
  ١٣٩٥- ١٣٩٦سال تحصيلي در مروج سالمت   دستورالعمل اجرايي مدارس
 

فيمابين حوزه هاي مرتبط در نامه توافق  ادفم ي برنامه مدارس مروج سالمت وياجرا باعنايت به برگزاري جلسات مشترك هماهنگي و
برنامه مدارس  ،قررگرديدم )١٣٩٣/ ٢٠/١٢مورخ  ١٧١٧٣٧به شماره  (و پرورش  وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش

 ١٢/٠٧/١٣٩٤مورخ  ١٣٨٠٦٣شماره  به( مطابق دستورالعمل اجرايي مدارس مروج سالمت ١٣٩٥ -١٣٩٦مروج سالمت در سال تحصيلي 
وم دانشگاه هاي علاستان و ادارات كل آموزش و پرورش و همكاري فيمابين با  لحاظ نمودن شرايط ذيلو  وزارت آموزش وپرورش)

  اجراگردد. پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  اند. مجري برنامه بوده ١٣٩٤-١٣٩٥تمامي مدارسي كه در سال تحصيلي اجراي برنامه در 
  هماهنگي و پشتيباني كامل معاونت ها و ادارات تابعه در حوزه ادارات كل آموزش و پرورش استان و دانشگاه هاي علوم پزشكي و

 كشور از برنامه مدارس مروج سالمتخدمات بهداشتي درماني 
  مدارس مروج سالمت  در سفيران سالمت دانش آموزياجراي برنامه 
 مدرسه  شهرستان/ استان/ مدارس سالمتكميته برگزاري جلسات  و همكاري در هماهنگي 
  و  هاي علوم پزشكي اهتوسط دانشگ مراقبين سالمت پايگاه هاي سالمت وارجي مجريان مميزي خ برايبرگزاري دوره هاي توجيهي

  خدمات بهداشتي درماني
  و روساي سالمت نوجوانان و مدارس دانشگاه هاي علوم  ها استان آموزش و پرورشسالمت روساي ادارات هماهنگي و همكاري

كارشناسان، رابطين، معاونين مجتمع هاي آموزشي و  مراقبان،براي در  برگزاري دوره ضمن خدمت  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
 .شركت ننموده اند كه قبال در دوره هاي مذكوربرنامه مديران مدارس مجري 

 ركشو توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانين اساتيد دوره هاي ضمن خدمت فوق، تامي  
  به منظور شناسايي مشكالت مدرسه و اقدام جهت برطرف نمودن  مدارس مراقبين سالمتمديران و انجام مميزي داخلي توسط

 با جلب مشاركت ساير دستگاهها  مشكالت
 به شيوه ذيل: مدارس توسط تيم هاي مميزي دانشگاه هاي كشور مميزي خارجي انجام 

o  اندداشته مدارسي كه امتياز  مساوي يا بيشتر از سال قبل انجام يك بار مميزي خارجي در سال در. 
o  تر از  مدارسي كه امتياز كسب شده در ارزشيابي كنوني، كمماه در  ٣انجام دوبار مميزي خارجي به فاصله حداقل يك و حداكثر

و  دنداده انانجام  مميزي وليمجري برنامه بوده در سال قبل  مدارسي كه درهمچنين  بوده و ٥٥تر از  كم يا وامتياز سال قبل 
 دومو امتيازدهي و رتبه بندي بر اساس نتايج مميزي  توصيه هاي الزم براي رفع مشكالت، نواقص وعدم انطباق ها ارايه

ادغام شدن، عدم همكاري و ... مدرسه اي از ليست مجريان برنامه مدارس مروج سالمت  /توجه: در صورتيكه به هر دليل از جمله منحل
  خارج شده باشد،  مي توان با هماهنگي مناطق آموزش و پرورش، مدرسه ديگري را جايگزين نمود. 



o  رديف كه  وطهمربمطابق چك ليست هاي  داراي پايگاه تغذيه سالمدر مدارس  مميزيهمچنين مميزي سالمت محيط مدرسه و
چك  فاقد پايگاه تغذيه سالم مطابقدر مدارس  و است تغيير يافتههاي آن بر اساس  چك ليست بازرسي بهداشتي از مدارس 

 )مي باشد ليست مخصوص اين مدارس(پيوست
  همكاري در اجراي برنامه  آموزشي ويژه دانش آموزان ،كاركنان واولياء دانش آموزان 
 ،مجريان برگزيده   و برگزاري همايش تقدير ازارزيابي  همكاري در نظارت 
 وزارتينبه  ١٣٩٦هاي انجام شده تا پايان تير ماه سال  گزارش فعاليت تهيه و ارسال   
 توسط ناظرين ، ١٣٩٥ -١٣٩٦ دارس مجري برنامه در سال تحصيلي% م ٣ حداقلآمادگي مدارس براي نظارت بر اجراي برنامه در

 كشوري دو ارگان
  وزارتبرنامه از طريق هر دو  اتاعتبارتامين  

 
 


