
استان اصفهان مدارس در برنامه هاي اجرایی سالمت چک لیست پایش
:مقطع تحصیلی:         نام مدرسه :                                   خانه بهداشت/نام پایگاه سالمت:                                   نام شهرستان 

:بهورز/نام مراقب سالمت:                                     تاریخ بازید

یفبرنامه
نوع فعالیترد

ظر
زنا

متیا
ا

تاز
امی

ثر 
داک

ح

نحوه امتیاز دهی

ــانی  پوشــــش همگــ
خدمات سالمت اولیـه  
بــا تاکیــد بــر مراقبــت 

هاي بهداشتی 
مراقبــت بهداشــتی و ( 

)درمانی دانش آموزان

1
لیست اطالعات جمعیتی

2
- امتیاز2) کالس و دانش آموز(همکاري در تهیه لیست اطالعات جمعیتی(اقدامات کامل 

عدم همکاري صفر امتیاز- امتیاز1)ناقص بودن موارد

2
مراقبتهاي دوره اي سالمت

4دانش آموزان 
مراقبتهاي دوره اي سالمت دانش همکاري در انجام فرآیند ـ1(کامل اقدامات 
......وسالمتفرممراقبت ثبت نام پس از تکمیل-و دانش آموزمعرفی نوآموزان(آموزان 

–امتیاز 2موارد فوقبودنناقص -متیازا4)کامل بودن مراقبت دوره اي دانش آموزان- 2
صفر امتیازفوقمستنداتعدم وجود

4موارد ارجاعی 3

بهداشتی جهت انجام واحدهاي پیگیري و همکاري با-1(کامل اقدامات 
آنفلونزا،سل (غیرواگیر واگیر و ارجاعات دانش آموزان داراي بیماریهای

اعالم نتایج ارجاعات به واحد - 2...)اختالل رفتاري، دیابت،فشارخون،سرطانو،
عدم همکاري  صفر امتیاز–امتیاز 2ناقص -امتیاز4)بهداشتی مربوطه 

3مراقبت ویژه4

آگاهی ازدستورالعمل مراقبت ازدانش آموزان نیازمندمراقبت - 1(کامل اقدامات 
لیست اسامی و مشخصات دانش آموزان نیازمند مراقبت دریافت-2ویژه 
مطابق با پیگیري انجام مراقبت ویژه- 3و هماهنگی با والدینویژه

صفر امتیازيکارهمعدم –امتیاز 2ناقص  -امتیاز3) دستورالعمل

4طرح تحول سالمت دهان و دندان5

پیگیري - 2فلوراید تراپی دانش آموزانو تکمیل همکاري در انجام -1(کامل اقدامات 
همکاري در اجراي برنامه -3انجام ارجاعات فیشورسیالنت دانش آموزان پایه اول و دوم

صفر امتیازيکارهمعدم –امتیاز 2ناقص -امتیاز4)آموزان ین و دانش دآموزش وال

3غربالگري وآموزش پدیکلوز6
همکاري - 2لگري پدیکلوزیساهمکاري وپیگیري انجام معاینات غربـ 1(اقدامات کامل

دانش کاملارجاع و همکاري در درمان-3آموزش پیشگیري از پدیکلوزیسدر
صفر امتیازهمکاري عدم - تیازام1ناقص -امتیاز3)آموزان مبتال به پدیکلوزیس

2واکسیناسیون7
کامل بودن -2پایه اول و نهمثبت نام پس ازتکمیل واکسیناسیون-1(کامل اقدامات 

صفر امتیازناقص بودن واکسیناسیون-امتیاز2)واکسن دانش آموزان 

3کنترل طغیان 8

پیگیري حضور کارکنان -2اعالم گزارش فوري به واحد هاي بهداشتی -1(کامل اقدامات 
بودنناقص -امتیاز2)اجراي برنامه هاي آموزشی در مدرسه -3بهداشتی در محل 

صفر امتیازاقدامعدم –امتیاز 1اقدامات

بیماریهاي واگیر پیگیري و درمان9
2.....)اوریون  و–ن اآبله مرغ(

بیماري هاي واگیردار شایع در انجام اقدامات الزم طبق دستورالعمل-1(اقدامات کامل
صفر امتیازاقدام عدم –امتیاز 1بودن اقداماتناقص -امتیاز 2)مدرسه

فوریتهاي پزشکی و کمک هاي 10
2اولیه

گزارش فوري فوریتهاي پزشکی -2آگاهی از موارد فوریتهاي پزشکی -1(کامل اقدامات 
صفر امتیازناقص بودن- امتیاز2)به واحد هاي بهداشتی 

2بهداشت فرديکنترل 11
نظافت لباس کنترل-2وست،مو و ناخن دانش آموزان پبررسی مستمر- 1(اقدامات کامل 
عدم -امتیاز2)دانش آموزانهمکاري در آموزش بهداشت فردي به- 3دانش آموزان 

صفر امتیازکنترل 



استان اصفهان مدارس در برنامه هاي اجرایی سالمت چک لیست پایش
:مقطع تحصیلی:         نام مدرسه :                                   خانه بهداشت/نام پایگاه سالمت:                                   نام شهرستان 

:بهورز/نام مراقب سالمت:                                     تاریخ بازید

یفبرنامه
نوع فعالیترد

ظر
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متیا
ا

تاز
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ثر 
داک

ح

نحوه امتیاز دهی

ارتقاء توانمند سـازي  
ــازمانها و   ــردم ، س م
جوامع براي مراقبـت  

از سالمت خود

12

مدرسه مروج سالمت

3

:تشکیل کمیته مدرسه مروج سالمت   
تشـکیل کمیتـه و   -2ب  اعضـاء و صـدور ابـالغ    انتخا-1(کامل اقدامات

3) تدوینوپیگیري مصوبات  جلسـات -3بررسی مواردطبق دستورالعمل
صفر امتیازاجراعدم –امتیاز 1ناقص  -امتیاز

132

:انجام ممیزي داخلی
انجام ممیزي داخلی طبق دستورالعمل وچک لیست -1(کامل اقدامات

پیگیري تقویت نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف - 2وثبت نتایج 
صفر اجراعدم –امتیاز 1ناقص  -امتیاز2) حاصل ازنتایج ممیزي داخلی

امتیاز

142
:پیگیري انجام ممیزي خارجی

بامرکزبهداشت در انجام همکاري ـ 2درخواست ممیزي خارجی ـ 1(کاملاقدامات
صفر امتیازهمکاري عدم –امتیاز 1ناقص  -متیاز2)ممیزي

153

:جلب همکاري انجمن اولیاء و مربیان
طرح مشکالت سالمتی براساس اولویت دراولین -1(کامل اقدامات

پیگیري اجراي مصوبات مرتبط با - 2جلسه انجمن اولیاء و مربیان
در استفاده ازاولیاء پزشک وپیراپزشک -3بهداشت تاحصول نتیجه

عدم کارصفر امتیاز–امتیاز 1ناقص  - امتیاز3)برنامه هاي آموزشی 

162
:معاینات کارکنان

هماهنگی و معرفی کارکنان مدرسه جهت انجام معاینات ـ 1(کامل اقدامات 
ـ هماهنگی و معرفی کارکنان مدرسه جهت گذرندان 2غربالگري طبق دستورالعمل
عدم کارصفر امتیاز-امتیاز1معاینات ناقص -امتیاز2)دوره هاي آموزش سالمت 

172
:بهداشتیاران و سفیران سالمت

ـ نظارت 2و سفیران سالمتجذب و آموزش بهداشتیارانـ 1(کامل اقدامات
و سفیران تشویق بهداشتیارانـ3و سفیران سالمتبرفعالیت بهداشتیاران 

اقدامی صورت نگرفته صفر امتیاز- امتیاز1ناقص - امتیاز2)فعال سالمت

خودمراقبتی دوران بلوغ و سالمت 18
2سال18تا5باروري گروه سنی 

همکاري در آموزش بهداشت دوران بلوغ به دانش (اقدامات کامل
همکاري در اطالع رسانی فرایند مراجعه - 2اموزان،والدین و کارکنان

دانش آموزان  داراي اختالل بلوغ به کلینیک هاي مشاوره 
عدم همکاري صفر امتیاز-امتیاز2)بلوغ 

2مناسبتهاي جهانی و کشوري19
اجراي برنامه هاي ویژه در مناسبت هاي سالمت همکاري درـ1(کاملاقدامات 

اگر انجام نشده صفر - امتیاز1ناقص -زامتیا2)جهانی و کشوري وارسال گزارش
امتیاز

2ئ بهداشت مدارس  .هفته ارتقا20
اگر انجام -امتیاز2) اجراي برنامه هفته ارتقا ء بهداشت مدارس ـ1(کاملاقدامات 

نشده صفر امتیاز

4آموزش هاي سالمت21
همکاري در آموزشهاي سالمت در مدارس طبق تقویم - 1(اقدامات کامل

عدم همکاري صفر امتیاز- امتیاز1اقدامات ناقص -امتیاز4)آموزشی 



استان اصفهان مدارس در برنامه هاي اجرایی سالمت چک لیست پایش
:مقطع تحصیلی:         نام مدرسه :                                   خانه بهداشت/نام پایگاه سالمت:                                   نام شهرستان 

:بهورز/ب سالمتنام مراق:                                     تاریخ بازید

یفبرنامه
نوع فعالیترد

ظر
ز نا

متیا
ا

تاز
امی

ثر 
داک

ح

نحوه امتیاز دهی

ــا ــی از ک ــار ناش هش ب
و عوامل خطربیماریها 

22
پیشگیري از تغذیه ناسالم 

7)بهبود وضعیت  تغذیه(

آموزش حضوري والدین دانش آموزان در زمینه همکاري در-1(کاملاقدامات
مباحث مرتبط با تغذیه گروه هدف در جلسات آموزش خانواده، انجمن اولیا و 

همکاري در آموزش فعال دانش آموزان از طریق برگزاري مسابقات -2...مربیان و
مدیریت -3...)اعم از نقاشی، انشا و مقاله نویسی،روزنامه دیواري،سواالت و(مختلف

مدیریت -4نظارت بر اجراي دستورالعمل کشوري پایگاه تغذیه سالم در مدارسو
اجراي برنامه شیر در مدرسه به منظور فرهنگ سازي مصرف گروه شیر و لبنیات 

همکاري در زمینه برگزاري مناسبت هاي مرتبط با تغذیه و - 5در دانش آموزان
عده سالم، جشنواره صبحانه و میان و(بسیج هاي آموزشی در طول سال تحصیلی

مدیریت در اجراي آموزش و مکمل -6،غذاي سالم، اردو، مسابقات نقاشی، انشا 
مدیریت اجراي آموزش - 7یاري ویتامین د در دختران و پسران متوسطه اول و دومو

ناقص مورد 3انجام حداقل -امتیاز7)و آهن یاري در دختران متوسطه اول ودوم
عدم کارصفر امتیاز-متیازا3

ورزش در (پیشگیري از کم تحرکی 23
2)کالس

آموزش معلمین براساس ـ 2نصب پوسترورزش درکالس ـ 1(کامل اقدامات 
همکاري بامرکز ـ 4ورزش درکالس اجرايهماهنگی جهتـ 3دستورالعمل 

صفرامتیازعدم کار-متیاز1ناقص -امتیاز2) بهداشت درجمع آوري گزارش

ورزش ( پیشگیري از کم تحرکی24
2)صبحگاهی

روز 3اجرا در–امتیاز2)هفتهبرنامه ورزش صبحگاهی هرروزاجراي (اقدامات کامل 
عدم اجراي برنامه صفرامتیاز-امتیاز 1هفته 

2پیشگیري از کم تحرکی25
- 2هماهنگی در  برگزاري کالس آموزشی طبق پروتکل ابالغی- 1(کامل اقدامات

امتیاز2) هاي والدین جهت برگزاري کالس آموزشیهمکاري در ارسال دعوتنامه 
عدم اجراي برنامه صفرامتیاز-

2پیشگیري از سوانح و حوادث26
همکاري برگزراي جلسه آموزشی پیشگیري از حوادث و -1(کاملاقدامات

اعالم حوادث و -2سوانح در مدراس براي مربیان و دانش آموزان
عدم اجراي برنامه صفرامتیاز-امتیاز2)سوانح به پایگاههاي تحت پوشش

2سالمت روان27
به منظورجهت حضور کارشناسان سالمت روان همکاري - 1(اقدامات کامل

عدم همکاري صفر امتیاز- امتیاز2)آموزشهاي مباحث روانی،اجتماعی و اعتیاد

7بهداشت محیط مدارس28

معرفی و - 2همکاري با کارکنان بهداشتی در برنامه هاي بازدید ـ1(کامل ت اقداما
معرفی -3پیگیري جهت اخذکارت سالمت متصدي پایگاه تغذیه سالم و خدمتگذار

حذف کلیه - 4خدمتگزاران مدرسه جهت گذراندن دوره آموزش بهداشت عمومی 
ح  و توزیع نظارت بر نگهداري صحی-5مواد غذایی غیر مجاز از پایگاه تغذیه سالم 

بهسازي - مدارس پیگیري درخصوصرفع مشکالت بهداشتی-6شیر در مدرسه 
وجوداطاق -7رعایت ارگونومی تجهیزات کالسهاه کالس ها، حیاط مدرس

وجود کپسول آتش -جعبه کمکهاي اولیه وتجهیزات آن وبهداشت 
نبود اقدامات صفر امتیاز–امتیاز 3ناقص بودن اقدامات -امتیاز7)نشانی

سایر برنامه ها
مراقـــب بهداشـــت /معلمرابطبهداشـــت29

4مدرسه
- 2معرفی معلم رابط بهداشت به شبکه و پیگیري آموزش ایشان-1(اقدامات کامل 

–امتیاز 2)بهداشت مدرسه با نیروهاي بهداشتیمراقب/همکاري مستمر معلم رابط 
نشده صفر امتیازانجام –امتیاز 1ناقص انجام شده 

3منطقهو شوراي بهداشتمدرسهجلسات 30
حضورفعال - 2برگزاري جلسه شوراي بهداشت مدارس ـ 1(کامل اقدامات 

پیگیري اجراي مصوبات مربوط به -3بار در سال 2درجلسات شوراي منطقه 
تشکیل نشده صفر امتیاز–متیاز ا1ناقص  –امتیاز 3)مدرسه تا حصول نتیجه 

86جمع کل امتیاز

درصدامتیازکسب شده


