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 کل
 عنوان

 سالمت محیط مدرسهچک لیست - 3 21 

 چه لیست 56، 51، 33، 30 تب 28هغبثك سدیف 

 ثبصسسی ثْذاضتی اص هذاسس
 2 

 آیب  هىبى ٍ فضبي هذسسِ هٌبست است؟
               خیش ُثل

 51، 45، 44، 42 تب 40، 39، 37هغبثك سدیف 

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص هذاسس
 2 

 هٌبست است؟... آیب  فضبي والس ّب، آصهبیطگبُ ٍ 
               خیش ُثل

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص 36هغبثك سدیف 

 هذاسس
 3 

  ٍجَدداسد؟ دستشسی ثِ آة آضبهیذًی سبلنآیب
    خیش            ُثل

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص 35 ٍ 34هغبثك 

 هذاسس
 75/1 

 آیب تَالت ّب  ٍ دستطَیی ّب سبلن ٍ ثْذاضتی ّستٌذ؟ 
               خیش ُثل

چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص 31هغبثك سدیف 

 هذاسس
 75/0 

 آیب دفغ لبضالة سبلن ٍ ثْذاضتی ّستٌذ؟
               خیش ُثل

 چه لیست ثبصسسی 54 تب 52 ٍ 22هغبثك سدیف 

 2  ثْذاضتی اص هذاسس
...  آیب ًَس  ٍ حشاست، غذا، سعَثت، تَْیِ والس ّب، آصهبیطگبُ ٍ 

 هٌبست ٍ وبفی است؟
               خیش ُثل

 چه لیست 64، 60، 59، 57، 55، 49هغبثك 

 ثبصسسی ثْذاضتی اص هذاسس
 2 

 ؟استایوي هحیظ هذسسِ آیب 
               خیش ُثل

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص 32هغبثك سدیف 

 هذاسس
 5/0 

 ؟ّبي دفغ صثبلِ ٍسغل صثبلِ ثِ تؼذاد وبفی ٍجَد داسد ىا ههآیب
               خیش ُثل

 چه لیست ثبصسسی 55، 50، 46هغبثك سدیف 

 3  ثْذاضتی اص هذاسس
آیب هَاسد ایوٌی سػبیت ٍ ثشاي پیطگیشي اص حَادث الذام ضذُ 

 است؟
               خیش ُثل

 هغبثك دستَسالؼول ضویوِ
 2 

  ٍ هذسسِ هسئَل ًظبفت داسد ؟هحیظ هذسسِ پبن ٍتویض استآیب 
               خیش ُثل

  هتش هشثغ 0.5ثِ اصاء ّش داًص آهَص 
 1 

 ؟فضبي سجض دس هذسسِ ٍجَد داسدآیب 
               خیش ُثل

هغبثك همشسات هحیظ صیست ٍ دستَسالؼول 

 ضویوِ
 1 

 دس هذسسِ اًجبم هی ضَد؟آیب فؼبلیت ّبي صیست هحیغی

               خیش ُثل

 :هالحظبت
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دارای پایگاه  )چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه -  4

 (تغذیه 

  50 تب 48، 45، 43، 34، 33، 18، 12هغبثك سدیف 

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص ثَفِ هذاسس

 
4 

آیب فضبي فیضیىی ثِ ػٌَاى پبیگبُ تغزیِ سبلن هَجَد است  

 ٍتجْیضات الصم سا داسد؟ 
               خیش ُثل

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص 31 ٍ 14هغبثك سدیف 

 ثَفِ هذاسس

 

2 

آیب هَاد غزایی ًٍَضیذًی  سبلن  دس هذسسِ هَجَد ٍ 

دستَسالؼول هَاد خَساوی هجبص ٍ غیش هجبص دس هؼشؼ دیذ 

 داًص آهَصاى ًػت ضذُ است؟
               خیش ُثل

 هطبّذُ ضشح ثبصدیذ ٍ ًَالع ثجت ضذُ

 

1 

ِ  تَسظ هشالت سالهت ساثظ / آیب ًظبست ٍ ثبصدیذ هٌظن اص ثَف

ثْذاضت ٍ وبسضٌبسبى آهَصش ٍ پشٍسش ٍ هؼبًٍت ثْذاضتی 

 اًجبم هی ضَد؟
               خیش ُثل

 چه لیست 36 ٍ 13، 11، 10، 9، 7، 4هغبثك سدیف 

 ثبصسسی ثْذاضتی اص ثَفِ هذاسس

 

2 

آیب هؼبیٌبت هٌظن وبسوٌبى هذسسِ وِ دس ثخص تْیِ ٍ تَصیغ 

هَاد غزایی وبس هی وٌٌذ اًجبم هی ضَد ٍ ایي وبسوٌبى گَاّی 

غحت سالهت ٍ هجَص فؼبلیت هتػذي پبیگبُ ٍ فشٍش هَاد 

 خَساوی سا داسًذ؟
               خیش ُثل

 هطبّذُ هستٌذات ثشًبهِ
 

1 
آیب هذسسِ ثشًبهِ خبغی ثِ هٌظَس فشٌّگ سبصي تغزیِ سبلن 

  داسد؟
               خیش ُثل

  56 ٍ 47، 26، 21، 20، 19، 16، 14هغبثك سدیف 

 چه لیست ثبصسسی ثْذاضتی اص ثَفِ 

آیب ثش ًگْذاسي، تَصیغ ٍ هػضف هَاد غزایی ًظبست  هی  2 

 ضَد؟
               خیش ُثل

 :هالحظبت

 

 

 

 



 :چک لیست سالمت محیط مدرسه 

 . است21 سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 12ایي چه لیست ضبهل 

 سدیف ) اهتیبص 2  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس، هىبى ٍ فضبي هذسسِ هٌبست ثبضذ 56، 51، 33، 30  تب 28اگش هغبثك سدیف

 ( اهتیبص0.25 اهتیبص ٍ ثمیِ هَاسد ّشوذام0.5 ّشوذام 51 ٍ 28ّبي 

  2هٌبست ثبضذ ....    چه لیست ثبصسسی اص هذاسس، فضبي والس، آصهبیطگبُ ٍ 51، 45، 44، 42 تب 39، 37اگش هغبثك سدیف 

 ( اهتیبص25/0دیَاسّب، وف، سمف، اثؼبد، ّش وذام )اهتیبص

  هغبثمت 1053  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس، اگش آة هَسد هػشف هذسسِ ثب استبًذاسد هلی ایشاى ثِ ضوبسُ 36عجك سدیف 

داضتِ ٍ هَسد تبئیذ همبهبت ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ثبضذ، دس غَستی وِ هذسسِ اص هخضى آة ٍ یب آة لَلِ 

استفبع ضیش آثخَسي ّب  ( اهتیبص1)ثبیذ آثخَسي ػوَهی داًص آهَصاى ثب ضیشّبي هٌبست هجْض گشدیذُوطی استفبدُ هی وٌذ، 

حذالل )آثخَسي ثِ تؼذاد وبفی ، ( اهتیبص0.5)ثبضذ ( سبًتی هتش ثبالتش اص سغح صهیي75-100ثیي    )هتٌبست ثب سي داًص آهَصاى 

خبسج اص سشٍیس ّبي ، ( اهتیبص0.5)داساي ضشایظ ثْذاضتی ثبضذ، ( اهتیبص0.5)ٍجَد داضتِ  ( داًص آهَص یه آثخَسي45ثشاي ّش 

    ( اهتیبص3جوغ ) ( اهتیبص0.5)احذاث گشدیذُ ثبضذ ( هتش15ثب فبغلِ حذالل )ثْذاضتی 

  دس هذسسِ ثِ اصاي  اهتیبص، 5/0ثبضذٍالت داساي ضشایظ ثْذاضتی  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس، ت35 ٍ 34اگش هغبثك سدیف

 داًص 60ثِ اصاي ّش، دست ضَیی ّب داساي ضشایظ ثْذاضتی ثبضٌذ،  داًص آهَص یه چطوِ تَالت احذاث گشدیذُ ثبضذ40ّش 

 سبًتی هتش ثبالتش اص 60-75ثیي ) استفبع دست ضَیی ّب هتٌبست ثب سي داًص آهَصاى، آهَص یه دستطَیی دس ًظش گشفتِ ضذُ  ثبضذ

 اًجبم ضذُ لَلِ وطی سٍي دستطَیی ٍ دس دست ضَیی ّب هخضى ثبثت غبثَى هبیغ لبثل استفبدُ ٍجَد داضتِثبضذ ٍ  (سغح صهیي

 ( اهتیبص75/1جوغ ) اهتیبص 25/0ثبضذ ّش وذام 

  دفغ فبضالة ثش اسبس استبًذاسدّبي هَجَد اص ًظش ثْذاضتی  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس،35 ٍ 34اگش هغبثك سدیف 

 حجن سپتیه تبًه چبُ جبرة ثب تَجِ ثِ ظشفیت هذسسِ تؼییي ضذُ  ٍگیشدهی  ثِ سٍش ثْذاضتی اًجبم ضذُ ٍعشاحی ٍ اجشا 

  اهتیبص75/0ثبضذ 

   ًَس، حشاست، غذا، سعَثت ٍ تَْیِ والس ّب، اصهبیطگبُ ٍ  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس،54 تب 52، 22اگش هغبثك سدیف  ...

 (ّش وذام ًین اهتیبص) اهتیبص 2عجیؼی ٍ هٌبست ثبضذ 

  پَضص وف حیبط اص جٌس هٌبست ثَدُ، ضشایظ ایوٌی  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس 64، 60، 59، 57، 55، 49سدیف اگش هغبثك

ٍجَد داضتِ ... تبثلَّبي ّطذاس دٌّذُ ایوٌی ٍ هسیشّبي فشاس ٍ ساُ ّبي خشٍج اضغشاسي، تبثلَي ثشق ٍ ، سػبیت ضذُ ثبضذ... حَؼ ّب ٍ 

وبسوٌبى هذسسِ هْبست استفبدُ اص ایي  ٍ ٍسبیل اعفبء حشیك داساي تبسیخ هؼتجش ضبسط ٍ ثِ تؼذاد وبفی ٍجَد داضتِ ثبضذ، ثبضذ

 ( اهتیبص0.5ّش وذام ) اهتیبص2 ٍسبیل سا داضتِ ثبضٌذ

  صثبلِ داى ثْذاضتی دسة داس، ضذ صًگ، ثب ظشفیت ٍ تؼذاد هٌبست ٍ ثب ویسِ صثبلِ  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس، 32 اگش هغبثك سدیف

 0 /5 هجوَػب ( اهتیبص0.25)دصثبلِ ّب سٍصاًِ ٍ ثِ هَلغ جوغ آٍسي ٍ دفغ گشد  ٍ( اهتیبص0.25)ددس ولیِ لسوت ّبي هذسسِ ٍجَد داضتِ ثبش

 اهتیبص 



  چه لیست ثبصسسی اص هذاسس ٍ هغبثك ثب همشسات 55، 50، 46سػبیت ایوٌی ٍ الذاهبت پیطگیشي اص حَادث  هغبثك سدیف 

   اهتیبص3ثْذاضت حشفِ اي

  ّش ) اهتیبص 2 سػبیت ضَد...سبلي ٍ ًوبصخبًِ ٍ ، والس ّب، حیبط هذسسِ ٍ ثْذاضت ٍ تویضي هذسسِ هسئَل ًظبفت داسداگش

 ( اهتیبص0.5وذام 

  ،ثِ اصاي ّش داًص ...................... ٍجَد فضبي سجضهبًٌذ دسختبى، چوي وبسي فضبّبي هَجَد، ثبغچِ ٍ گلىبسي آى، گلذاى

  ٍ فمذاى فضبي سجض غفش اهتیبص5/0، ووتش اص آى 1 هتش هشثغ 5/0آهَص 

  غشفِ جَیی دس هػشف وبغز هبًٌذ لشاس دادى وبغز ّبي هػشف ضذُ ، تفىیه ٍ جذاسبصي صثبلِاگش دس هذسسِ الذاهبتی ثشاي

 اًجبم ّوچٌیي الذاهبتی ثشاي غشفِ جَیی دس هػشف اًشطي ثشاي استفبدُ اص آى ّب ٍ آهَصش داًص آهَصاى، دس سغل ّبي جذاگبًِ

  ( اهتیبص25/0ّش وذام ) اهتیبص 1هی ضَد 

 

  :(بوفه بهداشتی هستند/ مدارسی که دارای پایگاه تغذیه سالم )چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه

 . است12  سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 6ایي چه لیست ضبهل 

 سػبیت ) اهتیبص 3 اهتیبص ٍتجْیضات الصم سا داسد 1پبیگبُ تغزیِ سبلن هَجَد است / اگش فضبي فیضیىی ثِ ػٌَاى ثَفِ ثْذاضتی

هجوَػب  ( یه اهتیبص50 تب 48 یه اهتیبص، سدیف 45، 43، 34سدیف یه اهتیبص،   چه لیست ثبصسسی اص ثَفِ هذاسس33، 18، 12سدیف 

  اهتیبص4

  ػذم ػشضِ هَاد )   چه لیست ثبصسسی اص ثَفِ هذاسس ثبضذ31 14ٍسدیف اسائِ ٍ فشٍش هَاد غزایی ٍ ًَضیذًی ّب ثبیذ هغبثك ثب

 دس هؼشؼ دیذ داًص 5/0 ٍ غیش هجبص 5/0، ًػت دستَسالؼول هَاد خَساوی هجبص 1غزایی غیش هجبص دس پبیگبُ تغزیِ سبلن

 .( اهتیبص 2جوغ - آهَصاى

  ًظبست ٍ ثبصدیذ هٌظن هغبثك دستَسالؼول ثْذاضتی پبیگبُ تغزیِ سبلن ٍ تؼبًٍی ّبي هذاسس ٍ ثشًبهِ صهبى ثٌذي تَسظ هشالت

ثبیذ  (5/0)ثَْسص/ آهَصش ٍ پشٍسش/ ٍ ّوچٌیي تَسظ وبسضٌبسبى هؼبًٍت ثْذاضتی ( اهتیبص5/0)ساثظ ثْذاضتی هذسسِ/ سالهت

 .( اهتیبص1جوغ )اًجبم ضذُ ٍ هذاسن هَجَد ثبضذ

  ٍ هؼبیٌبت وبسوٌبًی وِ دس تْیِ ٍ تَصیغ هَاد غزایی دخبلت داسًذ ثبیذ هَجَد ٍ ًطبى دٌّذُ هؼبیٌبت هٌظن ٍ دٍسُ اي ثبضٌذ

 ًین اهتیبص ٍ  4سدیف  ( چه لیست ثبصسسی اص ثَفِ هذاسس36 ٍ 13، 11، 10 ٍ 9، 7 ، 4سدیف هغبثك  ).ًىبت ثْذاضتی سا سػبیت ًوبیٌذ

 ( اهتیبص2هجوَػب  ) اهتیبص0.25ٍ ثمیِ هَاسد ّشوذام

  ٍ ثشاي آهَصش ٍ تطَیك .... ٍجَد ثشًبهِ ّبي خبظ وِ ثِ سالهت داًص آهَصاى ووه ًوبیذ هبًٌذ جطٌَاسُ غزا، هٌبسجت ّبي تغزیِ اي

، یه یب دٍ 1داًص آهَصاى ٍ وبسوٌبى ثِ استفبدُ اص هَاد خَساوی سبلن ٍ استفبدُ ًىشدى اص هَاد خَساوی ون اسصش تغزیِ اي ثیطتش اص دٍ ثشًبهِ 

 . ٍ ػذم اجشاي ثشًبهِ ّبي فشٌّگ سبصي تغزیِ غفش اهتیبص5/0ثشًبهِ 

  56 ٍ 47، 26، 21، 20، 19، 16، 14 ًظبست ثش ًحَُ ي ًگْذاسي، تَصیغ ٍ هػشف هَاد غزایی دس هذاسس هغبثك ثب سدیف  

 ( اهتیبص0.25ّش وذام ) اهتیبص2چه لیست ثبصسسی اص ثَفِ هذاسس 



ثب تَجِ ثِ تفبّن ًبهِ ٍصساي هحتشم ثْذاضت، دسهبى ٍ اهَصش پضضىی ٍ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ٍ تبویذ ثش ثشًبهِ سیضي، اجشا، پبیص ٍ 

اسصضیبثی هذاخالت هَسد ًیبص ثشاي استمبء سالهت ٍ اهٌیت غزایی داًص آهَصاى ثب ّذف تسْیل دستشسی داًص آهَصاى ثِ ٍػذُ ّبي 

 .غزایی سبلن، ٍجَد پبیگبُ ّبي تغزیِ سبلن ٍیب تؼبًٍی ّبي آهَصضگبّی الصم است

 :ثَفِ ثْذاضتی ٍیب تؼبًٍی ّبي آهَصضگبّی است/ دس هَاسدي وِ هذسسِ فبلذ پبیگبُ ّبي تغزیِ سبلن

ثِ هٌظَس فشٌّگ سبصي ٍ ّوچٌیي آهَصش داًص آهَصاى، فْشست هَاد غزایی وِ هػشف آًْب هجبص ٍ یب غیش هجبص اػالم ضذُ است دس  -

 . هؼشؼ دیذ لشاس دادُ ضَد

  .ًظبست هذاٍم ثِ هٌظَس پیطگیشي اصهػشف ٍ ّوچٌیي ػشضِ هَاد غزایی وِ غیش هجبص اػالم ضذُ ، الصم ٍ ضشٍسي است -

ػشضِ هی ضَد ٍ یب داًص آهَصاى ... دس هَاسدي وِ هَاد غزایی دس هحلی خبسج اص هحیظ هذسسِ خشیذاسي ٍ یب تَسظ سشایذاس ٍ :  تَجِ

 .هَاد غزایی سا اص هٌضل ثِ ّوشاُ هی آٍسًذ ًیض آهَصش ٍ ًظبست ثش تَصیغ ٍ هػشف هَاد غزایی غیش هجبص، الصم ٍ ضشٍسي است

 

  :(هستندٍیب تؼبًٍی ّبي آهَصضگبّی بوفه بهداشتی / مدارسی که فاقد پایگاه تغذیه سالم )چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه
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فاقد پایگاه  )چک لیست بهبود تغذیه در مدرسه -  4

 (تغذیه 

 هطبّذُ هستٌذات 

 

2 

آیب فْشست هَاد غزایی ًٍَضیذًی سبلن ٍ هجبص لبثل 

ػشضِ دس هذسسِ هَجَد ٍ فْشست هَاد غزایی وِ 

ػشضِ آًْب غیش هجبصاست دس هؼشؼ دیذ داًص آهَصاى 

               خیش ُثللشاسداسد؟ 

 هطبّذُ ضشح ًظبست ٍ ثبصدیذ 

 

3 

ساثظ / آیب ًظبست ٍ ثبصدیذ تَسظ هشالت سالهت

ثْذاضت ٍ وبسضٌبسبى آهَصش ٍ پشٍسش ٍ هشوض 

ثْذاضت هجٌی ثش ػذم ػشضِ هَاد غزایی غیش هجبص اًجبم 

 هی ضَد؟ 

               خیش ُثل

"   
 آیب ثش هػشف هَاد غزایی ًظبست هی ضَد؟ 2 

               خیش ُثل

" 
 ي ّبيدىي وبلجبس ٍ ًَشس،ي ػذم هػشف سَسايآ 3 

  ضَد؟ي متيگبصداس دس هذسسِ سػب

 هطبّذُ هستٌذات 
 

2 
آیب هذسسِ ثشًبهِ خبغی ثِ هٌظَس آهَصش داًص آهَصاى 

          خیش ُ ثلٍ فشٌّگ سبصي تغزیِ سبلن داسد؟

 



 

 . است12  سَال ٍ هجوَع اهتیبصّبي ایي ثخص 5ایي چه لیست ضبهل 

 :ثَفِ ثْذاضتی ٍیب تؼبًٍی ّبي آهَصضگبّی هَجَد ًیست / اگش فضبي فیضیىی ثِ ػٌَاى پبیگبُ ّبي تغزیِ سبلن

  ِاهتیبص ٍ ٍجَد فْشست هَاد غزایی وِ 1دس هؼشؼ دیذ لشاس داضتي  فْشست هَاد غزایی ًٍَضیذًی سبلن ٍ هجبص لبثل ػشضِ دس هذسس 

 ( اهتیبص2هجوَع  ) اهتیبص 1ػشضِ آًْب غیش هجبصاست 

 اهتیبص ٍ ٍ تَسظ وبسضٌبسبى 1 اهتیبص، تَسظ وبسضٌبسبى آهَصش ٍ پشٍسش 1ساثظ ثْذاضت / اًجبم ًظبست ٍ ثبصدیذ تَسظ هشالت سالهت 

 ( اهتیبص3هجوَع  ) اهتیبص1ثَْسص هجٌی ثش ػذم ػشضِ هَاد غزایی غیش هجبص / هشوض ثْذاضت

  اهتیبص2ًظبست ثش هػشف هَاد غزایی هَسد استفبدُ داًص آهَصاى ٍ ّوچٌیي لموِ ّبي خبًگی  

 ( اهتیبص3هجوَع  )  اهتیبص1 گبصداس دس هذسسِ ي ّبيدىي ٍ ًَش اهتیبص1 وبلجبس  ، اهتیبص1 سيػذم هػشف سَس 

  ٍ ثشاي آهَصش ٍ تطَیك .... ٍجَد ثشًبهِ ّبي خبظ وِ ثِ سالهت داًص آهَصاى ووه ًوبیذ هبًٌذ جطٌَاسُ غزا، هٌبسجت ّبي تغزیِ اي

، یه یب دٍ 2داًص آهَصاى ٍ وبسوٌبى ثِ استفبدُ اص هَاد خَساوی سبلن ٍ استفبدُ ًىشدى اص هَاد خَساوی ون اسصش تغزیِ اي ثیطتش اص دٍ ثشًبهِ 

 . ٍ ػذم اجشاي ثشًبهِ ّبي فشٌّگ سبصي تغزیِ غفش اهتیبص1ثشًبهِ  

 


