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آئين نامه استقرار و نگهداري سيستم مديريت سالمت 
در مدارس و رتبه بندى و اعطاى ستاره به مدارس كشور 

ــكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تبصره  ــاس بند 2 ماده 1 قانون تش بر اس
بند (13) ماده (10) قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366 و آئين نامه مربوطه به  
منظور نيل به اهداف ارتقاى سالمت درمدارس كشورآئين نامه استقرار و نگهداري سيستم مديريت سالمت 

مدارس و رتبه بندى واعطاى ستاره به مدارس كشور براساس ضوابط ذيل ارائه مي  گردد:

فصل اول: تعاريف 

خط مشي:
بيانيه اعالم شده توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مدارس 
راجع به مقاصد و اصول كلي در رابطه با عملكرد كلي ايمني، سالمت و محيط زيست مدارس كه چارچوبي 

براي اقدام و تعيين اهداف كالن مي باشد. 
كميته راهبري: 

كميته اي مركب از مديران ارشد جهت سياستگذاري و راهبري سيستم 
خطر: 

موقعيت يا منبع بالقوة ايجاد خسارت و يا بيماري، تخريب اموال، تخريب محيط و يا تركيبي از آنها 
مستندات (مدارك):

اطالعات و سوابق مكتوب مربوط به موضوعات خاص
عدم انطباق:

برآورده نشدن يك الزام يا خواسته 
انطباق: 

برآورده شدن يك الزام يا خواسته 
فرآيند: 

مجمـــوعه فعاليت هاي مرتبط با هم يا متعامل كه ورودي ها را به خروجي تبديل مي كند. 

به نام خدا
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى                                    وزارت آموزش و پرورش

                معاونت سالمت                              معاونت پرورشي و تربيت بدني
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مميزي سيستم: 

فرآيند نظام يافته (سيستماتيك)، مستقل و مدون براي يافتن و ارزيابي شواهد به طور عيني به منظور 
ــالمت مدرسه با معيار  هاي تعيين شده انطباق دارد يا نه و اعالم نتايج  ــتم مديريت س تعيين اينكه آيا سيس

اين فرآيند به مديريت. 

فصل دوم: ساختار 
ماده 1: 

به منظوراجرايي نمودن طرح، كميته هايي درسـطوح مختلف به شرح ذيل تشكيل يا فعال خواهد 
شد: 

1 – كميته راهبري ستاد
2 – كميته راهبري استان  

3 - كميته راهبري شهرستان  
4 - كميته راهبري مدارس  (شوراي مدارس)

ماده 2: 
اعضاء  كميته راهبري  ستاد به شرح ذيل تعيين مي گردد: 

1 – معاون سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
2 – معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش 
3 – رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور

4 - رئيس مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 
5 – مدير كل دفتر سالمت خانواده و جمعيت  وزارت بهداشت 

6 – مدير كل دفتر سالمت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش
7 – مدير كل دفتر فني سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور

ــناس منتخب) نمايندگان  ــان ذيربط(ازطرف هريك ازمديران بند4، 5، 6 و 7 يك كارش 8 – كارشناس
ــند كه ابالغ مربوط به آنها به پيشنهادمديركل  ــتـم نيز مي باش ــد دو وزارتخانه در اجراي سيس مديران ارش

مربوطه ورئيس كميته راهبرى ستادصادر خواهد شد.
9 - يك نفر مشاور با انتخاب مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت (انتخابى)

تبصره 1: 
رئيس كميته معاون سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.  

تبصره 2: 
ــكي بوده و  ــت، درمان و آموزش پزش ــالمت محيط و كار وزارت بهداش ــه  رئيس مركز س ــر كميت دبي
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دبيرخانه مركز سالمت محيط و كار مي باشد. 

تبصره 3: 
ــازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و وزارت آموزش و پرورش مسئول رفع نواقص و عدم  س
ــالمت مدارس كه در مميزيهاي داخلي و خارجي مشخص مي شوند، هستند و دفتر  انطباقهاي ايمني و س
ــيبهاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش مسئول پيگيري تا رفع كامل نواقص  ــالمت و پيشگيري از آس س

ايمني و سالمت در مدارس مي باشد.
تبصره 4: 

ــئول رفع نواقص ايمني و سالمت، مدير مدرسه بوده و مسئول  در مدارس غيردولتي و غيرانتفاعي مس
پيگيري نيز دفتر سالمت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش است.

تبصره 5:
 نماينده خيرين مدرسه ساز، مدير كل پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش، مدير كل دفتر مدارس غيرانتفاعي  
و يا افرادى ديگر به نمايندگى از دفاتر و سازمانهاى مرتبط بر حسب صالحديد كميته راهبرى ستاد مى توانند 

به جلسه دعوت شوند.  
تبصره 6:

ــي و تربيت بدني وزارت آموزش و  ــط رئيس كميته و معاون پرورش ــتاد توس  ابالغ اعضاي كميته راهبري س
پرورش صادر خواهد شد.

تبصره 7:
 كليه صورتجلسات كميته راهبري ستاد بايستي براساس فرمت درج شده در ضميمه 7 باشد.

ماده 3:
اعضاء  كميته راهبري استان به شرح ذيل تعيين مي گردد: 

1 – معاون بهداشتي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي 
2 – معاون پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش استان

3 – معاون اداره كل نوسازي مدارس استان
4 – كارشناس مسئول سالمت و پيشگيري استان (آموزش و پرورش)

5 – كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي
6 – كارشناس مسئول بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي
7 – كارشناس مسئول سالمت مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي

تبصره1: 
رئيس كميته معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و دبير كميته كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي 

و كارشناس مسئول بهداشت محيط بصورت گردشي هر ساله خواهند بود. دانشگاه مي باشد.
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تبصره 2:

 كارشناس مسئول سالمت مدارس مسئول هماهنگي و پيگيري امور مربوطه مابين وزارت بهداشت و وزارت 
آموزش و پرورش مي باشد.

تبصره3: 
ــازمان آموزش و پرورش و ابالغ  ــط رئيس كميته و رئيس س ــتان توس  ابالغ اعضاي كميته راهبري اس

رئيس كميته نيز از طرف رئيس دانشگاه علوم پزشكي صادر خواهد شد.
تبصره4: 

كليه صورتجلسات كميتة راهبري استان بايستي براساس فرمت درج شده در ضميمه 7 باشد.

ماده 4: 
اعضاء  كميته راهبري شهرستان به شرح ذيل تعيين مي گردد: 

1 – رئيس مركز بهداشت شهرستان 
2 – رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان 

3 – كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي مركز بهداشت شهرستان 
4 – كارشناس مسئول بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان 
5 - كارشناس مسئول سالمت مدارس مركز بهداشت شهرستان 

6 – كارشناس سالمت و پيشگيري منطقه / شهرستان/ ناحيه آموزش و پرورش
تبصره 1:

ــت حرفه اي و كارشناس بهداشت محيط يك نفر  ــتاني كه كارشناس بهداش ــت شهرس در مراكز بهداش
مي باشد، شركت و عضويت كارشناس مربوطه كافي است. 

تبصره 2: 
رئيس كميته رئيس مركز بهداشت شهرستان مي باشد.

تبصره 3: 
ــت حرفه اي و بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان بصورت  ــناس مسئول بهداش دبير كميته كارش

گروهي ساالنه مي باشند.
تبصره 4: 

ــط رئيس كميته و رئيس آموزش و پرورش شهرستان و  ــتان توس  ابالغ اعضاي كميته راهبري شهرس
ابالغ رئيس كميته توسط معاون بهداشتي دانشگاه صادر خواهد شد.

تبصره 5: 
 كليه صورتجلسات كميته راهبري شهرستان بايستي براساس فرمت درج شده در ضميمه 7 باشد.
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ماده 5: 

اعضاء  كميته راهبري مدارس همان اعضاي شوراي مدرسه مي باشند.
تبصره 1:

حضور مربي بهداشت يا رابط بهداشت در شوراي مذكور الزامي است.
تبصره 2: 

ــتياران محيط زيست سال چهارم و پنجم به عنوان رابطين بهداشت  در دوره ابتدايي مي توان از بهداش
استفاده  نمود. 

تبصره 3: 
رئيس كميته راهبري مدارس، مديرمدرسه و دبيركميته رابط بهداشتي يامسئول بهداشتي مدرسه مي باشد.

تبصره 4: 
  ابالغ رئيس كميته راهبري مدارس درتهران و شهرهاي بزرگ توسط رئيس آموزش و پرورش منطقه و در 
ــط رئيس آموزش و پرورش شهرستان صادر و ابالغ اعضاي كميته راهبري مدارس و  ــتانهاي كوچك توس شهرس

تيم مميزي داخلي توسط مدير مدرسه صادر مي گردد.
تبصره 5: 

ــات شوراي مدرسه كه تحت عنوان كميته راهبري مدرسه تشكيل مي شود بايستي تحت عنوان    صورتجس
«كميتة راهبري مدرسه» بوده و به عنوان سوابق نگهداري گردد، فرمت مربوطه درضميمه 7 آورده شده است.

تبصره 6: 
كليه صورتجلسات كميته راهبري مدرسه بايستي بر اساس فرمت درج شده در ضميمه 7 باشد.

فصل سوم: شرح وظايف 
ماده 6:

كميته هاي راهبري ستاد، استان، شهرستان و مدارس با تعداد نصف بعالوه يك نفر تشكيل مي گردد و 

بايستي حتماً رئيس و دبير كميته ها حضور داشته باشند.

ماده 7: 
شرح وظايف كميته راهبري ستاد به شرح ذيل تعيين مي گردد: 

ــت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و  ــترك وزارتين بهداش ــي مش 1 – تدوين و بازنگري خط مش
پرورش و تصويب آن.

ــالمت  ــتم مديريت س ــتقرار و نگهداري سيس 2 – تعهد به انجام فعاليت هاي مرتبط با طرح ريزي و اس
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مدارس 

3 – اعالم گزارشات كلي به مقامات، مسئولين و دستگاه هاي ذيربط
ــات الزم، هماهنگي و تشكيل جلسات بصورت ساليانه  ــكيل دبيرخانه، انجام مكاتبات و گزارش 4 – تش

و فوق العاده
تبصره 1: 

 پيگيري اجراي برنامه در سطح كشور در جلسات داخلي دبيرخانه كه بر حسب نياز تشكيل مي گردد، 
انجام مي شود.

5 – طرح  ريزي جهت استقرار ونگهداري سيستم مديريت سالمت مدارس بر اساس گزارش نيازسنجي هاي 
مربوطه در سراسر كشور و ابالغ برنامه هاي تأييد شده به كميته هاي راهبري استان

6 – فازبندي برنامه ها وطرح هاي قابل اجراي  درقالب سيستم مديريت سالمت مدارس
7 – تهيه دستورالعملها وضوابط موردنيازوارسال آن به كميته هاي راهبري استان

ــي و  ــراي آموزش هاي مورد نياز، دوره هاي آموزش ــورت لزوم اج ــي  ودر ص ــزي آموزش 8 –  برنامه ري
همايش هاي مربوطه براي گروه هاي هدف و تدوين مواد آموزشي مورد نياز با مشاركت كميته هاي راهبري 

استاني و شهرستاني و مدارس
ــتان  ــط كميته هاي  راهبري  اس ــده توس ــي  برگزارش 9 – نظــارت وكمك  در اجراي دوره هاي  آموزش

وشهرستان
ــتان و ساير كميته هاي ذيربط جهت  ــتان و شهرس 10 – همكـاري و كمك به كميته هاي راهبري اس

اجراي بهينة استقرار و نگهدارى سيستم مديريت سالمت در مدارس كشور
11 – هدايت، نظارت، پايش و ارزشيابي از روند اجراي برنامه در سطح كشور

12 – پيگيري اجراي آمــوزش  ها به مميزان خارجي و داخلي در سطح استان  و شهرستان به جهت 
اجراي مميزي  هاي مربوطه و تعيين مدارس داراي صالحيت اخذ رتبه و ستاره

  تبصره 2: 
اعضاي تيم مميزي و نحوه مميزي داخلي و خارجي، در دستورالعمل هاي مربوطه آورده شده است. 

13 – تدوين چك ليست هاي مورد نياز براي مميزي سيستم و خود ارزيابي  ها 
14 – برنامه ريزي واجراي بازنگري هاي دور ه اي ازسيستم هاي استقراريافته وتهيه گزارش  هاي مربوطه   

15 – تشكيل جلسات بازنگري سيستم مديريت سالمت مدارس
ــاير اموري كه بر حسب مورد در رابطه با استقرار و نگهداري سيستم مديريت سالمت مدارس  16 - س

مورد نياز خواهد بود.

ماده8:
شرح وظايف كميته راهبري استان به قرار ذيل تعيين مي گردد: 

ــي در مدارس اجراى طرح و ارائه گزارش  هاي الزم به دبيرخانه  ــنجي آموزش 1 – برنامه ريزي جهت نياز س
كميته راهبري ستاد 

ــتها، از دبيرخانه كميتة  راهبري ستاد، در  ــتها، برنامه ها، دستورالعمل  ها و ضوابط، چك ليس 2 – اخذ سياس
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رابطه با سيستم مديريت سالمت مدارس و ابالغ به دبيرخانه كميته راهبري شهرستان.

ــتان و تكميل و ارائه پيشنهادات و  ــات از كميته راهبري شهرس 3 – اخذ نقطه نظرات و بازخوردها و گزارش
پيگيري انجام شده به صورت ارسال گزارش عملكرد بطور منظم به دبيرخانة كميته راهبري ستاد.

ــن اجراي سياستها و برنامه هاي مصوب ستاد وروند استقرار سيستم مديريت سالمت در  4 – نظارت بر حس
مدارس تحت پوشش و ارسال گزارشات منظم  و سيستماتيك به دبيرخانةكميته راهبري ستاد 

5 –نظارت، پايش، ارزشيابي و مميزي هاي برنامه ريزي شده  
6 –برگزاري دوره ها، سمينارها و كالس هاي آموزشي مورد نياز در راستاي اجراي بهينة استقرار و نگهدارى 

سيستم مديريت سالمت در مدارس كشور و تهيه، تدوين و تنظيم مواد آموزشي مورد نياز.
7 – آموزش به مميزان داخلي در سطح شهرستان و مدرسه مطابق برنامه پيش بيني شده در طرح

ــدارس و اعالم نتايج به  ــتاره هاى م ــات مربوطه به نتايج مميزى خارجى و رتبه بندى و س ــذ گزارش 8 – اخ
دبيرخانة كميته راهبرى ستاد 

ــت مدارس بر اساس نتايج گزارشات در شوراى  ــالمت و محيط  زيس ــكالت ايمنى، س 9 – مطرح نمودن مش
بهداشت استان و پيگيري رفع آنها

ــده در مدارس از طريق اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز  ــاهده ش 10- همكاري و پيگيري رفع نواقص مش
مدارس استان

11 - انجام سايراموري كه برحسب موردازطرف دبيرخانة كميته راهبري ستاداعالم مي گردد. 

ماده 9:
شرح وظايف كميته راهبري شهرستان

ــت  ــت حرفه اي، ايمني و محيط زيس ــت محيط و بهداش 1 – برنامه ريزي جهت ارزيابي اوليه بهداش
مدارس طبق فرمت اعالم شده و ارائه گزارشات الزم به كميته راهبري استان 

ــتها و برنامه ها، دستورالعمل  ها، ضوابط، چك ليستها، از كميته راهبري استان دررابطه  2 – اخذ سياس
ــتم مديريت سالمت مدارس وابالغ به كميته راهبري مدارس و ارائه پيشنهادات و پيگيري هاي الزم  با سيس

و ارسال گزارش بطور منظم به كميته راهبري استان. 
4 – نظارت بر حسن اجراي سياستها و برنامه هاي مصوب در مدارس تحت پوشش و چگونگي استقرار 
ــتماتيك به كميته راهبري  ــالمت در مدارس و ارسال گزارشات منظم و سيس ــتم مديريت س صحيح سيس

استان
ــده توسط  ــيابي و مميزي  هاي برنامه ريزي ش ــاركت فعال و همكاري در نظارت، پايش، ارزش 5 – مش

كميته راهبري ستاد
6 – مشاركت و برگزاري دوره ها، سمينارها وكالسها وآموزش موردنيازدرراستاي برنامه هاي ابالغ شده 

و تهيه و تدوين و تنظيم مواد آموزشي مورد نياز 
7 – تشكيل تيم مميزى خارجى بر اساس دستورالعمل مربوطه و آموزش به آنها 

8 - آموزش به مميزان داخلي و خود ارزياب  ها در سطح مدارس 
9 – ارائه مشاوره هاى فنى به مدارس تحت پوشش جهت استقرار و نگهدارى سيستم مديريت سالمت 
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ــت حرفه اى و  ــاورين فنى بهداش ــالمت در مدارس از طريق مش ــرل عوامل زيان آور س ــدارس و كنت در م

بهداشت محيط 
ــش و جمع بندى و اعالم رتبه  10 – برنامه ريزى جهت انجام مميزيهاى خارجى از مدارس تحت پوش

و ستاره هاي نهايي مدارس تحت پوشش به كميته راهبرى استان 
ــاس نتايج گزارشات در  ــالمت و محيط زيست مدارس بر اس ــكالت ايمنى، س 11 – مطرح نمودن مش

شوراى بهداشت شهرستان  و پيگيري جهت رفع آنها
ــاهده شده در مدارس از طريق ادارة كل نوسازي،  12- همكاري، هماهنگي و پيگيري رفع نواقص مش

توسعه و تجهيز مدارس
13 -  انجام سايراموري كه برحسب موردازطرف كميته راهبري استان اعالم ميگردد.

ماده 10: 
شرح وظايف كميته راهبري مدارس (شوراي مدرسه) به صورت ذيل تعيين مي گردد: 

ــتراتژي هاي استقرار و نگهداري سيستم مديريت سالمت مدرسه از كميته راهبري  ــتها و اس 1 – اخذ سياس
شهرستان

2 – تشكيل منظم و ماهانه جلسات كميته راهبرى مدرسه و پيگيرى مصوبات جلسات 
3 – تعيين نماينده مديريت مدرسه در اجرا و نگهدارى سيستم مديريت سالمت مدرسه 

4 - برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي توجيهي و آموزشي مورد نياز جهت اعضاء  كميته و دانش آموزان، 
اولياء  و معلمان در راستاي سياستها و استراتژي هاي اخذ شده  

ــي كميته  ــه ذيربط در قالب خط مش ــالمت در مدرس ــتم مديريت س 5 – تدوين نظامنامه مربوط به سيس
راهبري ستاد شامل تعيين خط مشي مدرسه، تعيين مستندات الزم و روش هاي اجرايي  

ــه و پيگيري امور و ارائه گزارش پيشرفت كار  ــتم مديريت سالمت در مدرس ــتقرار و نگهداري سيس 6 – اس
توسط نماينده مديريت مدرسه در استقرار و نگهدارى سيستم مديريت سالمت در مدرسه 

7 – تهيه و اجراي برنامة زمان بندي براي نيل به استقرار و نگهداري سيستم مديريت سالمت مدرسه
8 – تهيه چك ليست ارزيابي مشكالت ايمني، سالمت ومحيط زيست مدرسه زير نظر مشاور فنى منتخب 

از طرف كميته راهبرى شهرستان
تبصره 1: 

ــتي از طريق خريد خدمت از شركت ها و يا مؤسسات  ــاوره در مدارس غيردولتي و غيرانتفاعي بايس  اخذ مش
داراي مجوز مرتبط با هماهنگي با اداره آموزش و پرورش و مركز بهداشت شهرستان مربوطه انجام پذيرد.

ــه بر اساس دستورالعمل مربوطه و برنامه ريزى و اجراي مميزي با توجه  9 – تعيين مميزان داخلي در مدرس
به چك ليست  هاى مصوب مربوطه و انجام ارزيابي ريسك معضالت سالمت، ايمني و تعيين پيامد هاي زيست محيطي 

فعاليت  هاي مدرسه زير نظر مشاور فنى 
ــتم  ــتقرار و نگهداري سيس ــه در اس ــه، نماينده مدير مدرس 10- صدور ابالغيه هاي اعضاي كميته  راهبري مدرس

مديريت سالمت در مدرسه و مميزان داخلي مدرسه توسط مدير مدرسه و نگهداري سوابق آنها
ــه ــاير مقررات مربوطه از طريق كميته راهبرى ش 11 – جمع آوري و نگهداري و به روزآوري  الزامات قانوني و س

رستان                                                                                                                               



81
12 – ايجاد واحد كنترل اسناد سيستم مديريت سالمت مدرسه جهت نگهداري سوابق، اسناد و مدارك مربوطه 

ــتان و پيگيري رفع نياز هاي مورد نياز سيستم مديريت  ــرفت كار به كميته راهبري شهرس 13 – ارائه گزارش پيش
سالمت در مدارس

14 – تشكيل جلسات بصورت ماهيانه و فوق العاده
ــات بازنگري مديريت بطور ساليانه جهت نگهداري سيستم مديريت سالمت و انجام اقدامات  ــكيل جلس 15 – تش

بهبود مستمر  
16 – همكاري با مميزان خارجي در انجام فرآيند مميزي خارجي

17- همكاري و پيگيري رفع نواقص مشاهده شده در مدرسه از طريق اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس
18 – انجام ساير امور محوله در ارتباط با اجراي برنامه

تبصره 2: 
كارشناس مسئول بهداشت مدارس دانشگاه و مركز بهداشت در ستاد استان و شهرستان مسئوليت پيگيرى 
طرح مشكالت ايمنى، سالمت و محيط زيست مدارس در شوراى سالمت استان و شهرستان و مصوبات مربوطه 

را خواهد  داشت. 

تبصره 3: 
ــاور فنى منتخب (بهداشت حرفه اي و بهداشت محيط) و تأييد شده  ــت زير نظر مش كليه امور فوق الزم اس

كميته راهبرى شهرستان انجام پذيرد.

تبصره 4: 
ــه از بخش خصوصي  ــى وغيرانتفاعى ازطريق خريدخدمت مدرس ــراى مدارس غيردولت ــاوره هاى فنى ب مش

(بهداشت حرفه اي و بهداشت محيط) داراي مجوز از وزارت بهداشت خواهد بود.
* اين آئين نامه مشتمل بر سه فصل و 10 ماده و 27 تبصره در تاريخ 1387/7/15به تصويب نهايى كميته 

راهبري ستاد رسيده و مفاد آن توسط مسئولين و مجريــان ذيربط الزم االجــــــرا مي باشد.

دكتر سيد حسن امامي رضوي
معاون سالمت

  مهندس سيد مهدي اميني        
   معاون پرورشي و تربيت بدني
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