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كميته سالمت مدرسه اعضاء
مدرسه یا معاون اجرایی مدرسه مدیر: رئیس كمیته

مربی بهداشت یا رابط بهداشت مدرسه: دبیر

مراقب پرورشی مدرسه

 نمایندگان معلمین مدرسه

 منتخب داوطلبان سالمت

 نمایندگان دانش آموزان یا شوراي دانش آموزي مدرسه

 مسؤول بوفه وتهیه وتوزیع مواد غذایی

نماینده شوراهاي محلی

نماینده انجمن اولیاومربیان



چك ليست خارجي.docx


كميته سالمت مدرسه اعضاء

اعضا کمیته مدرسه با نظر و صالحدید  :توجه
توجه رئیس کمیته مدرسه و کمیته شهرستانی و با

به نیازهاي بهداشتی و ماهیت جامعه قابل افزایش
.است

ر این تیم رهبري و هدایت فعالیت هاي سالمت را د
مدرسه به عهده دارد و کارکنان و دانش آموزان 

مدرسه را جهت ترویج مفهوم مدارس مروج 
سالمت آماده می کند



محور8اجرای 
برنامه های مدارس مروج سالمت

در مدرسه



وجود يك برد كه در آن عناوين آموزشي مشخص باشد* 

مروج سالمت در مدرسه مدرسه پوستر نصب * 

مروج كاركنان در ارتباط با اهداف برنامه ودانش آموزان، معلمان، برنامه توجيهي *
سالمت 

ا نصاب و منابع آموزشي مرتبط باا ساالمتي در لالاب بروشاور و پميلات يامطالب *
انه هشات  تراكت و پوستر آموزشاي و ييل هااآ آموزشاي در ارتبااط باا ماوارد 

بهداشااات /بهداشااات ته ياااه/بهداشااات ياااردآ/بيماريهااااو HPSاجااا ا  
روان و ريتارهاآ پرخطر بهداشت /محيط

اجراآ برنامه يعاليت هاآ بهداشتي طبق تقوي مناسبت هاآ بهداشتي* 

زان ارائه آموزشي هاآ بهداشتي توسط رابط يا دعوت از سخنران ويژه دانش آماو* 
و كاركنان و اوليا  

برنامه جامع آموزش سالمت در مدارس-1

چك ليست داخلي.docx




وجود يك شناسنامه سالمت براآ هر دانش آموز *
تكميل واكسيناسيون براآ دانش آموزان مدرسه *
انجام غربالگرآ در مدارس *
وجود جعبه  كمك هاآ اوليه در مدرسه *
يرد آموزش ديده براآ انجام كمك هاآ اوليه نير، 1وجود حدالل *
هماهنگي با سيست ارجاع در مدارس *
به وجود پ شك، پرستار و يا مرالب سالمت يا رابط بهداشت  در مدارس*

با برنامه تعيين شده و يا طور منظ 

ارائه خدمات باليني در مدرسه-2

چك ليست داخلي.docx


اجنام معاينات غرابلگري دانش آموزان 



اجنام معاينات پزشكي دانش آموزان 



: نمودن موارد زير يراه 
دسترسي كامل به آب آشاميدني سال *
دستشويي و توالت هاآ بهداشتي *
ديع بهداشتي زباله و وجود سطل زباله هاآ كايي * 
نور و حرارت كايي در كالس ها*
الدامات مؤثر در ايمن سازآ مدرسه در پيشگيرآ از حوادث  *
بهداشت محيط مناسب مدرسه  *
اهتمام در ايجاد  يضاآ سب  در مدارس *

سالمت محيط در مدرسه-3

چك ليست داخلي.docx


نظافت و اپكيزگي حميط مدرسه  



( مجاز و غير مجاز)رعايت يروش و مصرف مواد غ ايي سال *
نظارت و بازديد منظ از بويه  توسط رابط بهداشت *
داشتن  واهي صحت سالمت و مجوز يعاليت متصدآ بوله * 
برنامه هاآ يرهنگ سازآ و نظارت بر شير مدارس *

بهبود تغذيه در مدارس-4

چك ليست داخلي.docx


امتيازدهي مدارس مروج سالمت
 امتیاز91-100.. .......................ستاره5مدرسه مروج سالمت

 امتیاز82-90........................ ستاره 4مدرسه مروج سالمت

 امتیاز73-81......................... ستاره3مدرسه مروج سالمت

 امتیاز64-72........................ ستاره2مدرسه مروج سالمت

 امتیاز55-63........................ ستاره1مدرسه مروج سالمت



تغذيه سالم جهت دانش آموزان و پرسنل مدرسه 





ي حدالل ساعاتي براآ يعاليت جسمي دانش آموزان در برنامه درس*
يراه آوردن يرصت مناسب براآ حضور تمامي دانش آموزان و *

كاركنان در ورزش صبحگاهي  
يراه آوردن حدالل امكانات الزم براآ يعاليت جسمي *

دانش آموزان و كاركنان در مدرسه 

تحرك فيزيكي و فعاليت بدني در مدارس-5



مسابقات ورزشي مدرسه 



ط مركا  تسهيالت الزم غربالگرآ ساليانه كاركنان توسايجاد * 
بهداشت  

مورد بهداشتي 2كاركنان در زمينه حدالل  آموزش * 
اهتمام در ايجاد يك تسهيالت وزرشي در مدرسه * 
در ايجاد يك  برنامه ته يه صحيح براآ كاركنانالدام * 
نان  آموزشي جهت كاركبهداشتي و توزيع بسته هاآ تهيه * 

ارتقای سالمت كاركنان مدرسه-6



معاينه كاركنان مدرسه  



آموزش پرسنل و معلمني مدرسه  



ان بررسي مسائل سالمت مدرسه در انجمن اوليا  و مربي* 
جلااب مشاااركت و پشااتيباني انجمن هاااآ محلااي از مدرسااه*

...(مالي و )مروج سالمت 
برنامه آموزش سالمت براآ خانواده ها باا همكاارآ انجمان *

جلسه 2اوليا  و مربيان و مراك  بهداشت حدالل  
ر وجود تي بهداشتياران آموزش ديده در مدرسه حادالل د* 
 روه اصلي 5
(  مورد5حدالل )الدامات مؤثر ارتقا  يعاليت بهداشتياران * 

مشاركت والدين و جامعه در برنامه های ارتقای سالمت در -8
مدارس و شبكه داوطلبان سالمت دانش آموزان



چك ليست مميزي داخلي مدارس 
مروج سالمت 

چك ليست داخلي.docx


چك ليست مميزي خارجي 
مدارس مروج سالمت 

چك ليست خارجي.docx


فرآيند ارزيابي واعطاي نشان به مدارس

بعد از انتخاب مدارس، چک لیست ممیزی داخلی در اختیار مدرسه قرار

یجه  این چک لیست توسط تیم ممیزي مدرسه تکمیل ونت. داده خواهد شد

.به کمیته شهرستانی منطقه اطالع داده می شود

ا این کمیته موظف است چک لیست را بررسی واولین ممیزي خارجي ر

با استفاده از چك لیستهاي مربوطه انجام و به مدرسه فرصت دهد تا 

.براي رفع مشكالت اقدام نماید 

پس از آن مجددا ممیزي خارجي انجام خواهد شد

 ل حداق)پس از انجام ممیزي خارجي نهایي و در صورت كسب امتیاز الزم

مدرسه بعنوان مروج سالمت شناخته شده و(امتیاز كل100امتیاز از 55

.به ترتیب زیر رتبه بندي خواهد شد



اختصاص فضايي بعنوان اطاق بهداشت در مدرسه و 
تجهيز آن  



اجياد فضاي سبز در مدرسه اب مشاركت شهرداري 



هتيه و نصب بورد هبداشت مدارس



برگزاري مناسبتهاي هبداشيت در مدرسه



وجود نظارت وبازديد از بو فه مدرسه و رفع مشكالت م



نظارت بربرانمه صبحانه دانش آموزان  مدرسه 



براپيي منايشگاه هاي سالمت 



جشنواره غذاي سامل 



گراميداشت هفته ها و مناسبتهاي بهداشتي 



هتيه دوچرخه جهت دانش آموزان و كاركنان مدرسه اب مشاركت شهر داري 



جشنواره تغذيه اب مشاركت والدين مدرسه 



هتيه وسايل ورزشي جهت پرسنل مدرسه 



اجياد فضاي سبز اب مشاركت شهرداري در مدرسه  



نشان مدرسه مروج سالمت 



جعبه كمكهاي اوليه  



اجياد فضاي سبز اب مشاركت دانش آموزان مدرسه 



يجاد فضاي سبز در مدرسه با مشاركت دانش آموزان مدرسها
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