


مدرک تحصیلی سابقه کار پست سازمانی نام و نام خانوادگی

-کارشناسی ارشد مامایی
MPHبهداشت باروری

21 کارشناس مسئول 

سالمت نوجوانان جوانان 
ومدارس معاونت

زهرابیگم آقامیری

کارشناس بهداشت عمومی 23 کارشناس نوجوانان جوانان 
ومدارس

اجاللیآزیتا

کاردان مامایی 20 کارشناس نوجوانان جوانان 
ومدارس

سعیده قنبری

کارشناس مامایی 24 کارشناس نوجوانان جوانان 
ومدارس

اعظم انعامی عراقی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی کارشناس مسئول 

سالمت نوجوانان جوانان 
ومدارس جنوب

مرضیه سرابی

کارشناس مامایی کارشناس مسئول 

سالمت نوجوانان جوانان 
ومدارس شهرری

معصومه ادریسی

کارشناس بهداشت عمومی کارشناس مسئول 

سالمت نوجوانان جوانان 
ومدارس اسالمشهر

سارا حاصلی



تحلیل وضعیت موجود



منطقه تحت پوشش  نام مرکز

(19،17،16،11، 10مناطق شهرداری  )بخش مرکزی  -بخش آفتاب   جنوب

بخش احمد آباد-بخش چهاردانگه -بخش مرکزی  اسالم شهر

قلعه نو و بخش -بخش خاوران-بخش مرکزی -بخش فشافویه 
(15و برخی نواحی منطقه 20مناطق  شهرداری )کهریزک  

ری



Int

STA

NEW

C&R

AFT

Ack

1

2

3

4

5

6

وسعت منطقه تحت پوشش معاونت بهداشتی 
کیلومتر مربع2567تهران 



محدوده جغرافیایی
جمعیت منطقه

(نفر)

وسعت منطقه

(کیلومترمربع)

مناطق تحت 

پوشش 

ازشمال به تهران

ازشرق و جنوب به شهرستان ري 

شهرستان بهارستان ازغرب به 

شمال غربي به شهرستان شهريار

500662 208
شهرستان

اسالمشهر

از شمال ، خيابانهاي انقالب و آزادي 

از شرق، خيابانهاي حافظ ، وحدت اسالمي ، فدائيان اسالم 

از جنوب ، اتوبان آزادگان و بهشت زهرا 

متري هرمزان ، آذري ، جاده ساوه30از غرب ، خيابانهاي 

1444069 64 جنوب تهران

شهرداري تهران 19و16و 15به مناطق : از شمال 

به شهرستان پاكدشت و ورامين : از شرق 

به استان قم : از جنوب 

به اسالم شهر و رباط كريم : از غرب 

899997 2295 شهرستان ري

2844728 2567 معاونت 



كل روستايي شهري

2844728 232104 2612624
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26719260هراسالمششبکه بهداشتی درمانی

842525430تهرانجنوب مرکز بهداشت 

411232417ری شبکه بهداشتی درمانی شهر

151109410447جمع 



سال5-29سال5-24سال5-19سال5-14درصدجمعيتگروه سني

9-555090577/817/3
29/7درصد

42/5درصد
52/7درصد

درصد

14-1067085949/5

19-15872676112/4

24-20901142212/8

29-25722495210/2

جمعيت كل 
كشور

70495782

جمعیت نوجوان و جوان کشور



مراقبتهاي بهداشتي درمدارسبرنامه 

برنامه آموزش سالمت درمدارس

پیشگیري از پديكلوزيسبرنامه 

برنامه مدارس مروج سالمت

برنامه واكسیناسیون 

معاينات دانش آموزان ونوآموزان

برنامه نظام مراقبت از رفتارهاي پرخطر

برنامه نظارت برتوزيع شیرمدرسه

وانان ومدارسبرنامه ثبت الكترونیكي شناسنامه سالمت و پرونده بهداشتي نوج

نظام مراقبت از رفتارهاي پرخطر در نوجوانان 



93سال  (92شاخص ) 91شاخص  نام شاخص

81 75.6 77 پوششتحتابتداييمدارسدرصد

65.1 65.5 66 پوششتحتاولمتوسطهمدارسدرصد

66 61.3 61.2 پوششتحتدوممتوسطهمدارسدرصد

82.6 78.1 81.5 پوششتحتابتدايياموزاندانشدرصد

66.8 65.1 61
تحتاولمتوسطهاموزاندانشدرصد

پوشش

57.4 63 59.7
تحتدوممتوسطهاموزاندانشدرصد

پوشش

67.1 67
ييراهنمااموزاندانشمقدماتيارزيابيدرصد

دبيرستانيو

100 99.63 99 ابتدايياولپزشکيمعايناتصددر

55.81 55.1
وراهنمايياولپزشکيمعايناتدرصد

متوسطه

98.5 97.1 96 ابتدايياولواكسيناسيوندرصد

99.4 96.3 97.2 دوممتوسطهاولواكسيناسيوندرصد



93
وضعیت موجود

(92شاخص )
91شاخص  نام شاخص

23.2 23 23
درصد مدارس مروج سالمت تحت 

پوشش

31.6 31.2 31.2
درصد دانش آموزان مدارس مروج 

سالمت تحت پوشش

80.5 73
درصد معاينات پديكلوزيس دانش 

آموزان ابتدايي 

49.1 48
درصد معاينات پديكلوزيس دانش 

آموزان راهنمايي

37 33.1
درصد معاينات پديكلوزيس دانش 

آموزان دبیرستاني





ساله6عملکرد 
گروه سالمت نوجوانان،جوانان ومدارس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت بهداشتی



تحت پوشش معاونت بهداشتي در سال ابتدايينمودار  درصد مدارس 
93-94تحصيلي 

93-94لي سال تحصيادر مركز اسالمشهر بيشترين مدارس ابتدايي را تحت پوشش ر
داشته است

ری  جنوب اسالمشهر  معاونت

63.7

91.3 93.1

81



تحت پوشش معاونت بهداشتي ابتدايينمودار روند درصد مدارس

سال متوالي6در 

44.6
53

72
77 76 81

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 94-93



:تجزيه و تحلیل

شناسي نظر به اهميت پوشش بهداشتي مدارس در ارتقاي سطح سالمت دانش آموزان و بررسي هاي كار
دربرنامه (  درصد5ساالنه به ميزان )، افزايش پوشش مدارس88-89بعمل آمده  در سال تحصيلي 

 .عملياتي پنج ساله واحد قرار گرفت

 :استراتژي هاي تاثیر گذار در هدف

برون سپاري خدمات بهداشت مدارس در منطقه تحت پوشش مركز بهداشت جنوب-1

الويت بندي مدارس در پوشش خدمات بهداشتي از ابتدايي به سمت مقاطع باالتر-2

اجراي طرح مدارس مروج سالمت-3



در  شبكه بهداشت ودرمان ، 93-94بیشترین مدارس متوسطه اول تحت پوشش در سال تحصیلي 
.مي شودمشاهده اسالمشهر 

ری  جنوب اسالمشهر  معاونت

66
55.2

84

65.1

متوسطه اول



سال متواليشش تحت پوشش در كل  مدارس متوسطه اول نمودار مقایسه روند درصد 

35.6
40

52.1

63.3
66 65.1

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 94-93



:تجزيه و تحلیل

پوشش مدارس متوسطه اول با توجه به برنامه 

پنج ساله واحد ارتقاء يافته و از

به88-89تحصیلي در سال درصد 35.6

93-94در سال تحصیليدرصد65

.  افزايش ساالنهدرصد5رسیده است يعني بیش از 



تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشگاه تهران به تفکيك متوسطه دوم  نموداردرصد مدارس 
93-94شبکه در سال تحصيلي 

یلي شبكه بهداشت و درمان اسالمشهر با استفاده از مراكز بهداشتي و پایگاه هاي مشاركتي توانسته در سال تحص

 .درصد دانش آموزان متوسطه دوم را تحت پوشش قرار دهد100بیش از 94-93

ری  جنوب اسالمشهر  معاونت

51.2 49.1

100

66.7



ان تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشگاه تهركل مدارس متوسطه دومنمودار روند درصد

سال متواليدر شش 

20.6

30.1

41

54.8
61.3

66.7

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 94-93



:  تجزيه و تحلیل
پوشش مدارس متوسطه دوم از

به 88-89در سال تحصیلي درصد 20.6
93-94در سال تحصیليدرصد66.7

(درصد ارتقاي شاخص46.)رسیده است



معاونت بهداشتي دانشگاه تهران درصد كل مدارس مقاطع سه گانهجدول 

سال متوالي6در 

ری  جنوب اسالمشهر  معاونت

61.2
69.7

92.1

71



معاونت بهداشتي دانشگاه تهران درصد كل مدارس مقاطع سه گانهجدول 

سال متوالي6در 

39.2
43.4

57.6

65 67.4
71

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 94=93



:تجزيه و تحلیل

درمجموع افزايش پوشش خدمات بهداشت مدارس در مقاطع
سه گانه تحصیلي از

به 88-89در سال تحصیلي درصد39/2

.رسیده است 92-93در سال تحصیلي درصد 71

درصد افزايش28/2



تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشگاه تهران به تفكیك بتداييانموداردرصدكل دانش آموزان 
93-94شبكه در سال تحصیلي 

ری  جنوب اسالمشهر  معاونت

68.7

90.1 88.5 82.6



تحت پوشش دانشگاه تهران كل دانش آموزان ابتدايي جدول مقايسه روند درصد
درشش سال متوالي

44.6

50.3

71.5

81 78.1
82.6

88-89 89-90 90-91 91-92 93-92 94-93



:  تجزيه و تحلیل
ابتداييدانش آموزان خدمات بهداشتي پوشش

درصد  82/6انبه میز93-94سال تحصیلي در 
به نسبت 

(درصد44/6)مي باشد88-89تحصیلي سال 



گاه تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشكل دانش آموز ان متوسطه اول نموداردرصد 
93-94تهران به تفكیك شبكه در سال تحصیلي در سال تحصیلي 

ری  جنوب اسالمشهر  معاونت

68

56.4

89.5

66.8



تحت پوشش معاونت بهداشتي آموزان متوسطه اولمقايسه روند درصد دانش 
دانشگاه تهران  درپنج سال متوالي

35
40

61.4 62
65.1 66.8

88-89 89-90 90-91 91-92 93-92 94-93



:جزيه و تحلیلت

ازمتوسطه اول دانش آموزان خدمات بهداشتي ارتقاي پوشش

به88-89در سال تحصیلي درصد35

.93-94سال تحصیلي دردرصد67



تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشگاه درصدكل دانش آموزان متوسطه دوم نمودار 
93-94تحصیليشبكه در سال تفكیك تهران به 

ری  جنوب اسالمشهر  معاونت

46.5 49.7

100

65.4



تحت پوشش معاونت دانش آموز ان متوسطه دوم  روند درصد نمودار 
سال متواليدرشش بهداشتي دانشگاه تهران 

21

30

52

58.3
63

65.4

88-89 89-90 90-91 91-92 93-92 94-93



:تجزيه و تحلیل

از وممتوسطه دارتقاي خدمات بهداشتي به دانش آموزان 
به 88-89در سال تحصیلي درصد21

93-94در سال تحصیلي درصد65



ری  جنوب اسالمشهر  معاونت

63.6
73.3

91.1

73.8

تي جدول   درصد كل دانش آموز ان مقاطع تحصيلي سه گانه تحت پوشش معاونت بهداش
93-94دانشگاه تهران در سال تحصيلي 



نت تحت پوشش معاومقاطع تحصيلي سه گانه نمودارروند  درصد كل دانش آموز ان 
متواليشش سال بهداشتي دانشگاه تهران در 

39.2
43.6

61.2

68 69
73.8

88-89 89-90 90-91 91-92 93-92 94-93



در بكه به تفكیك شپايه اول ابتدايينمودار درصدكل واكسینا سیون دانش آموزان 
1393سال

جنوب  ری اسالمشهر معاونت

97.2

100

96

98.5



هداشتي معاونت بپايه اول ابتدايينمودار روند واكسیناسیون دانش آموزان 
دانشگاه تهران در شش سال متوالي

60.4

76.4 82

97.5 97.1
98.5

88-89 89-90 90-91 91-92 93-92 94-93



معاونتپايه اول متوسطه دومنمودار روند واكسیناسیون دانش آموزان 
بهداشتي دانشگاه تهران در پنج سال متوالي

60.4

76.4
82

97.5 96.3 99.4

88-89 89-90 90-91 91-92 93-92 94-93



.مداخله طراحي شده كه  نتايج مطلوبي را به دنبال داشت
رنامه ارتقاي پوشش واكسیناسیون دانش آموزان پايه اول متوسطه دوم در     ب

بخشي عملیاتي پنج ساله قرار گرفته و  طي هماهنگیهاي برون بخشي و درون
:مقرر گرديد 

دانش آموزان قبل از ثبت نام در مدارس و ارائه كارت واكسینه شدن -1
واكسیناسیون در هنگام ثبت نام 

ن و  تحصیلي و رويت كارت واكسسال آموزان طي بررسي پرونده دانش -2
دن موارد عدم واكسیناسیون به مراكز بهداشتي درماني و واكسینه شارجاع

دانش آموز



از وم  پوشش واكسیناسیون دانش آموزان متوسطه د
به 88-89درصد در سال تحصیلي 60/4

93-94درصد در سال تحصیلي 99/4
 در سالهاي آتيحفظ وضعیت موجود.



معاونت پايه اول متوسطه اول نموداردرصد كل ارزيابي مقدماتي دانش آموزان 
93-94در سال تحصیلي بهداشتي به تفكیك شبكه 

جنوب  ري اسالمشهر معاونت

63
61.4

78.5

67.6



معاونت بهداشتي پايه اول متوسطه اول نمودار درصدارزيابي مقدماتي دانش آموزان 
سال متواليشش دانشگاه تهران در 

22.1

44.1
51.7 51.7

67.6

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93



:تجزيه و تحلیل

هت با افزايش تعداد پايگاه هاي بهداشتي و هماهنگي با مديران مدارس ج

آنان ارجاع دانش آموزان به مراكز بهداشتي درماني و انجام ارزيابي مقدماتي

:اين شاخص از

به 88-89در سال تحصیلي درصد22/1

.رسیده است92-93در سال تحصیلي درصد 67/6

درصد45/5:میزان ارتقاء



به تفكیكپايه اول متوسطه دومنموداردرصد كل ارزيابي مقدماتي دانش آموزان
93-94شبكه در سال تحصیلي

جنوب  ری اسالمشهر معاونت

63
60.5

76.4
66.6



:تجزیه و تحلیل

ارزيابي مقدماتي دانش آموزان پايه اول متوسطه دوم در 

پرسنل ديگر واحد هايمشاركت اسالمشهر به دلیل شبكه

مراكز محیطي بیشترين درصد را به خود اختصاص داده است 

(درصد76/4)



معاونتپايه اول متوسطه دومنمودار درصدكل ارزيابي مقدماتي دانش آموزان 
متواليشش سال بهداشتي دانشگاه تهران در 

27

67.1 71 70
67

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93



 :تجزيه و تحلیل

ايطشرمقدماتي دانش آموزان پايه اول متوسطه دوم به دلیل ارزيابي 
در (خانم)و پرسنل واحد بهداشت مدارس دانش آموزان پسرسني 

.سالهاي اخیر با كاهش روبرو شده استطي مراكز بهداشتي درماني 

%(60انتظار حد :پیشنهاد )



معاونتاسالمشهرجنوبري

89909192899091928990919289909192

97.9195.9810010098.397.0997.0398.7810093.426.9799.6998.496.198.8097.81دختر

93.9098.2510010098.6899.399.6399.4810095.978.9699.3497.498.410097.85پسر

95.997.1710010098.3598.298.3399.1510094.797.299.7497.997.298.6097.83كل



تان تحت فراواني نسبي تعداد پايگاههاي سنجش معاينات نوآموزان بدو ورود به دبسنمودار 
93-94علوم پزشكي تهران      سال  تحصیلي بهداشت     دانشگاه معاونت پوشش 

41%

35%

24%

تعداد پايگاههاي 

جنوبسنجش

ري

اسالمشهر



دختر پسر کل

95.08 89.86 92.34

4.92 10.14 7.65

دانش آموزان معاینه شده در پایگاه های سنجش دانش آموزان معاینه شده در خارج ازپایگاه های سنجش

نمودار فراوانی مطلق نوآموزان بدوورود بدبستان معاینه شده در خارج از پایگاه های سنجش معاونت 

93-94بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران   سال تحصیلی  



نمودار مقايسه اي شاخص معاينات نوآموزان بدو ورود به دبستان معاينه شده درپايگاه هاي 
سنجش و خارج از پايگاه هاي سنجش تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 

سال تحصیلي متوالي6تهران در 

97.9

97.2

98.6

99.63
100

89 90 91 92 93



درصدنیازمند مراقبت ویژه

48143.6دختر

62356.4پسر

1104100جمع

ه     آموز ان سال اول ابتدایی نیازمند مراقبت ویژدانش توزیع فراوانی مطلق و نسبی 

93-94معاونت بهداشت علوم پزشکی تهران     سال تحصیلی   



اختالل 
شنوایی 
دوطرفه

اختالل 
شنوایی 
دوطرفه

یی اختالل بینا
دوطرفه

یی اختالل بینا
دوطرفه

2+باالی 
اضافه وزن )

(وچاقی

3-زیر
(الغری)

مشکل 
دندانی

85 114 185 712
2777

3919

17328

نمودار فراواني مطلق اختالالت نوآموزان  دختروپسر معاينه شده درپايگاه هاي سنجش 
93-94معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران            سال تحصیلي    



1% 3%
3%

4%
5%

6%

8%

8%

10%14%

38%

نمودار فراواني نسبي اختالالت نوآموزان دختر وپسر معاينه شده در پايگاه هاي سنجش معاونت بهداشت

93-94دانشگاه علوم پزشكي تهران        سال تحصیلي     

گوارشی

ریوی

غددی

حرکتی

پدیکلوز

90فشار خون باالی صدک 

پوستی

عصبی

قلبی

خونی

رفتاری



نمودارفراوانی مطلق علل احتمالی ارجاع نوآموزان معاینه شده توسط پزشک 

درطول سنجش پایگاه های سنجش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران            

93-94سال تحصیلی  

هموفیلی صرع تاالسمی یقلبی و عروق دیابت آسم سایر آلرژی ارجاع داده 
شده

7
60 86 88 104 145

305 345

1104



به تفكیك شبكه پایه اول متوسطه اول نمودار درصدكل معاينات پزشكي  دانش آموزان 

93-94سال تحصیلي در 

56

53

59.2

56



بهپايه اول متوسطه دوم نمودار درصدكل معاينات پزشكي  دانش آموزان 
92-93تفكیك شبكه در سال تحصیلي 

جنوب  ري اسالمشهر معاونت

62.4

47.5

56.8
55.5



:تجزيه و تحلیل

مركز بهداشت92-93در سال تحصیلي 
دانش آموزاندرصد 62/4جنوب تهران 

ي پايه اول متوسطه دوم را مورد معاينه پزشك
.قرار داده است



51
55 53.5

71.2

55.5

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93

دار روند درصدكل معاينات پزشكي  دانش آموزان پايه اول متوسطه دوم معاونت نمو
بهداشتي دانشگاه تهران در پنج سال متوالي



در شبكه به تفكیكابتدايي دانش آموزان معاينات پديكلوزنمودار درصد كل 
92-93سال تحصیلي 

جنوب  ری اسالمشهر معاونت

65.5 67.7
74 80.5



ابتدايي مودار روند درصدكل معاينات پديكلوزيس دانش آموزا ن ن
معاونت بهداشتي دانشگاه تهران در پنج سال متوالي

39.2

55

73

80.5

89-90 90-91 91-92 92-93



به تفكیك جنس و متوسطه اول دانش آموزان معاينات پديكلوزنمودار درصدكل 
92-93شبكه در سال تحصیلي 

جنوب  ري اسالمشهر معاونت

34.1

61.7

51.6
49.1



ي معاونت بهداشتمتوسطه اول  نمودار روند درصدكل معاينات پديكلوزيس دانش آموزا ن 
دانشگاه علوم پزشكي تهران درچهار سال متوالي

40.5

42

48

49.1

89-90 90-91 91-92 92-93



به متوسطه دوم دانش آموزان معاينات پديكلوزنمودار درصد 
92-93تفكیك جنس و شبكه در سال تحصیلي 

جنوب  ری اسالمشهر معاونت

26.8

41.6 42.4
36.9



معاونت بهداشتي متوسطه دوم نمودار روند درصدكل معاينات پديكلوزيس دانش آموزا ن 
دانشگاه تهران در چهار سال متوالي

25.2
30

33.1 36.9

89-90 90-91 91-92 92-93



42%

58%

ان درصد معاینات پدیکلوزیس دانش آموز
ابتدایی

پسر دختر

0.15

2.88

1.7

پسر دختر کل

درصد آلودگی به پدیکلوزیس در دانش 
وآموزان ابتدایی



20%

80%

درصد معاینات پدیکلوزیس پایه اول 
متوسطه اول

پسر دختر

0.5

3.3

2.7

پسر دختر کل

درصد آلودگی به پدیکلوزیس در دانش
آموزان پایه اول متوسطه اول



10%

90%

درصد معاینات پایه اول متوسطه دوم

پسر دختر

0.2

2.8 2.6

پسر دختر کل

درصد آلودگی به پدیکلوزیس پایه اول 
متوسطه دوم



35%

65%

ایه درصد معاینات پدیکلوزیس در کلیه پ
های گروه هدف دانش آموزی

پسر دختر

0.2

2.9

2

پسر دختر کل

درصد آلودگی به پدیکلوزیس کل گروههای 
هدف دانش آموزان 



فقط پاییز و زمستان94-93نتایج معاینات سال 



جدول اختالال ت ارزيابي مقدماتي دانش اموزان دختر وپسر اول دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم    
فصل پايیز و زمستان93–94در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران           سال تحصیلي 

دانش آموزان ارجاع داده شده دانش آموزان ارزيابي شده توسط 
كارشناس بهداشتي

كل دانش آموزان اول متوسطه اول ودوم

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

26.97 5838 61.07 21642 50.3 35438 دختر

71.46 7007
28.01 9805 49.6 35000

پسر

40.08 12845 44.64 31447 100 70438 جمع



م        ه دونمودار فراواني نسبي دانش آموزان دختر و پسر پايه اول متوسطه دوره اول ودوره دوم  ارجاع داده شده به مراكز تخصصي واول متوسطه دور
93-94معاونت دانشگاه علوم پزشكي تهران      فصل زمستان وپايیز       سال تحصیلي 

54%

16%

9%

8%

7%

2% 2% 1% 1% 0%
مشکالت دندانی

اختالل بینایی

BMI>95   چاقی

BMI<5 الغری

پدیکلوز

قد> صدک 97

قد> صدک 3

اختالل  شنوایی

اختالل رفتاری

BP>90



جدول اختالالت دانش اموزان دختر وپسر اول دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم   معاينه شده  توسط پزشك
فصل پايیز و زمستان93–94در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران           سال تحصیلي 

دانش آموزان معاینه شده دارای 

اختالالت 

دانش آموزان معاینه شده پزشکی کل دانش آموزان اول متوسطه 

دوره اول ودوم 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

5.59 1139 57.4 20363 50.3 35438
دختر

3 296 28.54 9990 49.7 35000
پسر

4.71
1435

43.9 30353 100 70438

جمع



ه نمودار فراواني نسبي اختالالت معاينات پزشكي در دانش آموزان دختر وپسر مقاطع تحصیلي اول دوره متوسط
اول 

واول متوسطه دوره دوم        معاونت دانشگاه علوم پزشكي تهران      فصل زمستان وپايیز       سال تحصیلي 
94-93

41%

23%

12%

6%

5%

4%
3%

4%

1% 1%
خونی غددی

قلبی حرکتی

پوستی ریوی

عصبی روانپزشک

ادراری گوارشی



معاونت بهداشتي دانشگاه تهران به تفكیك شبكه مدارس كل مروج سالمت نمودار تعداد 

93-94در سال تحصیلي 

جنوب ری اسالمشهر معاونت

143
114

59

316

:تجزيه و تحلیل
با توجه به تعداد بیشتر مدرسه در منطقه تحت پوشش مركز بهداشت جنوب تهران 
.تعداد مدارس و دانش آموزان  تحت پوشش طرح مروج سالمت نیز بیشتر میباشد



معاونت بهداشتي دانشگاه تهران از ابتدايمدارس مروج سالمت دار روند درصد نمو
اجراي طرح در چهار سال متوالي

1.2

17

23 23

89-90 90-91 91-92 92-93



معاونت بهداشتي دانشگاه تهران به دانش آموز مدارس مروج سالمت موداردرصدن
92-93تفكیك شبكه در سال تحصیلي 

جنوب ري اسالمشهر معاونت

33

30.8

29.4

31.2



معاونت بهداشتي دانشگاه تهران دانش آموز مدارس مروج سالمت نمودارروند درصد 
92-93به تفكیك شبكه در سال تحصیلي 

1.6

21.2

31.2 31.2

89-90 90-91 91-92 92-93



:تجزيه و تحلیل

1389-1390طرح مدارس مروج سالمت از سال تحصیلي 
ابه صورت آزمايشي  از سوي وزارت بهداشت به دانشگاه ه

اعالم و تعداد مدارس تحت پوشش از سوي آموزش و پرورش
مشخص شددر سالهاي بعد تعداد مدارس تحت

اداره كل در وزارتخانه و آموزش وپوشش   بنا بر سیاست 
 .اضافه شدپرورش 



مدارس مروج ستاره دار 

تهران .پ.ع.معاونت بهداشت د

92-93سال تحصیلی 



19%
0%

3%

12%

23%

43%

ه در فراواني نسبي مدارس مروج سالمت به تفكیك احراز ستارتوزيع 

92-93ممیزي نهايي درمعاونت بهداشتي سال تحصیلي 

صفر ستاره

دو ستاره

سه ستاره

چهارستاره

پنج ستاره



ستاره 0ستاره 1ستاره 2ستاره 3ستاره 4ستاره 5کل مدارس مروج سالمت 

140

91

30

8
00

11

شت مدارس مروج سالمت ستاردار تحت پوشش مركز بهداتعداد 

1392-93جنوب تهران در سال تحصیلي 

8%

0%
0%

6%

21%

65%

0ستاره   

1ستاره   

2ستاره   

3ستاره   

4ستاره   

5ستاره   

ب وانی نسبی مدارس مروج ستاره دار تحت پوشش مرکز بهداشت و درمان  جنوفرا 
92-93تهران در سال تحصیلی  



کل مدارس 
مروج 
سالمت 

ستاره 0ستاره 1ستاره 2ستاره 3ستاره 4ستاره 5

59

17
8

10
20

22

مدارس مروج سالمت ستاره دار تحت پوشش شبکه تعداد 
1392-93اسالم شهر در سال تحصیلی 

37%

0%

3%

17%
14%

29%

م نسبی مدارس مروج سالمت ستاره دار  تحت پوشش شبکه اسالفراوانی 
شهر

92-93در سال تحصیلی 

0ستاره   

1ستاره   

2ستاره   

3ستاره   

4ستاره   

5ستاره   



کل مدارس 
مروج 
سالمت 

ستاره 0ستاره 1ستاره 2ستاره 3ستاره 4ستاره 5

114

28

34

18
60

28

مدارس مروج سالمت ستاره دار تحت پوشش شبکه ری تعداد 

92-93در سال تحصیلی 

24%
0%

5%

16%30%

25%

بكه نسبي مدارس مروج سالمت ستاره دار تحت پوشش شفراواني 

92-93ري در سال تحصیلي 

0ستاره   

1ستاره   

2ستاره   

3ستاره   

4ستاره   

5ستاره   



نظارت بر توزیع شیر مدارس

92-93سال تحصیلی 



........سال............ جدول بررسی نتایج آزمایشگاهی شیر مدارس ماه

نتیجه بررسي آزمايشگاهي تاريخ شبكه شماره 
نامه

كارخانه 
شیر

رديف

pH باقیمانده مواد 
ضد میکروبی

آلودگی 
میکروبی 

ت باكیفیت شیمیایی و مطابق
استاندارد های مربوطه  

1

2

3

4

5

7

8

9



سالم یایی کیفیت شیم
و عدم مطابقت 
با استاندارد 
های مربوطه

آلودگی 
میکروبی

عدم مطابقت با
باقیمانده مواد
ضد میکروبی

PH  نامناسب

51

7
12

0 0 0
4

نمودار نتیجه آزمایشات شیر مدرسه در منطقه دانشگاه تهران 
1393در سال 



عدم مطابقت با 
باقیمانده مواد 
ضد میکروبی

PH  نامناسب ایی کیفیت شیمی
و عدم مطابقت 
با استاندارد 
های مربوطه

آلودگی 
میکروبی

سالم جمع کل 

0 0 0

5

11

16

نمودار نتیجه آزمایشگاهی نمونه های شیر در جنوب تهران 
1393در سال 

عدم مطابقت با 
د باقیمانده مواد ض

میکروبی

PH  نامناسب ی و کیفیت شیمیای
عدم مطابقت با 
استاندارد های 

مربوطه

آلودگی میکروبی سالم جمع کل 

0 4 7 7

40
48

نمودار نتیجه آزمایشات شیر مدرسه در شهرستان های تهران 
1393در سال 



معاینات دانشجویی



نفر836تعداد کل دانشجویان معاینه شده در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

درصد تعداد جنس

52 434 دختر 

47 392 پسر

100 836 کل



5%

75%

20%

وم نمودار فراوانی نسبی اختالالت فشارخون دانشجویان معاینه شده در معاونت دانشگاه عل
93-94پزشکی تهران  سال تحصیلی 

130/85فشارخون مساوی و باالی 

120/80-130/85فشارخون بین 

120/80فشارخون کمتر از 

73%

19%

8%

ه علوم نمودار فراوانی نسبی اختالالت وزنی دانشجویان معاینه شده در معاونت بهداشت دانشگا
93-94پزشکی تهران سال تحصیلی 

19>BMI>25 ( (نرمال

BMI> 25( چاق)

BMI < 18(   الغر)



كي تهر ان   معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشنمودار فراوانی نسبی اختالالت دانشجویان معاینه شده در 

93-94سال تحصیلي 

19%

15%

13%
10%

6%

4%

4%

4%

2%

2%
21%

خونریزی دستگاه گوارش

آلرژی تنفسی 

سینوزیت

میگرن

درد کمر

ریزش غیر طبیعی مو

حساسیت پوستی

آنمی تایید شده با آزمایش خون

حساسیت فصلی

کاهش دید

سایر



دندان پوسیده نیازمند ترمیمی نیازمند جرم گیری نیازمند ارتودنسی نیازمند کشیدن 
دندان

408

137
61

20 9

اه نمودار فراوانی مطلق مشکالت دندانی دانشجویان معاینه شده درمعاونت بهداشت دانشگ
93-94علوم پزشکی تهران سال تحصیلی 

65%

22%

9%

3% 1%

تهران  نمودار فراوانی نسبی مشکالت دندانی دانشجویان معاینه شده در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
93-94سال تحصیلی 

دندان پوسیده

نیازمند ترمیمی

نیازمند جرم گیری

نیازمند ارتودنسی

نیازمند کشیدن دندان



پایش و نظارت



منودار امتیاز اپیش واحد سالمت نوجواانن جواانن ومدارس در مراکز حتت پوشش شبکه اسالمشهر 
93در سال

100

98.5

100 100 100 100 100

96.6

99.4



جواانن ومدارس در مراکز حتت پوشش مرکز هبداشت جنوب هتران  در نوجواانن منودار امتیاز اپیش واحد سالمت 
93سال

خانه 

جعفرآباد 

جنگل

پايگاه 

مشاركتی

سعيد

مركز امام 

علی

د مركز شهي

احمدي

مشاركتی

شهيد 

معصومی

مشاركتی

آريا

پايگاه 

مشاركتی

معراج

مركز شيخ

احمد كافی

مركز 

ام دارالشفا ام

رضا

پايگاه 

مشاركتی

بهبود

ميانگين

92.6 94.8 97 98.5 98 100 98.2

77.9

98.5 100
95.6



نمودار امتياز پايش واحد سالمت نوجوانان جوانان ومدارس در مراكز تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان ري

93در سال

خانه قلعه 
شیخ

پایگاه 
مشاركتي 

31شماره 

مركز قلعه نو مركز شهداي 
احد

13مشاركتي  15مشاركتي  خانه بهداشت
تبایین

پایگاه 
مشاركتي 

7شماره 

مركز حسن 
آباد

میانگین 

61.5

100
97.5

100

93
98.2

76.2

97

84
89.7



نمودار ميانگين امتياز پايش واحد سالمت نوجوانان جوانان ومدارس به تفکيك شبکه هاي تحت پوشش  

93در سال

ری  جنوب  اسالمشهر

89.7

95.6

99.4





ارتقاي كيفيت خدمات
طراحي براي تکميل حلقه ارجاع و پيگيري خدمات بهداشت مدارس 

دت در مکاتبه با وزارت بهداشت و معاونت درمان و دفتر پرستاري درخصوص مساع

پذيرش دانش آموزان ارجاع شده جهت پيگيري كيفيت خدمات بهداشت مدارس

 طراحيHSR  جهت دستيابي به علل عدم ارجاع دانش آموزران

 رنامه آغاز ب–شناسايي محل براي كلينيك آموزشي درماني ارجاعي در اسالم شهر

ريزي ساخت كلينيك



دانش آموزان معاینه شده اپیه اول ابتدایی    معاونت هبداشت علوم پزشکی هتران
93-94سال حتصیلی   

جنس
جمعيت كل دانش 

آموزان
دانش آموزان معاينه شده در 

پايگاه هاي سنجش
درصددانش آموزان معاينه شده

در  پايگاه هاي سنجش
دانش آموزان خارج 

اازمعاينه شده درپايگاه ه
درصد معاينه شده خارج

ازپايگاه ها

195461858595.089614.92دختر

214211924889.96217310.14پسر

409673783392.3531347.65جمع



دختر پسر کل

95.08
89.86 92.35

4.92
10.14 7.65

دانش آموزان معاینه شده در پایگاه های سنجش دانش آموزان معاینه شده در خارج ازپایگاه های سنجش



31027

5702

1104

عدم نیاز به ارجاع ارجاع به پزشک عمومی ارجاع به مراکز تخصصی

تعداد نو آموزان ارجاع داده شده 



82%

15%

3%

94-93درصد ارجاع نو آموزان در طول سنجش 
عدم نیاز به ارجاع ارجاع به پزشک عمومی ارجاع به مراکز تخصصی



سایر تاالسمی هموفیلی آلرژی آسم عروقی-قلبی  صرع دیابت
ارجاع داده 

شده

اع جعلل ار

تخصصی

305 86 7 345 145 88 60 104 1104 معاونت

1%
5%

7%

8%

9%

13%
27%

30%
هموفیلي
صرع
تاالسمي
قلبي و عروقي
ديابت
آسم
ساير
آلرژي



مطلق و نسبی منونه های مورد مطالعه برحسب حمل زندگیفراوانی 

85%

15%

شهری روستایی



نسبی منونه های مورد مطالعه برحسب علل ارجاع در ارزایبی مقدماتی فراوانی 
توسط نریوی غری پزشک

31%

11%

4%

45%

4%
5%

BMI بینایی

شنوایی دندان

رفتاری سایر



نسبی منونه های مورد مطالعه برحسب علل ارجاع معاینه پزشکی  فراوانی 

20%

7%

7%

6%

2%
5%4%4%

7%
0%

38%

شپش ریوی

قلبی خونی

گوارشی ادراری

عصبی حرکتی

غددی پوستی

سایر



نسبی منونه های مورد مطالعه برحسب پیگرییهای پس از ارجاعفراوانی 
توسط  والدین

69%

31%
پیگیری موارد ارجاع 

عدم پیگیری موارد ارجاع



داده شده ارجاع هاینسبی نتایج ارجاع  در منونه فراوانی 
به مراکز ختصصی

49.3

14.45

36.1

تأیید متخصص عدم تأیید  عدم مراجعه به متخصص



هفراوانی نسبی علل عدم پیگریی ختصصی خانواده در موارد ارجاع داده شدبررسی 

55%39%

6%

انکار خانواده در خصوص مشکل احتمالی

مشکل مالی

سایر



پیشنهادات
وردار از مراقبت ها ي اوليه بهداشتي بايد از طريق نظامي كارا و منسجم و برخ

در حمايت همه جانبه ،تقويت وحفظ شود و از اين طريق به جامعيت خدمات
.  سطوح مختلف بينجامد

ح ضروري است ساختار تشکيالتي اداره سالمت نوجوانان ومدارس از سط
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بازبيني شده و در تمامي مراكز
بهداشتي درماني و پايگاههاي بهداشتي يك رديف به عنوان كارشناس

(.  1)نوجوانان و مدارس وجود داشته باشد
 دانش آموز يك مربي 700در سطح آموزش و پرورش طبق قانون به ازاي هر

دانش آموز 2500بهداشت مورد نياز است كه در حال حاضر به ازاي هر 
اصالح كه اين امر نيازمند رسيدگي و. ابتدايي يك مربي بهداشت وجود دارد

(.3)است
ز تاسيس پايگاههاي سالمت دانش آموزي بصورت برونسپاري خدمات ا

الزامات بهداشتي است 



ارتقاي كيفيت خدمات•
فیت هدفمندسازی پژوهشی در پاسخ به نیازها و ارتقای کی•

خدمات حوزه بهداشت

ارزیابی برنامه خدمات واحدهای بیماریهای مزمن•

اضافه شدن برنامه بیماریهای روانپزشکی به خدمات•
واحدهای بیماریهای مزمن 



تشکیل شورای پژوهشی تحقیقات بهداشتی و نظام سالمت

نگارش آیین نامه شورا

تعیین اعضا و صدور ابالغ برای آنها

رمانی، اطالع رسانی به کلیه دانشکده ها، موسسات تحقیقاتی و مراکز بهداشتی د
معاونت ها و دیگر دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص روند کاری شورا

تدوین جدول زمانبندی تشکیل جلسات شورا

(1393جلسه در سال 5)برگزاری جلسات



33

28

10

دانشجویی HSR طرح های وزارتی

تعداد طرح های بررسی شده  تا بحال 



47%

39%

14%

دانشجویی HSR طرح های وزارتی



74%

26%

نیازمند اصالح عقد قرارداد

HSR






