
برنامه هاي سالمت نوجوانان جوانان ومدارس 

معاینات دانش 
آموزان پایه هاي 

اول 

همکاري با آموزش وپرورش جهت استقرار پایگاههاي سنجش -
انجام معاینات مقدماتی دانش آموزان پایه هاي اول ابتدائی ، راهنمائی و دبیرستان -
دانش آموزانتوجیه ماماي همکار پزشکان خانواده جهت انجام معاینات -
انجام معاینات پزشکی دانش آموزان توسط پزشکان خانواده -
تکمیل شناسنامه سالمت دانش آموزان -
ورود اطالعات معاینات در نرم افزار جدید پرونده الکترونیک توسط مراکز -
تکمیل نرم افزار پرونده الکترونیک شهرستان ودانشگاه -
ارسال بسته خدمت پزشکان -
اسیون دانش آموزان بدورود به ابتدائی واول دبیرستان قبل از ثبت نام انجام واکسین-

ه پیشگیري وکنترل بیماریهاي شایع در سنین مدرس-پدیکلوزیس 
شناسائی موارد مبتال از طریق معاینات فصلی -
درمان و پیگري دانش آموزان مبتال-
اتخاذ تدابیر جهت مبارزه با آلودگی با پدیکلوزیس در مدارس -
رگزاري جلسات توجیهی جهت مربیان بهداشت ب-
توجیه پزشکان خانواده در خصوص اطالع رسانی به موقع موارد مبتال -

. بوفه هاي مدارسنظارت بر -تغذیه در مدارس 
بررسی کارت تندرستی  مستخدمین مدارس -

ها و خوابگاهها     ،میان وعده ، غذاییبرنامه شپزخانه، نظارت بر مدارس شبانه روزي :آ-ن         
مکاتبه با آموزش وپرورش جهت  انعکاس نواقص مشاهده شده در بوفه هاي مدارس -

ن در اجراي برنامه آهن یاري دانش آموزان دختر راهنمایی و دبیرستاهمکاري با واحد تغذیه - -
همکاري بهداشت محیط و     ا نظارت برنحوه توزیع ، نگهداري شیر وتغذیه رایگان در مدارس ب- -

معاونت غذا ودارو 
اجراي برنامه هاي 

آموزشی 
برگزاري کارگاهها وسمینارهاي آموزشی براي گروههاي هدف مختلف -
اجراي برنامهاي آموزشی در مدارس -
تکمیل فرمهاي  کالسهاي آموزشی برگزار شده در مدارس-

انجام بازدیدهاي 
محیط بهداشت 

مدرسه

ازدیدهاي بهداشت محیط توسط بهورزان وکارشناسان بهداشت محیط وانعکاس نواقص انجام ب-
موجود به آموزش وپرورش 



مدارس مروج 
سالمت

تکمیل چک لیستهاي ممیزي خارجی  -
بررسی نقاط قوت وضعف مدارس مروج-
ارسال نتایج وجمع بندي چک لیستهاي ممیزي خارجی -
مت تکمیل پرونده بهداشتی مدارس مروج سال-

اطالعات معاینات در انجام معاینات جسمانی دانشجویان بدو ورود به دانشگاه علوم پزشکی و ورود -معاینات دانشجویان 
نرم افزار مربوطه 


