
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشاوض آهَصضي ٍ پشٍسضي فضبي اجتوبػي خبغي ّستٌذ وِ آهَصش ٍ سضذ ضخػيت وَدوبى ٍ ًَجَاًبى اهشٍص         

وطَس ٍ آيٌذُ سبصاى فشدا ثبيذ دس پٌبُ هَاصيي ػلوي ٍ اغَلي ثْذاضتي جبسي دس آى اػتت  يبثتذ ض وتشٍسو هَجتِ ثتِ      

سبلِ سلن ثضسگي اص جوؼيتت وطتَس    88ايي حميمت است وِ گشٍُ سٌي هب  ثْذاضت هشاوض آهَصضي ٍ پشٍسضي  ًبضي اص

هب سا دس ثش هي گيشد ٍ ثِ ػلت آسيت پزيشي ايي جوؼيت سٌي هبهيي ثْذاضت ٍ ثشلشاسي س هت آًْب هبثيش اًىبس ًبپزيشي 

 دس اسهمبء سغح ثْذاضت وطَس خَاّذ داضت ض

ايجبة هي وٌذ وِ ّشچِ ثيطتش ٍ ثْتتش هستيش صًتذگي جوؼيتت      ثؼ ٍُ دٍساى سشيغ سضذ ٍ هىبهل جسوي ٍ سٍاًي آًبى

 هضثَس اص ػَاهل هخشيجي يب ثبصداسهذُ ٍ ػَاهل ًبهغلَة هحيظ پبن ضَد ض

ثذيْي است وِ اجشاي هَاصيي ثْذاضتي ٍ هشالجت ّبي الصم اص داًص آهَصاى ، ثِ وبسگيشي اغَل غتحيح پيطتريشي اص   

، هحتيظ  ص جولِ آة ، فبو ة ، دفغ هذفَع ، صثبلِ ٍ ًتَس وتبفي و ستْب    ثيوبسي ّب ٍ وٌتشل ػَاهل هحيغي هذاسس ا

سجت هي ضَد هب آهَصش ٍ پشٍسش دس هحيغي سبلن ٍ هغلَة اًجتبم پتزيشد ٍ چتَى دس هشاوتض       و سْب ٍ هغزيِ سبلن

ثْتشُ هٌتذ    آهَصضي ٍ پشٍسضي غيش ثْذاضتي ٍ ًبسبلن وَدوبى ًوي هَاًٌذ حتي دس ثْتشيي ضشايظ ٍ ثشًبهِ ّبي آهَصضي

 گشدًذ ض

ووي آهبدُ سبصي هحيغي سبلن ٍ ثْذاضتي ثشاي ايي لطش ػظين ثبيذ آگبّي ّتبي الصم دس ايتي خػتَظ ًيضثتِ داًتص      

آهَصاى  دادُ ضَد ٍ ًيض اٍليب ٍ داًص آهَصاى سا ثب حمَق خَد آضٌب وشدُ هب  جْت ايجبد هحيظ ستبلن  التذاهبو الصم سا   

 اًجبم دٌّذ 

يض ثػَسو هشهت دس هؼبًٍت ثْذاضتي هطىيل ٍ ّوتبٌّري ّتبي الصم جْتت سفتغ هطتى و      وويتِ ثْذاضت هذاسس ً

ثْذاضت هحيغي هذاسس ثؼول آهذُ است وِ هطىل اغلي ٍوؼيت ثْذاضت هحيظ هذاسس غيش اًتفبػي هي ثبضذ وِ ًيبص 

لجل اص ضتشٍُ ثتِ   آييي ًبهِ ثْذاضت هحيظ هذاسس هجٌي ثش استؼ م ٍوؼيت ثْذاضت هحيظ هذاسس  33داسد اجشاي ثٌذ 

وبس اص هشاوض ثْذاضت اًجبم گيشد وِ ايي اهش ًيض ًيبص ثِ ّوبٌّري ّب دس ستغح ٍصاسهخبًتِ ّتبي آهتَصش ٍ پتشٍسش ٍ      

 ثْذاضت هي ثبضذ ض

 مراكس آموزشي و پرورشي

 



 

 
 

 باسمو تعالی
 New-2-901کذ فرم: 

 ًزارت بيذاضت ، درمان ً آمٌزش پسضکی
 دانطگاه / دانطکذه علٌم پسضکی ً خذمات درمانی تبريس

 ر بيذاضت محیط مذارش رًستائی آما

 19-12سال تحصیلی 

 

  (901-2آمار مدارس روستایی )

 مقطع تحصیلی -9
 دبیرستان راىنمایی ابتذایی ً پیص دبستانی

 غیر انتفاعی دًلتی غیر انتفاعی دًلتی غیر انتفاعی دًلتی

مذارش تحت  -2
 پٌضص

 0 901 0 494 6 9111 ساختمان

 0 999 0 411 6 9691 ضیفت

دانص آمٌزان  -9
 تحت پٌضص

 0 8611 0 20914 246 81108 ضيری/رًستایی

 9694 عطایری
 

629 
 

816 
 

 آبخٌری -4

 0 420 0 9919 1 2966 تعذاد

 0 910 0 9011 4 9189 بيذاضتی

 0 21 0 901 4 168 مٌرد نیاز

 دستطٌیی -1

 0 914 0 9094 9 2912 تعذاد

 0 918 0 199 4 9129 بيذاضتی

 0 26 0 11 1 816 مٌرد نیاز

 مستراح -6

 0 116 0 9168 1 4441 تعذاد

 0 119 0 9111 8 9698 بيذاضتی

 0 1 0 29 9 919 مٌرد نیاز

 مذارش دارای

 بٌفو -1
 0 6 0 1 0 8 تعذاد

 0 4 0 1 0 1 بيذاضتی

 آب آضامیذنی -8
 0 904 0 492 1 9460 تعذاد

 0 902 0 914 6 9911 بيذاضتی

 ًضعیت کالسيا -1
 0 901 0 426 6 9118 تعذاد

 0 909 0 988 6 9929 بيذاضتی

ًضعیت حفاظت ً  -90
 ایمنی

 0 901 0 429 6 9109 تعذاد

 0 11 0 912 6 9916 بيذاضتی

جمع آًری ً دفع  -99
 فاضالب

 0 901 0 429 6 9191 تعذاد

 0 902 0 911 6 9981 بيذاضتی

ع جمع آًری ً دف -92
 پسمانذ

 0 906 0 424 6 9120 تعذاد

 0 902 0 918 6 9992 بيذاضتی
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 New-2-901کذ فرم: 

 ًزارت بيذاضت ، درمان ً آمٌزش پسضکی
 دانطگاه / دانطکذه علٌم پسضکی ً خذمات درمانی تبريس

 آمار بيذاضت محیط مذارش ضيری 

 19-12سال تحصیلی 

  (901-2شهری )آمار مدارس 

 مقطع تحصیلی -9
 دبیرستان راىنمایی ابتذایی ً پیص دبستانی

 غیر انتفاعی دًلتی غیر انتفاعی دًلتی غیر انتفاعی دًلتی

مذارش تحت  -2
 پٌضص

 998 916 18 268 909 109 ساختمان

 941 499 62 921 921 609 ضیفت

دانص آمٌزان  -9
 تحت پٌضص

 94910 990124 1262 69914 91919 919199 ضيری/رًستایی

 0 عطایری
 

0 
 

0 
 

 آبخٌری -4

 966 2129 961 2092 846 9604 تعذاد

 999 2491 942 9169 192 9092 بيذاضتی

 81 491 26 918 201 618 مٌرد نیاز

 دستطٌیی -1

 912 2269 919 9411 116 2116 تعذاد

 911 2909 999 9949 101 2998 بيذاضتی

 94 191 98 291 219 821 مٌرد نیاز

 مستراح -6

 416 9611 918 2416 148 4221 تعذاد

 918 9222 919 2994 846 9612 بيذاضتی

 16 211 91 11 949 114 مٌرد نیاز

 مذارش دارای

 بٌفو -1
 98 946 96 19 96 992 تعذاد

 1 66 9 21 99 40 بيذاضتی

 آب آضامیذنی -8
 991 911 11 268 909 418 تعذاد

 996 919 16 264 214 488 ذاضتیبي

 ًضعیت کالسيا -1
 944 409 69 214 920 129 تعذاد

 86 919 91 291 981 420 بيذاضتی

ًضعیت حفاظت ً  -90
 ایمنی

 991 911 11 268 909 411 تعذاد

 992 911 10 248 219 496 بيذاضتی

جمع آًری ً دفع  -99
 فاضالب

 998 916 11 268 909 411 تعذاد

 998 912 11 268 900 412 بيذاضتی

جمع آًری ً دفع  -92
 پسمانذ

 998 916 11 261 909 411 تعذاد

 998 914 16 261 900 481 بيذاضتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهری وضعیت بهداشت محیط مدارس



مىرد شاخص برای بهذاشت محیط مذارس طراحی گردیذ که به   6برای پایش و ارتقاء فراینذ بهذاشت محیط مذارس 

 اضاف گردیذ تا براساس امکان رونذ ارتقا برنامه پیگیری گردد  : شاخص های قبلی بهذاشت محیط 

 

شاخص  استانی    ردیف 

 )درصذ( 

 3/74 شهری درصذ دستشىئی بهذاشتی مذارس  1

 71 روستائی 

 9/08 شهری درصذ تىالت بهذاشتی مذارس   2

 02 روستائی

 2/74 شهری درصذ آبخىری بهذاشتی مذارس  3

 60 روستائی

 3/90 شهری درصذ مذارس دارای آب آشامیذنی سالم 4

 00 روستائی

 5/39 شهری درصذ بىفه بهذاشتی  5

 64 روستائی 

 4/73 شهری درصذ مذارس فاقذ بىفه  6

 99 روستائی 

 4/99 شهری درصذ مذارس دارای دفع بهذاشتی فاضالب  6

 079 روستائی

 

 

 

 

 طرح شیر در مدرسه
 

 

عشح ضيش هذسسِ ثب ّوىبسي سبيش اسگبًْبي هشثَعِ دس  سغح استبى ثب گشٍُ ّذف داًتص  92 -93هحػيلي دس سبل 

 هْذوَدوْب اجشا گشديذض  ٍآهَصاى 

هَسد 43هَسد ثبصديذ هَسظ وبدس ثْذاضت هحيظ  ضْشستبًْب ثؼول آهذُ است وِ   476لبثل روش است وِ دس ايي ساستب  

هَسد ثب هَجِ ثِ ًظشيِ وبسضٌبسي ٍ يتب ًظتش آصهبيطتربُ ضتيش     81گشفتِ استض ٍ دس  ًوًَِ ثشداسي اص ضيشدسهذسسِ اًجبم

هذسسِ غيش لبثل هػشف هطخيع دادُ ضذُ ٍ اص چشخِ خبسج گشديذُ است ض  ثب هَجِ ثِ ٍظيفِ هحَل ضذُ ثِ داًطتربُ  

بضتذ، دس جلستبو   ػلَم پضضىي وِ ّوىبسي دس  ثشگضاسي وبسگبّْبي آهَصضي ٍ جلسبو هَجيْي هشهجظ ثب عشح هتي ث 

 آهَصضي وِ دس هذاسس ثشگضاس ضذُ ثش ايي اهشهبويذ ضذُ است  

هَسظ ايي گشٍُ هْيِ ٍ دس اختيبس هتذاسس لتشاس    دستَسالؼول هْيِ حول  ًرْذاسي ٍ ػشوِ ضيش دس هذاسسّوچٌيي  

هسئَليي ريشثظ آهَصش ٍ پشٍسش ٍ هذاسس هَظف ثِ سػبيت دليك آى دس فشآيٌذ هَصيغ ضيش دس هتذاسس  گشفتِ است 

 هي ثبضٌذ  

 



دسووي جْت ّوبٌّري ّبي ثيي ثخطي دسهَسد وٌتشل ضيش هَصيؼي دسهذاسس اص هحل هَليذ هب هػشف وويتتِ ضتيش   

اٍ داسٍ ٍآهتَصش ٍ پتشٍسش، گتشٍُ    هذاسس دس هشوض ثْذاضت استبى ثب حضَس ًوبيٌذگبى داهپضضىي ،هؼبًٍتت غتز  

س هت ًَجَاًبى ،جَاًبى ٍ هذاسس ٍ گشٍُ ثْذاضت هحيظ هطىيل ٍ ّوبٌّري ّبي الصم جْت وٌتتشل ٍ  وبسضٌبسبى 

  ًظبسو ثش ضيش هذاسس ثؼول آهذض

ّوچٌي دس جلسبو وبسگشٍُ ضيش هذاسس استبى وِ دس هؼبًٍت پطتيجبًي آهَصش ٍ پشٍسش ثشگضاس هيرتشدد ثػتَسو   

  ضشوت ٍ هغبلت هشهجظ ثب هسبئل ثْذاضتي دس ػشوِ ضيش هذاسس پيريشي ضذُ است ضهشهت 

 

 

 عنوان

 

 تعداد
 

موورد ب زديب وو  دي ل وووظا ت و وود   ت 

 تري ع شيظب  م  سه   

 

 لل زديب   
 

674 

 

 عد ت شظد ط يوجيظه 

 سظب  

853 

بد دی محل وگه د ی شيظ 

 ب  م  سه 
062 

 833 شظد ط زه دشوی 

 50 غيظ زه دشوی  شظد ط

 مرد ب ومروه زظبد ی دي شيظ م  سه 
 

68 

مرد ب مشكرك زه فسدب ت غيوظ ادزول   

 مصظف 

 

 طبق و ظ ه لد ش دسی
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 طبق و ظ آيمد شگده
  

7 

 :هذاسس هشٍج س هت 

هذسسِ ثب هطبسوت گشٍُ ثْذاضت هحتيظ استتبى اجتشا هيرتشدد وتِ ثؼتذ اص        8111ثشًبهِ هذاسس هشٍج س هت دس 

شگضاسي جلسبو هختلف اهَصضي ٍ هَجيْي ثشاي وبسضٌبستبى ثْذاضتت هحتيظ ٍ هطتىيل وويتتِ ّتبي استتبًي ٍ        ث

مدسه نسبت به  تکمیل فرم های ممیسی داخلی و خارجی اول اقدام و مداخالت الزم جهت رفع  مکعکالت   و  ضْشستبًي

نیس ممیسی خارجی دوم انجعام و نسعبت   بهداشتی مدرسه از جمله مککالت بهداشت محیط شروع گردیده  که شهریور ماه 

 به رتبه بندی و اعطا ستاره به مدارس اقدام  خوهد شد.

 فشايٌذ وٌتشل ٍ هجبسصُ ثب دخبًيبو :



گيشي جْبًي است وِ ثِ عَس فضايٌذُ اي وطَسّب ٍ هٌبعمي سا وِ ووتشيي هَاى سا ثشاي  اػتيبد ثِ دخبًيبو يه ّوِ

يوبسي، اص دست دادى لذسو هَليذ ٍ هشي داسًذ، ثِ غبسو ٍ يغوب هي ثشدض غٌبيغ همبثلِ ثب ػَاسؼ ٍ هلفبو ًبهَاًي، ث

دخبًيبو، هٌبفغ ضبى ثش صًذگي ٍ حيبو اًسبًْب همذم هي ضوبسًذ؛ سضذ ٍ هَسؼِ خَد سا ثش س هتي ٍ ًسلْبي آيٌذُ؛ 

 ٌذضسَد ٍ هٌفؼت التػبدي خَد سا دس همبثل هَسؼِ پبيذاس وطَسّبي دس حبل هَسؼِ لشاس هي دّ

 light" ،"mild"  ٍ"low"اهشٍصُ، ووپبًي ّبي دخبًيبو ثِ ثسظ ٍ هَسؼِ خَد ثب اًَاع جذيذ سيربسّبي 

tar"  اداهِ هي دٌّذ وِ دس لشى ثيستن ثسيبس هَسد هَجِ ػَام لشاس گشفتض حبل، آًْب ػ لوٌذاى ثِ س هتي هػشف

هي خَاٌّذ دٍثبسُ ثب گَل صدى ٍ فشيت دٍثبسُ وٌٌذگبى دخبًيبو سا ثب اسائِ ٍ پيطىص وشدى هحػَالو جذيذضبى، 

هغوئي سبصًذض آًْب ثِ جزة هطتشيبى لذيوي ٍ جذيذضبى ثب اًَاع دسيسِ ّب ٍ ًيشًرْب اص لجيل اسهمب ٍ ثْجَد هحػَالو ٍ 

(، ثب عؼن هيَُ اي يب ثب ثستِ ثٌذي ٍ healthier فشٍش هحػَالو دس لبلجْبي جذيذ ٍ هحت ًبهْبي ثي خغش )سبلن 

 ّبي ثسيبس جزاة ثِ فشيت دادى هطتشيبى خَد اداهِ هي دٌّذض جؼجِ

 اّن فؼبليت ّب :

 اجشاي هوٌَػيت ػشوِ دخبًيبو دس اهبوي ػوَهي ٍ هشاوض هْيِ ٍ هَصيغ هَاد غزائي -8

 هطيىل جلسبو وويتِ وٌتشل ٍ هجبسصُ ثب دخبًيبو جْت اجشائي ًوَدى لبًَى جبهغ وٌتشل ٍ هجبسصُ ثب دخبًيبو  -2

 لليبى دس سستَساًْب ٍ وبفي ضبپْب ٍ غزاخَسي ّبي سٌتي ٍ ثيي ساّي  ٌَِػيت ػشوهو -3

هشثَط ثِ دخبًيبو دس هذاسس  ياجشاي ثشًبهِ ّبي آهَصضي ٍ هجليغي دس هَسد هضشاو هػشف دخبًيبو ٍ لَاًي -4

 ، غذاٍ سيوب ٍ ًػت ثٌش ٍ پَستش دساهبوي ػوَهي ٍ سغح ضْش ّب 

 ختلف دس هَسد وٌتشل ٍ هجبسصُ ثب دخبًيبو هْيِ پوفلت ٍ پَستش ّبي ه-5

هشاوض هطبٍسُ هشن دخبًيبو ّش وذام داساي دٍ ًفش وبدس )پضضه ٍ وبسضٌبس ثْذاضت هحيظ( هيجبضٌذ، وِ -6

ّبي آهَصضي ٍ هْبسهْبي الصم سا وست وشدُ ٍ ووي اًجبم اهَس سٍهيي دس هشوض ثْذاضتي ٍ دسهبًي، هطغَل اًجبم  دٍسُ

 5)شاي هشاجؼيي هشن سيربس هي ثبضٌذض وِ ولٌيه هطبٍسُ هشن دخبًيبو دس ضْشستبًْبي هجشيض فؼبليت ٍ هطبٍسُ ث

 فؼبل هي ثبضذ  ، اسىَ ، آرسضْش ،هيبًِهَسد(

 ضْشستبًْب ثشًبهِ آهَصضي سٍضْبي هشن دخبًيبو ثشاي وبسضٌبسبى ٍ پضضىبى  ثشگضاي دٍسُ  -7

 ى اص عشيك ضشوت دس ثشًبهِ ّبي غذاٍ سيوبي استبى اع ع سسبًي دس هَسد هضشاو دخبًيبو ٍض وٌتشل آ -8

هطىيل وويتِ ّبي وٌتشل دخبًيبو دس هشوض ثْذاضت استبى ٍ ضْشستبى ّب ٍ پيريشي جْت اجشائي وشدى لبًَى  -9

 جبهغ وٌتشل دخبًيبو 

 ثشگضاسي ثشًبهِ ّفتِ وٌشل ٍ هجبسصُ هلي ثب دخبًيبو  -81

 اهبوي پيريشي هوٌَػيت هجليغبو دخبًيبو دس -88

 پيريشي هوٌَػيت ػشوِ لليبى دس فضبّبي هفشيحي ٍ پبسوْب  -82
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 سٍستبي سبلن –ٍضْش سبلن CBIفشايٌذ 

هحلِ  وِ ثشًبهِهي ثبضذ هحلِ ضْش هجشيض )هح و هفتح ٍ وطبٍسص ( دٍ)اثتىبساو جبهؼِ هحَس (دس CBIثشًبهِ 

 هفتح ثػَسو فؼبل ٍلي هحلِ وطبٍسص ثب هَجِ ثِ هطبسوت ًبوبفي هشدهي ثػَسو غيش فؼبل هي ثبضذ

 ضْش سبلن :

ضْش ٍ  8111اسىَ ، سٌْذ ، ايلخچي ثِ ػٌَاى ضْشّبي سبلن اًتخبة ٍ اع ػبو آًْب دس سبيت  ضْشّبي هجشيض،

ايي ضْش ّب دسحبل اًجبم  ى ثشًبهِ ضْش سبلن دست اجشائي وشدصًذگي ثجت ضذُ است ٍ ّوبٌّري ّبي الصم جْ 8111

جْت اجشاي ثشًبهِ سٍستبي  هي ثبضذ ٍ ثشًبهِ سيضي الصم جْت اًتخبة حذالل يه هَسد سٍستبي سبلن دس ّشضْشستبى

وِ سٍستبّبي وٌذٍاى اسىَ ، دسيبى ضجستش ، فتح آثبد هجشيض ، سْضاة سشاة ، ثستبى آثبد سبلن دسحبل اًجبم هي ثبضذض

 ، لط ق آرس ضْش ، ػجبس آثبد هلىبى جْت اجشاي ثشًبهِ سٍستبي سبلن دس ًظش گشفتِ ضذُ است  هجشيض

 : cbiالذاهبو اًجبم يبفتِ دس هَسد ثشًبهِ 

 دس هحلِ هفتح هطىيل وويتِ س هت هحلِ ٍ وويتِ هَسؼِ هحلِ  -8

  cbiهطىيل وويتِ ضْشستبًي  -2

 ب ثشاي ساّجشي ثشًبهِ هطىيل جلسبو آهَصضي ٍ ّوبٌّري ثشاي اػضبي وويتِ ّ -3

  cbiسٍستبي سبلن ٍثشگضاسي جلسِ هَجيْي دسهَسد ثشًبهِ ضْش سبلن ٍ  -4

 ثشاي اػضبي وبسگشٍُ  cbi ضشوت دسوبسگشٍُ س هت ٍ اهٌيت غزائي ضْشستبى هجشيض ٍ هَجيِ ثشًبهِ  -5

  92سبل  دسدٍسُ آهَصضي ضْش سبلن ٍسٍستبي سبلن ثشاي وبدس ثْذاضت هحيظ  ثشگضاسي -6

ّبي ثيي ثخطي جْت اجشاي پشٍطّبي اجتوبػي ٍ فشٌّري هبًٌذ احذاث پبسن هحلي ٍ ًػت  ّوبٌّري -7

ثْسبصيوحَعِ ٍايجبدفضبي سجض دس هحَعِ هشوض –ٍسبيل ٍسصضي ٍ ٍسصش ّوربًي دس پبسن يبد ضذُ 

ضشٍع احذاث –ثب هطبسوت هشدهي ٍ ثيي ثخطي    cbiثْذاضتي دسهبًي آصادي ثِ ػٌَاى هشوض هجشي ثشًبهِ 

ِ فبو ة ضْشي دس هحلِ يبد ضذُ ثب هَجِ ثِ ايٌىِ ثشاسبس ًظشسٌجي هحلي الَيت اغلي هٌغك اػ م ضجى

 –ثْجَد هغزيِ  –ثشگضاسي دٍسُ اي هختلف  اهَصضي دس هَسد هْبسو ّبي صًذگي –ضذُ ثَد ثب ّوبٌّري آثفب 

 فٌي ٍ حشفِ اي  –ثيوبسيْبي ٍاگيش ٍ غيش ٍاگيش 

 

 


