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 دف کلی : ه

 تاکستانس شهرستان رادمدانش آموزان سالمت  سطح حفظ وارتقاءتامین ،

 پايه اول ابتدايي براساس شناسنامه سالمتدانش آموزان و پزشكي  معاينات غربالگري  مديريت الف ( 

  :اهداف اختصاصی

 94-95در طي سال تحصيلي  ابتدايي پايه اول معاينه شده دانش آموزانمعاينات  ارتقاء  -

 درصد مي باشد. 50درصد. وضعيت موجود  70به ميزان  پايه اوا ابتدائي  وضعيت پيگيري دانش آموزان ارجاعيارتقاء  -

-  

 



 استراتژي : 

 و محيطيواحد هاي ستادي آموزش استثنايي ،  با آموزش پرورش  ،هماهنگي  -

 جهت انجام معاينات و انجام خدمات دندانپزشكيدرماني بهداشتي مراكز و دندانپزشكان  پزشكان  استفاده از -

  از فرصتهاي مركز مشاوره تغذيهاستفاده  -

 فعالیت ها:

 تهيه ليست مراكز  بهداشتي درماني مجري سنجش نوآموزان بدو ورودبه دبستان -

 تهيه تجهيزات الزم جهت معاينات پزشكي -

 روز در پايگاه انتقال خون( 1و  1روز در مركز شماره  3) هفتهروز در 4اختصاص ساعات مشاوره تغذيه براي دانش آموزان  -

   پزشكان و مربيان بهداشت مدارس در دسترس  بسته هاي آموزشيپيگيري وجود  -

 جهت ارجاع نوآموزان بدو ورودبه دبستان يتهيه ليست مراكز تخصص -

 ورابطين مدارس مراكز مجري،دندانپزشكان  ،مشاور تغذيه برگزاري جلسه هماهنگي وتوجيهي جهت پزشكان  -

ثبت صحيح شناسنامه سالمت و ارجاع دانش آموزان به مراكز توجيه مربيان بهداشت آموزش وپرورش مجري طرح، جهت  -

 بهداشتي درماني جهت دريافت خدمات پزشكي.

 بازديد ازپايگاههاي سنجش ومراكز بهداشتي درماني مجري  -

 94تا پايان مهر ماه معاينات به همراه صدور شناسنامه سالمتپيگيري موارد بازمانده از سنجش و انجام  -

استخراج ليست دانش آموزان داراي اختاللي كه در زمان سنجش پيگيري نشده اند و ارجاع و پيگيري اين موارددر طول سال  -

 تحصيلي

 jms ورود اطالعات دانش آموزان سنجش شده در نرم افزار  -

 بر اساس شناسنامه سالمت   پنجم ابتدئی پزشكی دانش آموزان پايهب (مديريت معاينات غربالگري و  -

 اهداف اختصاصی : 

 94-95در طي سال تحصيلي  پنجم ابتدائيپايه  معاينات غربالگري وپزشكي دانش آموزاندرصد  90انجام  -

 94-95پايه فوق در حد امكانات در طول سال تحصيلي موارد ارجاع معاينات  پيگيري -

 



 استراتژي:

 هماهنگي با آموزش پرورش  ، واحد هاي ستادي و محيطي -

 مراكز بهداشتي درماني جهت انجام معاينات .  وكاركنان استفاده از پزشكان -

 استفاده از امكانات وفضاي موجود در مراكزبهداشتي درماني  -

 فعالیت ها:

 تهيه برنامه زمان بندي جهت انجام معاينات   -

 برگزاري جلسات توجيهي جهت پزشكان و كاركنان مراكز بهداشتي در ماني  -

 بسته هاي آموزشي و – الكترونيكتهيه فرم هاي  -

 معاينات غربالگري وپزشكيتجهيزات الزم جهت انجام  پيگيري وجود  -

 جهت ارجاع دانش آموزان يتهيه ليست مراكز تخصص -

  بهداشت وخانه هايبازديد ازمراكز  وپايگاههاي بهداشتي  -

 شاخصها استخراج  و  و انتقال به سايت جديد  ورود اطالعات در نرم افزار -

 متوسطه بر اساس شناسنامه سالمت اول  دوره نهم  ب (مديريت معاينات غربالگري و پزشكی دانش آموزان پايه

 اهداف اختصاصی : 

 94-95در طي سال تحصيلي  متوسطه اول دوره انش آموزان پايه اول انجام معاينات د-

 در حد امكانات ارجاع  نيازمندپيگيري دانش آموزان  -

 تژي:ااستر

 هماهنگي با آموزش پرورش  ، واحد هاي ستادي و محيطي -

 اشتي درماني جهت انجام معاينات و ارجاعات استفاده از پزشكان وكاركنان مراكز بهد -

 درماني  استفاده از امكانات وفضاي موجود در مراكزبهداشتي -

 

 فعالیت ها:

 تهيه برنامه زمان بندي جهت انجام معاينات   -



 برگزاري جلسات توجيهي جهت پزشكان و كاركنان مراكز بهداشتي در ماني  -

 و بسته هاي آموزشي و........– الكترونيك  تهيه فرم هاي -

 تجهيزات الزم جهت انجام معاينات غربالگري وپزشكي پيگيري -

 جهت ارجاع دانش آموزان يتهيه ليست مراكز تخصص -

  وخانه هاي بهداشتبازديد ازمراكز  وپايگاههاي بهداشتي  -

 شاخصها استخراج  وورود اطالعات در نرم افزار و انتقال به سايت   -

 پ( مديريت آموزش دانش آموزان 

 اهداف اختصاصی :

 94-95درصد در سال تحصيلي  80به  93-94سال تحصيلي در   درصد( 76شاخص آموزش ) ارتقاء  -

 استراتژي:

 هماهنگي با آموزش پرورش  ، واحد هاي ستادي و محيطي -

  آموزش جهت  ستادي    و مراكز بهداشتي درمانيوكاركنان استفاده از پزشكان  -

 وستاد مركز بهداشت شهرستان  ، مدارس وفضاي موجود در مراكزبهداشتي درمانيتجهيزات  استفاده از امكانات  -

 فعالیت ها:

 لويت هاي آموزشي  تهيه عناوين  واو -

 تهيه وتكثير منابع جهت آموزش -

 ول گانتبررسي جد  و بازديد ازمراكز  وپايگاههاي بهداشتي درماني-

 جمع آوري ،جمع بندي واستخراج اطالعات آماري  وشاخصها -

 

 مدارس ت ( مديريت آموزش والدين وکارکنان

 اهداف اختصاصی : 



سال تحصيلي   در  درصد64به  39-49سال تحصيلي  درصد در  36.18از   والدين و كاركنان مدارسافزايش درصد آموزش  -

95-94 

 استراتژي:

 هماهنگي با آموزش پرورش  ، واحد هاي ستادي و محيطي -

 ستادي  جهت آموزش     استفاده از پزشكان وكاركنان مراكز بهداشتي درماني و -

مراكزبهداشتي درماني ، مدارس ، مساجدو ،استفاده از امكانات  تجهيزات وفضاي موجود در ستاد مركز بهداشت شهرستان  -

 اماكن عمومي 

 فعالیت ها:

 تهيه عناوين  واولويت هاي آموزشي   -

 تهيه وتكثير منابع جهت آموزش -

 گانتبررسي جدول   وخانه هاي بهداشتبازديد ازمراكز  وپايگاههاي بهداشتي  -

 جمع آوري ،جمع بندي واستخراج اطالعات آماري  وشاخصها -

 اجراي همايش با موضوعات مرتبط با سالمتي  براي اولياء و كاركنان مدارس  در طول سال تحصيلي  -

 نهمث(مديريت واکسیناسیون توام دانش آموزان پايه 

 اهداف اختصاصی :

 93-94در طي سال تحصيلي ساله  14-16دانش آموزان درصد 100حفظ وضع موجود درحد  -

 استراتژي:

 هماهنگي با آموزش پرورش  ، واحد مبارزه با بيماريها  و مراكز محيطي -

 استفاده از كاركنان مراكز محيطي جهت انجام واكسيناسيون توام  -

 استفاده از امكانات وفضاي موجود در مراكزمحيطي -

 فعالیت ها:

 تهيه برنامه زمان بندي جهت انجام واكسيناسيون   -

 برگزاري جلسات توجيهي جهت كاركنان مراكز بهداشتي در ماني  -



 تهيه فرم هاي آماري ، كارت واكسن و........ -

 تهيه تجهيزات الزم جهت انجام واكسيناسيون -

 وخانه هاي بهداشتبازديد ازمراكز  ، پايگاههاي بهداشتي  -

 سطهمدارس متوبازديد از  -

 جمع آوري ،جمع بندي واستخراج اطالعات آماري  و شاخصها  -

 ج ( مديريت غربالگري ودرمان پديكلوز سر  دانش آموزان 

 اهداف اختصاصی :

 93-94در سال تحصيلي  دانش آموزانمعاينات  شاخص : و در صورت امكان ارتقاء شاخص پديكولوز وضعيت موجود حفظ  -

 درصد ارتقاء داده شود 95به  94-95سال تحصيلي در درصد مي باشد در صورت امكان   94

 استراتژي:

 محيطيهاي مبارزه بابيماري ها و مراكز، واحد هماهنگي با آموزش پرورش  -

 استفاده از پزشكان وكاركنان مراكز بهداشتي درماني جهت انجام معاينات و درمان موارد آلوده -

 استفاده از امكانات وفضاي موجود در مراكزمحيطي   -

 فعالیت ها:

 تهيه برنامه زمان بندي جهت انجام معاينات   -

 برگزاري جلسات توجيهي جهت پزشكان و كاركنان مراكز بهداشتي در ماني  -

متوسطه  هماهنگي با معاونت بهداشتي در خصوص تامين نيروي بهداشتي مرد جهت انجام معاينات دانش آموزان پسر -

 اسفرورين،ضياءآباد و خرمدشت(-شهري)تاكستان

 ...بسته هاي آموزشي و، تهيه فرم هاي آماري  -

 تهيه و توزيع شامپو پرمترين جهت درمان به موقع موارد آلودههماهنگي جهت  -

 ومدارس پايگاههاي بهداشتي درماني ، بازديد ازمراكز  -

 جمع آوري ،جمع بندي واستخراج اطالعات آماري  وشاخصها  -

 برگزاري كميته شهرستاني پديكولوز -

 برگزاري جلسه آموزشي براي مربيان بهداشتي آموزش و پرورش -



 بر اجراي طرح مدارس مروج سالمت چ ( نظارت

 اهداف اختصاصی :

 درصد 60به درصد  46ارتقاء مدارس مروج سالمت ستاره دار از  -

 95ارديبهشت  15بهمن و يك بار تا  15خارجي ) انجام دو بار مميزي ( يك بار تا مميزي  وضعيت ارتقاء  -

 ستراتژي:ا

 برگزاري كميته شهرستاني مروج سالمت با مشاركت مناطق آموزش و پرورش -

 هماهنگي با آموزش پرورش  ، واحد هاي ستادي  و مراكز  محيطي -

 مراكز بهداشتي درماني جهت اجراي طرحاستفاده از پزشكان وكاركنان  -

 ومدارس  استفاده از امكانات وفضاي موجود در مراكزمحيطي -

   استفاده از كاركنان مدارس )مدير ، مربي بهداشت و.......(  -

 فعالیت ها:

   اجراي طرحبين مراكز بهداشتي درماني جهت مروج سالمت  تقسيم مدارس -

 (گانه آموزش وپرورش   4اطق) منت شهرستان تشكيل كميته مروج سالم -

 صدور ابالغ براي اعضاءكميته شهرستان و تيم مميز  -

  مميزي اول ومميزي دوم   انجامتهيه برنامه زمان بندي جهت  -

 برگزاري جلسه توجيهي جهت واحدهاي ستادي مرتبط با برنامه  -

  وكاركنان مدارس وآموزش وپرورش مانيشكان و كاركنان مراكز بهداشتي دربرگزاري جلسات توجيهي جهت پز -

 ، بسته هاي آموزشي و... تهيه وتكثير چك ليست مميزي  -

 بازديد ازمراكز ، پايگاههاي بهداشتي درماني ومدارس  -

 شاخصها  و آماري استخراج اطالعات و ، تعيين ستاره باتوجه به امتيازات كسب شده در مميزي جمع آوري ،جمع بندي  -

 شگانه آموزش وپرور 4اعالم نتايج مميزي به مناطق  -

 ح ( مديريت اجراي برنامه هاي هفته سالمت مدارس

 اهداف اختصاصی :



  2016سالسازمان جهاني بهداشت دربا توجه به شعار  درصد شركت كنندگان 50ميزان هدف  به  گاهي گروهباالبردن آ 

 استراتژي:

 محيطي ستادي  و مراكز، واحد هاي هماهنگي با آموزش پرورش  -

 استفاده از امكانات وفضاي موجود در ستادمركز بهداشت شهرستان وستاد  نواحي آموزش وپرورش  -

 ارسمددراستفاده از كارشناسان ستادي ، پزشكان وكاركنان مراكز بهداشتي درماني جهت اجراي برنامه هاي هفته سالمت  -

 استفاده از امكانات وفضاي موجود در مراكزمحيطي ومدارس  -

 )مدير ، مربي بهداشت و...(استفاده از كاركنان مدارس  -

 فعالیت ها:

 تشكيل جلسات هماهنگي جهت اجراي برنامه ) آموزش وپرورش، واحد هاي ستادي ومراكز محيطي( -

 با توجه به شعار سال تهيه وتكثير بسته هاي آموزشي، جوايز بهداشتي ،  تهيه ملزومات  -

 برنامه ريزي واجرا  با توجه به تقويم  هفته سالمت مدارس  -

 –اجراي همايشها ، جلسات سخنراني ، برگزاري مسابقات وجشنواره هاي مختلف جهت هر سه گروه هدف ) دانش آموزان  -

 كاركنان (  –والدين 

  نهايي جهت معاونت بهداشتي گزارشوارسال وتهيه مستندات جمع بندي  -

 در مدارس  Dو ويتامین  مديريت اجراي طرح آهن ياري)خ

 اهداف اختصاصی :

دختر راهنمايي  درصد دانش آموزان 100درحد پوشش طرح بستر سازي جهت كاهش شيوع كم خوني فقرآهن وحفظ وضع موجود 

 ودبيرستان

 استراتژي: -

 آهن ياريهمكاري با واحد تغذيه در اجراي بهينه طرح  -

 و مراكز  محيطي درگير طرحهماهنگي با آموزش پرورش  ، واحد هاي ستادي  -

 ستاد  نواحي آموزش وپرورش ، استفاده از امكانات وفضاي موجود در ستادمركز بهداشت شهرستان  -

 آموزش استفاده از كارشناسان ستادي ، پزشكان وكاركنان مراكز بهداشتي درماني جهت اجراي  -



 مكانات وفضاي موجود در مراكزمحيطي ومدارس استفاده از ا -

 استفاده از كاركنان مدارس )مدير ، مربي بهداشت و.......(    -

 فعالیت ها:

 بين مراكز بهداشتي درماني جهت اجراي طرح  تقسيم مدارس  -

گانه آموزش وپرورش  و  4) مناطق در صورت تشكيل از سوي واحد تغذيهشهرستان   D و ويتامين ريكميته آهن يا شركت در  -

 واحد هاي ستادي درگير..........(

 تهيه برنامه زمان بندي جهت اجراي طرح مشاركت در   -

 برگزاري جلسات توجيهي جهت پزشكان و كاركنان مراكز بهداشتي در ماني وكاركنان مدارس وآموزش وپرورش مشاركت در   -

 تهيه  بسته هاي آموزشي و........ -

 درصد مدارس مجري طرح( 10)بازديد ازمراكز ، پايگاههاي بهداشتي درماني ومدارس  -

 استخراج اطالعات آماري و  شاخصها ،جمع آوري ،جمع بندي مشاركت در  -

 گانه آموزش وپرورش4اعالم نتايج به مناطق مشاركت در   -

 د ( مديريت نظارت برنحوه توزيع شیردر مدارس

 اهداف اختصاصی :

  ارتقاء وضعيت نمونه گيري از شير )بويژه شير پاستوريزه(در صورت اجراي طرح در سال جاري ، -

با توجه به استقرار نيروهاي بهداشت محيط در تمامي مراكز روستائي و شهري افزايش در ميزان چك ليستهاي تهيه شده از برنامه -

 شير در مدارس جزءاهداف اين برنامه مي باشد.

 استراتژي:

 ، واحد هاي ستادي درگير طرح و مراكز  محيطي هماهنگي با آموزش پرورش -

  جود در ستادمركز بهداشت شهرستان استفاده از امكانات وفضاي مو -

 استفاده از كارشناسان ستادي ، پزشكان وكاركنان مراكز بهداشتي درماني جهت اجراي آموزش  -

 ارس استفاده از امكانات وفضاي موجود در مراكزمحيطي ومد -

 استفاده از كاركنان مدارس )مدير ، مربي بهداشت و.......(    -



 فعالیت ها:

 گانه آموزش وپرورش  و واحد هاي ستادي درگير..........( 4) مناطقشهرستان  شير مدارسكميته  شركت در  -

 پرورش برگزاري جلسات توجيهي جهت پزشكان و كاركنان مراكز بهداشتي در ماني وكاركنان مدارس وآموزش و -

 تهيه  بسته هاي آموزشي و... -

 بازديد ازمراكز ، پايگاههاي بهداشتي درماني ومدارس  -

 جمع آوري ،جمع بندي ، استخراج اطالعات آماري و  شاخصها -

 گانه آموزش وپرورش4اعالم نتايج به مناطق  -


