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 امتیاز فعالیت

 کسب  امتیاز 

 ضده

 

 شناسایی جمعیت و مذارس تحت پوشش

هَس{، ٍضعیت غیز داًص آ -سال تحت پَضص) بِ تفکیک جٌس، ٍضعیت تحصیل} داًص آهَس 18تا  5جوعیت گزٍُ ّذف . 1

 اهتیاس( 3( ) تاّل، دٍرُ ی تحصیلی

   اهتیاس(3.هذارس تحت پَضص) بِ تفکیک دٍرُ ی تحصیلی، جٌسیت، ٍضعیت هزٍج سالهت، ٍضعیت ستارُ( )2

  اهتیاس 6  ساهاًِ، هطاّذُ هستٌذات

  اهتیاس 11 ساهاًِ، هطاّذُ هستٌذات اهتیاس( 11در ساهاًِ)  داًص آهَس ًَجَاًاى داًص آهَس ٍ غیز ثبت کاهل هزاقبت ّای.1 ثبت مزاقبت

 وجود بزنامه ریشیتکمیل مستنذات و 
) وجود بزنامه اجزایی وسمانبنذی طبق 

 (و بخشنامه های ابالغ شذه دستورالعمل ها

(،  تطکیل 2(، ثبت ٍ پیگیزی داًص آهَساى دارای اختالل)2)ثبت تعذاد داًص آهَس هزاقبت ضذُ):. تکویل پزًٍذُ سالهت هذرس1ِ

ضٌاسایی ٍ ثبت هَارد سَاًح ٍ  (،2(، هکول یاری)2(، غزبالگزی پذیکلَسیس)2ّز سِ هاُ یک بار)کویتِ ارتقاء سالهت هذرسِ 

 ( (2حَادث در هذرسِ)

 اهتیاس( 11حضَر در هذرسِ طبق بزًاهِ سهاًبٌذی )ٍ  . بزًاهِ ّفتگی حضَر در هذارس تحت پَضص2

هطـــاّذُ ٍ بزرســـی 

 هستٌذات
  اهتیاس22

 
 مذیزیت ارائه خذمات

پیگیزی ارجاعات ٍ ارسال پسخَراًذ هطابق بزًاهِ) سٌجص سالهت جسواًی ٍ آهادگی تحصیلی ًَآهَساى بذٍ ٍرٍد بِ هذرسِ،  1.

 اهتیاس(4

 (2سال) 5. سٌجص سالهت جسواًی جوعیت سیز 2

 اهتیاس( 4سال( ٍ پیگیزی ارجاعات ٍ ارسال پسخَراًذ هطابق بزًاهِ)  9) 4.سٌجص سالهت در پایِ 2

 اهتیاس( 4سال( ٍ پیگیزی ارجاعات ٍ ارسال پسخَراًذ هطابق بزًاهِ ) 12) 7هت در پایِ .سٌجص سال3

 اهتیاس( 4سال( ٍ پیگیزی ارجاعات ٍ ارسال پسخَراًذ هطابق بزًاهِ)  15) 11.سٌجص سالهت در پایِ 4

  اهتیاس 18 ساهاًِ، هطاّذُ هستٌذات

     

 بزنامه های آموسشی
 ( 2( ٍ سایز)3، توزیٌات کططی )(4بْذاضت دٍراى بلَغ)(،  2سَاًح ٍ حَادث) (،2ٍ هکول یاری)، تغذیِ (2)پذیکلَسیس  .1

 (انجام تمزینات کششی در کالسها فعالیت بذنی در دانش آموسان با محوریتصورتجلسات مزبوط به  ارسال) *

هطـــاّذُ ٍ بزرســـی 

 هستٌذات
اهتیاس 15   

 بهذاشت محیط و ایمنی مذارس
 اهتیاس( 1اًجام ًظارت بْذاضت هحیط ٍ ایوٌی هذرسِ) پیگیزی .1

 اهتیاس( 1پیگیزی رفع ًَاقص باسخَرد ًظارت ّای بْذاضت هحیط ٍ ایوٌی هذرسِ) .2 
هطـــاّذُ ٍ بزرســـی 

 هستٌذات
  اهتیاس 2 

 بزنامه مذارس مزوج سالمت
 اهتیاس( 2) هزٍج سالهت .آهَسش ٍ تَجیِ هذیزاى ٍ کارکٌاى هذارس1

 اهتیاس(11.اًجام هویشی خارجی ٍ کیفی ساسی هذارس هزٍج سالهت بِ ّوزاُ تین ارسیابی، هطابق دستَرالعول ) 2

هطـــاّذُ ٍ بزرســـی 

 هستٌذات
  اهتیاس 12

 بزنامه تغذیه
 (اهتیاس 3پیگیزی ٍ ًظارت بز اجزای دستَرالعول کطَری پایگاُ تغذیِ سالن) .1

 اهتیاس( 3) 3.پیگیزی ٍ ًظارت بز اجزای دستَرالعول کطَری هکول یاری آّي ٍ ٍیتاهیي دی 2
 * توسیع ماهانه مکمل ها در مذارس تحت پوشش

هطـــاّذُ ٍ بزرســـی 

 هستٌذات
  اهتیاس   6

  اهتیاس4ـــاّذُ ٍ بزرســـی هط بِ هَقع آهار سَاًح ٍ حَادث ٍ ّوچٌیي آهار آهَسش بْذاضت بِ هزاقب ًاظز تحَیل ارسال آمار



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هستٌذات 

 موجود بودن مستنذات

 اهتیاس( 1پشضک) غیز.ٍجَد بستِ ّای خذهتی 1

ٍ  پزًٍذُ سالهت هذرسِ هکول یاری ٍیتاهیي دی، آّي یاری،.ٍجَد دستَرالعول ّا ٍ آخزیي بخطٌاهِ ّا) هذارس هزٍج سالهت، 2

 اهتیاس( 3() ....

 اهتیاس( 1هَرد( ) 2هَاد آهَسضی) حذاقل  .ٍجَد3

هطـــاّذُ ٍ بزرســـی 

 هستٌذات
 اهتیاس 5

 

  111  جمع امتیاس بزنامه

      امتیاس کسب شذه

 :سمت                                                                    کننذه:تاریخ باسدیذ:                                                                                      نام و نام خانوادگی باسدیذ 

 


