
مالحظات

امتیاز
کسب شده

امتیاز 
کل

عنوان

21 سالمت محیط مدرسهچک لیست -3

چک لیست 56، 51، 33، 30تا 28ردیف مطابق 
بازرسی بهداشتی از مدارس

2
رسه مناسب است؟دآیا  مکان و فضاي م

خیرهبل

51، 45، 44، 42تا 40، 39، 37ردیف مطابق 
بازرسی بهداشتی از مدارسچک لیست 

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

خیرهبل

چک لیست بازرسی بهداشتی از 36مطابق ردیف 
مدارس

3
وجوددارد؟ دسترسی به آب آشامیدنی سالمآیا
خیرهبل

چک لیست بازرسی بهداشتی از 35و 34مطابق 
مدارس

75/1
آیا توالت ها  و دستشویی ها سالم و بهداشتی هستند؟ 

خیرهبل

چک لیست بازرسی بهداشتی از 31مطابق ردیف 
مدارس

75/0
آیا دفع قاضالب سالم و بهداشتی هستند؟

خیرهبل

چک لیست بازرسی 54تا 52و 22مطابق ردیف 
بهداشتی از مدارس 2

آیا نور  و حرارت، صدا، رطوبت، تهویه کالس ها، آزمایشگاه و ...  
مناسب و کافی است؟

خیرهبل

چک لیست 64، 60، 59، 57، 55، 49مطابق 
بازرسی بهداشتی از مدارس

2
؟استایمن محیط مدرسه آیا 

خیرهبل

چک لیست بازرسی بهداشتی از 32مطابق ردیف 
مدارس

5/0
؟هاي دفع زباله وسطل زباله به تعداد کافی وجود داردنامکآیا
خیرهبل

چک لیست بازرسی 55، 50، 46مطابق ردیف 
بهداشتی از مدارس 3

آیا موارد ایمنی رعایت و براي پیشگیري از حوادث اقدام شده 
است؟

خیرهبل

دستورالعمل ضمیمهمطابق  2
و مدرسه مسئول نظافت دارد ؟محیط مدرسه پاك وتمیز استآیا 

خیرهبل

متر مربع 0,5به ازاء هر دانش آموز  1
؟فضاي سبز در مدرسه وجود داردآیا 

خیرهبل

دستورالعمل و مقررات محیط زیستمطابق 
ضمیمه

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

خیرهبل

مالحظات:



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

 و 28(ردیف هاي امتیاز 2مکان و فضاي مدرسه مناسب باشد چک لیست بازرسی از مدارس،56، 51، 33، 30تا 28ردیفاگر مطابق
امتیاز)0,25امتیاز و بقیه موارد هرکدام0,5هرکدام 51
 2فضاي کالس، آزمایشگاه و ....  مناسب باشد چک لیست بازرسی از مدارس،51، 45، 44، 42تا 39، 37ردیف اگر مطابق

امتیاز)25/0امتیاز(دیوارها، کف، سقف، ابعاد، هر کدام 
 مطابقت داشته و 1053اگر آب مورد مصرف مدرسه با استاندارد ملی ایران به شماره چک لیست بازرسی از مدارس، 36ردیف طبق

، و یا آب لوله کشی استفاده می کندمورد تائید مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، در صورتی که مدرسه از مخزن آب 
-100ارتفاع شیر آبخوري ها متناسب با سن دانش آموزان (بینامتیاز)1(عمومی دانش آموزان با شیرهاي مناسب مجهز گردیدهباید آبخوري

0,5دانش آموز یک آبخوري) وجود داشته (45آبخوري به تعداد کافی (حداقل براي هر ، امتیاز)0,5(سانتی متر باالتر از سطح زمین) باشد75
امتیاز)0,5(متر) احداث گردیده باشد15خارج از سرویس هاي بهداشتی (با فاصله حداقل ، امتیاز)0,5(یط بهداشتی باشدداراي شرا،امتیاز)
امتیاز)   3(جمع 

 دانش 40در مدرسه به ازاي هر امتیاز، 5/0باشدوالت داراي شرایط بهداشتی تچک لیست بازرسی از مدارس، 35و 34ردیف اگر مطابق
دانش آموز یک دستشویی در نظر 60به ازاي هر، دست شویی ها داراي شرایط بهداشتی باشند، ه توالت احداث گردیده باشدآموز یک چشم

در دست شویی ها سانتی متر باالتر از سطح زمین) باشد و 60-75(بین ارتفاع دست شویی ها متناسب با سن دانش آموزان، گرفته شده  باشد
امتیاز)75/1امتیاز (جمع 25/0انجام شده باشد هر کدام لوله کشی روي دستشوییو استفاده وجود داشتهمخزن ثابت صابون مایع قابل

 دفع فاضالب بر اساس استانداردهاي موجود از نظر بهداشتی طراحی و اجرا چک لیست بازرسی از مدارس،35و 34ردیف اگر مطابق
امتیاز75/0باشد تانک چاه جاذب با توجه به ظرفیت مدرسه تعیین شده حجم سپتیکوگیردمی به روش بهداشتی انجام شده و

نور، حرارت، صدا، رطوبت و تهویه کالس ها، ازمایشگاه و ... طبیعی و چک لیست بازرسی از مدارس،54تا 52، 22ردیف اگر مطابق
نیم امتیاز)هر کدامامتیاز (2مناسب باشد 

 پوشش کف حیاط از جنس مناسب بوده، شرایط ایمنی حوض ها و ... چک لیست بازرسی از مدارس64، 60، 59، 57، 55، 49ردیف اگر مطابق

وسایل اطفاء حریق ، تابلوي برق و ... وجود داشته باشد،تابلوهاي هشدار دهنده ایمنی و مسیرهاي فرار و راه هاي خروج اضطراري، رعایت شده باشد
(هر کدام امتیاز2کارکنان مدرسه مهارت استفاده از این وسایل را داشته باشندو افی وجود داشته باشدداراي تاریخ معتبر شارژ و به تعداد ک

امتیاز)0,5
 زباله دان بهداشتی درب دار، ضد زنگ، با ظرفیت و تعداد مناسب و با کیسه زباله در کلیه چک لیست بازرسی از مدارس، 32ردیف اگر مطابق

امتیاز 5/0مجموعا امتیاز)0,25(دزباله ها روزانه و به موقع جمع آوري و دفع گردوامتیاز)0,25(دداشته باشقسمت هاي مدرسه وجود 
 ابق با مقررات بهداشت و مطچک لیست بازرسی از مدارس55، 50، 46ردیف رعایت ایمنی و اقدامات پیشگیري از حوادث  مطابق

امتیاز3حرفه اي
 0,5(هر کدام امتیاز2رعایت شودسالن و نمازخانه و ...،کالس ها، حیاط مدرسهو بهداشت و تمیزي داردمدرسه مسئول نظافت اگر

امتیاز)



 متر 5/0وجود فضاي سبزمانند درختان، چمن کاري فضاهاي موجود، باغچه و گلکاري آن، گلدان، ...................... به ازاي هر دانش آموز
فقدان فضاي سبز صفر امتیازو5/0، کمتر از آن 1مربع 

 سطل کاغذ هاي مصرف شده درصرفه جویی در مصرف کاغذ مانند قرار دادن، تفکیک و جداسازي زبالهاگر در مدرسه اقداماتی براي
امتیاز 1انجام می شود همچنین اقداماتی براي صرفه جویی در مصرف انرژيبراي استفاده از آن ها و آموزش دانش آموزان، هاي جداگانه

امتیاز) 25/0(هر کدام 

مالحظات امتیاز امتیاز  عنوان



:مدارسی که داراي پایگاه تغذیه سالم/ بوفه بهداشتی هستندچک لیست بهبود تغذیه در 

کسب شده کل

12 چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه-4

50تا 48، 45، 43، 34، 33، 18، 12مطابق ردیف 
مدارسبوفه چک لیست بازرسی بهداشتی از 

4
آیا فضاي فیزیکی به عنوان پایگاه تغذیه سالم موجود است  

وتجهیزات الزم را دارد؟ 
خیرهبل

چک لیست بازرسی بهداشتی از 31و 14مطابق ردیف 
مدارسبوفه 

2

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

دانش آموزان نصب شده است؟
خیرهبل

مشاهده شرح بازدید و نواقص ثبت شده 1

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

انجام می شود؟
خیرهبل

چک لیست 36و 13، 11، 10، 9، 7، 4مطابق ردیف 
مدارسبوفه بازرسی بهداشتی از 

2

آیا معاینات منظم کارکنان مدرسه که در بخش تهیه و توزیع 
مواد غذایی کار می کنند انجام می شود و این کارکنان گواهی 
صحت سالمت و مجوز فعالیت متصدي پایگاه و فروش مواد 

خوراکی را دارند؟
خیرهبل

مشاهده مستندات برنامه 1
آیا مدرسه برنامه خاصی به منظور فرهنگ سازي تغذیه سالم 

دارد؟
خیرهبل

56و 47، 26، 21، 20، 19، 16، 14مطابق ردیف 
بوفه چک لیست بازرسی بهداشتی از 

2 آیا بر نگهداري، توزیع و مصزف مواد غذایی نظارت  می 
ود؟ش
خیرهبل

مالحظات:



است.12سوال و مجموع امتیازهاي این بخش 6این چک لیست شامل 
 18، 12متیاز (رعایت ردیف ا3وتجهیزات الزم را دارد امتیاز 1اگر فضاي فیزیکی به عنوان بوفه بهداشتی/ پایگاه تغذیه سالم موجود است ،

امتیاز4مجموعا )یک امتیاز50تا 48یک امتیاز، ردیف 45، 43، 34ردیف یک امتیاز، چک لیست بازرسی از بوفه مدارس33
 غیر مواد غذایی رضه عدم ع(چک لیست بازرسی از بوفه مدارس باشد31و14ردیف ارائه و فروش مواد غذایی و نوشیدنی ها باید مطابق با

امتیاز ).2جمع - در معرض دید دانش آموزان5/0و غیر مجاز 5/0نصب دستورالعمل مواد خوراکی مجاز ،1مجاز در پایگاه تغذیه سالم
 مدارس و برنامه زمان بندي توسط مراقب سالمت/ نظارت و بازدید منظم مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي

) باید انجام شده و مدارك 5/0(/ بهورز/ آموزش و پرورشیبهداشتمعاونت امتیاز) و همچنین توسط کارشناسان 5/0رابط بهداشتی مدرسه(
امتیاز).1موجود باشد(جمع 

و نکات دنود و نشان دهنده معاینات منظم و دوره اي باشمعاینات کارکنانی که در تهیه و توزیع مواد غذایی دخالت دارند باید موج
نیم امتیاز و  و بقیه موارد 4ردیف ) چک لیست بازرسی از بوفه مدارس36و 13، 11، 10و 9، 7، 4ردیف( مطابق.بهداشتی را رعایت نمایند

)متیازا2امتیاز( مجموعا0,25هرکدام
 آموزان کمک نماید مانند جشنواره غذا، مناسبت هاي تغذیه اي و .... براي آموزش و تشویق دانش وجود برنامه هاي خاص که به سالمت دانش

و عدم 5/0، یک یا دو برنامه 1آموزان و کارکنان به استفاده از مواد خوراکی سالم و استفاده نکردن از مواد خوراکی کم ارزش تغذیه اي بیشتر از دو برنامه 
زي تغذیه صفر امتیاز.اجراي برنامه هاي فرهنگ سا

 چک لیست 56و 47، 26، 21، 20، 19، 16، 14ردیف نظارت بر نحوه ي نگهداري، توزیع و مصرف مواد غذایی در مدارس مطابق با
امتیاز)0,25(هر کدام امتیاز2بازرسی از بوفه مدارس



ت آموزش و پرورش و تاکید بر برنامه ریزي، اجرا، پایش و با توجه به تفاهم نامه وزراي محترم بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و وزار
ارزشیابی مداخالت مورد نیاز براي ارتقاء سالمت و امنیت غذایی دانش آموزان با هدف تسهیل دسترسی دانش آموزان به وعده هاي غذایی 

ویا تعاونی / بوفه بهداشتی ایگاه هاي تغذیه سالمرس فاقد پادر مدا تعاونی هاي آموزشگاهی الزم است سالم، وجود پایگاه هاي تغذیه سالم وی
:هاي آموزشگاهی

به منظور فرهنگ سازي و همچنین آموزش دانش آموزان، فهرست مواد غذایی که مصرف آنها مجاز و یا غیر مجاز اعالم شده است در -
معرض دید قرار داده شود. 

غذایی که غیر مجاز اعالم شده ، الزم و ضروري است.نظارت مداوم به منظور پیشگیري ازمصرف و همچنین عرضه مواد -
و یا توسط سرایدار و ... عرضه می شود و یا دانش آموزان مواد خریداري مواد غذایی در محلی خارج از محیط مدرسه در مواردي که توجه: 

الزم و ضروري است.از منزل به همراه می آورند نیز آموزش و نظارت بر مصرف مواد غذایی غیر مجاز، غذایی را 

:مدارسی که فاقد پایگاه تغذیه سالم/ بوفه بهداشتی هستندچک لیست بهبود تغذیه در 

مالحظات

امتیاز
کسب شده

امتیاز 
کل

عنوان

12 چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه- 4

مشاهده مستندات  2

قابل مجازومواد غذایی ونوشیدنی سالمفهرست آیا 
فهرست مواد غذایی که در مدرسه موجود و عرضه 

در معرض دید دانش آموزان استغیر مجازعرضه آنها 
خیرهبلقراردارد؟

بازدید نظارت ومشاهده شرح 3

آیا نظارت و بازدید توسط مراقب سالمت/ رابط 
مرکز بهداشت و کارشناسان آموزش و پرورش و 

انجام مبنی بر عدم عرضه مواد غذایی غیر مجاز بهداشت
می شود؟

خیرهبل

" 2 نظارت می شود؟مواد غذایی ف رآیا بر مص
خیرهبل

"	 	 3 يهایدنیکالباس و نوشس،یعدم مصرف سوسایآ
شود؟یمتیگازدار در مدرسه رعا

مشاهده مستندات  2
آموزش دانش آموزان آیا مدرسه برنامه خاصی به منظور 

خیرهبلفرهنگ سازي تغذیه سالم دارد؟و 



است.12سوال و مجموع امتیازهاي این بخش 5این چک لیست شامل 
:موجود نیست اگر فضاي فیزیکی به عنوان پایگاه هاي تغذیه سالم/ بوفه بهداشتی ویا تعاونی هاي آموزشگاهی 

 امتیاز و وجود فهرست مواد غذایی که عرضه آنها 1در معرض دید قرار داشتن  فهرست مواد غذایی ونوشیدنی سالم و مجاز قابل عرضه در مدرسه
امتیاز)2( مجموع امتیاز1غیر مجازاست 

 و توسط کارشناسان مرکز و امتیاز1موزش و پرورشکارشناسان آ، توسطامتیاز1نظارت و بازدید توسط مراقب سالمت/ رابط بهداشت انجام
امتیاز)3( مجموع امتیاز1مبنی بر عدم عرضه مواد غذایی غیر مجاز بهداشت/ بهورز

 نخریدن مواد غذایی از دست فروشان اطراف و مصرف مواد غذایی مورد استفاده دانش آموزان و همچنین لقمه هاي خانگینظارت بر
امتیاز2مدرسه

 امتیاز)3( مجموع امتیاز1گازدار در مدرسه يهایدنیو نوشامتیاز1کالباس ،امتیاز1سیمصرف سوسعدم
 وجود برنامه هاي خاص که به سالمت دانش آموزان کمک نماید مانند جشنواره غذا، مناسبت هاي تغذیه اي و .... براي آموزش و تشویق دانش

و عدم 1، یک یا دو برنامه 2وراکی سالم و استفاده نکردن از مواد خوراکی کم ارزش تغذیه اي بیشتر از دو برنامه آموزان و کارکنان به استفاده از مواد خ
اجراي برنامه هاي فرهنگ سازي تغذیه صفر امتیاز.


