
  1397-1398سال تحصيلي در مروج سالمت برنامه  دستورالعمل اجرايي مدارس

 1397 -1398برنامه در سال تحصيلي  ،قررگرديدمي برنامه مدارس مروج سالمت ياجرا جلسات مشترك هماهنگي و با عنايت به برگزاري

با  لحاظ نمودن و  )90-91دوم سال تحصيلي  مدارس مروج سالمت در جمهوري اسالمي ايران (چاپدستورالعمل اجرايي كتاب مطابق 

  اجراگردد: شرايط ذيل

ل در ادارات ك و معاونت ها و ادارات تابعه ،درماني كشور ،هماهنگي و پشتيباني كامل دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي �

 استان ها آموزش و پرورش

 سالمت  مدارس مروج سفيران سالمت دري برنامه جرااالزام   �

و ارسال بق فرمت ضميمه اطمگزارش جلسات تهيه شوراي بهداشت، تغذيه و ايمني و  بار ) 2ات فصلي ( حداقل تشكيل دوبار جلس �

 به هر دو وزارت

ريان مميزي داخلي و خارجي، مراقبين سالمت پايگاه هاي سالمت و جبراي كارشناسان، م / بازآموزيبرگزاري دوره هاي آموزشي �

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درمانيمدارس توسط دانشگاه هاي 

(مديران و مراقبين سالمت مدارس) به منظور شناسايي مشكالت مدرسه و اقدام  مدرسهسالمت ط كميته انجام دوبار مميزي داخلي توس �

 ماه) 3اصله حداقل يك و حداكثر برطرف نمودن آن(به ف جهت

توسط كه مشمول كيفي سازي شده اند،  مجري برنامه مدارسماه) در  3(به فاصله حداقل يك و حداكثر  مميزي خارجيدوبار  نجاما �

 . ضميمه مي باشد) 1397-1398تحصيلي  (برش استاني برنامه مدارس مروج سالمت در سالخارجيتيم هاي مميزي 

  گذشته مميزي خواهند شد.  هايمطابق سالساير مدارس * 

 1396-1397مشمول كيفي سازي مي شوند، به مدارس كيفي سازي شده در سال تحصيلي  1397-1398**مدارسي كه در سال تحصيلي 

  اضافه خواهند شد

امه در سال تحصيلي مدرسه مطابق برش كشوري ابالغ شده برن 4200(*** راهنماي كيفي سازي مدارس مروج سالمت ضميمه مي باشد. 

98-97( 

توسط دانشگاه ها علوم پزشكي و خدمات كاركنان واولياء دانش آموزان  ،(سفيران) اجراي برنامه آموزشي ويژه دانش آموزانو  هماهنگي ����

 بهداشتي، درماني

دمات علوم پزشكي و خ يها دانشگاهبرگزيده در مراسم اختتاميه توسط  و مجريان و تقدير از مدارسلوح جمع بندي، رتبه بندي، اعطاي  ����

 بهداشتي، درماني

وبا استفاده از ظرفيت سفيران پايگاه تغذيه سالم ،ء بهداشت محيط اجزابا 1397-1398اولويت برنامه مروج سالمت در سال تحصيلي   ����

 سالمت مي باشد.

و نتايج مميزي هاي خارجي به  ضميمه)( مطابق فرمت وزارتهر دو به ي انجام شده وگزارش اجراي برنامه پيگيري ها نتايج  ارسال ����

  1398تا پايان تير ماه سال  وزارت بهداشت

ري برنامه ناظرين كشوري وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اجراي برنامه در مدارس مجنظارت  ����

  1397-1398در سال تحصيلي 

 دستگاه هردو ظرفيت ازبا استفاده تامين اعتبارات برنامه  ����

 


