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. حمل شده اندقم که در چاپ این مجموعه زحمات بسیاري را مت
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پیشگفتار 
در ) HSE( استقرار و نگهداري سیستم مدیریت سالمت "در راستاي اجراي موفق آمیز برنامه کشوري 
و با بررسی و بومی کردن نظام مدارس مروج سالمت "مدارس و رتبه بندي و اعطاي ستاره به مدارس کشور 

)HPS (و ورود سایر بخش هاي سالمت به این برنامه با ادغام این دو اکنون به منظور بهره گیري بهتر
برنامه،امیدواریم شاهد هر چه بیشتر و بهتر بهره وري و ارتقاي سطح سالمت در مدارس کشور باشیم، در این 

برنامه مدرسه مروج سالمت یک حرکت جهانی است که منشاء و مبداء آن راستا باید به این نکته اشاره شود که 
. اعالم شده بود است1978سازمان جهانی بهداشت که در سال "2000سالمت براي همه تا سال "کار و برنامهابت

میالدي سازمان جهانی 2001درسال . یونسکو پیوند یافت"آموزش براي همه"با برنامه1990این برنامه در سال 
هدف . ، برنامه مراقبت مدرسه محور را آغاز نمودبهداشت در تعاملی چند جانبه با دست اندرکاران بین اللملی ذینفع

. عمده ي این نظام مراقبت، روزآمد نمودن اطالعات سالمت در دانش آموزان، والدین وکارکنان مدارس بود 
) EMRO(میالدي نشست مشورتی در مورد مدارس مروج سالمت در منطقه مدیترانه شرقی 2005در دسامبر 

کارشناسان حوزه سالمت مدارس و سایر مدیران مرتبط از کشورهاي منطقه برگزار گردید، در این نشست 
مدیترانه شرقی شرکت داشته و با تبادل تجربیات در مورد ارتقاي سالمت در مدارس در بین کشورها ودستیابی به 

عادي که یکی از مهمترین اب. بهترین رویکرد در زمینه طراحی شبکه مدارس مروج سالمت بحث و تبادل نظر نمودند
برنامه مدارس مروج سالمت در سطح . در این اجالس مورد بحث قرار گرفت، آموزش سالمت در مدارس بود

منطقه مدیترانه شرقی عالوه بر اینکه ابزار مناسبی براي یافتن اولویت ها، تثبیت برنامه ها و تامین منابع کافی براي 
ان تبادل نظریات را بین کشورهاي مختلف جهان فراهم کرده برنامه هاي نوجوانان، جوانان و مدارس می باشد، امک

این مدارس روند تغییرات رفتارهاي . و شرایط مناسبی را براي رقابت در بین کشورهاي منطقه بوجود می آورد
عادت هاي غلط غذایی، : این رفتارها در منطقه شامل. مخاطره آمیز سالمت را زیر نظر داشته و بررسی می کنند

یت بهداشت فردي، مخاطرات سالمت روان، بی تحرکی، رفتارهاي جنسی مخاطره آمیز، سوء مصرف مواد عدم رعا
هاي آموزشی را در این برنامه ابعاد وسیعی از سالمت در محیط.  و الکل، مصرف دخانیات و خشونت می باشد

سالمت روانی و سالمت اجتماعی ها از جمله محیط مدرسه، والدین و اولیاء، سالمت جسمی، برگرفته و تمامی جنبه
اکنون این برنامه به صورت پایلوت در جمهوري اسالمی ایران با هم . شودو معنوي دانش آموزان را شامل می

همکاري وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور آغاز شده و طی 
این مجموعه با عنوان دستورالعمل اجرایی . به خود گرفته استاي، روند توسعه آن شتاب بیشترينامهتفاهم 

مدارس مروج سالمت نیز حاصل این تفاهم نامه و همکاري است که براي اجراي بهتر برنامه در اختیار همکاران  
دکتر محمد اسماعیل مطلق . قرار می گیرد

مدیر کل سالمت جمعیت، خانواده و مدارس
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مقدمه
تغییر در شیوه زندگی و نابودي محیط زیست . ردم یکی از چالش هاي عمده کشورها استامروزه تامین سالمت م

بسیاري . بیماري هایی مانند سرطان، بیماري هاي قلبی، دیابت و ایدز در حال افزایش هستند. ه استدادهمه را تحت تاثیر قرار 
ی ان و نوجوانانکودک.از طریق آموزش، ارتقاء سالمت و اقدام هاي حمایتی قابل پیشگیري استو اختالالت ها بیماري از این 

ن براي بازي و تمرین و حمایت عاطفی براي رشد شخصیتی، تکامل که با آموزش کافی، رژیم غذایی متعادل، مکان سالم و ام
این جوان از . یک جوان آگاه و مطلع، عزت نفس باالیی دارد. ندستهد براي مواجه با چالش هاي آینده زندگی آماده ترنمی یاب

ضروري است تا .ی باشدو توانایی حل مسئله در شرایط دشوار زندگی را دارا مسیگار، مواد مخدر و الکل دوري می جوید
.را دارندحامی سالمت رفتار سالم در محیط هاي پرورشبراي حمایت کافی اطمینان حاصل شود که کودکان فرصت و 

تمام آناین . به احتمال زیاد در طول زندگی خود به آن پایبند خواهند بودمی آموزنددانش آموزانی که شیوه زندگی سالم را 
."توانمند شدن و قابلیت تصمیم گیري و انتخاب"باید به آن توجه کردرس مروج سالمت امدکه در است يچیز

رسالت 
مدیریت سالمت محور در زمینه ارایه خدمت به نوجوانان و جوانان در راستاي ارتقاي کیفیت زندگی این گروه سنی با 

رسالت مدارس جانبه ایشانجنسیت مورد نظر و مشارکت همهتاکید بر اقدامات پیشگیرانه منطبق با فرهنگ جامعه و متناسب با
آید ست که در تعامل با همه نهادهاي متولی این گروه به دست میوظیفه اصلی ما ارایه استانداردهایی.مروج سالمت می باشد

.هد شدسازي خدمات قابل ارایه در نظام سالمت براي این گروه مخاطب به طور مستمر پایش خواوبراي هماهنگ

تعریف 
HPS کردیآموزان و با روبا مشارکت فعاالنه اولیاء، مربیان و دانشبه منزله یک نظام براي ارتقاي سالمت است که

و آموزش همسانان و همساالن،  منجر ) Selfcare(آموزان در زمینه مراقبت از خود، فرهنگ خود مراقبتی توانمند سازي دانش
. ها و توانمندسازي مردم در مورد سالم زندگی کردن، سالم کارکردن و آموزش با کیفیت خواهد شدافزایش ظرفیتبه 

فواید مدرسه مروج سالمت
: پیام روشن مدرسه مروج سالمت این است که

اعتماد به نفس، عزت نفس، ارتباطات و مهارت هاي ارتباطی براي رفاه و سالمت روانی حیاتی هستند .
استضروري در سالمتمهم دانش آموزان جهت اتخاذ  تصمیم گیري ها ي توانمند سازي.
تشویق دانش آموزان به ورود در تصمیم گیري ها بسیار مهم است.
 کندمی ایجادبه سالمت کامل دستیابیدر مدرسه دانش آموزان را براي هیادگیري و تجربزمینه .
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شده در دوران کودکی و نو جوانی در طول زندگی ادامه پیدا به احتمال زیاد رفتارهاي بهداشتی و ارزش هاي کسب
.می کند

اهداف 
:هدف کلی 

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

بیان در زمینه مفاهیم ارتقاي سالمت نوجوانان و جوانان و ساختار مدارس و مراولیاء،پرسنل،آموزانتوانمند سازي دانش.1
مروج سالمت 

هاي آن در سطح کلیه مدارس کشور ارائه خدمات سالمت در یک مجموعه ادغام یافته وارتقاي شاخص.2
ت در سطوح ملی و تبه بندي مدارس مروج سالمرریزي، ارزشیابی وبه منظور پایش، برنامهطراحی سیستم گردآوري دادها.3

اي منطقه
آموزان مبتال به اختالالت و مشکالت سالمتی بهبود وضعیت بیماریابی و درمان دانش.4
آموزانالگوهاي تغذیه اي دانشبهبود .5
آموزان آمیز سالمت در دانشپیشگیري از رفتارهاي مخاطره.6
بهبود شرایط فیزیکی و بهداشت محیط درمدارس .7
وزان، کارکنان، اولیاء و مربیان در زمینه ارتقاي سالمت نوجوانان و جوانان و جامعه در قالب آمافزایش مشارکت دانش.8

گیري برنامه داوطلبان سالمت شکل
اي در کشورهاي مدیترانه شرقی براساس شواهد و هاي ملی ومنطقهها براي ایجاد شبکهدستیابی به بهترین مدل و مکانیسم.9

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

اي و منطقه

چگونه مدرسه مروج سالمت داشته باشیم ؟
اجرا,برنامه ریزي،آگاهیبراي رسیدن به مدرسه اي که ارتقا دهنده سالمت است وما آن را مروج سالمت می نامیم  

ومواد آموزشی در بسیاري از مدارس از گذشته جنبه ارتقا برنامهقابل ذکر است که .وارزیابی براي موفقیت برنامه ضروري است
.اما این میزان به حد ایده آل آن نرسیده استاستسالمت داشته 

:آگاهیارتقاء 
هیئت مدیره و افراد جامعهآموزانمعلمین ودانش,اولیاءبراي و معرفی برنامه برگزاري جلسات اطالع رسانی ،
پخش برنامه ویدئویی مدارس مروج سالمت براي افزایش آگاهی عمومی
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 روز به روز برنامه هاي اجرایی در مدرسه کردن در مدرسه براي چک ب یک رابط یا هماهنگ کننده انتخاتشکیل کمیته و
 القا روحیه مشارکتی در بین اعضا مدرسه

:برنامه ریزي 
اري نشستی با حضور ذینفعان براي مشخص نمودن نیازهاي سالمت ومشکالت موجود در مدارس برگز
 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 مکانیسم پایش وارزشیابی مربوطه 
:ا اجر

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

با استفاده از تجربیات برنامه هاي . به این ترتیب شما می دانید که چه می کنید و به کجا می رویدمقوله اي کامال الزامی است و
انتقادات، نظرات و نتایج وسنجیدبهاي کار راها وقوتضعفیدتوانمیشما . ریزي کنیدقبلی براي فعالیت هاي آینده بر نامه

چک لیست می تواند . دترین کار براي ارزیابی وضع موجود استفاده از چک لیست می باشساده.اعالم نماییدرا به مدرسه 
.شامل هر چیزي که در برنامه عملیاتی مدرسه هست باشد

سالمت موارد اثر بخش در برنامه مدارس مروج
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 هیئت مدیره مسولین و پشتیبانی
 تعیین کمیته کاري یا هماهنگ کننده براي نظارت بر اجرا
منطقه اي متناسب با الگوي کشوري داشتن برنامه هاي
مسائل و ثبت مشکالتی که در حین اجراي برنامه بوجود می آید،و تنظیم برنامه عملیاتیبه روز آوري اطالعات ، ارزیابی.
اولیاءو مدرسه بسیاري از افراد هیئت مدیره (متعهد و مطلع در امر آموزش، عالقمندتشکیل شبکه ذینفعان :منابع انسانی
)ی دارند که می توان از آن استفاده نمودصارت ها و دانش خامه
درختانگیاهان، (. هم ندارند به تقویت وپیشبرد برنامه  کمک می کنندفراوان منابع مختلفی که نیاز به هزینه :منابع مادي ،

را حال اعضاي جامعه مدرسه ، در عینمفید باشدمحیط مدرسه سازي و سالمت زیبا در پوسترها و دیگر منابع که می تواند 
)دهدآموزش

حمایت ازمعرفی و هایی براي کارگاهبرگزار در مراحل اولیه :آموزشیفعالیت هايhps.و یآموزشيازهاینییشناسا
سطح آگاهی در مورد مطالب مختلف بهداشتی از جمله بیماري هاي آمیزشی، ایدز، جهت افزایشبرنامه هاي آموزشیبرگزاري 
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نقش hpsدر توسعه کسانی که همچنین شناسایی وخدر، سوء تغذیه و مزایاي استفاده از شیوه هاي زندگی سالممواد م
.کلیدي دارند

: ترین آنها عبارتند ازکه متداولنماینددر مدارس را به صور مختلف اجرای آموزشهاي برنامهمربیان وداوطلبان می توانند 
تاثیر آموزش در ذهن و ضمن برخورد با نمونه هاي عینی آن که در اینصورتاي مناسبهآموزش با استفاده از فرصت

ظهور یک بیماري قابل سرایت، رعایت بهداشت فردي، حفظ بهداشت دانش آموز بیشتر خواهد بود مانند آموزش در زمان
شود و به ذهن آثار آن را متوجه میاش باشد بهتر معنی بیماري و کالسیبیماري همشاهد آموزي که خود دانش.محیط کالس

.شودآموزي که به طور ذهنی از عوارض بیماري عفونی برایش صحبت میسپارد تا دانشمی
متناسب با نیازهاي آموزشی دانش آموزانیهاي آموزشاستفاده از کتب و جزوه
و تشکیل جلسات تحلیلی یسینو، تمرینات، نقاشی، خالصهمسابقههاي سازمان یافته مثل آموزش از طریق برنامه
 بحث کالسی و آموزش دسته جمعی
 مثل اجرا و توضیح مسایلی در زمینه پیشگیري از حوادث، مقررات ایمنی و یا ان و همساالن،آموزدانشآموزش توسط

واکسیناسیون 
 هاي استفاده طریق آموزشآموز را از، مشکالت بهداشتی دانشوداوطلبان سالمتان و مراقبانمراقبگردش علمی که در آن

.از فرصت برایش بیان کنند
 هاچگونگی مسواك زدن دندانماننددهنده،آموزشتوسطنمایش اجراي تاتر و از طریق
هاي اولیه و مقررات ایمنیهایی در زمینه بهداشت دهان و دندان، کمکتشکیل نمایشگاه
استفاده از وسایل کمک آموزشی مثل تابلو، کارت،عکس و...
هاها و بحثاز طریق کنفرانس

دار و مشخص محدود کرد بلکه باید توان در چارچوبی از مسایل شمارهبدیهی است که برنامه آموزش سالمت مدارس را نمی
.کند اندیشیدکه رضایت منطقی وي را فراهم میهاي اجتماعی، مذهبی، فرهنگی جامعه،آموز و زمینهبیشتر به نیازهاي دانش

ومستندات الزم در مدرسه مروج سالمتمدارك 
دستورالعمل اجرایی مدرسه مروج سالمت)1
اولیاءویژه دانش آموزان ، کارکنان و برنامه مدون آموزشی براساس نیازسنجی)2
پرونده سالمت مدرسه)3
آیین نامه بهداشت محیط و ایمنی مدرسه)4
دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم)5
دفتر معاینات دانش آموزان)6
مه سالمت دانش آموزانشناسنا)7
شناسنامه سالمت کارکنان)8
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برنامه حضور وفعالیت هاي مشاورروانی اجتماعی)9
دفتر ثبت وقایع روزانه و گزارشات)10
جدول فعالیت هاي فوق برنامه)11
دفتر گزارش روزانه فعالیت هاي بهداشتی)12
منابع آموزشی مورد نیاز)13
چک لیست ارزیابی مدرسه مروج سالمت)14
بی مدرسهفرم هاي خود ارزیا)15
فرم صورت جلسات شوراي بهداشتی)16
)بهداشتیاران و پیشگامان(آمار داوطلبین  سالمت دانش آموزي)17
گزارش فعالیت هاي داوطلبین)18
فرم هاي گزارش موارد بیماري)19
فرم و دستورالعمل تکمیل فرم گزارش حوادث)20
برنامه آموزشی ومراقبت کارکنان)21
برنامه هاي جلب مشارکت)22
...درمانی،مراکز فرهنگی، مراکز ورزشی، موقعیت هاي خطرناك و-با توجه به مراکز بهداشتینقشه موقعیت مدرسه )23
فهرست اسامی تیم سالمت مدرسه وگزارش فعالیت هاي آن)24

دستورات اجرایی
حوزه ستاد تا مدارس مجري از تدوین وابالغ دستورالعمل
 مدرسه / منطقه / تشکیل کمیته هماهنگی در استان
 مدرسه / منطقه /  در سطح استان کمیته صدور ابالغیه جهت اعضاء شناسایی و
 اجراي مطلوب برنامه براساس دستورالعمل ارسالی در مدارس مجري برنامه مروج سالمت
تهیه و تدوین محتواي آموزشی جهت دانش آموزان ، کارکنان و اولیاء
 گانه مدارس مروج سالمت 8براساس اجزاي  جهت توجیه اعضاء) کارگاه(برگزاري جلسات و اقدامات آموزشی
 جلب مشارك درون بخشی و برون بخشی به ویژه دانشگاه علوم پزشکی استان  و شهرداري
 نظارت بر اجراي برنامه مروج سالمت
 براساس جدول ذیلانتخاب مدارس مجري

نام ردیف
شهرستان/شهر

نام نام مدیردرسهنام مجنسیتمقطع تحصیلیروستاییشهريناحیه/منطقه 
مراقب

تعداددانش 
آموزان

شماره 
تلفن

آدرس
پسردخترراهنماییابتدایی

1
2
3
4
5
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6
7
8

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

.باشنددر اولویت می،مربیان فعال
اي پایگاه تغذیه سالم و اتاق بهداشت باشندمدارس دار،درصورت امکان.
در مدرسه فعال یا قابل سازماندهی وفعال سازي باشد) بهداشتیاران و پیشگامان(آموزي هاي بهداشتی دانشتشکل .
 مناسب و استاندارد بوده )  هابویژه سرویس هاي بهداشتی و آبخوري(مدرسه از لحاظ ایمنی و وضعیت بهداشت محیط

.طفاء حریق و جعبه کمکهاي اولیه در مدرسه موجود باشدو کپسول ا
درصورت امکان مدارس منتخب داراي خدمتگزار یا سرایدار موظف باشند.
مدارس مجري از مشاور تمام وقت یا نیمه وقت برخوردار باشند.

درمان  و آموزش پزشکی،تعهدات وزارت بهداشت 
تاستند مدارس مروج سالم/ 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(تهیه و تامین کتاب هاي آموزشی دانش آموزان تحت پوشش برنامه-
مجريو توجیهی استان هايبرگزاري کارگاه آموزشی -
یا تندیس مدارس ممتاز مروج سالمتنشان تهیه  و تامین  -
تهیه و تامین بسته هاي آموزشی جهت کارکنان مدارس تحت پوشش برنامه-
تهیه و تامین  شناسنامه سالمت کارکنان مدارس و دانش آموزان تحت پوشش برنامه-
تهیه و تامین  پرونده سالمت مدرسه-
ارت و پایش طرحنظپیگیري،-
همکاري در اجرایی برنامه اختتامیه-

تعهدات وزارت آموزش و پرورش
ابالغ دستورالعمل به استان هاي مجري-
همکاري در برنامه هاي آموزشی و توجیهی-
پایش براجراي برنامهنظارت و-
برگزاري کارگاه و جلسات  توجیهی جهت مجریان طرح-
رنامه به مدارس تحت پوشش و استان هاي مجريابالغ  اعتبارات در راستاي اقدامات ب-
و توزیع منابع آموزشیتامین ،همکاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه-
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)کمیته هاي راهبري(ساختار وگردش کمیته هاي مدارس مروج سالمت
وسعه این مدارس وتحقق براي پیشبرد برنامه وسازمان دهی مدارس مروج سالمت به ساختاري نیاز داریم که به ت

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

.ذي نفع خواهند بود
ملی سطح

:ذي نفعان کمیته اي مرکب از 
در وزارت آموزش وپرورش

 قائم مقام تربیت بدنی و تندرستی یا نماینده تام االختیار ایشان
مدیر کل دفتر سالمت
توسعه و تجهیز مدارس کشور،رئیس سازمان نوسازي
 دفتر سالمتکارشناس مسوول سالمت
نجمن اولیا ومربیانرئیس سازمان ا
تربیت بدنیفتر مدیر کل د
توسعه و تجهیز مدارسسازمان نوسازيکارشناس مسوول ،
مدیر کل دفتر تالیف کتب درسی

دروزارت بهداشت
 یا نماینده تام االختیار ایشانبهداشتیمعاون
 مدیر کل سالمت خانواده، جمعیت و مدارس
رئیس مرکز سالمت محیط و کار
 رساداره سالمت نوجوانان،جوانان ومدارییس
 سالمت نوجوانان،جوانان ومدارسکارشناس مسوول
سالمت محیط وکارکارشناس مسوول
 آموزش سالمتکارشناس مسوول
توسعه شبکهکارشناس مسوول
سازمان هاي دیگر همکار

ذینفعان خارجی 
اداره کل سالمت شهرداري
سازمان بهزیستی
شوراي سیاست گذاري سالمت صدا و سیما
سازمان ملی جوانان

وظایف کمیته ملی 
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تدوین و بازنگري خط مشی مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش-
تعهد به انجام فعالیت هاي مرتبط با برنامه مدارس مروج سالمت-
ر کشورریزي براي اجرا و استقرار برنامه مدارس مروج سالمت بر اساس گزارش نیاز سنجی هاي مربوطه در سراسطرح-
تهیه و ابالغ دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز برنامه  به کمیته هاي استانی-
صدور ابالغ براي مجریان استانی-
برآورد هزینه ها و ابالغ اعتبارات-
تعیین امکانات موجود در سطح کشور-
با مشارکت کمیته هاي استانی، بازنگري وتولید منابع و محتواي آموزشی و توجیهی براي دانش آموزان، کارکنان و اولیا-

شهرستانی و مدارس
توزیع منابع آموزشی با توجه به نیاز استان -
تدوین آیین نامه مدارس مجري طرح وضوابط اعطاي نشان به مدرسه-
طراحی برنامه هاي آموزشی وتفریحی در سطح کشور-
ت نیاز اجراي دوره ها وبرنامه هاي آموزشی برنامه ریزي دوره ها وکارگاه هاي آموزشی مربیان ودانش آموزان و در صور-

و همایش ها 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-
ی سالمت مدارسمشارکت در تدوین کوریکولوم آموزش-
)باز نگري چک لیست هاي ممیزي داخلی و خارجی/ تدوین( طراحی نظام پایش وارزشیابی اجراي برنامه در سطح کشور-
هدایت، نظارت و پایش و ارزشیابی اجراي برنامه در سطح کشور-
تهیه، تامین و بازنگري شناسنامه سالمت کارکنان، دانش آموزان و پرونده سالمت مدارس -
)در صورت نیاز ( ري دوره اي برنامه و اصالح آنبازنگ-
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-

توجه
فرهنگی -کارشناسان مسئول تربیت بدنی، مشاور امور بانوان، فعالیت اردویی: توجه به محتوي جلسات از آموزش و پرورشبا 

کارشناسان مسئول : و هنري، آموزش ضمن خدمت، تالیف کتاب هاي درسی و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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به عنوان عضو موقتی در جلسات روان سالمت ها، مرکز فوریت ها، ، بهبود تغذیه، مرکز مدیریت بیماري میانساالنسالمت 
.این موضوع کمیته هاي استانی و شهرستانی را نیز  شامل می شود. 1حضور خواهند داشت

سطح استانی
:ذي نفعان کمیته اي مرکب از 

آموزش وپرورشسازمان در 
 رئیس گروه تربیت بدنی
ر ایشانمعاون آموزشی یا نماینده تام االختیا
سالمت رئیس گروه
 انجمن اولیا ومربیانکارشناس مسوول
توسعه و تجهیز مدارسسازمان نوسازيکارشناس مسوول ،

ی، درمانی بهداشتدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 یا نماینده تام االختیار ایشانمعاون بهداشتی
 سالمت نوجوانان،جوانان ومدارسکارشناس مسوول
آموزش سالمتکارشناس مسوول
و کارسالمت محیط کارشناس مسوول

ذینفعان خارجی 
 مسئولین استانداري
شوراي تامین بهداشت استان

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

الزم به کمیته ملی
اخذ سیاست ها، برنامه ها و دستورالعمل ها از کمیته ملی و ابالغ به کمیته هاي شهرستانی-
توزیع و تخصیص  اعتبارات  در سطح استان-
تولید منابع و محتوي آموزشی-
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-
تولید منابع و محتواي آموزشی -
تانطراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی و تفریحی در سطح اس-

مانند برنامه ارتقاي سالمت کارکنان و یا پایگاه تغذیه .. .در زمان برنامه ریزي و اجراي فعالیت هاي مرتبط با سالمت میانساالن، بهبود تغذیه، سالمت روان و١
.سان مسئول میانساالن، تغذیه و روان در تمام جلسات ضروري استحضور کارشناسالم  
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برنامه ریزي دوره ها وکارگاه هاي آموزشی در سطح استان و در صورت نیاز اجراي آموزش ها براي کمیته هاي -
شهرستانی

نظارت برحسن  اجراي برنامه در سطح شهرستان ها-
آموزش به ممیزان داخلی و خارجی در سطح شهرستان-
هدایت، نظارت و پایش وارزشیابی برنامه در سطح استان-
رش نتایج ممیزي هاي داخلی و خارجی و رتبه بندي مدارس و اعالم آن به کمیته ملیاخذ گزا-
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-
جام سایر اموري که بر حسب مورد از طرف کمیته ملی اعالم می گرددان-

منطقه اي/ سطح شهرستانی
مطابق با کمیته استانیذي نفعانکمیته اي مرکب از 

ذینفعان خارجی 
 مسئولین فرمانداري
شوراي تامین بهداشت شهرستان
مساجد، شهرداري و( مسئولین کانون هاي فرهنگی، هنري. (............

وظایف کمیته شهرستانی
نیاز سنجی و تعیین امکانات و مشکالت موجود در سطح شهرستان-
اخذ سیاست ها، برنامه ها و دستورالعمل ها از کمیته استانی و ابالغ به کمیته هاي مدارس-
اخذ نقطه نظرات و باز خوردها از کمیته هاي مدارس و ارائه پیشنهاد ها و نظرات به کمیته استانی-
مدارس مجري در سطح شهرستانتعیین-
برآورد هزینه ها در سطح شهرستان-
بررسی مشکالت موجود وبرنامه ریزي براي رفع آنها در سطح شهرستان-
طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی و تفریحی در سطح شهرستان-
ي نشان مشارکت دربازنگري وتدوین شرح وظایف وآیین نامه اجرایی مدارس مجري برنامه وضوابط اعطا-
برنامه ریزي واجراي دوره ها وکارگاه هاي آموزشی در سطح شهرستان و در صورت نیاز اجراي آموزش ها براي -

کمیته هاي مدارس
: اعضاي نیم ممیزي خارجی عبارتند از کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان شامل( تشکیل تیم ممیزي خارجی-

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

و اعالم رتبه مدارس به کمیته استانی) ممیزي خارجی ( پایش وارزشیابی مدارس مجري طرح-
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یابی برنامه در سطح شهرستانهدایت، نظارت و پایش وارزش-
نظارت بر حسن اجراي برنامه در سطح مدارس و در صورت نیاز ارائه مشاوره هاي فنی به مدارس مجري برنامه -
همکاري و پیگیري رفع مشکالت ایمنی، سالمت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از طریق مرکز بهداشت و اداره -

شهرستانکل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس 
ارسال گزارش جلسات و عملکرد به سطح باالتر-
انجام سایر اموري که بر حسب مورد از طرف کمیته استانی اعالم می گردد-

سطح مدرسه
: مرکب ازکمیته  سالمت مدرسه 

 رئیس کمیته ( مدرسهاجرایی مدیر مدرسه یا معاون(
 دبیر ( مدرسهرابط بهداشتمربی بهداشت یا(
مدرسهپرورشیمراقب
نمایندگان معلمین مدرسه
منتخب داوطلبان سالمت
یا شوراي دانش آموزي مدرسه نمایندگان دانش آموزان
مسؤول بوفه وتهیه وتوزیع مواد غذایی
نماینده شوراهاي محلی
 نماینده انجمن اولیاومربیان

:توجه
نی و با توجه به نیازهاي بهداشتی و ماهیت جامعه اعضا کمیته مدرسه با نظر و صالحدید رئیس کمیته مدرسه و کمیته شهرستا

این تیم رهبري و هدایت  فعالیت هاي سالمت را در مدرسه به عهده دارد  و کارکنان و دانش آموزان . قابل افزایش است
. مدرسه را جهت ترویج مفهوم مدارس مروج سالمت آماده می کند

:فعالیت تیم مدرسه شامل موارد زیر خواهد بود
ریت در توسعه و ایجاد یک دیدگاه مشترك و تدوین یک برنامه عملیاتیمدی
تهیه برنامه زمانبندي براي اجراي برنامه
 اجراي برنامه مطابق برنامه عملیاتی و زمانبندي
 طراحی شیوه نظارت بر فعالیت هاي انجام شده از برنامه عملیاتی و تعیین مسئولیت ها براي اجراي فعالیت ها به طور

کار آش
تهیه گزارش فعالیت ها ي انجام شده
 تشریح وظایف و توقعات اعضاي تیم  و نیز زمان برگزاري جلسات
 هدایت یا هماهنگی در جهت ارایه روش هاي ارائه اطالعات به کارکنان مدرسه و اعضاي جامعه و برنامه ریزي و اجراي

دوره هاي آموزشی براي دانش آموزان، اولیا و کارکنان
راري ارتباط با کارکنان بخش آموزش و بهداشت و درمانبرق.
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.عضو دارد14تا8به طور ایده آل تیم سالمت مدرسه بین 
وظایف کمیته مدرسه

تدوین و تعهد خط مشی سالمت مدرسه توسط مدیر مدرسه و نصب آن در محل هاي قابل دید در مدرسه-
برآورد وپیگیري تامین منابع آموزشی-
ي بهداشتی مدرسهبرآورد نیاز ها-
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 -
بررسی مشکالت موجود وبرنامه ریزي براي رفع آنها در سطح مدرسه-
روشی که رهبران جامعه و دولت می توانند از آن طریق مدارس را به مکان هاي سالم تر و امن تر تصمیم گیري در مورد -

مبدل سازند مانند ساختن توالت هاي بهداشتی، کاهش تردد وسایل نقلیه در جاده ها و خیابان هاي مجاور مدرسه، 
جمع آوري زباله ها و برطرف کردن سایر آلودگی ها

داشتی موجود در سطح محله وبرنامه ریزي براي رفع آنها از طریق جلب مشارکت جامعهبررسی مشکالت به-
ارایه پیشنهاد براي بازنگري وتولید منابع و محتواي آموزشی -
برنامه ریزي فعالیت هاي داوطلبانه  -
رکنان، نماینده اولیاء        رابط بهداشت مدرسه، نماینده معلمان و کا/ تشکیل تیم ممیزي داخلی مدرسه متشکل از مراقب سالمت-

دانش آموزاندانش آموزان و نماینده 
oیک نفر از افراد تیم باید به عنوان سر ممیز انتخاب شود
o غ داشته باشندباید از طرف مدیر مدرسه ابالتیم کلیه اعضا

برنامه ریزي براي انجام دوره اي ممیزي داخلی -
کاري با ممیزان خارجیهم-
راي برنامه ها ي ارایه خدمات ومراقبت هاي سالمت وآموزش سالمت در سطح مدرسهنظارت بر اج-
باموضوعات سالمت و طراحی دوره هاي آموزشی و تفریحی در سطح ...نمایش و،برگزاري نمایشگاه، بسیج، مسابقات-

مدرسه
برنامه ریزي براي مشارکت داوطلبان در برنامه هاي ملی ومحلی سالمت-
باط بین مدرسه و برنامه هاي مراکز بهداشتی، درمانی کمک به افزایش ارت-
نظارت بر اجراي برنامه مراقبت هاي سالمت کارکنان-
همکاري و پیگیري رفع مشکالت ایمنی، سالمت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از طریق کمیته هاي شهرستانی-
ترده کشی و تععین انتظاماتبرداشتن گام هایی به منظور ارتقاي ایمنی و امنیت مدرسه مانند -
تهیه گزارش و تشویق اعضا به ادامه کار-
ارسال گزارش جلسات به سطح باالتر-
انجام سایر اموري که بر حسب مورد از طرف کمیته شهرستانی اعالم می گردد-
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زمان و نحوه ي تشکیل جلسات کمیته ها
زمان تشکیل جلسات 

 در در طول سال  تحصیلیبار2حداقل ( ماه یکبار 6کمیته کشوري هر(
 بار4حداقل ( ماه یکبار 3کمیته هاي استانی  هر(
 بار6حداقل ( ماه یکبار 2کمیته هاي شهرستانی  هر(
 بار9حداقل ( کمیته هاي مدرسه  هر ماه یکبار(

: توجه
.در صورت نیاز تعداد جلسات کمیته ها افزایش خواهد یافت

نحوه ي تشکیل جلسات
اید حداقل با تعداد نصف بعالوه یک نفر تشکیل گرددکمیته ها ب

رئیس و دبیر کمیته باید در جلسات حضور داشته باشند
یکبار تعیین و یا قابل هر سال/ ماه6رئیس، دبیر و منشی کمیته ها با توافق و بنا به صالحدید اعضاي کمیته ها و هر اعضاء، 

.تغییر خواهند بود
به مدارس ننشافرآیند ارزیابی واعطاي 

تیم این چک لیست توسط . چک لیست ممیزي داخلی در اختیار مدرسه قرار داده خواهد شد،مدارسانتخاب بعد از 
این کمیته موظف است چک لیست را بررسی . می شوداطالع دادهمنطقه اي/ کمیته شهرستانینتیجه به تکمیل و ممیزي مدرسه 

در صورت عدم کسب حداقل امتیاز . چک لیست هاي مربوطه انجام دهدازبا استفاده ممیزي خارجی را در اولین و
مجدد پس از آن. ، به مدرسه فرصت داده می شود تا براي رفع مشکالت اقدام نماید)امتیاز کل100امتیازاز 55حداقل (الزم

حداقل و در صورت کسب خارجی نهاییپس از انجام ممیزي . انجام خواهد شدو به دنبال آن ممیزي خارجی ممیزي داخلی 
در تمام مراحل فوق دو طرف (. بندي خواهد شدبه عنوان مروج سالمت شناخته شده و به ترتیب زیر رتبه مدرسهامتیاز، 55

) باید با یکدیگر همکاري نموده و در تعامل باشند
 امتیاز91-100........................  ستاره5مدرسه مروج سالمت
امتیاز82-90........................  ستاره4ت مدرسه مروج سالم
 امتیاز73-81........................  ستاره3مدرسه مروج سالمت
 امتیاز64-72........................  ستاره2مدرسه مروج سالمت
 امتیاز55-63........................  ستاره1مدرسه مروج سالمت

:توجه
.وابسته استنهایی ر سال تکرار خواهد شد و اعطاي مجدد نشان به کسب امتیاز الزم در ممیزي خارجی این فرآیند ه-
.ستاره، از امتیاز ویژه اي نیز برخوردار خواهند شد5را کسب می کنند عالوه بر دریافت لوح 100مدارسی که امتیاز -
:نی کهامتیاز ها در هر بخش نیز ضروري است، به این  مع% 55کسب حداقل-

o در بخش ارائه خدمات بالینی در مدرسه 7مدرسه باید در بخش برنامه جامع آموزش سالمت حداقل در ممیزي داخلی ،
، در بخش تحرك فیزیکی و 7، در بخش بهبود تغذیه در مدارس حداقل 12، در بخش سالمت محیط مدرسه حداقل 9حداقل 
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، در بخش خدمات سالمت روان و مشاوره اي 4مت کارکنان حداقل ، در بخش ارتقاي سال3فعالیت بدنی در مدارس حداقل 
دانش جامعه در برنامه هاي سالمت در مدرسه و شبکه داوطلبان سالمت الدین وومشارکت و در بخش 7در مدارس حداقل 

.امتیاز کسب کرده باشد6حداقل نیز آموزان
o همچنین مدرسه باید در بخش برنامه جامع .ص داردامتیاز به مدیریت مدرسه مروج سالمت اختصا3در ممیزي خارجی

، در 11، در بخش سالمت محیط مدرسه حداقل 8، در بخش ارائه خدمات بالینی در مدرسه حداقل 6آموزش سالمت حداقل 
، در بخش ارتقاي 4، در بخش تحرك فیزیکی و فعالیت بدنی در مدارس حداقل 6بخش بهبود تغذیه در مدارس حداقل 

الدین ومشارکت و در بخش 6، در بخش خدمات سالمت روان و مشاوره اي در مدارس حداقل 5نان حداقل سالمت کارک
.امتیاز کسب کرده باشد6نیز حداقل دانش آموزانجامعه در برنامه هاي سالمت در مدرسه و شبکه داوطلبان سالمت و

:چک لیست هاي ممیزي خارجی دو بخش است
کد مدرسه که توسط مسئول ملی برنامه به مدرسه ،خصات عمومی مدرسه شامل نام مدرسهمربوط به مش"الف "چک لیست 

پسرانه ،دخترانه(نوع مدرسه تحصیلی،مقطع، )شهري، روستایی یا عشایري( تعلق می گیرد،آدرس و شماره تلفن مدرسه، منطقه
به تفکیک جنس و پایه دانش آموزان،هاکالستعداد،تعداد دانش آموزان به تفکیک پایه تحصیلی،ام مدیر مدرسه، ن)یا مختلط

ان، دانش مراقباولیا، ( تحصیلی، تعداد کالس ها به تفکیک پایه تحصیلی، تعداد افراد مشارکت کننده در ارتقاءسالمت مدرسه 
ان، مراقبا، اولی( تعداد اعضا آموزش دیده تیم مروج سالمت در مدرسه، )، افراد شوراهاي محلیکارکنانسایرمعلمان وآموزان، 

تعداد دانش آموزانی که بطور فعال در برنامه هاي مروج سالمت ،)، افراد شوراهاي محلیکارکنانسایرمعلمان ودانش آموزان، 
،  مراقب سالمتنام ،منطقه آموزش وپرورش و پایه تحصیلی،  مساحت مدرسه وفضاهاي آموزشی،درگیرند به تفکیک جنس

. تعدادمعلمین  وسایر کارکنان،تعداد داوطلبان دانش آموزي،اجرا می شود مانند بهداشتیارانهاي بهداشتی که در مدرسه طرح
: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
ارتقاي سالمت کارکنان مدرسه.6
در مدرسهمشاوره اي سالمت روان و خدمات .7
دانش آموزان جامعه در برنامه هاي سالمت در مدرسه و شبکه داوطلبان سالمت الدین وومشارکت .8

بودجه،قوانین و مقررات مالی
دفتر 1290009ردیف 30302وزارت آموزش و پرورش و برنامه دفتر سالمت و پیشگیري127500اعتبارات از ردیف 

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

چک لیست ممیزي داخلی

هافعالیت
امتیاز 

کل
امتیاز

هکسب شد
مالحظات

13درسهبرنامه جامع آموزش سالمت در م-1
و نصب  نشان  وجود یک برد که در آن عناوین آموزشی مشخص باشد

مدرسه مروج سالمت در مدرسه
2

و نشان مشاهده تابلوي اطالع رسانی
مدرسه

 با اولیاءو کارکنان ،معلمان،آموزانتوجیهی دانشآموزشی برگزاري جلسات
رشناسان بهداشت مدارس شهرستان حضور کا

2
مشاهده مدارك و مستندات

 8براي هر جزء از اجزاي وجود مطالب و منابع آموزشی مرتبط با سالمتی
ي ااز محتواولیاءدانش آموزان، معلمان، کارکنان و و مطلع بودن HPSگانه 
آنها

4
مشاهده محتوي آموزشی موجود

 مشاهده مستندات و گزارش مراسم1هاي بهداشتی ی طبق تقویم مناسبتهاي بهداشتفعالیتبرنامه اجراي
 هاي بهداشتی ویژه ارائه آموزشجهتبرنامه ریزي و هماهنگی

در قالب سخنرانی، مسابقات، نمایش اولیاءو کارکنان ،، معلمانآموزاندانش
...و

4
مشاهده برنامه آموزشی و مستندات آن

17در مدرسهارائه خدمات بالینی -2
2آموز وجود یک شناسنامه سالمت براي هر دانش

 مطابق دستورالعمل ایمنسازي2آموزان مدرسه واکسیناسیون دانشپیگیري و تکمیل
 و شناسایی موارد نیازمند ارجاعمعاینات غربالگري دانش آموزانانجام

2
مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت 

دانش آموز
مطابق مقررات بهداشت حرفه اي2در مدرسه با تجهیزات کاملهاي اولیه کمکجعبهوجود
 مطابق مقررات بهداشت حرفه اي1هاي اولیه نفر فرد آموزش دیده براي انجام کمکیکوجود حداقل
 پیگیري موارد ارجاع شده

2
مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت 

دانش آموز
آئین نامه بهداشت محیط 28مطابق ماده 2کاملشت مجهزوجود اتاق بهدا
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مدارس
به طور منظم ویا با برنامه مدرسهرابط بهداشت در / وجود مراقب سالمت

2تعیین شده
مطابق آئین نامه اجرایی تامین، حفظ و 
ارتقاي سالمت جسمی، روانی و اجتماعی 

دانش آموزان
 دستورالعمل پرونده سالمت مدرسهمطابق2سالمت مدرسه پرونده تکمیل
22سالمت محیط در مدرسه-3
مکان و فضاي مناسب مدرسه

2
آئین نامه 33و 17، 16، 1-3مطابق ماده 

بهداشت محیط مدارس
فضاي مناسب کالس ها، آزمایشگاه و...

2
آئین نامه بهداشت محیط 8و 6، 5، 4ماده 

مدارس
آئین نامه بهداشت محیط مدارس19ماده 4و آبخوري بهداشتیدسترسی به آب آشامیدنی سالم
آئین نامه بهداشت محیط مدارس20ماده 2هاي بهداشتیدستشویی و توالت
آئین نامه بهداشت محیط مدارس21ماده 1دفع بهداشتی فاضالب
ها، آزمایشگاه ووجود نور و حرارت کافی، صدا، رطوبت، تهویه کالس.......

2
آئین نامه بهداشت 33و 13، 12ماده 

محیط مدارس
آئین نامه بهداشت محیط مدارس24ماده 2ایمنی محیط مدرسه
آئین نامه بهداشت محیط مدارس25ماده 1هاي کافی دفع بهداشتی زباله و وجود سطل زباله
رعایت ایمنی و اقدامات مؤثر پیشگیري از حوادث

2
مه بهداشت محیط آئین نا15تا 9ماده 

مدارس
  نظافت و پاکیزگی محیط مدرسه

2
آئین نامه بهداشت محیط 31و 2ماده 

مدارس
 آئین نامه بهداشت محیط مدارس30ماده 1اهتمام در ایجاد  فضاي سبز در مدرسه
مقررات محیط زیست1فعالیت هاي زیست محیطی

13بهبود تغذیه در مدرسه-4
فضاي فیزیکی و تجهیزات پایگاه تغذیه سالموجود و رعایت

3

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و 
نامه مقررات  آئینتعاونی هاي مدارس و 

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

 نصب دستورالعمل مواد خوراکی مجاز و غیر مجاز در معرض دید دانش
انآموز

1
دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و 

تعاونی هاي مدارس
 رعایت فروش و مصرف مواد خوراکی سالم

2
آئین نامه بهداشت محیط مدارس و 2ماده 

دستورالعمل شیر مدرسه ایران
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رابط بهداشت و / توسط مراقب سالمتنظارت و بازدید منظم از بوفه
اونت بهداشتی کارشناسان آموزش و پرورش و مع

2
دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و 

تعاونی هاي مدارس
       داشتن گواهی صحت سالمت و مجوز فعالیت متصدي پایگاه و فروشنده

2مواد خوراکی

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و 
نامه مقررات  آئینتعاونی هاي مدارس و 

) 12تا 1ماده (بهداشتی پایگاه تغذیه سالم
آئین نامه بهداشت محیط مدارس2و ماده 

مشاهده مستندات برنامه2تغذیه سالم در مدرسهو آموزش هاي فرهنگ سازي اجراي برنامه
نظارت بر نحوه ي نگهداري، توزیع و مصرف مواد غذایی در مدرسه

1

آئین نامه بهداشت محیط مدارس، 2ماده 
تغذیه سالم و دستورالعمل بهداشتی پایگاه

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

شیر مدرسه ایران
5بدنی در مدرسهتحرك فیزیکی و فعالیت-5
1آموزان در زنگ ورزش و تربیت بدنیانجام فعالیت جسمی دانش
 1اجراي فعالیت هاي فوق برنامه
1هاي آموزشی و فرهنگیاجراي برنامه
آموزان در ورزش فراهم آوردن فرصت مناسب براي حضور تمامی دانش

صبحگاهی  
1

آموزان در فراهم آوردن حداقل امکانات الزم براي فعالیت جسمی دانش
مدرسه 

1

8ارتقاي سالمت کارکنان مدرسه-6
 کارکنانوجود یک شناسنامه سالمت براي هر یک از معلمان و

2
مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت 

کارکنان
 انجام غربالگري سالیانه معلمان و کارکنان و شناسایی موارد جهتهماهنگی

نیازمند ارجاع
2

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت 
کارکنان

پیگیري موارد ارجاع شده
2

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت 
کارکنان

یجاد تسهیالت اجتماعی، تفریحی، ورزشی براي معلمان و اهتمام در ا
کارکنان مدرسه 

1

 هماهنگی جهت اجرا و شرکت معلمان و کارکنان مدرسه در دوره هاي
آموزشی و ضمن خدمت مرتبط با سالمت 

1

12اي، در مدرسهخدمات سالمت روان و مشاوره-7
2وجود مشاور تمام وقت یا نیمه وقت
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2هاي اجتماعی و تفریحی در مدرسه د برنامهوجو
هاي زندگی به دانش آموزان در مدرسه براساس کتابچه روان آموزش مهارت

1بهداشتیار در سا عات پرورشی توسط آموزگاران دوره دیده
آئین نامه اجرایی تامین، حفظ و ارتقاي 
سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش 

آموزان
 1دانش آموزان در زمینه مهارت هاي فرزند پروريآموزش اولیاي
هاي اجتماعی و رفتارهاي آموزان در معرض خطر آسیبشناسایی دانش

پرخطر
2

هاي اجتماعی و آموزان در معرض خطر آسیبارائه خدمات خاص به دانش
رفتارهاي پرخطر و خانواده هایشان

1

ش آموزان و ارائه خدمات به شناسایی اختالالت روانی و رفتاري در دان
آموزان شامل ارجاع، پیگیري و مراقبت دانش

2

1عدم اجراي تنبیهات جسمی و روانی دانش آموزان

هاي ارتقاي سالمت در مدرسه و شبکه مشارکت والدین و جامعه در برنامه-8
آموزانداوطلبان سالمت دانش

10

2ولیاء و مربیان پیگیري مسائل سالمت مدرسه در انجمن ا
از ..  .هاي محلی، خیرین وجلب مشارکت و پشتیبانی سازمان ها، انجمن

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

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

2

1)گروه اصلی5در (موزش دیده در مدرسه وجود تیم بهداشتیاران آ
 1اقدامات مؤثر در ارتقاء فعالیت بهداشتیاران

 1فعال بودن شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزي در مدرسه

1آموزش سالمت توسط همساالن آموزش دهنده

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

100جمع
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:دستورالعمل تکمیل ممیزي داخلی
مدرسهبرنامه جامع آموزش سالمت در -1
 استند، پوستر یا امتیاز، وجود 1که در مدرسه آموزش داده می شود مشخص باشد عناوین آموزشیکه در آن برد یک وجود

امتیاز، در غیر 1المت فعالیت داردمانند آن که نشان دهد مدرسه در راستاي ارتقاي سالمت و اهداف مدرسه مروج س
)امتیاز2جمع (اینصورت امتیاز صفر

ارائه دو شیوه با حضور کارشناسان بهداشت مدارس واولیاءو کارکنان،معلمان،دانش آموزانبراي برگزاري جلسه توجیهی
)امتیاز2جمع (امتیاز و عدم اجرا صفر امتیاز1، یک شیوه ي آموزشی براي هر کدام 2ي آموزشی 

 هاي در قالب بروشور و پمفلت یا نصب تراکت و پوستر آموزشی و فیلموجود مطالب و منابع آموزشی مرتبط با سالمتی
دانش آموزان، معلمان، و مطلع بودن )25/0هر جزء ( امتیاز2گانه مدارس مروج سالمت8جزء از اجزاي هر براي آموزشی 

)امتیاز4جمع (امتیاز2از محتواي اولیاءکارکنان و 
 جمع (متیاز و عدم اجرا صفر امتیازا5/0، یک فعالیت 1دو فعالیت بهداشتی طبق تقویم مناسبت هاي بهداشتیحداقل اجراي
)امتیاز1
 یک 4ارائه دو شیوه ي آموزشی آموزش هاي بهداشتی براي دانش آموزان و دو شیوه ي آموزشی براي معلمان و کارکنان ،

)امتیاز4جمع (امتیاز و عدم اجرا صفر امتیاز2هر کدام شیوه ي آموزشی براي 
ارائه خدمات بالینی در مدرسه-2
امتیاز2جمع (صفر امتیاز % 50یک و زیر % 90تا 50، بین 2دانش آموزان % 90شناسنامه سالمت براي بیش از وجود(
 امتیاز2ع جم(صفر امتیاز % 90یک و زیر % 100تا 90دو، بین % 90واکسیناسیون باالي(
امتیاز2جمع (و عدم اجرا صفر امتیاز1، ناقص 2کامل موارد در انتهاي هر فصل مطابق دستورالعمل غربالگري و ارجاع(
 فرم وضعیت 130و 129ردیف ( باشد استمطابق مقررات بهداشت حرفه ايکه بطور کامل وجود جعبه کمک هاي اولیه

و 1طابق مقررات بهداشت حرفه اي نیست جعبه کمک هاي اولیه که بطور کامل مجود و، 2) ایمنی و بهداشت محیط مدرسه
)امتیاز2جمع (صفر امتیازجعبه کمک هاي اولیه عدم وجود 

فرم 132و 131دیف (هاي اولیه مطابق مقررات بهداشت حرفه ايوجود حداقل یک نفر فرد آموزش دیده براي انجام کمک
)امتیاز5/0هر کدام (و عدم وجود صفر امتیاز1) هوضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرس

 امتیاز2جمع (و عدم اجرا صفر امتیاز1، ناقص 2پیگیري کامل موارد ارجاع شده در انتهاي هر فصل مطابق دستورالعمل(
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 ود و عدم وج1، تجهیزات ناقص 2آئین نامه بهداشت محیط مدارس 28کامل مطابق ماده با تجهیزاتوجود اتاق بهداشت
)امتیاز2جمع (صفر امتیاز

 به طور منظم ویا با برنامه تعیین شده بر اساس آئین نامه اجرایی تامین، مدرسهوجود مراقب سالمت یا رابط بهداشت در
و عدم وجود صفر 1روز 3، کمتر از 2روز در هفته 3حفظ و ارتقاي سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان حداقل 

)امتیاز2جمع (امتیاز
امتیاز2جمع (و عدم تکمیل صفر امتیاز1، ناقص 2مطابق دستورالعمل تکمیل شده پرونده سالمت مدرسه وجود(
)مطابق آئین نامه بهداشت محیط مدارس(سالمت محیط در مدرسه-3
 16، 1-3ماده ، مطابقاستمناسب.... .از نظر محل احداث، مساحت زمین، نقشه ساختمانی واگر مکان و فضاي مدرسه ،

)فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه74و 31-33، 21، 17، 1-3ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس 33و 17
امتیاز2
آئین نامه بهداشت محیط 8و 6، 5، 4، مطابق ماده مناسب است... اگر دیوارها، کف، سقف، ابعاد کالس ها، آزمایشگاه و

هر کدام (امتیاز2)فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه114و 113، 68، 34، 22و ردیف 18-20ردیف (مدارس 
)امتیاز25/0
فرم 35-41آئین نامه بهداشت محیط مدارس ردیف 19مطابق ماده (اگر آب مصرفی مورد تایید بهداشت محیط محل باشد

لیتر در 15حداقل (متناسب با تعداد دانش آموزان باشد، حجم آب مورد استفاده5/1وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه 
و متناسب با سن دانش )دانش آموز یک آبخوري45براي هر (آبخوري به تعداد کافی، 5/0)روز براي هر دانش آموز

ا فاصله ب(1سالم و بهداشتی باشدواز سرویس هاي بهداشتی کامالً مجزا ، 1)سانتی متر باالتر از سطح زمین75-100بین(آموز
امتیاز4جمع ) متر15حداقل 

 فرم وضعیت ایمنی و 69و 42-47ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس 20مطابق ماده اگر دست شویی و توالت ها
دانش آموز 60دانش آموز یک توالت و براي هر 40براي هر (باشند و به تعداد کافی سالم و بهداشتی ) بهداشت محیط مدرسه

در واگر باشد ) سانتی متر باالتر از سطح زمین60-75بین (ارتفاع دست شویی ها متناسب با سن دانش آموزان ،)یییک دستشو
موارد ( امتیاز 2دست شویی ها مخزن ثابت صابون مایع قابل استفاده وجود داشته و لوله کشی روي دستشویی انجام شده باشد 

.)نیم امتیاز69و مورد 25/0هر کدام 47-42
 دفع ) فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه48-50ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس 21مطابق ماده اگر

حجم وگیردمی به روش بهداشتی انجام شده وفاضالب بر اساس استانداردهاي موجود از نظر بهداشتی طراحی و اجرا 
)نیم امتیاز50و 25/0هر کدام 49و 48موارد (امتیاز1باشده سپتیک تانک چاه جاذب با توجه به ظرفیت مدرسه تعیین شد
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 111، 107، 106، 105، 81، 70، 51-58،  21ردیف(آئین نامه بهداشت محیط مدارس 33و 23، 22اگر مطابق ماده ،
.. .شگاه ونور، حرارت، صدا، رطوبت و تهویه کالس ها، ازمای) فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه135، 115،116

)نیم امتیاز135و 116، 115، 111، نیم 107،  106، 105، 81نیم، 55-58نیم، 51-54(امتیاز 2طبیعی و مناسب باشد 
 مطابق (امتیاز2ایمن باشد ... .وایمنیوسایل اطفاء حریق، راه هاي فرار، اصول طراحی سازه هاي اگر محیط مدرسه از نظر

فرم وضعیت ایمنی و 134، 133، 128، 127، 126، 112، 108،109، 60-64ردیف -یط مدارسآئین نامه بهداشت مح24ماده 
وسایل اطفاء حریق داراي تاریخ معتبر شارژ،  به تعداد کافی وجود داشته باشد و کارکنان مدرسه -بهداشت محیط مدرسه

حداقل دو راه -رق سالم و داراي حفاظ مناسب باشدتابلو برق، کلید و پریزهاي ب-مهارت استفاده از این وسایل را داشته باشند
زنگ خطر به منظور -شته باشنددابه راحتی به آن دسترسی دانش آموزان فرار براي مواقع اضطراري در هر ساختمان وجود و 

)باشدمحل فرار اضطراري دانش آموزان با عالئم ویژه مشخص گردیده و داشتهاستفاده در شرایط اضطرار وجود 
امتیاز1و دفع بهداشتی زبالهود سطل زباله کافی در کالس ها به تناسب مساحت هر کالس و در سایر قسمت ها وج
زباله دان -فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه65-66ردیف -آئین نامه بهداشت محیط مدارس 25مطابق ماده (

د وکیسه زباله در کلیه قسمت هاي مدرسه وجود داشته باشبهداشتی درب دار، ضد زنگ، با ظرفیت و تعداد مناسب و با 
)دزباله ها روزانه و به موقع جمع آوري و دفع گرد

حوض وتراس، وسایل اعالم و اطفاء حریق، / پله ها، بالکن(امتیاز2رعایت ایمنی و اقدامات پیشگیري از حوادث......
، 71، 67، 59، 23-30ردیف -و مطابق با مقررات بهداشت حرفه ايآئین نامه بهداشت محیط مدارس15تا 9مطابق ماده 

23-30ردیف -، فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه138-136، 123-121، 119، 118، 117، 110، 104، 103، 102
)نیم136-138، 123، 122، 121، نیم و 119، 117، 110، 118، نیم 104، 102103، 71، 67، 59نیم، 

آئین نامه بهداشت محیط مدارس و مقررات بهداشت حرفه 31و 2، مطابق با ماده امتیاز2اکیزگی و تمیزي محیط مدرسه  پ
)25/0هر کدام -فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه120، 76-80، 73، 16ردیف(اي 

 آئین نامه 30، مطابق ماده اي سبز صفر امتیازو فقدان فض5/0، کمتر از آن 1متر مربع5/0به ازاي هر دانش آموز فضاي سبز
بهداشت محیط مدارس 

قرار دادن سطل و و صرفه جویی در مصرف کاغذ تفکیک و جداسازي زبالهزیست محیطی ماننداگر در مدرسه اقدامات
رم وضعیت ایمنی و ف83و 82ردیف (، امتیاز1انجام می شود موزان براي استفاده از آن هاآموزش دانش آهاي جداگانه و 

)بهداشت محیط مدرسه
مدرسهبهبود تغذیه در -4
 وجود مکانی در مدرسه که مواد خوراکی به عنوان میان وعده از طریق آن به دانش آموزان عرضه می گردد، ساختمان آن

، 10، 4ایت ردیف رع-)امتیاز3جمع ( امتیاز1الزم تجهیزات وجود باشدو می مطابق با آئین نامه بهداشت محیط مدارس 
فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه و دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارس و آئین 15و13
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یک 46، 42،43، 41یک امتیاز، ردیف 40و 38،39، 37، 36، 33نامه مقررات  بهداشتی پایگاه تغذیه سالم یک امتیاز، ردیف 
یک امتیاز52و 49، 48، 47امتیاز، 

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

امتیاز
آئین نامه بهداشت محیط مدارس و مقررات 2و ماده یگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارسمطابق دستورالعمل بهداشتی پا

رعایت فروش انواع خوراکی هاي بسته بندي )فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه75و 14، 12، 11ردیف (بهداشت محیط 
2جمع (امتیاز1ط داشتن کلیه شرایط به شرو غذاهاي پخته شده 5/0سالم شامل لقمه سالم خوراکی هايمصرف ، 5/0شده 
)امتیاز

یا آموزش و و معاونت بهداشتی و توسط کارشناسان 1رابط بهداشت / توسط مراقب سالمتنظارت و بازدید منظم بوفه
)امتیاز2جمع (امتیاز1نیز پرورش 

خوراکی شرایط الزم براي اخذ مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارس اگر فروشنده مواد
و شرایط الزم براي تصدي پایگاه و فروش مواد خوراکی را داشته کار در پایگاه تغذیه سالم را داشته باشدتایید صالحیت 

)یک امتیاز9تا 5و 12تا 9یک و 8تا 1رعایت ماده (امتیاز2باشد
 تشویق دانش آموزش و براي .. .جشنواره غذا واي تغذیه اي، مناسبت هانجام برنامه هاي فرهنگی، آموزشی، اجتماعی نظیر

، 2بیشتر از دو برنامه و استفاده نکردن از مواد خوراکی کم ارزش تغذیه اي آموزان و کارکنان به استفاده از مواد خوراکی سالم 
)امتیاز2جمع (امتیازو عدم اجراي برنامه هاي فرهنگ سازي تغذیه صفر 1یک یا دو برنامه 

آئین نامه بهداشت محیط مدارس و 2ظارت بر نحوه ي نگهداري، توزیع و مصرف مواد غذایی در مدرسه مطابق با ماده ن
، دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه )فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه75و 14، 12، 11ردیف (مقررات بهداشت محیط 

نحوه ي (امتیاز1اشتی پایگاه تغذیه سالم و دستورالعمل شیر مدرسه ایران سالم و تعاونی هاي مدارس و آئین نامه مقررات  بهد
)امتیاز5/0و نحوه ي صحیح مصرف 5/0صحیح نگهداري 

مدرسهبدنی در تحرك فیزیکی و فعالیت-5
 در غیر اینصورت صفر امتیاز1اگر در زنگ ورزش و تربیت بدنی دانش آموزان فعالیت هاي بدنی انجام می دهند
 امتیاز1آموزان در ورزش صبحگاهی حضور تمامی دانشفرصتصورت فراهم بودن در
 امتیاز1............ .کوهنوردي، تیم هاي ورزشی وراه پیمایی، اجراي فعالیت هاي فوق برنامه مانند
 مزایاوفیزیکیاجراي برنامه هاي آموزشی در خصوص  اهمیت  و تشویق دانش آموزان، معلمان و اولیاء به انجام فعالیت

با...ونویسی، نقاشینویسی، قصهمسابقات مقالهبرگزاريوامتیاز 5/0آنازناشییهايبیماروتحرکیاز بیناشیومعایب
امتیاز5/0چاقیمضراتنکردن،معایب ورزشورزش،مزایايمانندموضوعاتی
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 هر (امتیاز 1آموزان در مدرسه فراهم باشد جسمی دانشبراي فعالیتالزم اگرحداقل امکانات مانند محیط مناسب و وسایل
)امتیاز5/0کدام 

ارتقاي سالمت کارکنان مدرسه-6
امتیاز2جمع (صفر امتیاز % 50یک و زیر % 90تا 50، بین 2معلمان و کارکنان % 90شناسنامه سالمت براي بیش از وجود(
غربالگري و معاینات (امتیاز2ابق دستورالعمل شناسنامه سالمت کارکنانمطانجام غربالگري و شناسایی موارد نیازمند ارجاع

و 5/0، ناقص 1و عدم اجرا صفر امتیاز و ارجاع کلیه موارد نیازمند به مراکز بهداشتی، درمانی 5/0، ناقص 1موارد بطور کامل 
)عدم ارجاع موارد نیازمند صفر امتیاز

امتیاز2جمع (صفر امتیازجاعو عدم ار1، ناقص 2رالعمل پیگیري کامل موارد ارجاع شده مطابق دستو(
 تسهیالت استفاده از مکان هاي ورزشی، شرکت در اردو هاي زیارتی، ورزشی مانند تفریحی، اجتماعی، اگر تسهیالت

امتیاز1فراهم باشد .. .تفریحی و
 امتیاز 1ت دارند مرتبط با سالمت شرکاگر معلمان و کارکنان در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت
مدرسهدر ،ايخدمات سالمت روان و مشاوره-7
 امتیاز2جمع (و عدم وجود مشاور صفر امتیاز1، نیمه وقت 2وجود مشاور تمام وقت(
امتیاز 1..) .ها و،اجراي مناسبتمانند اردوها(مدرسهتفریحی در وهاي اجتماعی وجود برنامه
 از طریق برگزاري کالس ها و سایر فعالیت هاي زندگی در زمینه مهارتند سازي آنها به منظور توانمآموزش دانش آموزان

امتیاز1توسط آموزگاران دوره دیده آموزشیهاي 
 در زمینه مهارت هاي فرزند پروري از طریق برگزاري کالس ها و به منظور توانمند سازي آنها آموزش اولیاي دانش آموزان

امتیاز1دوره دیده افرادتوسط سایر فعالیت هاي  آموزشی 
 مانند فرزندان طالق، فقر (هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطرآموزان در معرض خطر آسیبدانش% 100تا 90شناسایی

)امتیاز2جمع (صفر امتیاز % 50یک و زیر % 90تا 50، بین 2..) .سوء مصرف مواد، سیگار وخودکشی، اقتصادي، بیش فعالی، 
1و خانواده هایشان1هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر آموزان در معرض خطر آسیبص به دانشارائه خدمات خا
)امتیاز2جمع (متیازا

مراقبتو ئه خدمات مداخله اي و حمایتی نظیر ارجاع، پیگیري اارو 1شناسایی اختالالت روانی و رفتاري در دانش آموزان
)امتیاز2جمع (امتیاز1شناسنامه بهداشتی آنهازیر نظر مدیریت مدرسه و ثبت موارد مذکور در 

 کتک زدن، بیرون انداختن از کالس، ایستاده نگهداشتن در تهدید، عدم اجراي تنبیهات جسمی و روانی دانش آموزان مانند
امتیاز1.. .کالس و

آموزانانشو شبکه داوطلبان سالمت دمدرسههاي ارتقاي سالمت در مشارکت والدین و جامعه در برنامه-8
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ات موضوعآن در جلسات و 1بطور مرتب تشکیل جلسه می دهد اگر مدرسه داراي انجمن اولیاء و مربیان فعال است که
)امتیاز2جمع (1بهداشتی بررسی شده است 

 انجمن هاي محلی مانند ،مانند شهرداري مناطقدولتی و نیمه دولتی ي ازمان هاسمالی و معنوي مشارکت و پشتیبانی
امتیاز1.. .ین ومانند خیرسازمان هاي غیر دولتی و شهر و روستا وراهايش
 وبراي  افراد جامعه پیرامون مدرسه که به نحوي به سالمت مدرسه ارتباط 1اجراي برنامه هاي آموزشی براي خانواده ها

امتیاز 1... دارند مانند فروشنده هاي مواد غذایی و
و اگر وجود ندارد 1گروه دارد 3امتیاز، اگر حداقل 2گروه اصلی را دارد 5زش دیده در اگر مدرسه تیم بهداشتیاران آمو

.صفر امتیاز
 براي ارتقاء فعالیت هاي بهداشتیاران انجام می .. .جلسات مستمر آموزشی و/ اگر اقدامانی مانند تشکیل کالس هاي مدون

امتیاز  1شود 
امتیاز1ل وجود دارد اگر شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزي فعا
 امتیاز1اگر برنامه هاي آموزش سالمت توسط همساالن آموزش داده می شود
 امتیاز1وجود دارد ) شناسایی و حل مشکالت(اگر شوراهاي دانش آموزي فعال در زمینه سالمت مدرسه

هر بخش طبق جدول و امتیاز80اگر 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 ، باشدبراي رتبه بندي ارائه 

و در صورت اطمینان از امتیاز کسب شده مراتب به کمیته شهرستانی براي انجام شده رفع مشکالت دوباره ممیزي داخلی انجام 
.خارجی اطالع داده شودممیزي
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:چک لیست هاي ممیزي خارجی

چک لیست مدارس مروج سالمت

کلی مدرسه مروج سالمتمشخصات- "الف"چک لیست 

---کد مدرسه..............................................................................................        نام مدرسه

.......................................................................................................................................................:مدرسهآدرس
...سال تاسیس..........سال20مدرسه باقدمت بیش از .......مدرسه نوساز ....:.................................................................................تلفن مدرسه

عشایري روستاییشهري:  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 ندهمکاري دارتعداد دانش آموزانی که بطور فعال در برنامه هاي مروج سالمت 
............پنجم.........  چهارم.........  سوم..........  دوم........ اول
هبلدمستندات باید شخص شوقالب و چارچوب )  امتیاز1(ست؟جود امومدرسه مروج سالمت  مدارك و مستندات الزم در آیا 
خیر

خیرهبل) امتیاز5/0(طابق دستورالعمل تشکیل شده و صورجلسات آن موجود است؟آیا کمیته سالمت مدرسه م

خیرهبل)      امتیاز5/1(آیا کمیته سالمت مدرسه مشکالت را  شناسایی و نسبت به حل آنها  اقدام کرده است؟

خیرهبل)                     امتیاز5/1(سه تهیه شده است؟آیا برنامه عملیاتی به منظور حل مشکالت سالمت مدر

آیا مشکالت سالمت مدرسه به منظور جلب حمایت هاي مالی و اجرایی و جلب همکاري،  به سطوح مدیریتی آموزش و پرورش و سایر 
گزینه که اکثرا  بدون مشکل و نیاز به حمایت هستند به نظردر مدارسی مثل مدارس شاهد)  امتیاز5/0(سازمان هاي مرتبط گزارش شده است؟

خیرهبلشود            سومی  باید اضافه
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شاخص هاي مدرسه مروج سالمت-"ب"چک لیست 

مالحظات

امتیاز
کسب شده

امتیاز کل عنوان

12 جامع آموزش سالمتبرنامه چک لیست - 1

اطالع رسانیمشاهده تابلوي 1
آموزشی هاي اطالع رسانی در خصوص فعالیتآیا تابلو

وجود دارد؟  المت در مدرسه سمدرسه مروج 
خیرهبل

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

خیرهبل

مشاهده مدارك و مستندات 1
ه عنوان هماهنگ کننده برنامه هاي آموزشی مروج آیا فردي ب

سالمت در مدرسه تعیین شده است؟   
خیرهبل

مشاهده مستندات جلسات 2
و کارکنان ،آموزان، معلمانآیا جلسات توجیهی براي دانش

ر شده است؟  برگزااولیاء
خیرهبل

مشاهده محتوي آموزشی موجود 2

HPSگانه اجزاء 8در ارتباط با موارد  محتوي آموزشیآیا 5

در مدرسه وجود اولیاءکارکنان، ،براي دانش آموزان، معلمان
د؟دار
خیرهبل

مشاهده مستندات توزیع مانند لیست توزیع 
...و

2
توزیع اولیاءو ی بین دانش آموزان،کارکنان محتوي آموزشآیا6

شده است؟
خیرهبل

مشاهده مستندات و گزارش مراسم 1
مراسم گرامیداشت مناسبت هاي بهداشتی در مدرسه آیا

برگزار شده است؟
خیرهبل

مشاهده برنامه آموزشی و مستندات آن 2
و کارکنان ،آموزان، معلماننشهاي بهداشتی ویژه داآیا آموزش

شده است؟                                                ارائهاولیاء
خیرهبل

آموزش معلمان در خصوص برنامه مدارس مروج سالمت تحت عنوان مشخص آموزش  ضمن خدمت معلمان در چک لیست فوق لحاظ : مالحظات
امتیاز در نظر گرفته شود2امتیاز و ضمن خدمت 2مشترکا 6و 5تغییر در جمع امتیاز بهتر است آیتم شود و جهت جلوگیري از
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مالحظات

امتیاز
کسب شده

امتیاز 
کل

عنوان

16 چک لیست  ارائه خدمات بالینی در مدرسه- 2

آئین نامه بهداشت محیط مدارس28مطابق ماده  2
در مدرسه وجود دارد؟آیا اتاق بهداشت مجهز 

خیرهبل

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

2
رابط بهداشت بطور منظم یا با برنامه تعیین / آیا مراقب سالمت

شده در مدرسه حضور دارد؟
خیرهبل

مطابق دستورالعمل ایمنسازي 1
یا واکسیناسیون دانش آموزان طبق دستورالعمل انجام شده و آ

اطالعات آن در دسترس می باشد؟
خیرهبل

2
آیا هر دانش آموز یک شناسنامه سالمت دارد؟

خیرهبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش آموز 2
و معاینات آیا شناسنامه بهداشتی دانش آموزي به درستی تکمیل

روتین پزشکی وغیر پزشکی شده است؟
خیربله

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت دانش آموز 1
آیا موارد نیازمند ارجاع شناسایی شده اند؟

خیرهبل

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

خیرهبل

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

خیرهبل

مطابق دستورالعمل پرونده سالمت مدرسه 2
آیا پرونده سالمت مدرسه  به درستی تکمیل می شود؟ 

خیرهبل

رفه ايمطابق مقررات بهداشت ح 1
در مدرسه وجود با تجهیزات کامل آیا جعبه کمک هاي اولیه 

خیرهبلدارد؟

مطابق مقررات بهداشت حرفه اي 1

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

ارد؟انجام کمک هاي اولیه در مدرسه حضور د
خیرهبل

:مالحظات
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مالحظات

امتیاز
کسب شده

امتیاز کل عنوان

21 سالمت محیط مدرسهچک لیست - 3
آئین نامه 33و 17، 16، 1- 3مطابق ماده 

بهداشت محیط مدارس
2

آیا  مکان و فضاي مئرسه مناسب است؟
خیرهبل

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

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

خیرهبل

آئین نامه بهداشت محیط مدارس19ماده  3
و آبخوري بهداشتی دسترسی به آب آشامیدنی سالمآیا

خیرهبلوجوددارد؟ 

ئین نامه بهداشت محیط مدارسآ20ماده  75/1
آیا توالت ها  و دستشویی ها سالم و بهداشتی هستند؟ 

خیرهبل

آئین نامه بهداشت محیط مدارس21ماده  75/0
آیا دفع قاضالب سالم و بهداشتی هستند؟

خیرهبل

آئین نامه بهداشت محیط 33و 13، 12ماده 
مدارس

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

خیرهبلمناسب و کافی است؟..  .و

آئین نامه بهداشت محیط مدارس24ماده  2
؟استایمن محیط مدرسه آیا 

خیرهبل

آئین نامه بهداشت محیط مدارس25ماده  5/0
اله وسطل زباله به تعداد کافی وجود هاي دفع زبنامکآیا

خیرهبل؟دارد

آئین نامه بهداشت محیط مدارس15تا 9ماده  3
آیا موارد ایمنی رعایت و براي پیشگیري از حوادث اقدام شده 

خیرهبلاست؟

آئین نامه بهداشت محیط مدارس31و 2ماده  2
و مدرسه مسئول نظافت تمیز استمحیط مدرسه پاك وآیا 

خیرهبلدارد ؟

آئین نامه بهداشت محیط مدارس30ماده  1
؟فضاي سبز در مدرسه وجود داردآیا 

خیرهبل

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

خیرهبل

:اتمالحظ

مالحظات امتیاز امتیاز کل عنوان
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کسب شده

12 چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه- 4
دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی 

نامه مقررات  بهداشتی پایگاه آئینهاي مدارس و 
و آئین نامه بهداشت ) 52تا 13ماده (تغذیه سالم

محیط مدرسه 

4

غذیه سالم مناسب و بهداشتی آیا فضاي پایگاه ت
وتجهیزات الزم را دارد؟ 

خیرهبل

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی 
هاي مدارس

2

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

؟دید دانش آموزان نصب شده است
خیرهبل

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی 
هاي مدارس

1

/ توسط مراقب سالمتآیا نظارت و بازدید منظم از بوفه
رابط بهداشت و کارشناسان آموزش و پرورش و 

معاونت بهداشتی انجام می شود؟
خیرهبل

تغذیه سالم و تعاونی دستورالعمل بهداشتی پایگاه
نامه مقررات  بهداشتی پایگاه آئینهاي مدارس و 

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

2

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

ز فعالیت متصدي کارکنان گواهی صحت سالمت و مجو
پایگاه و فروش مواد خوراکی را دارند؟

خیرهبل

مشاهده مستندات برنامه 1
آموزش و       آیا مدرسه برنامه خاصی به منظور 

فرهنگ سازي تغذیه سالم دارد؟
خیرهبل

آئین نامه بهداشت محیط مدارس و 2ماده 
ه ایراندستورالعمل شیر مدرس

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

خیرهبل

درصد از 20باتوجه به اهمیت این بخش از چک لیست عالوه بر تخصیص اعتبار خاصی به ایجاد پایگاه تغذیه سالم در مدارس مثال ساالنه :مالحظات
امتیاز  با کم کردن از بخش خدمات بالینی 16سالم گردند بهتر است امتیاز این بخش بیشتر باشد که قابل افزایش به مدارس باید داراي پایگاه تغذیه

است
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مالحظات

امتیاز
کسب شده

امتیاز کل عنوان

5 در مدرسهچک لیست  تحرك فیزیکی و فعالیت بدنی- 5
مشاهده برنامه درسی کالس ها و مصاحبه با     

دانش آموزان و معلمین ورزش و تربیت بدنی 
و در صورت امکان حضور در زنگ ورزش 

یک کالس

1
آیا زمان مشخصی براي حداقل فعالیت فیزیکی دانش آموزان 

در مدرسه وجود دارد؟
خیرهبل

مشاهده مستندات برنامه و مصاحبه با دانش 
یآموزان و معلمین ورزش و تربیت بدن

1

در خصوص  اهمیت  و تشویقآیا برنامه هاي آموزشی
مزایاودانش آموزان، معلمان و اولیاء به انجام فعالیت فیزیکی

آنازناشیهاييبیماروتحرکیاز بیناشیومعایب
خیرهبلوجود دارد؟

مشاهده مستندات برنامه و مصاحبه با دانش 
ن ورزش و تربیت بدنی آموزان و معلمی

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

، معلمان و کارکنانآیا فرصت کافی براي شرکت دانش آموزان
نرمش/صبحگاهیورزشمانند در  فعالیت هاي ورزشی

در مدرسه وجود دارد؟و منسجممنظمبصورت
خیرهبل

مشاهده امکانات و تجهیزات 1

آیا فضا، زمین مناسب و وسایل استاندارد براي فعالیت هاي 
در مدرسه وجود ، معلمان و کارکناندانش آموزانورزشی

دارد؟
خیرهبل

برنامه هاي ورزشی در مدارس باید تعریف شده باشد علیرغم اینکه تمام مدارس ما معلم ورزش ندارند در ضمن باید آیتمی تحت عنوان :مالحظات
اضافه شود........ خیر........آیا معلم ورزش تمام وقت در مدرسه حضور دارد بله
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مالحظات

امتیاز
هکسب شد

امتیاز کل عنوان

8 ارتقاي سالمت کارکنان مدرسه-6

2
آیا هر یک ار معلمان و کارکنان مدرسه یک شناسنامه 

خیرهبلسالمت دارند؟

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت  کارکنان 1
آیا معاینات روتین پزشکی وغیر پزشکی انجام شده است؟

خیرهبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت  کارکنان 1
آیا موارد نیازمند ارجاع شناسایی شده اند؟

خیرهبل

مطابق دستورالعمل شناسنامه سالمت  کارکنان 1
آیا موارد ارجاع شده پیگیري می شوند؟     

خیرهبل

مشاهده مستندات 2
اجتماعی، تفریحی، ورزشی براي معلمان و آیا  تسهیالت 

کارکنان مدرسه وجود دارد؟
خیرهبل

مشاهده مستندات 1
آیا معلمان و کارکنان مدرسه در دوره هاي آموزشی ضمن 

خدمت مرتبط با سالمت شرکت داشته اند؟
خیرهبل

:مالحظات
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مالحظات

امتیاز
کسب شده

امتیاز کل عنوان

11
چک لیست خدمات سالمت روان ومشاوره اي در - 7

مدرسه
مشاهده مستندات و مصاحبه با مشاور 2 آیا مشاور تمام وقت یا نیمه وقت براي انجام خدمات 

مشاوره اي در مدرسه حضور دارد؟
خیرهبل

مشاهده مستندات
1

رد؟  آیا برنامه هاي اجتماعی و تفریحی در مدرسه وجود دا
خیرهبل

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

1
آیا برنامه مهارت هاي زندگی به دانش آموزان آموزش 

خیرهبلداده     می شود؟

مشاهده مستندات
2

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

خیرهبل

مشاهده مستندات
2

آیا مداخله  خاصی براي  دانش آموزان در معرض خطر     
آسیب هاي اجتماعی و رفتار هاي پرخطر  انجام 

خیرهبلمی شود؟

مشاهده مستندات 2 مبتال اختالالت روانی و رفتاري شناسایی آیا دانش آموزان 
شده و خدمات شامل ارجاع، پیگیري و مراقبت به آنها 

خیرهبلارائه می شود؟

مشاهده مستندات
1

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

خیرهبلدارد؟

:مالحظات
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مالحظات

امتیاز 
کسب شده

امتیاز 
کل

عنوان

10
وجامعه در برنامه هاي اولیاءچک لیست مشارکت - 8

ارتقاي سالمت در مدرسه و شبکه سالمت دانش آموزان

مشاهده مستندات 2
آیا مسائل سالمت مدرسه در انجمن اولیا و مراقبان  بررسی  

ي براي حل آنها وجود دارد؟ شده و برنامه ا
خیرهبل

مشاهده مستندات 1

.... آیا انجمن محله و سازمان هاي اجتماعی، بهداشتی، خیریه و
که مدرسه در محدوده آنها واقع است، مدرسه را از نظر مالی و 
معنوي حمایت می کنند و در برنامه هاي مرتبط با سالمتی 

؟مدرسه مشارکت دارند
خیرهبل

مشاهده مستندات 2
آیا مدرسه براي خانواده هاي دانش آموزان و اعضاي جامعه 
پیرامون و مرتبط با مدرسه برنامه ها ي آموزش سالمت اجرا 

خیرهبلمی کند؟

مشاهده مستندات 1
آموزش دیده و) گروه اصلی5در (آیا  گروههاي بهداشتیاران

در مدرسه  فعالیت می کنند؟ 
خیرهبل

مشاهده مستندات 1
آیا اقدامات موثري براي ارتقاي فعالیت هاي بهداشتیاران در 

مدرسه وجود دارد؟  
خیرهبل

مشاهده مستندات 1
آیا شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزي در مدرسه فعال است؟

خیرهبل

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

خیرهبل

مشاهده مستندات 1
آیا شوراي دانش آموزي در مسائل مربوط به سالمت مدرسه 

فعاالنه مشارکت دارند؟
خیرهبل

:مالحظات
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یزي خارجیدستورالعمل تکمیل چک لیست هاي مم
:این بخش مربوط به مشخصات کلی مدرسه مروج سالمت است شامل- "الف "چک لیست

.نام مدرسه که باید بطور کامل نوشته شود-
رقم دوم کد 2رقم اول سمت چپ مربوط به کد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،2رقمی مدرسه که 8کد -

الزم است به هر ). ضمیمه می باشددانشگاه هاکد هاي (قم آخر کد مدرسه استر2رقم سوم کد منطقه و 2شهرستان، 
، در صورتیکه دانشگاه تک شهرستانی است و کد مذکور به شهرستان اعالم شوداختصاص یافتهرقمی 2شهرستان یک کد 

و براي کد مدرسه، در هر می شوددر خانه هاي مربوط به کد منطقه، منطقه آموزش و پرورش ثبت.منظور می گردد"00"کد
ست در صورتیکه آموزش و پرورش منطقه اي نبوده و بر اساس شهرستان ا.شروع و ادامه داده می شود"01"منطقه از شماره

.منظور می گردد"00"کد منطقه 
ه عالمت در محل تعیین شد. مشخص شود که مدرسه در شهر واقع شده است یا روستا و یا اینکه در منطقه عشایري است-
بزنید .
.مقطع تحصیلی را نیز مشخص نماییدبا گذاشتن عالمت -
.مدرسه بطور کامل نوشته شودمراقب سالمتنام مدیرو -
.تعداد دانش آموزان و کارکنان به تفکیک معلمین و سایر کارکنان مدرسه ثبت شود-
در مورد کالس ها و . بع نوشته شودمساحت کل مدرسه و مساحت کالس ها و سایر فضاهاي آموزشی بر حسب متر مر-

.فضاهاي آموزشی نوشتن متوسط مساحت کافی است
.تعداد دانش آموزان و همچنین تعداد کالس هاي درس را به تفکیک پایه تحصیلی بنویسید-
وج سالمت و که به منظور همکاري در اجراي مدرسه مر.................. .تعداد دانش آموزان، اولیاي دانش آموزان، معلمین و-

.مشارکت درارتقاي سالمت مدرسه آموزش دیده اند به تفکیک نوشته شود
.تعداد دانش آموزانی که پس از آموزش در برنامه مروج سالمت همکاري فعال دارند را به تفکیک پایه تحصیلی ثبت نمایید-
فرم 94و 93مربوط به ردیف و همچنین موارددر صورتیکه اسناد و دستورالعمل هاي مروج سالمت، پرونده سالمت -

.)امتیاز1(موجود است بلهوضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه 
فرم 96، 85ردیف (امتیاز5/0کمیته سالمت مدرسه مطابق دستورالعمل تشکیل شده و صورجلسات آن موجود استاگر -

)25/0وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه هر کدام 
آیا کمیته سالمت مدرسه مشکالت را  مشخص نمایید کهشد با گذاشتن عالمت با"بله "در صورتیکه پاسخ سوال قبل-

فرم وضعیت ایمنی و بهداشت 101و 100، 99، 97،، 91،95ردیف(یا خیرشناسایی و نسبت به حل آنها  اقدام کرده است
) 5/1جمع امتیاز 25/0مدرسه هر کدام 
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فرم 92، 87-90، ،86، 84ردیف (امتیاز 1درسه تهیه شده است اگر برنامه عملیاتی به منظور حل مشکالت سالمت م-
).5/1جمع امتیاز 25/0وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه هر کدام 

اگر مشکالت سالمت مدرسه به منظور جلب حمایت هاي مالی و اجرایی و جلب همکاري،  به سطوح مدیریتی آموزش و -
.امتیاز5/0پرورش و سایر سازمان هاي مرتبط گزارش شده است

.است5جمع امتیاز این بخش .کلیه مستندات باید مشاهده و بر اساس مشاهدات به سوال ها پاسخ داده شود: تذکر
:چک لیست است6این بخش مربوط به شاخص هاي مدرسه مروج سالمت و شامل - "ب "چک لیست

چک لیست برنامه جامع آموزش سالمت-1
رسهچک لیست ارائه خدمات بالینی در مد-2
چک لیست سالمت محیط مدرسه-3
چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه-4
چک لیست تحرك فیزیکی و فعالیت بدنی-5
چک لیست سالمت کارکنان-6
چک لیست خدمات سالمت روان و مشاوره اي در مدرسه-7
.و جامعه در برنامه هاي ارتقاي سالمت در مدرسه و شبکه سالمت دانش آموزاناولیاءچک لیست مشارکت -8

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

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

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

.در چک لیست نیامده اما ضروري به نظر می رسد را یادداشت نمود
- آئئین نامه ها-اساس و مبناي امتیاز دهی به هر پاسخ مشاهده مدارك، مستندات، مصاحبه، رجوع به دستورالعمل ها: تذکر

.ه شده استاست که در بخش مالحظات و در مقابل هر سوال نوشت... .مقررات و
:چک لیست برنامه جامع آموزش سالمت-1

.است12سوال و مجموع امتیازهاي این بخش 8این چک لیست شامل 
در 1در مدرسه مروج سالمت، برد و تابلویی وجود داشته که در آن عناوین فعالیت هاي آموزشی مشخص شده باشداگر

غیر اینصورت صفر امتیاز
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 فعالیت داردو اهداف مدرسه مروج سالمت که نشان دهد مدرسه در راستاي ارتقاي سالمت پوستر یا مانند آن استند، اگر
غیر اینصورت صفر امتیازدر1موجود باشد 

 مدرسه مراقب سالمتاین فرد می تواند (فردي به عنوان هماهنگ کننده برنامه هاي آموزشی در مدرسه تعیین شده باشدباید
در غیر اینصورت صفر امتیاز1، اگر وجود دارد )معلمین و کارکنان مدرسه باشدیا هر فرد مطلع و داوطلب از بین

را با اهداف و برنامه هاي مدرسه مروج اولیاءو کارکنان، باید برنامه توجیهی وجود داشته باشد که دانش آموزان، معلمان
، در غیر 1نیز وجود دارد اولیاءو کارکنان ، لمانو اگر براي مع1سالمت آشنا نماید، اگر برنامه براي دانش آموزان وجود دارد 

)امتیاز2جمع (ینصورت صفر امتیازا
گانه اجزاء 8در ارتباط با موارد  اگر محتوي آموزشیHPSدر مدرسه وجود اولیاءوکارکنان، براي دانش آموزان، معلمان

در غیر اینصورت صفر امتیاز ) امتیاز25/0براي هر جزء ( 2ددار
امتیاز2توزیع شده یا به نحوي به اطالع آن ها رسیده باشد اولیاءوکارکنان، دانش آموزان، معلمانبین حتوي آموزشیماگر
حداقل دو فعالیت بهداشتی طبق تقویم مناسبت هاي اگر برگزاري مناسبت هاي بهداشتی در ارتقاي سالمت اثرگزار است

امتیاز1امتیاز و عدم اجرا صفر امتیاز5/0یت ، یک فعال1ی در مدرسه برگزار شده استبهداشت
 ارائه دو شیوه ي براي دانش . آموزش دیده باشنددانش آموزان مطالب فوق را اولیاءالزم است کلیه دانش آموزان، کارکنان و

را صفر امتیاز و عدم اج1، یک شیوه ي آموزشی براي هر کدام 2آموزان و دو شیوه ي آموزشی براي معلمان و کارکنان 
)امتیاز2جمع (امتیاز

:چک لیست ارائه خدمات بالینی-2
.است16سوال و مجموع امتیازهاي این بخش 12این چک لیست شامل

 اگر اتاق بهداشت وجود 2آئین نامه بهداشت محیط مدارس وجود دارد 28اگر در مدرسه اتاق بهداشت مجهز مطابق ماده ،
و اگر وجود ندارد صفر امتیاز1دارد اما کامال مطابق آئین نامه نیست 

 به طور منظم ویا با برنامه تعیین شده و بر اساس آئین نامه اجرایی تامین، مدرسهاگر مراقب سالمت یا رابط بهداشت در
3، کمتر از 2روز در هفته د رمدرسه حضور دارد 3حفظ و ارتقاي سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان حداقل 

)امتیاز2جمع (حضور صفر امتیازو عدم 1روز 
 مربوط به آن انجام شده  اطالعات واکسیناسیون دانش آموزان مدرسه با توجه به دستورالعمل کشوري واکسیناسیون اگر

امتیاز1موجود باشد 
تکمیل .دالزم است براي دانش آموزان شناسنامه بهداشتی طبق دستورالعمل تکمیل و معاینات مطابق این شناسنامه انجام شو

صفر امتیاز% 50و زیر یک% 90تا 50، بین 2دانش آموزان پایه هاي اول ابتدایی و راهنمایی% 90شناسنامه سالمت براي بیش از 
 و عدم اجرا صفر امتیاز1، ناقص 2غربالگري و معاینه کامل دانش آموزان مطابق دستورالمل شناسنامه سالمت دانش آموز
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 1رجاع شوندشناسایی و ادانش آموزانی که اختالل یا بیماري دارند که نیازمند بررسی در مراکز بهداشتی، درمانی است باید
امتیاز1و اگر موارد نیازمند ارجاع، ارجاع شده باشند 1باشدرایط الزم براي ارجاع فراهم اگر ش. امتیاز

 وجود دارد اما کامال و به درستی تکمیل نشده 2العمل تکمیل شده باشد مطابق دستورموجود وپرونده بهداشتی مدرسه اگر ،
و در غیر اینصورت صفر امتیاز1باشد 

 فرم وضعیت ایمنی و 130و 129ردیف (طابق مقررات بهداشت حرفه اي وجود داشته باشدجعبه کمک ها ي اولیه ماگر
وجود دارد ولی کامال مطابق مقررات بهداشت حرفه اي نمی باشد اگر ) امتیاز5/0هر کدام ( امتیاز1)بهداشت محیط مدرسه

امتیاز5/0
 و حداقل یک فرد آموزش دیده براي اگر آموزش کمک هاي اولیه در مدرسه به مسئولین و دانش آموزان ارائه گردیده است

، هر کدام شت محیط مدرسهفرم وضعیت ایمنی و بهدا132و 131دیف (انجام کمک هاي اولیه در مدرسه حضور داشته باشد 
امتیاز1جمع ) امتیاز5/0
:چک لیست سالمت محیط مدرسه -3

.است21سوال و مجموع امتیازهاي این بخش 12این چک لیست شامل 
 فرم وضعیت 74و 31-17،21،33، 1-3ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس 33و 17، 16، 1-3مطابق ماده اگر

امتیاز 2مکان و فضاي مدرسه مناسب باشد ) مدرسهایمنی و بهداشت محیط 
 فرم 114و 113، 68، 34، 22و ردیف 18-20ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس 8و 6، 5، 4اگر مطابق ماده

دیوارها، کف، سقف، ابعاد،(امتیاز2د مناسب باش... .، آزمایشگاه واگر فضاي کالس)وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه
)امتیاز25/0هر کدام 

 مورد اگر آب )فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه35-41ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس19ماده طبق
مطابقت داشته و مورد تائید مقامات وزارت بهداشت، درمان و 1053و 1011مدرسه با استاندارد ملی ایران به شماره مصرف 

حجم آب مورد استفاده در مخزن جوابگوي تعداد مدرسه از مخزن آب استفاده می کند ورتی که در ص،آموزش پزشکی باشد
عمومی دانش آموزان با شیرهاي مناسب مجهز آبخوري ،)لیتر در روز براي هر دانش آموز15حداقل (دانش آموزان باشد

به آبخوري باشد،) ی متر باالتر از سطح زمینسانت75-100بین(، ارتفاع شیر آبخوري ها متناسب با سن دانش آموزان گردیده
از سرویس هاي خارج ،باشدداراي شرایط بهداشتی ،وجود داشته) دانش آموز یک آبخوري45براي هر حداقل (تعداد کافی

)   امتیاز3جمع (امتیاز 5/0هر کدام باشداحداث گردیده )متر15با فاصله حداقل (بهداشتی
 فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه69و 42-47ردیف (ن نامه بهداشت محیط مدارسآئی20مطابق ماده اگر(

،باشداحداث گردیده توالتچشمه دانش آموز یک 40هر در مدرسه به ازاي،امتیاز75/0بهداشتی باشدداراي شرایط توالت 
ارتفاع دست ،در نظر گرفته شده  باشدتشوییدانش آموز یک دس60هربه ازاي ،بهداشتی باشندها داراي شرایطدست شویی
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باشد و در دست شویی ها مخزن ثابت ) سانتی متر باالتر از سطح زمین60-75بین (شویی ها متناسب با سن دانش آموزان 
)امتیاز75/1جمع (امتیاز25/0هر کدام روي دستشویی انجام شده باشد وجود داشته و لوله کشی قابل استفاده مایع صابون 

 دفع )فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه48-50ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس 21اگر مطابق ماده
حجم وگیردمی به روش بهداشتی انجام شده وفاضالب بر اساس استانداردهاي موجود از نظر بهداشتی طراحی و اجرا 

امتیاز75/0باشده سپتیک تانک چاه جاذب با توجه به ظرفیت مدرسه تعیین شد
 107،111، 106، 81،105، 70، 51-58، 21ردیف(آئین نامه بهداشت محیط مدارس 33و 23، 22اگر مطابق ماده،

...ازمایشگاه و،رطوبت و تهویه کالس هاصدا، نور، حرارت، ) فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه115،116،135
)امتیازنیم135و 116، 115، 111، نیم 107،  106، 81،105نیم، 55-58نیم، 51-54(امتیاز2طبیعی و مناسب باشد

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

تابلو برق، کلید و پریزهاي برق سالم و داراي حفاظ مناسب -کارکنان مدرسه مهارت استفاده از این وسایل را داشته باشند
- شته باشندحداقل دو راه فرار براي مواقع اضطراري در هر ساختمان وجود و دانش آموزان به راحتی به آن دسترسی دا-باشد

محل فرار اضطراري دانش آموزان با عالئم ویژه مشخص و داشتهخطر به منظور استفاده در شرایط اضطرار وجود زنگ 
)نیم امتیاز 134، 133، 128، 127نیم، 126، 112، 109، 108یک، 60-64ردیف (امتیاز2گردیده است

 زباله ) عیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسهفرم وض65-66ردیف (آئین نامه بهداشت محیط مدارس 25اگر مطابق ماده
د ودان بهداشتی درب دار، ضد زنگ، با ظرفیت و تعداد مناسب و با کیسه زباله در کلیه قسمت هاي مدرسه وجود داشته باش

امتیاز 5/0د زباله ها روزانه و به موقع جمع آوري و دفع گرد
 و مطابق با مقررات آئین نامه بهداشت محیط مدارس 15تا 9رعایت ایمنی و اقدامات پیشگیري از حوادث  مطابق ماده

فرم ، 136-121،138-123، 118،119، 104،110،117، 103، 102، 71، 67، 59، 23-30ردیف (حرفه اي بهداشت
نیم،117، 104،110، 103نیم، 102، 71، 67، 59نیم، 27-30نیم، 23-26(امتیاز3وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه 

)نیم136-138، 123و نیم 121،122، 118،119
 فرم 120، 76-80، 73، 16ردیف(مقررات بهداشت حرفه اي آئین نامه بهداشت محیط مدارس و 31و2مادهاگر مطابق با

هر(بهداشت و تمیزي محیط مدرسه رعایت شودمدرسه مسئول نظافت دارد و اگر ) وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه
امتیاز2)25/0کدام 

،آئین نامه 30ماده مطابق ..............وجود فضاي سبزمانند درختان، چمن کاري فضاهاي موجود، باغچه و گلکاري آن، گلدان
و فقدان فضاي سبز صفر امتیاز5/0، کمتر از آن 1متر مربع 5/0بهداشت محیط مدارس فضاي سبز به ازاي هر دانش آموز 
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صرفه جویی در مصرف کاغذ مانند قرار دادن سطل هاي جداگانه، قداماتی براي تفکیک و جداسازي زبالهاگر در مدرسه ا،
امتیاز1انجام می شود اقداماتی براي صرفه جویی در مصرف انرژي همچنین وآموزش دانش آموزان براي استفاده از آن ها

) امتیاز25/0کدام هر() فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه83و 82ردیف (
:چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه -4

.است12سوال و مجموع امتیازهاي این بخش 6این چک لیست شامل 
 ردیف رعایت (امتیاز 4پایگاه تغذیه سالم موجود است  وتجهیزات الزم را دارد / بوفه بهداشتیاگر فضاي فیزیکی به عنوان
دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارس و شت محیط مدرسه و فرم وضعیت ایمنی و بهدا15و13، 10، 4
و 43و 42، 41، 40ردیف ، یک امتیاز39و 38، 37، 36، 33ردیف ، امتیازیکین نامه مقررات  بهداشتی پایگاه تغذیه سالمئآ

امتیازیک52و 49، 48، 47، امتیازیک46
دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارسباید مطابق با وشیدنی ها فروش مواد غذایی و نارائه و

، مطابقت با 1ارائه و فروش مواد غذایی و نوشیدنی مطابق جدول فهرست مواد غذایی قابل عرضه در پایگاه تغذیه سالم(باشد
در معرض دید دانش 52/0و غیر مجاز 25/0ز دستورالعمل مواد خوراکی مجانصب و 5/0شرایط تعیین شده در دستورالعمل 

)امتیاز2جمع - آموزان
 برنامه زمان بندي توسط مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی هاي مدارس و نظارت و بازدید منظم

باید انجام )5/0(رشآموزش و پرو/ بهداشتکارشناسان و همچنین توسط ) امتیاز5/0(مدرسهرابط بهداشتی/ سالمتمراقب
)امتیاز1جمع -شرح بازدید و نواقص مشاهده شده(وجود باشدمشده و مدارك 

معاینات کارکنانی که در تهیه و توزیع مواد غذایی دخالت دارند باید موجود و نشان دهنده معاینات منظم و دوره اي باشد.
ماده (نامه مقررات  بهداشتی پایگاه تغذیه سالمآئیناي مدارس و اگر مطابق دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و تعاونی ه

معاینات کارکنان ) ،  فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه5-9ردیف ( آئین نامه بهداشت محیط مدارس2ماده و )12تا 1
واهی صحت سالمت و مدرسه که در بخش تهیه و توزیع مواد غذایی کار می کنند بطور منظم انجام می شود و این کارکنان گ

- یک امتیاز9تا 5و 12تا 9یک و 8تا 1رعایت ماده ( امتیاز2مجوز فعالیت متصدي پایگاه و فروش مواد خوراکی را دارند 
) امتیاز2جمع 

 براي ... .مانند جشنواره غذا، مناسبت هاي تغذیه اي وخاص که به سالمت دانش آموزان کمک نماید هاي وجود برنامه
و تشویق دانش آموزان و کارکنان به استفاده از مواد خوراکی سالم و استفاده نکردن از مواد خوراکی کم ارزش تغذیه آموزش 

و عدم اجراي برنامه هاي فرهنگ سازي تغذیه صفر امتیاز5/0، یک یا دو برنامه 1اي بیشتر از دو برنامه 
 آئین نامه بهداشت محیط مدارس و 2ماده با مطابق درسهمدر مواد غذایینظارت بر نحوه ي نگهداري، توزیع و مصرف

، دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه )فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه75و 14، 12، 11ردیف (مقررات بهداشت محیط 
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نحوه ي (امتیاز2ایران مدرسهدستورالعمل شیر نامه مقررات  بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و آئینسالم و تعاونی هاي مدارس و 
)امتیاز1و نحوه ي صحیح مصرف 1صحیح نگهداري 

:چک لیست تحرك فیزیکی و فعالیت بدنی -5
.است5سوال و مجموع امتیازهاي این بخش 5این چک لیست شامل 

 1ان فعالیت فیزیکی دارند عنوان زنگ ورزش و تربیت بدنی اختصاص یافته ودر این زمان دانش آموزاگر زمان خاصی به
امتیاز

 مزایاودانش آموزان، معلمان و اولیاء به انجام فعالیت فیزیکیبرنامه هاي آموزشی در خصوص  اهمیت  و تشویقاگر
با...ونویسی، نقاشینویسی، قصهمسابقات مقالهمانند برگزاريآنازناشیي هايبیماروتحرکیاز بیناشیومعایب

امتیاز1انجام می شود .. .چاقی ومضراتنکردن،ب ورزشمعایورزش،مزایايمانندموضوعاتی
امتیاز1.. .هنوردي، مسابقات ورزشی و.اجراي فعالیت هاي فوق برنامه مانند راه پیمایی، ك
براي دانش آموزان نرمش/ مانند ورزش صبحگاهیکافی و مناسب براي داشتن حداقل فعالیت هاي فیزیکی و بدنیفرصت

امتیاز1هم شده باشدو کارکنان باید فرا
 امتیاز1در مدرسه وجود باشد امکانات مناسب براي شرکت دانش آموزان، معلمان و کارکنان در  فعالیت هاي ورزشی
:چک لیست سالمت کارکنان -6

.است8سوال و مجموع امتیازهاي این بخش 7این چک لیست شامل 
 صفر امتیاز% 50و زیر یک% 90تا 50ن ، بی2کارکنان % 90تکمیل شناسنامه سالمت براي بیش از
 صفر امتیازو عدم اجرا 5/0، ناقص 1غربالگري و معاینات موارد بطور کامل
 ارجاع موارد نیازمند صفر امتیازو عدم5/0، ناقص 1ارجاع کلیه موارد نیازمند به مراکز بهداشتی، درمانی
 موارد نیازمند صفر امتیازارجاع و عدم5/0، ناقص 1پیگیري کامل موارد ارجاع شده
 ،اگر تسهیالت اجتماعی، تفریحی، ورزشی مانند تسهیالت استفاده از مکان هاي ورزشی، شرکت در اردو هاي زیارتی

امتیاز2ارکنان مدرسه وجود دارد براي معلمان و ک.. .تفریحی و

امتیاز1رکت داشته اند ا سالمت شاگر معلمان و کارکنان مدرسه در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت مرتبط ب
:چک لیست خدمات سالمت روان ومشاوره اي در مدرسه  -7

.است11سوال و مجموع امتیازهاي این بخش 8این چک لیست شامل 
 امتیاز2جمع (مشاور صفر امتیازو عدم وجود1، نیمه وقت 2اگر مشاور تمام وقت در مدرسه حضور دارد(
امتیاز 1..) .ها ومانند اردوها،اجراي مناسبت(مدرسهدر هاي اجتماعی و تفریحیوجود برنامه
هاي زندگی از طریق برگزاري کالس ها و سایر فعالیت آموزش دانش آموزان به منظور توانمند سازي آنها  در زمینه مهارت

امتیاز1هاي  آموزشی توسط آموزگاران دوره دیده 
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ي آنها در زمینه مهارت هاي فرزند پروري از طریق برگزاري کالس ها و آموزش اولیاي دانش آموزان به منظور توانمند ساز
امتیاز1سایر فعالیت هاي  آموزشی توسط افراد دوره دیده 

 مانند فرزندان طالق، فقر (هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطرآموزان در معرض خطر آسیبدانش% 100تا 90شناسایی
)امتیاز2جمع (صفر امتیاز % 50یک و زیر % 90تا 50، بین 2..) .مواد، سیگار واقتصادي، بیش فعالی، خودکشی، سوء مصرف 

و خانواده 5/0هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر آموزان در معرض خطر آسیبانجام مداخله و ارائه خدمات خاص به دانش
)امتیاز1جمع (امتیاز5/0هایشان 

و ارائه خدمات مداخله اي و حمایتی نظیر ارجاع، پیگیري و مراقبت 1ان شناسایی اختالالت روانی و رفتاري در دانش آموز
)امتیاز2جمع (امتیاز1زیر نظر مدیریت مدرسه و ثبت موارد مذکور در شناسنامه بهداشتی آنها 

ن در عدم اجراي تنبیهات جسمی و روانی دانش آموزان مانند تهدید، کتک زدن، بیرون انداختن از کالس، ایستاده نگهداشت
امتیاز1.. .کالس و

:و جامعه در برنامه هاي ارتقاي سالمت در مدرسه و شبکه سالمت دانش آموزي اولیاءچک لیست مشارکت -8
.است10سوال و مجموع امتیازهاي این بخش 8این چک لیست شامل 

 ي حل مشکالت و مسائل و اگر برا1ان بررسی می شود مراقباگر مشکالت و مسائل سالمت مدرسه در انجمن اولیا و
)امتیاز2جمع (امتیاز1دارد نیز برنامه     مداخله اي وجود 

 از نظر مالی، فرهنگی، (از برنامه مروج سالمت حمایت می کنند.. .و سایر سازمان ها، نهاد ها وانجمن هاي محالت اگر
امتیاز1ارند ت همکاري و دخالت دو در برنامه هاي مدرسه که با سالمت مرتبط اس)..معنوي و

 اگر مدرسه برنامه هاي آموزشی براي خانواده ها وبراي افراد جامعه پیرامون مدرسه که به نحوي به سالمت مدرسه ارتباط
امتیاز1دارد ... ي مواد غذایی ودارند مانند فروشنده ها

 و اگر وجود ندارد 1گروه دارد 3امتیاز، اگر حداقل2گروه اصلی را دارد 5اگر مدرسه تیم بهداشتیاران آموزش دیده در
)امتیاز2جمع (صفر امتیاز

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

 امتیاز1اگر شبکه داوطلبان سالمت دانش آموزي فعال وجود دارد
امتیاز1اي آموزش سالمت توسط همساالن آموزش داده می شود اگر برنامه ه
 امتیاز1وجود دارد ) شناسایی و حل مشکالت(اگر شوراهاي دانش آموزي فعال در زمینه سالمت مدرسه
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کد دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

دانشکده/ نام دانشگاهکددانشکده/ نام دانشگاهکد
قزوین24ان شرقیآذربایج01
قم25آذربایجان غربی02
کاشان26اردبیل03
کردستان27اصفهان04
کرمان28ایالم05
کرمانشاه29بابل06
کهگیلویه وبویراحمد30بوشهر07
گلستان31خراسان جنوبی08
گناباد32تهران09
گیالن33جهرم10
لرستان34چهارمحال وبختیاري11
مازندران35خراسان رضوي12
مرکزي36خوزستان13
هرمزگان37رفسنجان14
همدان38زنجان15
خراسان شمالی 39زابل16
یزد40سبزوار17
دزفول41سمنان18
کرج42سیستان وبلوچستان19
نیشابور43شاهرود20
تربت حیدریه44شهیدبهشتی21
جیرفت45فارس22
46فسا23
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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
هام2ره یناتسا هتیمک

يزیمم میت لیکشت
هسردم یلخاد

یلخاد يزیمم ماجنا
هسردم

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

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

هسردم یجراخ يزیمم ماجنا

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

یجراخ يزیمم هجیتن ایآ
و یناتسرهش هتیمک دییات و لوبق دروم

؟تسا یناتسا

هلب

هبتر نییعت

هب يدنب هبتر هجیتن مالعا
شرورپ و شزومآ نامزاس

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

هسردم رارمتسا روظنم هب هنالاس يرگنزاب
تمالس جورم

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

*یناتسا هتیمک

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

شرورپ و شزومآ ترازو

يزیمم هدش ماجنا یجراخ يزیمم رگا:رکذت*

هرابود دیاب  هدش نییعت تصرف زا سپ ،دشاب هیلوا

یجراخ يزیمم ماجنا ،دوش ماجنا یلخاد يزیمم

.دش دهاوخ ماجنا نآ زا سپ ییاهن
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:پیوست ها
نامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزانآیین: 1پیوست 
بهداشت محیط مدارسآیین نامه: 2پیوست 
ی و بهداشت مدرسهفرم وضعیت ایمن: 3پیوست 
پایگاه تغذیه سالمآیین نامه: 4پیوست 

نامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزانآیین: 1پیوست 
بسمه تعالی

ه29264ت /55028: شماره
9/9/1384: تاریخ

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

پرورش و بهداشت، درمان و بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي آموزش و2/9/1384هیئت وزیران در جلسه مورخ 
آیین نامه ،1366مصوب هداف و وظایف وزارت آموزش و پرورشاقانون10ماده13د پزشکی و به استناد تبصره بنآموزش 

:ارتقاء سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان را به شرح زیر تصویب نموداجرایی تأمین، حفظ و
“عی دانش آموزان نامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت جسمی، روانی و اجتماآیین”

زمینه آموزش سالمت پزشکیـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاري وزارت بهداشت، درمان وآموزش1ماده 
ساعت در سال فراهم نماید، به 42تحصیلی به مدت حداقل هايکلیه دانش آموزان را در برنامه درسی و فوق برنامه تمام پایه

.رسمی تغییر ایجاد نشودطوري که در مجموع ساعات درسی
مدارس شهري و در ر د)750/1(هاي سالمتی از مراقبین سالمت مدارس با شاخص براي آموزش و مراقبتـ1تبصره 

.ظایف بهورز استفاده گرددوشرحهاي بهداشت طبق مقررات آموزشی مدرسه وروستاها از بهورزان خانه
رابر نیاز وزارت بموظفندو آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوريهاي بهداشت، درمان ـ وزارتخانه2تبصره 

پیشنهاد گروه هماهنگی تربیت معلم که به مدارس براساسآموزش و پرورش نسبت به تربیت مراقبین سالمت و مشاورین
.وزارت مربوط حسب مورد خواهد رسید اقدام نمایندریزيتصویب شوراي عالی برنامه

آموزش سالمت به میزان باشد که در صورتساعت در هفته می) 30(ت کار مراقبین سالمت مدارس ـ ساع3تبصره 
.مند خواهند شدمعلمان بهرهبندي مشاغلساعت در هفته از مزایاي رسته آموزشی و طرح طبقه) 12(حداقل 
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پزشکی سازوکار اضافه شـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاري وزارت بهداشت، درمان وآموز4تبصره 
.نمایدشدن درس سالمت را در برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان تدوین

بهداشتی و درمانی دانش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است شرایط الزم براي ارایه خدمات2ماده 
و پیگیري ارجاعات تخصصی در نظام بهداشتی تحصیلی هايپایهآموزان بر طبق دستورالعمل تکمیل شناسنامه سالمت در کلیه

.مایدندرمانی کشور را فراهم
برحسب نیاز و موافقت ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است از نیروهاي پزشکی و پیراپزشکی استخدامی خود1تبصره 

درمان وآموزش الزم با هماهنگی وزارت بهداشت،هايآنان مشروط به گذراندن دوره آموزشی مورد نیاز و کسب مهارت
.آموزان و معلمان بکار گیردانشدپزشکی در راستاي ارتقاء سالمت 

.بوددر چهارچوب اعتبارات و امکانات موجود خواهد1384ـ اجراي این ماده در سال 2تبصره 
ن مدیریت و اجتماعی و سازماـ وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، رفاه و تامین3ماده

هاي مدارس، تغذیه رایگان و برنامه غذایی غذایی بوفهغذایی و سبدبرنامه ریزي کشورموظفند دستورالعمل تامین میان وعده
.عالی سالمت و امنیت غذائی ارایه نمایدوراير شهت تصویب دجرا روزيمدارس شبانه

در جهت ارتقاي سطح استمان و آموزش پزشکی موظفدرـ وزارت آموزش و پرورش با همکاري وزارت بهداشت،4ماده 
.هاي زندگی اقدام نمایدمهارتسالمت روان دانش آموزان نسبت به تدوین برنامه آموزش

ا در لوایح بودجه ساالنه کل رآیین نامه ریزي کشور مکلف است اعتبار الزم براي اجراي اینـ سازمان مدیریت و برنامه5ماده 
.کشور منظور نماید

پرویز داودي
معاون اول رییس جمهور
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بهداشت محیط مدارسآیین نامه: 2پیوست 

سمه تعالیاب
: مقدمه 

بهداشت محیط مدرسه که در فصل چهارم آیین نامه اجرایی مدارس به آن توجه شده، از اصول اولیه بهداشت مدارس ایمنی و
ش وپرورش کودکان تاثیر اجتناب ناپذیر دارد محیط مادي وفیزیکی حاکم بر بدون شک یکی از مولفه هایی که در آموز. است

محیط مدارس باید به گونه اي باشد تا از هر لحاظ به نیاز هاي جسمی، روانی واجتماعی دانش آموزان پاسخ . مدرسه است
هاي آموزشی وتربیتی دانش در آموزش وپرورش نوین فضاي فیزیکی به عنوان یک عامل زنده وپویا در انجام فعالیت . دهد

هاي بهداشتی، فضاي کافی، تجهیزات و وسایل مناسب وچنانچه در مدرسه آب سالم، سرویس. آموزان تلقی می گردد
استاندارد، سیستم صحیح جمع آوري زباله وفا ضالب وجود نداشته باشد وبه طور کلی آسایش محیطی فراهم نشود  به طور 

دراین راستا این آیین نامه جهت ایجاد .ی معلمان ومربیان بازدهی مطلوب نخواهد داشتهاي آموزشی وپرورشقطع تالش
هماهنگی وبرخورداري مدارس از استانداردهاي موجود به منظور ایجاد فضاي فیزیکی مناسب براي تعلیم و تربیت نسلی پویا 

. تهیه گردیده است
باید در فاصله وموقعیت مناسبی نسبت به مراکز جمعیتی ونواحی ودمحلی که براي احداث مدرسه در نظر گرفته می ش: 1ماده 

در مالکیت آموز ش وپرورش وداخل محدوده شهري یا روستا قرار داشته  وامکان دسترسی به مسکونی وآموزشی بوده،
ان مدرسه، رعایت بر اساس مطالعات اقلیمی منطقه، در هنگام احداث ساختم.تاسیسات مانند آب، برق، تلفن وگاز داشته باشد

: ي استرنکات زیر ضرو
صنعتی، ه هايبا توجه به تعیین جهت وزش باد، زمین انتخابی  نباید در مسیر ومجاورت عوامل  آلودگی زا مانند کارخان

ها، کوره هاي آجر پزي، محل هاي دفن زباله، فاضالب شهري، دامداري، مرغداري، دباغ  خانه ها، کشتار گاهشیمیایی، محل
. نباشت کود وسایر مراکزي که به نحوي ممکن است ایجاد دود، بو وگرد وغبار نماید قرار داشته باشدا

ها قرار نداشتهباید دقت شود تا محل احداث مدرسه در جوار بیمارستان، تیمارستان، گورستان، زندان، خطوط راه آهن، بزرگراه
هاي زمینی فشار قوي، ،خطوط اصلی وفرعی گاز رسانی، پست)مینیهوایی یا ز(هاي فشار قوي برق خارج از حریم کابلو

کاغذ، پارچه، : هاي گاز، انبار هاي مواد محترقه، منفجره، ترکیبات شیمیایی مانند پمپ بنزین، محل عرضه وفروش کپسول
. نیز در مسیر حوزه هاي آبریز فرعی واصلی رودخانه واقع نشودبافت وغیره والستیک، چوب، الیاف،

: 1تبصره 
متر با 500اجتناب ناپذیر واجباري باشد، باید حداقل 1در صورتی که احداث مدرسه در نزدیک محیط هاي ذکر شده در ماده 

. مراکز فوق فاصله داشته باشد
: 2تبصره 

. ا رعایت نمایندتا مدرسه ر) متر 500حداقل ( درصورتی که ابتدا مدرسه احداث شده باشد،سایر مراکز باید فاصله مناسب 
: 2ماده 

معیار محاسبه مساحت زمین مورد نیاز به منظور احداث مدرسه، تعداد دانش آموزانی خواهد بود که در آن مدرسه به تحصیل 
اشتغال  خواهند داشت ومتناسب با دوره هاي ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه وبر اساس سرانه بنا ومحوطه با اخذ نظرات معاونت 

نی و تندرستی به لحاظ زمین هاي ورزشی مورد نیاز ونیز فضا هاي بهداشتی به ازاء هر دانش  آموز طبق ضوابط تربیت بد
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موسسه 2086ومعیارهاي طراحی فضا هاي آموزشی وپرورشی سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس واستاندارد ملی 
. استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران خواهد بود

: 1تبصره 
ي احداث مدارس فنی و حرفه اي، مدارس شبانه روزي ومدارس کار ودانش حسب مورد عالوه بر زمین ا شاره شده درماده برا
این آیین نامه باید زمین کافی جهت احداث کارگاه،آزمایشگاه اختصاصی، فضا هاي ورزشی، خوابگاه، سالن غذا خوري، 2

. آشپزخانه وانبار در نظر گرفته شود
: 2تبصره 

براي تعداد طبقات مدارس براي دوره هاي ابتدایی وراهنمایی حتی االمکان دوطبقه ودر صورت ضرورت حداکثر سه طبقه و
. هاي فنی وحرفه اي وکار ودانش حداکثر چهار طبقه مجاز استدبیرستان ها وهنر ستان

: 3تبصره 
، انبار، سردخانه، بوفه، حمام، سرویس هاي بهداشتی ضوابــــــط احداث خوابگاه، سالـــــن غذا خوري، آشپــــــزخانه

قا نون مواد خوراکی، آشامیدنی،  آرایشی و بهداشتی وضوابط ومعیارهاي طراحی فضاهاي 13براساس آیین نامه ماده ......و
. آموزشی وپرورشی سازمان نوسازي، توسعه وتجهیز مدارس کشور رعایت گردد

:  4تبصره 
موسسه استاندارد وتحقیقات 4072ساختمان، تجهیزات وبهداشت بو فه مدارس می بایست با استاندارد آیین کار مکان یابی و

. صنعتی ایران مطابقت داشته باشد
: 3ماده 

الزم است نقشه هاي ساختمانی مدارس وسایر فضاهاي مرتبط  در مقا طع مختلف تحصیلی منطبق با معیارهاي بهداشتی وبر 
7مربوط به سازمان نوسازي، توسعه وتجهیز مدارس کشور وبند ( وجود در ضوابط طراحی فضاها اساس استانداردهاي م

. طراحی شود) موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران 2086استاندارد ملی ایران شماره 
: تبصره 

. این آیین نامه خواهد بود3هر گونه اصالحات تعویض محل وتوسعه ساختمان مشمول ماده 
: 4ده ما

دیوارهاي کالس ها باید کامالً خشک، بدون درز، صاف وحداقل تا ارتفاع کف پنجره ها از سنگ مناسب استفاده شده وبقیه 
سطح دیوار 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 

. کف کالس ها، راهروها وپله ها باید مقاوم، مسطح وقابل شستشو بوده ولغزنده نباشد
: 6ماده 

. سقف کالس ها باید صاف، بدون درز وشکاف وبه رنگ روشن باشد
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: 7ماده 
نش آموزان وبه رنگ تابلو کالس درس باید در محلی مناسب که نور کافی به آن می رسد قرار داشته ودرمعرض دید کامل دا

فاصله تابلو کالس درس از اولین ردیف .سبز مناسب وغیر براق باشد، تا از ایجاد خیرگی بر اثر بازتاب نور جلوگیري گردد
. متر کمتر باشد20/2دانش آموزان نباید از 

: 8ماده 
حداکثر ابعاد قابل قبول براي کالس .متر مربع سطح در نظر گرفته شود25/1براي هر نفر دانش آموز در کالس حداقل باید 

.متر کمتر باشد3ارتفاع سقف کالس نباید از . متر عرض می باشد7متر طول و8درس 
: 9ماده 

براي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصیلی باید بر اساس معیارها وضوابط ) مناسبات فیزیکی بدن ( ضوابط ارگونومی 
موسسه استاندارد 2086استاندارد ملی ایران شماره 6سالمت محیط وکار وبند طراحی سازمان نوسازي مدارس ومرکز

.وتحقیقات صنعتی ایران، در ساخت تجهیزات،منطبق باشد
:10ماده 

. به نرده مناسب مجهز باشدپله هاي مشرف به پرتگاه در مدارس باید لغزنده نبوده و
: 11ماده 

. متر باشد30/1سانتی متر وطول آن حداقل 30متر وحداقل عرض آن سانتی 18حداکثر ارتفاع پله در مدرسه 
: 12ماده 

. نقشه مدارس استثنایی، طبق ضوابط واستانداردهاي موجود براي معلولین بوده وکالس ها در طبقه همکف درنظر گرفته شود
: 13ماده 

به توري سیمی مناسب مجهز باشند وپنجره هاي درو پنجره هاي مشرف به فضاي خارج، براي جلوگیري از ورود حشرات باید
) از جام شیشه بزرگ استفاده نشود .( طبقات 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 
.گونه بالکن وتراس مرتبط با کالس ممنوع استایجاد هر 

: 16ماده 
هاي عمومی در نقشه ساختمانی مدرسه طوري منظور شود که هاي ورزشی واتاقسالن اجتماعات،کارگاه، آزمایشگاه، مکان

. مزاحمتی براي  کالس هاي درس بوجود نیاورد
: 17ماده 

استانداردهاي طراحی فضاي سازمان نوسازي، توسعه وتجهیز درمدارس شبانه روزي مساحت اتاق خواب باید مطابق
.نفر باشد8تخت دوطبقه به ظرفیت 4متر مربع با 40مـــــدارس ومرکز سالمت محیط وکار، براي هر اتاق خواب حدود 

) متر مربع سطح درنظر گرفته شود5براي هر نفر ( 
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:تبصره 
.نفر باشد8نبایستی بیش از حداکثر تعداد افراد در هر اتاق عمومی 

: 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 باشد1011و1053آب مورد مصرف باید با استاندارد ملی 

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

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

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

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

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

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

. متر احداث گردد15اشتی وبا فاصله حداقل آبخوري باید خارج از سرویس هاي بهداشتی وبا رعایت شرایط بهد-ه 
: 20ماده 

. نفر یک دستشویی در نظر گرفته شود60نفر حداقل یک چشمه توالت وهر 40ها در مدرسه به ازاء هر تعداد توالت
: 1تبصره 

. آیین نامه باشداین2ها از نظر طراحی واجرا مطابق با موارد مندرج در ماده ها ودستشوییمشخصات بهداشتی توالت
: 2تبصره 

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

که بهتر است توسط مخزن ثابت صابون مایع ولوله کشی روي ها ضروري بودهدستشوییاستفاده از صابون مایع در
. ها انجام شوددستشویی

: 21ماده 
.نحوه دفع فاضالب بایستی بر اساس استانداردهاي موجود از نظر بهداشتی، طراحی واجرا شود
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: 1تبصره 
ندارند، دفع فاضالب به چاههاي جاذب ویا سپتیک تانک طبق اصول بهداشتی انجام ) اگو(مناطقی که سیستم دفع فاضالب 

ومعیارهاي طراحی فضاي آموزشی وپرورشی سازمان نوسازي، توسعه وتجهیز مدارس گرفته وطرح آن بایستی طبق ضوابط
. کشور  تهیه واجرا گردد

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

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

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

در مورد کالس ها ي شبانه ویا کالس هایی که اجباراً از نور مصنوعی استفاده می نمایند، شدت روشنایی بایستی برابر
میزان نور راهروها بایستی برابر .لوکس بوده ونحوه تابش طوري باشد که ایجاد خیرگی در دانش  آموزان ننماید500-300
. لوکس در نظر گرفته شود50-100ها حداقل لوکس وبراي رختکن، توالت ها ودستشویی150-100

: 2تبصره 
قا 85ایشگاهها ومطابق با معیارهاي بهداشت کار موضوع ماده شدت روشنایی براي کارگاههاي فنی وحرفه اي در مدارس وآزم

.نون کار جمهوري اسالمی ایران رعایت شود
: 23ماده 

.درصد می باشد50-60درجه سانتی گراد ورطوبت 18-21درجه حرارت مناسب جهت کالس ها بین 
: تبصره 

:در مورد تامین گرماي کالس ها باید ضوابط زیر رعایت شود 
ل گرمایشی بخصوص بخاریهاي گازي مدارس باید استاندارد بوده وگازهاي حاصل از سوخت دستگاههاي مولد حرارت وسای

خطر آتش سوزي وجو د نداشته باشد .به خارج از کالس هدایت شود تا حداقل اکسیژن را براي سوخت کامل مصرف کند
.) مل رعایت گرددنکات  ایمنی بطور کا.( وفضاي کالس را بطور 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 

این راهها بایستی .الزم جهت تامین راههاي ورودي  وخروجی اضطراري با توجه به ظرفیت مدرسه وتعداد طبقات به عمل  آید
.الئم ویژه وبا رنگ سبز مشخص گردد تا محل فرار اضطراري مشخص گرددبا ع

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

.اوم باشندکوتاهترین زمان میسر گردد واجزاء سازه اي مسیرهاي فرار در مقابل حریق مق
: 2تبصره  

. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رعایت گردد4571اصول طراحی سازه هاي ایمنی مدارس طبق استاندارد ملی 
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:25ماده 
کلیه کالس ها، راهروها، قسمتهاي اداري، خوابگاه، نا هار خوري، آشپزخانه، توالت و دستشویی ، محوطه سالن ورزشی، کارگاه 

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

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

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

.نبوده وداراي شیب مناسب به طرف کف شوي باشد
: 1تبصره 

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

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

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

: 28ماده 
–شتی مجهز به تجهیــــــزات کامـــــل جهت انجــــام فعالیتهاي بهداشتی هر مدرسه بایستی داراي اتاق خدمات بهدا

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

: 29ماده 
در . مدرسه همجوار، یک مدرسه که مرکزیت دارد بعنوان مدرسه پایگاه سالمت دانش آموز در نظر گرفته شود15براي هر 

جهت انجام معاینات تخصصی دانش آموزان ) شامل سه اتاق ( متر مربع 30مدرسه پایگاه سالمت، فضایی به مساحت حداقل 
. مورد نیاز اختصاص داده شودبا کلیه لوازم وتجهیزات 

: تبصره 
درمانی نیز می توان به عنوان پایگاههاي سالمت براي مدارس -از درمانگاههاي دانش آموزي  یا فرهنگیان ومراکز بهداشتی 

. همجوار استفاده کرد
: 30ماده 

.متر مربع فضاي سبز در نظر گرفته شود5/0در هر مدرسه باید به ازاء هر دانش آموز 
: 31ماده 

.به منظور جلوگیري از ایجاد گرد وغبار در محیط مدرسه، محوطه مدرسه باید با آسفالت یا بتون کف ونظایر آن مفروش  گردد
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: 32ماده 
پیش دبستانی، دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان،مراکز پیش  دانشگاهی ومدارس فنی وحرفه اي : کلیه مراکز آموزشی اعم از

.انش مرتبط با آموزش وپرورش وامثال آن مشمول این آیین نامه می باشندوکار ود
: 33ماده 

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

به تایید وزراي آموزش وپرورش وبهداشت،درمان وآموزش پزشکی 16/1/84تبصره در تاریخ 25ماده و33این آیین نامه در 
رسید واجراي آن توسط واحدهاي ذیربط آموزش وپرورش ونظارت بر حسن اجراي آن برعهده واحدهاي بهداشتی آموزش 

. وپرورش ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

مسعود پزشکیانحمید رضا برادران شرکاءمرتضی حاجی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشوروزیر آموزش و پرورش        



۵٩

...................فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه: 3پیوست 

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

ف
ردی

متن مواد آئین نامه مواد
در مسیر و مجاورت منابع آالینده محیطی مثل کارخانجات شیمیایی و یا در (مکان احداث در فاصله و موقعیت مناسبی باشد 

.نباشد... اه آهن وجوار گورستان، خطوط ر
1ماده  1

.متر فاصله دارد500مدرسه با مکان هاي داراي منابع آالینده محیطی حداقل  1تبصره  2
)متر مربع براي هر دانش آموز6- 8حداقل . (مساحت زمین مدرسه متناسب با تعداد دانش آموزان است 2ماده  3

.مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد13مه ماده بوفه بهداشتی مطابق با آئین نا

2تبصره 

4
کلیه افرادي که به نحوي در تهیه و فروش و توزیع مواد غذایی در مدرسه دخالت دارند باید داراي گواهینامه دوره ویژه 

.بهداشت عمومی باشند
5

.باشندمتصدیان بوفه داراي کارت معاینه پزشکی معتبر  6
کلیه افراد موظفند بهداشت فردي و نظافت عمومی محل کار خود را کامالً رعایت نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین 

.و مربیان بهداشت داده می شود، عمل نمایند
7

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

8

.استعمال دخانیات توسط افراد فوق الذکر در حین کار ممنوع است 9
ساختمان یا اطاق بوفه داراي کف، دیوار و سقف از جنس مقاوم، بدون درز و شکاف و قابل شستشو و به رنگ روشن باشد، 

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

10

عرضه مواد غذایی بسته کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال یا سردخانه مناسب مجهز به دماسنج نگه داري شود و از 
.بندي شده تاریخ گذشته و مواد غذایی فله اي خودداري گردد

11

استفاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذها و کیسه هاي پالستیکی بازیافتی و غیر بهداشتی جهت پیچیدن و بسته بندي مواد 
.غذایی ممنوع است

12

وزیع شده باید مطابق با استانداردها و دستورالعمل هاي اعالم شده وزارت بهداشت، درمان و کیفیت مواد غذایی عرضه و ت
.آموزش پزشکی باشد

13

.مکان مناسب جهت نگه داري شیر در مدرسه موجود باشد 14
.مطابقت دارد.... مواد خوردنی،13ماده مفاد آشپزخانه مدرسه شبانه روزي با  15

)مناسب از نظر نظافت محیط نمازخانه، نگه داري کفش نمازگزار، پوشش مناسب کف. (مدرسه داراي نمازخانه مناسب است 16
.الزم است نقشه ساختمانی مدرسه و سایر فضاهاي مرتبط منطبق با معیارهاي بهداشتی مراجع ذیربط طراحی شده باشد 3ماده  17

امالً خشک، بدون درز و صاف و حداقل تا ارتفاع پنجره از سنگ استفاده شده و بقیه سطح دیوار به دیوارهاي کالس باید ک
.رنگ روشن و قابل شستشو رنگ آمیزي گردیده است

4ماده  18

.کف کالس ها، راهروها، پله ها باید مقاوم، مسطح، قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد 5ماده  19
.صاف، بدون درز و به رنگ روشن باشدسقف کالس ها 6ماده  20

.متر کم تر باشد2/2تابلو کالس باید در محلی مناسب نصب و فاصله تابلو از اولین ردیف دانش آموزي نباید از حداقل  7ماده  21
متر 7متر طول و 8(عاد قابل قبول حداکثر اب. متر مربع سطح در نظر گرفته شود25/1فضاي کالس براي هر دانش آموز حداقل 

)متر ارتفاع تا سقف کالس3عرض و 
8ماده  22

براي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصیلی بر اساس آیین نامه بهداشت محیط ) مناسبات فیزیکی بدن(ضوابط ارگونومیکی 
.مدارس می باشد

9ماده  23

.ید لغزنده بوده و باید به نرده مناسب مجهز باشندپله هاي مشرف به پرتگاه در مدرسه نبا 10ماده  24
.متر باشد3/1سانتی متر و طول آن حداقل 30سانتی متر، حداقل عرض آن 18حداکثر ارتفاع پله در مدرسه  11ماده  25

. قه همکف در نظر گرفته شودبها در طنقشه مدارس استثنایی، طبق ضوابط و استانداردهاي موجود براي معلولین بوده و کالس 12ماده  26
.درب و پنجره هاي مشرف به فضاي خارج، براي جلوگیري از ورود حشرات باید به توري سیمی مناسب مجهز باشند

13ماده 
27

.پنجره هاي طبقه هاي فوقانی داراي حفاظ باشد 28



۶٠

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

ف
ردی

متن مواد آئین نامه مواد

.کالس دانش آموزان خردسال در طبقات پائین تر ساختمان قرار داشته باشد 14ماده  29
.ممنوع استوجود هر گونه بالکن و تراس مرتبط با کالس 15ماده  30

د نسالن اجتماعات، کارگاه، آزمایشگاه، مکان هاي ورزشی و اتاق هاي عمومی در نقشه ساختمانی مدرسه به نحوي ایجاد شده باش
.دنکه مزاحمتی براي کالس هاي درس به وجود نیاور

16ماده  31

.تخت دو طبقه باشد4ر مربع با مت40زي حدود ومساحت هر اتاق خواب در مدارس شبانه ر 17ماده  32
.نفر باشد8حداکثر افراد در اتاق عمومی آموزشگاه هاي شبانه روزي  تبصره 33

.کف آزمایشگاه و سطح میزهاي آن باید قابل شستشو و نسبت به حرارت، مواد شیمیایی و غیره مقاوم باشد 18ماده  34
.مطابقت داشته و مورد تائید مقامات وزارت بهداشت باشد1053و 1011ه با استاندارد ملی ایران به شماره آب مورد مصرف مدرس 19ماده  35

حداقل . (مدرسه در صورتی که از مخزن آب استفاده می کند، حجم آب مورد استفاده در مخزن جوابگوي تعداد دانش آموزان باشد
)آموزلیتر در روز براي هر دانش 15 2

صره
تب

36

.لیتر براي هر نفر در نظر گرفته می شود100براي مدرسه شبانه روزي، حجم آب حداقل  37
..............بهداشتی............. کل: تعداد آبخوري. آبخوري داراي شرایط بهداشتی باشد

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

38

.باشد) سانتی متر باالتر از سطح زمین75-100بین (ارتفاع شیر آبخوري ها متناسب با سن دانش آموزان  39
.یده استاحداث گرد) متر15با فاصله حداقل (آبخوري ها خارج از سرویس هاي بهداشتی  40

.نفر یک شیر آبخوري پیش بینی شود45آبخوري عمومی دانش آمزان با شیرهاي مناسب مجهز گردد حداقل براي هر  4 41
.نفر یک چشمه توالت در نظر گرفته شود40تعداد توالت ها در مدرسه به ازاء هر 

20ماده 
42

.نفر یک دستشویی در نظر گرفته شود60اء هر تعداد دستشویی ها در مدرسه به از 43
............بهداشتی...........  کل:  تعداد دستشویی.دستشویی ها داراي شرایط بهداشتی باشد

1تبصره 

44
:توالتی است که حداقل این شرایط را داشته باشد: توالت بهداشتی(. توالت داراي شرایط بهداشتی باشد

.فاضالب با مخزن داشته باشد و یا به شبکه جمع آوري عمومی فاضالب متصل باشدچاه- 1
.داراي دیوار و سقف و در باشد- 2
.اتاقک توالت داراي نور و جریان هوا جهت تهویه باشد- 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 باشد150تا ارتفاع دیوارها - 6
.)ب و وسیله مورد نیاز دسترسی داشته باشدآبراي شستشو به - 7

.....................بهداشتی..................  کل: تعداد توالت

45

.باشد) سانتی متر از سطح زمین60-75(ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصیلی ارتفاع دستشویی  2تبصره  46
در دستشویی ها ضروري بوده که بهتر است از مخزن که توسط دانش آموزان به سهولت قابل استفاده باشد استفاده از صابون مایع 

)سهولت استفاده دانش آموزان حتماً چک شود(.تشویی ها انجام شودثابت صابون مایع و لوله کشی روي دس 3تبصره  47

.نحوه دفع فاضالب بایستی بر اساس استانداردهاي موجود از نظر بهداشتی طراحی و اجرا شود 21ماده  48
.مناطقی که سیستم دفع فاضالب ندارند، دفع به روش بهداشتی انجام گیرد 1تبصره  49
.حجم سپتیک تانک چاه جاذب با توجه به ظرفیت مدرسه تعیین شده است 2تبصره  50

کالس ها باید حتی االمکان طوري ساخته شوند که از نور طبیعی استفاده نمایند، ترجیحاً پنجره ها در سمت چپ دانش آموزان 
.تعبیه شود و سطح آن ها حدود یک پنجم مساحت کالس باشد

22ماده 51

.لوکس باشد300-500در صورت استفاده از نور مصنوعی در کالس ها به ویژه کالس هاي شبانه میزان نور
1تبصره 

52
.لوکس در نظر گرفته شود50-100لوکس و رختکن ها، توالت ها و دستشویی ها حداقل 100-150میزان نور راهروها  53

.درجه سانتی گراد باشد18-21بین درجه حرارت کالس ها 23ماده  54
.و یا بوي نم و ناي در محیط کالس ها نمی باشد) درصد50-60(رطوبت کالس ها طبیعی است  33ماده 55



۶١

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

اشت محیط مدارسبررسی رعایت مفاد آئین نامه بهد

ف
ردی

متن مواد آئین نامه مواد
.سیستم تهویه کالس ها مناسب و مطبوع باشد و در صورت نیاز به سیستم سرمایشی رعایت کامل ایمنی شده باشد

23ماده 

56
خت دستگاه هاي مولد حرارت وسایل گرمایشی به خصوص بخاري هاي مدرسه داراي آرم استاندارد بوده و گاز حاصل از سو

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

57

.فضاي کالس به وسیله وسایل گرمایشی به طور یکنواخت گرم می گردد 58
.ازي در مکان مناسب دور از کالس هاي درس باشدمخازن نفتی و گ 59

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

24ماده 

60

.باشدسالیانهوسایل اطفاء حریق داراي تاریخ معتبر شارژ  61

.  رق، کلید و پریزهاي برق سالم و داراي حفاظ مناسب باشدتابلو ب 62

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

63

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

64

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

25ماده  65

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

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

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

27ماده  68

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

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

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

.متر مربع فضاي سبز در نظر گرفته شود5/0در هر مدرسه به ازاء هر دانش آموز  30ماده  72

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

.زم االجرا استالرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وزا،اخذ صالحیت بهداشتی جهت احداث و تاسیس 33ماده  74

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

مقررات 
بهداشت 

محیط

75

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

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

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

مجهز شده است؟) براي جلوگیري از ورود حشرات(آیا در و پنجره هاي مشرف به فضاي خارج به توري سیمی مناسب  79

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

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

81

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

ه جویی در مصرف انرژي شامل برق، آب و سوخت انجام شده است؟آیا اقدامات در جهت صرف 83
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...................فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه-ادامه
تاریخ و نتیجه  بازدید 

بررسی مقررات سیستم مدیریت سالمت مدرسه

ف
ردی

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

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

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

آیا تیم ممیزي داخلی مدرسه تشکیل گردیده است؟ 87

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

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

آیا برنامه ممیزي داخلی ادواري در مدرسه موجود است؟ 90

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

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

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

می باشند؟ت سیستم مدیریت سالمت مدرسه داراي شماره ویرایش و بازنگري و تاریخ جهت کنترل مستندات و سوابقآیا کلیه مستندا 94

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

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

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

موجود است؟95آیا مستندات مربوط به بند  98

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

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

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

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

آیا عدم نگهداري مواد سمی و مواد شیمیایی سمی در محیط مدرسه رعایت می شود؟ 103
آیا دسترسی به انبار توسط دانش آموزان کامال غیر ممکن است؟ 104

آیا تهویه انبار به خوبی صورت می گیرد؟ 105
باشد؟یاستاندارد ميگازسوز مرکزیوسایل گرمایشيد بودن از سیستم لوله کشی گاز داراآیا مدرسه در صورت بهره من 106

آیا استفاده از بخاري هاي برقی در کالس ها ممنوع شده است؟ 107
آیا تاریخ شارژ کپسول هاي اطفاي حریق به روز می باشد؟ 108

ین مسیرهاي فرار و راه هاي خروج اضطراري امثالهم در مدرسه وجود دارد؟آیا تابلوهاي هشداردهنده ایمنی، تعی 109
به طوري که ایجاد خطر و حادثه براي دانش آموزان ننماید؟. خوبی رعایت گردیدهه در صورت وجود کارگاه آیا حفاظت ماشین آالت ب 110

ه حفاظت وجود دارد؟آیا از نظر سر و صداي مزاحم در کالس ها و محوطه مدرس 111
آیا کارکنان مدرسه مهارت استفاده از وسایل اطفاي حریق را دارند؟ 112

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

حاصل از نور آفتاب وجود نداشته باشد؟آیا سایبان پنجره ها طوري است که خیرگی 115
یا حداقل شدت روشنایی در آزمایشگاه ها و کارگاه هاي متناسب با نوع کار مطابق با استانداردهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش آ

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

ر در آزمایشگاه و کارگاه حسب مورد تهیه و در محل مناسب و قابل رویت نصب گردیده است؟یا دستورالعمل ایمنی کاآ 117
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...................فرم وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه-ادامه
تاریخ و نتیجه  بازدید 

بررسی مقررات بهداشت حرفه اي  ف
ردی

می شود؟در دفتر ثبت حوادث انجام) دگی کوچکحتی حوادث جزئی نظیر یک بری(آیا ثبت حوادث  118
آیا حوادث مورد بررسی قرار می گیرند؟ 119

آیا نظم و انضباط و نظافت در محیط مدرسه رعایت می گردد؟ 120
آیا سطوح تیز و برنده طوري برطرف و ایمن گردیده اند که افراد را دچار حادثه نسازند؟ 121

چنانچه مدرسه در محیط پر سر و صدا قرار گرفته آیا از پنجره هاي دو جداره استفاده شده است؟ 122
آیا از نظر وجود ارتعاشات در کالس ها و محوطه مدرسه حفاظت وجود دارد؟ 123

آیا هواي کالس ها فاقد گرد و غبار است؟ 124
ار است؟آیا محوطه مدرسه فاقد گرد و غب 125

آیا تهویه کالس هاي درس به خوبی انجام می شود؟ 126
آیا درب تابلوهاي برق قفل و عالئم هشداردهنده بر روي آن نصب شده است؟ 127

آیا کفپوش ایمنی در زیر تابلوهاي برق نصب گردیده است؟ 128
د؟آیا جعبه کمک هاي اولیه در مدرسه وجود دار 129

آیا جعبه کمک هاي اولیه داراي تجهیزات کامل می باشد؟ 130
آیا آموزش کمک هاي اولیه در مدرسه به مسئولین ارائه گردیده است؟ 131

ایا آموزش کمک هاي اولیه در مدرسه به دانش آموزان ارائه گردیده است؟ 132
فرار در مواقع اضطراري به دانش آموزان و اولیاي مدرسه داده شده است؟آیا آموزش هاي ایمنی و بهداشت و 133

آیا پریزها و چراغ ها تعمیر و نگهداري می شود و این موارد همگی سالم هستند؟ 134
ط سیستم روشنایی تامین می آیا در محل هایی که نیاز به روشنایی مصنوعی است و تاریک می باشد نور مورد نیاز به اندازه کافی توس

شود؟
135

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

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

داخل مدرسه انجام گرفته است؟
148

شهري بر اساس بازدیدهاي تیم ممیزي خارجی شهرستان و بر اساس دستورالعمل بهداشت مدرسه در مدارس وضعیت ایمنی و عات مرتبط با  اطال: 1نکته
تنظیم، و به روز اصالح ) HSE(کتاب استقرار سیستم مدیریت سالمت در مدارس و  رتبه بندي و اعطاي ستاره به مدارس کشور6در فصل مندرج 

.گردد
و با هماهنگی تیم ممیزي خارجی شهرستانبازدیدهاي بهورزاناطالعات مرتبط با وضعیت ایمنی و بهداشت مدرسه در مدارس روستایی بر اساس: 2نکته

.گرددروز اصالحتنظیم و به
رس و  رتبه بندي و اعطاي ستاره کتاب استقرار سیستم مدیریت سالمت در مدا6در فصل تکمیل فرم هاي زیر بر اساس دستورالعمل هاي مندرج : 3نکته

.انجام شود) HSE(به مدارس کشور 
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پایگاه تغذیه سالمآیین نامه: 4پیوست 

تعالیباسمه
:مقدمه

نامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقاي سالمت جسمی، روانی و آیین3دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم براساس ماده 
با هدف ارتقاي سالمت 9/9/1384هـ مورخ 29264ت/55028حترم وزیران به شماره آموزان مصوب هیأت ماجتماعی دانش

آموزان، ارایه موادغذایی سالم و جلوگیري از عرضه منظور تأمین بخشی از انرژي موردنیاز دانشآموزان بهاي دانشتغذیه
.استآموزان، تهیه و تنظیم شدهاي به دانشارزش تغذیهموادغذایی کم

: تعاریف
نامه بهداشت محیط مدارس و برابر با تبصره آئین2مکانی است در مدرسه که ساختمان آن مطابق با ماده : ایگاه تغذیه سالمپ

قانون موادخوراکی، آشامیدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احداث و تجهیز شده و 13قانون اصالح ماده 
. گرددآموزان عرضه میدانشوعده از طریق آن بهعنوان میانموادخوراکی به

کیلوکالري انرژي 300-400وعده باید میان. گرددوعده صبح و بعدازظهر مصرف میموادغذایی است که در دو میان: وعدهمیان
. آموزان را تأمین کندموردنیاز روزانه دانش... ها مانند آهن، ویتامین وگرم پروتئین و بخشی از ریزمغذي10-12و 

: داشتی پایگاه تغذیه سالمشرایط به
:گردنداین شرایط در سه بعد مطرح می

مواد خوراکی ) 1
فضاي فیزیکی) 2
فروشنده موادخوراکی/ فرد متصدي بوفه) 3
: موادخوراکی که قابل عرضه در پایگاه تغذیه سالم هستند عبارتنداز: ـ موادخوراکی1

روانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عالمت استاندارد، پ: بندي شده دارايهاي بستهانواع خوراکی) الف
.دهنده، پوشش سالم و تمیزنام و نشانی کارخانه، تاریخ تولید و انقضاي معتبر، مشخصات ترکیبات تشکیل

. ترجیحاً این مواد از موادي انتخاب شوند که داراي برچسب موادغذایی باشند: تبصره
: زاین مواد عبارتندا

 کشمش، نخودچی، )هندي، پستهگردو، بادام، بادام زمینی، فندق، بادام(خشکبار، خرما، انواع میوه خشک، انواع مغزها ،
خشک و انجیرخشکآجیل، آجیل سویا، توت

 همه پاستوریزه یا استریلیزه ) بجز بستنی یخی(انواع ماست و کشک، انواع شیر، پنیر، بستنی
نفره وکیوم شده هاي یکبنديسالم، شسته شده و ضدعفونی شده دربستهانواع میوه : میوه
معدنی، ماءالشعیر، آب)استریلیزه یا پاستوریزه(دوغ بدون گاز و انواع آبمیوه طبیعی : هانوشیدنی
ت شود، بیسکویتوصیه می) هاي سنتیشامل کلوچه(شامل انواع بیسکویت، کیک و کلوچه : بیسکویت، کیک و کلوچه

درصد عرضه 10دار و کیک و کلوچه، از نوع غنی شده و تهیه شده با روغن حاوي اسیدچرب با ترانس زیر از نوع سبوس
. شود

فرنگی ـ نان و کره و عسل مرغ ـ نان و پنیر و خیار ـ نان و پنیر و گوجهنان و پنیر و گردو ـ نان و تخم: لقمه سالم شامل) ب
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. باشدشسته شده و ضدعفونی شده فرنگی، خیار و گوجه: تبصره
دار و غنی هاي سفید به علت دارا بودن نمایه گلیسمی باال کمتر استفاده شود و به جاي آن از انواع سبوسشود از نانتوصیه می

. شده استفاده گردد
کلیه شرایط تهیه آنها زرد، فرنی، سمنو به شرط داشتن انواع آش و سوپ، لوبیا، عدس، حلیم، شله: غذاهاي پخته مانند) ج

: مطابق با موارد زیر
 نامه بهداشت محیط مدارس الزامی استآیین3تبصره 2داشتن آشپزخانه مطابق با ماده .
 ارایه موادغذایی در ظروف یکبار مصرف
 پخت روزانه
 نظارت انجمن اولیاء و مربیان بر پخت و توزیع آنها
ت کامل نکات بهداشتی پخت در شرایط بهداشتی و رعای

شوند، وضعیت بهداشتی مرکز پخت و شرایط حمل ونقل غذا باید مطابق با تهیه می) مراکز پخت(غذاهایی که از بیرون : تبصره
: در مورد این نوع غذاها به نکات زیر نیز توجه شود. نامه مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشدآیین

ی در غذا زیاد نباشدمیزان نمک مصرف .
 باشد% 10روغن بکار رفته با اسیدچرب ترانس کمتر از .
آموزان به انرژي و پروتئین براساس سن در نظر گرفته شودموادغذایی و نوع غذا براساس مقدار نیاز دانش .
حجم غذا متناسب با سن و انرژي موردنیاز درنظر گرفته شود .
ف مناسب توزیع شودغذا در ظروف یکبار مصر .
همراه با غذا یا مجزا خودداري گردد) بجز ماءالشعیر(هاي گازدار از توزیع نوشابه .

هاي تغذیه سالمجدول فهرست موادغذایی قابل عرضه در پایگاه

فهرست موادغذاییموادغذاییردیف

خشکبار، خرما و انواع مغزها 1
خشک، هندي، فندق، نخودچی، توت، بادامزمینیپسته، بادام، گردو، بادام: شامل

، انواع میوه خشک)بندي شدهبسته(انجیرخشک، کشمش، آجیل سویا و خرما 
)بندي شدهپاستوریزه،استریلیزه بسته(انواع شیر، انواع ماست، کشک، پنیر هاي آنشیر و فرآورده2

معدنی، ماءالشعیر، آب)یلیزهپاستوریزه و استر(هاي طبیعی و دوغ بدون گاز میوهآبنوشیدنی3

میوه 4
سیب، نارنگی، پرتقال، موز شسته شده و ضدعفونی شده و وکیوم شده در : شامل
بندي یک نفرهبسته

بیسکویت، کیک و کلوچه5
دار و تهیه شده با انواع بیسکویت، کیک و کلوچه ترجیحاً از انواع غنی شده، سبوس

درصد10روغن داراي اسیدچرب باترانس زیر 

لقمه سالم6
فرنگی، نان و کره و نان و پنیر و گردو،نان و پنیر و خیار، نان و پنیر و گوجه: شامل

)دارنان ترجیحاً سبوس(مرغ پخته عسل، نان و تخم
زرد، سمنو، فرنی و شیربرنجانواع آش و سوپ، لوبیا، عدس، حلیم، شله: شاملغذاهاي پخته7

.کلیه موادغذایی این جدول باید از شرایط تعیین شده در دستورالعمل برخوردار باشند
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 آن در پایگاه تغذیه سالم غیرمجاز است موادغذایی که عرضه:
، آدامس، سوسیس، کالباس، ساالدالویه، چیپس، انواع لواشک و آلو )بجز ماءالشعیر(هاي گازدار انوع پفک، انواع یخمک، نوشابه

س میوه تهیه هایی که از آب و قند و اسانمیوهآب. چسبندهایی که به سطح دندان  مینباتو آلوچه فاقد شرایط بند الف ـ آب
یخی اند، فالفل، بستنیشده

جدول فهرست موادغذایی که عرضه آن درپایگاه تغذیه سالم غیرمجاز است

موادغذایی غیرمجاز
ـ انواع پفک 1
ـ انواع یخمک 2
)جز ماءالشعیربه(هاي گازدار ـ نوشابه3
ـ آدامس4
ـ سوسیس و کالباس5
ـ ساالدالویه 6
ـ چیپس7
اع لواشک و آلو و آلوچه فاقد شرایط بهداشتی ـ انو8
چسبند هایی که به سطح دندان مینباتـ آب9

.اندهایی که از آب و قند اسانس میوه تهیه شدهمیوهـ آب10
ـ فالفل11
یخیـ بستنی12

ن در پایگاه سالم جدول فهرست موادغذایی قابل عرضه در پایگاه تغذیه سالم و جدول موادغذایی که عرضه آ: تذکر
. آموزان و کارکنان مدارس نصب گرددغیرمجاز است، باید در محل مناسب و در معرض دید دانش

: ـ فضاي فیزیکی و تجهیزات پایگاه تغذیه سالم2
خوردگی، درزوشکاف وهمیشه تمیز باشدتركاالمکان مسطح، بدونسقف بایدصاف،حتی .
شرایط زیر باشدها باید دارايوضع درها و پنجره:

وشو بوده و زدگی و قابل شستخوردگی و شکستگی و زنگها از جنس مقاوم، سالم و بدون تركدرها و پنجره) الف
. همیشه تمیز باشد

. نحوي که از ورود حشرات به داخل پایگاه جلوگیري کندپنجره بازشو، باید مجهز به توري سالم و مناسب باشد، به) ب
به فضاي باز باید به توري سالم و مناسب و همچنین فنردار باشد، بطوري که از ورود حشرات و درهاي مشرف ) ج

. جوندگان و سایر حیوانات جلوگیري نماید
کف پایگاه داراي شرایط زیر باشد :
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.وشو باشداز جنس مقاوم،صاف و بدون درز و شکاف و قابل شست) الف
.جهـز به شتر گلو بـوده و نصب تـوري ریز روي آن الزامی استتعداد موردنیاز، مشوي بهداراي کف) ب
.رو باشدشور فاضالبداراي شیب مناسب به طرف کف) ج
آب مصرفی باید موردتأیید مقامات بهداشتی باشد.
هاي اولیه با مواد و وسایل موردنیاز در محل مناسب نصب گرددجعبه کمک .
عمل آورد و ، سالم بوده و طوري باشد که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیري بهدیوار از کف تا سقف از جنس مقاوم

. وشو باشدسطح آنها باید صاف، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن و قابل شست
عمل آیدهاي الزم بهبینیبراي جلوگیري از حریق، انفجار و سایر خطرات احتمالی پیش .
وشو، قابل حمل با حجم مناسب موجود باشدن، قابل شستدار، زنگ نزدان درپوشزباله .
دان باید مجهز به کیسه زباله باشد، در محل مناسبی قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشدزباله.
شودنباید دیدهپایگاه داخلوجههیچوسایرحشرات، گربه وموش و سایر حیوانات به وپشهمگس .
نه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و موادغذایی غیرقابل مصرف و ضایعات ممنوع استنگهداري هرگو .
وشو باشدپیشخوان و میز کار باید سالم و سطح آن از جنس قابل شست.
رود باید فاقد هرگونه کشو و یا قفسه بوده و فضاي زیر آن نیز کار میمیزکاري که صرفاً جهت تهیه موادغذایی به

.تفاده قرار نگیردمورداس
 کلیه مواد فاسدشدنی باید در یخچال یا سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت نگهداري آن بیش از زمانی نباشد که ایجاد

.فساد یا تغییر کیفیت نماید
یخچال و سردخانه باید به دماسنج سالم مجهز باشد.
اخل یخچال ممنوع بوده و یخچال و سردخانه همواره باید تمیز و قراردادن موادغذایی پخته و خام و شسته درکنار هم در د

.عاري از هرگونه بوي نامطبوع باشد
ظروف مورداستفاده باید داراي شرایط زیر باشد:

پریدگیخوردگی و لبظروف شکستنی تمیز، بدون ترك
د باید سالم، صاف و بدون رونوسایل و ظروف فلزي که براي تهیه و نگهداري و مصرف موادغذایی بکار می

.زدگی باشندزنگ
 وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شسته، تمیز و برحسب ضرورت ضدعفونی گردیده و در ویترین

.یا گنجه مخصوص که محفوظ باشد نگهداري شود
عاري از بو باشدنحوي صورت گیرد که همیشه هواي داخل پایگاه سالم، تازه، کافی وتهویه مناسب باید به.
 گراد باشددرجه سانتی30در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل پایگاه نباید بیشتر از.
روشنایی پایگاه تغذیه موردتأیید مقامات بهداشتی باشد .

:ستگردد، رعایت نکات زیر الزامی اباشد و در مدرسه غذا پخت و توزیع میدرصورتی که مدرسه داراي آشپزخانه می
آموزان تناسب تعداد دانشمدیر مدرسه موظف است آشپزخانه، انبار موادغذایی اولیه و سالن غذاخوري با فضاي کافی به

. با شرایط کامالً بهداشتی مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدرسه ایجاد نماید
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،آشپزخانه، آبدارخانه، انبار موادغذایی، دستشویی باید از کف تا زیر سقف پوشش بدنه دیوار مکان تهیه موادغذایی
. تواند از سیمان صاف و صیقلی به رنگ روشن باشدمتر به باال می4متر کاشی یا سرامیک و از ارتقاع 4حداقل تا ارتفاع 

 ی یا سرامیک و یا کاشی به رنگ هاي صیقلسانتیمتر از کف با سنگ120سطح دیوار سالن غذاخوري تا ارتفاع حداقل
. وشو پوشیده باشدروشن قابل شست

سالن غذاخوري داراي حداقل یک دستشویی بهداشتی باشد .
دستگاه سوخت و نوع موادسوختنی باید از نوعی باشد که احتراق بطورکامل انجام گیرد .
ت مکش کافی باالي دستگاه پخت الزامی استنصب هود با ابعاد متناسب از جنس مناسب و مجهز به هواکش با قدر .
وشو و نگهداري ظروف باید در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشدمحل شست .
هاي اتوماتیک شسته شودیا توسط دستگاه) وشو و آبکشیشست(اي ظروف باید در ظرفشویی حداقل دو مرحله .
با تعداد ظروف باشدتعداد و ظرفیت هر ظرفشویی باید متناسب.
هر لگن یا هر واحد ظرفشویی باید مجهز به آب گرم و سرد باشد .
ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله کف آنها از زمین قفسه و ویترین و گنجه

. سانتیمتر باشد20حدود 
و میزان و حرارت و رطوبت آن همواره مورد تأیید مقامات بهداشتی باشدنحو مطلوب تهیه انبار موادغذایی باید به .
نحومطلوب و مناسب انجام گیردگذاري در انبار بهبندي و پالتقفسه .
وشو و ها باید صاف، تمیز، سالم و بدون درز و روکش آنها از جنس قابل شستدر سالن غذاخوري سطح میزها و صندلی

.به رنگ روشن باشد
: ـ شرایط فرد متصدي پایگاه و فروشنده موادغذایی3

هاي مدارس اشتغال دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را کلیه متصدیان پایگاه تعذیه سالم و افرادي که در بوفه
نامه معتبر آن را کند گذرانده و گواهیترتیبی که معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعالم میبه

. دریافت کنند
استخدام و بکارگیري اشخاص فاقد گواهینامه معتبر ذکرشده توسط مدیر، در پایگاه تغذیه سالم مدارس ممنوع است .
 باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته می1کلیه متصدیان پایگاه و اشخاصی که مشمول بند

.ه به بازرسین بهداشت ارایه نمایندو هنگام مراجع
 کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی، درمانی شهري و روستایی وابسته به

. باشدمدت اعتبار این کارت حداکثر یکسال می. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهدشد
گاه موظفند، رعایت کامل بهداشت فردي و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به متصدیان و شاغلین در پای

.شود، عمل نماینددستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می
کنند، باید ملبس به لباس کار تمیز و به رنگ روشن باشندکلیه اشخاصی که در پایگاه کار می .
 منظور حفظ لباس و سایر وسایل در از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی بهمتصدي پایگاه موظفند، براي هریک

.محل تهیه نمایند
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 متصدیان پایگاه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید، تهیه و طبخ و توزیع و فروش موادغذایی
.جلوگیري کنند

منوع استاستعمال دخانیات توسط متصدي و کارگران در حین کار م .
فروش و عرضه مواد دخانی در پایگاه ممنوع است .
هاي پالستیکی استفاده از مواد غیراستاندارد ازجمله کاغذهاي بازیافتی، کاغذهاي کثیف و روزنامه و همچنین کیسه

. بندي موادغذایی ممنوع استجهت پیچیدن و بسته

:تغذیه سالمشرایط الزم جهت اخذ تأیید صالحیت کار در پایگاه 
ـ نداشتن سوء پیشینه و اعتیاد به موادمخدر 1
ـ دارا بودن حداقل تحصیالت پایان دوره راهنمایی 2
ـ دارا بودن کارت معاینه پزشکی معتبر 3
ـ داشتن ضامن معتبر 4
ـ دارا بودن گواهی دوره بهداشت عمومی5
رالعمل مربوطـ تکمیل فرم تعهدنامه عرضه موادخوراکی مطابق با دستو6

:مراحل اخذ صالحیت کار در پایگاه تغذیه سالم
همراه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم ـ مراجعه فرد متقاضی به مدرسه و پس از آگاهی از شرایط، ارایه درخواست کتبی به1

نامه به مدیر مدرسهاعتیاد به موادمخدر و ضمانت
شهرستان / ناحیه/ به مدیریت آموزش و پرورش منطقهنامه ازمدیر مدرسه جهت ارایهـ دریافت معرفی2
ـ معرفی فرد متقاضی به مراکز بهداشتی ـ درمانی جهت اخذ کارت معاینه پزشکی و شرکت در دوره بهداشت عمومی3
ـ ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی گذراندن دوره بهداشت عمومی به مدیریت آموزش و پرورش منطقه4
صالحیت به فرد متقاضی درصورت داشتن کلیه شرایط مندرج دردستورالعملـ صدور گواهی 5
شهرستان/ ناحیه/ ـ ارایه فرم تعهد تکمیل شده به مدیریت آموزش و پرورش منطقه6

:نحوه ي نظارت از پایگاه تغذیه سالم
در این دستورالعمل بر عهده ـ نظارت بر بهداشت موادخوراکی و بهداشت محیط مکان تهیه و توزیع موادخوراکی در مدرسه1

ها برعهده زیرمجموعه مرتبط در دو وزارت دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در استان
. باشدمی
بار بازدید از پایگاه تغذیه سالم، 2هاي انجام شده حداقل ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر با بازرسی2

تواند برابر با قانون اصالح قانون مقررات قانونی سال جاري دم رعایت نکات دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم میدرصورت ع
.قانون موادخوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اقدام نماید13ماده 

) ن به دستورالعملعمل نکرد(ناحیه درصورت عدم انجام تعهد متصدي بوفه / شهرستان/ ـ آموزش و پرورش استان منطقه3
.عمل آورده و پایگاه را تعطیل نمایدتواند از ادامه کار وي جلوگیري بهمی
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ـ نظارت و بازدید بر بهداشت موادخوراکی و بهداشت محیط مکان تهیه و توزیع موادخوراکی در مدرسه براساس فرم 4
.گرددانجام می) پیوست(نامه مقررات بهداشتی پایگاه تغذیه سالم آئین

پخت غذا (گردد آموزان عرضه میکه به طریقی غیر از پایگاه تغذیه به دانش(نظارت بر موادخوراکی در داخل مدرسه : 1تذکر 
.برعهده وزارت آموزش و پرورش است) آموزان و توزیع آندانشاولیاءتوسط 
رت نداشتن کارت الزم است قبالً با واحد بازرسین بهداشت محیط براي بازدید از پایگاه تغذیه سالم در مدارس درصو: 2تذکر 

عمل آورند و درصورت داشتن کارت هاي الزم را بهناحیه آموزش و پرورش هماهنگی/ شهرستان/ سالمت و پیشگیري منطقه
. عمل آورندتوانند از پایگاه تغذیه سالم بازدید بهبازرسی در هر زمان می

سیدمهدي امینی
بدنیمعاون پرورشی و تربیت

:نحوه نظارت از پایگاه تغذیه سالم
ـ نظارت بر بهداشت موادخوراکی و بهداشت محیط مکان تهیه و توزیع موادخوراکی در مدرسه در این دستورالعمل بر عهده 1

مرتبط در دو وزارت ها برعهده زیرمجموعهدو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در استان
. باشدمی
بار بازدید از پایگاه تغذیه سالم، درصورت عدم رعایت نکات 2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درطی حداقل 2

) نامه موادخوراکی، آشامیدنی و بهداشتیآئین13ماده (تواند برابر مقررات قانونی سال جاري دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم می
.م نمایداقدا

) عمل نکردن به دستورالعمل(ناحیه درصورت عدم انجام تعهد متصدي بوفه / شهرستان/ ـ آموزش و پرورش استان منطقه3
.عمل آورده و پایگاه را تعطیل نمایدتواند از ادامه کار وي جلوگیري بهمی
موادخوراکی در مدرسه براساس فرم ـ نظارت و بازدید بر بهداشت موادخوراکی و بهداشت محیط مکان تهیه و توزیع4

. گرددانجام می) پیوست(نامه مقررات بهداشتی پایگاه تغذیه سالم آئین
/ بازرسین بهداشت محیط براي بازدید از پایگاه تغذیه سالم در مدارس الزم است قبالً با واحد سالمت و پیشگیري منطقه: تذکر

. عمل آورندزم را بههاي الناحیه آموزش و پرورش هماهنگی/ شهرستان

سیدمهدي امینی
بدنیمعاون پرورشی و تربیت
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ردیف
تاریخ 
بازدید

تاریخ 
بازدید

تایخ 
بازدید

شماره مواد 
نامهآئین

نامهمتن مواد آئین

1ماده 1
هداشت کلیه متصدیان پایگاه تغذیه سالم و افرادي که در این مکان اشتغال دارند موظفند دوره ویژه ب

نماید گذرانده و ترتیبی که معاونت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعالم میعمومی را به
.گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند

تبصره2
نامه و همچنین فاقد گواهینامه این آئین1کار اشتخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده اشتغال به

.زش و پرورش در پایگاه ممنوع استصالحیت کار از آمو

2ماده 3
باشند،موظفندکارت معاینه پزشکی معتبر در نامه میاین آئین1پایگاه که مشمول ماده کلیه متصدیان

.باشند و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارایه نمایندمحل کار خود داشته

تبصره4
هداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی،درمانی شهري و کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مرکز ب

مدت اعتبار کارت . روستایی وابسته به وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی صادر خواهدشد
.باشدفوق حداکثر یکسال می

3ماده 5
متصدیان وشاغلین درپایگاه تغذیه سالم موظفندرعایت کامل بهداشت فردي و نظافت عمومی محل 

.شود، عمل نمایندمینموده وبه دستوراتی که ازطرف بازرسین بهداشت دادهکارخود را
.کنند، باید ملبس به لباس کارتمیز به رنگ روشن باشندکلیه اشخاصی که در پایگاه کار می4ماده 6

5ماده 7
سایر منظور حفظ لباس و متصدي موظفند براي هریک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی به

.وسایل در محل تهیه نمایند

6ماده 8
شاغلین در پایگاه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید، تهیه، طبخ و توزیع و فروش 

.موادغذایی جلوگیري نمایند

7ماده 9
مدیر مدرسه موظف است درصورت لزوم آشپزخانه، انبار موادغذایی اولیه، سالن غذاخوري با

آموزان با شرایط کامالً بهداشتی مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، فضاي کافی به تناسب تعداد دانش
.درمان و آموزش پزشکی در محل مدرسه ایجاد نماید

8ماده 10
نحوي از انحاء با طبخ و تهیه و توزیع موادغذایی سروکار دارند در حین کار شخصاً اشخاصی که به

.وادغذایی فروخته شده را از مشتري نخواهندداشتحق دریافت بهاي م
.هاي اولیه با مواد و وسایل موردنیاز در محل مناسب نصب گرددجعبه کمک9ماده 11
.نامه در حین کار ممنوع استاستعمال دخانیات توسط متصدیان وکارگران مشمول این آئین10ماده 12
.نامه ممنوع استآئینهاي عمومی موضوع ایندخانی درمحوطهمصرف هرگونه محصوالت 11ماده 13

12ماده 14
بوده 15نامه مسئول اجراي مفاد ماده هاي موضوع این آئینمتصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان محل

و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشداردهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از نظر مصرف مواد 
.ي کننددخانی جلوگیر

وزارت آموزش و پرورش
بدنیشی و تربیتمعاونت پرور

هاي اجتماعیدفتر سالمت و پیشگیري از آسیب

نامه مقررات بهداشتی پایگاه تغذیه سالمفرم آئین
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13ماده 15

:کف ساختمان باید داراي شرایط زیر باشد
.وشو باشدالف ـ از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شست

گلو بوده و نصب توري ریز روي آن الزامی شور به تعداد موردنیاز، مجهز به شترب ـ داراي کف
.است

.رو باشدشور فاضالبج ـ داراي شیب مناسب به طرف کف

14ماده 16
ساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد که از ورود حشرات و 

.عمل آوردجوندگان جلوگیري به
.درز و شکاف و به رنگ روشن باشدسطح دیوارها باید صاف، بدون15ماده 17

16ماده 18
درصورت وجود آشپزخانه، پوشش بدنه دیوار مکان تهیه موادغذایی، آشپزخانه، آبدارخانه، انبار 

.موادغذایی، دستشویی باید از کف تا زیر سقف کاشی یا سرامیک باشد

17ماده 19
هاي صیقلی یا سانتیمتر از کف با سنگ120سطح دیوار سالن غذاخوري ترجیحاً تا ارتفاع حداقل

وشو پوشیده سانتیمتري تا زیر سقف به رنگ روشن قابل شست120سرامیک و یا کاشی و از ارتفاع 
.شود

18ماده 20
پوشش سطح دیوار سالن غذاخوري از مصالح مقاوم، صاف، بدون فرورفتگی و شکاف و قابل 

.وشو باشدشست

19ماده 21
خوردگی ودرز وشکاف و همیشه تمیز االمکان مسطح، بدون تركآشپزخانه باید صاف، حتیسقف 

.باشد
.وشو و به رنگ روشن باشدپوشش سقف آشپزخانه باید از جنس قابل شست20ماده 22

21ماده 23

:ها باید داراي شرایط زیر باشدوضع درها و پنجره
زدگی و قابل خوردگی و شکستگی و زنگم، سالم و بدون تركها از جنس مقاوالف ـ درها و پنجره

.وشو بوده و همیشه تمیز باشدشست
نحوي که از ورود حشرات بداخل ب ـ پنجره بازشو باید مجهز به توري سالم و مناسب باشد به

.اماکن جلوگیري نماید
فنردار باشد بطوري ج ـ درهاي مشرف به فضاي باز باید مجهز به توري سالم و مناسب و همچنین 

.که از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیري نماید
.آب مصرفی باید مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد22ماده 24
.دفع بهداشتی فاضالب پایگاه موردتأیید مقامات بهداشتی باشد23ماده 25
.ستشویی بهداشتی باشدسالن غذاخوري داراي حداقل یک عدد د24ماده 26
.دان درکنار دستشویی الزامی استو وجود زباله) ترجیحاً صابون مایع(ها مجهز به صابون دستشویی25ماده 27

26ماده 28
درصورت داشتن آشپزخانه دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق 

.صورت کامل انجام گیردبه

27ه ماد29
در آشپزخانه نصب هود با ابعاد متناسب از جنس مناسب و مجهز به هواکش با قدرت مکش کافی 

.باالي دستگاه پخت الزامی است
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.جاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشدوشو و نگهداري ظروف باید در ممحل شست28ماده 30

29ماده 31
هاي اتوماتیک یا توسط دستگاه) وشوـ آبکشیشست(اي ظروف باید در ظرفشویی حداقل دو مرحله

.شسته شود
.تعداد و ظرفیت هر ظرفشویی باید متناسب باتعداد ظروف باشد30ماده 32
.یی باید مجهز به آب گرم و سرد باشدهر لگن یا و احد ظرفشو31ماده 33

32ماده 34
ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله کف قفسه و ویترین و گنجه

.متر باشدسانتی20آنها از زمین حدود 
.وشو باشدپیشخوان و میزکار باید سالم و سطح آن از جنس قابل شست33ماده 35

34ماده 36
رود باید فاقد هرگونه کشو و یا قفسه بوده و فضاي زیر میزکاري که صرفاً جهت تهیه موادغذایی بکار می

.آن نیز مورداستفاده قرار نگیرد

35ماده 37
همواره موردتأیید مقامات بهداشتی نحومطلوب تهویه ومیزان حرارت ورطوبت آنانبار موادغذایی باید به

.باشد
.نحو مطلوب و مناسب انجام شودگذاري در انبار بهبندي و پالتقفسه36ماده 38

37ماده 39
کلیه موادغذایی فاسدشدنی باید در یخچال و یا سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت آن بیش از 

.زمانی نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت نماید
.انه باید مجهز به دماسنج سالم باشدیخچال و سردخ38ماده 40

39ماده 41
قراردادن موادغذایی پخته و خام و شسته و نشسته در کنار هم در داخل یخچال ممنوع بوده و یخچال و 

.سردخانه همواره باید تمیز و عادي از هرگونه بوي نامطبوع باشد

40ماده 42
اندویچ،آش،غذاهاي پخته،غذاهاي فاسد عرض و فروش موادغذایی آماده مصرف ازقبیل س

.گردي ممنوع استصورت فله و دورهشدنی،نوشیدنی،خشکبار و آجیل به

41ماده 43
نحوي صورت گیرد که همیشه هواي داخل اماکن سالم، تازه، کافی و عاري از بو تهویه مناسب باید به

.باشد
.درجه سانتیگراد با شد30اماکن نباید بیشتر از در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل42ماده 44
.مکان پایگاه داراي روشنایی موردتأیید مقامات بهداشتی باشد43ماده 45
.هاي الزم بعمل آیدبینیبراي جلوگیري از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی باید پیش44ماده 46
.وشو، قابل حمل و باحجم مناسب موجود باشدنزن، قابل شستگدار، زندان درپوشزباله45ماده 47
.کیسه زباله و درمحل مناسبی قرار گرفته واطراف آن همواره تمیز باشددان باید مجهز بهزباله46ماده 48

47ماده 49
و سالن وجه نباید در داخل پایگاههیچمگس، پشه و سایر حشرات،گربه و موش و سایر حیوانات به

.غذاخوري دیده شوند

48ماده 50
نگهداري هرگونه وسایل اضافی ومستهلک و مستعمل و موادغذایی غیرقابل مصرف و ضایعات در محل 

کار ممنوع است 
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49ماده 51

:استفاده باید داراي شرایط زیر باشد ظروف مورد 
.پریدگی باشدخوردگی و لبـ ظروف شکستنی باید تمیز، بدون ترك1
روند باید سالم، صاف ـ وسایل و ظروف فلزي که براي تهیه و نگهداري و مصرف موادغذایی بکار می2

.زدگی باشندو بدون زنگ
ته، تمیز و برحسب ضرورت ضدعفونی گردیده ـ وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شس3

.و در ویترین یا گنجه مخصوص که محفوظ باشد نگهداري شود

50ماده 52
وشو و به رنگ روشن سطح میزها باید صاف، تمیز، سالم، بدون درز و روکش آنها از جنس قابل شست

. باشد
.ها باید سالم و تمیز باشدو نیمکتهادرصورت وجود سالن توزیع موادغذایی صندلی51ماده 53

52ماده 54
استفاده از موادغیراستاندارد ازجمله کاغذهاي بازیافتی وکاغذهایی که تمیز نباشد و روزنامه و همچنین 

.بندي موادغذایی ممنوع استهاي پالستیکی جهت پیچیدن و بستهکیسه



٧۵

: (HPS)رس مروج سالمت گانه  مدا8اجزا  
سالمت در مدارس برنامه جامع آموزش
ارائه خدمات بالینی در مدارس
سالمت محیط مدارس
بهبود تغذیه درمدارس
 تحرك فیزیکی و فعالیت بدنی در مدارس
ارتقاي سالمت کارکنان مدارس
خدمات سالمت روان و مشاوره اي در مدارس
ي ارتقا ي سالمت در مدارس و شبکه داوطلبان سالمت            مشارکت والدین وجامعه در برنامه ها

دانش آموزان 


