
1395- 1396سال تحصیلی در مروج سالمت دستورالعمل اجرایی مدارس

فیمابین حوزه هاي مرتبط در نامه توافق ادفمی برنامه مدارس مروج سالمت ویاجراباعنایت به برگزاري جلسات مشترك هماهنگی و
برنامه مدارس ،قررگردیدم)1393/ 20/12مورخ 171737به شماره (و پرورش وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش

12/07/1394مورخ 138063شماره به(مطابق دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سالمت1395-1396مروج سالمت در سال تحصیلی 
وم دانشگاه هاي علاستان وادارات کل آموزش و پرورشو همکاري فیمابینبا  لحاظ نمودن شرایط ذیلو وزارت آموزش وپرورش)

اجراگردد.پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 اند.مجري برنامه بوده1394-1395تمامی مدارسی که در سال تحصیلی اجراي برنامه در
 هماهنگی و پشتیبانی کامل معاونت ها و ادارات تابعه در حوزه ادارات کل آموزش و پرورش استان و دانشگاه هاي علوم پزشکی و

کشور از برنامه مدارس مروج سالمتخدمات بهداشتی درمانی 
 مدارس مروج سالمت درسفیران سالمت دانش آموزياجراي برنامه
مدرسه شهرستان/استان/مدارسسالمتکمیته برگزاري جلسات و همکاري درهماهنگی
 و هاي علوم پزشکیاهتوسط دانشگمراقبین سالمت پایگاه هاي سالمتوارجی مجریان ممیزي خبرايبرگزاري دوره هاي توجیهی

خدمات بهداشتی درمانی
 و روساي سالمت نوجوانان و مدارس دانشگاه هاي علوم هااستانآموزش و پرورشسالمت روساي ادارات هماهنگی و همکاري

کارشناسان، رابطین، معاونین مجتمع هاي آموزشی و مراقبان،براي در  برگزاري دوره ضمن خدمت پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
.شرکت ننموده اندکه قبال در دوره هاي مذکوربرنامه مدیران مدارس مجري 

رکشوتوسط دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانین اساتید دوره هاي ضمن خدمت فوق، تامی
 به منظور شناسایی مشکالت مدرسه و اقدام جهت برطرف نمودن مدارسمراقبین سالمتمدیران و انجام ممیزي داخلی توسط

با جلب مشارکت سایر دستگاهها مشکالت
به شیوه ذیل:مدارس توسط تیم هاي ممیزي دانشگاه هاي کشورممیزي خارجیانجام

o اندداشته مدارسی که امتیاز  مساوي یا بیشتر از سال قبل انجام یک بار ممیزي خارجی در سال در.
o تر از مدارسی که امتیاز کسب شده در ارزشیابی کنونی، کمماه در 3انجام دوبار ممیزي خارجی به فاصله حداقل یک و حداکثر

و دنداده انانجام ممیزيولیمجري برنامه بوده در سال قبل مدارسی کهدرهمچنین بوده و55تر از کمیاوامتیاز سال قبل 
دومو امتیازدهی و رتبه بندي بر اساس نتایج ممیزي توصیه هاي الزم براي رفع مشکالت، نواقص وعدم انطباق هاارایه

ادغام شدن، عدم همکاري و ... مدرسه اي از لیست مجریان برنامه مدارس مروج سالمت /توجه: در صورتیکه به هر دلیل از جمله منحل
خارج شده باشد،  می توان با هماهنگی مناطق آموزش و پرورش، مدرسه دیگري را جایگزین نمود. 



o ردیف که وطهمربمطابق چک لیست هاي داراي پایگاه تغذیه سالمدر مدارس ممیزيهمچنین ممیزي سالمت محیط مدرسه و
چک فاقد پایگاه تغذیه سالم مطابقدر مدارس واستتغییر یافتههاي آن بر اساس  چک لیست بازرسی بهداشتی از مدارس 

)می باشدلیست مخصوص این مدارس(پیوست
 همکاري در اجراي برنامه  آموزشی ویژه دانش آموزان ،کارکنان واولیاء دانش آموزان
،مجریان برگزیده  و برگزاري همایش تقدیر ازارزیابی همکاري در نظارت
وزارتینبه 1396هاي انجام شده تا پایان تیر ماه سال گزارش فعالیتتهیه و ارسال
توسط ناظرین ، 1395-1396دارس مجري برنامه در سال تحصیلی% م3حداقلآمادگی مدارس براي نظارت بر اجراي برنامه در

کشوري دو ارگان
 وزارتبرنامه از طریق هر دو اتاعتبارتامین


