
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراكز آموزشي و پرورشي فضاي اجتماعي خاصي هستند كه آموزش و رشد شخصيت كودكان و         

نوجوانان امروز كشور و آينده سازان فردا بايد در پناه موازين علمي و اصولي بهداشتي جاري در آن 

اعتال يابد . ضرورت توجه به بهداشت مراكز آموزشي و پرورشي  ناشي از اين حقيقت است كه گروه 

 ساله رقم بزرگي از جمعيت كشور ما را در بر مي گيرد و به علت آسيب پذيري اين 18سني تا 

جمعيت سني تامين بهداشت و برقراري سالمت آنها تاثير انكار ناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور 

خواهد داشت . 

بعالوه دوران سريع رشد و تكامل جسمي و رواني آنان ايجاب مي كند كه هرچه بيشتر و بهتر مسير 

زندگي جمعيت مزبور از عوامل تخريبي يا بازدارتده و عوامل نامطلوب محيط پاك شود . 

بديهي است كه اجراي موازين بهداشتي و مراقبت هاي الزم از دانش آموزان ، به كارگيري اصول 

صحيح پيشگيري از بيماري ها و كنترل عوامل محيطي مدارس از جمله آب ، فاضالب ، دفع مدفوع ، 

  سبب مي شود تا آموزش و پرورش در محيطي ، محيط كالسها و تغذيه سالمزباله و نور كافي كالسها 

سالم و مطلوب انجام پذيرد و چون در مراكز آموزشي و پرورشي غير بهداشتي و ناسالم كودكان نمي 

توانند حتي در بهترين شرايط و برنامه هاي آموزشي بهره مند گردند . 

ضمن آماده سازي محيطي سالم و بهداشتي براي اين قشر عظيم بايد آگاهي هاي الزم در اين خصوص 

نيزبه دانش آموزان  داده شود و نيز اوليا و دانش آموزان را با حقوق خود آشنا كرده تا  جهت ايجاد 

 دانش آموز را در 92807محيط سالم  اقدامات الزم را انجام دهند .  در اين راستا پرسنل بهداشتي   

طي سال تحصيلي در ارتباط با بهداشت محيط جهت باال بردن آگاهي ، آموزش داده اند . 
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با توجه به اين كه همه ساله هفته آخر اسفند ماه  به عنوان هفته پاكسازي مدارس اعالم 

مي شود، و با  هماهنگيهاي الزم  با آموزش و پرورش شهرستان ها  پاكسازي مدارس با همكاري دانش 

آموزان در حد شأن و منزلت آنان و نظارت معلمان و كاردانان و كارشناسان بهداشت محيط صورت 

مي گيرد و در اين راستا در چند مدرسه به عنوان نمونه مراسم خاص اجرا و جهت ترغيب دانش 

 11آموزان حوله هاي دانش آموزي داراي پيامهاي بهداشتي به آنها اهدا گرديد. همچنين به مناسبت 

.   نويسي بين دانش آموزان استان برگزار گرديد اسفند روز ملي بهداشت محيط مسابقه انشا

 

شاخص هاي بهداشت محيط مدارس 
 

 
شهري و روستايي  شاخص رديف 

 8/89درصد مدارس داراي آب آشاميدني  سالم   1

 81درصد مدارس با دفع بهداشتي فاضالب   2

 8/85درصد مدارس با جمع آوري و دفع بهداشتي زباله  3

 85 وضعيت حفاظتي و ايمني مطلوبدرصد مدارس با  4

 5/3درصد مدارس داراي بوفه بهداشتي   5

 7/74درصد دانش آموزان برخوردار از مستراح بهداشتي   6

 1278تعداد مستراح مورد نياز احداث  7

 8/73درصد دانش آموزان برخوردار از دستشويي بهداشتي   8

 3302تعداد دستشويي مورد نياز احداث  9

 1/78درصد دانش آموزان برخوردار از آبخوري بهداشتي   10

 2732تعداد آبخوري مورد نياز احداث  11

 

 

 

 

 

 
 



 طرح شير در مدرسه
 

 
 

  طرح شير مدرسه با همكاري ساير ارگانهاي مربوطه در  سطح استان با گروه هدف دانش آموزان پيش 87در سال  

 دبستاني ، مقطع ابتدايي و دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و كليه مهدكودكها اجرا گرديد. 

 90   مورد بازديد توسط كادر بهداشت محيط  شهرستانها بعمل آمده است كه 1682قابل ذكر است كه در اين راستا  

  مورد با توجه به نظريه كارشناسي و يا نظر آزمايشگاه 32مورد نمونه برداري از شيردرمدرسه انجام گرفته است. و در 

شير مدرسه غير قابل مصرف تشخيص داده شده و از چرخه خارج گرديده است .  با توجه به وظيفه محول شده به 

دانشگاه علوم پزشكي كه همكاري در  برگزاري كارگاههاي آموزشي و جلسات توجيهي مرتبط با طرح مي باشد، در 

 جلسات آموزشي كه در مدارس برگزار شده بر اين امرتاكيد شده است 

 توسط اين گروه تهيه و در اختيار مدارس قرار دستورالعمل تهيه حمل  نگهداري و عرضه شير در مدارسهمچنين  

گرفته است مسئولين ذيربط آموزش و پرورش و مدارس موظف به رعايت دقيق آن در فرآيند توزيع شير در مدارس 

مي باشند     

 

 
 

عنوان 
 

تعداد 
 

موارد بازديد از كنترل و نظارت و 

توزيع شيردر مدرسه   

 

كل بازديد  
 

1682 

 

حداقل شرايط بهداشتي  
 

1231 

موارد نمونه برداري از شير مدرسه  
 

90 
 

موارد مشكوك به فساد و غير قابل 

مصرف  

 

طبق نظريه كارشناسي 
  

12 

 

طبق نظر آزمايشگاه 
  

20 
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