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    پیشگفتار
در مدارس )  HSE( سالمت استقرار و نگهداري سیستم مدیریت  "در راستاي اجراي موفق آمیز برنامه کشوري   

اکنون به )  HPS(و با بررسی و بومی کردن نظام مدارس مروج سالمت  "و رتبه بندي و اعطاي ستاره به مدارس کشور 
منظور بهره گیري بهتر و ورود سایر بخش هاي سالمت به این برنامه با ادغام این دو برنامه،امیدواریم شاهد هر چه بیشتر 

برنامه  رتقاي سطح سالمت در مدارس کشور باشیم، در این راستا باید به این نکته اشاره شود که و بهتر بهره وري و ا
 "2000سالمت براي همه تا سال  "مدرسه مروج سالمت یک حرکت جهانی است که منشاء و مبداء آن ابتکار و برنامه

 "آموزش براي همه "با برنامه 1990سال این برنامه در . اعالم شده بود است 1978سازمان جهانی بهداشت که در سال 
 ،با دست اندرکاران بین اللملی ذینفع میالدي سازمان جهانی بهداشت در تعاملی چند جانبه 2001درسال . یونسکو پیوند یافت

هدف عمده ي این نظام مراقبت، روزآمد نمودن اطالعات سالمت در دانش . برنامه مراقبت مدرسه محور را آغاز نمود
 . والدین وکارکنان مدارس بود  ،آموزان

برگزار گردید، ) EMRO(میالدي نشست مشورتی در مورد مدارس مروج سالمت در منطقه مدیترانه شرق  2005در دسامبر 
در این نشست کارشناسان حوزه سالمت مدارس و سایر مدیران مر بوط از کشورهاي منطقه مدیترانه شرقی شرکت داشته 
و با تبادل تجربیات در مورد ارتقاي سالمت در مدارس در بین کشورها ودستیابی به بهترین رویکرد در زمینه طراحی شبکه 

یکی از مهمترین ابعادي که در این اجالس مورد بحث قرار گرفت، آموزش . نظر نمودندمدارس مروج سالمت بحث و تبادل 
برنامه مدارس مروج سالمت در سطح منطقه مدیترانه شرقی عالوه بر اینکه ابزار مناسبی براي یافتن . سالمت در مدارس بود

می باشد، امکان تبادل نظریات  ، جوانان و مدارساولویت ها، تثبیت برنامه ها و تامین منابع کافی براي برنامه هاي نوجوانان
این . را بین کشورهاي مختلف جهان فراهم کرده و شرایط مناسبی را براي رقابت در بین کشورهاي منطقه بوجود می آورد

: این رفتارها در منطقه شامل. مدارس روند تغییرات رفتارهاي مخاطره آمیز سالمت را زیر نظر داشته و بررسی می کنند
عادت هاي غلط غذایی، عدم رعایت بهداشت فردي، مخاطرات سالمت روان، بی تحرکی، رفتارهاي جنسی مخاطره آمیز، سوء 

هاي آموزشی را  این برنامه ابعاد وسیعی از سالمت در محیط  .مصرف مواد و الکل، مصرف دخانیات و خشونت می باشد
والدین و اولیاء، سالمت جسمی، سالمت روانی و سالمت اجتماعی و ها از جمله محیط مدرسه،  در برگرفته و تمامی جنبه

اکنون این برنامه به صورت پایلوت در جمهوري اسالمی ایران با همکاري وزارت  هم . شود معنوي دانش آموزان را شامل می
اي، روند توسعه  نامه  آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور آغاز شده و طی تفاهم

این مجموعه با عنوان دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سالمت نیز حاصل این تفاهم . آن شتاب بیشتري به خود گرفته است
        . نامه و همکاري است که براي اجراي بهتر برنامه در اختیار همکاران  قرار می گیرد

            
  اسماعیل مطلقدکتر محمد 

  واده و مدارسمدیر کل سالمت جمعیت، خان
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   مقدمه   
تغییر در شیوه زندگی و نابودي محیط زیست همه را تحت تاثیر قرار . امروزه سالمت مردم یکی از چالش هاي عمده کشورها است  

از و اختالالت ها بیماري بسیاري از این . بیماري هایی مانند سرطان، بیماري هاي قلبی، دیابت و ایدز در حال افزایش هستند. ه است داد
  .زش، ارتقاء سالمت و اقدام هاي حمایتی قابل پیشگیري استطریق آمو
ی که با آموزش کافی، رژیم غذایی متعادل، مکان سالم و امن براي بازي و تمرین و حمایت عاطفی براي رشد شخصیتی، ان و نوجوانانکودک

این جوان از سیگار، . طلع، عزت نفس باالیی داردیک جوان آگاه و م. ندستهد براي مواجه با چالش هاي آینده زندگی آماده ترنتکامل می یاب
ضروري است تا اطمینان حاصل شود که  .و توانایی حل مسئله در شرایط دشوار زندگی را دارا می باشد مواد مخدر و الکل دوري می جوید

  .را دارند  حامی سالمت رفتار سالم در محیط هاي  پرورشبراي  حمایت کافی کودکان فرصت و 
که است  يچیز تمام آناین . به احتمال زیاد در طول زندگی خود به آن پایبند خواهند بود می آموزندزانی که شیوه زندگی سالم را دانش آمو

          ."توانمند شدن و قابلیت تصمیم گیري و انتخاب "باید به آن توجه کردرس مروج سالمت امددر 

  رسالت 
ه نوجوانان و جوانان در راستاي ارتقاي کیفیت زندگی این گروه سنی با تاکید بر مدیریت سالمت محور در زمینه ارایه خدمت ب

وظیفه اصلی ما ارایه . جانبه ایشان اقدامات پیشگیرانه منطبق با فرهنگ جامعه و متناسب با جنسیت مورد نظر و مشارکت همه
سازي خدمات قابل ارایه در نظام سالمت  ید وبراي هماهنگآ ست که در تعامل با همه نهادهاي متولی این گروه به دست می استانداردهایی

  .براي این گروه مخاطب به طور مستمر پایش خواهد شد

  تعریف 
   HPS    با رویکرد توانمند سازي و آموزان  با مشارکت فعاالنه اولیاء، مربیان و دانشبه منزله یک نظام براي ارتقاي سالمت است که

ها و  افزایش ظرفیتمنجر به  ، و آموزش همسانان و همساالن) Selfcare(ت از خود، فرهنگ خود مراقبتی آموزان در زمینه مراقب دانش
  . توانمندسازي مردم در مورد سالم زندگی کردن، سالم کارکردن و آموزش با کیفیت خواهد شد

 فواید مدرسه مروج سالمت

   : پیام روشن مدرسه مروج سالمت این است که
  . زت نفس، ارتباطات و مهارت هاي ارتباطی براي رفاه و سالمت روانی حیاتی هستنداعتماد به نفس، ع •
  .تشویق دانش آموزان به ورود در تصمیم گیري ها بسیار مهم است •
  . کندمی یادگیري و تجارب در مدرسه دانش آموزان را براي رسیدن به سالمت کامل کمک  •
 .ب شده در دوران کودکی و نو جوانی در طول زندگی ادامه پیدا می کندبه احتمال زیاد رفتارهاي بهداشتی و ارزش هاي کس •

  اهداف 
   :هدف کلی 

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

  : اهداف اختصاصی 
 در زمینه مفاهیم ارتقاي سالمت نوجوانان و جوانان و ساختار مدارس مروج سالمت و مربیان   اولیاء ،پرسنل ،آموزان توانمند سازي دانش .1

 هاي آن در سطح کلیه مدارس کشور  ارائه خدمات سالمت در یک مجموعه ادغام یافته وارتقاي شاخص .2
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ارزشیابی و رتبه بندي مدارس  ریزي، ها و اطالعات به منظور پایش، برنامه آوري شاخص ها براي جمع گرد آوري و استفاده از حداقل داده .3
 اي  مروج سالمت در سطوح ملی و منطقه

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

  آموزان دانشالگوهاي تغذیه اي بهبود  .5

 آموزان  آمیز سالمت در دانش پیشگیري از رفتارهاي مخاطره .6

 ت محیط درمدارس بهبود شرایط فیزیکی و بهداش .7

گیري برنامه  آموزان، کارکنان، اولیاء و مربیان در زمینه ارتقاي سالمت نوجوانان و جوانان و جامعه در قالب شکل افزایش مشارکت دانش .8
 داوطلبان سالمت 

گیري از  شواهد و بهره اي در کشورهاي مدیترانه شرقی براساس هاي ملی ومنطقه ها براي ایجاد شبکه دستیابی به بهترین مدل و مکانیسم .9
 ها تمامی نظریه

 اي  هاي بدست آمده در زمینه مدارس مروج سالمت در سطوح استانی، ملی و منطقه مرور و تبادل اطالعات حاصل از تجارب و موفقیت .10

 چگونه مدرسه مروج سالمت داشته باشیم ؟

اجرا وارزیابی براي  ,برنامه ریزي ،آگاهیمت می نامیم  براي رسیدن به مدرسه اي که ارتقا دهنده سالمت است وما آن را مروج سال
اما این  استومواد آموزشی در بسیاري از مدارس از گذشته جنبه ارتقا سالمت داشته  برنامهقابل ذکر است که  .موفقیت برنامه ضروري است

  .میزان به حد ایده آل آن نرسیده است

: آگاهیارتقاء   

 ، هیئت مدیره و افراد جامعهمعلمین ودانش آموزان,براي والدین عرفی برنامه و م برگزاري جلسات اطالع رسانی •

  پخش برنامه ویدئویی مدارس مروج سالمت براي افزایش آگاهی عمومی •
  روز به روز برنامه هاي اجرایی در مدرسه کردن در مدرسه براي چک ب یک کمیته ویک رابط یا هماهنگ کننده انتخا •
  ین اعضا مدرسه القا روحیه مشارکتی در ب •

:برنامه ریزي   

 برگزاري نشستی با حضور ذینفعان براي مشخص نمودن نیازهاي سالمت ومشکالت موجود در مدارس  •

  مدارس مروج سالمت ي ترسیم دورنما  •
تدوین برنامه اجرایی براي ترسیم روند اجرایی کار با مشخص نمودن اهداف کوتاه مدت وبلند مدت ومشخص کردن شاخص ها با  •

 کانیسم پایش وارزشیابی مربوطه م

:اجرا   

 اجراي برنامه با مشخص نمودن اهداف کوتاه مدتی که قابل دستیابی می باشند 
:ارزیابی   

با استفاده از تجربیات برنامه هاي قبلی براي . به این ترتیب شما می دانید که چه می کنید و به کجا می رویدمقوله اي کامال الزامی است و
انتقادات، نظرات و نتایج را به مدرسه پس خوراند . سنجیدبهاي کار را ها وقوت ضعف یدمی توانشما . ریزي کنید  آینده بر نامه فعالیت هاي
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چک لیست می تواند شامل هر چیزي که در برنامه عملیاتی . دموجود استفاده از چک لیست می باشترین کار براي ارزیابی وضع  ساده .دهید
   .مدرسه هست باشد

  موارد اثر بخش در برنامه مدارس مروج سالمت 
 : موارد زیر ونمونه هاي مشابه آن که براي موفقیت برنامه ضروري است می تواند  ما را در دستیابی به مدرسه مروج سالمت یاري نماید

 حمایت جامعه همچنین و مدرسه پشتیبانی هیئت مدیره  •

  بر اجرا تعیین کمیته کاري یا هماهنگ کننده براي نظارت  •
  داشتن برنامه هاي منطقه اي متناسب با الگوي کشوري  •
 مسائل و ثبت مشکالتی که در حین اجراي برنامه بوجود می آید. و تنظیم برنامه عملیاتیبه روز آوري اطالعات ، ارزیابی •

و والدین مهارت ها و مدرسه مدیره  بسیاري از افراد هیئت (متعهد و مطلع در امر آموزش. عالقمندتشکیل شبکه ذینفعان  :منابع انسانی •
  )ی دارند که می توان از آن استفاده نمودصدانش خا

، پوسترها و دیگر درختانگیاهان،  (هم ندارند به تقویت وپیشبرد برنامه  کمک می کنندفراوان منابع مختلفی که نیاز به هزینه  :منابع مادي •
 )دهد آموزشرا ، در عین حال اعضاي جامعه مدرسه مفید باشددرسه محیط مسازي و سالمت زیبا در منابع که می تواند 

برنامه هاي و برگزاري  یآموزش يازهاین ییشناسا .hps حمایت ازمعرفی و هایی براي  کارگاهبرگزار در مراحل اولیه  :نیازهاي آموزشی •
اي آمیزشی، ایدز، مواد مخدر، سوء تغذیه و براي باال بردن سطح آگاهی در مورد مطالب مختلف بهداشتی از جمله بیماري ه آموزشی

  نقش کلیدي دارند  hpsدر توسعه  کسانی که همچنین شناسایی  و مزایاي استفاده از شیوه هاي زندگی سالم

  : ترین آنها عبارتند از که متداول نمایند در مدارس را به صور مختلف اجرای آموزش هاي  برنامهمربیان وداوطلبان می توانند 
هاي مختلف، ظهور یک  توان نسبت به زمینه ها را در مدرسه می  آموزش با استفاده از فرصت -هاي مناسب ش با استفاده از فرصتآموز •

هاي  هاي مختلف مدرسه ضمن برخورد با نمونه بیماري قابل سرایت، رعایت بهداشت فردي، حفظ بهداشت محیط کالس و قسمت
آموزي که خود بیماري  مثال دانش. آموز امیدوار بود پذیر دانش ایی آثارش در ذهن عینیتعینی آن مورد بحث قرار داده و به دیرپ

آموزي که به طور ذهنی از عوارض بیماري  سپارد تا دانش شود و به ذهن می اش باشد بهتر معنی بیماري و آثار آن را متوجه می کالسی هم
  .شود  عفونی برایش صحبت می

  دانش آموزانآموزشی متناسب با نیازهاي  یآموزش هاي استفاده از کتاب و جزوه •
  و تشکیل جلسات تحلیلی   نویسی ، تمرینات، نقاشی، خالصهمسابقههاي سازمان یافته مثل  آموزش از طریق برنامه •
  بحث کالسی و آموزش دسته جمعی  •
ري از حوادث، مقررات ایمنی و یا آموز مثل اجرا و توضیح مسایلی در زمینه پیشگی گیري از خود دانش تجربه مستقیم با بهره •

  واکسیناسیون 
  . شود آموز از مطرح شدن آن در جمع نگران می مسایلی که دانش موردراهنمایی و آموزش فردي در  •
هاي استفاده از فرصت  آموز را از طریق آموزش ، مشکالت بهداشتی دانشوداوطلبان سالمت ان و مراقبانمراقبگردش علمی که در آن  •

  بیان کنند برایش
  ها چگونگی مسواك زدن دندان مانند  دهنده، آموزش توسطاز طریق نمایش  •
  هاي اولیه و مقررات ایمنی هایی در زمینه بهداشت دهان و دندان، کمک تشکیل نمایشگاه •
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  ...استفاده از وسایل کمک آموزشی مثل تابلو، کارت،عکس و  •
  ها ها و بحث از طریق کنفرانس •

دار و مشخص محدود کرد بلکه باید بیشتر به  توان در چارچوبی از مسایل شماره آموزش سالمت مدارس را نمی بدیهی است که برنامه
  .کند اندیشید که رضایت منطقی وي را فراهم می هاي اجتماعی، مذهبی، فرهنگی جامعه، آموز و زمینه نیازهاي دانش

   دستورات اجرایی
v رس مجري تدوین وابالغ دستورالعمل حوزه ستاد تا مدا 

v  مدرسه / منطقه / تشکیل کمیته هماهنگی در استان 

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

v  اجراي مطلوب برنامه براساس دستورالعمل ارسالی در مدارس مجري برنامه مروج سالمت 

v  گانه مدارس مروج سالمت   8ساس اجزاي  برا  جهت توجیه اعضاء) کارگاه(برگزاري جلسات و اقدامات آموزشی 

v  جلب مشارك درون بخشی و برون بخشی به ویژه دانشگاه علوم پزشکی استان  و شهرداري 

v نظارت بر اجراي برنامه مروج سالمت مطابق با  جدول زیر: 
 

  زمان  عنوان
     .ن می کندیا هر فرد دیگري که کمیته سالمت تعیی رابط بهداشت/مراقبانجام ممیزي داخلی توسط 

     ... هاي مرتبط با مشارکت اعضاء و  جلسات توجیهی و فعالیت: اقدامات شامل 
    انجام ممیزي خارجی توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی 

    تقدیر و تشکر از مدارس و مجریان برتر در سطح استان 
    ارسال گزارش نهائی به ستاد

        استانیفعال توسط کمیته  ن هايشهرستا وتقدیر از شهرستان هاارزیابی 
  نشان مدارس ممتاز مروج سالمت به مدارس فعال  اهداء

  
v  انتخاب مدارس مجري براساس جدول زیر  

  نام شهرستان ها
تعداد مدارس دوره 

راهنمایی  /ابتدایی
  )پسرانه(

تعداد مدارس دوره 
راهنمایی  /ابتدایی

  )دخترانه(
      

      

      

      

  :انتخاب مدارس مجري معیار هاي
ü  تحت پوشش بهورز فعال باشند  ،رابط بهداشت و مدارس روستایی/ مراقبمدارس منتخب شهري داراي.  
ü در  ،مدارسی که مدیر و کارکنان  عالقمند و دلسوز در فعالیتهاي بهداشتی داشته و برخوردار از نمایندگان انجمن اولیاء و مربیان فعال

  . باشند  اولویت می



   

 
 

۵ 

ü مدارس داراي پایگاه تغذیه سالم و اتاق بهداشت باشند  ،امکان درصورت.  
ü در مدرسه فعال یا قابل سازماندهی وفعال سازي باشد) بهداشتیاران و پیشگامان(آموزي  تشکلهاي بهداشتی دانش .  
ü  رد بوده و کپسول مناسب و استاندا)  ها بویژه سرویس هاي بهداشتی و آبخوري(مدرسه از لحاظ ایمنی و وضعیت بهداشت محیط

  . اطفاء حریق و جعبه کمکهاي اولیه در مدرسه موجود باشد 
ü  درصورت امکان مدارس منتخب داراي خدمتگزار یا سرایدار موظف باشند.  
ü  مدارس مجري از مشاور تمام وقت یا نیمه وقت برخوردار باشند. 

  مدارك ومستندات الزم در مدرسه مروج سالمت
 مروج سالمتدستورالعمل اجرایی مدرسه  )1

 برنامه مدون آموزشی براساس نیازسنجی )2

 برنامه تغذیه سالم )3

 سالمت مدرسه پرونده )4

 ایمنی مدرسههاي دستورالعمل  )5

 دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم )6

 نتایج غربالگري )7

 شناسنامه سالمت دانش آموزان )8

 کارکنان شناسنامه سالمت )9

 برنامه حضور وفعالیت هاي مشاورروانی اجتماعی )10

 وقایع روزانه و گزارشاتدفتر ثبت  )11

 جدول فعالیت هاي فوق برنامه )12

 دفتر گزارش روزانه فعالیت هاي بهداشتی )13

 منابع آموزشی مورد نیاز )14

 چک لیست ارزیابی مدرسه مروج سالمت )15

 فرم هاي خود ارزیابی مدرسه )16

 آمار داوطلبین  سالمت دانش آموزي )17

 گزارش فعالیت هاي داوطلبین )18

 فرم هاي گزارش موارد بیماري )19

 م و دستورالعمل تکمیل فرم گزارش حوادثفر )20

 برنامه آموزشی ومراقبت کارکنان )21

 برنامه هاي جلب مشارکت )22

 ...نقشه موقعیت مدرسه باتوجه به مراکز بهداشتی درمانی،مراکز فرهنگی،ورزشیۀموقیت هاي خطرناك و )23

 فهرست اسامی تیم سالمت مدرسه وگزارش فعالیت هاي آن )24

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

 )رهنمودهاي بهداشتی براي خانواده( تهیه و تامین کتاب هاي آموزشی خانواده مدارس تحت پوشش -

 )ارتقاء بهداشت مدارس( تهیه و تامین کتاب هاي آموزشی رابطین بهداشت -

 )بسته آموزشی بهداشتیاران(ش برنامهتهیه و تامین کتاب هاي آموزشی دانش آموزان تحت پوش -
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 مجري استان هايبرگزاري کارگاه آموزشی و توجیهی  -

 یا تندیس مدارس ممتاز مروج سالمتنشان تهیه  و تامین    -

 تهیه و تامین بسته هاي آموزشی جهت کارکنان مدارس تحت پوشش برنامه -

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

 پرونده سالمت مدرسهتهیه و تامین   -

  تعهدات وزارت آموزش و پرورش
 مجرياستان هاي ابالغ دستورالعمل به  -

 همکاري در برنامه هاي آموزشی و توجیهی -

 توزیع منابع آموزشی -

 توجیهی مدارس مجري  –برنامه هاي نظارتی -

 همکاري در اجراي  اقدامات در مدارس -

 مجرياستان هاي استاي اقدامات برنامه به مدارس تحت پوشش و ابالغ  اعتبارات در ر -

 همکاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه و تامین کتاب هاي آموزشی  -

  )کمیته هاي راهبري(ساختار وگردش کمیته هاي مدارس مروج سالمت
اریم که به توسعه این مدارس وتحقق اهداف آن کمک براي پیشبرد برنامه وسازمان دهی مدارس مروج سالمت به ساختاري نیاز د

بدین منظور باید کمیته هاي مدارس مروج سالمت از سطح ملی . این ساختار باید در سطوح ملی،استانی،شهرستان ومدرسه بوجود آید.نماید
  .بودي ذي نفع خواهند ها نااعضاي این کمیته ها متشکل از کلیه افراد وسازم.تا سطح مدرسه  تشکیل شود

  سطح ملی 
  :ذي نفعان کمیته اي مرکب از 

  در وزارت آموزش وپرورش
 قائم مقام وزیردر سالمت یا نماینده تام االختیار ایشان •

 معاون پرورشی و تربیت بدنی یا نماینده تام االختیار ایشان •

 توسعه و تجهیز مدارس کشور ،رئیس سازمان نوسازي •

 کارشناس مسوول سالمت  •

  من اولیا ومربیانانجکارشناس مسوول  •

 تربیت بدنی کارشناس مسوول •

 ، توسعه و تجهیز مدارسسازمان نوسازي کارشناس مسوول •

     دروزارت بهداشت
 یا نماینده تام االختیار ایشان بهداشتیمعاون  •

 مدیر کل سالمت خانواده، جمعیت و مدارس  •

 رئیس مرکز سالمت محیط و کار •

 رسومدا جوانان،نوجواناناداره سالمت رییس  •

 ومدارس جوانان،نوجوانانسالمت کارشناس مسوول  •

 سالمت محیط وکار کارشناس مسوول •

  آموزش سالمتکارشناس مسوول  •

 توسعه شبکه کارشناس مسوول •
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  ذینفعان خارجی 
 اداره کل سالمت شهرداري •

 سازمان بهزیستی •

 شوراي سیاست گذاري سالمت صدا و سیما •

 جوانانسازمان ملی  •

  وظایف کمیته ملی 
 و بازنگري خط مشی مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش تدوین - 

 تعهد به انجام فعالیت هاي مرتبط با برنامه مدارس مروج سالمت - 

 طرحریزي براي اجرا و استقرار برنامه مدارس مروج سالمت بر اساس گزارش نیاز سنجی هاي مربوطه در سراسر کشور  - 

 ورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز برنامه  به کمیته هاي استانیتهیه و ابالغ دست - 

 صدور ابالغ براي مجریان استانی  - 

 برآورد هزینه ها و ابالغ اعتبارات - 

 در سطح کشور تعیین امکانات موجود - 

انی، شهرستانی و با مشارکت کمیته هاي است بازنگري وتولید منابع و محتواي آموزشی و توجیهی براي دانش آموزان، کارکنان و اولیا - 
 مدارس

 توزیع منابع آموزشی با توجه به نیاز استان  - 

 به مدرسه تدوین آیین نامه مدارس مجري طرح وضوابط اعطاي نشان - 

 طراحی برنامه هاي آموزشی وتفریحی در سطح کشور - 

رنامه هاي آموزشی و همایش ها برنامه ریزي دوره ها وکارگاه هاي آموزشی مربیان ودانش آموزان و در صورت نیاز اجراي دوره ها وب - 
 براي کمیته هاي استانی

 نظارت و همکاري در اجراي آموزش ها توسط کمیته هاي استانی - 

 همکاري و کمک به کمیته هاي استانی به منظور اجراي مناسب برنامه و استقرار مدارس مروج سالمت در استان - 

 مشارکت در تدوین کوریکولوم آموزشی سالمت مدارس - 

 )باز نگري چک لیست هاي ممیزي داخلی و خارجی/ تدوین( م پایش وارزشیابی اجراي برنامه در سطح کشورطراحی نظا - 

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

 و پرونده سالمت مدارس  ، دانش آموزانشناسنامه سالمت کارکنانو بازنگري تامین  ،تهیه - 

 )در صورت نیاز ( ح آنبازنگري دوره اي برنامه و اصال - 

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

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

فرهنگی و هنري،  -کارشناسان مسئول تربیت بدنی، مشاور امور بانوان، فعالیت اردویی :وزش و پرورشبا توجه به محتوي جلسات از آم: توجه
کارشناسان مسئول سالمت روان، بهبود تغذیه،  :آموزش ضمن خدمت، تالیف کتاب هاي درسی و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

این موضوع کمیته هاي  .االن به عنوان عضو موقتی در جلسات حضور خواهند داشتمرکز مدیریت بیماري ها، مرکز فوریت ها، اداره میانس
 .شامل می شود استانی و شهرستانی را نیز 
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  سطح استانی
  :ذي نفعان کمیته اي مرکب از 

  آموزش وپرورشسازمان در 
 معاون پرورشی و تربیت بدنی یا نماینده تام االختیار ایشان •

 االختیار ایشانمعاون آموزشی یا نماینده تام  •

 کارشناس مسوول سالمت  •

  انجمن اولیا ومربیانکارشناس مسوول  •

 مدارس ، توسعه و تجهیزسازمان نوسازي کارشناس مسوول •

  ی، درمانی بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 یا نماینده تام االختیار ایشانمعاون بهداشتی  •

 ومدارس جوانان،نوجوانانسالمت کارشناس مسوول  •

  آموزش سالمترشناس مسوول کا •

 و کارسالمت محیط  کارشناس مسوول •

 ذینفعان خارجی 

 مسئولین استانداري  •

 شوراي تامین بهداشت استان •

                                                                                                                                             وظایف کمیته استانی 
تعیین امکانات موجود در سطح استان به منظور آمادگی براي اجراي برنامه و ارائه گزارش هاي الزم به کمیته و  نیاز سنجی در سطح استان

  ملی
 اخذ سیاست ها، برنامه ها و دستورالعمل ها از کمیته ملی و ابالغ به کمیته هاي شهرستانی - 

 نبرآورد هزینه ها در سطح استا - 
 اخذ نقطه نظرات و باز خوردها از کمیته هاي شهرستانی و ارائه پیشنهاد ها و نظرات به کمیته ملی - 

 بررسی مشکالت موجود وبرنامه ریزي براي رفع آنها در سطح استان - 

 مشارکت دربازنگري وتولید منابع و محتواي آموزشی   - 

 اعطاي نشان به مدرسه مشارکت دربازنگري وتدوین آیین نامه مدارس مجري طرح وضوابط   - 

 طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی و تفریحی در سطح استان - 

 برنامه ریزي دوره ها وکارگاه هاي آموزشی در سطح استان و در صورت نیاز اجراي آموزش ها براي کمیته هاي شهرستانی - 

 شهرستان هانظارت برحسن  اجراي برنامه در سطح  - 

 ر سطح شهرستانآموزش به ممیزان داخلی و خارجی د - 

 هدایت، نظارت و پایش وارزشیابی برنامه در سطح استان - 

 اخذ گزارش نتایج ممیزي هاي داخلی و خارجی و رتبه بندي مدارس و اعالم آن به کمیته ملی - 

، همکاري و پیگیري رفع مشکالت ایمنی، سالمت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از طریق مرکز بهداشت و اداره کل نوسازي - 
 توسعه و تجهیز مدارس استان

 ارسال گزارش جلسات و عملکرد به سطح باالتر - 
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 انجام سایر اموري که بر حسب مورد از طرف کمیته ملی اعالم می گردد - 

  سطح شهرستانی
  مطابق با کمیته استانی ذي نفعانکمیته اي مرکب از 

 ذینفعان خارجی 

 مسئولین فرمانداري  •

 شوراي تامین بهداشت شهرستان •

  .............)مساجد، شهرداري و ( ئولین کانون هاي فرهنگی، هنريمس •

  وظایف کمیته شهرستانی
 در سطح شهرستانو تعیین امکانات و مشکالت موجود نیاز سنجی  - 

 مدارس و ابالغ به کمیته هاي استانیاخذ سیاست ها، برنامه ها و دستورالعمل ها از کمیته  - 

  یته هاي مدارس و ارائه پیشنهاد ها و نظرات به کمیته استانیاخذ نقطه نظرات و باز خوردها از کم - 
 تعیین مدارس مجري در سطح شهرستان - 

 برآورد هزینه ها در سطح شهرستان - 

 بررسی مشکالت موجود وبرنامه ریزي براي رفع آنها در سطح شهرستان - 

 شهرستان طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی و تفریحی در سطح - 

 وضوابط اعطاي نشان برنامه دوین شرح وظایف وآیین نامه اجرایی مدارس مجري مشارکت دربازنگري وت - 

  مدارس در صورت نیاز اجراي آموزش ها براي کمیته هايو  برنامه ریزي واجراي دوره ها وکارگاه هاي آموزشی در سطح شهرستان  -
کارشناسان سالمت : بهداشت شهرستان شاملاعضاي نیم ممیزي خارجی عبارتند از کارشناسان مرکز ( تشکیل تیم ممیزي خارجی - 

مرکز مدیریت  بیماري ها که بنا به نیاز  -میانساالن - سالمت محیط و کار  -بهبود تغذیه -آموزش سالمت  -نوجوانان، جوانان و مدارس
     )  و صالحدید کمیته شهرستانی قابل تغییر می باشد

 عالم رتبه مدارس به کمیته استانیو ا) ممیزي خارجی ( پایش وارزشیابی مدارس مجري طرح - 

 ستانشهرهدایت، نظارت و پایش وارزشیابی برنامه در سطح  - 

 و در صورت نیاز ارائه مشاوره هاي فنی به مدارس مجري برنامه  اجراي برنامه در سطح مدارسحسن نظارت بر  - 

طریق مرکز بهداشت و اداره کل نوسازي،  همکاري و پیگیري رفع مشکالت ایمنی، سالمت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از - 
 ستانشهرتوسعه و تجهیز مدارس 

 به سطح باالترو عملکرد ارسال گزارش جلسات  - 

 اعالم می گردد استانیانجام سایر اموري که بر حسب مورد از طرف کمیته  - 

  سطح مدرسه
 : مرکب ازکمیته  سالمت مدرسه 

 ) رئیس کمیته(  مدرسهاجرایی مدیر مدرسه یا معاون  •

 )دبیر (  مدرسه رابط بهداشتمربی بهداشت یا  •

 پرورشی مدرسه مراقب •

 نمایندگان معلمین مدرسه •

 منتخب داوطلبان سالمت •

 یا شوراي دانش آموزي مدرسه  نمایندگان دانش آموزان •
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 مسؤول بوفه وتهیه وتوزیع مواد غذایی •

 نماینده شوراهاي محلی •

 نماینده انجمن اولیاومربیان  •

ه مدرسه با نظر و صالحدید رئیس کمیته مدرسه و کمیته شهرستانی و با توجه به نیازهاي بهداشتی و ماهیت جامعه قابل اعضا کمیت: توجه
  .  افزایش است

این تیم رهبري و هدایت  فعالیت هاي سالمت را در مدرسه به عهده دارد  و کارکنان و دانش آموزان مدرسه را جهت ترویج مفهوم مدارس 
  . ده می کندمروج سالمت آما

  :شامل موارد زیر خواهد بودمدرسه فعالیت تیم 
 مدیریت در توسعه و ایجاد یک دیدگاه مشترك و تدوین یک برنامه عملیاتی •

 تهیه برنامه زمانبندي براي اجراي برنامه •

 اجراي برنامه مطابق برنامه عملیاتی و زمانبندي  •

 مسئولیت ها براي اجراي فعالیت ها به طور آشکار تعیین عملیاتی و  طراحی شیوه نظارت بر فعالیت هاي انجام شده از برنامه •

 ي انجام شدهتهیه گزارش فعالیت ها   •

 جلسات برگزاري تشریح وظایف و توقعات اعضاي تیم  و نیز زمان   •

جراي دوره هاي برنامه ریزي و اهدایت یا هماهنگی در جهت ارایه روش هاي ارائه اطالعات به کارکنان مدرسه و اعضاي جامعه و  •
 آموزشی براي دانش آموزان، اولیا و کارکنان

 .و درمانبهداشت و  برقراري ارتباط با کارکنان بخش آموزش •

  .عضو دارد 14و  8به طور ایده آل تیم سالمت مدرسه بین 
  وظایف کمیته مدرسه

 در مدرسهتدوین و تعهد خط مشی سالمت مدرسه توسط مدیر مدرسه و نصب آن در محل هاي قابل دید  - 

 برآورد وپیگیري تامین منابع آموزشی - 

 برآورد نیاز هاي بهداشتی مدرسه - 

  کمک به تعیین موضوعات بهداشتی که براي مدرسه از اولویت برخوردارند - 
 برآورد هزینه ها ي ساالنه - 

 همکاري  در جهت جلب مشارکت جامعهارتباط با شوراهاي محلی وسایر افراد جامعه  - 

 رنامه ریزي براي رفع آنها در سطح مدرسهبررسی مشکالت موجود وب - 

تصمیم گیري در مورد روشی که رهبران جامعه و دولت می توانند از آن طریق مدارس را به مکان هاي سالم تر و امن تر مبدل سازند  - 
اله ها و برطرف کردن مانند ساختن توالت هاي بهداشتی، کاهش تردد وسایل نقلیه در جاده ها و خیابان هاي مجاور مدرسه، جمع آوري زب

 سایر آلودگی ها

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

 بازنگري وتولید منابع و محتواي آموزشی براي  ارایه پیشنهاد - 

 برنامه ریزي فعالیت هاي داوطلبانه   - 

رابط بهداشت مدرسه، نماینده معلمان و کارکنان، نماینده اولیاء        دانش / راقب سالمتتشکیل تیم ممیزي داخلی مدرسه متشکل از م - 
 دانش آموزانآموزان و نماینده 

o یک نفر از افراد تیم باید به عنوان سر ممیز انتخاب شود 

o  غ داشته باشندباید از طرف مدیر مدرسه ابالتیم کلیه اعضا 
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  ممیزي داخلی برنامه ریزي براي انجام دوره اي    -
 کاري با ممیزان خارجیهم - 

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

 و طراحی دوره هاي آموزشی و تفریحی در سطح مدرسه باموضوعات سالمت...نمایش و،مسابقاتنمایشگاه، بسیج، برگزاري  - 

 ان در برنامه هاي ملی ومحلی سالمتبرنامه ریزي براي مشارکت داوطلب - 

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

 نظارت بر اجراي برنامه مراقبت هاي سالمت کارکنان - 

 یستانشهر کمیته هايهمکاري و پیگیري رفع مشکالت ایمنی، سالمت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از طریق  - 
 ام هایی به منظور ارتقاي ایمنی و امنیت مدرسه مانند ترده کشی و تععین انتظاماتبرداشتن گ - 

 تهیه گزارش و تشویق اعضا به ادامه کار - 

 ارسال گزارش جلسات به سطح باالتر - 

 اعالم می گردد شهرستانیانجام سایر اموري که بر حسب مورد از طرف کمیته  - 

  کمیته هاجلسات تشکیل و  نحوه ي زمان 
  کیل جلسات زمان تش
Ø  بار در در طول سال  تحصیلی 2حداقل ( ماه یکبار  6کمیته کشوري هر( 

Ø  بار 4حداقل ( ماه یکبار  3کمیته هاي استانی  هر( 

Ø  بار 6حداقل ( ماه یکبار  2کمیته هاي شهرستانی  هر( 

Ø  بار 9حداقل ( کمیته هاي مدرسه  هر ماه یکبار( 

 .ا افزایش خواهد یافتدر صورت نیاز تعداد جلسات کمیته ه: توجه

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

 رئیس و دبیر کمیته باید در جلسات حضور داشته باشند

  .ا قابل تغییر خواهند بودیکبار تعیین و ی هر سال/ ماه 6رئیس، دبیر و منشی کمیته ها با توافق و بنا به صالحدید اعضاي کمیته ها و هر اعضاء، 
 به مدارس  نشانفرآیند ارزیابی واعطاي 

این چک لیست توسط مدیر یا فرد . چک لیست ممیزي داخلی در اختیار مدرسه قرار داده خواهد شد ،مدارسانتخاب بعد از 
کسب حداقل (در صورت تایید این کمیته موظف است چک لیست را بررسی و. منتخب مدیر تکمیل و به کمیته شهرستانی تحویل می شود

در صورت عدم کسب حداقل امتیاز الزم، یک . چک لیست هاي مربوطه انجام دهد با استفاده ازممیزي خارجی را ) امتیاز کل 100از امتیاز 80
و به دنبال لی پس از گذشت یک ماه ورفع مشکالت، مجدد ممیزي داخ. ماه به مدرسه فرصت داده می شود تا براي رفع مشکالت اقدام نماید

به عنوان مروج سالمت  مدرسهامتیاز،  80حداقل و در صورت کسب خارجی نهایی پس از انجام ممیزي . انجام خواهد شدآن ممیزي خارجی 
  .شناخته شده و به ترتیب زیر رتبه بندي خواهد شد

J  امتیاز 100........................  ستاره 5مدرسه مروج سالمت 
J  امتیاز 95-99........................  ستاره 4مدرسه مروج سالمت 

J  امتیاز 90-94........................  ستاره 3مدرسه مروج سالمت 

J  امتیاز 85-89........................  ستاره 2مدرسه مروج سالمت 

J  امتیاز 80-84........................  ستاره 1مدرسه مروج سالمت  
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   :توجه
 .وابسته استنهایی سال تکرار خواهد شد و اعطاي مجدد نشان به کسب امتیاز الزم در ممیزي خارجی این فرآیند هر  - 
 :امتیاز ها در هر بخش نیز ضروري است، به این  معنی که% 80کسب حداقل - 

o  در بخش ارائه خدمات بالینی در مدرسه11مدرسه باید در بخش برنامه جامع آموزش سالمت حداقل در ممیزي داخلی  ، 
، در بخش تحرك فیزیکی و 10، در بخش بهبود تغذیه در مدارس حداقل 18، در بخش سالمت محیط مدرسه حداقل 13حداقل 

، در بخش خدمات سالمت روان و مشاوره اي در 6، در بخش ارتقاي سالمت کارکنان حداقل 4فعالیت بدنی در مدارس حداقل 
دانش ر برنامه هاي سالمت در مدرسه و شبکه داوطلبان سالمت جامعه دالدین وومشارکت و در بخش  10مدارس حداقل 

 .امتیاز کسب کرده باشد 8حداقل نیز  آموزان

o  همچنین مدرسه باید در بخش برنامه جامع آموزش  .امتیاز به مدیریت مدرسه مروج سالمت اختصاص دارد 5در ممیزي خارجی
، در بخش 17، در بخش سالمت محیط مدرسه حداقل 12اقل ، در بخش ارائه خدمات بالینی در مدرسه حد10سالمت حداقل 

، در بخش ارتقاي سالمت 4، در بخش تحرك فیزیکی و فعالیت بدنی در مدارس حداقل 9بهبود تغذیه در مدارس حداقل 
جامعه در الدین وومشارکت و در بخش  9، در بخش خدمات سالمت روان و مشاوره اي در مدارس حداقل 6کارکنان حداقل 

 .امتیاز کسب کرده باشد 8نیز حداقل  دانش آموزانامه هاي سالمت در مدرسه و شبکه داوطلبان سالمت برن

  :چک لیست هاي ممیزي خارجی دو بخش است
کد مدرسه که توسط مسئول ملی برنامه به مدرسه تعلق می ،مربوط به مشخصات عمومی مدرسه شامل نام مدرسه "الف  "چک لیست 

ام مدیر ، ن)یا مختلطپسرانه  ،دخترانه(نوع مدرسه تحصیلی، مقطع، )شهري، روستایی یا عشایري( لفن مدرسه، منطقهگیرد،آدرس و شماره ت
به تفکیک جنس و پایه تحصیلی، تعداد کالس ها به تفکیک  دانش آموزان،ها تعداد کالس،تعداد دانش آموزان به تفکیک پایه تحصیلی ،مدرسه

، )، افراد شوراهاي محلیکارکنانسایرمعلمان وان، دانش آموزان، مراقباولیا، ( ت کننده در ارتقاءسالمت مدرسه پایه تحصیلی، تعداد افراد مشارک
تعداد  ،)، افراد شوراهاي محلیکارکنانسایرمعلمان وان، دانش آموزان، مراقباولیا، (  تعداد اعضا آموزش دیده تیم مروج سالمت در مدرسه

 و پایه تحصیلی،  مساحت مدرسه وفضاهاي آموزشی، برنامه هاي مروج سالمت درگیرند به تفکیک جنسدانش آموزانی که بطور فعال در 
تعداد داوطلبان دانش ،هاي بهداشتی که در مدرسه اجرا می شود مانند بهداشتیاران طرح،  مراقب سالمتنام  ،منطقه آموزش وپرورش 

  . تعدادمعلمین  وسایر کارکنان،آموزي
  :شاخص هاي مدارس مروج سالمت شامل چک لیست هايمربوط به  "ب  "هاي چک لیست 

  آموزش سالمت برنامه جامع  .1
   ارائه خدمات بالینی در مدرسه .2
  مدرسه در سالمت محیط  .3
  در مدرسهتغذیه بهبود  .4
 بدنی در مدرسهفعالیت و فیزیکی تحرك  .5
   اي سالمت کارکنان مدرسهقارت .6
     در مدرسهمشاوره اي سالمت روان و خدمات  .7
  دانش آموزان جامعه در برنامه هاي سالمت در مدرسه و شبکه داوطلبان سالمت الدین وورکت مشا .8

  بودجه ،قوانین و مقررات مالی
دفتر سالمت  1290009ردیف  30302دفتر سالمت و پیشگیري وزارت آموزش و پرورش و برنامه 127500اعتبارات از ردیف 

گردد و  قابل تخصیص به مدارس مجري طرح  و آموزش پزشکی به استان ابالغ می جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان
  . باشد می
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  :چک لیست ها
 چک لیست ممیزي داخلی

  امتیاز کل  ها فعالیت
  امتیاز

  کسب شده
  مالحظات

      13  برنامه جامع آموزش سالمت در مدارس -1
مدرسه مروج   نشاننصب  و  وجود یک برد که در آن عناوین آموزشی مشخص باشد •

  سالمت در مدرسه
2  

    

کارکنان با حضور کارشناسان  ،معلمان ،آموزان دانشتوجیهی  برگزاري جلسات •
   بهداشت مدارس شهرستان

2  
    

گانه  8براي هر جزء از اجزاي وجود مطالب و منابع آموزشی مرتبط با سالمتی  •
HPS    

4      

      1  هداشتی هاي ب هاي بهداشتی طبق تقویم مناسبت اجراي فعالیت •
در قالب سخنرانی، و کارکنان ، معلمان آموزان دانشهاي بهداشتی ویژه  شارائه آموز  •

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

    

      17  ارائه خدمات بالینی در مدرسه -2
      2  آموز  سالمت براي هر دانشتکمیل شده وجود یک شناسنامه  •
      2  آموزان مدرسه  انشواکسیناسیون د  •
      2  و شناسایی موارد نیازمند ارجاعانجام غربالگري در مدارس   •
      2  در مدرسه استاندارد هاي اولیه  کمک  وجود جعبه  •
      1  هاي اولیه  نفر فرد آموزش دیده براي انجام کمک یکوجود حداقل   •
      2  شده ارجاع  پیگیري موارد  •
      2  کامل وجود اتاق بهداشت مجهز •
      2  رابط بهداشت در مدارس به طور منظم ویا با برنامه تعیین شده/ وجود مراقب سالمت  •
      2  سالمت مدرسه شده پرونده تکمیل وجود  •
      22  سالمت محیط در مدرسه -3
      2  مکان و فضاي مناسب مدرسه •
      2  ...فضاي مناسب کالس ها، آزمایشگاه و  •
      4  دسترسی به آب آشامیدنی سالم   •
      2  هاي بهداشتی دستشویی و توالت •
      1  دفع بهداشتی فاضالب •
      2  .......ها، آزمایشگاه و  نور و حرارت کافی، صدا، رطوبت، تهویه کالس •
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      2  ایمنی محیط مدرسه •
      1  هاي کافی  دفع بهداشتی زباله و وجود سطل زباله •
      2  رعایت ایمنی و اقدامات مؤثر پیشگیري از حوادث •
      2  گی و تمیزي محیط مدرسه  پاکیز •
      1  اهتمام در ایجاد  فضاي سبز در مدارس  •
      1  فعالیت هاي زیست محیطی •

      13  بهبود تغذیه در مدارس -4
      3  وجود و رعایت فضاي فیزیکی و تجهیزات پایگاه تغذیه سالم •
      1  نصب دستورالعمل مواد خوراکی مجاز و غیر مجاز در معرض دید دانش آموزان •
     2  سالم  خوراکیرعایت فروش و مصرف مواد  •
و کارشناسان  رابط بهداشت/ مراقب سالمتتوسط   نظارت و بازدید منظم از بوفه •

   آموزش و پرورش و معاونت بهداشتی
2  

    

پایگاه و فروشنده       مواد داشتن گواهی صحت سالمت و مجوز فعالیت متصدي  •
  خوراکی

2  
    

      2  ذیه سالم در مدارستغهاي فرهنگ سازي  برنامه •
      1  شیر مدارس اجراي صحیح نظارت بر  •
      5  بدنی در مدارس تحرك فیزیکی و فعالیت -5
      1  زنگ ورزش و تربیت بدنیآموزان در  فعالیت جسمی دانش انجام •
      1  اجراي فعالیت هاي فوق برنامه  •
      1  اجراي برنامه هاي آموزشی و فرهنگی •
      1  آموزان در ورزش صبحگاهی   براي حضور تمامی دانش فراهم آوردن فرصت مناسب •
      1  آموزان در مدرسه  فراهم آوردن حداقل امکانات الزم براي فعالیت جسمی دانش •
      8  ارتقاي سالمت کارکنان مدرسه -6
      2  یک از معلمان و کارکنانسالمت براي هر تکمیل شده وجود یک شناسنامه  •
      2  و شناسایی موارد نیازمند ارجاعرکنان غربالگري سالیانه کاانجام  •
      2  پیگیري موارد ارجاع شده •
      1  مدرسه  براي معلمان و کارکنانشی زوراجتماعی، تفریحی، اهتمام در ایجاد تسهیالت  •
در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت مرتبط با  مدرسه شرکت معلمان و کارکنان •

  سالمت 
1  

    

      12  در مدارس ،اي خدمات سالمت روان و مشاوره -7
      2  وجود مشاور تمام وقت یا نیمه وقت •
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      2  هاي اجتماعی و تفریحی در مدارس  وجود برنامه •
هاي زندگی به دانش آموزان در مدارس براساس کتابچه روان بهداشتیار  آموزش مهارت •

  دوره دیدهدر سا عات پرورشی توسط آموزگاران 
1  

    

      1  ینه مهارت هاي فرزند پروريآموزش اولیاي دانش آموزان در زم •
      2  پرخطررفتارهاي هاي اجتماعی و  آموزان در معرض خطر آسیب شناسایی دانش •

هاي اجتماعی و رفتارهاي  آموزان در معرض خطر آسیب ارائه خدمات خاص به دانش •
  پرخطر و خانواده هایشان

1  
    

خدمات به ارائه و  اختالالت روانی و رفتاري در دانش آموزان شناسایی •

  شامل ارجاع، پیگیري و مراقبت آموزان  دانش
2  

    

      1  عدم اجراي تنبیهات جسمی و روانی دانش آموزان •
هاي ارتقاي سالمت در مدارس و شبکه داوطلبان  مشارکت والدین و جامعه در برنامه -8

  آموزان سالمت دانش
10      

      2  بررسی مسائل سالمت مدرسه در انجمن اولیاء و مربیان  •
از مدرسه  ... ، خیرین و هاي محلی انجمنسازمان ها، جلب مشارکت و پشتیبانی  •

  ...)نیروي انسانی،  ،مالی(مروج سالمت 
1  

    

و اعضاي جامعه ي دانش آموزان اجرا برنامه ها ي آموزش سالمت براي خانواده ها •
  پیرامون و مرتبط با مدرسه

2  
    

      1  )گروه اصلی 5در (سه وجود تیم بهداشتیاران آموزش دیده در مدر •
      1  ارتقاء فعالیت بهداشتیاران  در اقدامات مؤثر  •
      1  مدرسه  شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزي در فعال بودن •
      1  آموزش سالمت توسط همساالن آموزش دهنده •
      1  فعال بودن شوراي دانش آموزي در مسائل مربوط به سالمت مدرسه •

      100  جمع
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  :ورالعمل تکمیل ممیزي داخلیدست
  برنامه جامع آموزش سالمت در مدارس -1
 1امتیاز، وجود نشان مدرسه مروج سالمت  1که در مدرسه آموزش داده می شود مشخص باشد  عناوین آموزشیکه در آن برد یک وجود  •

 )امتیاز 2جمع (امتیاز، در غیر اینصورت امتیاز صفر

 2(امتیاز ارشناسان بهداشت مدارس شهرستان حضور کبا  1معلمان و کارکنان براي ، جلسه 1موزان دانش آبراي  توجیهی برگزاري جلسه •
 )امتیاز

جزء از هر براي هاي آموزشی  در قالب بروشور و پمفلت یا نصب تراکت و پوستر آموزشی و فیلم وجود مطالب و منابع آموزشی مرتبط با سالمتی •
 )امتیاز 4جمع ( متیازا 0/5 گانه مدارس مروج سالمت 8اجزاي 

 )امتیاز 1جمع (متیاز و عدم اجرا صفر امتیازا 5/0، یک فعالیت 1دو فعالیت بهداشتی طبق تقویم مناسبت هاي بهداشتیحداقل اجراي  •

، یک شیوه ي 4ارائه دو شیوه ي آموزشی آموزش هاي بهداشتی براي دانش آموزان و دو شیوه ي آموزشی براي معلمان و کارکنان  •
 )امتیاز 4جمع (امتیاز و عدم اجرا صفر امتیاز 2ی براي هر کدام آموزش

  ارائه خدمات بالینی در مدرسه -2
صفر امتیاز % 50یک و زیر % 90تا  50بین ، 2پایه هاي اول ابتدایی و راهنماییدانش آموزان % 90تکمیل شناسنامه سالمت براي بیش از  •
 )امتیاز 2جمع (

 )امتیاز 2جمع (صفر امتیاز % 90یک و زیر % 100تا  90 بین، دو% 90واکسیناسیون باالي  •

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

طابق بطور کامل م جود جعبه کمک هاي اولیه کهو، 2است مطابق مقررات بهداشت حرفه ايکه بطور کامل وجود جعبه کمک هاي اولیه  •
 )امتیاز 2جمع (صفر امتیازجعبه کمک هاي اولیه عدم وجود و  1مقررات بهداشت حرفه اي نیست 

 1جمع (و عدم وجود صفر امتیاز 1حرفه اي مطابق مقررات بهداشت  هاي اولیه وجود حداقل یک نفر فرد آموزش دیده براي انجام کمک •
 )امتیاز

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

 2جمع (صفر امتیاز و عدم وجود1، تجهیزات ناقص 2 آئین نامه بهداشت محیط مدارس 28وجود اتاق بهداشت مجهز کامل مطابق ماده  •
 )امتیاز

بر اساس آئین نامه اجرایی تامین، حفظ و ارتقاي سالمت  ا با برنامه تعیین شدهوجود مراقب سالمت یا رابط بهداشت در مدارس به طور منظم وی  •
 )امتیاز 2جمع (صفر امتیاز و عدم وجود 1روز  3، کمتر از 2روز در هفته  3جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان حداقل 

 )امتیاز 2جمع (فر امتیازو عدم تکمیل ص 1، ناقص 2مطابق دستورالعمل تکمیل شده پرونده سالمت مدرسه  وجود •

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

 امتیاز 2مناسب است ... اگر دیوارها، کف، سقف، ابعاد کالس ها، آزمایشگاه و •

آبخوري به تعداد متناسب با تعداد دانش آموزان باشد، ، حجم آب مورد استفاده رفی مورد تایید بهداشت محیط محل باشداگر آب مص •
 امتیاز 4جمع سالم و بهداشتی باشد  واز سرویس هاي بهداشتی کامالً مجزا ، )دانش آموز یک آبخوري 45براي هر (کافی



   

 
 

١٧ 

دانش آموز یک  60دانش آموز یک توالت و براي هر  40براي هر (باشند تعداد کافی  و بهاگر دست شویی و توالت ها سالم و بهداشتی  •
  امتیاز 2واگر لوله کشی صابون مایع در مدرسه وجود داشته و قابل استفاده باشد  )دستشویی

 امتیاز 1اگر دفع فاضالب به روش بهداشتی انجام می شود  •

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

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

 امتیاز 1 زباله و دفع بهداشتیوجود سطل زباله کافی در کالس ها به تناسب مساحت هر کالس و در سایر قسمت ها  •

 )......و  حوض و حوضچهتراس، وسایل اعالم و اطفاء حریق،  -پله ها، بالکن(امتیاز 2 رعایت ایمنی و اقدامات پیشگیري از حوادث •

 امتیاز 2پاکیزگی و تمیزي محیط مدرسه   •

 ازو فقدان فضاي سبز صفر امتی 5/0، کمتر از آن 1 متر مربع 5/0به ازاي هر دانش آموز فضاي سبز  •

موزش آمانند قرار دادن سطل هاي جداگانه و و صرفه جویی در مصرف کاغذ  اگر در مدرسه اقداماتی براي تفکیک و جداسازي زباله •
 امتیاز 1انجام می شود  موزان براي استفاده از آن هاآدانش 

  بهبود تغذیه در مدارس -4
، ساختمان آن مطابق با آئین 1یق آن به دانش آموزان عرضه می گردد وجود مکانی در مدرسه که مواد خوراکی به عنوان میان وعده از طر •

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

اگر فهرست مواد غذایی قابل عرضه و جدول مواد غذایی که عرضه آن در پایگاه هاي تغذیه سالم غیر مجاز است در محل مناسب و در  •
 در غیر اینصورت صفر امتیاز) 5/0و غیر مجاز نیز  5/0مجاز ( 1دید دانش آموزان و کارکنان نصب شده باشد  معرض

مصرف ، 5/0بندي شده  مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارس رعایت فروش انواع خوراکی هاي بسته •
 )امتیاز 2جمع (امتیاز 1به شرط داشتن کلیه شرایط خته شده و غذاهاي پ5/0شامل لقمه سالم  سالم خوراکی هاي

 1نیز آموزش و پرورش یا و  معاونت بهداشتیکارشناسان توسط و  1رابط بهداشت / توسط مراقب سالمت  نظارت و بازدید منظم بوفه •
 )امتیاز 2جمع (امتیاز

فروشنده مواد خوراکی شرایط الزم براي اخذ تایید صالحیت  اگر مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارس •
 )امتیاز 2جمع (امتیاز 1و شرایط الزم براي تصدي پایگاه و فروش مواد خوراکی را داشته باشد نیز  1کار در پایگاه تغذیه سالم را داشته باشد 

تشویق دانش آموزان و آموزش و براي ... اره غذا و جشنومناسبت هاي تغذیه اي، انجام برنامه هاي فرهنگی، آموزشی، اجتماعی نظیر  •
و عدم  1، یک یا دو برنامه 2بیشتر از دو برنامه و استفاده نکردن از مواد خوراکی کم ارزش تغذیه اي کارکنان به استفاده از مواد خوراکی سالم 

 )امتیاز 2جمع (امتیازاجراي برنامه هاي فرهنگ سازي تغذیه صفر 

و نحوه ي صحیح مصرف  5/0نحوه ي صحیح نگهداري (امتیاز 1در مدارس مواد غذایی گهداري، توزیع و مصرف نظارت بر نحوه ي ن •
 )امتیاز 5/0

  بدنی در مدارس تحرك فیزیکی و فعالیت -5
 در غیر اینصورت صفر امتیاز 1اگر در زنگ ورزش و تربیت بدنی دانش آموزان فعالیت هاي بدنی انجام می دهند  •

 امتیاز 1آموزان در ورزش صبحگاهی  حضور تمامی دانش فرصتبودن فراهم در صورت  •

 امتیاز 1............. کوهنوردي، تیم هاي ورزشی و راه پیمایی، اجراي فعالیت هاي فوق برنامه مانند  •
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 ناشی ومعایب زایام و اجراي برنامه هاي آموزشی در خصوص  اهمیت  و تشویق دانش آموزان، معلمان و اولیاء به انجام فعالیت فیزیکی •

 مزایاي مانند موضوعاتی با ...و  نویسی، نقاشی نویسی، قصه مسابقات مقاله برگزاري وامتیاز  5/0 آن از ناشی یهاي بیمار و تحرکی از بی

 امتیاز 5/0 چاقی مضرات نکردن، معایب ورزش ورزش،

 5/0هر کدام (امتیاز  1آموزان در مدرسه فراهم باشد  براي فعالیت جسمی دانشالزم اگرحداقل امکانات مانند محیط مناسب و وسایل  •
  )امتیاز

  ارتقاي سالمت کارکنان مدرسه -6
 )امتیاز 2جمع (صفر امتیاز % 50یک و زیر % 90تا  50بین ، 2 معلمان و کارکنان% 90تکمیل شناسنامه سالمت براي بیش از  •

 )امتیاز 2جمع (امتیاز 1ازمند ارجاع و شناسایی موارد نی 1انجام غربالگري   •

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

فراهم ... تسهیالت استفاده از مکان هاي ورزشی، شرکت در اردو هاي زیارتی، تفریحی و ورزشی مانند تفریحی، اجتماعی، اگر تسهیالت  •
  یازامت 1باشد 

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

  در مدارس ،اي خدمات سالمت روان و مشاوره -7
 )امتیاز 2جمع (و عدم وجود مشاور صفر امتیاز 1، نیمه وقت 2وجود مشاور تمام وقت  •

 امتیاز  1 ..).و  ها اجراي مناسبت،د اردوهامانن(تفریحی در مدارس  وهاي اجتماعی  وجود برنامه •

 آموزشی از طریق برگزاري کالس ها و سایر فعالیت هاي هاي زندگی  مهارتدر زمینه  به منظور توانمند سازي آنها آموزش دانش آموزان  •
 امتیاز 1توسط آموزگاران دوره دیده 

ه مهارت هاي فرزند پروري از طریق برگزاري کالس ها و سایر فعالیت در زمینبه منظور توانمند سازي آنها اولیاي دانش آموزان آموزش  •
 امتیاز 1دوره دیده  افرادتوسط  آموزشی هاي 

مانند فرزندان طالق، فقر اقتصادي، بیش (هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر آموزان در معرض خطر آسیب دانش% 100تا  90شناسایی  •
 )امتیاز 2جمع (صفر امتیاز % 50یک و زیر % 90تا  50، بین 2...) سوء مصرف مواد، سیگار و خودکشی، فعالی، 

 )امتیاز2جمع (متیازا 1 و خانواده هایشان 1هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر  آموزان در معرض خطر آسیب ارائه خدمات خاص به دانش •

زیر نظر  مراقبتو ایتی نظیر ارجاع، پیگیري ئه خدمات مداخله اي و حماارو  1 شناسایی اختالالت روانی و رفتاري در دانش آموزان •
 )امتیاز 2جمع (امتیاز 1 مدیریت مدرسه و ثبت موارد مذکور در شناسنامه بهداشتی آنها

 1... کتک زدن، بیرون انداختن از کالس، ایستاده نگهداشتن در کالس و تهدید، عدم اجراي تنبیهات جسمی و روانی دانش آموزان مانند  •
 امتیاز

  آموزان هاي ارتقاي سالمت در مدارس و شبکه داوطلبان سالمت دانش ت والدین و جامعه در برنامهمشارک -8
ات بهداشتی بررسی موضوعآن در جلسات و  1بطور مرتب تشکیل جلسه می دهد  اگر مدرسه داراي انجمن اولیاء و مربیان فعال است که •

 )امتیاز 2جمع ( 1شده است 

شهر و  انجمن هاي محلی مانند شوراهاي ،مانند شهرداري مناطقدولتی و نیمه دولتی ي ازمان هاسوي مالی و معنمشارکت و پشتیبانی  •
 امتیاز 1... ین و مانند خیرسازمان هاي غیر دولتی و روستا 



   

 
 

١٩ 

رند مانند وبراي  افراد جامعه پیرامون مدرسه که به نحوي به سالمت مدرسه ارتباط دا 1اجراي برنامه هاي آموزشی براي خانواده ها  •
 امتیاز  1... فروشنده هاي مواد غذایی و

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

  امتیاز   1هاي بهداشتیاران انجام می شود براي ارتقاء فعالیت ... جلسات مستمر آموزشی و / اگر اقدامانی مانند تشکیل کالس هاي مدون  •
 امتیاز 1اگر شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزي فعال وجود دارد  •

 امتیاز 1اگر برنامه هاي آموزش سالمت توسط همساالن آموزش داده می شود  •

 امتیاز 1وجود دارد ) شناسایی و حل مشکالت(اگر شوراهاي دانش آموزي فعال در زمینه سالمت مدرسه  •

براي رتبه ارائه هر بخش طبق جدول  و امتیاز 80اگر مجموع امتیازها حداقل بررسی چک لیست ممیزي داخلی توسط کمیته شهرستانی پس از 
مدرسه شرایط الزم براي انجام ممیزي حارجی اولیه را دارا است، در غیر اینصورت باید پس از رفع مشکالت دوباره ممیزي  ، باشدبندي 

  .و در صورت اطمینان از امتیاز کسب شده مراتب به کمیته شهرستانی براي انجام ممیزي خارجی اطالع داده شوده شدداخلی انجام 



   

 
 

٢٠ 

  :چک لیست هاي ممیزي خارجی

 

  چک لیست مدارس مروج سالمت

 کلی مدرسه مروج سالمت مشخصات  - "الف "چک لیست 

  ££-££-££-££ کد مدرسه ................................................        .............................................. نام مدرسه
 ....................................................................................................................................................... :مدرسه آدرس

  ....................................................................................: .تلفن مدرسه
  £      عشایري             £    روستایی         £    شهري:  منطقه 

 £    دبیرستان               £ راهنمایی            £   ابتدایی   :مقطع تحصیلی

  £           غیره با ذکر نام     £غیرانتفاعی          £دولتی    : نوع مدرسه
  : ....................................................................نام مدیر مدرسه

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

  ...................) : ....................................بطور متوسط( مساحت فضاهاي آموزشی : .............................................  مساحت مدرسه
  :پایه تحصیلیتعداد دانش آموزان به تفکیک 

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

  :پایه تحصیلیها به تفکیک  تعداد  کالس
 ..…………… پنجم..………………… چهارم..……………… سوم    ..…………دوم..…………… اول

  ):مشارکت کننده در ارتقاء سالمت مدرسه( تعداد اعضا آموزش دیده تیم مروج سالمت 
 .………شوراهاي محلی    ...…… سایر کارکنان …… معلمین .………دانش آموزان .……… مربیان   .……..اولیاء

  :پایه تحصیلیبه تفکیک  همکاري دارندروج سالمت تعداد دانش آموزانی که بطور فعال در برنامه هاي م
  ............پنجم .........  چهارم .........  سوم ..........  دوم ........ اول 
  £  خیر            £ هبل                             )امتیاز 1(ست؟جود امومدرسه مروج سالمت  مدارك و مستندات الزم در آیا 

  £  خیر            £ هبل  )امتیاز 5/0(المت مدرسه مطابق دستورالعمل تشکیل شده و صورجلسات آن موجود است؟آیا کمیته س
  £  خیر            £ هبل       )امتیاز 5/1(آیا کمیته سالمت مدرسه مشکالت را  شناسایی و نسبت به حل آنها  اقدام کرده است؟

  £  خیر            £ هبل                      )امتیاز 5/1(ت سالمت مدرسه تهیه شده است؟آیا برنامه عملیاتی به منظور حل مشکال
آیا مشکالت سالمت مدرسه به منظور جلب حمایت هاي مالی و اجرایی و جلب همکاري،  به سطوح مدیریتی آموزش و پرورش و سایر سازمان هاي 

  £  خیر            £ هبل                                                                               )امتیاز 5/0(مرتبط گزارش شده است؟



   

 
 

٢١ 

  

  شاخص هاي مدرسه مروج سالمت  - "ب "چک لیست 

  مالحظات

  امتیاز
  کسب شده

امتیاز 
  کل

  عنوان

 جامع آموزش سالمت برنامه چک لیست   -1  12  

  1    ي اطالع رسانیمشاهده تابلو
مدرسه آموزشی هاي  اطالع رسانی در خصوص فعالیت آیا تابلو
  وجود دارد؟  المت در مدرسه سمروج 
 £  خیر            £ هبل

  1    مدرسه مشاهده نشان
  د؟مدرسه مروج سالمت در مدرسه وجود دارنشان آیا 
 £  خیر            £ هبل

  1    مشاهده مدارك و مستندات
مه هاي آموزشی مروج آیا فردي به عنوان هماهنگ کننده برنا

  سالمت در مدرسه تعیین شده است؟   
 £  خیر            £ هبل

  2    مشاهده مستندات جلسات
ر برگزاکارکنان  ومعلمان ، آموزان دانشبراي جلسات توجیهی آیا 

  ست؟  اشده 
 £  خیر            £ هبل

  2    مشاهده محتوي آموزشی موجود
          براي HPSگانه اجزاء   8وارد  در ارتباط با م محتوي آموزشیآیا 

  د؟در مدرسه وجود دار دانش آموزان، معلمان و کارکنان، اولیاء
 £  خیر            £ هبل

  2    ...مشاهده مستندات توزیع مانند لیست توزیع و
توزیع شده  کارکنان واولیاء،ی بین دانش آموزانمحتوي آموزش آیا
  ست؟ ا
 £  خیر            £ هبل

  1    مشاهده مستندات و گزارش مراسم
شده  مراسم گرامیداشت مناسبت هاي بهداشتی در مدرسه برگزار آیا
                                            ؟است
 £  خیر            £ هبل

  2    مشاهده برنامه آموزشی و مستندات آن
 رائها انآموزان، معلمان و کارکن دانشهاي بهداشتی ویژه  شآموزآیا 

         شده است؟                                         
 £  خیر            £ هبل

  : مالحظات
  
  
  
  
  
  



   

 
 

٢٢ 

  

  مالحظات

  امتیاز
  کسب شده

امتیاز 
  کل

  عنوان

  
  چک لیست  ارائه خدمات بالینی در مدرسه -2  16

  2    آئین نامه بهداشت محیط مدارس 28مطابق ماده 
   هداشت مجهز در مدرسه وجود دارد؟آیا اتاق ب

  £  خیر   £ هبل

مطابق آئین نامه اجرایی تامین، حفظ و ارتقاي 
  سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان

  
2  

بطور منظم یا با برنامه تعیین شده رابط بهداشت / سالمت مراقبآیا 
       دارد؟ حضوردر مدرسه 

 £  خیر   £ هبل

  منسازيمطابق دستورالعمل ای
  

1  
و ه آموزان طبق دستورالعمل انجام شد آیا واکسیناسیون دانش

    اطالعات آن در دسترس می باشد؟
  £  خیر   £ هبل

    ؟داردشناسنامه بهداشتی هر دانش آموز یک  آیا  2    
 £  خیر    £ هبل

  شناسنامه سالمت دانش آموز دستورالعملمطابق 
  

2  
معاینات  و تکمیل ه درستیب آیا شناسنامه بهداشتی دانش آموزي

  ؟شده استروتین پزشکی وغیر پزشکی 
 £  خیر    £ بله

  1    شناسنامه سالمت دانش آموز دستورالعملمطابق 
         ؟ه اندشدموارد نیازمند ارجاع شناسایی آیا 
 £  خیر    £ هبل

  1    شناسنامه سالمت دانش آموز دستورالعملمطابق 
           شود؟ می آیا نظام ارجاع در مدرسه اجرا

 £  خیر    £ هبل

  1    شناسنامه سالمت دانش آموز دستورالعملمطابق 
   آیا موارد ارجاع شده پیگیري می شوند؟         

  £  خیر    £ هبل

  2    پرونده سالمت مدرسه دستورالعملمطابق 
   تکمیل می شود؟  به درستیمدرسه   سالمتآیا پرونده 

 £  خیر    £ هبل

  1    ررات بهداشت حرفه ايمطابق مق
   آیا جعبه کمک هاي اولیه در مدرسه وجود دارد؟

 £  خیر  £ هبل

  مطابق مقررات بهداشت حرفه اي

  

1  

آموزش کمک هاي اولیه در مدرسه به مسئولین و دانش آموزان آیا 
       حداقل یک فرد آموزش دیده نفر براي انجام ارائه گردیده و 

                                    ضور دارد؟کمک هاي اولیه در مدرسه ح
 £  خیر  £ هبل

  :مالحظات
  
  
  
  
  



   

 
 

٢٣ 

 
 

  مالحظات

  امتیاز
  کسب شده

امتیاز 
  کل

  عنوان

  سالمت محیط مدرسهچک لیست  -3 21  

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

  2  
  آیا  مکان و فضاي مئرسه مناسب است؟

 £  خیر            £ هبل
آئین نامه بهداشت محیط  8و  6، 5، 4ماده 
  مدارس

  2  
  مناسب است؟... آیا  فضاي کالس ها، آزمایشگاه و 

 £  خیر            £ هبل

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

  آیا توالت ها  و دستشویی ها سالم و بهداشتی هستند؟   75/1    ه بهداشت محیط مدارسآئین نام 20ماده 
 £  خیر            £ هبل

  75/0    آئین نامه بهداشت محیط مدارس 21ماده 
  آیا دفع قاضالب سالم و بهداشتی هستند؟

  £  خیر            £ هبل

آئین نامه بهداشت محیط  33و  13، 12ماده 
  مدارس

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

  مناسب و کافی است؟
  £  خیر            £ هبل

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

  ؟سطل زباله به تعداد کافی وجود داردهاي دفع زباله و نامک آیا  5/0    آئین نامه بهداشت محیط مدارس 25ماده 
 £  خیر            £ هبل

  3    آئین نامه بهداشت محیط مدارس 15تا  9ماده 
آیا موارد ایمنی رعایت و براي پیشگیري از حوادث اقدام شده 

  است؟
 £  خیر            £ هبل

  2    آئین نامه بهداشت محیط مدارس 31و  2ماده 
  و مدرسه مسئول نظافت دارد ؟ ز استمحیط مدرسه پاك وتمیآیا 
  £  خیر            £ هبل

  1    آئین نامه بهداشت محیط مدارس 30ماده 
  ؟فضاي سبز در مدرسه وجود داردآیا 
 £  خیر            £ هبل

  1    مقررات محیط زیست
  در مدرسه انجام می شود؟آیا فعالیت هاي زیست محیطی

  £  خیر            £ هبل
  :مالحظات

  
  
  
  
  



   

 
 

٢۴ 

 

  مالحظات

  امتیاز
  کسب شده

امتیاز 
  کل

  عنوان

  چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه  -4  12  

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي 
مدارس و آتین نامه مقررات  بهداشتی پایگاه تغذیه 

  و آئین نامه بهداشت محیط مدرسه ) 52تا  13ماده (سالم

  
4  

 است  وجودمعنوان پایگاه تغذیه سالم  آیا فضاي فیزیکی به
  وتجهیزات الزم را دارد؟ 

  £  خیر            £ هبل

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي 
  مدارس

  

2 

 و موجودمدرسه  در سالم  آیا مواد غذایی ونوشیدنی 
دستورالعمل مواد خوراکی مجاز و غیر مجاز در معرض دید 

  صب شده است؟دانش آموزان ن
 £  خیر            £ هبل

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي 
  مدارس

  

1  

رابط / مراقب سالمتتوسط   نظارت و بازدید منظم از بوفهآیا 
و کارشناسان آموزش و پرورش و معاونت بهداشتی  بهداشت

  انجام می شود؟
  £  خیر            £ هبل

شتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي دستورالعمل بهدا
مدارس و آتین نامه مقررات  بهداشتی پایگاه تغذیه 

آئین نامه بهداشت محیط  2و ماده  )12تا  1ماده (سالم
  مدارس

  

2  

توزیع تهیه و آیا معاینات منظم کارکنان مدرسه که در بخش 
گواهی این کارکنان  و مواد غذایی کار می کنند انجام می شود

پایگاه و فروش مواد المت و مجوز فعالیت متصدي صحت س
  را دارند؟ خوراکی

  £  خیر            £ هبل

  مشاهده مستندات برنامه
  

1  
به منظور فرهنگ سازي تغذیه سالم آیا مدرسه برنامه خاصی 

   دارد؟
  £  خیر            £ هبل

دستورالعمل و  آئین نامه بهداشت محیط مدارس 2ماده 
  رانشیر مدارس ای

         نظارت نگهداري، توزیع و مصزف مواد غذاییبر آیا   2  
  می شود؟

  £  خیر            £ هبل
  :مالحظات

  
  
  
  



   

 
 

٢۵ 

 

 

  مالحظات

  امتیاز
  کسب شده

امتیاز 
  کل

  عنوان

  چک لیست  تحرك فیزیکی و فعالیت بدنی  -5  5  

مشاهده برنامه درسی کالس ها و مصاحبه با         
معلمین ورزش و تربیت بدنی و در دانش آموزان و 

  صورت امکان حضور در زنگ ورزش یک کالس

  
1 

آیا زمان مشخصی براي حداقل فعالیت فیزیکی دانش آموزان در 
   مدرسه وجود دارد؟

  £  خیر            £ هبل

مشاهده مستندات برنامه و مصاحبه با دانش آموزان و 
  معلمین ورزش و تربیت بدنی

  

1  

        در خصوص  اهمیت  و تشویق آموزشیي آیا برنامه ها
 مزایا و دانش آموزان، معلمان و اولیاء به انجام فعالیت فیزیکی

 آن از ناشی هاي ي بیمار و تحرکی از بی ناشی ومعایب
  £  خیر            £ هبل ؟وجود دارد

مشاهده مستندات برنامه و مصاحبه با دانش آموزان و 
  ی معلمین ورزش و تربیت بدن

  
1  

و اجتماعی مرتبط با فعالیت هاي  آیا برنامه هاي فرهنگی
  در مدرسه اجرا می شود؟ فیزیکی

مصاحبه با دانش آموزان و معلمین ورزش و تربیت بدنی 
و در صورت امکان حضور در ورزش صبحگاهی و 

 نرمش

  

1  

در   ، معلمان و کارکنانآیا فرصت کافی براي شرکت دانش آموزان
 بصورت نرمش /صبحگاهی ورزشمانند  شیفعالیت هاي ورز

  مدرسه وجود دارد؟در  منسجم و منظم
 £  خیر            £ هبل

  مشاهده امکانات و تجهیزات
  

1 

 ، معلمان و کارکنانآیا امکانات مناسب براي شرکت دانش آموزان
 مدرسه وجود دارد؟در در  فعالیت هاي ورزشی 

 £  خیر            £ هبل
  :مالحظات

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 
 

٢۶ 

 

  مالحظات

  امتیاز
  کسب شده

امتیاز 
  کل

  عنوان

  ارتقاي سالمت کارکنان مدرسه -6  8  

  شناسنامه سالمت کارکنان دستورالعملمطابق 
  

2  
شناسنامه بهداشتی هر یک ار معلمان و کارکنان مدرسه یک  آیا
   ؟دارند
  £  خیر    £ هبل

  1    شناسنامه سالمت  کارکنان دستورالعملمطابق 
                       ؟ه استمعاینات روتین پزشکی وغیر پزشکی انجام شد آیا
 £  خیر    £ هبل

  1    شناسنامه سالمت  کارکنان دستورالعملمطابق 
     ؟ه اندشدموارد نیازمند ارجاع شناسایی آیا 
 £  خیر    £ هبل

  1    شناسنامه سالمت  کارکنان دستورالعملمطابق 
   ده پیگیري می شوند؟     آیا موارد ارجاع ش

  £  خیر    £ هبل

  مشاهده مستندات
  

2  
 براي معلمان و کارکنانشی زوراجتماعی، تفریحی، تسهیالت  آیا 

  وجود دارد؟مدرسه 
  £  خیر    £ هبل

  مشاهده مستندات
  

1  
در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت  مدرسه آیا معلمان و کارکنان

  مرتبط با سالمت شرکت داشته اند؟
  £  خیر    £ هبل

  :مالحظات
  
  
  
  
  



   

 
 

٢٧ 

 

 
 
 
 
 
 

  مالحظات

  امتیاز
  کسب شده

  عنوان  امتیاز کل

  چک لیست خدمات سالمت روان ومشاوره اي در مدرسه-7  11  

    آیا مشاور تمام وقت یا نیمه وقت براي انجام خدمات   2    مشاهده مستندات و مصاحبه با مشاور
  مشاوره اي در مدرسه حضور دارد؟

  £  رخی    £ هبل
    مشاهده مستندات

1  
   آیا برنامه هاي اجتماعی و تفریحی در مدرسه وجود دارد؟  

  £  خیر            £ هبل
آئین نامه اجرایی تامین، حفظ و ارتقاي سالمت 

  جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان
  

1  
    آیا برنامه مهارت هاي زندگی به دانش آموزان آموزش داده 

   می شود؟
 £  خیر            £ هبل

    
2  

آیا دانش آموزان در معرض خطر آسیب هاي اجتماعی 
  می شوند؟ و رفتار هاي پرخطر شناسایی 

 £  خیر            £ هبل
    

2  
    آیا مداخله  خاصی براي  دانش آموزان در معرض خطر

   انجام می شود؟ و رفتار هاي پرخطر  آسیب هاي اجتماعی
  £  خیر            £ هبل

 شناساییمبتال اختالالت روانی و رفتاري  دانش آموزانآیا   2    
 ارائهبه آنها  شامل ارجاع، پیگیري و مراقبتخدمات و شده 

   می شود؟
  £  خیر            £ هبل

    
1  

آیا برنامه خاصی در ارتباط با تنبیهات جسمی و روانی دانش 
  آموزان توسط  معلمان و کارکنان مدرسه وجود دارد؟

  £  خیر            £ هبل
  :مالحظات
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  مالحظات

  امتیاز 
  کسب شده

  عنوان  امتیاز کل

  
10  

چک لیست مشارکت والدین وجامعه در برنامه هاي   -8
  ارتقاي سالمت در مدرسه و شبکه سالمت دانش آموزان

  
  

2  
بررسی   ان مراقبآیا مسائل سالمت مدرسه در انجمن اولیا و 

   وجود دارد؟ حل آنها برنامه اي براي شده و 
  £  خیر            £ هبل

  

  

1  

 ....و سازمان هاي اجتماعی، بهداشتی، خیریه و آیا انجمن محله
واقع است، مدرسه را از نظر مالی و  هاآنمحدوده که مدرسه در 

مرتبط با سالمتی  برنامه هايو در ند نمعنوي حمایت می ک
  ؟مدرسه مشارکت دارند

 £  خیر            £ هبل

  
  

2  
و اعضاي جامعه ي دانش آموزان براي خانواده هاآیا مدرسه 

 برنامه ها ي آموزش سالمت اجرا پیرامون و مرتبط با مدرسه
  £  خیر            £ هبل می کند؟

  
  

1  
گروه  5در (مدرسه  درآیا تیم بهداشتیاران آموزش دیده 

   وجود دارد؟ )اصلی
  £  یرخ            £ هبل

  
  

1  
آیا اقدامات موثري براي ارتقاي فعالیت هاي بهداشتیاران در 

   مدرسه وجود دارد؟  
  £  خیر            £ هبل

  

  
1  

آیا شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزي در مدرسه فعال 
   است؟
  £  خیر            £ هبل

  
  

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

  £  خیر    £ هبل

  

  
1  

المت مدرسه آیا شوراي دانش آموزي در مسائل مربوط به س
  فعاالنه مشارکت دارند؟

  £  خیر    £ هبل
  :مالحظات
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  دستورالعمل تکمیل چک لیست هاي ممیزي خارجی

  :این بخش مربوط به مشخصات کلی مدرسه مروج سالمت است شامل -"الف  "چک لیست
 .طور کامل نوشته شودنام مدرسه که باید ب -

 2رقم دوم کد شهرستان، 2 رقم اول سمت چپ مربوط به کد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، 2رقمی مدرسه که  8کد  -
رقمی  2الزم است به هر شهرستان یک کد  ). ضمیمه می باشد دانشگاه هاکد هاي ( رقم آخر کد مدرسه است 2رقم سوم کد منطقه و 

در خانه هاي  .منظور می گردد "00"، در صورتیکه دانشگاه تک شهرستانی است کدو کد مذکور به شهرستان اعالم شود افتهاختصاص ی
در  .شروع و ادامه داده می شود " 01 "می شود و براي کد مدرسه، در هر منطقه از شماره مربوط به کد منطقه، منطقه آموزش و پرورش ثبت

 .منظور می گردد "00"ست کد منطقه ه اي نبوده و بر اساس شهرستان اصورتیکه آموزش و پرورش منطق

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

 .مقطع تحصیلی را نیز مشخص نمایید Pبا گذاشتن عالمت  -

 .کامل نوشته شود مدرسه بطور مراقب سالمتنام مدیرو  -

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

در مورد کالس ها و فضاهاي آموزشی . مساحت کل مدرسه و مساحت کالس ها و سایر فضاهاي آموزشی بر حسب متر مربع نوشته شود -
 .نوشتن متوسط مساحت کافی است

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

که به منظور همکاري در اجراي مدرسه مروج سالمت و مشارکت ................... تعداد دانش آموزان، اولیاي دانش آموزان، معلمین و  -
 .درارتقاي سالمت مدرسه آموزش دیده اند به تفکیک نوشته شود

 .از آموزش در برنامه مروج سالمت همکاري فعال دارند را به تفکیک پایه تحصیلی ثبت نماییدتعداد دانش آموزانی که پس  -

فرم وضعیت ایمنی و  94و  93و همچنین موارد مربوط به ردیف در صورتیکه اسناد و دستورالعمل هاي مروج سالمت، پرونده سالمت  -
  .)امتیاز 1(موجود است بله بهداشت مدرسه

فرم وضعیت ایمنی و  96، 85ردیف (امتیاز 5/0 سه مطابق دستورالعمل تشکیل شده و صورجلسات آن موجود استکمیته سالمت مدراگر  -
  )25/0هر کدام  بهداشت مدرسه

آیا کمیته سالمت مدرسه مشکالت را  شناسایی و  مشخص نمایید که P باشد با گذاشتن عالمت "بله  "در صورتیکه پاسخ سوال قبل -
جمع  25/0هر کدام  فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه 101و  100، 99، 97،، 95 ،91 ردیف(یا خیر ام کرده استنسبت به حل آنها  اقد

 ) 5/1امتیاز 

فرم وضعیت ایمنی و  92، 87-90،، 86 ،84 ردیف( امتیاز 1اگر برنامه عملیاتی به منظور حل مشکالت سالمت مدرسه تهیه شده است  -
 .)5/1امتیاز  جمع 25/0هر کدام  بهداشت مدرسه

اگر مشکالت سالمت مدرسه به منظور جلب حمایت هاي مالی و اجرایی و جلب همکاري،  به سطوح مدیریتی آموزش و پرورش و  -
 .امتیاز 5/0 سایر سازمان هاي مرتبط گزارش شده است

  : تذکر
  .است 5این بخش جمع امتیاز  .کلیه مستندات باید مشاهده و بر اساس مشاهدات به سوال ها پاسخ داده شود
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  :چک لیست است 6این بخش مربوط به شاخص هاي مدرسه مروج سالمت و شامل  -"ب  "چک لیست
 چک لیست برنامه جامع آموزش سالمت -1

 چک لیست ارائه خدمات بالینی در مدرسه -2

 چک لیست سالمت محیط مدرسه -3

 چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه -4

 چک لیست تحرك فیزیکی و فعالیت بدنی -5

 ت سالمت کارکنانچک لیس -6

 چک لیست خدمات سالمت روان و مشاوره اي در مدرسه -7

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

  :توضیحات کلی  
ن امتیاز کل و در مقابل هر سوال به هر سوال امتیازي تعلق گرفته که در ستو. هر یک از چک لیست ها شامل چندین سوال متفاوت است

  . مجموع امتیازها نیز در باالي صفحه چک لیست وجود دارد. نوشته شده است
 "مشخص نمایید سپس با توجه به پاسخ، امتیاز هر سوال را در ستون "خیر"یا  "بله"در خانه  Pابتدا پاسخ هر سوال را با گذاشتن عالمت 

در انتهاي هر چک  کسب شده را جمع نموده و مجموع امتیاز کسب شده را در باالي صفحه ثبت کنید بنویسید، امتیازهاي "امتیاز کسب شده
و هر آنچه در چک لیست نیامده اما ضروري به .................... لیست محلی با عنوان مالحظات وجود دارد که می توان هرگونه نظر، پیشنهاد و 

  .نظر می رسد را یادداشت نمود
  : تذکر
است که .... مقررات و  -آئئین نامه ها - اس و مبناي امتیاز دهی به هر پاسخ مشاهده مدارك، مستندات، مصاحبه، رجوع به دستورالعمل هااس

  .در بخش مالحظات و در مقابل هر سوال نوشته شده است
  :چک لیست برنامه جامع آموزش سالمت

  .است 12سوال و مجموع امتیازهاي این بخش  8این چک لیست شامل 
در غیر اینصورت  1در مدرسه مروج سالمت، برد و تابلویی وجود داشته که در آن عناوین فعالیت هاي آموزشی مشخص شده باشد اگر •

 .امتیاز صفر

 1موجود باشد  فعالیت داردو اهداف مدرسه مروج سالمت پوستر یا مانند آن که نشان دهد مدرسه در راستاي ارتقاي سالمت استند، اگر  •
 .امتیاز غیر اینصورت صفردر 

مدرسه یا هر فرد  مراقب سالمتاین فرد می تواند (فردي به عنوان هماهنگ کننده برنامه هاي آموزشی در مدرسه تعیین شده باشدباید  •
 ..در غیر اینصورت صفر امتیاز 1، اگر وجود دارد )مطلع و داوطلب از بین معلمین و کارکنان مدرسه باشد

، اگر وجود داشته باشد که دانش آموزان، معلمان وکارکنان را با اهداف و برنامه هاي مدرسه مروج سالمت آشنا نماید باید برنامه توجیهی •
 ).امتیاز 2جمع (امتیاز ، در غیر اینصورت صفر1نیز وجود دارد  معلمان وکارکنانو اگر براي  1وجود دارد  دانش آموزانبرنامه براي 

براي ( 2ددر مدرسه وجود دار براي دانش آموزان، معلمان و کارکنان، اولیاء HPSگانه اجزاء   8ا موارد  در ارتباط ب محتوي آموزشیاگر  •
 در غیر اینصورت صفر امتیاز ) امتیاز 5/0هر جزء 
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 .امتیاز 2توزیع شده یا به نحوي به اطالع آن ها رسیده باشد  دانش آموزان، معلمان و کارکنان، اولیاءبین  محتوي آموزشی اگر •

 1 شده است گرامیداشت مناسبت هاي بهداشتی در مدرسه برگزار اگر مراسم برگزاري مناسبت هاي بهداشتی در ارتقاي سالمت اثرگزار است •
 .امتیاز 

ارائه دو شیوه ي براي دانش آموزان و دو . آموزش دیده باشندالزم است کلیه دانش آموزان، کارکنان و اولیاء دانش آموزان مطالب فوق را  •
 )امتیاز 2جمع (امتیاز و عدم اجرا صفر امتیاز 1، یک شیوه ي آموزشی براي هر کدام 2شیوه ي آموزشی براي معلمان و کارکنان 

  :چک لیست ارائه خدمات بالینی
  .است 16سوال و مجموع امتیازهاي این بخش 12این چک لیست شامل

 ، اگر اتاق بهداشت وجود دارد اما کامال2وجود دارد  اشت محیط مدارسآئین نامه بهد 28مطابق ماده  اتاق بهداشت مجهز اگر در مدرسه •
 .و اگر وجود ندارد صفر امتیاز 1نیست  ئین نامهآمطابق 

و بر اساس آئین نامه اجرایی تامین، حفظ و ارتقاي سالمت  مراقب سالمت یا رابط بهداشت در مدارس به طور منظم ویا با برنامه تعیین شدهاگر  •
 2جمع (صفر امتیاز و عدم حضور 1روز  3، کمتر از 2روز در هفته د رمدرسه حضور دارد  3و اجتماعی دانش آموزان حداقل  جسمی، روانی

 )امتیاز

 1آن موجود باشد  اطالعات مربوط به انجام شده واکسیناسیون دانش آموزان مدرسه با توجه به دستورالعمل کشوري واکسیناسیون اگر  •
 .امتیاز

تکمیل شناسنامه  .شوددانش آموزان شناسنامه بهداشتی طبق دستورالعمل تکمیل و معاینات مطابق این شناسنامه انجام  الزم است براي •
 صفر امتیاز% 50و زیر  یک% 90تا  50، بین 2دانش آموزان پایه هاي اول ابتدایی و راهنمایی% 90سالمت براي بیش از 

 .و عدم اجرا صفر امتیاز 1، ناقص 2الگري و معاینه کامل دانش آموزان غربمطابق دستورالمل شناسنامه سالمت دانش آموز  •

اگر . امتیاز 1 رجاع شوندشناسایی و ادانش آموزانی که اختالل یا بیماري دارند که نیازمند بررسی در مراکز بهداشتی، درمانی است باید  •
 . امتیاز 1ع شده باشند و اگر موارد نیازمند ارجاع، ارجا 1 باشدرایط الزم براي ارجاع فراهم ش

و در 1، وجود دارد اما کامال و به درستی تکمیل نشده باشد 2مطابق دستورالعمل تکمیل شده باشد  موجود وپرونده بهداشتی مدرسه اگر  •
 .غیر اینصورت صفر امتیاز

ضعیت ایمنی و بهداشت محیط فرم و 130و  129ردیف  طابق مقررات بهداشت حرفه اي وجود داشته باشدجعبه کمک ها ي اولیه ماگر  •
 .امتیاز 5/0اگر وجود دارد ولی کامال مطابق مقررات بهداشت حرفه اي نمی باشد  امتیاز 1 )مدرسه

و حداقل یک فرد آموزش دیده براي انجام کمک اگر آموزش کمک هاي اولیه در مدرسه به مسئولین و دانش آموزان ارائه گردیده است  •
 .)امتیاز 5/0هر کدام ( امتیاز 1) فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه 132و  131دیف (شته باشد هاي اولیه در مدرسه حضور دا

  :چک لیست سالمت محیط مدرسه 
  .است 21سوال و مجموع امتیازهاي این بخش  12این چک لیست شامل 

فرم وضعیت ایمنی و بهداشت  74و  31 - 33 ،21 ،17، 1 -3ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس  33و  17، 16، 1-3مطابق ماده اگر  •
 امتیاز  2مکان و فضاي مدرسه مناسب باشد ) محیط مدرسه

فرم وضعیت ایمنی و  114و  113، 68، 34، 22و ردیف  18 -20ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس  8و  6، 5، 4اگر مطابق ماده  •
 )امتیاز 25/0دیوارها، کف، سقف، ابعاد، هر کدام (امتیاز 2د مناسب باش .... ، آزمایشگاه و اگر فضاي کالس )بهداشت محیط مدرسه



   

 
 

٣٢ 

مصرف مورد اگر آب  )فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه 35 -41ردیف ( آئین نامه بهداشت محیط مدارس 19ماده طبق  •
 ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد مطابقت داشته و مورد تائید مقامات 1053و  1011مدرسه با استاندارد ملی ایران به شماره 

لیتر در  15حداقل (حجم آب مورد استفاده در مخزن جوابگوي تعداد دانش آموزان باشدمدرسه از مخزن آب استفاده می کند در صورتی که 
ي ها متناسب با سن دانش ، ارتفاع شیر آبخورعمومی دانش آموزان با شیرهاي مناسب مجهز گردیدهآبخوري  ، )روز براي هر دانش آموز

وجود ) دانش آموز یک آبخوري 45براي هر حداقل ( به تعداد کافیآبخوري  باشد،) سانتی متر باالتر از سطح زمین 75-100بین    (آموزان 
جمع (امتیاز  5/0هر کدام  باشداحداث گردیده  )متر 15با فاصله حداقل ( از سرویس هاي بهداشتیخارج  ،باشدداراي شرایط بهداشتی  ،داشته

 )   امتیاز 3

داراي توالت  )فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه 69و  42 -47ردیف ( آئین نامه بهداشت محیط مدارس 20مطابق ماده اگر  •
 شرایطها داراي  دست شویی ،باشداحداث گردیده  توالتچشمه دانش آموز یک  40هر  در مدرسه به ازاي ،امتیاز 75/0بهداشتی باشدشرایط 

بین (ارتفاع دست شویی ها متناسب با سن دانش آموزان  ،در نظر گرفته شده  باشد دانش آموز یک دستشویی 60هربه ازاي  ،بهداشتی باشند
روي وجود داشته و لوله کشی قابل استفاده مایع باشد و در دست شویی ها مخزن ثابت صابون ) سانتی متر باالتر از سطح زمین 75-60

 )امتیاز 75/1جمع ( امتیاز 25/0هر کدام جام شده باشد دستشویی ان

فاضالب بر دفع  )فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه 48 -50ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس  21اگر مطابق ماده  •
تیک تانک چاه جاذب با توجه حجم سپ و گیردمی به روش بهداشتی انجام  شده واساس استانداردهاي موجود از نظر بهداشتی طراحی و اجرا 

 امتیاز 75/0 باشدبه ظرفیت مدرسه تعیین شده 

فرم  135 ،115،116 ،111 ،107، 106، 105 ،81، 70، 51 -58 ، 21ردیف(آئین نامه بهداشت محیط مدارس  33و  23، 22اگر مطابق ماده  •
-54( امتیاز 2 طبیعی و مناسب باشد ...ازمایشگاه و  ،ارطوبت و تهویه کالس هصدا، نور، حرارت، ) وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه

 )امتیاز نیم 135و  116، 115، 111، نیم 107،  106، 105 ،81نیم،  55-58نیم،  51

فرم وضعیت ایمنی و  134، 133، 128 ،127، 126، 112، 108،109، 60 -64ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس  24اگر مطابق ماده  •
و کارکنان مدرسه مهارت استفاده از  به تعداد کافی وجود داشته باشد ، وسایل اطفاء حریق داراي تاریخ معتبر شارژ )رسهبهداشت محیط مد

حداقل دو راه فرار براي مواقع اضطراري در  - تابلو برق، کلید و پریزهاي برق سالم و داراي حفاظ مناسب باشد -این وسایل را داشته باشند
محل  و  زنگ خطر به منظور استفاده در شرایط اضطرار وجود دارد -و به راحتی دانش آموزان به آن دسترسی دارند هر ساختمان وجود دارد

، 133، 128، 127نیم،  126، 112، 109، 108یک،  60-64ردیف (امتیاز 2 فرار اضطراري دانش آموزان با عالئم ویژه مشخص گردیده است
 )نیم امتیاز  134

زباله دان بهداشتی ) فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه 65 -66ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس  25اگر مطابق ماده   •
زباله ها روزانه و به موقع  د ودرب دار، ضد زنگ، با ظرفیت و تعداد مناسب و با کیسه زباله در کلیه قسمت هاي مدرسه وجود داشته باش

 امتیاز  5/0د جمع آوري و دفع گرد

حرفه     و مطابق با مقررات بهداشت آئین نامه بهداشت محیط مدارس  15تا  9ایمنی و اقدامات پیشگیري از حوادث  مطابق ماده  رعایت •
فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط ، 136 -138 ،121 -123، 119 ،118، 117 ،110 ،104، 103، 102، 71، 67، 59، 23 - 30ردیف (اي 

 136 -138، 123و نیم  122 ،121، 119 ،118 نیم، 117، 110 ، 104، 103نیم،  102، 71، 67، 59نیم،  27-30 نیم، 23-26(امتیاز  3مدرسه 
 )نیم 



   

 
 

٣٣ 

فرم وضعیت ایمنی  120، 76-80، 73، 16ردیف(مقررات بهداشت حرفه اي آئین نامه بهداشت محیط مدارس و  31 و 2 مادهاگر مطابق با  •
 امتیاز 2 )25/0هر کدام (بهداشت و تمیزي محیط مدرسه رعایت شودفت دارد و اگر مدرسه مسئول نظا) و بهداشت محیط مدرسه

آئین نامه  30ماده مطابق  ......................وجود فضاي سبزمانند درختان، چمن کاري فضاهاي موجود، باغچه و گلکاري آن، گلدان،  •
 و فقدان فضاي سبز صفر امتیاز 5/0، کمتر از آن 1 متر مربع 5/0بهداشت محیط مدارس فضاي سبز به ازاي هر دانش آموز 

آموزش دانش  ،صرفه جویی در مصرف کاغذ مانند قرار دادن سطل هاي جداگانه، اگر در مدرسه اقداماتی براي تفکیک و جداسازي زباله •
فرم وضعیت   83و  82ردیف ( متیازا 1انجام می شود اقداماتی براي صرفه جویی در مصرف انرژي همچنین  و آموزان براي استفاده از آن ها
 ) امتیاز 25/0هر کدام () ایمنی و بهداشت محیط مدرسه

  :چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه 
  .است 12سوال و مجموع امتیازهاي این بخش   6این چک لیست شامل 

 15و13، 10، 4ردیف رعایت (امتیاز  4دارد پایگاه تغذیه سالم موجود است  وتجهیزات الزم را / بوفه بهداشتیاگر فضاي فیزیکی به عنوان  •
دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارس و آتین نامه مقررات  بهداشتی فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه و 

 امتیاز یک 52و  49، 48، 47، امتیاز یک 46و   43و  42، 41، 40ردیف ، یک امتیاز 39و  38، 37، 36، 33ردیف ، امتیاز یک پایگاه تغذیه سالم

ارائه و فروش (باشد دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارسباید مطابق با فروش مواد غذایی و نوشیدنی ها  ارائه و •
تعیین شده در دستورالعمل  ، مطابقت با شرایط1مواد غذایی و نوشیدنی مطابق جدول فهرست مواد غذایی قابل عرضه در پایگاه تغذیه سالم

 ). امتیاز 2جمع  -در معرض دید دانش آموزان 52/0و غیر مجاز  25/0دستورالعمل مواد خوراکی مجاز نصب و  5/0

/ سالمت مراقببرنامه زمان بندي توسط مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارس و نظارت و بازدید منظم  •
شرح (وجود باشدمباید انجام شده و مدارك  )5/0(آموزش و پرورش/ بهداشتکارشناسان و همچنین توسط ) امتیاز 5/0(مدرسه رابط بهداشتی

 ).امتیاز 1جمع  -بازدید و نواقص مشاهده شده

اگر مطابق  .باشدمعاینات کارکنانی که در تهیه و توزیع مواد غذایی دخالت دارند باید موجود و نشان دهنده معاینات منظم و دوره اي  •
آئین  2ماده و  )12تا  1ماده (دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارس و آتین نامه مقررات  بهداشتی پایگاه تغذیه سالم

ع مواد معاینات کارکنان مدرسه که در بخش تهیه و توزی) ،  فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه5-9ردیف ( نامه بهداشت محیط مدارس
غذایی کار می کنند بطور منظم انجام می شود و این کارکنان گواهی صحت سالمت و مجوز فعالیت متصدي پایگاه و فروش مواد خوراکی را 

 ) امتیاز 2جمع  -یک امتیاز 9تا  5و  12تا  9یک و  8تا  1رعایت ماده ( امتیاز 2دارند 

براي آموزش و تشویق .... مانند جشنواره غذا، مناسبت هاي تغذیه اي و نماید  خاص که به سالمت دانش آموزان کمکهاي وجود برنامه  •
، یک یا دو 1دانش آموزان و کارکنان به استفاده از مواد خوراکی سالم و استفاده نکردن از مواد خوراکی کم ارزش تغذیه اي بیشتر از دو برنامه 

 .فر امتیازو عدم اجراي برنامه هاي فرهنگ سازي تغذیه ص 5/0برنامه 

آئین نامه بهداشت محیط مدارس و مقررات  2ماده با در مدارس مطابق  مواد غذایینظارت بر نحوه ي نگهداري، توزیع و مصرف   •
،  دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي )فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه 75و  14، 12، 11ردیف (بهداشت محیط 
و نحوه ي 1نحوه ي صحیح نگهداري (امتیاز 2دستورالعمل شیر مدارس ایران مه مقررات  بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و مدارس و آتین نا

 )امتیاز 1صحیح مصرف 

  



   

 
 

٣۴ 

  :چک لیست تحرك فیزیکی و فعالیت بدنی 
  .است 5سوال و مجموع امتیازهاي این بخش   5این چک لیست شامل 

 .امتیاز 1بیت بدنی اختصاص یافته ودر این زمان دانش آموزان فعالیت فیزیکی دارند عنوان زنگ ورزش و تراگر زمان خاصی به  •

 بی       از  ناشی ومعایب مزایا و دانش آموزان، معلمان و اولیاء به انجام فعالیت فیزیکی برنامه هاي آموزشی در خصوص  اهمیت  و تشویقاگر  •

 ورزش معایب ورزش، مزایاي مانند موضوعاتی با ...و  نقاشی، نویسی قصه نویسی، مقاله بقاتمسا رگزاريمانند ب آن از ناشی ي هاي بیمار و تحرکی

 امتیاز 1انجام می شود ... و  چاقی مضرات نکردن،

 امتیاز 1... هنوردي، مسابقات ورزشی و .اجراي فعالیت هاي فوق برنامه مانند راه پیمایی، ك •

براي دانش آموزان و کارکنان باید  نرمش/ مانند ورزش صبحگاهی هاي فیزیکی و بدنیکافی و مناسب براي داشتن حداقل فعالیت  فرصت •
 .امتیاز 1 فراهم شده باشد

 .امتیاز 1باشد امکانات مناسب براي شرکت دانش آموزان، معلمان و کارکنان در  فعالیت هاي ورزشی در مدرسه وجود  •

  :چک لیست سالمت کارکنان 
  .است 8جموع امتیازهاي این بخش سوال و م  7این چک لیست شامل 

 .صفر امتیاز% 50و زیر  یک% 90تا  50، بین 2کارکنان % 90تکمیل شناسنامه سالمت براي بیش از  •

 .و عدم اجرا صفر امتیاز 5/0، ناقص 1غربالگري و معاینات کامل موارد بطور کامل  •

 .عدم ارجاع موارد نیازمند صفر امتیازو  5/0، ناقص 1ارجاع کلیه موارد نیازمند به مراکز بهداشتی، درمانی  •

 .و عدم ارجاع موارد نیازمند صفر امتیاز 5/0، ناقص 1پیگیري کامل موارد ارجاع شده  •

براي ... اگر تسهیالت اجتماعی، تفریحی، ورزشی مانند تسهیالت استفاده از مکان هاي ورزشی، شرکت در اردو هاي زیارتی، تفریحی و  •
 .امتیاز 1وجود دارد معلمان و کارکنان مدرسه 

 .امتیاز 1 معلمان و کارکنان مدرسه در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت مرتبط با سالمت شرکت داشته انداگر  •

  :چک لیست خدمات سالمت روان ومشاوره اي در مدرسه  
  .است 11سوال و مجموع امتیازهاي این بخش   8این چک لیست شامل 

 .)امتیاز 2جمع (و عدم وجود مشاور صفر امتیاز 1، نیمه وقت 2ارد اگر مشاور تمام وقت در مدرسه حضور د •

 امتیاز  1 ...)و  ها اجراي مناسبتمانند اردوها،(تفریحی در مدارس هاي اجتماعی و  وجود برنامه •

 آموزشی یت هاي از طریق برگزاري کالس ها و سایر فعالهاي زندگی  مهارتبه منظور توانمند سازي آنها  در زمینه آموزش دانش آموزان  •
 امتیاز 1توسط آموزگاران دوره دیده 

اولیاي دانش آموزان به منظور توانمند سازي آنها در زمینه مهارت هاي فرزند پروري از طریق برگزاري کالس ها و سایر فعالیت آموزش  •
 امتیاز 1دوره دیده  افرادتوسط  آموزشی هاي 

مانند فرزندان طالق، فقر اقتصادي،   بیش (هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر سیبآموزان در معرض خطر آ دانش% 100تا  90شناسایی  •
 )امتیاز 2جمع (صفر امتیاز % 50یک و زیر % 90تا  50، بین 2...) فعالی، خودکشی، سوء مصرف مواد، سیگار و 

 5/0و خانواده هایشان  5/0پرخطر  هاي اجتماعی و رفتارهاي آموزان در معرض خطر آسیب ارائه خدمات خاص به دانشانجام مداخله و  •
 )امتیاز 1جمع (امتیاز



   

 
 

٣۵ 

و ارائه خدمات مداخله اي و حمایتی نظیر ارجاع، پیگیري و مراقبت زیر نظر  1شناسایی اختالالت روانی و رفتاري در دانش آموزان  •
 )امتیاز 2جمع (امتیاز 1مدیریت مدرسه و ثبت موارد مذکور در شناسنامه بهداشتی آنها 

 1... راي تنبیهات جسمی و روانی دانش آموزان مانند تهدید، کتک زدن، بیرون انداختن از کالس، ایستاده نگهداشتن در کالس و عدم اج •
 امتیاز

  :چک لیست مشارکت والدین و جامعه در برنامه هاي ارتقاي سالمت در مدرسه و شبکه سالمت دانش آموزي 
  .است 10این بخش  سوال و مجموع امتیازهاي  8این چک لیست شامل 

مداخله     مشکالت و مسائل برنامه  براي حلاگر و  1می شود ان بررسی مراقبانجمن اولیا و در مدرسه  سالمتمشکالت و مسائل  اگر •
 .)امتیاز 2جمع (امتیاز 1نیز  داردوجود ي ا

و در  )..از نظر مالی، فرهنگی، معنوي و(ی کننداز برنامه مروج سالمت حمایت م... و سایر سازمان ها، نهاد ها و انجمن هاي محالت اگر  •
 .امتیاز 1برنامه هاي مدرسه که با سالمت مرتبط است همکاري و دخالت دارند 

اگر مدرسه برنامه هاي آموزشی براي خانواده ها وبراي افراد جامعه پیرامون مدرسه که به نحوي به سالمت مدرسه ارتباط دارند مانند  •
 .امتیاز 1دارد ... ی وفروشنده هاي مواد غذای

جمع (و اگر وجود ندارد صفر امتیاز 1گروه دارد  3امتیاز، اگر حداقل  2گروه اصلی را دارد  5اگر مدرسه تیم بهداشتیاران آموزش دیده در  •
 .)امتیاز 2

 امتیاز   1ران انجام می شود براي ارتقاء فعالیت هاي بهداشتیا... جلسات مستمر آموزشی و / اگر اقدامانی مانند تشکیل کالس هاي مدون  •

 امتیاز 1اگر شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزي فعال وجود دارد  •

 امتیاز 1اگر برنامه هاي آموزش سالمت توسط همساالن آموزش داده می شود  •

 امتیاز 1وجود دارد ) شناسایی و حل مشکالت(اگر شوراهاي دانش آموزي فعال در زمینه سالمت مدرسه  •
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  ه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیکد دانشگا
  

  دانشکده/ نام دانشگاه کد  دانشکده/ نام دانشگاه کد
 قزوین 24 آذربایجان شرقی 01

 قم 25 آذربایجان غربی 02

  کاشان 26 اردبیل 03
 کردستان 27 اصفهان 04

 کرمان 28 ایالم 05

 کرمانشاه 29 بابل 06

 کهگیلویه وبویراحمد 30 بوشهر 07

 گلستان 31 خراسان جنوبی 08

 گناباد 32 تهران 09

 گیالن 33 جهرم 10

 لرستان 34 چهارمحال وبختیاري 11

 مازندران 35 خراسان رضوي  12

 مرکزي 36 خوزستان 13

 هرمزگان 37 رفسنجان 14

 همدان 38 زنجان 15

 خراسان شمالی  39 زابل 16

 یزد 40 سبزوار 17

 دزفول 41 سمنان 18

 کرج 42 سیستان وبلوچستان 19

 نیشابور 43 شاهرود 20

  تربت حیدریه 44 شهیدبهشتی 21
  جیرفت 45 فارس 22
   46 فسا 23
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  برنامه مدارس مروج سالمتو ممیزي  نمودار سیاستگذاري، اجرا
  

یلم هتیمک

یناتسا هتیمک

یناتسرهش هتیمک

هسردم هتیمک

ارجا دنور رب هیلاع تراظن

 تمالس جورم سرادم رارقتسا يارب مزال تامادقا ماجنا
 ناتسا رد

 هتیمک هب همانرب يارجا دنور و جیاتن ههام هس شرازگ
یلم

 رد ارجا دنور رب تراظن
ناتسرهش

یجراخ يزیمم میت لیکشن

 هب همانرب يارجا دنور و جیاتن  شرازگ
هام2 ره یناتسا هتیمک

 يزیمم میت لیکشت
هسردم یلخاد

 یلخاد يزیمم ماجنا
هسردم

 یسررب و یناتسرهش هتیمک هب یلخاد يزیمم هجیتن مالعا
هتیمک نیا طسوت نآ

 يزیمم میت اب یناتسرهش هتیمک  یگنهامه
یجراخ يزیمم ماجنا روظنم هب یجراخ

 یجراخ يزیمم ماجنا
هسردم

 یسررب و یناتسرهش هتیمک هب یجراخ يزیمم هجیتن مالعا
یناتسا هتیمک تراظن تحت هتیمک نیا طسوت نآ

 یلخاد يزیمم هجیتن ایآ
 یناتسرهش هتیمک دییات و لوبق دروم

؟تسا

هلب

ریخ

 یجراخ يزیمم هجیتن ایآ
 و یناتسرهش هتیمک دییات و لوبق دروم

؟تسا یناتسا

هلب
 و هبتر نییعت

هسردم تمالس ياه هراتس

هب  يدنب هبتر هجیتن مالعا
شرورپ و شزومآ نامزاس

 رد نآ بصن و هسردم هب ناشن ای حول ياطعا
 ناگدننک هعجارم دید ضرعم رد هک یلحم

دشاب

 هسردم رارمتسا روظنم هب هنالاس يرگنزاب
تمالس جورم

 هب اه قابطنا مدع و صفاون  ،تالکشم مالعا
 زیهجت و هعسوت ،يزاسون نامزاس- هسردم

........ و ناتسرهش  سرادم

 هب اه قابطنا مدع و صفاون ،تالکشم مالعا
 و هعسوت ،يزاسون نامزاس- یناتسرهش هتیمک

........ و  ناتسا  سرادم زیهجت
ریخ

تمالس جورم سرادم رارقتسا يارب مزال تامادقا ماجنا
روشک رد

هب همانرب يارجا دنور و جیاتن ییاهن شرازگ
 ،یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو

طبریذ ياه هاگتسد و نیلوئسم و شرورپ و شزومآ

 رد ارجا دنور رب تراظن
هسردم

 عفر يارب تصرف
 مدع و صقاون ،تالکشم
 تراظن تحت اه قابطنا

یناتسرهش هتیمک

 يارب تصرف هام کی
 و صقاون ،تالکشم عفر

 تحت اه قابطنا مدع
*یناتسا هتیمک تراظن

كرتشم یشم طخ نیودت
و یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو

شرورپ و شزومآ ترازو

 يزیمم هدش ماجنا یجراخ يزیمم رگا :رکذت *

 هرابود دیاب  ههام کی تصرف زا سپ ،دشاب هیلوا

 یجراخ يزیمم ماجنا ،دوش ماجنا یلخاد يزیمم

.دش دهاوخ ماجنا نآ زا سپ ییاهن

  



  :پیوست ها
  نامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان آیین: 1پیوست 
  بهداشت محیط مدارس آیین نامه: 2پیوست 
  پایگاه تغذیه سالم آیین نامه: 3پیوست 

  
  
  
  

  سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزاننامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقاء  آیین
                                                              بسمه تعالی

  ه 29264ت /55028: شماره                        
  9/9/1384: تاریخ        

  وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
  فناوري ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشوروزارت علوم، تحقیقات و 

  
پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي آموزش و 2/9/1384هیئت وزیران در جلسه مورخ    

مه اجرایی تأمین، حفظ ـ آیین نا 1366هداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب  قانون) 10(ماده ) 13(و به استناد تبصره بند 
  :ارتقاء سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان را به شرح زیر تصویب نمود و

  “نامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان  آیین”
زمینه آموزش سالمت کلیه دانش  پزشکی ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاري وزارت بهداشت، درمان وآموزش1ماده 

ساعت در سال فراهم نماید، به طوري که در مجموع  42تحصیلی به مدت حداقل  هاي آموزان را در برنامه درسی و فوق برنامه تمام پایه
  .رسمی تغییر ایجاد نشود ساعات درسی

مدارس شهري و در روستاها از بهورزان ر د )750/1(براي آموزش و مراقبتهاي سالمتی از مراقبین سالمت مدارس با شاخص  ـ1تبصره    
  .ظایف بهورز استفاده گرددو شرح هاي بهداشت طبق مقررات آموزشی مدرسه و خانه

رابر نیاز وزارت آموزش و پرورش ب موظفند هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوري ـ وزارتخانه2تبصره    
 ریزي پیشنهاد گروه هماهنگی تربیت معلم که به تصویب شوراي عالی برنامه مدارس براساس سالمت و مشاوریننسبت به تربیت مراقبین 

  .وزارت مربوط حسب مورد خواهد رسید اقدام نمایند
) 12(آموزش سالمت به میزان حداقل  باشد که در صورت ساعت در هفته می) 30(ـ ساعت کار مراقبین سالمت مدارس 3تبصره    

  .مند خواهند شد معلمان بهره بندي مشاغل در هفته از مزایاي رسته آموزشی و طرح طبقه ساعت
پزشکی سازوکار اضافه شدن درس  ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاري وزارت بهداشت، درمان وآموزش 4تبصره    

  .نماید سالمت را در برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان تدوین
بهداشتی و درمانی دانش آموزان بر طبق  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است شرایط الزم براي ارایه خدماتـ وزارت  2ماده 

 تحصیلی و پیگیري ارجاعات تخصصی در نظام بهداشتی درمانی کشور را فراهم هاي پایه دستورالعمل تکمیل شناسنامه سالمت در کلیه
  .مایدن



برحسب نیاز و موافقت آنان مشروط به  مجاز است از نیروهاي پزشکی و پیراپزشکی استخدامی خودـ وزارت آموزش و پرورش 1تبصره 
الزم با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در راستاي ارتقاء سالمت  گذراندن دوره آموزشی مورد نیاز و کسب مهارتهاي

  .بکار گیرد    آموزان و معلمان  انشد
  .بود در چهارچوب اعتبارات و امکانات موجود خواهد 1384این ماده در سال  ـ اجراي 2تبصره    

اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي  ـ وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، رفاه و تامین 3ماده 
را  روزي ، تغذیه رایگان و برنامه غذایی مدارس شبانههاي مدارس غذایی بوفه غذایی و سبد کشورموظفند دستورالعمل تامین میان وعده

  .عالی سالمت و امنیت غذائی ارایه نماید وراير شهت تصویب دج
در جهت ارتقاي سطح سالمت  است درمان و آموزش پزشکی موظف  ـ وزارت آموزش و پرورش با همکاري وزارت بهداشت،4ماده 

  .مهارتهاي زندگی اقدام نماید روان دانش آموزان نسبت به تدوین برنامه آموزش
ا در لوایح بودجه ساالنه کل کشور رآیین نامه  ریزي کشور مکلف است اعتبار الزم براي اجراي این ـ سازمان مدیریت و برنامه 5ماده 

  .منظور نماید
  

  پرویز داودي
  معاون اول رییس جمهور

   



  بهداشت محیط مدارس آیین نامه
  سمه تعالیاب

  
  : مقدمه 
. بهداشت محیط مدرسه که در فصل چهارم آیین نامه اجرایی مدارس به آن توجه شده، از اصول اولیه بهداشت مدارس است  ایمنی و

. بدون شک یکی از مولفه هایی که در آموزش وپرورش کودکان تاثیر اجتناب ناپذیر دارد محیط مادي وفیزیکی حاکم بر مدرسه است 
در آموزش وپرورش . گونه اي باشد تا از هر لحاظ به نیاز هاي جسمی، روانی واجتماعی دانش آموزان پاسخ دهد محیط مدارس باید به

چنانچه در مدرسه . نوین فضاي فیزیکی به عنوان یک عامل زنده وپویا در انجام فعالیت هاي آموزشی وتربیتی دانش آموزان تلقی می گردد
استاندارد، سیستم صحیح جمع آوري زباله وفا ضالب وجود  فی، تجهیزات و وسایل مناسب وهاي بهداشتی، فضاي کا آب سالم، سرویس

هاي آموزشی وپرورشی معلمان ومربیان بازدهی مطلوب  نداشته باشد وبه طور کلی آسایش محیطی فراهم نشود  به طور قطع تالش
مدارس از استانداردهاي موجود به منظور ایجاد فضاي  دراین راستا این آیین نامه جهت ایجاد هماهنگی وبرخورداري.نخواهد داشت

  . فیزیکی مناسب براي تعلیم و تربیت نسلی پویا تهیه گردیده است
باید در فاصله وموقعیت مناسبی نسبت به مراکز جمعیتی ونواحی مسکونی  محلی که براي احداث مدرسه در نظر گرفته می شود:  1ماده 

ش وپرورش وداخل محدوده شهري یا روستا قرار داشته  وامکان دسترسی به تاسیسات مانند آب، برق، در مالکیت آموز  وآموزشی بوده،
  : ي استربر اساس مطالعات اقلیمی منطقه، در هنگام احداث ساختمان مدرسه، رعایت نکات زیر ضرو .تلفن وگاز داشته باشد

 صنعتی، شیمیایی، محل ه هايکارخانمجاورت عوامل  آلودگی زا مانند با توجه به تعیین جهت وزش باد، زمین انتخابی  نباید در مسیر و
ها، کوره هاي آجر پزي، محل انباشت کود وسایر مراکزي  هاي دفن زباله، فاضالب شهري، دامداري، مرغداري، دباغ  خانه ها، کشتار گاه

  . که به نحوي ممکن است ایجاد دود، بو وگرد وغبار نماید قرار داشته باشد
خارج  و  ها قرار نداشته دقت شود تا محل احداث مدرسه در جوار بیمارستان، تیمارستان، گورستان، زندان، خطوط راه آهن، بزرگراه باید

هاي زمینی فشار قوي، پمپ بنزین، محل  ،خطوط اصلی وفرعی گاز رسانی، پست)هوایی یا زمینی(هاي فشار قوي برق  از حریم کابل
بافت  کاغذ، پارچه، الستیک، چوب، الیاف،: ، انبار هاي مواد محترقه، منفجره، ترکیبات شیمیایی مانند هاي گاز عرضه وفروش کپسول

  . نیز در مسیر حوزه هاي آبریز فرعی واصلی رودخانه واقع نشود وغیره و
  :  1تبصره 

متر با مراکز فوق  500باید حداقل  ،شداجتناب ناپذیر واجباري با 1ذکر شده در ماده  محیط هايدر صورتی که احداث مدرسه در نزدیک 
  . فاصله داشته باشد 

  :  2تبصره 
  . تا مدرسه را رعایت نمایند ) متر  500حداقل ( سایر مراکز باید فاصله مناسب ،درصورتی که ابتدا مدرسه احداث شده باشد

  :  2ماده 
تعداد دانش آموزانی خواهد بود که در آن مدرسه به تحصیل اشتغال   ،معیار محاسبه مساحت زمین مورد نیاز به منظور احداث مدرسه

راهنمایی ومتوسطه وبر اساس سرانه بنا ومحوطه با اخذ نظرات معاونت تربیت بدنی و  ،خواهند داشت ومتناسب با دوره هاي ابتدایی
آموز طبق ضوابط ومعیارهاي طراحی فضا هاي   تندرستی به لحاظ زمین هاي ورزشی مورد نیاز ونیز فضا هاي بهداشتی به ازاء هر دانش

  . موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران خواهد بود  2086آموزشی وپرورشی سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس واستاندارد ملی 
  :  1تبصره 

این  2زمین ا شاره شده درماده مدارس شبانه روزي ومدارس کار ودانش حسب مورد عالوه بر  ،براي احداث مدارس فنی و حرفه اي
آشپزخانه وانبار در  ،سالن غذا خوري ،خوابگاه ،فضا هاي ورزشی ،آزمایشگاه اختصاصی،آیین نامه باید زمین کافی جهت احداث کارگاه

  . نظر گرفته شود 
  



  :  2تبصره 
 دبیرستان هارورت حداکثر سه طبقه وبراي تعداد طبقات مدارس براي دوره هاي ابتدایی وراهنمایی حتی االمکان دوطبقه ودر صورت ض

  . وهنر ستانهاي فنی وحرفه اي وکار ودانش حداکثر چهار طبقه مجاز است 
  :  3تبصره 

براساس ......ي بهداشتی وسرویس هاضوابــــــط احداث خوابگاه، سالـــــن غذا خوري، آشپــــــزخانه، انبار، سردخانه، بوفه، حمام، 
قا نون مواد خوراکی، آشامیدنی،  آرایشی و بهداشتی وضوابط ومعیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی وپرورشی سازمان  13آیین نامه ماده 

  . نوسازي، توسعه وتجهیز مدارس کشور رعایت گردد 
  :  4تبصره 

وتحقیقات صنعتی ایران  موسسه استاندارد 4072تجهیزات وبهداشت بو فه مدارس می بایست با استاندارد  ،آیین کار مکان یابی وساختمان
  . مطابقت داشته باشد 

  :  3ماده 
الزم است نقشه هاي ساختمانی مدارس وسایر فضاهاي مرتبط  در مقا طع مختلف تحصیلی منطبق با معیارهاي بهداشتی وبر اساس 

استاندارد ملی ایران  7ند توسعه وتجهیز مدارس کشور وب ،مربوط به سازمان نوسازي( استانداردهاي موجود در ضوابط طراحی فضاها 
  . طراحی شود ) موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران  2086شماره 
  : تبصره 

  . این آیین نامه خواهد بود  3هر گونه اصالحات تعویض محل وتوسعه ساختمان مشمول ماده 
  :  4ماده 

پنجره ها از سنگ مناسب استفاده شده وبقیه سطح دیوار صاف وحداقل تا ارتفاع کف  ،بدون درز ،باید کامالً خشک کالس هادیوارهاي 
مطابق با جدول رنگ فضاهاي آموزش وجداول نازك کاري رنگ آمیزي گردد  وتمهیدات الزم جهت جلوگیري از انتقال صوت به کالس 

  . مجاور انجام شود 
  :  5ماده 
  . زنده نباشد مسطح وقابل شستشو بوده ولغ ،راهروها وپله ها باید مقاوم کالس ها،کف 
  :  6ماده 

  . بدون درز وشکاف وبه رنگ روشن باشد  ،باید صاف کالس هاسقف 
  :  7ماده 

تابلو کالس درس باید در محلی مناسب که نور کافی به آن می رسد قرار داشته ودرمعرض دید کامل دانش آموزان وبه رنگ سبز مناسب 
فاصله تابلو کالس درس از اولین ردیف دانش آموزان نباید از .تا از ایجاد خیرگی بر اثر بازتاب نور جلوگیري گردد  ،وغیر براق باشد

  . متر کمتر باشد  20/2
  :  8ماده 

  .متر مربع سطح در نظر گرفته شود  25/1براي هر نفر دانش آموز در کالس حداقل باید 
  .متر کمتر باشد  3ارتفاع سقف کالس نباید از . متر عرض می باشد 7متر طول و 8حداکثر ابعاد قابل قبول براي کالس درس 

  :  9ماده 
براي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصیلی باید بر اساس معیارها وضوابط طراحی سازمان ) مناسبات فیزیکی بدن ( ضوابط ارگونومی 

در  ،موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران 2086یران شماره استاندارد ملی ا 6نوسازي مدارس ومرکز سالمت محیط وکار وبند 
  .منطبق باشد ،ساخت تجهیزات

  : 10ماده 
  . پله هاي مشرف به پرتگاه در مدارس باید لغزنده نبوده وبه نرده مناسب مجهز باشد 



  :  11ماده 
  . متر باشد  30/1حداقل  سانتی متر وطول آن 30سانتی متر وحداقل عرض آن  18حداکثر ارتفاع پله در مدرسه 

  :  12ماده 
  . در طبقه همکف درنظر گرفته شود  کالس هاطبق ضوابط واستانداردهاي موجود براي معلولین بوده و ،نقشه مدارس استثنایی

  :  13ماده 
ه هاي طبقات براي جلوگیري از ورود حشرات باید به توري سیمی مناسب مجهز باشند وپنجر ،درو پنجره هاي مشرف به فضاي خارج

  . ) از جام شیشه بزرگ استفاده نشود. ( فوقانی مشرف به پرتگاه عالوه بر مورد فوق داراي نرده محافظ یا کتیبه ثابت باشد 
  :  14ماده 

  .کالس دانش آموزان خردسال باید در طبقات پایین تر ساختمان قرار گیرد 
  :  15ماده 

  .منوع است ایجاد هر گونه بالکن وتراس مرتبط با کالس م
  :  16ماده 

مکانهاي ورزشی واتاقهاي عمومی در نقشه ساختمانی مدرسه طوري منظور شود که مزاحمتی براي   ،آزمایشگاه ،کارگاه،سالن اجتماعات
  . ي درس بوجود نیاورد کالس ها

  :  17ماده 
توسعه وتجهیز مـــــدارس ومرکز  ،نوسازيدرمدارس شبانه روزي مساحت اتاق خواب باید مطابق استانداردهاي طراحی فضاي سازمان 

متر مربع سطح  5براي هر نفر .( نفر باشد  8تخت دوطبقه به ظرفیت  4متر مربع با  40براي هر اتاق خواب حدود  ،سالمت محیط وکار
  .) درنظر گرفته شود 

  :تبصره 
  .نفر باشد  8حداکثر تعداد افراد در هر اتاق عمومی نبایستی بیش از  

  :  18ماده 
  .کف آزمایشگاه وسطح میزهاي آن باید قابل شستشو ونسبت به حرارت ومواد شیمیایی وغیره مقاوم باشد 

  :  19ماده 
  . موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مطابقت داشته باشد  1011و 1053آب مورد مصرف باید با استاندارد ملی 

  :  1تبصره 
  .باید مدرسه به شبکه آب روستا متصل شود در روستاهایی که آب لوله کشی دارند 

  :  2تبصره 
ذخیره  ،در مدارسی که از آب لوله کشی برخوردار نیستند ویا با قطع آب شبکه مواجه می باشند، الزم است با استفاده از منبع آب بهداشتی

ضمناً براي . یتر در روز تامین گرددل 15آب مورد نیاز شرب وسایر مصارف بهداشتی با رعایت ضوابط وبراي هر دانش آموز حداقل 
  . مدارس شبانه روزي حداقل میزان آب مصرفی یکصد لیتر براي هر نفر در نظر گرفته شود 

  :  3تبصره 
  : آبخوري عمومی آموزشگاه باید داراي شرایط زیر باشد 

  . کف محوطه آبخوري قابل شستشو وداراي شیب کافی ومناسب به طرف مجراي فاضالب باشد  –الف 
  . بوده وداراي شیب مناسب به طرف مجراي فاضالب باشد) کاشی : نظیر( دیوار لبه آبخوري بایستی از جنس قابل شستشو  _ب 
  . باشد ...) سنگ و ،کاشی، سرامیک: نظیر(دیوار اطراف آبخوري از جنس قابل شستشو  –ج 
نفر یک شیر آبــــــخوري  45آبخوري عمومی دانش آموزان باید با شیرهاي مناسب یا آب سردکن مجهز گردد وحداقل براي هر   - د

  . از سطح زمین باشد ) سانتی متر  75 – 100( ارتفاع شیر آن متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصیلی .پیش بینی شود 



  . متر احداث گردد  15ي بهداشتی وبا رعایت شرایط بهداشتی وبا فاصله حداقل سرویس هاوري باید خارج از آبخ –ه  
  :  20ماده  

  . نفر یک دستشویی در نظر گرفته شود  60نفر حداقل یک چشمه توالت وهر  40تعداد توالتها در مدرسه به ازاء هر 
  :  1تبصره 

  . این آیین نامه باشد  2از نظر طراحی واجرا مطابق با موارد مندرج در ماده مشخصات بهداشتی توالتها ودستشوییها 
  : 2تبصره 

  . باشد ) سانتی متر از سطح زمین  60 – 75( ارتفاع دستشوییها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصیلی 
  :  3تبصره 

  . است توسط مخزن ثابت صابون مایع ولوله کشی روي دستشوییها انجام شود  استفاده از صابون مایع در دستشوییها ضروري بوده، که بهتر
  :  21ماده 

  .طراحی واجرا شود  ،نحوه دفع فاضالب بایستی بر اساس استانداردهاي موجود از نظر بهداشتی
  :  1تبصره 

طبق اصول بهداشتی انجام گرفته وطرح  دفع فاضالب به چاههاي جاذب ویا سپتیک تانک ،ندارند) اگو( مناطقی که سیستم دفع فاضالب 
  . توسعه وتجهیز مدارس کشور  تهیه واجرا گردد  ،آن بایستی طبق ضوابط ومعیارهاي طراحی فضاي آموزشی وپرورشی سازمان نوسازي

  :  2تبصره 
  .عیین می گردد حجم سپتیک تانک یا چاه فاضالب بر اساس طراحی پروژه از نظر معماري با توجه به ظرفیت مدرسه محاسبه وت

  :  22ماده 
ترجیحاً پنجره ها در سمت چپ دانش آموزان تعبیه  شود .باید حتی االمکان طوري ساخته شوند که از نور طبیعی استفاده نمایند  کالس ها

  . وسطح آنها حدود یک پنجم مساحت کالس باشد 
  :  1تبصره 

لوکس  300-500نور مصنوعی استفاده می نمایند، شدت روشنایی بایستی برابر یی که اجباراً از کالس هاي شبانه ویا  کالس هادر مورد 
  .بوده ونحوه تابش طوري باشد که ایجاد خیرگی در دانش  آموزان ننماید 

  . لوکس در نظر گرفته شود  50-100توالت ها ودستشوییها حداقل  ،لوکس وبراي رختکن 100-150میزان نور راهروها بایستی برابر 
  :  2تبصره 

قا نون کار  85شدت روشنایی براي کارگاههاي فنی وحرفه اي در مدارس وآزمایشگاهها ومطابق با معیارهاي بهداشت کار موضوع ماده 
  .جمهوري اسالمی ایران رعایت شود 

  :  23ماده 
  .درصد می باشد  50-60درجه سانتی گراد ورطوبت  18-21بین  کالس هادرجه حرارت مناسب جهت 

  : تبصره 
  :باید ضوابط زیر رعایت شود  کالس هادر مورد تامین گرماي 

وسایل گرمایشی بخصوص بخاریهاي گازي مدارس باید استاندارد بوده وگازهاي حاصل از سوخت دستگاههاي مولد حرارت به خارج از 
د وفضاي کالس را بطور خطر آتش سوزي وجو د نداشته باش.کالس هدایت شود تا حداقل اکسیژن را براي سوخت کامل مصرف کند 

  .) نکات  ایمنی بطور کامل رعایت گردد .( یکنواخت گرم نماید 
  :  24ماده 

کلیه مراکز آموزشی مشمول این آیین نامه باید مجهز به وسایل اعالم واطفاء حریق بوده و از نظر طراحی بایستی پیش بینی هاي الزم 
این راهها بایستی با عالئم ویژه .به ظرفیت مدرسه وتعداد طبقات به عمل  آید  جهت تامین راههاي ورودي  وخروجی اضطراري با توجه

  .وبا رنگ سبز مشخص گردد تا محل فرار اضطراري مشخص گردد 



  :  1تبصره 
حداقل دو راه براي مواقع اضطراري که از هر نقطه داخل ساختمان قابل رویت باشد الزم است وبایستی امکان تخلیه ساکنین در 

  .ترین زمان میسر گردد واجزاء سازه اي مسیرهاي فرار در مقابل حریق مقاوم باشند کوتاه
  :  2تبصره  

  . موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رعایت گردد 4571اصول طراحی سازه هاي ایمنی مدارس طبق استاندارد ملی 
  : 25ماده 
کارگاه  ،محوطه سالن ورزشی ،توالت و دستشویی  ،آشپزخانه ،ر خورينا ها ،خوابگاه ،قسمتهاي اداري ،راهروها کالس ها،کلیه 

ضد زنگ با ظرفیت وتعداد مناسب باشند وروزا نه تخلیه وبه موقع  ،وآزمایشگاه باید داراي زباله دان بهداشتی درب دار
  . شستشووتمیزگردند 

  :  26ماده 
  . وجود هرگونه حوض وحوضچه در محوطه مدارس ممنوع است 

  :  27ماده 
باشد وکف لغزنده نبوده وداراي ...) موزاییک و ،سرامیک ،کاشی( دیوارها وکف کارگاه وآزمایشگاه بایستی از جنس مقاوم وقابل شستشو 

  .شیب مناسب به طرف کف شوي باشد 
  :  1تبصره 

  . آزمایشگاه وکارگاه بایستی مجهز به دستشویی وصابون مایع باشد 
  :  2تبصره 

  . ه باید داراي دستگاه تهویه متناسب با حجم سالن جهت تهویه هوا باشد آزمایشگاه وکارگا
  :  3تبصره 

قا نون کار جمهوري اسالمی ایران ودستورالعمل ایمنی  96ماده  1وتبصره  85دستورالعمل  ایمنی کار در آزمایشگاه وکارگاه مطابق با ماده 
  . کار در آزمایشگاه وکارگاه حسب مورد تهیه ودر محل مناسب وقابل رویت نصب گردد 

  :  28ماده 
( تغذیـــه اي  –هز به تجهیــــــزات کامـــــل جهت انجــــام فعالیتهاي بهداشتی هر مدرسه بایستی داراي اتاق خدمات بهداشتی مج

آموزش بهداشت وتغذیه به  ،شنوایی سنجی وپایش رشد ،بینایی سنجی ،بیمار یابی: درمانی دانش آموزان شامل  -معاینات بهداشتی
  .شد با....) کمکهاي اولیه در مواقع بروز حادثه و ،کارکنان ودانش آموزان

  :  29ماده 
در مدرسه پایگاه . یک مدرسه که مرکزیت دارد بعنوان مدرسه پایگاه سالمت دانش آموز در نظر گرفته شود ،مدرسه همجوار 15براي هر 
جهت انجام معاینات تخصصی دانش آموزان با کلیه لوازم وتجهیزات ) شامل سه اتاق ( متر مربع  30فضایی به مساحت حداقل  ،سالمت

  . مورد نیاز اختصاص داده شود 
  : تبصره 

رس همجوار درمانی نیز می توان به عنوان پایگاههاي سالمت براي مدا -از درمانگاههاي دانش آموزي  یا فرهنگیان ومراکز بهداشتی 
  . استفاده کرد 

  :  30ماده 
  .متر مربع فضاي سبز در نظر گرفته شود  5/0در هر مدرسه باید به ازاء هر دانش آموز 

  :  31ماده 
  .محوطه مدرسه باید با آسفالت یا بتون کف ونظایر آن مفروش  گردد  ،به منظور جلوگیري از ایجاد گرد وغبار در محیط مدرسه

  



  :  32ماده 
مراکز پیش  دانشگاهی ومدارس فنی وحرفه اي وکار ،دبیرستان ،مدرسه راهنمایی ،دبستان ،پیش دبستانی: مراکز آموزشی اعم ازکلیه 

  .ودانش مرتبط با آموزش وپرورش وامثال آن مشمول این آیین نامه می باشند 
  :  33ماده 

آرایشی وبهداشتی از سوي مرکز  ،آشامیدنی ،د خوردنیموا 13اخذ صالحیت بهداشتی جهت احداث وتاسیس مدرسه طبق قا نون ماده 
  . درمان وآموزش پزشکی الزم االجرا است  ،سالمت محیط وکار وزارت بهداشت

درمان وآموزش پزشکی رسید ،به تایید وزراي آموزش وپرورش وبهداشت 16/1/84تبصره در تاریخ  25ماده و 33این آیین نامه در 
آموزش وپرورش ونظارت بر حسن اجراي آن برعهده واحدهاي بهداشتی آموزش وپرورش ووزارت  واجراي آن توسط واحدهاي ذیربط

  . درمان و آموزش پزشکی است ،بهداشت
  

  مسعود پزشکیان                  حمید رضا برادران شرکاء                         مرتضی حاجی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی           یزي کشوررئیس سازمان مدیریت و برنامه ر   وزیر آموزش و پرورش        

  
  

    



  ...................فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه 
  بررسی رعایت مفاد آئین نامه بهداشت محیط مدارس  تاریخ و نتیجه  بازدید 

یف
رد

  مواد  متن مواد آئین نامه              

            
در مسیر و مجاورت منابع آالینده محیطی مثل کارخانجات (باشد مکان احداث در فاصله و موقعیت مناسبی 

  .نباشد... شیمیایی و یا در جوار گورستان، خطوط راه آهن و 
  1  1ماده 

  .متر فاصله دارد 500مدرسه با مکان هاي داراي منابع آالینده محیطی حداقل             
تبصره 

1  
2  

  3  2ماده   )متر مربع براي هر دانش آموز 6-8حداقل . (آموزان استمساحت زمین مدرسه متناسب با تعداد دانش             
  .مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد 13بوفه بهداشتی مطابق با آئین نامه ماده             

تبصره 
2  

4  

            
داراي گواهینامه دوره کلیه افرادي که به نحوي در تهیه و فروش و توزیع مواد غذایی در مدرسه دخالت دارند باید 

  .ویژه بهداشت عمومی باشند
5  

  6  .متصدیان بوفه داراي کارت معاینه پزشکی معتبر باشند            

            
کلیه افراد موظفند بهداشت فردي و نظافت عمومی محل کار خود را کامالً رعایت نموده و به دستوراتی که از طرف 

  .عمل نمایندبازرسین و مربیان بهداشت داده می شود، 
7  

            
کلیه افرادي که به نحوي در تهیه و فروش و توزیع مواد غذایی در مدرسه دخالت دارند باید ملبس به لباس کار به 

  .رنگ روشن باشند
8  

  9  .استعمال دخانیات توسط افراد فوق الذکر در حین کار ممنوع است            

            
و سقف از جنس مقاوم، بدون درز و شکاف و قابل شستشو و به رنگ  ساختمان یا اطاق بوفه داراي کف، دیوار

از سنگ یا کاشی و به رنگ روشن باشد، در و پنجره و قفسه و  30/1روشن باشد، پوشش دیوار تا ارتفاع حداقل 
  .ویترین و میز کار بوفه از جنس مقاوم، سالم بدون ترك خوردگی و شکستگی و قابل شستشو و همیشه تمیز باشد

10  

            
مجهز به دماسنج نگه داري شود و از عرضه مواد  کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال یا سردخانه مناسب 

  .غذایی بسته بندي شده تاریخ گذشته و مواد غذایی فله اي خودداري گردد
11  

            
بازیافتی و غیر بهداشتی جهت پیچیدن و استفاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذها و کیسه هاي پالستیکی 

  .بسته بندي مواد غذایی ممنوع است
12  

            
کیفیت مواد غذایی عرضه و توزیع شده باید مطابق با استانداردها و دستورالعمل هاي اعالم شده وزارت بهداشت، 

  .درمان و آموزش پزشکی باشد
13  

  14  .موجود باشدمکان مناسب جهت نگه داري شیر در مدرسه             

  15  .مطابقت دارد.... مواد خوردنی، 13ماده مفاد آشپزخانه مدرسه شبانه روزي با             

            
مناسب از نظر نظافت محیط نمازخانه، نگه داري کفش نمازگزار، پوشش . (مدرسه داراي نمازخانه مناسب است

  )مناسب کف
16  

            
سایر فضاهاي مرتبط منطبق با معیارهاي بهداشتی مراجع ذیربط طراحی الزم است نقشه ساختمانی مدرسه و 

  .شده باشد
  17  3ماده 

            
دیوارهاي کالس باید کامالً خشک، بدون درز و صاف و حداقل تا ارتفاع پنجره از سنگ استفاده شده و بقیه سطح 

  .دیوار به رنگ روشن و قابل شستشو رنگ آمیزي گردیده است
  18  4ماده 

  19  5ماده   .کف کالس ها، راهروها، پله ها باید مقاوم، مسطح، قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد            

  20  6ماده   .سقف کالس ها صاف، بدون درز و به رنگ روشن باشد            

            
کم تر  متر 2/2تابلو کالس باید در محلی مناسب نصب و فاصله تابلو از اولین ردیف دانش آموزي نباید از حداقل 

  .باشد
  21  7ماده 

            
متر  8(حداکثر ابعاد قابل قبول . متر مربع سطح در نظر گرفته شود 25/1فضاي کالس براي هر دانش آموز حداقل 

  )متر ارتفاع تا سقف کالس 3متر عرض و  7طول و 
  22  8ماده 

            
مختلف تحصیلی بر اساس آیین نامه براي دانش آموزان دوره هاي ) مناسبات فیزیکی بدن(ضوابط ارگونومیکی 

  .بهداشت محیط مدارس می باشد
  23  9ماده 

  24  10ماده   .پله هاي مشرف به پرتگاه در مدرسه نباید لغزنده بوده و باید به نرده مناسب مجهز باشند            

  25  11ماده   .متر باشد 3/1حداقل سانتی متر و طول آن  30سانتی متر، حداقل عرض آن  18حداکثر ارتفاع پله در مدرسه             

            
قه همکف در بنقشه مدارس استثنایی، طبق ضوابط و استانداردهاي موجود براي معلولین بوده و کالس ها در ط

  . نظر گرفته شود
  26  12ماده 

            
مجهز درب و پنجره هاي مشرف به فضاي خارج، براي جلوگیري از ورود حشرات باید به توري سیمی مناسب 

  13ماده   .باشند
27  

  28  .پنجره هاي طبقه هاي فوقانی داراي حفاظ باشد            

  



  ...................فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه-ادامه
  بررسی رعایت مفاد آئین نامه بهداشت  محیط مدارس  تاریخ و نتیجه  بازدید 

یف
رد

  مواد  متن مواد آئین نامه              
  29  14ماده   .دانش آموزان خردسال در طبقات پائین تر ساختمان قرار داشته باشدکالس             

  30  15ماده   .وجود هر گونه بالکن و تراس مرتبط با کالس ممنوع است            

            
سالن اجتماعات، کارگاه، آزمایشگاه، مکان هاي ورزشی و اتاق هاي عمومی در نقشه ساختمانی مدرسه به نحوي ایجاد 

  .دند که مزاحمتی براي کالس هاي درس به وجود نیاورنباششده 
  31  16ماده 

  32  17ماده   .تخت دو طبقه باشد 4متر مربع با  40زي حدود ومساحت هر اتاق خواب در مدارس شبانه ر            
  33  تبصره  .نفر باشد 8حداکثر افراد در اتاق عمومی آموزشگاه هاي شبانه روزي             

  34  18ماده   .آزمایشگاه و سطح میزهاي آن باید قابل شستشو و نسبت به حرارت، مواد شیمیایی و غیره مقاوم باشدکف             

            
مطابقت داشته و مورد تائید مقامات وزارت  1053و  1011آب مورد مصرف مدرسه با استاندارد ملی ایران به شماره 

  .بهداشت باشد
  35  19ماده 

            
که از مخزن آب استفاده می کند، حجم آب مورد استفاده در مخزن جوابگوي تعداد دانش آموزان  مدرسه در صورتی

  2  )لیتر در روز براي هر دانش آموز 15حداقل . (باشد

ره
ص
تب

  

36  

  37  .لیتر براي هر نفر در نظر گرفته می شود 100براي مدرسه شبانه روزي، حجم آب حداقل             

            
  ..............بهداشتی ............. کل : تعداد آبخوري. شرایط بهداشتی باشدآبخوري داراي 

منظور قابل شستشو بودن دیوار، کف و اطراف آبخوري بوده و داشتن شیب مناسب در کف، و دفع : آبخوري بهداشتی(
  3  )بهداشتی فاضالب می باشد

38  

  39  .باشد) سانتی متر باالتر از سطح زمین 75 -100بین ( ارتفاع شیر آبخوري ها متناسب با سن دانش آموزان            

  40  .احداث گردیده است) متر 15با فاصله حداقل (آبخوري ها خارج از سرویس هاي بهداشتی             

  41  4  .نفر یک شیر آبخوري پیش بینی شود 45آبخوري عمومی دانش آمزان با شیرهاي مناسب مجهز گردد حداقل براي هر             
  .نفر یک چشمه توالت در نظر گرفته شود 40تعداد توالت ها در مدرسه به ازاء هر             

  20ماده 
42  

  43  .نفر یک دستشویی در نظر گرفته شود 60تعداد دستشویی ها در مدرسه به ازاء هر             

  ............بهداشتی ...........  کل :  تعداد دستشویی .دستشویی ها داراي شرایط بهداشتی باشد            

تبصره 
1  

44  

  :توالتی است که حداقل این شرایط را داشته باشد: توالت بهداشتی( . توالت داراي شرایط بهداشتی باشد            
  .چاه فاضالب با مخزن داشته باشد و یا به شبکه جمع آوري عمومی فاضالب متصل باشد -1
 .داراي دیوار و سقف و در باشد -2

 .نور و جریان هوا جهت تهویه باشداتاقک توالت داراي  -3

 .سره سالم، بدون شکستگی و قابل شستشو داشته باشد -4

 .کف توالت به سمت سره داراي شیب و قابل شستشو باشد -5

 .سانتی متر قابل شستشو باشد 150دیوارها تا ارتفاع  -6

  .)ب و وسیله مورد نیاز دسترسی داشته باشدآبراي شستشو به  -7
....بهداشتی ..........  ........کل : تعداد توالت .......... .......  

45  

            
            
            
            
            
            
            

            
) سانتی متر از سطح زمین 60 -75(ارتفاع دستشویی ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصیلی 

  .باشد
تبصره 

2  
46  

            
در دستشویی ها ضروري بوده که که توسط دانش آموزان به سهولت قابل استفاده باشد  استفاده از صابون مایع 

سهولت استفاده دانش آموزان ( .بهتر است از مخزن ثابت صابون مایع و لوله کشی روي دستشویی ها انجام شود
  )حتماً چک شود

تبصره 
3  

47  

  48  21ماده   .اساس استانداردهاي موجود از نظر بهداشتی طراحی و اجرا شودنحوه دفع فاضالب بایستی بر             

            
تبصره   .مناطقی که سیستم دفع فاضالب ندارند، دفع به روش بهداشتی انجام گیرد

1  
49  

            
تبصره   .حجم سپتیک تانک چاه جاذب با توجه به ظرفیت مدرسه تعیین شده است

2  
50  

            
االمکان طوري ساخته شوند که از نور طبیعی استفاده نمایند، ترجیحاً پنجره ها در سمت چپ دانش کالس ها باید حتی 

  .آموزان تعبیه شود و سطح آن ها حدود یک پنجم مساحت کالس باشد
  51  22ماده 

تبصره   .لوکس باشد 300-500در صورت استفاده از نور مصنوعی در کالس ها به ویژه کالس هاي شبانه میزان نور            
1  

52  

  53  .لوکس در نظر گرفته شود 50 -100لوکس و رختکن ها، توالت ها و دستشویی ها حداقل  100 -150میزان نور راهروها             

  54  23ماده   .درجه سانتی گراد باشد 18 -21درجه حرارت کالس ها بین             

  55  33ماده  .ناي در محیط کالس ها نمی باشدو یا بوي نم و ) درصد 50 -60(رطوبت کالس ها طبیعی است             

  



  ...................فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه-ادامه

 بررسی رعایت مفاد آئین نامه بهداشت محیط مدارس  تاریخ و نتیجه  بازدید 

  

یف
رد

  مواد  متن مواد آئین نامه              

            
مطبوع باشد و در صورت نیاز به سیستم سرمایشی رعایت کامل ایمنی شده سی ستم تهویه کالس ها مناسب و 

  .باشد

  23ماده 
  

56  

            
وسایل گرمایشی به خصوص بخاري هاي مدرسه داراي آرم استاندارد بوده و گاز حاصل از سوخت دستگاه هاي 

خطر آتش سوزي . اکسیژن را براي سوخت کامل مصرف کندمولد حرارت به خارج کالس هدایت شود تا حداقل 
  )نکات ایمنی به طور کامل رعایت گردد. (وجود نداشته باشد

57  

  58  .فضاي کالس به وسیله وسایل گرمایشی به طور یکنواخت گرم می گردد            

  59  .مخازن نفتی و گازي در مکان مناسب دور از کالس هاي درس باشد            

            
متر فاصله از  5/1. (وسایل اطفاء حریق به تعداد کافی بر اساس حجم مدرسه و در مکان مناسب وجود داشته باشد

  )سطح زمین

  24ماده 
  

60  

  61  .باشد سالیانهوسایل اطفاء حریق داراي تاریخ معتبر شارژ             

  62  .  تابلو برق، کلید و پریزهاي برق سالم و داراي حفاظ مناسب باشد            

حداقل دو راه فرار براي مواقع اضطراري در هر ساختمان وجود دارد و به راحتی دانش آموزان به آن دسترسی             
  )راه و یا راه هاي اصلی و معمولی ورود و خروج، راه خروج اضطراري محسوب نمی شوند( .دارند

63  

محل فرار اضطراري دانش آموزان با عالئم ویژه . زنگ خطر به منظور استفاده در شرایط اضطرار وجود دارد            
  .مشخص گردیده است

64  

قسمت هاي مدرسه     زباله دان بهداشتی درب دار، ضد زنگ، با ظرفیت و تعداد مناسب و با کیسه زباله در کلیه             
  .وجود داشته باشد

  65  25ماده 

  66  تبصره  .زباله ها روزانه و به موقع جمع آوري و دفع گردد            

محوطه مدرسه نمی باشد               67  26ماده   .هیچ گونه حوض و حوضچه در 

دیوارها و کف کارگاه و آزمایشگاه از جنس مقاوم و قابل شستشو بوده، لغزنده نباشد و داراي شیب مناسب به             
  .طرف کف شوي باشد

  68  27ماده 

  69  1تبصره   . آزمایشگاه و کارگاه مجهز به دستشویی و صابون مایع و آب سرد و گرم باشد            

  70  2تبصره   .آزمایشگاه مجهز به سیستم تهویه مناسب با حجم سالن باشد            

  71  3تبصره   .دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه حسب مورد تهیه و در محل مناسب نصب شده باشد            

  72  30ماده   .متر مربع فضاي سبز در نظر گرفته شود 5/0در هر مدرسه به ازاء هر دانش آموز             

  73  31ماده   . به منظور جلوگیري از ایجاد گرد و غبار، محوطه مدرسه باید از جنس مناسب و غیر لغزنده مفروش گردد            

  74  33ماده   .زم االجرا استالاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ،اخذ صالحیت بهداشتی جهت احداث و تاسیس            

  آیا از فروش مواد غذایی تاریخ گذشته در مدرسه جلوگیري می شود؟            

مقررات 
  بهداشت 
  محیط

75  

  76  )منظور فرد مشخصی غیر از دانش آموز می باشد(آیا مدرسه مسئول نظافت دارد؟             

  77  عاري از وجود حشرات یا آثار آن ها است؟آیا مدرسه             

  78  ست؟ا آیا مدرسه عاري از وجود جوندگان یا آثار آن ها            

مجهز شده ) براي جلوگیري از ورود حشرات(آیا در و پنجره هاي مشرف به فضاي خارج به توري سیمی مناسب             
  است؟

79  

  80  جوندگان مطابق با دستوراالعمل ها و قوانین وزارت بهداشت انجام می گیرد؟آیا در مدرسه مبارزه با حشرات و             

  جهت گرمایش استفاده می شود؟) با سیستم مرکزي گاز سوز(ك آیا از وسایل پا            
مقررات 
محیط 
  زیست 

81  

  82  آیا اقدامات در جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ انجام شده است؟            

  83  اقدامات در جهت صرفه جویی در مصرف انرژي شامل برق، آب و سوخت انجام شده است؟آیا             



  ...................فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه-ادامه
   تاریخ و نتیجه  بازدید 

 بررسی مقررات سیستم مدیریت سالمت مدرسه

یف  
رد

               

  84  گردیده است؟ آیا خط مشی ایمنی و سالمت مدرسه تدوین            

  85  آیا جلسات کمیته راهبري مدرسه به صورت ماهانه تشکیل می شود؟            

  86  آیا نماینده مدیر مدرسه در استقرار و نگهداري سیستم مدیریت مدرسه تعیین گردیده است؟            

  87  آیا تیم ممیزي داخلی مدرسه تشکیل گردیده است؟            

  88  مدرسه بر اساس دستور العمل مربوطه تشکیل و فعالیت می کند؟آیا تیم ممیزي داخلی             

  89  آیا الزامات قانونی و مقررات جاري کشور در رابطه با ایمنی و سالمت مدرسه گردآوري و در دسترس بوده و نگهداري می شود؟            

  90  آیا برنامه ممیزي داخلی ادواري در مدرسه موجود است؟            

  91  ممیزي هاي داخلی بر اساس برنامه هاي تنظیم شده زیر نظر مشاور فنی مدرسه انجام می شود؟آیا             

  92  آیا مدرسه داراي مشاور فنی در امورایمنی و بهداشت و سایر امور سالمت می باشد؟            

  93  آیا مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت سالمت مدرسه تهیه شده و نگهداري می گردد؟            

     آیا کلیه مستندات سیستم مدیریت سالمت مدرسه داراي شماره ویرایش و بازنگري و تاریخ جهت کنترل مستندات و سوابق            
  می باشند؟

94  

  95  آیا گزارشات ممیزي داخلی و برگه هاي عدم انطباق ها تکمیل گردیده است؟            

  96  پیگیري می شود؟آیا مصوبات جلسات کمیته راهبري مدرسه اجرا و             

  97  آیا ارزیابی ریسک هاي سالمتی و راهکارهاي کنترلی براي مشکالت سالمت مدرسه زیر نظر مشاور فنی ارائه  می گردد؟            

  98  موجود است؟ 95آیا مستندات مربوط به بند             

  99  اصالحی انجام می شود؟آیا پیگیري جهت رفع نواقص و عدم انطباق ها و اقدامات پیشگیرانه و             

  100  آیا جلسات سالیانه بازنگري مدیریت در رابطه با سیستم مدیریت سالمت مدرسه برگزار می گردد؟            

  101  آیا مصوبات جلسات بازنگري سالیانه مدیریت مدرسه پیگیري و اجرا می شود؟            

  بررسی مقررات بهداشت حرفه اي
  102  مدرسه در خارج از ساختمان کالس هاي مدرسه است؟ آیا محل نگهداري سوخت            

  103  آیا عدم نگهداري مواد سمی و مواد شیمیایی سمی در محیط مدرسه رعایت می شود؟            

  104  آیا دسترسی به انبار توسط دانش آموزان کامال غیر ممکن است؟            

  105  آیا تهویه انبار به خوبی صورت می گیرد؟            

  106  باشد؟ یاستاندارد م يگازسوز مرکز یوسایل گرمایش يآیا مدرسه در صورت بهره مند بودن از سیستم لوله کشی گاز دارا            
  107  آیا استفاده از بخاري هاي برقی در کالس ها ممنوع شده است؟            
  108  آیا تاریخ شارژ کپسول هاي اطفاي حریق به روز می باشد؟            

  109  تابلوهاي هشداردهنده ایمنی، تعیین مسیرهاي فرار و راه هاي خروج اضطراري امثالهم در مدرسه وجود دارد؟آیا             

            
به طوري که ایجاد خطر و حادثه براي دانش آموزان . خوبی رعایت گردیدهه در صورت وجود کارگاه آیا حفاظت ماشین آالت ب

  ننماید؟
110  

  111  مزاحم در کالس ها و محوطه مدرسه حفاظت وجود دارد؟ آیا از نظر سر و صداي            

  112  آیا کارکنان مدرسه مهارت استفاده از وسایل اطفاي حریق را دارند؟            

  113  آیا دیوار کالس ها داراي رنگ روشن می باشند؟            
  114  آیا سطوح کالس طوري می باشد که ایجاد درخشندگی نکند؟            

  115  سایبان پنجره ها طوري است که خیرگی حاصل از نور آفتاب وجود نداشته باشد؟آیا             

            
یا حداقل شدت روشنایی در آزمایشگاه ها و کارگاه هاي متناسب با نوع کار مطابق با استانداردهاي وزارت بهداشت، درمان و آ

  می باشد؟ )بهداشت حرفه اي  -مرکز سالمت محیط و کار(آموزش پزشکی
116  

  117  یا دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه و کارگاه حسب مورد تهیه و در محل مناسب و قابل رویت نصب گردیده است؟آ            



  ...................فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه-ادامه
یف  بررسی مقررات بهداشت حرفه اي   تاریخ و نتیجه  بازدید 

رد
              

  118  می شود؟  در دفتر ثبت حوادث انجام) حتی حوادث جزئی نظیر یک بریدگی کوچک(حوادث  آیا ثبت            

  119  آیا حوادث مورد بررسی قرار می گیرند؟            
  120  آیا نظم و انضباط و نظافت در محیط مدرسه رعایت می گردد؟            
  121  افراد را دچار حادثه نسازند؟آیا سطوح تیز و برنده طوري برطرف و ایمن گردیده اند که             
  122  چنانچه مدرسه در محیط پر سر و صدا قرار گرفته آیا از پنجره هاي دو جداره استفاده شده است؟            
  123  آیا از نظر وجود ارتعاشات در کالس ها و محوطه مدرسه حفاظت وجود دارد؟            
  124  آیا هواي کالس ها فاقد گرد و غبار است؟            
  125  آیا محوطه مدرسه فاقد گرد و غبار است؟            
  126  آیا تهویه کالس هاي درس به خوبی انجام می شود؟            
  127  آیا درب تابلوهاي برق قفل و عالئم هشداردهنده بر روي آن نصب شده است؟            
  128  آیا کفپوش ایمنی در زیر تابلوهاي برق نصب گردیده است؟            
  129  جعبه کمک هاي اولیه در مدرسه وجود دارد؟ آیا            
  130  آیا جعبه کمک هاي اولیه داراي تجهیزات کامل می باشد؟            
  131  آیا آموزش کمک هاي اولیه در مدرسه به مسئولین ارائه گردیده است؟            
  132  ایا آموزش کمک هاي اولیه در مدرسه به دانش آموزان ارائه گردیده است؟            
  133  آیا آموزش هاي ایمنی و بهداشت و فرار در مواقع اضطراري به دانش آموزان و اولیاي مدرسه داده شده است؟            
  134  آیا پریزها و چراغ ها تعمیر و نگهداري می شود و این موارد همگی سالم هستند؟            

            
باشد نور مورد نیاز به اندازه کافی توسط سیستم آیا در محل هایی که نیاز به روشنایی مصنوعی است و تاریک می 

  روشنایی تامین می شود؟
135  

  136  ها عاري از بوي مواد شیمیایی و سموم و شوینده ها است؟ آیا محوطه مدرسه و کالس            
  147  است؟ در صورت وجود انبار مواد شوینده و پاك کننده آیا نظم و انضباط و چیدمان صحیح در آن رعایت گردیده            

            
آیا اقدامات الزم جهت ایمن سازي محیط مدرسه نظیر جلوگیري از نصب آنتن هاي مخابرات و موبایل، جلوگیري از نصب 
ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز و پست هاي فشار قوي برق و امثالهم در داخل و نزدیکی مدرسه و پیشگیري از سایر موارد 

  مدرسه انجام گرفته است؟غیر ایمن در نزدیکی و داخل 
148  

کتاب استقرار    6در فصل شهري بر اساس بازدیدهاي تیم ممیزي خارجی شهرستان و بر اساس دستورالعمل مندرج بهداشت مدرسه در مدارس وضعیت ایمنی و اطالعات مرتبط با   :1نکته
  .تنظیم، و به روز اصالح گردد)  HSE(اعطاي ستاره به مدارس کشور رتبه بندي و   سیستم مدیریت سالمت در مدارس و

   .گردد روز اصالح تنظیم و بھ و با ھماھنگی تیم ممیزی خارجی شھرستان بازدیدھای بھورزان اطالعات مرتبط با وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه در مدارس روستایی بر اساس :2نکته
انجام )  HSE(اعطاي ستاره به مدارس کشور  رتبه بندي و  کتاب استقرار سیستم مدیریت سالمت در مدارس و 6در فصل تکمیل فرم هاي زیر بر اساس دستورالعمل هاي مندرج  :3نکته

 .شود
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  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
  معاونت سالمت

 

  آموزش و پرورشوزارت 

  بدني عاونت پرورشي و تربيتم

هايدفتر سالمت و پيشگيري از آسيب
  اجتماعي

  

  سالمت جمعيت خانواده و مدارسدفتر
  مركز سالمت محيط و كار

 



 

 

  تعالي باسمه
  

  :مقدمه  
ارتقاي سالمت جسمي ، رواني و  ي تأمين ، حفظ ونامه اجراي آيين 3دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم براساس ماده 

با هدف ارتقاي سالمت  9/9/1384هـ مورخ 29264ت/55028به شماره ت محترم وزيران أهيآموزان مصوب  اجتماعي دانش
سالم و جلوگيري از عرضه آموزان ، ارايه موادغذايي  منظور تأمين بخشي از انرژي موردنياز دانش آموزان به اي دانش تغذيه

  .است  آموزان ، تهيه و تنظيم شده اي به دانش ارزش تغذيه كمموادغذايي 
  

  :تعاريف  
نامه بهداشت محيط مدارس  آئين تبصره 2ماده ساختمان آن مطابق با مكاني است در مدرسه كه  :پايگاه تغذيه سالم  

موادخوراكي ، آشاميدني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش قانون  13ماده قانون اصالح و برابر با 
  آموزان عرضه  وعده از طريق آن به دانش عنوان ميان پزشكي احداث و تجهيز شده و موادخوراكي به

  . گردد  مي
 300-400وعده بايد  ميان. گردد  وعده صبح و بعدازظهر مصرف مي موادغذايي است كه در دو ميان: عده و ميان 

موردنياز روزانه ... ها مانند آهن ، ويتامين و گرم پروتئين و بخشي از ريزمغذي 10-12كيلوكالري انرژي و 
  . آموزان را تأمين كند  دانش

  
  :شرايط بهداشتي پايگاه تغذيه سالم  

  مواد خوراكي ) 1: گردند  ين شرايط در سه بعد مطرح ميا
  فضاي فيزيكي) 2
  فروشنده موادخوراكي/ فرد متصدي بوفه ) 3

  : كه قابل عرضه در پايگاه تغذيه سالم هستند عبارتنداز موادخوراكي : ـ موادخوراكي  1
ت ، درمان و آموزش پزشكي ، عالمت پروانه ساخت از وزارت بهداش :بندي شده داراي  هاي بسته انواع خوراكي) الف

  .دهنده ، پوشش سالم و تميز  استاندارد ، نام و نشاني كارخانه ، تاريخ توليد و انقضاي معتبر ، مشخصات تركيبات تشكيل
  . ترجيحاً اين مواد از موادي انتخاب شوند كه داراي برچسب موادغذايي باشند : تبصره 

  : اين مواد عبارتنداز 
  



 

  
، ) هندي ، پسته گردو ، بادام ، بادام زميني ، فندق ، بادام(خرما ، انواع ميوه خشك ، انواع مغزها  ؛خشكبار  

  خشك و انجيرخشك كشمش ، نخودچي ، آجيل ، آجيل سويا ، توت
  همه پاستوريزه يا استريليزه ) بجز بستني يخي(انواع ماست و كشك ، انواع شير ، پنير ، بستني  
  نفره وكيوم شده  هاي يك بندي يوه سالم ، شسته شده و ضدعفوني شده دربستهانواع م: ميوه  
  دنيمع ، ماءالشعير ، آب) استريليزه يا پاستوريزه(و انواع آبميوه طبيعي دوغ بدون گاز : ها  نوشيدني 
 ،شود  توصيه مي) هاي سنتي شامل كلوچه(و كلوچه  انواع بيسكويت ، كيكشامل : بيسكويت ، كيك و كلوچه  

درصد  10غني شده و تهيه شده با روغن حاوي اسيدچرب با ترانس زير ، از نوع دار و كيك و كلوچه  بيسكويت از نوع سبوس
  . عرضه شود 
فرنگي ـ نان و كره  مرغ ـ نان و پنير و خيار ـ نان و پنير و گوجه نان و پنير و گردو ـ نان و تخم: لقمه سالم شامل ) ب

  و عسل 
  . باشد  فرنگي ، شسته شده و ضدعفوني شده ر و گوجهخيا :تبصره 

مي باال كمتر استفاده شود و به جاي آن از انواع سهاي سفيد به علت دارا بودن نمايه گلي شود ، از نان توصيه مي
  . د گرددار و غني شده استفاده  سبوس

، فرني ، سمنو به شرط داشتن كليه زرد  انواع آش و سوپ ، لوبيا ، عدس ، حليم ، شله: غذاهاي پخته مانند ) ج
  : موارد زير با شرايط تهيه آنها مطابق 

  . نامه بهداشت محيط مدارس الزامي است  آيين 3تبصره  2ماده داشتن آشپزخانه مطابق با  
  ارايه موادغذايي در ظروف يكبار مصرف  
  پخت روزانه  
  نظارت انجمن اولياء و مربيان بر پخت و توزيع آنها  
  پخت در شرايط بهداشتي و رعايت كامل نكات بهداشتي  

غذا ونقل شوند ، وضعيت بهداشتي مركز پخت و شرايط حمل  تهيه مي) مراكز پخت(غذاهايي كه از بيرون  :تبصره 
نيز ر به نكات زيمورد اين نوع غذاها در . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد با بط تنامه مر بايد مطابق با آيين

  : توجه شود 
  . ميزان نمك مصرفي در غذا زياد نباشد  ⌫
  . باشد % 10روغن بكار رفته با اسيدچرب ترانس كمتر از  ⌫
  . د وشدر نظر گرفته آموزان به انرژي و پروتئين براساس سن  موادغذايي و نوع غذا براساس مقدار نياز دانش ⌫
  . ر گرفته شود حجم غذا متناسب با سن و انرژي موردنياز درنظ ⌫



 

  . توزيع شود مناسب غذا در ظروف يكبار مصرف  ⌫
  .  گرددخودداري يا مجزا همراه با غذا ) بجز ماءالشعير(هاي گازدار  از توزيع نوشابه ⌫

  
  هاي تغذيه سالم جدول فهرست موادغذايي قابل عرضه در پايگاه

  

 فهرست موادغذايي موادغذايي رديف

 غزها مخشكبار ، خرما و انواع   1
هندي ، فندق ،  زميني ، بادام پسته ، بادام ، گردو ، بادام: شامل 

خشك ، انجيرخشك ، كشمش ، آجيل سويا و  نخودچي ، توت
  ، انواع ميوه خشك )بندي شده بسته(خرما 

  هاي آن شير و فرآورده  2
پاستوريزه ، استريليزه (انواع شير ، انواع ماست ، كشك ، پنير 

  )بندي شده بسته

  نوشيدني  3
، ) پاستوريزه و استريليزه(بدون گاز دوغ  وهاي طبيعي  ميوه آب

  معدني ماءالشعير ، آب

  ميوه   4
شده و ضدعفوني  هسيب ، نارنگي ، پرتقال ، موز شست: شامل 

  بندي يك نفره شده و وكيوم شده در بسته

  بيسكويت ، كيك و كلوچه  5
اع غني شده ، انواع بيسكويت ، كيك و كلوچه ترجيحاً از انو

دار و تهيه شده با روغن داراي اسيدچرب باترانس زير  سبوس
  درصد 10

  لقمه سالم  6
نان و پنير و گردو ، نان و پنير و خيار ، نان و پنير و : شامل 
نان (مرغ پخته  فرنگي ، نان و كره و عسل ، نان و تخم گوجه

  )دار ترجيحاً سبوس

  غذاهاي پخته  7
زرد ،  پ ، لوبيا ، عدس ، حليم ، شلهانواع آش و سو: شامل 

  سمنو ، فرني و شيربرنج
  
  
  

  
  
  
  
  

کليه موادغذايی اين جدول بايد از شرايط تعيين شده در 
 .دستورالعمل برخوردار باشند 



 

  
  :موادغذايي كه عرضه آن در پايگاه تغذيه سالم غيرمجاز است  

، آدامس ، سوسيس ، كالباس ، ساالدالويه ، چيپس ، ) بجز ماءالشعير(هاي گازدار  انوع پفك ، انواع يخمك ، نوشابه
هايي كه از آب و قند و  ميوه آب. چسبند  مي هايي كه به سطح دندان  نبات فاقد شرايط بند الف ـ آب انواع لواشك و آلو و آلوچه

  يخي  اند ، فالفل ، بستني اسانس ميوه تهيه شده
  

  جدول فهرست موادغذايي كه عرضه آن درپايگاه تغذيه سالم غيرمجاز است
  

 موادغذايي غيرمجاز

  ـ انواع پفك  1
  ـ انواع يخمك  2
  )جز ماءالشعير به(هاي گازدار  ـ نوشابه 3
  ـ آدامس 4
  ـ سوسيس و كالباس 5
  ـ ساالدالويه  6
  ـ چيپس 7
  ـ انواع لواشك و آلو و آلوچه فاقد شرايط بهداشتي  8
  چسبند  هايي كه به سطح دندان مي نبات ـ آب 9

  .اند  هايي كه از آب و قند اسانس ميوه تهيه شده ميوه ـ آب 10
  ـ فالفل 11
  يخي ـ بستني 12

  

جدول فهرست موادغذايي قابل عرضه در پايگاه تغذيه سالم و جدول موادغذايي كه عرضه آن در  :تذكر 
  . آموزان و كاركنان مدارس نصب گردد  پايگاه سالم غيرمجاز است ، بايد در محل مناسب و در معرض ديد دانش

  : ـ فضاي فيزيكي و تجهيزات پايگاه تغذيه سالم  2
  . خوردگي ، درزوشكاف وهميشه تميز باشد  ترك المكان مسطح ، بدونا بايدصاف ، حتي سقف 
  :ها بايد داراي شرايط زير باشد  وضع درها و پنجره 
وشو بوده و  زدگي و قابل شست خوردگي و شكستگي و زنگ ها از جنس مقاوم ، سالم و بدون ترك درها و پنجره) الف

  . هميشه تميز باشد 
نحوي كه از ورود حشرات به داخل پايگاه جلوگيري  بازشو ، بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد ، بهپنجره ) ب

  . ند ك



 

درهاي مشرف به فضاي باز بايد به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد ، بطوري كه از ورود حشرات و ) ج
  . جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد 

  : اي شرايط زير باشد كف پايگاه دار 
  .وشو باشد  از جنس مقاوم ، صاف و بدون درز و شكاف و قابل شست) الف
  .وري ريز روي آن الزامي است ـوده و نصب تـز به شتر گلو بـتعداد موردنياز ، مجه به يشو داراي كف) ب
  .رو باشد  شور فاضالب داراي شيب مناسب به طرف كف) ج

  .مقامات بهداشتي باشد آب مصرفي بايد موردتأييد  
  . هاي اوليه با مواد و وسايل موردنياز در محل مناسب نصب گردد  جعبه كمك 
عمل  بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري به، سالم  مقاوماز جنس ديوار از كف تا سقف  

  . باشد وشو  شست و قابلبايد صاف ، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن و سطح آنها آورد 
  . عمل آيد  هاي الزم به بيني براي جلوگيري از حريق ، انفجار و ساير خطرات احتمالي پيش 
  . وشو ، قابل حمل با حجم مناسب موجود باشد  دار ، زنگ نزن ، قابل شست دان درپوش زباله 
  .اطراف آن همواره تميز باشد  دان بايد مجهز به كيسه زباله باشد ، در محل مناسبي قرار گرفته و زباله 
  . شود  ديدهنبايد پايگاه داخل وجه هيچ وسايرحشرات ، گربه وموش وساير حيوانات به وپشه مگس 
  . نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و موادغذايي غيرقابل مصرف و ضايعات ممنوع است  
  .وشو باشد  قابل شست پيشخوان و ميز كار بايد سالم و سطح آن از جنس 
ه بوده و فضاي زير آن نيز فسرود بايد فاقد هرگونه كشو و يا ق كار مي جهت تهيه موادغذايي به ميزكاري كه صرفاً 

  .مورداستفاده قرار نگيرد 
خچال يا سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت نگهداري آن بيش از زماني نباشد يكليه مواد فاسدشدني بايد در  

  .يجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد كه ا
  .يخچال و سردخانه بايد به دماسنج سالم مجهز باشد  
قراردادن موادغذايي پخته و خام و شسته دركنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده و يخچال و سردخانه همواره  

  .ميز و عاري از هرگونه بوي نامطبوع باشد تبايد 
  :ي شرايط زير باشد ظروف مورداستفاده بايد دارا 

  پريدگي خوردگي و لب وف شكستني تميز ، بدون تركظر 

روند ، بايد سالم ، صاف و بدون  وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري و مصرف موادغذايي بكار مي 
  .زدگي باشند  زنگ



 

ني گرديده و در وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته ، تميز و برحسب ضرورت ضدعفو 
  .ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد ، نگهداري شود 

  .نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل پايگاه سالم ، تازه ، كافي و عاري از بو باشد  تهويه مناسب بايد به 
  .گراد باشد  درجه سانتي 30در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل پايگاه نبايد بيشتر از  
   .وشنايي پايگاه تغذيه موردتأييد مقامات بهداشتي باشد ر 
گردد ، رعايت نكات زير الزامي  باشد و در مدرسه غذا پخت و توزيع مي درصورتي كه مدرسه داراي آشپزخانه مي 

  :است 
  مدير مدرسه موظف است ، آشپزخانه ، انبار موادغذايي اوليه و سالن غذاخوري با فضاي  

آموزان با شرايط كامالً بهداشتي مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و  عداد دانشتناسب ت كافي به
  . آموزش پزشكي در مدرسه ايجاد نمايد 

ه ديوار مكان تهيه موادغذايي ، آشپزخانه ، آبدارخانه ، انبار موادغذايي ، دستشويي بايد از كف تا زير دنپوشش ب 
تواند از سيمان صاف و صيقلي به رنگ روشن باشد  متر به باال مي 4كاشي يا سراميك و از ارتقاع  متر 4سقف حداقل تا ارتفاع 

 .  
هاي صيقلي يا سراميك و يا كاشي به  سانتيمتر از كف با سنگ 120سطح ديوار سالن غذاخوري تا ارتفاع حداقل  

  . وشو پوشيده باشد  رنگ روشن قابل شست
  . يك دستشويي بهداشتي باشد سالن غذاخوري داراي حداقل  
  . دستگاه سوخت و نوع موادسوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بطوركامل انجام گيرد  
نصب هود با ابعاد متناسب از جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافي باالي دستگاه پخت الزامي  

  . است 
  . حل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد وشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور م محل شست 
  . هاي اتوماتيك شسته شود  يا توسط دستگاه) وشو و آبكشي شست(اي  مرحله وظروف بايد در ظرفشويي حداقل د 
  .تعداد و ظرفيت هر ظرفشويي بايد متناسب با تعداد ظروف باشد  
  . هر لگن يا هر واحد ظرفشويي بايد مجهز به آب گرم و سرد باشد  
ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و فاصله كف آنها از  قفسه و ويترين و گنجه 
  . سانتيمتر باشد  20زمين حدود 
نحو مطلوب تهيه و ميزان و حرارت و رطوبت آن همواره مورد تأييد مقامات بهداشتي باشد  انبار موادغذايي بايد به 

 .  
  . نحومطلوب و مناسب انجام گيرد  گذاري در انبار به و پالتبندي  قفسه 



 

ها بايد صاف ، تميز ، سالم و بدون درز و روكش آنها از جنس قابل  در سالن غذاخوري ، سطح ميزها و صندلي 
  . وشو و به رنگ روشن باشد  شست

  

  : ـ شرايط فرد متصدي پايگاه و فروشنده موادغذايي  3

هاي مدارس اشتغال دارند ، موظفند ، دوره ويژه بهداشت  ه تعذيه سالم و افرادي كه در بوفهكليه متصديان پايگا 
كند ، گذرانده و گواهينامه  ترتيبي كه معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعالم مي عمومي را به

  . معتبر آن را دريافت كنند 
گواهينامه معتبر ذكرشده توسط مدير ، در پايگاه تغذيه سالم مدارس ممنوع استخدام و بكارگيري اشخاص فاقد  

  . است 
كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار اشند ، موظفند ب مي 1كليه متصديان پايگاه و اشخاصي كه مشمول بند  

  .خود داشته و هنگام مراجعه به بازرسين بهداشت ارايه نمايند 
راً از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي ، درماني شهري و روستايي ارت معاينه پزشكي منحصك 

  . باشد  مدت اعتبار اين كارت حداكثر يكسال مي. وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهدشد 
كار خود را نموده و به متصديان و شاغلين در پايگاه موظفند ، رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل  

  .شود ، عمل نمايند  دستوراتي كه از طرف بازرسين بهداشت داده مي
  . كنند ، بايد ملبس به لباس كار تميز و به رنگ روشن باشند  كليه اشخاصي كه در پايگاه كار مي 
لباس و ساير  منظور حفظ وظفند ، براي هريك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبي بهممتصدي پايگاه  

  .وسايل در محل تهيه نمايند 
متصديان پايگاه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد ، تهيه و طبخ و توزيع و فروش موادغذايي  

  .جلوگيري كنند 

  . كار ممنوع است  حيناستعمال دخانيات توسط متصدي و كارگران در  

  . ه ممنوع است در پايگا مواد دخانيفروش و عرضه  

هاي  استفاده از مواد غيراستاندارد ازجمله كاغذهاي بازيافتي ، كاغذهاي كثيف و روزنامه و همچنين كيسه 

  . بندي موادغذايي ممنوع است  پالستيكي جهت پيچيدن و بسته

  

  :شرايط الزم جهت اخذ تأييد صالحيت كار در پايگاه تغذيه سالم  
  تياد به موادمخدر ـ نداشتن سوء پيشينه و اع 1



 

  ـ دارا بودن حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايي  2

  ـ دارا بودن كارت معاينه پزشكي معتبر  3

  ـ داشتن ضامن معتبر  4

  ـ دارا بودن گواهي دوره بهداشت عمومي 5

  ه موادخوراكي مطابق با دستورالعمل مربوطـ تكميل فرم تعهدنامه عرض 6

  

  :مراحل اخذ صالحيت كار در پايگاه تغذيه سالم  
همراه گواهي عدم سوء  ـ مراجعه فرد متقاضي به مدرسه و پس از آگاهي از شرايط ، ارايه درخواست كتبي به 1

  نامه به مدير مدرسه و ضمانتپيشينه و عدم اعتياد به موادمخدر 

  شهرستان / ناحيه / آموزش و پرورش منطقه نامه ازمدير مدرسه جهت ارايه به مديريت  ـ دريافت معرفي 2

ـ معرفي فرد متقاضي به مراكز بهداشتي ـ درماني جهت اخذ كارت معاينه پزشكي و شركت در دوره بهداشت  3

  عمومي

  ـ ارايه كارت معاينه پزشكي و گواهي گذراندن دوره بهداشت عمومي به مديريت آموزش و پرورش منطقه 4

  فرد متقاضي درصورت داشتن كليه شرايط مندرج دردستورالعمل ـ صدور گواهي صالحيت به 5

  شهرستان/ ناحيه / ـ ارايه فرم تعهد تكميل شده به مديريت آموزش و پرورش منطقه  6

  :نحوه نظارت از پايگاه تغذيه سالم   
ين دستورالعمل ـ نظارت بر بهداشت موادخوراكي و بهداشت محيط مكان تهيه و توزيع موادخوراكي در مدرسه در ا 1

ها برعهده زيرمجموعه مرتبط در دو  بر عهده دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و در استان
  . باشد  وزارت مي
بار بازديد از پايگاه تغذيه سالم  2هاي انجام شده حداقل  ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي برابر با بازرسي 2

  تواند برابر  م رعايت نكات دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم مي، درصورت عد
  .قانون موادخوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي اقدام نمايد  13با قانون اصالح قانون مقررات قانوني سال جاري ماده 

نكردن به  عمل(ناحيه درصورت عدم انجام تعهد متصدي بوفه / شهرستان / ـ آموزش و پرورش استان منطقه  3
  .عمل آورده و پايگاه را تعطيل نمايد  تواند از ادامه كار وي جلوگيري به مي) دستورالعمل

ـ نظارت و بازديد بر بهداشت موادخوراكي و بهداشت محيط مكان تهيه و توزيع موادخوراكي در مدرسه براساس  4
  . گردد  انجام مي) پيوست(نامه مقررات بهداشتي پايگاه تغذيه سالم  فرم آئين



 

گردد  آموزان عرضه مي كه به طريقي غير از پايگاه تغذيه به دانش(نظارت بر موادخوراكي در داخل مدرسه  : 1تذكر 
  .برعهده وزارت آموزش و پرورش است ) آموزان و توزيع آن پخت غذا توسط والدين دانش(

مدارس درصورت نداشتن كارت الزم است قبالً بازرسين بهداشت محيط براي بازديد از پايگاه تغذيه سالم در  : 2تذكر 
عمل آورند و درصورت  هاي الزم را به ناحيه آموزش و پرورش هماهنگي/ شهرستان / با واحد سالمت و پيشگيري منطقه 
  . عمل آورند  توانند از پايگاه تغذيه سالم بازديد به داشتن كارت بازرسي در هر زمان مي

  
  

  سيدمهدي اميني
  بدني و تربيتمعاون پرورشي 

  
  

  



 

  
  :نحوه نظارت از پايگاه تغذيه سالم   

بر بهداشت موادخوراكي و بهداشت محيط مكان تهيه و توزيع موادخوراكي در مدرسه در اين دستورالعمل ـ نظارت  1
ر دو ا برعهده زيرمجموعه مرتبط ده بر عهده دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و در استان

   .باشد  وزارت مي
بار بازديد از پايگاه تغذيه سالم ، درصورت عدم رعايت  2ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي درطي حداقل  2

نامه موادخوراكي ، آشاميدني و  آئين 13ماده (تواند برابر مقررات قانوني سال جاري  نكات دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم مي
  .مايد اقدام ن) بهداشتي

عمل نكردن به (ناحيه درصورت عدم انجام تعهد متصدي بوفه / شهرستان / ـ آموزش و پرورش استان منطقه  3
  .عمل آورده و پايگاه را تعطيل نمايد  تواند از ادامه كار وي جلوگيري به مي) دستورالعمل

ع موادخوراكي در مدرسه براساس ـ نظارت و بازديد بر بهداشت موادخوراكي و بهداشت محيط مكان تهيه و توزي 4
  . گردد  انجام مي) پيوست(نامه مقررات بهداشتي پايگاه تغذيه سالم  فرم آئين

بازرسين بهداشت محيط براي بازديد از پايگاه تغذيه سالم در مدارس الزم است قبالً با واحد سالمت و  :تذكر 
  . عمل آورند  اي الزم را بهه ناحيه آموزش و پرورش هماهنگي/ شهرستان / پيشگيري منطقه 

  
  

  
  سيدمهدي اميني
  بدني معاون پرورشي و تربيت

  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

تاريخ  رديف
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

تايخ 
  بازديد

شماره مواد
  نامه متن مواد آئين  نامه آئين

  1ماده         1
دوره ويژه  كليه متصديان پايگاه تغذيه سالم و افرادي كه در اين مكان اشتغال دارند موظفند

ترتيبي كه معاونت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعالم  بهداشت عمومي را به
  .نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آن را دريافت دارند  مي

نامه و همچنين فاقد  اين آئين 1كار اشتخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده اشتغال به  تبصره        2
  .حيت كار از آموزش و پرورش در پايگاه ممنوع است گواهينامه صال

باشند ، موظفندكارت معاينه پزشكي  نامه مي اين آئين 1پايگاه كه مشمول ماده كليه متصديان  2ماده         3
  .باشند و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارايه نمايند  معتبر در محل كار خود داشته

  تبصره        4
حصراً از طرف مركز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي ، درماني كارت معاينه پزشكي من

مدت . شهري و روستايي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي صادر خواهدشد 
  .باشد  اعتبار كارت فوق حداكثر يكسال مي

نظافت عمومي متصديان وشاغلين درپايگاه تغذيه سالم موظفندرعايت كامل بهداشت فردي و   3ماده         5
  .شود ، عمل نمايند  مي محل كارخود رانموده وبه دستوراتي كه ازطرف بازرسين بهداشت داده

 .كنند ، بايد ملبس به لباس كارتميز به رنگ روشن باشند كليه اشخاصي كه در پايگاه كار مي 4ماده     6

منظور حفظ لباس  و مناسبي بهمتصدي موظفند براي هريك از شاغلين خود جايگاه محفوظ   5ماده         7
  .و ساير وسايل در محل تهيه نمايند 

پايگاه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد ، تهيه ، طبخ و توزيع شاغلين در  6ماده         8
  .و فروش موادغذايي جلوگيري نمايند 

  7ماده         9
بار موادغذايي اوليه ، سالن غذاخوري مدير مدرسه موظف است ، درصورت لزوم آشپزخانه ، ان

آموزان با شرايط كامالً بهداشتي مطابق با ضوابط وزارت  با فضاي كافي به تناسب تعداد دانش
  .بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در محل مدرسه ايجاد نمايد 

دارند ، در حين كار نحوي از انحاء با طبخ و تهيه و توزيع موادغذايي سروكار اشخاصي كه به  8ماده         10
  .شخصاً حق دريافت بهاي موادغذايي فروخته شده را از مشتري نخواهندداشت 

  .هاي اوليه با مواد و وسايل موردنياز در محل مناسب نصب گردد جعبه كمك 9ماده     11
 .وع است نامه در حين كار ممن استعمال دخانيات توسط متصديان وكارگران مشمول اين آئين 10ماده     12
  .نامه ممنوع است  آئين هاي عمومي موضوع اين مصرف هرگونه محصوالت دخاني درمحوطه 11ماده     13

  12ماده         14
نامه مسئول اجراي مفاد ماده  هاي موضوع اين آئين متصديان ، مسئولين و يا كارفرمايان محل

سب و در معرض ديد از بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشداردهنده در نقاط منا 15
  .جلوگيري كنند  مواد دخانينظر مصرف 

  

 ت آموزش و پرورشوزار
 بدنی معاونت پرورشی و تربيت

دفرت سالمت و پيشگيری از 
 های اجتماعی آسيب

نامه مقررات هبداشتی فرم آئين
 پايگاه تغذيه سامل



 

تاريخ  رديف
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

شماره مواد
  نامه متن مواد آئين  نامه آئين

  13ماده         15

  :كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد 
  .د وشو باش الف ـ از جنس مقاوم ، صاف ، بدون درز و شكاف و قابل شست

شور به تعداد موردنياز ، مجهز به شترگلو بوده و نصب توري ريز روي آن  ب ـ داراي كف
  .الزامي است 

  .رو باشد  شور فاضالب ج ـ داراي شيب مناسب به طرف كف

ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و   14ماده         16
  .عمل آورد  بهجوندگان جلوگيري 

  .سطح ديوارها بايد صاف ، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد  15ماده     17

درصورت وجود آشپزخانه ، پوشش بدنه ديوار مكان تهيه موادغذايي ، آشپزخانه ، آبدارخانه ،   16ماده         18
  .انبار موادغذايي ، دستشويي بايد از كف تا زير سقف كاشي يا سراميك باشد 

  17ماده         19
هاي  سانتيمتر از كف با سنگ 120سطح ديوار سالن غذاخوري ترجيحاً تا ارتفاع حداقل 

سانتيمتري تا زير سقف به رنگ روشن قابل  120صيقلي يا سراميك و يا كاشي و از ارتفاع 
  .وشو پوشيده شود  شست

اف ، بدون فرورفتگي و شكاف و قابل پوشش سطح ديوار سالن غذاخوري از مصالح مقاوم ، ص  18ماده         20
  .وشو باشد  شست

خوردگي ودرز وشكاف و هميشه  االمكان مسطح ، بدون تركسقف آشپزخانه بايد صاف ، حتي  19ماده         21
  .تميز باشد 

  .وشو و به رنگ روشن باشد  پوشش سقف آشپزخانه بايد از جنس قابل شست 20ماده     22

  21ماده         23

 :ها بايد داراي شرايط زير باشد و پنجرهوضع درها
زدگي و  خوردگي و شكستگي و زنگ ها از جنس مقاوم ، سالم و بدون ترك الف ـ درها و پنجره

  .وشو بوده و هميشه تميز باشد  قابل شست
نحوي كه از ورود حشرات  ب ـ پنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به

  .نمايد بداخل اماكن جلوگيري 
ج ـ درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد 

  .بطوري كه از ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد 
 .مقامات بهداشتي باشد دآب مصرفي بايد مورد تأيي 22ماده     24
  .ردتأييد مقامات بهداشتي باشد دفع بهداشتي فاضالب پايگاه مو 23ماده     25
  .سالن غذاخوري داراي حداقل يك عدد دستشويي بهداشتي باشد  24ماده     26

دان دركنار دستشويي الزامي  و وجود زباله)ترجيحاً صابون مايع(ها مجهز به صابوندستشويي  25ماده         27
  .است 

نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق  درصورت داشتن آشپزخانه دستگاه سوخت و  26ماده         28
  .صورت كامل انجام گيرد  به

در آشپزخانه نصب هود با ابعاد متناسب از جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش   27ماده         29
  .كافي باالي دستگاه پخت الزامي است 
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  .وشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد محل شست 28ماده     30

  29ماده         31
هاي  يا توسط دستگاه) وشو ـ آبكشي شست(اي  ظروف بايد در ظرفشويي حداقل دو مرحله

  .اتوماتيك شسته شود 
  .رفيت هر ظرفشويي بايد متناسب باتعداد ظروف باشد تعداد و ظ 30ماده     32
  .هر لگن يا و احد ظرفشويي بايد مجهز به آب گرم و سرد باشد  31ماده     33

  32ماده         34
ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و قفسه و ويترين و گنجه

  .متر باشد  سانتي 20فاصله كف آنها از زمين حدود 
  .وشو باشد  پيشخوان و ميزكار بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شست 33ماده     35

  34ماده         36
رود بايد فاقد هرگونه كشو و يا قفسه بوده و  ميزكاري كه صرفاً جهت تهيه موادغذايي بكار مي

  .فضاي زير آن نيز مورداستفاده قرار نگيرد 

  35ماده         37
همواره موردتأييد مقامات  نحومطلوب تهويه وميزان حرارت ورطوبت آنغذايي بايد بهانبار مواد

  .بهداشتي باشد 
  .نحو مطلوب و مناسب انجام شود گذاري در انبار بهبندي و پالتقفسه 36ماده     38

  37ماده         39
مدت آن  كليه موادغذايي فاسدشدني بايد در يخچال و يا سردخانه مناسب نگهداري شود و

  .بيش از زماني نباشد كه ايجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد 
  .يخچال و سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم باشد 38ماده     40

  39ماده         41
قراردادن موادغذايي پخته و خام و شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده 

  .ز و عادي از هرگونه بوي نامطبوع باشد و يخچال و سردخانه همواره بايد تمي

  40ماده         42
عرض و فروش موادغذايي آماده مصرف ازقبيل ساندويچ ، آش ، غذاهاي پخته ، غذاهاي فاسد 

  .گردي ممنوع است  صورت فله و دوره شدني ، نوشيدني ، خشكبار و آجيل به

  41ماده         43
شه هواي داخل اماكن سالم ، تازه ، كافي و نحوي صورت گيرد كه هميتهويه مناسب بايد به

  .عاري از بو باشد 
  .درجه سانتيگراد با شد  30در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از  42ماده     44
  .مكان پايگاه داراي روشنايي موردتأييد مقامات بهداشتي باشد  43ماده     45
  .هاي الزم بعمل آيد  بيني از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيشبراي جلوگيري 44ماده     46
  .وشو ، قابل حمل و باحجم مناسب موجود باشد  نزن ، قابل شستدار ، زنگدان درپوشزباله 45ماده     47
  .واره تميز باشد كيسه زباله و درمحل مناسبي قرار گرفته واطراف آن همدان بايد مجهزبهزباله 46ماده     48

  47ماده         49
وجه نبايد در داخل پايگاه  هيچ مگس ، پشه و ساير حشرات ، گربه و موش و ساير حيوانات به

  .و سالن غذاخوري ديده شوند 

  48ماده         50
نگهداري هرگونه وسايل اضافي ومستهلك و مستعمل و موادغذايي غيرقابل مصرف و ضايعات 

   در محل كار ممنوع است
  



 

تاريخ  رديف
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

شماره مواد
  نامه متن مواد آئين  نامه آئين

  49ماده         51

  :ظروف مورد استفاده بايد داراي شرايط زير باشد 
  .پريدگي باشد  خوردگي و لب ـ ظروف شكستني بايد تميز ، بدون ترك 1
روند بايد  و مصرف موادغذايي بكار مي ـ وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري 2

  .زدگي باشند  سالم ، صاف و بدون زنگ
ـ وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته ، تميز و برحسب ضرورت ضدعفوني  3

  .گرديده و در ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد نگهداري شود 

وشو و به  م ، بدون درز و روكش آنها از جنس قابل شستسطح ميزها بايد صاف ، تميز ، سال  50ماده         52
  . رنگ روشن باشد 

  .ها بايد سالم و تميز باشد  ها و نيمكت درصورت وجود سالن توزيع موادغذايي صندلي 51ماده     53

امه و استفاده از موادغيراستاندارد ازجمله كاغذهاي بازيافتي وكاغذهائي كه تميز نباشد و روزن  52ماده         54
  .بندي موادغذايي ممنوع است  هاي پالستيكي جهت پيچيدن و بسته همچنين كيسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  (HPS)گانه  مدارس مروج سالمت   8اجزا  
J سالمت در مدارس  برنامه جامع آموزش 

J ارائه خدمات بالینی در مدارس  
J سالمت محیط مدارس  
J بهبود تغذیه درمدارس 

J  تحرك فیزیکی و فعالیت بدنی در مدارس 

J ارتقاي سالمت کارکنان مدارس 

J خدمات سالمت روان و مشاوره اي در مدارس  
J  مشارکت والدین وجامعه در برنامه هاي ارتقا ي سالمت در مدارس و شبکه داوطلبان سالمت           

 دانش آموزان 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

 


