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 به : تقدیم

اهههه   ههه   یاک شهههکه ب  هههمش مش متهههکه   ههه      هههک     یثهههک معلمهههکه اهههه   یهمهههه   

دل هکشهههکه  ا هههدش  ب عتههه  بهههه  شب هههد ه      یهههک   ب  ق یهههش هعههها    یدگک تهههکهد

 یههنبکشههد    ههکا ب  تههکه     ی ههکم یتههکه ه اههه  ب   یمههشب ب بهه ا   هه      بهه  نیههمعصهه ا  

  ههکه   هه    اشتتههکه مملهه   ب  اههش ب    ههک       یمجکهههد  هههک  یمههشب ب بهه ا  مههشش   

 بکد   ی  ه
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 :تشكر و قدرداني

 

 

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی اينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشه از همه كسانی كه طی اين ه از همه كسانی كه طی اين ه از همه كسانی كه طی اين دانيم كدانيم كدانيم ك
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 چكيده

 دنبال به سريع خيلی و شوند می اسانهر و نگران ها خانواده آيد، می ميان به كه «پديكولوز يا شپش» اسم

 خصوص به و نوجوانان و كودكان در بيشتر سر شپش افزايش.گردند می شپش اين بردن بين از براي راهی
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 بروز از پس درمان همچنين و پيشگيري خصوص در الزم آموزش فقدان دليل به كه دهد می رخ آموزان دانش

 سراغ به سر شپش كه هنگامی گذشته در.شوند می مواجه كالتیمش با ها خانواده اوقات اغلب در مشكل، اين

 خصوص اين در بسياري هاي راه اكنون اما بود، سر موي تراشيدن آن، از رهايی راه تنها آمد، می آموزان دانش

 كه مدارسی در.شود می ديگران به آن تسري و شدن بيشتر باعث آموزش عدم و اگاهی عدم كه دارد وجود

 دروس يادگيري براي بيشتري توانايی تنها نه آموزان دانش( سالم مدارس) شود می رعايت بهداشتی اصول

 قلبی، بيماريهاي از تا كند می كمك آنها به عمر تمام در كه آموزند می اي بهداشتی مطالب بلكه دارند، خود

 دوره معلمان توسط مدارس در بهداشت صحيح آموزش.كنند پيشگيري سرطان حتی يا و مغزي صدمات

 به بيماريها،دسترسی از پيشگيري و سالمت سطح ارتقاء با ارتباط در آموزان دانش آگاهی افزايش ديده،باعث

 با ارتباط برقراري توانايی سالم، رفتار بهداشتی، سرويسهاي و محصوالت بهداشتی، صحيح اطالعات

 .گردد می زندگی در هدف تعيين و گيري تصميم توانايی ديگران،افزايش

 از پيشگيري برنامه و بپردازند آموختن به سالم و امن محيطی در كه است آموزان دانش تمامی حق اين

 .شود می اجرا و طراحی مهم اين به كمك جهت ناخواسته جراحات و صدمات

شدم خصوص يكی از آنها  دانش آموزم به تعدادي از بنده در سال تحصيلی اخير متوجه مشكل شپش سر 

را درمان  شانرا به وسيله راهكارهاي عملی برطرف ساخته و شپش سر  آنهاگرفتم مشكل  بنا بر اين تصميم

 كنم.
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 :مقدمه 

 حشره اين كه فردي البته. است ترسناک واقعا مردم اكثر براي آور، چندش و خزنده حشره اين شپش، ديدن

 آدم اينكه از خجالت مثل. كند می تجربه هم را ترس از غير ديگري احساسات كرده، پيدا خود موهاي در را

 عذاب ها مدت تا هم شود می سر شپش به مبتال آنها فرزند كه والدينی. رسد می نظر به اي شلخته و كثيف

 .اند نبوده مسوولی و خوب مادر و پدر كنند می فكر چون دارند وجدان

 می شروع را خود انگلی زندگی انسان مژه و ابرو مو، روي كه است بدتركيب و كوچك اي حشره سر شپش

 شپش به ابتال كه اينجاست جالب. شود می پوست در شديد خارش احساس باعث حشره اين حركات. كند

 گزارش براساس اما. نيست خاصی سال و سن حتی يا كشور و قاره مخصوص و است جهانی پديده يك سر

 مدرسه هاي بچه متحده، ياالتا در شپش به مبتاليان اكثر آمريكا، در ها بيماري پيشگيري و كنترل سازمان

 اين. گيرند می شپش آمريكا در كودک ميليون 02 تا 6 ساله هر گويند می بهداشت متخصصان. هستند اي

 آينده و انسانی بزرگ سرمايه نوجوانان و كودكان.دبستان سنين در يعنی هستند ساله 00 تا 1 اكثرا كودكان

 بود خواهند فردا سالم جامعه گذار پايه امروز سالم كودكان پس هستند كشور سازان

 خدا هاي نعمت از زمين و هوا و آب است بخش لذت بهداشتی محيط در زندگی ، ماست دوم خانه مدرسه

 ها ميليون طبيعی طور به ما اطراف محيط در.  بكوشيم آنها بهداشت حفظ در بايد اين بنابر است وند

 شده زا بيماري توانند می شرايطی تحت شوند بدن وارد یطريق به ها ميكروب اين اگر ، دارد وجود ميكروب

 به را بهداشتی پيامهاي و نموده رعايت را فردي بهداشت خانه، در و مدرسه در پس.  كنند بيمار را انسان و

. فقير چه و ثروتمند چه شود، مبتال سر شپش به است ممكن اي بچه هر . دهيد انتقال نيز خود خانواده

 نكردن رعايت عالمت نه و است خانواده در اقتصادي و اجتماعی بد وضعيت نشانه نه سر شپش به ابتال اصوال

 بايد ديگر، فرد به فردي از حشره اين انتقال براي. كنند پرواز يا بجهند توانند نمی ها شپش. فردي بهداشت
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 روسري يا كاله زنند،ب دست هم موي به كه نفر دو مثال. باشد داشته وجود شخص دو اين بين نزديكی ارتباط

 را خود خزيدن طريق از حشره مواردي چنين در. بخوابند ملحفه و بالش يك روي يا بپوشند را يكديگر

 بچه در سر شپش بيماري كه است انتقال روش همين خاطر به دقيقا. شود می منتقل و دهد می حركت

 .دارند هم با ديزيا جسمی ارتباط آنها اغلب چون. شود می ديده بيشتر دبستانی هاي

 با و بكشند دراز جا يك اينكه يا بزنند حرف گوشی در و كنند نزديك هم به را خود صورت دارند عادت مثال

 زنگ درواقع دارد وجود او موهاي الي شپش كه شود می پيدا مدرسه در اي بچه وقتی. كنند بازي هم

 چنين در: »گويد می بيرن ليزا انمخ. آيد درمی صدا به بهداشت مربی و مدرسه مسووالن براي خطري

 خود موهاي بين حشراتی وجود تصور از ها بچه بيشتر چون. كرد آرام را بچه اول قدم در بايد موقعيتی

 بيماري انتقال منشا تا كرد صحبت آنها با كامل و دقيق خيلی بايد بعدي قدم در اما. شوند می زده وحشت

 كسانی چه با و مدرسه قسمت كدام در را خود استراحت ساعت ربيشت بچه اين پرسيد بايد مثال. شود كشف

. دارد اي ويژه اهميت هم دهد می انجام مدرسه در ورزشی چه موردنظر كودک اينكه ضمن در گذراند؟ می

 ورزشی تيم يك در كه اي مدرسه هاي بچه بين مشترک كاله يا لباس از استفاده نيز و بدنی برخورد چون

  .تاس رايج امري هستند

  مسئله بيان

 شپش كامل بردن بين از. باشد داشته هم آن درمان در ريشه شپش از مردم اكثر اضطراب و ترس علت شايد

 دليل به شود، می مبتال فردي وقتی متاسفانه .دارد احتياج طوالنی زمانی و زياد دقت به هايش تخم و

 دچار كه شود  می سر شپش متوجه فرد مانیز و كند می منتقل ديگران به را حشره اين راحتی به توجهی بی

  .است  كرده مبتال را نفر ها ده و گذشته اش  بيماري از ماه چند و  شده شديد  خارش
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 را بلندش موهاي چون كند، می مقاومت مو كوتاهی صندلی روي نشستن برابر در و ريزد می اشك دخترک

 ها بچه همه مدرسه، در اي بخشنامه براساس اما شود، پسرها شبيه خواهد نمی خودش گفته به و دارد دوست

 جمله از سر علت بدون و شديد خارش .است شده شايع شپش چون كنند، كوتاه كامال را موهايشان بايد

 پشت ناحيه در زردزخم و پوستی عفونت گاه شديد خارش اثر بر كه طوري  است، شپش به ابتال شايع عالئم

 مشكل يك بيشتر بلكه دانست، بهداشتی مشكل يك توان نمی را شپش. شود می ايجاد گوش پشت و سر

 اقدامات از و بگيرد قرار درمان تحت فرد و شود مراجعه پزشك به موقع به اگر چون است، فرهنگی

 .شد خواهد جلوگيري ديگران به آن انتقال از ببرد، بهره پيشگيرانه

 و كند می منتقل ديگران به را حشره اين راحتی به توجهی بی دليل به شود، می مبتال فردي وقتی متاسفانه

 نفر ها ده و گذشته اش  بيماري از ماه چند و  شده شديد  خارش دچار كه شود  می سر شپش متوجه فرد زمانی

 .است  كرده مبتال را

 توصيف وضع موجود 

ل شپش سر در در سال تحصيلی اخير با مشك زهرا وظيفه دار مراقب بهداشت آموزشگاه ابتدايی اينجانب

در آموزشگاهی كه در آن مشغول به مواجه شدم. تعدادي از دانش آموزانم و بخصوص يكی از آنها به نام ....

 یانآموز دانشخدمت بودم بيشتر دانش آموزان بهداشت فردي را رعايت می نمودند ولی در بين آن ها 

آن  ارتباط كه بود شده باعث مسئله اين و ندداشت دهنده آزار بوي و ند بود كثيف و نامرتب بسيار كه داشتم

همان گونه كه مستحضريد يكی از .ندبود داده دست از را خود نفس به اعتماد و شود مختل ها بچه با ها

 عوامل شپش سر در دانش آموزان و انتقال به ديگران همان محيط آلوده است.

 بر عالوه مدرسه در آموز دانشو  دارد كودک سالمت در را نقش مهمترين مدرسه خانواده، از بعد از آنجا كه

 بر عالوه رفتارها اين آموزد می را جديد رفتارهاي و ها نگرش ها، دانش نوشتن و خواندن مهارت يادگيري
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 براياينجانب تصميم گرفتم . دارد جامعه و خانواده سالمت در كننده تعيين نقش فردي، سالمت بر تاثير

دانش آموز نامبرده دانش آموزان و باالخص طرف ساختن مشكل شپش در و بر آموزان دانش سالمت توسعه

 اقدام پژوهی خود را آغاز نمايم.

 

  

 

 یافته های تحقيق

 زندگی انسان سر پوست روي در كه هستند رنگ خاكستري معموالً و كوچك انگلی حشرات ها، شپش.0

 .كنند می

 .ندارد پرواز براي بال و است متر ميلی 1 ات يك حدود كند، می زندگی سر روي در كه شپشی بدن طول.2

 .دارد را سر موي به چسبيدن توانايی كه است پا 6 داراي شپش.1

 .ندارند را سر پوست داخل به ورود امكان حشرات اين.2

 .دارد بيشتري شيوع ساله 00 تا 2 بين نوجوانان و كودكان بين در سر شپش.1

 .شود می ديده انپسر از بيش دختران بين در سر شپش شيوع.6

 .است مدرسه سنين در سر شپش افزايش زمان.2

 .دارد وجود ديگر فرد به فردي از انتقال امكان و است واگيردار نوعی به سر شپش.8
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 .يابد انتقال ديگر فردي سر به سر يك از شپش يك كه كشد می طول ثانيه 11 حدود.9

 .است پذير امكان بالش و شانه كاله، طريق از شپش سرايت.01

 سرايت ها گوش پشت تا و سر در زخم كه حدي تا است زياد بسيار خارش سر، شپش به شيوع عالمت.00

 .كند

 .دارد وجود ديگر افراد به انتقال امكان اطرافيان و ها خانواده توجهی كم علت به .02

 .گذارند می كودكان موي و سر روي تخم 16 تا 8 روزانه ها شپش.01

 

  کودکان در سر شپش بروز از گیریپیش برای هایي روش

 .كنيد مراجعه پزشك به سريعا سر، سطح در خارش بروز صورت در.0

 .شود می شروع ها گوش اطراف و سر پشت از خارش معموال.2

 اجتماعی و خانوادگی فردي، كامل بهداشت رعايت.1

 در را كودكان سر موي زديدبا لذا گيرد، می قرار چشمان از دور كه چسبد  می سر موي از قسمتی به شپش.2

 .دهيد قرار كار دستور

 .كنند می تجويز پزشكان كه است شامپوهايی از استفاده سر، موي شپش بردن بين از هاي راه از يكی.1

 .نشود استفاده شپش به مبتال افراد شانه و ملحفه بالش، از.6

 .كند می كمك شپش از پيشگيري به نيز روز هر استحمام.2
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 كنند آويزان يكديگر روي را خود گرم هاي لباس و ها كاپشن سال سرد فصل در نبايد مدارس در آموزان دانش

 انتقال و ازدياد باعث كار اين زيرا كنند، تلمبار يكديگر روي را خود هاي لباس تمام ورزش زنگ در اينكه يا و

 .شود می سالم افراد به شپش

 مدارس بهداشت اهميت

 هاي سال آن در كودک كه نمايد می فراهم را محيطی آموزش، براي اجتماعی، ساختار يك عنوان به مدرسه

 عمرش از سال شش كند می آغاز را دبستان كودک، كه هنگامی. كند می سپري را خود زندگی حساس

 سالمتی، كننده تهديد خطرات با و محيط با و وارد مدرسه اجتماعی واحد به خانه محيط از و است گذشته

 از عضوي عالوه به است، مدرسه كوچك جامعه افراد از فردي مدرسه، در كودک. كند می پيدا بيشتري تماس

 در خدمات ارائه با لذا دهد می تشكيل را واجتماع جامعه ها آن مجموع كه باشد می نيز خانواده يك اعضاء

 كلی راهبرد و بهداشتی سياست در مدارس بهداشت. يابد می گسترش نيز جامعه به بهداشتی خدمات مدارس

 اهميت و جايگاه اجتماعی رفاه و توسعه هاي برنامه مجموعه و كشور درمانی بهداشتی هاي گذاري سرمايه

 :زيرا دارد ويژه

 يادگيري بر عالوه مدرسه در آموز دانش. دارد كودک سالمت در را نقش مهمترين خانواده از بعد مدرسه  

 .آموزد می را جديد رفتارهاي و ها نگرش اطالعات، نوشتن، و خواندن مهارت

 اشتغال تحصيل به معلم 911111كنار در كشور سراسر آموزشگاه 9211 در آموز دانش ميليون 08 از بيش

. دارند استقرار كشور روستايی نقاط در ابتدايی مدارس ويژه به مدارس از سوم دو به نزديك عالوه به دارند،

 .باشد می مدارس بهداشت اهميت بيانگر مدارس استقرار و پراكندگی وضعيت و آموزان دانش جمعيت كثرت

 تسهيالت و امكانات فاقد كشور مدارس از تعدادي هنوز اخير، هاي سال هاي موفقيت و ها تالش رغم علی  

 هاي بيماري هنوز همچنين باشند نمی برخوردار الزم استانداردهاي از آموزشی فضاهاي و باشند می بهداشتی
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 انگلی، هاي بيماري عروقی، و قلبی شنوايی، اختالالت دندان، و دهان چشم، مختلف هاي ريبيما واگيردار،

 مشكالتی موجب و كند می تهديد را آموزان دانش سالمت رفتاري، اختالالت باالخره و اي تغذيه كمبودهاي

 دانش تمشكال رفع و موقع به شناخت كه حاليست در اين و شود می ها آن تحصيلی افت و فراگيري در

 .بود خواهد آنها آموزش پيشرفت و سالمت بهبود در سنجيده و موثر اقدامی آموزان،

 به آموزان دانش آموزشی يا و فيزيولوژيك اجتماعی، روانی، نيازهاي زندگی اوليه مراحل از يك هر در اگر

 دشواري به يا و نيست پذير امكان شده ايجاد عوارض جبران زندگی بعدي هاي دوره در نشود تامين موقع

 براي كه آنست اصولی راهكار بعد، نسل تكامل و بهبود و نسل يك توسعه و رشد براي شود می جبران

 .شود گذاري سرمايه مدارس بهداشت

 حضور يادگيري جهت كامل آمادگی با مشخص هاي مكان در معين زمان در كشور جمعيت سوم يك قريب

 تر سهل را بهداشتی اهداف به دستيابی هدف، هاي گروه به رسیدست سهولت بر عالوه امر اين كه يابند می

 .سازد می

 مطلوب اثرات مناسب مراقبتی و بهداشتی امكانات از( اجتماعی و فردي بعد در) آموزان دانش برخورداري

 ناموجه افت از جلوگيري با و رساند می حداكثر به را ها آن دريافتی و درک نيروي جمله از دارد، بسيار

 .كاهد می وسيع هاي سرمايه اتالف از نتيجه در و يلیتحص

 مدارس بهداشت تعریف

 تشخيص، منظور به كه اقداماتی مجموعه از عبارتست مدارس بهداشت بهداشت، جهانی سازمان تعريف طبق

 در نحوي به كه كاركنانی از آندسته و آموزان دانش معنوي و اجتماعی روانی، جسمی، سالمت ارتقاء و تامين

 و مقاطع در كه است افرادي كليه آموز، دانش از منظور. آيد می در اجرا به دارند قرار آموزان دانش با رتباطا
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 اشتغال تحصيل به كشور هاي آموزشگاه در دانشگاهی پيش تا دبستانی پيش از مختلف تحصيلی هاي پايه

 .دارند

 كلی اقدام پژوهی هدف 

در راستاي برطرف  ... جسمی سالمت ارتقاء و درمان خيص،تش از عبارتستاين اقدام پژوهی  كلی هدف

  دانش آموزاننمودن شپش سر 

 اختصاصی اقدام پژوهی اهداف

 آموزان دانش بهداشتی رفتارهاي و نگرش آگاهی، سطح ارتقاء

 آموزان دانش والدين و مدارس كاركنان بهداشتی عملكرد و نگرش آگاهی، سطح ارتقاء  

 آموز دانش نوجوانان و كودكان رد سالمت به ميل ايجاد  

 .شود ها آن ثانوي طبيعت كه نحوي به زيستن سالم هاي مهارت تمرين آموزش،  

 مدارس محيط بهداشت و ايمنی وضعيت بهبود  

 گرد آوری شواهد یك

چه ميزانی و تاچه  پرسيدم می تعداد ياز دانش آموزان نامرتب و بخصوص... از وقتی در كالس مورد نظر 

 ه اي نظافت را رعايت ميكند متوجه گرديدم اصال به موازين بهداشتی پايبند نيست و رعايت نميكند انداز

 براي را موضوع اهميت پزشكی  هنگفت هاي هزينه همچنين واحاديث علمی داليل بيان با كردم می سعی

  .  كنم روشن او
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 – لباسها بهداشت رعايت عدم – هدهند آزار بوي – كثيف و نامناسب ظاهر و بهداشت رعايت عدمهمچنين 

دانش آموزانی كه بهداشت را رعايت نمی  در اضطراب و نگرانی و او از ها بچه كردن دوري و دندان – مو

 خود تنبلی و والدين رسيدگی عدم مشكلمن نظر به مؤثربرايجادمسئله عوامل مهمترين.و  كردند مشهود بود

 نتيجه اغلب ديگر بهداشتی با دانش آموزان صحبت می كردمبود.همچنين وقتی درباره مسائل  آموز دانش

 راه آن براي گرفتم تصميم بنا بر اين. . بهداشت را رعايت نمی كرد   مدتی از وبعد شد نمی حاصل خوبی

 .كنم پيدا حلی

 پيشنهادی های حل راه

 و  داد آموزش را ارك اين انجام وضرورت نظافت شخصی صحيح روش آموزان دانش به ابتدايی ي دوره از بايد

 اوليا نظر زير خانه در آموزان دانش تا شود گذاشته آموزان دانش اولياي براي بهداشت آموزش جلسات

 موارد بهداشتی را رعايت نمايند. بتوانند

از طريق مصاحبه با افراد كليدي آموزشگاه و مطالعه كتب و  به رعايت بهداشت  ...براي عالقه مند شدن 

 رنت به مطالب فوق دسترسی پيدا كردم.تحقيق در اينت

 حادثه يا شپش سر باره در توضيح آمده، پيش هاي موفقيت و ها فرصت از گيري بهره با بهداشت آموزش( 0

 .باشد شده مبتال آموزان دانش از يكی كه زمانی

 انتو می مثال مختلف، هاي پايه دروس هاي كتاب در يا درسی كتب در بهداشتی، مطالب گنجاندن( 2

  بياموزند آموزان دانش به را بهداشت   مسايل ساير و درصد ها، ميزان ها، نسبت بوسيله
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 ها كتاب اين مطالب كه ومعلمين، آموزان دانش براي بهداشت آموزش منبع، هاي كتاب از استفاده( 1

 هدف وهگر براي مدارس بهداشت با مرتبط هاي فعاليت مجموعه و اطالعات ارائه براي مناسبی راهنماي

  باشند می

 كالس در جمعی دسته آموزش( 2

 در كالس ها بحث برگزاري طريق از آموزش( 1

 111 و فيلم پوستر، عكس، پمفلت، مثل آموزشی كمك وسايل از استفاده( 6

 آموزان دانش مشكالت حل براي مشاوره و فردي هاي آموزش( 2

 مثل مختلف هاي روش از استفاده با موزانآ دانش توسط آموزش كه همساالن، آموزش روش از استفاده( 8

 .شود می انجام 111 و نقش ايفاي نمايش، اجراي

 آموختن براي اجرا عملی، هاي آموزش( 9

 گوناگون هاي نمايشگاه تشكيل( 01

 علمی گردش( 00
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 خاب راه حل نتا

 با هماهنگی والدين و مسئولين مدرسه فيرزوه به پزشك ارجاع داده شد..0

 كند. رعايت دقت به فردي بهداشتی اصول.شد كه ترغيب  ...2

 .شوند شو و شست و تعويض منظم طور به ها لباسبه مادرش گفته شد كه .1

 .شوند اتو شو و شست از پس ها لباس.به مادرش گفته شد كه 2

 .می شد جوشانده جوش آب در همواره ... لباس.با هماهنگی والدين 1

 انجام آنها هاي خانواده و آموزان دانش براي مدارس در بايد سر شپش با مقابله و پيشگيري براي الزم آموزش

 .باشد داشته وجود درمان و مقابله امكان بيماري، چنين بروز صورت در تا شود

 هستند كم آنقدر نيز مدارس بهداشت مربيان تعداد و شود نمی انجام مدارس تمام در آموزش اين متأسفانه

 است شايع دنيا در پديكلوز بحث.گيرند نظر در آموزان دانش سالمتی براي را كافی زمان و وقت توانند نمی كه

 در آموزان دانش معاينه و والدين آموزش .ندارد ارتباط اجتماعی طبقه به و شود می مشاهده جوامع همه در و

 هاي خانه يزن روستاها در شود؛ می انجام پيوسته طور به اقدام اين و دارد قرار پرورش و آموزش برنامه

 .دهند می انجام را كار اين بهداشت،

به دانش آموزان تميز و  ...جلب توجه و همچنين  نمودم  مادرشصحبت با  شروع به    ...عالوه بر تذكر به 

 را سر منشا كار خود قرار دادمشاخص كردن آنها 



 

ه می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این فایل فقط برای مشاهداین 

اسمان مراجعه اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید .

19  

 

ه بهداشت در كالس توجه من سعی در جلب اعتماد او می كردم و آموزش هاي الزم را به او می گفتم و ب

داشتم و بچه هاي تميز را تشويق می كردم كه در او ايجاد انگيزه می كرد و كوچكترين رفتار مثبت او را 

 تشويق می كردم.

 2 گرد آوری شواهد

 پس از گذشت چند ماهی از انجام راه حل پيشنهادي نتايج زير نيز حاصل گرديد:

 .بهداشت تجربيات و علم كسب لدلي به بهتر سالمتی از ... برخورداري 

 كار روزهاي ندادن دست از يا و افزايش وظايف، موثرتر انجام لحاظ، به كالسی هاي فعاليت در موفقيت

 انجام گرفت. ...در  مطلوبتر سالمتی از مندي بهره بخاطر

 ... توسط شده آموخته هاي مهارت و بهداشتی اطالعات انتقال بدليل اجتماع و خانواده بهتر زندگی كيفيت 

 .ها آن به

 كالس هاي بهداشت و فعاليت هاي بهداشتی در ... فعال حضور

 و همچنين:

 شده بودند. ها بيماري از پيشگيري و سالمت ارتقاء به مربوط مفاهيم درک به قادر ...( 0

 خود انايیتو بهداشت دهنده ارتقاء خدمات و محصوالت و بهداشتی ارزش با اطالعات به دستيابی براي ...( 2

  می داد نشان را

 . می داد نشان را خود توانايی سالمتی خطرات دهنده كاهش و سالمت بهبود رفتارهاي به عمل براي  ...( 1

 .كند تحليل و تجزيه را ها فنآوري و ها رسانه فرهنگ، مثل بهداشت بر گذار اثر عوامل كه بودند قادر ...( 2
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 نشان را بهداشت توسعه و بهبود براي فردي بين ارتباط هاي مهارت از دهاستفا راستاي در خود توانايی ...( 1

 . می داد

 .  می داد نشان اجتماع و خانواده فردي، بهداشت از حمايت جهت را خود توانايی ...( 6

 

 گيری نتيجه 

رطرف به طور كامل ب ...مشكل شپش سر   كه رسيدم نتيجه اين به ... از وسوال كالس وضعيت بررسی از پس

بهداشت را   كرد می سعی كالس ... بيشتر زيرا است بوده آميز موفقيت       گرفته كار به روششده بود و 

 تقويت ديگر مهم موضوع.  داد می انجام را كار اين صحيح باروش آنها كه بود اين مهم موضوع و رعايت كند

 .بود شده ايجاد ... در ،كه بود سالمتی در آن اهميت و بهداشت موضوع به نسبت ودينی علمی نگرش

 مدارس بهداشت اهداف تحقق برای اساسي راهبردهای

 جامعه و مدارس آموزان، دانش نيازهاي مبناي بر اثربخش و كارآمد نظام طراحی

 مدارس بهداشت هاي برنامه زمينه در بخشی بين هماهنگی ساماندهی

 مدارس بهداشت هدف هاي گروه یدرمان بهداشتی، خدمات ارائه كيفی و كمی بهبود و توسعه

 مدارس بهداشت اطالعات نظام ساماندهی

 مدارس بهداشت خدمات ارائه در مردم و غيردولتی و دولتی هاي سازمان مشاركت جلب ساماندهی

 مدارس كاركنان و والدين آموزان، دانش به بهداشت آموزش كيفی بهبود  
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 مدارس بهداشت دماتخ به مدارس كاركنان و آموزان دانش دسترسی تامين

 مدارس بهداشت خدمات ارائه زمينه در كاركنان توانمندي افزايش

 مدارس بهداشت نياز مورد مالی منابع و انسانی نيروي تقويت و توزيع جذب، تربيت، ساماندهی

 مدارس بهداشت ارزشيابی و پايش نظام ساماندهی

 

 

 مدارس بهداشت خدمات كلی اصول

 مراقبت مدرسه، در بهداشت آموزش كلی محور چهار در را مدارس هداشتب هاي فعاليت و ها برنامه

 دانش تغذيه بر نظارت مدرسه، محيط بهداشت و ايمنی بر نظارت و تدارک آموزان، دانش درمانی بهداشتی

 زير شرح به مدارس بهداشت هاي برنامه كلی عناوين. داد قرار مطالعه مورد و مطرح مدرسه در آموزان

  باشد می

 مدارس بهداشت وزشآم

 مدرسه درون هاي برنامه طريق از آموزان دانش والدين و مدارس كاركنان آموزان، دانش به بهداشت آموزش 

 از خارج هاي برنامه طريق از آموزان دانش والدين و مدارس كاركنان آموزان، دانش به بهداشت آموزش

 .مدرسه
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 آموزان دانش درمانی و بهداشتی مراقبت

 دانش از روشنی عملی تعاريف بايد آموز دانش به درمانی و بهداشتی خدمات ارائه جهت اقدام نهگو هر براي

 هاي شاخص نيازمند امر اين انجام براي و باشيم داشته درمانی و بهداشتی هاي مراقبت به نيازمند آموز

 هاي فعاليت قالب در درمانی بهداشتی خدمات ارائه بنابراين. هستيم مداخله معيارهاي و آموز دانش سالمت

 : باشد می اجرا قابل زير

 ثبت و تشكيل و( دبستانی پيش ترجيحا) ابتدايی اول پايه به ورود هنگام آموز دانش سالمت ارزيابی

 .مشكل رفع براي هنگام به مداخله منظور به او بهداشتی شناسنامه

 منظور به آموز دانش بهداشتی( پرونده) شناسنامه اجراي دستورالعمل براساس اي دوره معاينات انجام

 .بهداشتی مراقبت

 درمان و ارجاع بيماريابی، هدف با بهداشتی متناوب معاينات

 مزمن هاي بيماري به مبتاليان مثل ويژه هاي مراقبت نيازمند آموزان دانش از مراقبت

 اگهانین هاي بيماري و ها زخم حوادث، مثل اوليه هاي كمك به نياز صورت در فوري هاي مراقبت

 درمانی بهداشتی مراكز از مرجوعی و شده ارجاع موارد پيگيري و گزارش و ثبت

 مدرسه محیط بهداشت و ایمني بر نظارت تدارك،

 :باشد می تاكيد مورد زير خدمات مناسب فيزيكی محيط از استفاده و نگهداري تامين، براي

 .مدرسه بهداشتی يزاتتجه و تاسيسات و فيزيكی محيط براي الزم استانداردهاي رعايت

 مدرسه محيط بهداشتی امكانات از مناسب نگهداري بر نظارت و مديريت اعمال
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 .موجود بهداشتی امكانات از مناسب استفاده بر نظارت و مديريت اعمال  

 آموزان دانش تغذیه بر نظارت

 است شده يزير برنامه و هماهنگ هاي فعاليت مجموعه مستلزم مدرسه سنين در كودكان تغذيه بهبود

 اقدام دو تواند می مدارس كاركنان و والدين آموزان، دانش به صحيح هاي آموزش پناه در مدارس بهداشت

 :دهد انجام مدرسه سنين تغذيه بهبود در را زير اساسی

 .مدرسه اطراف و داخل در آموزان دانش به غذايی مواد توزيع و عرضه نحوه بر نظارت اول

 آموزان دانش در مناسب غذايی عادات ايجاد براي سالم و مغذي غذايی مواد عرضه دوم  

 

 

 

   مدارس در بهداشت آموزش

 كامل رفاه از است عبارت سالمت: كند می تعريف شرح بدين را سالمت كلی مفهوم بهداشت جهانی سازمان

 تعريف هاينگون را آموزش و است بيماري يا عليلی فقدان فقط نه و معنوي و اجتماعی روانی، جسمی،

 اطالع كسب نحوه بر كه فرايندهايی و تجربيات و عوامل تمام به كه است كلی اصطالح يك آموزش: كنند می

 .است مربوط دارند نفوذ افراد رفتار تغيير و ها مهارت پرورش و فكر طرز و

 بهداشت آموزش: است شده تعريف چنين وود دكتر وسيله به بهداشت آموزش ميالدي 0926 سال در

 موجب و بوده موثر جامعه افراد رفتار و تلقی طرز دانش، بر مطلوبی نحو به كه است تجربياتی موعهمج
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 است تعليمی روش خود كلی معناي و مفهوم در بهداشت آموزش شود می نژادي و اجتماعی فردي، سالمت

 موثر، نقش جامعه يا خانواده فرد، بهداشت مطلوب رفتار و عادات بهبود و ايجاد در توان می آن طريق از كه

 .داشت اي فزاينده و مفيد

 مدارس بهداشت آموزش اهداف

 اهداف آموزش، و بهداشت: كند می تشريح چنين بهداشت آموزش كسب در را مدارس نقش( Kolbi) كولبی

 هدف دو اين به دستيابی كه هستند مطلوب و همگانی راههاي از يكی مدارس و هستند بهم وابسته و مرتبط

 برخوردار جوامع بهداشت تقويت و  حفظ براي كارآمد نظام و كاركنان تسهيالت، از مدارس آورند می همفرا را

  هستند

 : از عبارتند مدارس بهداشت آموزش اهداف

 .اجتماعی و فردي بهداشت و علم فلسفه باره در شناخت افزايش  

 .ها آن سالمت بر موثر رفتارهاي اتخاذ به نسبت نگرش بهبود

 .بهداشت در موثر رفتارهاي ايجاد در افراد تمايالت و ها مهارت تتقوي  

 .كنند می زندگی آن در كه اي جامعه و خانواده بهداشت گسترش و  حفظ در افراد هاي مهارت گسترش

 داشته بهداشت از صحيح دركی خود جامعه اجتماعی و اقتصادي شرايط به توجه با جوان افراد خالصه، بطور

 موجود امكانات از و بگذارند تاثير خود جامعه بهداشت بر احسن نحو به تا كنند تالش بايد ها آن. باشند

 .نمايند تالش فعاالنه خود مدارس بهداشت ارتقاء جهت در كرده استفاده
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 به نيل براي مكان ترين مناسب مدرسه بهداشت، آموزش هاي برنامه اجراي براي مكان بهترين مدرسه  ـ

 :دهند می ارائه مهم اين اثبات در را زير داليل دانشمندان و باشد می تبهداش آموزش اهداف

 .دارد وجود كافی حد به آموزشی امكانات و تجهيزات و انسانی منابع

 .دارد تاثير برنامه بهتر اجراي بر آموزان دانش موظف حضور  

 .آموزان دانش كثرت

 .جامعه و خانواده اعضاء به ها آموخته و ها پيام انتقال

 مدارس بهداشت آموزش های روش و سازماندهی

 ما ملی، سطح در. بود خواهد دشوار درگير، افراد مناسب آموزش بدون مدارس، در گذار تاثير بهداشت ارتقاء

 ريزان برنامه و سياستگذاران كنندگان، ارائه خدمت، گيرندگان آگاهی ارتقاء جهت هايی برنامه نيازمند

 دوره و دارند نياز آموزش نوع چه كسانی، چه مدارس بهداشت ارتقاء منظور به كنيم مشخص بايد. هستيم

 . شود سازماندهی چگونه معلمين و مربيان براي آموزشی هاي

 مدارس طریق از بهداشت ارتقاء راههای 

 .است بهداشت ارتقاء بناي سنگ بهداشت آموزش بهداشت، موثر آموزش آوردن فراهم توسط( 0

 .خود مدرسه جامعه براي بهداشتی محيطی تامين توسط( 2

 .مدرسه جامعه براي ممكن بهداشتی خدمات موثرترين آوردن فراهم توسط( 1

 بهداشت مروج مدارس گسترش و ايجاد
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 در ها سازمان بوسيله كننده حمايت هاي فعاليت انواع بهداشت، مروج مدارس به مدارس همه تبديل براي

 براي و( 01) كند تامين را نيازها اين تواند نمی تنهايی به بخشی اي سازمان هيچ. دارد ضرورت مختلف سطوح

 :برداريم را زير هاي گام بايد منظور اين

 هر بنابراين است انسان اساسی حق يك آموزش. يابد گسترش بايد آموزشگاهی تحصيالت گذاري سرمايه( 0

 را اي توسعه نيازهاي و. كند فراهم را مدارس در سنی هاي گروه همه آموزش بايد برنامه اين داوطلب كشور

 بايد شرايطی و شوند برخوردار بايد مطلوب زندگی يك از نيز ذهنی و جسمی معلول كودكان و نمايد تامين

 .گردد تسهيل جامعه در ها آن فعال مشاركت و شود تقويت ها آن نفس به اعتماد و منزلت كه شود فراهم

 .يابد وسعهت بايد آموزش در دختران كامل مشاركت( 2

. نمايد فراهم كاركنان براي سالم كاري محيط و آموزان دانش براي سالم آموزشی محيط بايد مدرسه هر( 1

 نمايد، محافظت عفونی هاي بيماري برابر در و كند فراهم را بهداشتی امكانات و سالم آب: بايد مدرسه محيط

 .نمايد امتناع مخدر مواد و توتون فمصر واز كند حفاظت خشونت و اذيت و آزار تبعيض، مقابل در

 .سازد قادر زندگی هاي مهارت گرفتن فرا در را تحصيلی سطوح همه نوجوانان و كودكان بايد مدرسه هر( 2

 موثر بطور بهداشت مداخله براي پايگاهی و بهداشت ارتقاء براي ورودي دروازه عنوان بايد مدرسه هر( 1

 ودر كنند درمان موثرند وقتی كنند پيشگيري است پذير امكان كه زمانی در بايد مدارس. نمايد فعاليت

 تهيه مغذي و سالم غذاي بايد مدارس. دهند ارجاع را كاركنان و كودكان بهداشتی شايع مشكالت الزم مواقع

 را آموزان دانش تكامل و رشد و نموده پيشگيري ها بيماري از كنند مبارزه ها ريزمغذي كمبود با و كنند

 برنامه آميز مخاطره رفتارهاي و مجاز غير داروهاي مخدر، مواد دخانيات، مصرف كاهش براي. هندد بهبود
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 هاي بيماري تنفسی، دستگاه پوست، انگلی، هاي بيماري امكان حد تا همچنين. نمايند تدوين پيشگيري

 .دهند ارجاع اسبمن درمان براي و داده تشخيص را وروانی دندان و دهان شنوايی، بينايی، مشكالت عفونی،

 كردن توانا آموزش، براي منابع تامين: شود اقدام مدارس كاركنان و معلمين توانمندي افزايش جهت( 6

. است الزم آموزان دانش آموزشی و بهداشتی نيازهاي كردن اداره براي مديران و مدرسه كاركنان معلمين،

 .است ضروري خودشان سالمت بودبه براي ها آن جهت امكانات و ها فرصت ساختن فراهم همچنين

 هاي وزارتخانه بين فعال همكاري تقويت: مختلف هاي بخش همكاري و هماهنگی و تخصيص شناسايی،( 2

 و مسئوليت شفاف خطوط كردن تعيين و ها سازمان و ها وزارتخانه ساير و بهداشت و پرورش و آموزش

 .گيرد صورت بايد مدارس جامع هاي برنامه براي پاسخگويی

 براي جامعه توسط تقويت و حمايت: كنند همكاري مدرسه و جامعه بايد آموزش و بهداشت تقويت براي( 8

 ها خانواده و كودكان سالمت بهبود براي جامعه و مدرسه و خانواده بين جانبه سه همكاري و مدرسه توسعه

 نقش جامعه كل توسعه و بهداشت ترويج براي ها برنامه در آموزان دانش و مدرسه فعال مشاركت همچنين

 .كند می ايفا را مهمی

 ارزشيابی و پايش طراحی، خوب بايد مدارس بهداشت هاي برنامه مطلوب، نتيجه و  مطمئن انجام براي( 9

 .شود

 مدارس در تغذیه

 مهم محورهاي از يكی عنوان به مناسب تغذيه باشد می سالمتی هاي پايه ترين اساسی از يكی مناسب تغذيه

 مطلوب توزيع و نگهداري كودكان، به مناسب غذايی رژيم ارائه. است بوده توجه مورد مدرسه بهداشتی

 هايی محل مدارس برخی در است مهم بسيار مدرسه در غذايی مواد توزيع و نگهداري محل كنترل همچنين
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 عرضه یغذاي مواد نوع كنترل براي كه است شده ايجاد آموزان دانش به غذايی مواد عرضه و فروش براي

 از نيز مدرسه اطراف در گرد دوره فروشندگان چند هر. است مناسبی بسيار فرصت آن بودن بهداشتی و شده

 تواند می مدرسه آموزان دانش تغذيه بهبود راستاي در باشد می آموزان دانش تغذيه بهداشت در اساسی نكات

 :دهد انجام را زير اقدامات

 مواد بندي تقسيم باره در تواند می آموزان دانش جنس و سن بحس بر مدرسه: تغذيه بهداشت آموزش( 0

 مواد مصرف و طبخ نگهداري، تهيه، نحوه يادگيري، و رشد و تغذيه نقش بدن، در مغذي مواد نقش غذايی،

 اي ارزنده هاي آگاهی غذايی مواد توزيع و تهيه مراكز بهداشت و آموزان دانش اي تغذيه مشكالت غذايی،

 .كند ارائه

 (ها وعده ميان و وعده) مناسب هاي زمان در غذا خوردن به آموزان دانش تشويق( 2

 بهبود براي والدين با مذاكره و ومداخله آورند می مدرسه به خود با آموزان دانش كه غذايی مواد كنترل( 1

 .ها آن

 منطقه درمانی بهداشتی مراكز با همكاري همچنين شود، می توزيع مدرسه در كه غذايی مواد بر نظارت( 2

 مدرسه اطراف غذايی مواد عرضه كنترل براي

 .بهداشتی  ـ پزشكی معاينات براي دارند سروكار غذايی مواد با افراديكه هدايت و نظارت( 1

 .غذايی مواد كننده عرضه بهداشتی و مجاز هاي محل از خريد براي آموزان دانش ترغيب و تشويق( 6

 .غذا صرف از بعد و قبل ويژه به كودكان فردي بهداشت رعايت بر نظارت و آموزش( 2

 .درمان براي ها آن ارجاع و آموزان دانش اي تغذيه اختالالت برخی تشخيص براي ها آزمون و معاينات( 8
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 سبز برگ داراي هاي سبزي و ميوه مصرف و كاشت به ها آن خانواده و آموزان دانش ترغيب و همكاري( 9

 .رعمزا و خانه هاي باغچه در تيره

 دانش دختران ياري آهن مثل آموزان دانش تغذيه اي منطقه يا كشوري هاي برنامه اجراي در مشاركت( 01

 .آموز

 و آموزان دانش طريق از جامعه و ها خانواده به سالم غذاي و صحيح تغذيه به مربوط هاي پيام انتقال( 00

 .مدرسه كاركنان

 و آموزان دانش تغذيه بهبود جهت يافته سازمان كارهاي مانجا براي آموزان دانش سازماندهی و آموزش( 02

 .ها خانواده

 تمام و بگيرند نظر در خوري ناهار يا بوفه براي مناسبی محل مدرسه ساختمان احداث زمان بايد است بديهی

 صورت نياز مورد وسايل تجهيز و ساز و ساخت مصالح، و كارگر از آن كردن بهداشتی براي الزم اقدامات

 اقدام ناهارخوري و بوفه شرايط بهبود و تعمير به نسبت مقتضی هاي زمان در است الزم همچنين. دبگير

 .شود

 مدارس محيط بهداشت و ايمنی ـ 8

 آموزان دانش سالمت كه است عاملی مهمترين محيط در مناسب شرايط ايجاد و آن بهسازي محيط، كنترل

 تسهيالت و فضاها از نگهداري و صحيح استفاده آموزش و مناسب بهداشتی محيط ايجاد. كند می تضمين را

 ساز و ساخت معيارهاي تعيين. هستند مدارس بهداشتی محيط بهبود و  حفظ در اساسی اصل دو اختيار در

 سوي از منتشره گزارش براساس. سازد مرتفع را موجود مشكالت تواند می بهسازي و برداري بهره مديريت و
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 11/012 كل از 0122ـ28 تحصيلی سال در پزشكی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت مدارس بهداشت دفتر

 :كه دهد می نشان اند گرفته قرار مدارس بهداشت خدمات پوشش تحت كه كشور در موجود مدرسه

 6/21 با سبزوار شهرستان كه اند بوده برخوردار سالم آشاميدنی آب از شده بازديد مدارس از درصد 80/22

 .داشتند را سالم آشاميدنی آب داراي مدارس درصد بيشترين درصد 8/92 گناباد و كمترين درصد

 ميزان كمترين كه بودند فاضالب بهداشتی دفع سيستم داراي كشور شده بازديد مدارس از درصد 6/66  

 .دارد را وضعيت بهترين درصد 1/99 با سمنان و( درصد 0/22) سبزوار به مربوط

 .بودند بهسازي نيازمند درصد 2/22 شده، دبازدي مستراح 212021 كل از

 .بودند بهداشتی بوفه داراي شده بازديد مدارس كل از درصد 1/2

 هاي ساختمان با اغلب بودن استيجاري يا و بودن قديمی علت به مدارس از بسياري شود می مالحظه چنانكه

 تسهيالت و امكانات براي خصمش معيارهاي نداشتن كه آورند می بوجود را فراوانی مشكالت غيربهداشتی

 هماهنگی هاي كميته تشكيل با 0122 سال از. افزود می مشكالت اين بر تجهيزات و فضاها و بهداشتی

 آموزش و بهداشت وزارت از ذيربط هاي بخش و ادارات مشاركت با كه مدرسه غذايی مواد و محيط بهداشت

 .داد رخ محيط بهداشت رويكرد روند در تحولی، گرفت شكل مدارس بهداشت دفتر در كه پرورش و

 و گرفت قرار بازبينی مورد تدوين از پس تبصره 00 و ماده 11 بر مشتمل مدرسه محيط بهداشت نامه آيين

 دو وقت وزراي امضاء براي كشور مدارس بهداشت و محيط بهداشت كارشناسان توسط نهايی بررسی از پس

 براي نامه آيين اين هرچند ماند مسكوت نامه آيين اجرا، براي لیما تعهدات علت به كه گرديد ارائه وزارتخانه

 به تخصصی مختلف هاي گروه تالش و نامه آيين تجربی و علمی پشتوانه  لحاظ به ولی است نشده ابالغ اجرا

 :كنيم می اشاره آن مواد از برخی به محيط بهداشت معيارهاي عنوان



 

ه می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این فایل فقط برای مشاهداین 

اسمان مراجعه اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید .

31  

 

 مدارس محيط بهداشت معيارهای برخی

 0 ماده

 عمومی نقليه وسايط مسير به بودن نزديك ضمن بايد: شود می گرفته نظر در مدرسه احداث براي كه حلیم

 گورستان، فرودگاه، قوي، فشار برق خطوط ها، بيمارستان ها، بزرگراه آهن، راه خطوط ها، كارخانه از)

 و آمد و رفت پر و صدا و سر پر مراكز كود، و زباله انباشتن محل خانه، باغ مرغداري، دامداري، كشتارگاه،

 بايد مدرسه. باشد دور( نمايد صدا و سر و غبار و گرد دود، مزاحمت، ايجاد است ممكن نحوي به كه مراكزي

 .باشد داشته فاصله مزاحم و مذكور هاي محل و مراكز با متر 111 حداقل

 1 ماده

 نامه آيين در موجود تانداردهاياس براساس بهداشتی معيارهاي نظر از مدارس ساختمانی نقشه است الزم

 در مختلف مقاطع در اي حرفه و محيط بهداشت واحد و مدارس نوسازي سازمان به مربوط فضاها طراحی

 .شود گرفته نظر

 2 تا 2 مواد

 .كند می مشخص را تابلو نصب ومحل ها كالس سقف ها، كالس كف ها، كالس ديوار معيارهاي 

 8 ماده

 الزم فضاي كلی بطور. شود گرفته نظر در سطح مربع متر 1/0 بايد حداقل سكال در آموز دانش هر براي

. نباشد كمتر متر سه از ها اطاق ارتفاع حداقل و باشد مكعب متر 91/1 حداقل بايد آموز دانش هر براي

 .باشد می عرض متر 2 و طول متر 8 درس كالس هر براي قبول قابل ابعاد حداكثر
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 01 تا 9 مواد

 .باشد می بالكن و ها پنجره ها، پله ارگونومی، ضوابط به مربوط يمعيارها حاوي

 06 ماده

 و محيط بهداشت و فضاها طراحی استانداردهاي مطابق بايد خواب اطاق مساحت روزي، شبانه مدارس در

 نفر هر ازاء به و باشد نفر 8 ظرفيت به طبقه دو تخت 2 با مربع متر 11 حدود خواب اطاق هر براي اي حرفه

 .شود گرفته نظر در مربع متر 21/1 ضافیا

 09 ماده

 :شود اجرا و طراحی بهداشتی نظر از موجود استانداردهاي براساس بايستی ها فاضالب دفع نحوه

 0 تبصره

 دستشويی يك نفر 61 هر ازاء به و توالت چشمه يك حداقل نفر 21 هر ازاء به مدرسه هر در ها توالت تعداد

 تواند می مدرسه مدارس، محيط بهداشت وضعيت شرايط، مشكالت، به توجه با خالصه بطور. شود منظور

 :دهد انجام مدارس ايمنی و محيط بهداشت بهبود جهت را زير اقدامات

 .بياموزد آموزان دانش به را بهداشتی تاسيسات و ساختمان از نگهداري شيوه( 0

 .كند ترغيب مكانات،ا از بهينه استفاده و نگهداري و  حفظ به را آموزان دانش( 2

 .بياموزد عملی بطور را امكانات از صحيح استفاده شيوه( 1

 .ببرد بهره آنها والدين و آموزان دانش مشاركت از تعميرات و بهسازي براي االمكان حتی( 2
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 .آموزان دانش مشاركت با امكانات از استفاده براي ريزي برنامه( 1

 .مدرسه محيط بهداشت كنترل در موزانآ دانش توان از استفاده و سازماندهی( 6

 .نيازمند امكانات مرمت و تعمير براي موقع به اقدام( 2

 .مدرسه حياط در گل و درخت كاشتن يا آميزي رنگ جمله از مدرسه ساختمان و ديوارها زيباسازي( 8

 .ساختمان مختلف هاي قسمت وضعيت ثبت و ديد باز( 9

 .مدرسه محيط بهداشت زمينه در وزانآم دانش هاي آگاهی سطح بردن باال( 01
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 1022 تا 000 صفحات 10112. بهداشتی
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 10120 اول چاپ پوريا، چاپ. پور
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 كتاب آن، عملی هاي جنبه به گرايش با ابتدايی مدارس بهداشت آموزش برنامه بهداشت، جهانی سازمان( 2

 بهداشت، وزارت اول، چاپ زاده، كماري مدسيداح دكتر رمضانخانی، علی: ترجمه ها، بيماري معلم، منبع

 0126 تابستان. پزشكی آموزش و درمان

 آموزش برنامه هاي، كتاب مجموعه از فردي، بهداشت  ـ معلم منبع كتاب بهداشت،  جهانی سازمان( 1

 وزارت وسكانيان، تامارا رمضانخانی، علی ترجمه آن، عملی هاي جنبه به گرايش با ابتدايی مدارس بهداشت

 10126 تابستان اول، چاپ پزشكی، آموزش و درمان بهداشت،

 محمد پروانه آبادي، قاسم نوري ربابه ترجمه زندگی، هاي مهارت آموزشی برنامه بهداشت، جهانی سازمان( 6

 10122 مرداد كشور، بهزيستی سازمان خانی،

 پرورش، و آموزش المللی بين علمی هاي همكاري دفتر زندگی، براي بهداشتی هاي مهارت تدوين پروژه( 2

 10128 سال رمضانخانی، دكترعلی پژوهشگر،

 علی ترجمه مدارس، بهداشت در جديد هايی افق بهداشت مروج مدارس بهداشت، جهانی سازمان( 8

 10122 بهار اول، چاپ بابل، پزشكی علوم دانشگاه رمضانخانی

 نوبت رفاه، چاپ دزفوليان، شهناز خانی، لیعا دكترسيامك: مترجمين مدارس، در بهداشت ارتقاء هيوهاوز،( 9

 10129 زمستان اول،

 بعثت، انتشارات اول چاپ. ايران دولتی غير و دولتی هاي بخش در ارزشيابی هاي روش. يوسف اردبيلی،( 01

 10126 بهار

 و درمان بهداشت، وزارت نوجوانان، و مدارس سالمت هاي برنامه در پژوهش. سيامك دكتر خانی، عالی( 00

 .0181 سالمت معاونت  ـ پزشكی آموزش
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: مترجمين. اول قسمت 2 جلد بهداشتی هاي سيستم در تحقيق. لی براون آن ويسر، واركه. م كورئين،( 02

 بهداشت، وزارت پژوهشی معاونت. زعيم مرتضی دكتر  ـ دژكام مسعود دكتر  ـ مرام ستوده اسفنديار دكتر

 10126 پاييز.پزشكی آموزش و درمان

 

 

 

 


