشُ ثلٍ فشٌّگ سبصي تغزیِ سبلن داسد؟

 :هالحظبت
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 مالحظات 
امتیاز 

 کسة ضذٌ
 عىًان  امتیاز کل

 چک لیست  تحرک فیسیکی ي فعالیت تذوی-  5 5  

هطبّذُ ثشًبهِ دسسی والس ّب ٍ هصبحجِ ثب 

داًص آهَصاى ٍ هؼلویي ٍسصش ٍ تشثیت ثذًی ٍ 

دس صَست اهىبى حضَس دس صًگ ٍسصش یه 

 والس 

 

1 

داًص آهَصاى دس  آیب صهبى هطخصی ثشای حذالل فؼبلیت فیضیىی

  هذسسِ ٍجَد داسد؟

               خیش ُثل

هطبّذُ هستٌذات ثشًبهِ ٍ هصبحجِ ثب داًص 

 آهَصاى ٍ هؼلویي ٍسصش ٍ تشثیت ثذًی 

 

1 

آیب ثشًبهِ ّبی آهَصضی دس خصَظ اّویت ٍ تطَیك داًص آهَصاى ، 

هؼلوبى ٍ اٍلیبء ثِ اًجبم فؼبلیت فیضیىی ٍ هضایب ٍ هؼبیت ًبضی اص ثی 

 تحشوی ٍ ثیوبسیْبی ًبضی اص آى ٍجَد داسد ؟

               خیش ُثل

هطبّذُ هستٌذات ثشًبهِ ٍ هصبحجِ ثب داًص 

 آهَصاى ٍ هؼلویي ٍسصش ٍ تشثیت ثذًی 

 

1 

آیب ثشًبهِ ّبی فشٌّگی ٍ اجتوبػی هشتجظ ثب فؼبلیتْبی فیضیىی دس 

 هذسسِ اجشا هی ضَد ؟

               خیش ُثل

هصبحجِ ثب داًص آهَصاى ٍ هؼلویي ٍسصش ٍ 

تشثیت ثذًی ٍ دس صَست اهىبى حضَس دس 

 ٍسصش صجحگبّی ٍ ًشهص 

 

1 

آیب فشصت وبفی ثشای ضشوت داًص آهَصاى ،هؼلوبى ٍ وبسوٌبى دس 

ًشهص ثصَست هٌظن / فؼبلیت ّبی ٍسصضی هبًٌذ ٍسصش صجحگبّی 

 ٍ هٌسجن دس هذسسِ ٍجَد داسد ؟

               خیش ُلة

 هطبّذُ اهىبًبت ٍ تجْیضات 

 

1 

آیب اهىبًبت هٌبست ثشای ضشوت داًص آهَصاى ، هؼلوبى ٍ وبسوٌبى 

 دس فؼبلیت ّبی ٍسصضی دس هذسسِ ٍجَد داسد ؟ 

               خیش ُثل

 :هالحظبت
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امتیاز 

کسة 

 ضذٌ

 عىًان  امتیاز کل
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هغبثك دستَسالؼول ضٌبسٌبهِ 

 سالهت وبسوٌبى 

 
2 

 آیب ّشیه اص هؼلوبى ٍ وبسوٌبى هذسسِ یه ضٌبسٌبهِ ثْذاضتی داسًذ ؟ 

               خیش ُثل

هغبثك دستَسالؼول ضٌبسٌبهِ 

 سالهت وبسوٌبى 

 
1 

 آیب هؼبیٌبت سٍتیي پضضىی ٍ غیش پضضىی اًجبم ضذُ است ؟

               خیش ُثل

هغبثك دستَسالؼول ضٌبسٌبهِ 

 سالهت وبسوٌبى 

 
1 

 آیب هَاسد ًیبصهٌذ اسجبع ضٌبسبیی ضذُ اًذ؟

               خیش ُثل

هغبثك دستَسالؼول ضٌبسٌبهِ 

 سالهت وبسوٌبى 

 
1 

 آیب هَاسد اسجبع ضذُ پیگیشی هی ضًَذ ؟

               خیش ُلة

  هطبّذُ هستٌذات 

2 

آیب تسْیالت اجتوبػی تفشیحی ٍسصضی ثشای هؼلوبى ٍ وبسوٌبى هذسسِ 

 ؟ٍجَد داسد 

               خیش ُلة

  هطبّذُ هستٌذات

1 

آیب هؼلوبى ٍ وبسوٌبى هذسسِ دس دٍسُ ّبی آهَصضی ضوي خذهت هشتجظ ثب 

 سالهت ضشوت داضتِ اًذ؟

               خیش ُل ة 

 :هالحظبت
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 مالحظات 

امتیاز 

کسة 

 ضذٌ

 عىًان  امتیاز کل
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هطبّذُ هستٌذات ٍ هصبحجِ ثب 

 هطبٍس 

 

2 

آیب هطبٍس توبم ٍلت یب ًیوِ ٍلت ثشای اًجبم خذهبت هطبٍسُ ایی دس هذسسِ 

 حضَس داسد ؟

               خیش ُثل

  هطبّذُ هستٌذات
1 

 آیب ثشًبهِ ّبی اجتوبػی ٍ تفشیحی دس هذسسِ ٍجَد داسد ؟

               خیش ُثل

آییي ًبهِ اجشایی تبهیي ، حفظ 

ٍ استمبی سالهت جسوی ، 

 سٍاًی ٍ اجتوبػی داًص آهَصاى 

 

1 

  آیب ثشًبهِ هْبست ّبی  صًذگی ثِ داًص آهَصاى آهَصش دادُ هی ضَد؟

               خیش ُثل

  
1 

آیب اٍلیبء داًص آهَصاى دس صهیٌِ هْبست فشصًذ پشٍسی آهَصش دادُ هی 

 ضًَذ ؟ 

  

2 

صاى دس هؼشض خغش آسیت ّبی اجتوبػی ضٌبسبیی ٍ سفتبس .آیب داًص آهَ

 ّبی پش خغش هی ضًَذ ؟ 

               خیش ُلة

  

1 

آیب هذاخلِ خبصی ثشای داًص آهَصاى دس هؼشض خغش آسیجْبی اجتوبػی ٍ 

 سفتبسّبی پش خغش اًجبم هی ضَد ؟

               خیش ُلة

  

2 

آیب داًص آهَصاى هجتال ثِ اختالت سٍاًی ٍ سفتبسی ضٌبسبیی ضذُ ٍ خذهبت 

 ضبهل اسجبع ، پیگیشی ٍ هشالجت ثِ آًْب اسائِ هی ضَد ؟ 

               خیش ُل ة 

  

1 

آیب ثشًبهِ خبصی دس استجبط ثب تٌجیْبت جسوی ٍ سٍاًی داًص آهَصاى تَسظ 

 هؼلوبى ٍ وبسوٌبى هذسسِ ٍجَد داسد ؟ 

               خیش ُثل

 :هالحظبت
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 سالمت در مذرسٍ ي ضثکٍ سالمت داوص آمًزان

 

 

2 

آیب هسبئل سالهت هذسسِ دس اًجوي اٍلیب ٍ هشالجبى ثشسسی ضذُ ٍ ثشًبهِ ای 

 ثشای حل آًْب ٍجَد داسد ؟ 

               خیش ُثل

 

 

1 

وِ هذسسِ دس .. آیب اًجوي هحلِ ٍ سبصهبى ّبی اجتوبػی ثْذاضتی خیشیِ ٍ 

هحذٍدُ آًْب ٍالغ است هذسسِ سا اص ًظش هبلی ٍ هؼٌَی حوبیت هی وٌٌذ ٍ دس 

 ثشًبهِ ّبی هشتجظ ثب سالهتی هذسسِ هطبسوت داسًذ ؟ 

               خیش ُثل

 

 

1 

آیب هذسسِ ثشای خبًَادُ ّبی داًص آهَصاى ٍ اػضبی جبهؼِ پیشاهَى ٍ هشتجظ 

 ثب هذسسِ ثشًبهِ ّبی آهَصش سالهت اجشا هی وٌذ ؟ 

               خیش ُثل

 
 

2 
  ٍجَد داسد؟  ( گشٍُ اصلی 5دس  )آیب تین ثْذاضتیبساى آهَصش دیذُ دس هذسسِ

               خیش ُثل

 

 

1 

آیب الذاهبت هَثشی ثشای استمبی فؼبلیت ّبی ثْذاضتیبساى دس هذسسِ ٍجَد 

 داسد ؟ 

               خیش ُثل

 
 

1 
 آیب ضجىِ داٍعلجبى سالهت داًص آهَصی دس هذسسِ فؼبل است ؟

               خیش ُثل

 
 

1 
 آیب آهَصش ّوسبالى دس هذسسِ عشاحی ضذُ ٍ اجشا هی ضَد ؟

               خیش ُثل

 

 

1 

آیب ضَسای داًص آهَصی دس هسبئل هشثَط ثِ سالهت هذسسِ فؼبالًِ هطبسوت 

 داسًذ؟ 

               خیش ُثل

 :هالحظبت

 

 

 ............................................تبسیخ ............................................      اهضبء................................            ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هویض  



 :این تخص مزتوط ته مطخصات کلی مذرسه مزوج سالمت است ضامل- " الف "چک لیست

 .ًبم هذسسِ وِ ثبیذ ثغَس وبهل ًَضتِ ضَد -

 سلن اٍل سوت چپ هشثَط ثِ وذ داًطگبُ ػلَم پضضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی، 2 سلوی هذسسِ وِ 8وذ  -

وذ ّبي داًطگبُ ّب ضویوِ هی ) سلن آخش وذ هذسسِ است 2 سلن سَم وذ هٌغمِ ٍ 2سلن دٍم وذ ضْشستبى، 2

 سلوی اختػبظ یبفتِ ٍ وذ هزوَس ثِ ضْشستبى اػالم ضَد، دس 2الصم است ثِ ّش ضْشستبى یه وذ .  (ثبضذ

دس خبًِ ّبي هشثَط ثِ وذ هٌغمِ، هٌغمِ آهَصش .  هٌظَس هی گشدد"00"غَستیىِ داًطگبُ ته ضْشستبًی است وذ

دس غَستیىِ .  ضشٍع ٍ اداهِ دادُ هی ضَد" 01 "ٍ پشٍسش ثجت هی ضَد ٍ ثشاي وذ هذسسِ، دس ّش هٌغمِ اص ضوبسُ

 . هٌظَس هی گشدد"00"آهَصش ٍ پشٍسش هٌغمِ اي ًجَدُ ٍ ثش اسبس ضْشستبى است وذ هٌغمِ 

دس هحل تؼییي . هطخع ضَد وِ هذسسِ دس ضْش ٍالغ ضذُ است یب سٍستب ٍ یب ایٌىِ دس هٌغمِ ػطبیشي است -

 .  ثضًیذضذُ ػالهت 

 . همغغ تحػیلی سا ًیض هطخع ًوبییذثب گزاضتي ػالهت  -

 .ًبم هذیشٍ هشالت سالهت هذسسِ ثغَس وبهل ًَضتِ ضَد -

 .تؼذاد داًص آهَصاى ٍ وبسوٌبى ثِ تفىیه هؼلویي ٍ سبیش وبسوٌبى هذسسِ ثجت ضَد -

دس هَسد . هسبحت ول هذسسِ ٍ هسبحت والس ّب ٍ سبیش فضبّبي آهَصضی ثش حست هتش هشثغ ًَضتِ ضَد -

 .والس ّب ٍ فضبّبي آهَصضی ًَضتي هتَسظ هسبحت وبفی است

 .تؼذاد داًص آهَصاى ٍ ّوچٌیي تؼذاد والس ّبي دسس سا ثِ تفىیه پبیِ تحػیلی ثٌَیسیذ -

وِ ثِ هٌظَس ّوىبسي دس اجشاي هذسسِ هشٍج ................... تؼذاد داًص آهَصاى، اٍلیبي داًص آهَصاى، هؼلویي ٍ  -

 .سالهت ٍ هطبسوت دساستمبي سالهت هذسسِ آهَصش دیذُ اًذ ثِ تفىیه ًَضتِ ضَد

تؼذاد داًص آهَصاًی وِ پس اص آهَصش دس ثشًبهِ هشٍج سالهت ّوىبسي فؼبل داسًذ سا ثِ تفىیه پبیِ تحػیلی  -

 .ثجت ًوبییذ

 ٍ 93دس غَستیىِ اسٌبد ٍ دستَسالؼول ّبي هشٍج سالهت، پشًٍذُ سالهت ٍ ّوچٌیي هَاسد هشثَط ثِ سدیف  -

 . ( اهتیبص1) فشم ٍضؼیت ایوٌی ٍ ثْذاضت هذسسِ هَجَد است ثل94ِ

، 85سدیف ) اهتیبص5/0 وویتِ سالهت هذسسِ هغبثك دستَسالؼول تطىیل ضذُ ٍ غَسجلسبت آى هَجَد استاگش  -

 ( 25/0 فشم ٍضؼیت ایوٌی ٍ ثْذاضت هذسسِ ّش وذام 96

 آیب وویتِ سالهت هذسسِ  هطخع ًوبییذ وِ ثبضذ ثب گزاضتي ػالهت " ثلِ "دس غَستیىِ پبسخ سَال لجل -

 فشم 101 ٍ 100، 99، 97، ،95، 91سدیف ) یب خیشهطىالت سا  ضٌبسبیی ٍ ًسجت ثِ حل آًْب  الذام وشدُ است

 ( 5/1 جوغ اهتیبص 25/0ٍضؼیت ایوٌی ٍ ثْذاضت هذسسِ ّش وذام 



 92، 87-90، ،86، 84سدیف ) اهتیبص 1اگش ثشًبهِ ػولیبتی ثِ هٌظَس حل هطىالت سالهت هذسسِ تْیِ ضذُ است  -

 (.5/1 جوغ اهتیبص 25/0فشم ٍضؼیت ایوٌی ٍ ثْذاضت هذسسِ ّش وذام 

اگش هطىالت سالهت هذسسِ ثِ هٌظَس جلت حوبیت ّبي هبلی ٍ اجشایی ٍ جلت ّوىبسي،  ثِ سغَح هذیشیتی  -

 . اهتیبص5/0 آهَصش ٍ پشٍسش ٍ سبیش سبصهبى ّبي هشتجظ گضاسش ضذُ است

 . است5جوغ اهتیبص ایي ثخص . ولیِ هستٌذات ثبیذ هطبّذُ ٍ ثش اسبس هطبّذات ثِ سَال ّب پبسخ دادُ ضَد: تذکز

 : چک لیست است6این تخص مزتوط ته ضاخص های مذرسه مزوج سالمت و ضامل - " ب "چک لیست

 چه لیست ثشًبهِ جبهغ آهَصش سالهت -1

 چه لیست اسائِ خذهبت ثبلیٌی دس هذسسِ -2

 چه لیست سالهت هحیظ هذسسِ -3

 چه لیست ثْجَد تغزیِ دس هذسسِ -4

 چه لیست تحشن فیضیىی ٍ فؼبلیت ثذًی -5

 چه لیست سالهت وبسوٌبى -6

 چه لیست خذهبت سالهت سٍاى ٍ هطبٍسُ اي دس هذسسِ -7

 .چه لیست هطبسوت ٍالذیي ٍ جبهؼِ دس ثشًبهِ ّبي استمبي سالهت دس هذسسِ ٍ ضجىِ سالهت داًص آهَصاى -8

 :توضیحات کلی  

ثِ ّش سَال اهتیبصي تؼلك گشفتِ وِ دس ستَى اهتیبص ول . ّش یه اص چه لیست ّب ضبهل چٌذیي سَال هتفبٍت است

 . هجوَع اهتیبصّب ًیض دس ثبالي غفحِ چه لیست ٍجَد داسد. ٍ دس همبثل ّش سَال ًَضتِ ضذُ است

 هطخع ًوبییذ سپس ثب تَجِ ثِ پبسخ، اهتیبص "خیش" یب "ثلِ" دس خبًِ اثتذا پبسخ ّش سَال سا ثب گزاضتي ػالهت 

 ثٌَیسیذ، اهتیبصّبي وست ضذُ سا جوغ ًوَدُ ٍ هجوَع اهتیبص وست ضذُ " اهتیبص وست ضذُ"ّش سَال سا دس ستَى

سا دس ثبالي غفحِ ثجت وٌیذ دس اًتْبي ّش چه لیست هحلی ثب ػٌَاى هالحظبت ٍجَد داسد وِ هی تَاى ّشگًَِ 

 .ٍ ّش آًچِ دس چه لیست ًیبهذُ اهب ضشٍسي ثِ ًظش هی سسذ سا یبدداضت ًوَد.................... ًظش، پیطٌْبد ٍ 

آئئیي - اسبس ٍ هجٌبي اهتیبص دّی ثِ ّش پبسخ هطبّذُ هذاسن، هستٌذات، هػبحجِ، سجَع ثِ دستَسالؼول ّب: تذکز

 .است وِ دس ثخص هالحظبت ٍ دس همبثل ّش سَال ًَضتِ ضذُ است.... همشسات ٍ - ًبهِ ّب

 :چک لیست تزنامه جامع آموسش سالمت

 . است12 سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 8ایي چه لیست ضبهل 

  ُاگش دس هذسسِ هشٍج سالهت، ثشد ٍ تبثلَیی ٍجَد داضتِ وِ دس آى ػٌبٍیي فؼبلیت ّبي آهَصضی هطخع ضذ

 . دس غیش ایٌػَست غفش اهتیبص1ثبضذ



  اگش استٌذ، پَستش یب هبًٌذ آى وِ ًطبى دّذ هذسسِ دس ساستبي استمبي سالهت ٍ اّذاف هذسسِ هشٍج سالهت

 . دس غیش ایٌػَست غفش اهتیبص1فؼبلیت داسد هَجَد ثبضذ 

 ایي فشد هی تَاًذ هشالت )ثبیذ فشدي ثِ ػٌَاى ّوبٌّگ وٌٌذُ ثشًبهِ ّبي آهَصضی دس هذسسِ تؼییي ضذُ ثبضذ

 دس غیش 1، اگش ٍجَد داسد (سالهت هذسسِ یب ّش فشد هغلغ ٍ داٍعلت اص ثیي هؼلویي ٍ وبسوٌبى هذسسِ ثبضذ

 ..ایٌػَست غفش اهتیبص

  ثبیذ ثشًبهِ تَجیْی ٍجَد داضتِ ثبضذ وِ داًص آهَصاى، هؼلوبى ٍوبسوٌبى سا ثب اّذاف ٍ ثشًبهِ ّبي هذسسِ هشٍج

، دس 1 ٍ اگش ثشاي هؼلوبى ٍوبسوٌبى ًیض ٍجَد داسد 1سالهت آضٌب ًوبیذ، اگش ثشًبهِ ثشاي داًص آهَصاى ٍجَد داسد 

 .( اهتیبص2جوغ )غیش ایٌػَست غفش اهتیبص

 گبًِ اجضاء 8دس استجبط ثب هَاسد   اگش هحتَي آهَصضی  HPSدس  ثشاي داًص آهَصاى، هؼلوبى ٍ وبسوٌبى، اٍلیبء 

 دس غیش ایٌػَست غفش اهتیبص  ( اهتیبص5/0ثشاي ّش جضء  )2دهذسسِ ٍجَد داس

 داًص آهَصاى، هؼلوبى ٍ وبسوٌبى، اٍلیبء تَصیغ ضذُ یب ثِ ًحَي ثِ اعالع آى ّب سسیذُ  ثیي  هحتَي آهَصضیاگش

 . اهتیبص2ثبضذ 

 گشاهیذاضت هٌبسجت ّبي ثْذاضتی ثشگضاسي هٌبسجت ّبي ثْذاضتی دس استمبي سالهت اثشگضاس است اگش هشاسن 

 . اهتیبص 1 دس هذسسِ ثشگضاس ضذُ است

 اسائِ دٍ ضیَُ ي . الصم است ولیِ داًص آهَصاى، وبسوٌبى ٍ اٍلیبء داًص آهَصاى هغبلت فَق سا آهَصش دیذُ ثبضٌذ

 اهتیبص ٍ 1، یه ضیَُ ي آهَصضی ثشاي ّش وذام 2ثشاي داًص آهَصاى ٍ دٍ ضیَُ ي آهَصضی ثشاي هؼلوبى ٍ وبسوٌبى 

 ( اهتیبص2جوغ )ػذم اجشا غفش اهتیبص

 :چک لیست ارائه خذمات تالینی

 . است16سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 12ایي چه لیست ضبهل

  ُاگش اتبق 2 آئیي ًبهِ ثْذاضت هحیظ هذاسس ٍجَد داسد 28اگش دس هذسسِ اتبق ثْذاضت هجْض هغبثك هبد ،

 . ٍ اگش ٍجَد ًذاسد غفش اهتیبص1ثْذاضت ٍجَد داسد اهب وبهال هغبثك آئیي ًبهِ ًیست 

  ِاگش هشالت سالهت یب ساثظ ثْذاضت دس هذاسس ثِ عَس هٌظن ٍیب ثب ثشًبهِ تؼییي ضذُ ٍ ثش اسبس آئیي ًبه

 سٍص دس ّفتِ د سهذسسِ 3اجشایی تبهیي، حفظ ٍ استمبي سالهت جسوی، سٍاًی ٍ اجتوبػی داًص آهَصاى حذالل 

 ( اهتیبص2جوغ ) ٍ ػذم حضَس غفش اهتیبص1 سٍص 3، ووتش اص 2حضَس داسد 

  اگش ٍاوسیٌبسیَى داًص آهَصاى هذسسِ ثب تَجِ ثِ دستَسالؼول وطَسي ٍاوسیٌبسیَى اًجبم ضذُ  اعالػبت

 . اهتیبص1هشثَط ثِ آى هَجَد ثبضذ 



  الصم است ثشاي داًص آهَصاى ضٌبسٌبهِ ثْذاضتی عجك دستَسالؼول تىویل ٍ هؼبیٌبت هغبثك ایي ضٌبسٌبهِ اًجبم

% 90 تب 50، ثیي 2داًص آهَصاى پبیِ ّبي اٍل اثتذایی ٍ ساٌّوبیی% 90تىویل ضٌبسٌبهِ سالهت ثشاي ثیص اص . ضَد

 غفش اهتیبص% 50یه ٍ صیش 

  ػذم اجشا 1، ًبلع 2هغبثك دستَسالؼول ضٌبسٌبهِ سالهت داًص آهَص غشثبلگشي ٍ هؼبیٌِ وبهل داًص آهَصاى ٍ 

 .غفش اهتیبص

  ٍ داًص آهَصاًی وِ اختالل یب ثیوبسي داسًذ وِ ًیبصهٌذ ثشسسی دس هشاوض ثْذاضتی، دسهبًی است ثبیذ ضٌبسبیی

 1 ٍ اگش هَاسد ًیبصهٌذ اسجبع، اسجبع ضذُ ثبضٌذ 1اگش ضشایظ الصم ثشاي اسجبع فشاّن ثبضذ .  اهتیبص1اسجبع ضًَذ 

 .اهتیبص 

  ٍجَد داسد اهب وبهال ٍ ثِ دسستی 2اگش پشًٍذُ ثْذاضتی هذسسِ هَجَد ٍ هغبثك دستَسالؼول تىویل ضذُ ثبضذ ،

 .ٍ دس غیش ایٌػَست غفش اهتیبص1تىویل ًطذُ ثبضذ 

  فشم ٍضؼیت 130 ٍ 129اگش جؼجِ ووه ّب ي اٍلیِ هغبثك همشسات ثْذاضت حشفِ اي ٍجَد داضتِ ثبضذ سدیف 

 5/0 اهتیبص اگش ٍجَد داسد ٍلی وبهال هغبثك همشسات ثْذاضت حشفِ اي ًوی ثبضذ 1 (ایوٌی ٍ ثْذاضت هحیظ هذسسِ

 .اهتیبص

  اگش آهَصش ووه ّبي اٍلیِ دس هذسسِ ثِ هسئَلیي ٍ داًص آهَصاى اسائِ گشدیذُ است ٍ حذالل یه فشد آهَصش

 فشم ٍضؼیت ایوٌی ٍ ثْذاضت 132 ٍ 131دیف )دیذُ ثشاي اًجبم ووه ّبي اٍلیِ دس هذسسِ حضَس داضتِ ثبضذ 

 .( اهتیبص5/0ّش وذام  ) اهتیبص1 (هحیظ هذسسِ

 

 

 

 راهنمای تکمیل چک لیست سالمت محیط مدرسه و بهبىد تغذیه

 

 :چک لیست سالمت محیط مذرسه 

 . است21 سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 12ایي چه لیست ضبهل 

 اهتیبص 2 چه لیست ثبصسسی اص هذاسس، هىبى ٍ فضبي هذسسِ هٌبست ثبضذ 56، 51، 33، 30  تب 28اگش هغبثك سدیف 

 ( اهتیبص0.25 اهتیبص ٍ ثمیِ هَاسد ّشوذام0.5 ّشوذام 51 ٍ 28سدیف ّبي )

  هٌبست ثبضذ ....   چه لیست ثبصسسی اص هذاسس، فضبي والس، آصهبیطگبُ ٍ 51، 45، 44، 42 تب 39، 37اگش هغبثك سدیف

 ( اهتیبص25/0دیَاسّب، وف، سمف، اثؼبد، ّش وذام ) اهتیبص2

  1053 چه لیست ثبصسسی اص هذاسس، اگش آة هَسد هػشف هذسسِ ثب استبًذاسد هلی ایشاى ثِ ضوبسُ 36عجك سدیف 

هغبثمت داضتِ ٍ هَسد تبئیذ همبهبت ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ثبضذ، دس غَستی وِ هذسسِ اص هخضى آة ٍ یب 

استفبع ضیش ( اهتیبص1)ثبیذ آثخَسي ػوَهی داًص آهَصاى ثب ضیشّبي هٌبست هجْض گشدیذُآة لَلِ وطی استفبدُ هی وٌذ، 

آثخَسي ثِ تؼذاد ، ( اهتیبص0.5)ثبضذ ( سبًتی هتش ثبالتش اص سغح صهیي75-100ثیي)آثخَسي ّب هتٌبست ثب سي داًص آهَصاى 



خبسج ، ( اهتیبص0.5)داساي ضشایظ ثْذاضتی ثبضذ،( اهتیبص0.5)ٍجَد داضتِ  ( داًص آهَص یه آثخَسي45حذالل ثشاي ّش )وبفی 

    ( اهتیبص3جوغ ) ( اهتیبص0.5)احذاث گشدیذُ ثبضذ ( هتش15ثب فبغلِ حذالل )اص سشٍیس ّبي ثْذاضتی 

  دس هذسسِ ثِ  اهتیبص، 5/0ثبضذٍالت داساي ضشایظ ثْذاضتی  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس، ت35 ٍ 34اگش هغبثك سدیف

 60ثِ اصاي ّش، دست ضَیی ّب داساي ضشایظ ثْذاضتی ثبضٌذ،  داًص آهَص یه چطوِ تَالت احذاث گشدیذُ ثبضذ40اصاي ّش 

 سبًتی 60-75ثیي ) استفبع دست ضَیی ّب هتٌبست ثب سي داًص آهَصاى، داًص آهَص یه دستطَیی دس ًظش گشفتِ ضذُ  ثبضذ

لَلِ وطی سٍي  ٍ دس دست ضَیی ّب هخضى ثبثت غبثَى هبیغ لبثل استفبدُ ٍجَد داضتِثبضذ ٍ  (هتش ثبالتش اص سغح صهیي

 ( اهتیبص75/1جوغ ) اهتیبص 25/0 اًجبم ضذُ ثبضذ ّش وذام دستطَیی

  دفغ فبضالة ثش اسبس استبًذاسدّبي هَجَد اص ًظش ثْذاضتی  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس،35 ٍ 34اگش هغبثك سدیف 

 حجن سپتیىتبًه چبُ جبرة ثب تَجِ ثِ ظشفیت هذسسِ تؼییي ضذُ  ٍگیشدهی  ثِ سٍش ثْذاضتی اًجبم ضذُ ٍعشاحی ٍ اجشا 

  اهتیبص75/0ثبضذ 

  ًَس، حشاست، غذا، سعَثت ٍ تَْیِ والس ّب، اصهبیطگبُ ٍ  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس،54 تب 52، 22اگش هغبثك سدیف 

 (ّش وذام ًین اهتیبص) اهتیبص 2عجیؼی ٍ هٌبست ثبضذ ... 

  پَضص وف حیبط اص جٌس هٌبست ثَدُ، ضشایظ ایوٌی  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس64، 60، 59، 57، 55، 49سدیف اگش هغبثك

ٍجَد ... تبثلَّبي ّطذاس دٌّذُ ایوٌی ٍ هسیشّبي فشاس ٍ ساُ ّبي خشٍج اضغشاسي، تبثلَي ثشق ٍ ، سػبیت ضذُ ثبضذ... حَؼ ّب ٍ 

وبسوٌبى هذسسِ هْبست استفبدُ  ٍ ٍسبیل اعفبء حشیك داساي تبسیخ هؼتجش ضبسط ٍ ثِ تؼذاد وبفی ٍجَد داضتِ ثبضذ، داضتِ ثبضذ

 ( اهتیبص0.5ّش وذام ) اهتیبص2اص ایي ٍسبیل سا داضتِ ثبضٌذ

  صثبلِ داى ثْذاضتی دسة داس، ضذ صًگ، ثب ظشفیت ٍ تؼذاد هٌبست ٍ ثب ویسِ  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس، 32 اگش هغبثك سدیف

هجوَػب ( اهتیبص0.25)دصثبلِ ّب سٍصاًِ ٍ ثِ هَلغ جوغ آٍسي ٍ دفغ گشد ٍ( اهتیبص0.25)دصثبلِ دس ولیِ لسوت ّبي هذسسِ ٍجَد داضتِ ثبش

  اهتیبص 5/0

  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس ٍ هغبثك ثب 55، 50، 46سػبیت ایوٌی ٍ الذاهبت پیطگیشي اص حَادث  هغبثك سدیف 

   اهتیبص3همشسات ثْذاضت حشفِ اي

  اهتیبص 2 سػبیت ضَد...سبلي ٍ ًوبصخبًِ ٍ ،والس ّب، حیبط هذسسِ ٍ ثْذاضت ٍ تویضي هذسسِ هسئَل ًظبفت داسداگش 

 ( اهتیبص0.5ّش وذام )

  ،ثِ اصاي ّش ...................... ٍجَد فضبي سجضهبًٌذ دسختبى، چوي وبسي فضبّبي هَجَد، ثبغچِ ٍ گلىبسي آى، گلذاى

  ٍ فمذاى فضبي سجض غفش اهتیبص5/0، ووتش اص آى 1 هتش هشثغ 5/0داًص آهَص 

  غشفِ جَیی دس هػشف وبغز هبًٌذ لشاس دادى وبغز ّبي هػشف ، تفىیه ٍ جذاسبصي صثبلِاگش دس هذسسِ الذاهبتی ثشاي

ّوچٌیي الذاهبتی ثشاي غشفِ جَیی دس هػشف  ثشاي استفبدُ اص آى ّب ٍ آهَصش داًص آهَصاى، ضذُ دس سغل ّبي جذاگبًِ

  ( اهتیبص25/0ّش وذام ) اهتیبص 1 اًجبم هی ضَد اًشطي

 

 :توفه تهذاضتی هستنذ/ چک لیست تهثود تغذیه در مذارسی که دارای پایگاه تغذیه سالم

 . است12  سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 6ایي چه لیست ضبهل 



 اهتیبص 3 اهتیبص ٍتجْیضات الصم سا داسد 1پبیگبُ تغزیِ سبلن هَجَد است / اگش فضبي فیضیىی ثِ ػٌَاى ثَفِ ثْذاضتی 

 یه 50 تب 48یه اهتیبص، سدیف 45، 43، 34سدیف  چه لیست ثبصسسی اص ثَفِ هذاسسیه اهتیبص، 33، 18، 12سػبیت سدیف )

  اهتیبص4هجوَػب  (اهتیبص

  ػذم ػشضِ )  چه لیست ثبصسسی اص ثَفِ هذاسس ثبضذ31 14ٍسدیف اسائِ ٍ فشٍش هَاد غزایی ٍ ًَضیذًی ّب ثبیذ هغبثك ثب

 دس هؼشؼ دیذ 5/0 ٍ غیش هجبص 5/0، ًػت دستَسالؼول هَاد خَساوی هجبص 1هَاد غزایی غیش هجبص دس پبیگبُ تغزیِ سبلن

 .( اهتیبص 2جوغ - داًص آهَصاى

  ًظبست ٍ ثبصدیذ هٌظن هغبثك دستَسالؼول ثْذاضتی پبیگبُ تغزیِ سبلن ٍ تؼبًٍی ّبي هذاسس ٍ ثشًبهِ صهبى ثٌذي تَسظ

/ آهَصش ٍ پشٍسش/ ٍ ّوچٌیي تَسظ وبسضٌبسبى هؼبًٍت ثْذاضتی ( اهتیبص5/0)ساثظ ثْذاضتی هذسسِ/ هشالت سالهت

 .( اهتیبص1جوغ )ثبیذ اًجبم ضذُ ٍ هذاسن هَجَد ثبضذ (5/0)ثَْسص

  هؼبیٌبت وبسوٌبًی وِ دس تْیِ ٍ تَصیغ هَاد غزایی دخبلت داسًذ ثبیذ هَجَد ٍ ًطبى دٌّذُ هؼبیٌبت هٌظن ٍ دٍسُ اي

 4سدیف  ( چه لیست ثبصسسی اص ثَفِ هذاسس36 ٍ 13، 11، 10 ٍ 9، 7 ، 4سدیف هغبثك ).ثبضٌذ ٍ ًىبت ثْذاضتی سا سػبیت ًوبیٌذ

 ( اهتیبص2هجوَػب ) اهتیبص0.25ًین اهتیبص ٍ  ٍ ثمیِ هَاسد ّشوذام

  ٍ ثشاي آهَصش ٍ .... ٍجَد ثشًبهِ ّبي خبظ وِ ثِ سالهت داًص آهَصاى ووه ًوبیذ هبًٌذ جطٌَاسُ غزا، هٌبسجت ّبي تغزیِ اي

تطَیك داًص آهَصاى ٍ وبسوٌبى ثِ استفبدُ اص هَاد خَساوی سبلن ٍ استفبدُ ًىشدى اص هَاد خَساوی ون اسصش تغزیِ اي ثیطتش اص دٍ ثشًبهِ 

 . ٍ ػذم اجشاي ثشًبهِ ّبي فشٌّگ سبصي تغزیِ غفش اهتیبص5/0، یه یب دٍ ثشًبهِ 1

  47، 26، 21، 20، 19، 16، 14 ًظبست ثش ًحَُ ي ًگْذاسي، تَصیغ ٍ هػشف هَاد غزایی دس هذاسس هغبثك ثب سدیف ٍ 

 ( اهتیبص0.25ّش وذام ) اهتیبص2  چه لیست ثبصسسی اص ثَفِ هذاسس 56

ثب تَجِ ثِ تفبّن ًبهِ ٍصساي هحتشم ثْذاضت، دسهبى ٍ اهَصش پضضىی ٍ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ٍ تبویذ ثش ثشًبهِ سیضي، 

اجشا، پبیص ٍ اسصضیبثی هذاخالت هَسد ًیبص ثشاي استمبء سالهت ٍ اهٌیت غزایی داًص آهَصاى ثب ّذف تسْیل دستشسی داًص 

آهَصاى ثِ ٍػذُ ّبي غزایی سبلن، ٍجَد پبیگبُ ّبي تغزیِ سبلن ٍیب تؼبًٍی ّبي آهَصضگبّی الصم است دس هذاسس فبلذ 

 :ثَفِ ثْذاضتی ٍیب تؼبًٍی ّبي آهَصضگبّی/ پبیگبُ ّبي تغزیِ سبلن

ثِ هٌظَس فشٌّگ سبصي ٍ ّوچٌیي آهَصش داًص آهَصاى، فْشست هَاد غزایی وِ هػشف آًْب هجبص ٍ یب غیش هجبص اػالم  -

 . ضذُ است دس هؼشؼ دیذ لشاس دادُ ضَد

 .ًظبست هذاٍم ثِ هٌظَس پیطگیشي اصهػشف ٍ ّوچٌیي ػشضِ هَاد غزایی وِ غیش هجبص اػالم ضذُ ، الصم ٍ ضشٍسي است -

ػشضِ هی ضَد ٍ یب ... دس هَاسدي وِ هَاد غزایی دس هحلی خبسج اص هحیظ هذسسِ خشیذاسي ٍ یب تَسظ سشایذاس ٍ : تَجِ

داًص آهَصاى هَاد غزایی سا اص هٌضل ثِ ّوشاُ هی آٍسًذ ًیض آهَصش ٍ ًظبست ثش هػشف هَاد غزایی غیش هجبص، الصم ٍ 

 .ضشٍسي است

 :توفه تهذاضتی هستنذ/ چک لیست تهثود تغذیه در مذارسی که فاقذ پایگاه تغذیه سالم

 . است12  سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 5ایي چه لیست ضبهل 

 :ثَفِ ثْذاضتی ٍیب تؼبًٍی ّبي آهَصضگبّیوَجَد ًیست / اگش فضبي فیضیىی ثِ ػٌَاى پبیگبُ ّبي تغزیِ سبلن

  ِاهتیبص ٍ ٍجَد فْشست هَاد غزایی 1دس هؼشؼ دیذ لشاس داضتي  فْشست هَاد غزایی ًٍَضیذًی سبلن ٍ هجبص لبثل ػشضِ دس هذسس 

 ( اهتیبص2هجوَع  ) اهتیبص 1وِ ػشضِ آًْب غیش هجبصاست 



 اهتیبص ٍ ٍ تَسظ 1 اهتیبص، تَسظ وبسضٌبسبى آهَصش ٍ پشٍسش1ساثظ ثْذاضت / اًجبم ًظبست ٍ ثبصدیذ تَسظ هشالت سالهت 

 ( اهتیبص3هجوَع  ) اهتیبص1ثَْسصهجٌی ثش ػذم ػشضِ هَاد غزایی غیش هجبص / وبسضٌبسبى هشوض ثْذاضت

  ًخشیذى هَاد غزایی اص دست  ٍ هػشف هَاد غزایی هَسد استفبدُ داًص آهَصاى ٍ ّوچٌیي لموِ ّبي خبًگیًظبست ثش

  اهتیبص2 فشٍضبى اعشاف هذسسِ

 ( اهتیبص3هجوَع  ) اهتیبص1گبصداس دس هذسسِ ي ّبيدىي ٍ ًَش اهتیبص1 وبلجبس  ، اهتیبص1سيػذم هػشف سَس 

  ٍ ثشاي آهَصش ٍ .... ٍجَد ثشًبهِ ّبي خبظ وِ ثِ سالهت داًص آهَصاى ووه ًوبیذ هبًٌذ جطٌَاسُ غزا، هٌبسجت ّبي تغزیِ اي

تطَیك داًص آهَصاى ٍ وبسوٌبى ثِ استفبدُ اص هَاد خَساوی سبلن ٍ استفبدُ ًىشدى اص هَاد خَساوی ون اسصش تغزیِ اي ثیطتش اص دٍ ثشًبهِ 

 . ٍ ػذم اجشاي ثشًبهِ ّبي فشٌّگ سبصي تغزیِ غفش اهتیبص1، یه یب دٍ ثشًبهِ  2

 

 :چک لیست تحزک فیشیکی و فعالیت تذنی 

 . است5  سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 5ایي چه لیست ضبهل 

  اگش صهبى خبغی ثِ ػٌَاى صًگ ٍسصش ٍ تشثیت ثذًی اختػبظ یبفتِ ٍدس ایي صهبى داًص آهَصاى فؼبلیت

 . اهتیبص1فیضیىی داسًذ 

 اگش ثشًبهِ ّبي آهَصضی دس خػَظ  اّویت  ٍ تطَیك داًص آهَصاى، هؼلوبى ٍ اٍلیبء ثِ اًجبم فؼبلیت فیضیىی 

ًَیسی،  ًَیسی، لػِ هسبثمبت همبلِ هبًٌذ ثشگضاسي آى اص ًبضی ي ّبي ثیوبس ٍ تحشوی اص ثی ًبضی ٍهؼبیت هضایب ٍ

  اهتیبص1اًجبم هی ضَد ... چبلی ٍ  هضشات ًىشدى، هؼبیت ٍسصش ٍسصش، هضایبي هبًٌذ هَضَػبتی ثب ... ٍ ًمبضی

 اهتیبص1... ٌَّسدي، هسبثمبت ٍسصضی ٍ .اجشاي فؼبلیت ّبي فَق ثشًبهِ هبًٌذ ساُ پیوبیی، ن  

 ًشهص ثشاي / فشغت وبفی ٍ هٌبست ثشاي داضتي حذالل فؼبلیت ّبي فیضیىی ٍ ثذًی هبًٌذ ٍسصش غجحگبّی

 . اهتیبص1داًص آهَصاى ٍ وبسوٌبى ثبیذ فشاّن ضذُ ثبضذ 

  1اهىبًبت هٌبست ثشاي ضشوت داًص آهَصاى، هؼلوبى ٍ وبسوٌبى دس  فؼبلیت ّبي ٍسصضی دس هذسسِ ٍجَد ثبضذ 

 .اهتیبص

 :چک لیست سالمت کارکنان 

 . است8  سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 7ایي چه لیست ضبهل 

  غفش اهتیبص% 50یه ٍ صیش % 90 تب 50، ثیي 2وبسوٌبى % 90تىویل ضٌبسٌبهِ سالهت ثشاي ثیص اص. 

  ػذم اجشا غفش اهتیبص5/0، ًبلع 1غشثبلگشي ٍ هؼبیٌبت وبهل هَاسد ثغَس وبهل ٍ . 

  ػذم اسجبع هَاسد ًیبصهٌذ غفش اهتیبص5/0، ًبلع 1اسجبع ولیِ هَاسد ًیبصهٌذ ثِ هشاوض ثْذاضتی، دسهبًی ٍ . 

  ُػذم اسجبع هَاسد ًیبصهٌذ غفش اهتیبص5/0، ًبلع 1پیگیشي وبهل هَاسد اسجبع ضذ ٍ . 

  اگش تسْیالت اجتوبػی، تفشیحی، ٍسصضی هبًٌذ تسْیالت استفبدُ اص هىبى ّبي ٍسصضی، ضشوت دس اسدٍ ّبي

 . اهتیبص1ثشاي هؼلوبى ٍ وبسوٌبى هذسسِ ٍجَد داسد ... صیبستی، تفشیحی ٍ 

  اهتیبص1اگش هؼلوبى ٍ وبسوٌبى هذسسِ دس دٍسُ ّبي آهَصضی ضوي خذهت هشتجظ ثب سالهت ضشوت داضتِ اًذ . 



 :چک لیست خذمات سالمت روان ومطاوره ای در مذرسه  

 . است11  سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 8ایي چه لیست ضبهل 

  ( اهتیبص2جوغ ) ٍ ػذم ٍجَد هطبٍس غفش اهتیبص1، ًیوِ ٍلت 2اگش هطبٍس توبم ٍلت دس هذسسِ حضَس داسد. 

  ّبي اجتوبػی ٍ تفشیحی دس هذاسس ِ   اهتیبص 1 (...هبًٌذ اسدٍّب،اجشاي هٌبسجت ّب ٍ )ٍجَد ثشًبه

  ٍ آهَصش داًص آهَصاى ثِ هٌظَس تَاًوٌذ سبصي آًْب  دس صهیٌِ هْبست ّبي صًذگی اص عشیك ثشگضاسي والس ّب

  اهتیبص1سبیش فؼبلیت ّبي  آهَصضی تَسظ آهَصگبساى دٍسُ دیذُ 

  آهَصش اٍلیبي داًص آهَصاى ثِ هٌظَس تَاًوٌذ سبصي آًْب دس صهیٌِ هْبست ّبي فشصًذ پشٍسي اص عشیك ثشگضاسي

  اهتیبص1والس ّب ٍ سبیش فؼبلیت ّبي  آهَصضی تَسظ افشاد دٍسُ دیذُ 

  هبًٌذ فشصًذاى )داًص آهَصاى دس هؼشؼ خغش آسیت ّبي اجتوبػی ٍ سفتبسّبي پشخغش% 100 تب 90ضٌبسبیی

غفش % 50یه ٍ صیش % 90 تب 50، ثیي 2 (...عالق، فمش التػبدي، ثیص فؼبلی، خَدوطی، سَء هػشف هَاد، سیگبس ٍ 

 ( اهتیبص2جوغ )اهتیبص 

  اًجبم هذاخلِ ٍ اسائِ خذهبت خبظ ثِ داًص آهَصاى دس هؼشؼ خغش آسیت ّبي اجتوبػی ٍ سفتبسّبي پشخغش

 ( اهتیبص1جوغ ) اهتیبص5/0 ٍ خبًَادُ ّبیطبى 5/0

  اسائِ خذهبت هذاخلِ اي ٍ حوبیتی ًظیش اسجبع، 1ضٌبسبیی اختالالت سٍاًی ٍ سفتبسي دس داًص آهَصاى ٍ 

 ( اهتیبص2جوغ ) اهتیبص1پیگیشي ٍ هشالجت صیش ًظش هذیشیت هذسسِ ٍ ثجت هَاسد هزوَس دس ضٌبسٌبهِ ثْذاضتی آًْب 

  ُػذم اجشاي تٌجیْبت جسوی ٍ سٍاًی داًص آهَصاى هبًٌذ تْذیذ، وته صدى، ثیشٍى اًذاختي اص والس، ایستبد

  اهتیبص1... ًگْذاضتي دس والس ٍ 

 :چک لیست مطارکت والذین و جامعه در تزنامه های ارتقای سالمت در مذرسه و ضثکه سالمت دانص آموسی 

 . است10  سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 8ایي چه لیست ضبهل 

  اگش ثشاي حل هطىالت ٍ 1اگش هطىالت ٍ هسبئل سالهت هذسسِ دس اًجوي اٍلیب ٍ هشالجبى ثشسسی هی ضَد ٍ 

 .( اهتیبص2جوغ ) اهتیبص1هسبئل ثشًبهِ     هذاخلِ اي ٍجَد داسد ًیض 

  ٍ اص ًظش هبلی، )اص ثشًبهِ هشٍج سالهت حوبیت هی وٌٌذ... اگش اًجوي ّبي هحالت ٍ سبیش سبصهبى ّب، ًْبد ّب

 . اهتیبص1ٍ دس ثشًبهِ ّبي هذسسِ وِ ثب سالهت هشتجظ است ّوىبسي ٍ دخبلت داسًذ  (..فشٌّگی، هؼٌَي ٍ

  اگش هذسسِ ثشًبهِ ّبي آهَصضی ثشاي خبًَادُ ّب ٍثشاي افشاد جبهؼِ پیشاهَى هذسسِ وِ ثِ ًحَي ثِ سالهت

 . اهتیبص1داسد ... هذسسِ استجبط داسًذ هبًٌذ فشٍضٌذُ ّبي هَاد غزایی ٍ

  اگش 1 گشٍُ داسد 3 اهتیبص، اگش حذالل 2 گشٍُ اغلی سا داسد 5اگش هذسسِ تین ثْذاضتیبساى آهَصش دیذُ دس ٍ 

 .( اهتیبص2جوغ )ٍجَد ًذاسد غفش اهتیبص



  ثشاي استمبء فؼبلیت ّبي ثْذاضتیبساى ... جلسبت هستوش آهَصضی ٍ / اگش الذاهبًی هبًٌذ تطىیل والس ّبي هذٍى

  اهتیبص  1اًجبم هی ضَد 

  اهتیبص1اگش ضجىِ داٍعلجبى سالهت داًص آهَصي فؼبل ٍجَد داسد  

  اهتیبص1اگش ثشًبهِ ّبي آهَصش سالهت تَسظ ّوسبالى آهَصش دادُ هی ضَد  

  ِاهتیبص1ٍجَد داسد  (ضٌبسبیی ٍ حل هطىالت)اگش ضَساّبي داًص آهَصي فؼبل دس صهیٌِ سالهت هذسس  

 

 

  



 


