
  شير پاستوريزه :

شيری است که با يکی از روش های معمول پاستوريزاسيون تهيه شده است به طوری که کليه ميکرب های بيماريزا و 
غير اسپوردار آن نابود و تعداد ميکرب های غير بيماريزا در آن به حداقل رسيده و حد اقل تغييرات در ترکيب آن 

 درجه سانتيگراد و 4 عمر شير پاستوريزه محدود و کوتاه بوده و تا تاريخ مصرف بايد در يخچال در 0حاصل شده باشد 
 اين شير در ليوان های پلی 0 شير پاستوريزه بايد دارای رنگ و بوی طبيعی شير گاو باشد 0دور از نور نگهداری شود 

  0استايرن و نايلون های پری پک بسته بندی می شود

شير استرليزه : ( شير ماندگار )  

 ماه ) می باشد که برای افزايش مدت نگهداری آن توسط فرايند 6شير استرليزه دارای قابليت نگهداری طوالنی ( 
 به منظور جلوگيری از 0پيوسته ای در معرض حرارت زياد در زمان کوتاه قرار گرفته سپس سريعًا سرد می شود 

 اين شير قابليت    0جداشدن چربی شير استريل در طول زمان نگهداری بايد هموژنيزه شده باشد 

 0    نگهداری در بيرون از يخچال را داشته و در بسته های چند اليه عرضه می شود

اهداف اجرای طرح شير مدارس : ( َشما)  

- آشنايی دانش آموزان با ارزش غذايی شير 

- ارتقاء سطح سالمت تغذيه ای دانش آموزان ( با توجه به اينکه دانش آموزان بخش عظيمی از جمعيت کشور را تشکيل 
می دهند)  

- مصرف شير سرد بعنوان ميان وعده مناسب  

- ترويج فرهنگ مصرف شير  

- تامين بخشی از نيازهای تغذيه ای دانش آموزان  

 افراد هدف برنامه طرح َشما :  

کليه دانش آموزان دختر و پسر دوره های پيش دبستانی ،ابتدايی ،راهنمايی ومتوسطه شبانه روزی دولتی (مدارس غير 
انتفاعی ومهدکودکها از شمول طرح خارج می باشند ) مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزيستی 

و کارکنان شاغل در واحدهای آموزشی ياد شده  تحت پوشش برنامه ملی شير قرار خواهند گرفت .  

  زمان و ميزان شير تحويلی :  

کليه افرادتحت پوشش ازابتدای شروع طرح تاپايان اسفندماه  
می بايستی هفته ای سه وعده شيردريافت نمايند. 

  

کميته شير مدارس شهرستان / منطقه  

به منظور نظارت و کنترل بهتر در امر تهيه و توزيع شير مدارس در شهرستان / مناطق ستادی با عنوان کميته شير 
  0مدارس شهرستان / منطقه با ترکيب اعضاء ذيل تشکيل می گردد

اعضاء کميته شير شهرستان / مناطق :  

- فرماندار ، بخشدار ( رييس کميته )  1



- مدير / رييس آموزش و پرورش شهرستان / منطقه ( دبير کميته )  2

- مسئول دبيرخانه شير شهرستان ( مسئول پيگير )  3

- کارشناس سالمت و تندرستی آموزش وپرورش (مسئول نظارت و پيگيری امور بهداشتی ) 4

- رييس اداره بازرگانی ( عضو ) 5

- رييس اداره بهزيستی ( عضو ) 6

- رييس مرکز بهداشت و درمان (عضو) 7

وسايردستگاهها (حسب مورد) 

* مسئول دبيرخانه شير شهرستان / مناطق کارشناس تغذيه رايگان و شير بوده و در مناطق فاقد اين پست يک نفر 
  0توسط دبير کميته از نيروهای آموزش و پرورش معرفی  می شود

وظايف کميته و دبيرخانه شير شهرستان / مناطق :  

- نظارت بر توزيع مناسب شير در مدارس  1

- برنامه ريزی و انجام بازديد از مدارس مجری طرح و کارخانه های توليدی شير  2

همين دستورالعمل ازمدارس  وثبت آن درفرم های جداول اکسل . 10- جمع آوری فرم شماره يک  صفحه 3

- ارسال آمار دانش آموزان تحت پوشش طرح بر اساس فرمهای جداول اکسل به تفکيک مقاطع وشهری وروستايی  4

-ارسال فرمهای آماری تائيدشده (فرم الف)به همراه ديسکت اطالعات درپايان هرماه به دبيرخانه کميته شيرمدارس 5
استان. 

- برگزاری جلسه توجيهی طرح در ابتدای سال تحصيلی برای مديران و مسئولين شير مدارس  6

- جمع آوری اسامی مسئولين شير در مدارس 7

- پيگيری امور ارجاعی از مدارس تا آخرين مرحله  7

 ماه يک بار  2- برگزاری جلسات کميته بصورت ماهانه يا حد اکثر 8

- معرفی مسئول دبيرخانه شير شهرستان / مناطق در ابتدای سال تحصيلی به دبيرخانه شير استان  9

- اعالم شماره تماس دبيرخانه شير به کليه مدارس . 10

- تهيه تراکت و بروشور و ارسال به مدارس . 11

- هماهنگی با مرکز بهداشت جهت بررسی کيفيت و سالم بودن شير و 12
  0 نمونه برداری از شير مصرفی دانش آموزان در فواصل زمان معين انجام گيرد

- گزارش هر گونه اشکال در امر توزيع شير در کوتاه ترين زمان به دبيرخانه شير استان 13

کميته شير مدرسه :  



به منظور  اجرای مطلوب اين طرح الزم است کميته شير مدرسه در مدارس تشکيل و بر امر دريافت ، توزيع و 
  0مصرف شير نظارت داشته باشند که اعضاء آن به شرح ذيل می باشد 

- مدير مدرسه ( مسئول کميته )  1

- معاونين آموزشی و پرورشی  2

- مربی پرورشی  3

- مربی بهداشت  4

- مشاور  5

- مسئول شير آموزشگاه  6

- نماينده معلمان  7

- نماينده انجمن اولياء  8

- نماينده شورای دانش آموزی  9

* مسئول شير آموزشگاه در ابتدای سال تحصيلی انتخاب و به صورت مکتوب به دبيرخانه شير شهرستان / مناطق 
  0معرفی می گردد

وظايف کميته شير و مسئول شير آموزشگاه :  

- اعالم آمار دانش آموزان و کارکنان آموزشگاه در ابتدای سال تحصيلی به دبيرخانه شير شهرستان / مناطق براساس 1
همين دستورالعمل. 10فرم شماره يک صفحه 

- دريافت شير از شرکت توزيعی به تعداد آمار اعالم شده به دبيرخانه شير شهرستان / منطقه  2

  0* در صورتی که آمار متناقض باشد فقط با دبيرخانه شير شهرستان / مناطق هماهنگ نماييد

- تاريخ مصرف شير مخصوصًا شير پاستوريزه کنترل شود ( در صورت انقضاء از دريافت شير جدًا خودداری نمايند 3
  (

- تاييد فرم الف با مهر و امضاء مسئول شير و مدير آموزشگاه  4

- نظارت و کنترل جهت عدم خروج شير از مدرسه ( شير می بايستی در مدرسه مصرف گردد)  5

 30/15 دقيقه صبح و شيفت عصر حد اکثر تا ساعت 30/10- شير پاستوريزه در شيفت صبح حد اکثر تا ساعت 6
  0عصر دريافت گردد

- برگزاری جلسه توجيهی برای اولياء دانش آموزان  7

- تهيه و نصب تراکت و بروشورهای مختلف در آموزشگاه  8

  0- توصيه های الزم در خصوص مصرف شير به دانش آموزان صورت پذيرد9

- نظارت بر حسن اجرای برنامه شير در مدرسه  10



- تهيه پوشه برای فرمهای الف و ليست از تعداد شير های دريافتی به تفکيک روز و تاريخ 11

- گزارش هر گونه اشکال در امر توزيع شير در کوتاه ترين زمان به دبيرخانه شير شهرستان / مناطق 12

نکته مهم :  

در صورت برخورد با هر گونه پاکت شير که بو ، طعم و رنگ نامناسب داشته و يا بادکردگی غير طبيعی ظروف بسته 
 0بندی و يا بريدگی و دلمه شدن از توزيع آن خودداری نموده و به عامل توزيع تحويل و شير جايگزين را دريافت نمايند

در غير اينصورت ضمن تنظيم صورتجلسه که مشخصات کامل شير ( نام کارخانه ، 
 شماره پروانه ، تاريخ مصرف ) که به تاييد اعضاء کميته شير آموزشگاه رسيده سريعًا با کارشناس سالمت و تندرستی 

شهرستان / منطقه نسبت به نمونه گيری اقدام و از معدوم نمودن شيرهای فاسد خودداری شود و نتايج حاصله و 
  0رونوشت مکاتبات به سازمان ارسال گردد

نکات :  

- توجه داشته باشيد که شير پاستوريزه به وسيله خودرو يخچال دار حمل شده و تميز باشد در غير اينصورت از 1
  0دريافت شير خودداری نماييد

- کليه بسته های شير بايد دارای عالمت طرح َشما ، استاندارد ، تاريخ مصرف و انقضاء ، آدرس کارخانه ، پروانه 2
  0ساخت و نام محصول باشد و از تحويل گرفتن شير در مکانی غير از مدرسه خودداری شود

٪ 30- شير پاستوريزه فاقد هر گونه ميکروب بيماريزاست و نياز به جوشاندن ندارد زيرا در اثر جوشاندن شير حدود 3
٪ چربی و مقاديری امالح از جمله کلسيم به صورت رسوب چسبيده به ظرف و يا به صورت سرشير از 30پروتئين و 

  0مجموعه شير حذف می گردد در صورتی که در شير پاستوريزه و استريليزه اين امر صورت      نمی گيرد

- يکی ازاهداف اجرای برنامه شيرمدرسه فرهنگ سازی مصرف شيربين  4
دانش آموزان توسط همکاران واحدهای آموزشی مجری طرح می باشد. لذا جهت تشويق اين عزيزان شايسته است 

  0معلمين محترم به همراه دانش آموزان شير را در کالس ميل نمايد

- نگهداری بسته های شير استريليزه در آموزشگاه در محيطی خشک ، خنک ، تميز ، دور از نور آفتاب و عاری از 5
 سانتی متر ) 15- 20جانوران موذی انجام شده و بر روی پاکتهای چوبی يا پالستيکی با فاصله مناسب از سطح زمين ( 

قرار گيرد.  
  0 تايی و فاصله چيدن شيرها با ديوار مناسب باشد4حد اکثر در رديف های 

  0- مسئول توزيع شير در مدرسه بايد دارای کارت صحت سالمت باشد 6

- بسته های شير پاستوريزه در سبدهای مناسب و مخصوص تحويل گرفته شود و از هر گونه آسيب فيزيکی( پرتاب  7
بسته ها و قراردادن اجسام سنگين روی  

بسته ها )  جلوگيری گردد . 

 0- بسته های خالی شير در سطل زباله مناسب جمع آوری شود 8

- در جلسات انجمن اولياء و مربيان به والدين دانش آموزان توصيه گردد که فرزندان خود را به نوشيدن شير در 9
مدرسه تشويق نموده به خوردن صبحانه در منزل و آوردن يک ماده خوراکی به مدرسه جهت مصرف آن به همراه شير 

  0ترغيب نمايند

 ساعت ) و شيرهای توزيعی 48- با توجه به اينکه شيرهای پاستوريزه دارای ماندگاری محدود و کوتاه   می باشد (10
 ساعت در کارخانه در قرنطينه نگهداری  24

  0می شود بنابراين در همان روز توزيع بايد مصرف شود



- از آنجا که شير پاستوريزه به تعداد دانش آموزان يک منطقه توليد و توزيع    می شود از دريافت حتی يک ليوان 11
 حتی اگر بعنوان جبرانی تحويل گردد زيرا سهميه دريافت شير برای هر دانش آموز 0شير اضافی جدًا خودداری شود 

در يک روز يک ليوان بوده و شير جبرانی در روزهايی غير از روزهای عادی شير مدرسه َشما  
می بايستی تحويل شود . 

- در صورتيکه اردو يا برنامه بازديد يا هر برنامه ديگری که منجر به عدم حضور دانش آموزان در مدرسه می 12
 روز قبل به دبيرخانه شير شهرستان / مناطق اطالع داده شود .  3شود تدارک ديده ايد .  می بايستی حداقل 

  0- از قرار دادن شير در محيط گرم ، مجاورت با نور و بارش باران خودداری شود13

- مصرف شير در بعضی افراد ممکن است ايجاد نفخ ، دل پيچه ، دل درد يا اسهال نمايد ( بخصوص در مصرف 14
شير با معده خالی ، اين حالت بيشتر ديده می شود)  

  0مصرف شير را با مقدار کم شروع کرده و مصرف آن را به تدريج افزايش دهيد

( در اين صورت به مصرف شير عادت کرده و مشکلی نخواهيد داشت )  

  0- بعضی از دانش آموزان طعم و مزه شير را دوست ندارند ، بهتر است شير را با خوراکی های ديگر ميل نمايد 15

  0- شير دانش آموزان غايب را می تواند دانش آموز داوطلب ميل نمايند16

- هر دانش آموز از تاريخ شروع توزيع شير که از طريق دبيرخانه شير اعالم     می گردد می بايستی هفته ای سه 17
  0وعده تا پايان اسفند ماه شير دريافت نمايد 

  0- در صورت بروز هر نوع مشکل قبل از هر اقدامی بالفاصله با دبيرخانه شير شهرستان / مناطق تماس بگيريد18

- از مصرف مواد خوراکی مشکوک و غير بهداشتی به همراه شير جدًا خودداری شود . 19

 نمونه فرم الف : 

اين فرم تاييديه تحويل شير از مدرسه بوده که می بايستی به جهت تسريع در امر توزيع در آموزشگاه آماده  •
شده و به محض دريافت شير از عامل توزيع سه نسخه از اين فرم را (به ترتيب ذکر شده در فرم )پس از 
امضاء مسئول شير و مهر و امضاء مدير  آموزشگاه به توزيع کننده تحويل گردد . و نسخه سفيد در 
 .آموزشگاه در يک پوشه مجزا بايگانی شود 

 بدينوسيله گواهی می شود درتاريخ ....................................شير مدارس طبق جدول ذيل ازشرکت (کارخانه 
).............................................توسط آقای ......................................به آموزشگاه 

 .................................................تحويل گرديد.

 تعداد واحد کارتن شرح رديف
          

 جمع کل(باحروف)

نام ونام خانوادگی تحويل گيرنده            نام ونام خانوادگی تحويل دهنده                          نام ونام خانوادگی 
 تائيدکننده:     

مهروامضاء                                                                 
مهروامضاء                                                              



مديرآموزشگاه                                                                                                                       مهروام
 ضاء   

نسخه سفيد مربوط به مدرسه - نسخه قرمز :دبيرخانه شيرشهرستان --نسخه سبز:توليدکننده --نسخه زرد:توزيع 
 کننده

   فرم شماره يک : 

 ويژه اعالم آمار دانش آموزان و پرسنل آموزشگاه به دبيرخانه شير شهرستان / مناطق

 مشخصات آموزشگاه 

 کدآموزشگاه: نام آموزشگاه :
    

   نام مدير
   نوع مدرسه

   مقطع:
   تلفن آموزشگاه:

   تعداددانش آموزان پسر:
   تعداددانش آموزان دختر:

   تعداد کارکنان :
   تعداددانش آموزان ضميمه:

   جمع کل آمار:
   آدرس آموزشگاه:

 در ستون نوع مدرسه دولتی ، استثنايی يا  شبانه روزی  ثبت گردد . *

* جدول فوق طی نامه رسمی در کوتاه ترين زمان ممکن پس از شروع سال تحصيلی می بايستی به دبيرخانه شير 
 شهرستان / مناطق ارسال گردد .

* منظور از تعداد کارکنان کليه عوامل اداری و معلمين حاضر در يک روز می باشند  
( می توان آمار معلمين حاضر در يک روز را آمار تعداد کالسها لحاظ نمود زيرا در هر کالس در يک روز يک معلم 

 حضور دارد )

   : مخصوص اعالم آمار شير تحويلی از دبيرخانه شير شهرستان / منطقه به دبيرخانه شير استان 2فرم شماره 

-مسئول کميته شيرشهرستان ومناطق اطالعات واحدهای آموزشی دراختيارراکه درنرم افزاراکسل طراحی گرديده است 
کنترل ؛واحدهای غيرانتفاعی وواحدهای منحله راحذف ؛واحدهای آموزشی جديدتاسيس ومشمول جامعه هدف 

 رادرليستها اضافه نمايند به گونه ای که هيچ واحدآموزشی به صورت تکراری نباشد.

-آماردانش آموزان هريک ازواحدهای آموزشی رابه تفکيک جنسيت دختروپسرو شهری وروستايی و کارکنان 
 وآمارضميمه  ثبت نمايند.

-ضمن چاپ صفحه جمع کل آمار طی نامه رسمی به همراه ديسکت اطالعات آماری فوق راپايان هرماه به دبيرخانه 
 کميته شيرمدرسه استان ارسال گردد.

شهرستان  رديف
 جمع آمارضميمه کارکنان پسر دختر مقطع منطقه



           پيش دبستانی    
           استثنايی    
           ابتدايی روستا    
           ابتدايی شهر    

راهنمايی     
           روستا

           راهنمايی شهر    
           شبانه روزی    
           جمع کل      

 نکات الزم در خصوص تکميل اين فرم :

* آمار در اين فرم می بايستی از جمع بندی فرم الف (نسخه قرمز ) که در پايان هر هفته توسط توزيع کننده به 
 دبيرخانه شير شهرستان / مناطق تحويل می شود ثبت گردد .
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