
 

  مربی بهداشت مدارس: عنوان شغل 

 : تعریف

اين شغل در برگيرنده پست هايي است كه متصديان آن ها، تحت نظارت كلي، به انجام  معاينات اوليه و آزمايش هاي ساده ،  
پايش سالمت و بهداشت دانش آموزان، تشكيل اتاق بهداشت طبق استانداردهاي الزم در مدارس،آموزش بهداشت ، مراقبت و 

بهسازي محيط و خدمات بهداشتي درماني در واحدهاي آموزشي، شناسايي و جداسازي دانش آموزان بيمار و معرفي آنان به مراكز 
 .ي و هماهنگي امور مرتبط با بهداشت مدارس را بر عهده دارندبهداشتي و درماني مي پردازند يا سرپرستي، طرح ريز

 :نمونه وظایف و مسئولیتها 

 .انجام برنامه هاي مدون و تحليل پايش عملكرد مراقبان سالمت مدارس  -

 .برنامه ريزي براساس نيازهاي نيروي انساني مدارس در خصوص مراقبان سالمت مدارس -

تهيه و تنظيم آمارهاي بهداشتي واحد آموزشي و استخراج نتايج آن جهت برنامه ريزي بهينه پيشرفت روند فعاليتهاي  -
 مربوطه 

 .نظارت بر نحوه تغذيه دانش آموزان در داخل آموزشگاه  -

آموزي تشكلهاي دانش )تنظيم برنامه شركت دادن دانش آموزان در مسايل بهداشتي با همكاري مديريت آموزشگاه -
 .....( .پيشگامان و  –بهداشتياران 

ستادي و )اجراي دقيق آيين نامه هاو دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط به امور بهداشتي آموزشگاه و دانش آموزان  -
 (.استاني

مشاركت در شناخت مشكالت بهداشتي دانش آموزان و معرفي آنان به مراكز بهداشتي ودرماني با هماهنگي مديريت  -
 .موزشگاه آ

 .مشاركت در آموزشهاي مقدماتي و الزم بهداشتي به دانش آموزان به منظور استفاده بهينه در مواقع اضطراري -

مشاركت در تهيه و تامين لوازم اوليه بهداشتي مورد نياز آموزشگاه و فعال نمودن اين واحد با هماهنگي مديريت يا معاونين  -
 ( .تجهيز اتاق بهداشت)آموزشگاه

 .وتنظيم گزارشات و ارائه آن به مقامات ذيربط به منظور تامين بهداشت مدرسه تهيه  -

 .رعايت كليه ضوابط و مقررات آموزشي، تربيتي و بهداشتي و اصول و موازين اسالمي در انجام وظايف محوله  -

 .مدارس و عوامل اجرايي آن ( بوفه )كنترل و نظارت بر بهداشت پايگاه تغذيه سالم  -

 .دير يا معاونين و ساير كاركنان آموزشگاه در زمينه مربوط به شغل مورد تصديهمكاري با م -

 .كنترل وضعيت بهداشتي دانش آموزان واحدهاي آموزشي و آشنا نمودن آنان با امور بهداشتي  -

 .اقدام به انجام كمک هاي اوليه در موارد اورژانس در صورت لزوم  -

 .براي بر طرف كردن آنها با همكاري ساير مربيان و مديريت آموزشگاه  شناخت مشكالت بهداشتي دانش آموزان و اقدام -

 .شركت در كالسهاي آموزش بهداشتي به منظور افزايش و ارتقاء سطح علمي مربوط  -

 . توجيه و تبيين مسائل بهداشتي و آموزش بهداشت فردي و محيطي به كليه همكاران و اولياء دانش آموزان -

 .....ريق سخنراني و استفاده از وسايل كمک آموزشي از قبيل فيلم و اساليد و آموزش مسائل بهداشتي از ط -

شركت درجلسات مخصوص مربيان بهداشت كه در سطح استان يا مناطق توسط مديريت هاي آموزش و پرورش جهت  -
 .هماهنگي 

ر و غير واگيربا هماهنگي مدير ايجاد ارتباط تنگاتنگ با مراكز بهداشتي درماني و امور كنترل و پيشگيري بيماريهاي واگي -



 

 .آموزشگاه

 .كنترل و مراقبت بهداشت فردي دانش آموزان و جدا نمودن دانش آموزان بيمار -

 .گزارش موارد بيماري هاي واگير و معرفي بيماران به مراكز درماني -

 .....(.شامل شناسنامه سالمت و )اقدام به تشكيل پرونده بهداشتي براي دانش آموزان  -

در نصب پوستر يا تراكت يا عكسهاي بهداشتي در مكانهاي مناسب مدرسه به منظور انتقال معلومات بهداشتي به اهتمام  -
 .دانش آموزان 

اهتمام در تهيه و ارايه فيلمها واساليدهاي بهداشتي با هماهنگي و همكاري مديريت آموزشگاه جهت آشنا نمودن دانش  -
 .آموزان به مسائل بهداشتي 

 .واالت دانش آموزان و هدايت و راهنمايي آنان در زمينه مربوطه پاسخگويي به س -

تشكيل جلسات آموزشي در زمينه مسائل بهداشتي با شركت اولياء دانش آموزان با هدف آگاه سازي والدين از مسايل  -
  .بهداشتي و آشنايي با تجربيات والدين

 نتايج بكارگيري و شغلي توانمنديهاي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشي و مهارتي كارآموزي، هاي دوره در فعال شركت -
 .محوله وظايف انجام در آن

 .مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در كاربردي تحقيقات در مشاركت -

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات -1

مدرك تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي علوم تغذيه، بهداشت محيط، بهداشت عمومي، تغذيه،   
 .معلم فني بهداشت، پزشكي، مامايي، پرستاري، بهداشت  مدارس ، بهداشت خانواده

 :مهارت  -2

  آموزش پيشگيري و ارتقاء سالمت، مهارت  مراقبت از خود، مهارتهاي  آموزش شيوه  مهارت ارتباط موثر با دانش آموزان، مهارت 
 .و بهداشت ارائه آموزش هاي الزم در زمينه تغذيه   انجام كمک هاي اوليه، مهارت

 :دوره هاي آموزشی-3
 كمک هاي اوليه، اصول ايمني و اصول و اهداف مراقبت بهداشت در مدارس ، روش فعال آموزش بهداشتبيماريهاي شايع در مدارس، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


