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  : مقدمه

مسـلم فـردي و اجتمـاعي     حقـوق تعليم و تربيت در شرايط ايمن ، بهداشتي و برخوردار از خدمات بهداشتي درمـاني از  

آنهـا در آن پايـه ريـزي و     يمكان مدرسه كه در آن تعليم و تربيت كودكان صورت پذيرفته و شخصـيت اجتمـاعي و روانـ   . است

قانون اساسي كشور جمهوري اسالمي ايران نيز تأمين سـالمت   .  ت و سالمتي آن تأمين گرددالزم است بهداش ،ساخته مي شود

و درمان مردم را به عنوان حقي همگاني تصريح نموده و ايجاد رفاه  سالمت آجاد جامعه را از وظايف دولت قرار داده  تبهداش، 

آمـوزان از جملـه وظـايف وزارت     روانـي و اجتمـاعي دانـش    ،در اين راستا هر گونه اقدام به منظور تأمين سالمت جسمي . است

  . درمان و آموزش پزشكي مي باشد ،آموزش و پرورش تلقي شده است كه نظارت آن به عهده وزارت بهداشت 

محل استقرار ساختمان مدرسه و تجهيـزات آن بايـد مطـابق بـا اسـتانداردهاي كشـوري و بـين المللـي باشـد شـرايط نامسـاعد            

امكانات ايمنـي ، وسـايل پيشـگيري و مقابلـه بـا حـوادث و       ، سر و صدا   ،نور ، تهويه ، دما  ،ه به لحاظ گنجايش ساختمان مدرس

رخدادهاي احتمالي ، نظافت و پاكيزگي محيط مدرسه ، سيستم جمع آوري و دفع فاضالب و زبالـه ، تجهيـزات غيـر اسـتاندارد و     

   . گرددآموزان مي صدمات جسمي و رواني در دانش بروزمانند آن موجب 

سيسـتم  تـأمين   ،آشـاميدني سـالم ، دفـع صـحيح فاضـالب و زبالـه        از قبيل تهيه و تأمين آب مدارساصول كلي بهداشت محيط 

، در تمـام مـدارس از ضـروريات بهداشـتي     .... و نور و تهويه مناسب ، مبارزه بـا حشـرات و جونـدگان     ، ايش و سرمايشــگرم

  . محيط هاي آموزشي است

يه داران اصلي برنامه بهداشت محيط مدارس در نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشور بهورزان و كاردانان و كارشناسـان  طال

در   بهداشت محيط و بهداشت مدارس هستند كه فعاليتهاي مرتبط را با هماهنگي مسئولين آموزش و پـرورش بـه مــــورد اجـراء    

  . ي فيزيكي سالم به آموزش مشغول باشندمي آورند تا فرزندان اين مرز و بوم در فضا

ميليون از جمعيت كشور را دانش آموزان تشكيل مي دهند شايسته است كه در زمينه بهداشـت محـيط    ۲۰با توجه به اينكه حدود 

  . مدارس كه تأمين كننده سالمت آنان ميباشد سعي و تالش گسترده تري صورت پذيرد

  
  



 ۲

  : اهداف 

  از طريق كاهش بار بيماريهاسالمت دانش آموز  سطح  تأمين و ارتقاء – ۱

  استانداردهاي بهداشت محيط مدارس و ايجاد مدرسه سالم بهبود و ارتقاي  – ۲

  فرهنگ سازي و نهادينه نمودن ضوابط بهداشتي در مدارس – ۳

  : تعاريف 

ب فضاي اجتماعي خاصي است كه آموزش و رشد شخصيت كودكان به روشهاي صحيح و مناس :مدرسه 

  .  صورت مي گيرد

در ساعات معين و تدوين شده به بر اساس قوانين موجود در مدرسه ثبت نام و فردي است كه  :دانش آموز 

  مشغول است مطالب آموزشي مصوب فراگيري 

   )اعم ازدولتي وغيرانتفاعي(.مدارس دائرو فعالي است كه درمنطقه تحت پوشش قراردارد:مدرسه تحت پوشش

بمنظور ايجاد شامل فعاليتهايي است كه در جهت اجراي ضوابط بهداشتي مدرسه و  :رس بهداشت محيط مدا

  .مدرسه سالم انجام مي گيريد

توسط وزراي آمــــوزش و  ۸۴در سال منظور آئين نامه اي است كه  :آئين نامه بهداشت محيط مدارس 

. گرديده است  امه ريزي امضاءپرورش و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برن

  ) ۱پيوست شماره (

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  ۲۰۸۶شماره استاندارد  : ۲۰۸۶استاندارد 

  )۲پيوست شماره (

   بهداشت آب  بسته خدمتي طبق  :آب آشاميدني 

  . از آن استفاده مي نمايندآب است كه دانش آموزان جهت آشاميدن  محلي :آبخوري 



 ۳

   :بخوري بهداشتي آ

كف شورو مجهز به قابل شستشو و داراي شيب مناسب به طرف و بدنه آن منظور آبخوري است كه كف  -

 )طبق آئين نامه بهداشت محيط مدارس(.فاضالب متصل باشد بوده و سيستم جمع آوري بهداشتي شتر گلو 

فاده قرار ميگيرد و ضوابط محلي است كه جهت شستشوي دست و روشويي مورد است :دستشويي بهداشتي 

  .  آئين نامه بهداشت محيط مدارس در آن رعايت شده باشد ۲۰مندرج در ماده 

  : است كه داراي حداقل شرايط زير باشد  منظور مستراحي :مستراح بهداشتي 

  . داراي چاه فاضالب يا مخزن جمع آوري و يا به شبكه جمع آوري عمومي فاضالب متصل باشد  – ۱

  . باشد دري ديوار ، سقف و دارا – ۲

  . نور اتاقك مستراح كافي باشد  – ۳

  . جريان هوا جهت تهويه وجود داشته باشد ، يعني هواكش برقي يا پنجره توري دار بازشو باشد – ۴

  ) شكستگي دفاق(سره مستراح سالم و قابل شستشو باشد  – ۵

  . تشو باشدكف توالت داراي شيب مناسب به سمت سره بوده و قابل شس – ۶

  سانتمتر قابل شستشو باشد  ۱۵۰ديواره هاي مستراح تا ارتفاع  – ۷

  . براي شستشو آب دسترسي داشته باشد – ۸

  : شرايط زير باشد داراي است كه حداقل مكاني است منظور  :بهداشتي ) بوفه( پايگاه تغذيه سالم 

  .باشد  داشتهمناسبي  مكان – ۱

   و بدون درز و شكاف باشد داراي ديوار قابل شستشو   – ۲

كف آن قابل شستشو و مجهز به كف شور باشد و كف شور از طريق شتر گلو به مجراي فاضالب رو  – ۳

  . متصل باشد

  . سقف بايد صاف و بدون شكاف باشد – ۴

  . مناسب باشد و نور داراي تهويه  – ۵

  . داراي يخچال مناسب جهت نگهداري مواد غذايي باشد – ۶



 ۴

ي داراي كارت معاينه پزشكي معتبر ، گواهينامه آموزش بهداشت عمومي معتبر و روپوش به رنگ متصد -  ۷

  روشن و تميز باشد 

بدون ترك خوردگي و شكستگي و قابل   سالم ، از جنس مقاوم ، ....در ، پنجره ، قفسه ، ويترين ، ميزكار و  – ۸

  . شستشو باشد

  .داراي دستشويي بهداشتي باشد – ۹

فاقد پروانه ساخت ، فاقد پروانه مواد خوراكي غير مجاز ، بدون بسته بندي ، فله اي ، رضه و فروش ع  - ۱۰

تاريخ مصرف گذشته و مواد غذايي كه از نظر  ،بدون درج تاريخ مصرف  فاقد مهر استاندارد ، ، بهداشتي 

  . دننماي ده شده است مبادرتهظاهري عالئم فساد در آن مشا

كليه خوراكي هاي غير مجاز كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي : جاز مواد خوراكي غير م

در بخشنامه هاي مختلف و با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش غير قابل مصرف در مدارس اعالم مي 

  . گردد

 منظور سيستم فاضالبي است كه طبق اصول بهداشتي به چاههاي جاذب با مخزن :دفع بهداشتي فاضالب 

  . سپتيك و يا شبكه جمع آوري و دفع وصل مي گردد



 ۵



 ۶

  درسه شناسايي مفرآيند  -الف  

  :  فعاليت ها  

با توجه به روستاي اصلي و روستاهاي قمر مشخص شده طبق گسترش شبكه ها بهورز از منطقه تحت  - ۱

  . پوشش خود بازديد مينمايد

 را تهيه مينمايددر منطقه تحت پوشش  موجودليست كاملي از  مدارس   - ٢

   : تشكيل پروندهفرآيند  –ب  

  :فعاليت ها

  اختصاص يك پوشه به هر مدرسه -  ١

  )طبق فرم(ثبت مشخصات مدرسه  -  ٢

  مدرسهرس درداخل پرونده بهداشتي اقرار دادن يك نسخه از چک ليست بهداشت محيط مد -  ٣

  )شير مدرسه ايران(اختصاص يك پوشه به طرح شَما  – ۴

پرونده دادن كليه بخشنامه ها و دستورالعمل و سوابق مكاتبات و اقدامات در مورد شير مدرسه در قرار   – ۵

 .طرح شَما

  :ارائه خدمتفرآيند 
    :فعاليت ها

  تنظيم برنامة زمانبندي بازديد از مدارس -  ۱

 تحت پوشش بازديد از مدارس -  ۲

  مدرسه آشاميدني و آبخوري  شناسايي وضعيت آب – ۳

  ي وضعيت بوفه يا پايگاه  تغذيه سالم شناساي – ۴

  و دفع فاضالبشناسايي وضعيت سرويس هاي بهداشتي  – ۵

  شناسايي وضعيت جمع آوري و دفع زباله  – ۶



 ۷

در زمينه  كارت تعقيب بهداشتيو فرم خالصه وضعيت بهداشتي مدرسه ثبت نواقص بهداشتي موجود در  -  ۷

 .....آ ب، توالت و فاضالب ، دستشويي و آبخوري و 

  روستايي  اعالم نواقص موجود به مركز بهداشتي درماني  – ۸

  پيگيري تا حصول نتيجه  – ۹

بهداشت محيط مركز بهداشتي درماني جهت نمونه برداري از آب مدرسه و ارسال  بازرسهماهنگي با  - ۱۰

  به آزمايشگاه

  طبق چك ليست عرضه شير مدرسه نظارت بر  – ۱۱

هماهنگي با كاردان بهداشت محيط مركز بهداشتي درماني جهت نمونه برداري از شير مدرسه و ارسال  – ۱۲

  به آزمايشگاه

   روستايي پيگيري مشكالت اعالم شده شير مدرسه از طرف مدير مدرسه به مركز بهداشتي درماني – ۱۳

   ه به مدير مدرسه اعالم نتيجه اقدامات انجام شد – ۱۴

  موارد مرتبط با بهداشت محيط مدارس   دعوت از مديران و دانش آموزان و اولياي مدارس جهت آموزش  – ۱۵

  آموزش چهره به چهره موارد مرتبط با بهداشت محيط مدارس     – ۱۶

  مستند سازي

  :فعاليت ها

  پرونده بهداشتي مدرسهثبت نتايج بازديد ها در  -  ۱

يا پايگاه تغذيه سالم مدارك و سوابق مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان بوفه نگهداري  -  ۲

 مدرسه در پرونده مدرسه

  مدرسه يا پايگاه تغذيه سالم در بوفه  ۱۳نگهداري سوابق مربوط به  اجراي ماده  -  ۳

 نگهداري تمامي سوابق مربوط به نتايج بازديدها و اقدامات انجام شده  – ۴

 مركز بهداشتي درماني بصورت هر سه ماه يكبار/ مربوط به خانه بهداشت  ۱۰۹–۲يل فرم آماري كدتكم -  ۵



 ۸

معدوم سازي شير مدرسه و مواد غذايي  يج آزمايش ،انتو نگهداري سوابق مربوط به نمونه برداري  – ۶

  مدرسهبهداشتي در پرونده  عرضه شده

  ت محيط مدارس در پرونده بهداشتي مدرسه آموزشي در خصوص بهداش برنامه هاي ثبت نتايج  – ۷

  پايش و ارزشيابي  –ب 

  ندارد

  :پشتيبان   
  :تهيه و تأمين 

 ۱۰۹ -۲فرم آمار كد  

 فرم هاي چک ليست  بهداشت  محيط مدارس 

 مدرسه فرمهای پرونده بهداشتی  

 دستورالعملهاي مربوط به بهداشت موادغذايي وشير مدرسه ايران دربوفه مدارس  

 حريرلوازم الت 

 فرم صورتمجلس توقيف مواد غذايي در بوفه  

 فرم گزارش نمونه برداری از شير مدرسه و  مواد غذايي 

 لوازم الك ومهر 

  وسيله نقليه 



 ۹

  

  
  
  
  

  
  
  



 ۱۰

  بازرسي فرآيند 

  رس ادشناسايي م - الف 

  :   فعاليت ها 

  )فصلي يكبار( تحت پوششاز مدارس  بازرسي  -  ۱

  د شده در منطقه تحت پوشش را تهيه مينمايد ليست كاملي از  مدارس بازدي -  ۲

   ه طبق شكوائيه هاي اعالم شده بازديد از مدرس – ۳

   : تشكيل پرونده -ب 

  :فعاليت ها

  اختصاص يك پوشه به هر مدرسه -  ١

 ثبت مشخصات مدرسه   -  ٢

  بهداشت محيط مدرسه درداخل پرونده بهداشتي تنظيم شده قراردادن يك نسخه از چک ليست  -  ٣

  :ارائه خدمت
  :فعاليت ها

  از مدارس و نظارتبازرسي تنظيم برنامة زمانبندي  -  ۱

  مواد آئين نامه بهداشت محيط با توجه به چک ليست بهداشت محيط مدرسه  تطبيق بند به بند  – ۲

  ارزيابي مدرسه از نظر آب آشاميدني و آبخوري  -  ۳

  يسهاي بهداشتيارزيابي مدرسه از نظر سيستم دفع فاضالب و سرو – ۴ 

  قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، ۱۳ارزيابي مدرسه از نظر عرضه مواد غذايي و اعمال قانون ماده   - ۵

  آرايشي و بهداشتي

ارزيابي مدرسه و تطبيق شرايط استاندارد از نظر محل احداث ، مساحت ، فضاي فيزيكي مدرسه ،  -  ۶

  نسبت به تعداد دانش آموزانكالسهاي درس و تجهيزات با ضوابط ارگونومي 

  ارزيابي از نظر وضعيت ايمني ، حوادث و سوانح در مدرسه و مسير راه  – ۷



 ۱۱

  )  طبق دستوراالعمل جاري (نظارت بر عرضه ، حمل و نقل و توزيع شير مدرسه طبق دستورالعمل اجرائي  – ۸

  ثبت نواقص بهداشتي موجود در پرونده بهداشتي مدرسه – ۹

  قص به مدير مدرسه و پيگيري با همكاري آموزش و پرورش   اعالم نوا – ۱۰

  نمونه برداري از آب مدرسه و ارسال به آزمايشگاه طبق دستورالعمل  – ۱۱

  )طبق دستورالعمل(نمونه برداري از شير و مواد غذايي مدرسه و ارسال به آزمايشگاه  – ۱۲

مدرسه ، مواد غذايي و اعالم گزارش به مراجع پيگيري نتايج  نمونه برداري آب ، نمونه برداري شير  – ۱۳

  ذيربط

  اعمال قوانين و مقررات  – ۱۴

  خدمات آموزشي 

  آموزش بهورزان  - الف 

درخصوص بهداشت  تنظيم برنامة زمانبندي آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت تحت پوشش -  ۱

 )مركز بهداشتي درماني روستايي( محيط مدارس 

در خصوص بهداشت محيط  شركت دركالس هاي بازآموزي وآموزشيدعوت از بهورزان جهت  - ۲

 )مركز بهداشتي درماني روستايي( مدارس 

درخصوص بهداشت محيط  برگزاري كالسهاي آموزشي وبازآموزي براي بهورزان تحت پوشش - ۳

 )مركز بهداشتي درماني روستايي( مدارس 

   )ء دانش آموزانمدرسه ، دانش آموزان و اوليا كاركنان(آموزش گروهي  – ب

  :فعاليت ها

  نياز سنجي آموزشي  – ۱

  تدوين برنامه زمانبندي آموزشي  – ۲

  و ادارات ذيربطهماهنگي با مدارس  – ۳



 ۱۲

در زمينه بهداشت محيط مدارس از جمله بيماريهاي منتقله از آب و  جلسات آموزشي يبرگزار - ۴

  ....فاضالب و 

  ....)  پوستر ، پمفلت و(توزيع مواد آموزشي  – ۵

  آموزش چهره به چهره   –ج 

  :فعاليت ها

  مدرسهآموزش نحوه نظافت عمومي و بهداشت فردي به كادر خدمات  – ۱

  يا پايگاه تغذيه سالمآموزش نحوه تهيه ، نگهداري و فروش مواد غذايي به متصديان بوفه  – ۲

  رس و مربيان مداكاركنان به مدارس بهداشت محيط آموزش مفاد آئين نامه  – ۳

  مستند سازي

  :فعاليت ها

  دفتر مدرسهثبت نتايج بازديد ها در  -  ۱

  ثبت نتايج بازديدها در پرونده بهداشتي مدرسه – ۲

 مدرسهبهداشتي نگهداري مدارك وسوابق مربوط به صدوركارت معاينه پزشكي متصديان بوفه درپرونده  - ۳

 در پرونده مربوطه مدرسهتي بهداشو نواقص پيگيري مشكالت سوابق مربوط به نگهداري  -  ۴

 مركز بهداشتي درماني بصورت هرسه ماه يكبار/مربوط به خانه بهداشت۱۰۹–۲تكميل فرم آماري كد -  ۵

  بهداشتي مدرسهدر پرونده بوفه مدرسه  ۱۳ماده اصالح نگهداري سوابق مربوط به  اجراي  -  ۵

ساير مكاتبات مربوط به شير  ه ومعدوم سازي شيرمدرس،نگهداري سوابق مربوط به نمونه برداري – ۶

  پرونده شَما درمدرسه  

  ثبت نتايج كالسهاي آموزشي در پرونده بهداشتي مدرسه  – ۷

  بهداشتي مدرسهنگهداري سوابق مربوط به نتايج نمونه هاي آب و پيگيريهاي مربوط در پرونده  – ۸

ت انجام شده در مورد بهداشت مواد نگهداري سوابق مربوط به نتايج نمونه هاي مواد غذايي و اقداما – ۹

  بهداشتي مدرسهغذايي مدارس در پرونده  



 ۱۳

  :پايش و ارزشيابي  -ب 
مركز بهداشتي درماني (  بررسي نتايج پايش و ارزشيابي خانه هاي بهداشت تحت پوشش - ۱

  )روستايي

ني مركز بهداشتي درما(  تعيين نقاط ضعف و قوت بهورزان خانه هاي بهداشت تحت پوشش - ۲

 )روستايي

 با توجه به نقاط ضعف و برنامه ها وبهداشت محيط مدارس ت هاي آموزشي ــــــتعيين اولوي -  ۳

 ترح باالوطرح هاي جديد ابالغ شده از سط

  :پشتيبان  
  :تهيه و تأمين 

 ۱۰۹ -۲فرم آمار كد  

 فرم هاي چک ليست  بهداشت  محيط مدارس 

 بهداشتي مدرسه فرمهای پرونده  

 هاي مربوط به بهداشت موادغذايي وشير مدرسه ايران دربوفه مدارس دستورالعمل 

 لوازم التحرير 

 فرم صورتمجلس توقيف مواد غذايي در بوفه  

 فرم گزارش نمونه برداری از شير مدرسه و  مواد غذايي 

 لوازم الك ومهر 

 وسيله نقليه 

 ي رسكيف باز 

 نورسنج 

 


