
 مراكز آموزشي و پرورشي

 مراكز آموزشي و پرورشي فضاي اجتماعي خاصي هستند كه آموزش و رشد شخـصيت
 آينده سازان فردا بايـد در پنـاه مـوازين علمـي و اصـولي و كودكان و نوجوانان امروز كشور
 شـي ضرورت توجه به بهداشـت مراكـز آموزشـي و پرور . بهداشتي جاري در آن اعتال يابد

 ساله رقم بزرگي از جمعيت كشور ما را در بـر ۱۸ است كه گروه سني تا ناشي از اين حقيقت
 مي گيرد و به علت آسيب پذيري اين جمعيت سني تامين بهداشت و برقراري سالمت آنهـا

 . تاثير انكار ناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور خواهد داشت
 رواني آنان ايجاب مي كند كه هرچه بيشتر و بهتر بعالوه دوران سريع رشد و تكامل جسمي و

 مسير زندگي جمعيت مزبور از عوامل تخريبي يا بازدارتده و عوامل نـامطلوب محـيط پـاك
 . شود

 كـارگيري ه مراقبت هاي الزم از دانش آموزان ، بـ بديهي است كه اجراي موازين بهداشتي و
 يطي مدارس از جمله آب ، فاضـالب ، اصول صحيح پيشگيري از بيماري ها و كنترل عوامل مح

 سـبب مـي شـود تـا ، محيط كالسـها و تغذيـه سـالم دفع مدفوع ، زباله و نور كافي كالسها
 آموزش و پرورش در محيطي سالم و مطلوب انجـام پـذيرد و چـون در مراكـز آموزشـي و

 هـاي پرورشي غير بهداشتي و ناسالم كودكان نمي توانند حتي در بهتـرين شـرايط و برنامـه
. آموزشي بهره مند گردند



 ضمن آماده سازي محيطي سالم و بهداشتي براي اين قشر عظيم بايد آگـاهي هـاي الزم در
 داده شود و نيز اوليا و دانش آموزان را با حقوق خود آشـنا به دانش آموزان اين خصوص نيز

 را انجام دهند اقدامات الزم ايجاد محيط سالم جهت تا كرده

 ! ايجاد محيط هاي سالم به عهده كيست ؟ مسئوليت

v براي ايجاد محيط سالم بايد از خودم شروع كنم . 
v كليه بخشهاي توسعه جامعه 
ü مردم 
ü آموزش و پرورش 
ü جهاد كشاورزي 
ü برق 
ü راه 
ü ارتباطات 
ü ارشاد 
ü فرمانداري ها 
ü نيروي انتظامي 
ü بهداشت و درمان 
ü قوه قضائيه 
ü ....... 

 هستند كه با توانايي ها ي خود و يا بـا پيگيـري از ارگانهـاي بنابر اين در مرحله اول مردم
 . مرتبط با مشكل ميتوانند در ايجاد محيط هاي سالم موثر باشند

 بهداشت محيط مدرسه

l محيط مدارس بايد به گونه اي باشد كه  از هر لحاظ بـه نيازهـاي جـسمي ، روانـي و 
 . اجتماعي دانش آموزان پاسخ دهد

ü س در آموزش و پرورش نوين به عنوان يك عامل زنده و پويـا در فضاي فيزيكي مدار 
 فـضاي فيزيكـي . انجام قعاليت هاي آموزشي و تربيتي دانش آموزان تلقي مـي شـود

: ميتواند شامل



 آب سالم -
 سرويسهاي بهداشتي -
 فضاي كافي -
 تجهيزات و وسايل مناسب و استاندارد -
 جمع آوري صحيح زباله -
 دفع بهداشتي فاضالب -

 به طور قطع موجب مي شوند كه تالشهاي آموزشـي و پرورشـي معلمـان و مربيـان باشد و
 بازدهي مطلوب داشته باشد

 . . آينده را با ايجاد محيط سالم براي كودكان بنا كنيم آينده را با ايجاد محيط سالم براي كودكان بنا كنيم

l كودكان حق زندگي كردن ، ياد گـرفتن و بـازي 
 . كردن در مدارس سالم را دارند

l محيطـي مهمترين وظيفه سياستگزاران ، تـامين 
 . سالم و ايمن براي كودكان مي باشد

l كودكان امروز ، بزرگساالن فردا به شمار مي روند ، با كاهش خطرات محيطي تهديـد 
 . كننده سالمت كودكان ، آينده سالمي را براي آنان پايه گذاري كنيم

l 
 محيط هاي سالم موثرترين راهكار در ايجاد سالمت و توسعه پايدار

l محيط هايي هستند كه شيوه زندگي سالم را ترويج مي كنند محيط هاي سالم . 
l يعني با : 
ü ترويج رفتارهاي سالمت زا 
ü پيشگيري از رفتارهاي بيماري زا 
ü كنترل عوامل خطر ساز 

 نيازهاي جسمي ، رواني و اجتماعي انسانها را در محيط پاسخ گفتـه و النهايـه بـا بهبـود شـيوه
. مت و توسعه پايدار مي شوند زندگي موجب ارتقاي سال



 استانداردهاي فيزيكي مدرسه استانداردهاي فيزيكي مدرسه
 محل احداث مدرسه

l مدرسه بايد در فاصله و موقعيت مناسبي نسبت به مراكز جمعيتي و نواحي مـسكوني و 
 آموزشي قرار داشته و به تاسيساتي  مانند آب ، برق ، تلفن و گـاز دسترسـي  داشـته

 . باشد
l رت عوامـل آلـودگي زا ماننـد كارخانجـات صـنعتي ، مدرسه نبايد در مسير و مجـاو 

 شيميايي ، محل هاي دفن زباله ، فاضالب شهري ، دامداري ، مرغداري ، دباغ خانه ها ،
 . قرار داشته باشد ... كشتارگاهها ، كوره هاي آجر پزي و

l محل احداث مدرسه نبايد در جوار بيمارستان ، تيمارستان ، گورستان ، زندان ، خطوط 
 . قرار داشته باشد ... آهن ، بزرگراهها و انبارهاي مواد محترقه و راه

 در صورتيكه احداث مدرسه در نزديك محيط هاي ذكر شـده ، اجتنـاب ناپـذير و اجبـاري (
 . ) متر با مراكز فوق فاصله داشته باشد ۵۰۰ باشد ، بايد حد اقل

 وسعت مدرسه
l نفـر ۱۰۰ نفر دانش آمـوز و بـازاي هـر ۱۰۰ متر براي ۲۰۰۰ براي مدارس ابتدايي ، حداقل 

 . متر مربع فضاي بيشتر الزم است ۱۰۰۰ دانش آموز اضافي
l نفر دانش آمـوز ۱۰۰ متر مربع براي هر ۴۰۰۰ براي مدارس راهنمايي و متوسطه حداقل 

 مفر محصل اضافي ۱۰۰ متر مربع برا ي هر ۱۰۰۰ بعالوه
 متـر ۸ تا ۶ اي هر دانش آموز در مدرسه بر اساس معيار هاي فوق حداقل متراژ الزم به از (

 .) مربع خواهد بود
 به منظور جلوگيري از ايجاد گرد و غبار در مدرسه ، محوطه مدرسه بايد بـا آسـفالت يـا -

 . بتون كف و نظاير آن مفروش گردد

 ساختمان كالسها ساختمان كالسها
l جـره ديوارهاي كالسها بايد كامال خشك ، بدون درز ، صاف و حد اقل تا ارتفاع كـف پن 

 . ها از سنگ مناسب استفاده شده باشد
l كف كالسها ، راهروها و پله ها بايد مقاوم ، مسطح و قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد . 
l سقف كالسها بايد صاف ، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد .



l تابلوكالس به رنگ سبز و غير براق بوده و فاصله آن از اولين رديـف دانـش آمـوزان 
 . متر كمتر باشد ۲ / ۲۰ ايد از نب
l متر مربع سطح در نظر گرفته شود ۱ / ۲۵ براي هر دانش آموز در كالس حد اقل بايد 
l متر عرض مي باشد ۷ متر طول و ۸ حداكثر ابعاد قابل قبول براي كالس 
l متر كمتر باشد ۳ ارتفاع سقف كالس نبايد از . 

 ها پله
l لغزنده نبوده و به نـرده مناسـب مجهـز پله هاي مشرف به پرتگاه در مدارس بايد 

 . باشد
l سانتي متر و طـول ۳۰ سانتي متر و حداقل عرض آن ۱۸ حداكثر ارتفاع پله در مدرسه 

 . متر بايد باشد ۱ / ۳۰ آن حداقل
l ايجاد هرگونه بالكن و تراس مرتبط با كالس ممنوع است 

 در و پنجره ها
l ي از ورود حشرات بايد به تـوري در و پنجره هاي مشرف به فضاي خارج براي جلوگير 

 . سيمي مناسب مجهز باشد
l از جـام .( پنجره هاي طبقات فوقاني مشرف به پرتگاه بايد داراي نرده محافظ باشـد 

 ) شيشه بزرگ استفاده نشود

 آب مدرسه

l آب بايد گوارا ، سالم و عوامل فيزيكي ، شـيميايي و بيولـوژيكي آن در حـد اسـتاندارد 
 و مصرف آن عارضه سويي در كوتاه مدت يا دراز مدت در دانـش هاي مصوب باشد
 . آموزان ايجاد نكند

l ليتـر ۱۵ آب مورد نياز شرب و ساير مصارف بهداشتي براي هر دانش آموز حد اقـل 
 . در روز مي باشد

l ليتر براي هر نفر در روز مـي ۱۰۰ حداقل ميزان آب مصرفي براي مدارس شبانه روزي 
. باشد



 س آبخوري مدار
l آبخوري عمومي مدارس بايد داراي شرايط زير باشد . 

 كف محوطه آبخوري قابل شستشو و داراي شيب كافي و مناسب به طرف مجـراي - الف
 . فاضالب باشد

 بوده و داراي شـيب ) نظيز كاشي ( ديوار لبه آبخوري بايستي از جنس قابل شستشو - ب
 . مناسب به طرف مجراي فاضالب باشد

 ... ) مانند كاشـي ، سـراميك ، سـنگ و ( راف آبخوري از جنس قابل شستشو ديوار اط - ج
 . باشد

 . آبخوري عمومي دانش آموزان بايد با شير هاي مناسب يا آب سرد كن مجهز گردد - د
 آبخوري بايد خارج از سرويسهاي بهداشتي و با رعايت شرايط بهداشـتي و بـا قاصـله – ه

 . متر احداث گردد ۱۵ حد اقل
v نفر يك شير آبخوري بايد پيش بيني شود و ارتفاع شـير آن متناسـب بـا ۴۵ ي هر برا 

 از سـطح ) سـانتي متـر ۷۵ - ۱۰۰ ( سن دانش آموزان در دوره هاي مختلـف تحـصيلي
 . زمين باشد

 رويسهاي بهداشتي س
l توالت ها – الف : 
ü توالت ها بايد داراي شرايط بهداشتي باشند . 
ü نفر حد اقل يك چشمه توالت مي باشد ۴۰ به ازاي هر تعداد توالت ها در مدرسه . 
ü دفع فاضالب بايستي بصورت بهداشتي باشد . 
ü ندارند ، دفع فاضالب به چاههاي جـاذب و يـا ” اگو ” مناطقي كه سيستم دفع فاضالب 

 . سپتيك تانك طبق اصول بهداشتي بايد انجام گيرد
ü توجه به ظرفيت مدرسه محاسبه و تعيين مي شود حجم سپتيك تانك يا چاه فاضالب با .



l دستشويي ها – ب : 

l 
ü دستشويي ها بايد داراي شرايط بهداشتي باشند . 
ü نفر يك دستشويي بايد در نظر گرفته شود ۶۰ در مدرسه به ازاي هر . 
ü ارتفاع دستشويي ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هـاي مختلـف تحـصيلي ) 

 . از سطح زمين باشد ) تي متر سان ۶۰ - ۷۵
ü استفاده از صابون مايع در دستشويي ها ضروري مي باشد . 

 نور كالسها
l كالس ها بايد حتي االمكان طوري ساخته شوند كه از نور طبيعي استفاده نمايند . 
l ترجيحا پنجره ها بايد در سمت چپ دانش آموزان تعبيه شود و سطح آن هـا حـدود 

 . باشد يك پنجم مساحت كالس

 گرمايش كالسها
l ۵۰ - ۶۰ درجه سانتي گراد و رطوبـت ۱۸ - ۲۱ درجه حرارت مناسب جهت كالس ها بين 

 . درصد مي باشد
l وسايل گرمايشي بخصوص بخاري ها ي گازي مدارس بايد استاندارد بوده و گازهـاي 

 حاصل از سوخت دستگاههاي مولد حرارت به خارج از كالس هدايت شود تـا حـداقل
 . براي سوخت كامل مصرف كند اكسيژن را

l وسايل گرمايشي بايد ايمن بوده و خطر آتش سوزي وجود نداشته باشد . 
l مدرسه بايد داراي وسايل اعالم و اطفاء حريق باشد . 
l مدرسه بايد حداقل دو راه فرار براي مواقع اضطراري داشته باشد .



 مدرسه بوفه
l مواد خوردني و آشـاميدني آمـاده بوفه به مكاني اطالق مي شود كه عرضه و فروش 

 . مصرف به صورت سرد و گرم در آن انجام گرفته و فاقد سالن پذيرايي مي باشد
l رعايت نكات بهداشتي ، ايمني و فني در ساختمان بوفه مدارس الزامي است . 
l كليه كاركنان بوفه موظفند ، ضمن رعايت بهداشـت فـردي ، كـارت معتبـر معاينـه 

 ز بهداشتي و درماني وابسته به دانشگاههاي علـوم پزشـكي در پزشكي صادره از مراك
 . محل كار خود داشته باشند

l كاركنان بوفه بايد ملبس به كاله و روپوش سفيد بوده و موظف به استفاده از وسايل 
 . بهداشتي شخصي مثل حوله و صابون مي باشند

l لوازم و تجهيزات كار بايد بهداشتي باشند . 

 ا دوست دارند كودكان زيبايي ر
l كودكان وقتي وارد مدرسه مي شوند ، در مدرسه نيز به دنبال زيبايي مـي گردنـد و 

 . جذب زيبايي هاي مي شوند
l زيبايي ها ايجاد آرامش و شادابي در دانش آموزان مي كند و آرامـش روان و انبـساط 

 . خاطر ، زمينه فراگيري را مساعد تر مي سازد
l يز دارد مدرسه اي كه رنگ زيبا و تم . 
l مدرسه اي كه با فضاي سبز و گلهاي رنگارنگ تزئين شده باشد . 
l كالسي كه داراي رنگ شاد و نشاط آور است . 
 ....... و

 چنين فضايي تسهيل كننده فرايند يادگيري مي باشد و ناخودآگـاه بـر ميـزان فراگيـري
 . تاثير مثبت مي گذارد

 متر مربع فـضاي سـبزدر نظـر گرفتـه ۰ / ۵ درهر مدرسه بايد به ازاي هر دانش آموز (
 .) شود

 : آموزش بهداشت در مدرسه
 در جامعه گسترده تر باشد ، تامين بهداشـت ميـسر نخواهـد خدمات بهداشتي هر قدر

شد مگر آنكه خود مردم به مسئوليت هاي بهداشتي خويش آگاهي كـافي پيـدا كـرده و



 تي را در وجود خود و بـه تبـع آن در آنها را در عمل به كارببندد و در واقع فرهنگ بهداش
 . جامعه جايگزين كنند

 تا مردم به فلسفه اجراي برنامه هاي بهداشتي و نقش خودشان به عنوان عامـل مـوثر در
 . برنامه هاي بهداشتي پي نبرند ، پيشبرد هدفهاي بهداشتي جامعه ميسر نخواهد شد

 : تر رود بايد براي اينكه سطح بهداشت عمومي با تغيير رفتار مردم باال
 دانش آموزان را ار بدو ورود به مدرسه با تكاليف و مـسئوليت هـاي بهداشـتي خـود – ۱

 آشنا ساخت
 آموزش هاي بهداشتي را به منازل و باالخره به جامعه انتقال دهند – ۲
 دانش آموزان را به تمرين و ممارسـت در كارهـاي بهداشـتي وادار سـاخت تـا بـه – ۳

 ت هميشگي و ترك نشدني در آيد صورت فرهنگ و عاد
 سالمت افراد در جامعه با يكديگر بستگي و پيوستگي دارد و براي تامين آن بايد كوشـش

 پس بايد از هر فرصتي براي افـزون كـردن . فردي و اجتماعي همه جانبه اي به عمل آيد
 . معلومات بهداشتي دانش آموزان و خانواده هاي آنان استفاده كنيم

 بلكـه فـرد : ادن اطالعات و معلومات بـه افـراد ، آمـوزش تلقـي نمـي شـود پس تنها د
 معلومات و اطالعاتي را كه مي گيرد بكار برد ، بيازمايد و تجربه كسب كند و رفتـار خـود

 . را در جهت انطباق با آن معلومات تغيير دهد ، تا آموزش كامل شود

 : هدف هاي آموزش بهداشت در مدارس
 ، دانش آموزان و خانواده هاي آنان اخت نياز هاي بهداشتي مدارس مطالعه و شن - ۱
 آگاه كردن دانش آموزان و خانواده ها به نياز هاي بهداشتي خودشان – ۲
 دادن اطالعات و دانش بهداشتي الزم به دانش آموزان به نحوي كه آنـان را بـه تفكـر و – ۳

 ت بهداشتي آماده سازد مشكال اتخاذ تصميم و عملي ساختن آن براي برطرف كردن
 آگاه كردن دانش آموزان و خانواده هاي آنان از امكانات و تسهيالت بهداشـتي موجـود و – ۴

 راههاي دسترسي بآنها و چگونگي استفاده صحيح و الزم از آنها
 بوجود آوردن روح همكاري براي پيشبرد هدف هاي بهداشتي مدرسه و منزل و اجتمـاع – ۵

 در دانش آموزان
 آنان براي مـسئوليت هـاي بهداشـتي ايجاد پذيرش در دانش آموزان و اعضاي خانواده – ۶

 فردي و جمعي
 تفهيم ضرورت كوشش همه جانبه در امو بهداشتي مدرسه و منزل و اجتماع بـه دانـش – ۷

. آموزان و خانواده ها



 و مفيـدتر و آموزش اين مسئله به دانش آموزان كه پيشگيري اغلب بيماريها آسـان تـر – ۸
 ارزان تر از درمان آنها است

 كمك به تامين سالمت دانش آموزان در پائين آوردن هزينه هـاي درمـاني و بهداشـتي – ۹
 خانواده و جامعه

 برانگيختن دانش آموزان براي انجام اعمالي كه به تامين بهداشـت مدرسـه كمـك مـي – ۱۰
 كند

 و اينكـه زنـدگي لـذت سالم و با نشاط زيستن ايجاد عالقه قلبي در دانش آموزان براي – ۱۱
 بخش است و سالمت شادي آفرين

 دانش آموزان تعداد جلسات شهرستان
 ۱۰۲۹۴ ۷۸ آذرشهر . ۱
 ۴۰۹۴ ۳۲ اسكو . ۲
 ۱۲۴۳ ۱۵ اهر . ۳
 ۱۸۱۵ ۹ بستان آباد . ۴
 ۲۳۳۴۵ ۸۳ بناب . ۵
 ۳۳۸۵۰ ۱۰۵ تبريز . ۶
 ۲۴۷۲۶ ---- جلفا . ۷
 ۳۸۸ ۲ چاراويماق ۸ .
 ۲۶۳۳ ---- سراب . ۹

 ۳۳۴۳ ۴۵ شبستر . ۱۰
 ۸۹۸۱ ۸۱ عجب شير . ۱۱

 ۱۸۴۸۸ ۸۲ كليبر ۱۲ .
 ۴۵۱۵ --- مراغه ۱۳
 ۷۸۲۳ ۲۳ مرند . ۱۴
 ۳۰۱۸ ۱۰ ملكان . ۱۵
 ۲۵۵۱۳ ۱۱۲ ميانه . ۱۶
 ۲۹۴ ۴ ورزقان . ۱۷
 ۸۶۱۰ ۵۹ هريس . ۱۸
 ۱۲۰۰ ۲ هشترود . ۱۹
 ۱۸۳۹۰۶ ۷۴۲ استان . ۲۰

: هاي آموزشي شهرستانها در مدارس فعاليت



 رسه طرح شير در مد

 طرح شير مدرسه با همكاري ساير ارگانهـاي مربوطـه در  سـطح اسـتان بـا گـروه ۸۴ - ۸۵ در سال تحصيلي
 هدف دانش آموزان پيش دبستاني ، مقطع ابتدايي و دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و كليه مهـدكودكها

 . اجرا گرديد
 ر بهداشت محـيط  شهرسـتانها بعمـل آمـده مورد بازديد توسط كاد ۱۰۰۹ قابل ذكر است كه در اين راستا

 مـورد بـا توجـه بـه نظريـه ۵ و در . مورد نمونه بـرداري از شيردرمدرسـه انجـام گرفتـه اسـت ۸۶ است كه
 كارشناسي و يا نظر آزمايشگاه شير مدرسه غير قابل مصرف تشخيص داده شده و از چرخه خـارج گرديـده

 علـوم پزشـكي كـه همكـاري در  برگـزاري كارگاههـاي با توجه به وظيفه محـول شـده بـه دانـشگاه . است
 آموزشي و جلسات توجيهي مرتبط با طرح مي باشد، در جلسات آموزشي كـه در مـدارس برگـزار شـده بـر

 اين امرتاكيد شده است
 توسط اين گروه تهيه و در اختيار دستورالعمل تهيه حمل  نگهداري و عرضه شير در مدارس همچنين

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

 تعداد عنوان

 مـوارد بازديـد از كنتـرل و نظــارت و ۱۰۰۹ كل بازديد
 توزيع شيردر مدرسه

 ۷۰۷ حداقل شرايط بهداشتي

 ۸۶ موارد نمونه برداري از شير مدرسه

 موارد مشكوك به فساد و غيـر قابـل ۳ طبق نظريه كارشناسي
 مصرف

۲ طبق نظر آزمايشگاه


