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In the Name of God, 
the Merciful, the compassionate

Ladies and Gentlemen, With greetings, courtesy and respect to my dear friends and 
colleagues, especially those from the brotherly, friendly and neighboring countries of the 
Islamic Republic of Afghanistan and Tajikistan.

I take this opportunity to appreciate the esteemed UNESCO organization and respected
colleagues of Shahid Beheshti University for holding this webinar. I hope that by creating a
new communication network, we manage to establish a new chapter of scientific,
educational and cultural relations by relying on cultural and historical commonalities. On
behalf of the Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran, I voice my readiness to
strengthen educational ties, and I also ask you at this critical time when the Covid-19 crisis
is affecting all aspects of humanity, including scientific and educational activities to share
experiences with each other and pave the way for communication as in our prosperous
past. Let me convey my words to you in several parts. Thank you in advance for your
patience.



ايران و.ا.نظام آموزش و پرورش ج
جايگاه سالمت در اسناد باالدستی



وان يک حق و  در جهان امروز سالمت به عن
ا  ه مکتب ه زد هم اعی ن ردی و اجتم ارزش ف

وق انسانی تل ی بويژه اسالم از مهم ترين حق ق
ده و  یش دت  بخش د م اعی بلن داف اجتم از اه

وده است ه . همه دولت ها در ايران اسالمی ب ب
ران در  المی اي وری اس ل جمه ين دلي هم

عه راستای ارتقای سالمت به تمامی اقشار جام
ان دانش ن مي آموزان از  توجه می کند که در اي

ژه ای برخوردار هستند و در انتق ال جايگاه  وي
 ارزش های اسالمی و مفاهيم اخالقی و رفتاری

برآمده از آن در جامعه نقش خطيری بر عهده 
.دارند



اکنون دا ت  آموزش و پرورش در ايران از ابت
گ دی در فرهن ش کلي ای  نق ازی و ارتق س

ت ته اس المت داش ئوليت .س ذيری،  مس پ
ا  افزايش آگاهی، اجرای برنامه های موجود ب

ر د ان، در نظر گرفتن اولويت پيشگيری ب رم
ازتوانمند رد در س ال ف ارکت فع ی و مش

ای  تفاده از ظرفيت ه ا اس المت ب ای س ارتق
ت از  اری وزارت بهداش ا همک ی و ب فرهنگ
ه  اکنون توج ه ت تند ک واردی هس ه م جمل

.ای به آن مبذول شده است جدی



ددی  ران دارای اسناد متع جمهوری اسالمی اي
.در حوزه آموزش و پرورش است

ول  ند تح ناد، س ن اس رين اي ی از مهمت يک
امی  ه تم ت ک رورش اس وزش و پ ادين آم بني
ی  راهبردها و خط   مشی های آموزشی و اجراي

ه س وف ب ور معط ت کش يم و تربي ام تعل ند نظ
.مذکور است

ا و   داف، راهکاره ز اه المت ني وزه س در ح
ی ش ی پيش بين اتی مشخص ه های عملي ده برنام

.است و در حال اقدام و اجرا می باشد



بهداشت و سالمت در سند تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش  

از گزاره های ارزشی مندرج در بيانيه ی » سالمت جسمانی، نشاط و تقويت اراده«
.ارزش هاست

:هدف های عملياتی•

 امانات منزلۀ به شهری و طبيعی بوم زيست مسائل و اجتماعی و فردی بهداشت مفاهيم درک با
 و ورزش با و می کنند کسب را محيطی بهداشت و فردی سالمت ارتقای و حفظ شايستگی الهی،

 اصول براساس جامعه و خود روانی و جسمی نيازهای به گروهی، و فردی سالم تفريحات
.دهند می پاسخ اسالمی، معيار نظام از برگرفته

:راهکارها

 المتس افزايش برای تحصيلی سطوح کليه در تربيتی  مشاوره ای خدمات ارائه  :3-7 راهکار
آموزان دانش روحی و جسمی

 عمومی و فوری نيازهای با مواجهه در پرورش و آموزش فعال مشارکت : ٨-  ٨ راهکار
 ررات،مق و قوانين حاکميت بيسوادی، رفع زلزله، فراگير، بيماری های شيوع قبيل از جامعه
 یانقالب و مردمی خيرخواهانه حرکت های محرومين، به خدمت زيست، محيط پاکيزگی و حفظ

 دانش و مربيان سازی آماده برای توجيهی و آموزشی اردوهای دوره ها، برگزاری طريق از
.آموزان



):زيرنظام ها(پ .وزارت آ 1399برخی از برنامه های اجرايی سال 

 زيرنظام های مدون برنامه های اساس بر را خود ساليانه اجرايی برنامه های پرورش و آموزش وزارت
:شش گانه ی

 منابع تأمين و معلم تربيت ـ4 ارزشيابی؛ و پژوهش ـ3 درسی؛ برنامه ـ2 تربيتی؛ مديريت و راهبری ـ1
 .می نمايد اجرا و ابالغ فناوری، و تجهيزات فضا، تأمين ـ6 مالی؛ منابع تخصيص و تأمين ـ5 انسانی؛

  شده ارائه  زير شرح به 1399 سال در سالمت و بهداشت حوزه با مرتبط برنامه های اساس اين بر
:است

 ریهمكا و مشاركت با محله اطالعاتی پايگاه عنوان به مدرسه جايگاه ارتقای برای ظرفيت سازی•
 و سوادآموزی اجتماعی آموزشی فرهنگی بهداشتی خدمات ارائه جهت محله مراكز و دستگاه ها ساير

)تربيتی مديريت و راهبری زيرنظام فرهنگي؛ و پرورشي معاونت( ورزشی

 برنامه با منطبق دانش آموز پسران و دختران ويژه سالمت و بهداشت آموزش های اجرای و طراحی•
 يرنظامز سالمت؛ و بدني تربيت معاونت( بدنی تربيت و سالمت يادگيری و تربيت حوزه درسی
)درسی برنامه

 حوزه هماهنگي مركز( دانش آموز دختران بلوغ ويژه مكمل، بهداشتی آموزشی بسته های تهيه•
)درسی برنامه زيرنظام وزارتي؛

 و آموزشی های برنامه اجرای برای المللی بين مؤسسات از )غيرمالی و مالی از اعم( منابع جذب•
 رزشی،و )پناهندگان و معلولين مهاجران تحصيل خارجی اتباع سوادآموزی برای ويژه به ( تربيتی
 و بين الملل امور مرکز( مديران و كارشناسان توانمندسازی مشاوره، پژوهش، بهداشت، و سالمت
)مالی منابع تخصيص و تأمين زيرنظام کشور؛ از خارج مدارس

 حرفه ای صالحيت های ارتقای سازوكارهای تدوين و نقش ها وظايف، به روزآوری و بازنگری•
 و معلم تربيت زيرنظام حراست؛ مركز( آنان مرجعيت و انگيزشی و بهداشتی عوامل تقويت معلمان،

)انسانی منابع تأمين



چشم انداز و بيانيه مأموريت 
برنامه های سالمت وزارت آموزش و پرورش 

رک ه از تح د ک اه و توانمن وزانی آگ ت دانش آم ، تربي
ه نشاط و شادابی برخوردار هستند و ضمن توجه ب

ت ه ورزش و تربي ود، ب يلی خ ئوليت های تحص  مس
ادگی جسمانی خود توجه می ه آم ه و ب  بدنی پرداخت

تند و  نا هس الم آش دگی س يوه های زن ا ش د، ب کنن
ا،  ه بيماری ه ود در زمين ده خ د کنن اطرات تهدي مخ
اعی  ای اجتم يب ه ر و آس ای پرخط رفتاره

ت و   را ود مراقب د از خ ی توانن ند و م می شناس
.محافظت نمايند



برخی اقدامات وزارت آموزش و پرورش در حوزه سالمت
  ه » مدرسه مروج سالمت«درصد کل مدارس کشور مجوز 63بيش از گرفت

ه  ه های سرويس های بهداشتی، لول ائز استانداردهای الزم  در زمين اند و ح
.هستند... کشی صابون مايع، فضای سبز استاندارد 

100  طه دوم و دارس متوس ل م د ک طه اول  50در ص دارس متوس د م درص
هستند؛  Dتحت پوشش طرح مکمل ياری قرص آهن و ويتامين 

تمام مدارس ابتدايی تحت پوشش طرح وارنيش فلورايد هستند؛

 دو ورود اجرا می شود و وزان ب طرح سنجش سالمت برای تمامی دانش آم
ه روزآوری  ر دوره تحصيلی شناسنامه سالمت آن ب ه ه رای ورود ب مجددا ب

می شود؛

 نفر دانش آموز به عنوان سفير سالمت آموزش ديده اند 2/100/000تعداد 
اط  انوده خود در ارتب دين و اعضا خ ر از همساالن، وال ا ده نف دام ب ر ک که ه

.هستند و پيام های بهداشتی را منتقل می کنند

 د«در ابتدای سال رای کووي  19 -کمپين هر دانش آموز يک سفير سالمت ب
پ  3000عکس و پوستر و حدود  250/000راه اندازی شد و بيش از  کلي

.و انيميشن توسط خود بچه ها برای همساالن تهيه و ارسال شده است



برخی اقدامات وزارت آموزش و پرورش در حوزه سالمت
 دانش «مدرسه در کشور به عنوان مدرسه طرح دادرس  7000تعداد

توسط مربيان هالل احمر  آموزش کمک های » آموزان آماده در سوانح
.اوليه و امداد و نجات را ديده اند

طی شش ماه  19پ جهت آشنايی برای مقابله با کوويد .مربيان و کارکنان آ
.ساعت دوره آموزشی گذرانده اند/ ميليون نفر 4گذشته بيش از 

 پ .ساعت برای آشنايی مديران و کارکنان آ/نفر 3/850/000بيش از
.همزمان با بازگشايی مدارس دوره آموزشی برگزار شده است

 ،کانال در  4برای ارتباط مجازی با دانش آموزان و معلمان و خانواده ها
.پلتفرم شاد در حوزه مسائل بهداشتی و سالمت ايجاد شده است

ان طبق آمارهای رسمی بيشترين مورد رعايت پروتکل های بهداشتی در مي
.معلمان و کارکنان اتفاق افتاده است

پ در حوزه سالمت.برنامه های تحول آفرين وزارت آ

ال و كنترل وزن و چاقی در دانش  آموزان با رويکرد ترويج سبک زندگی فع -1
)کوچ(سالم 

برنامه سفيران سالمت دانش آموزي -2



زمان بندی اقدامات محوری برنامه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان 

:اسفند 8تا  2
غربالگری و ارزيابی و 
ثانويه دانش آموزان و 
ثبت در سامانه سناد  

:بهمن 30آبان ماه تا  2از 
راهنمايی، حمايت و مشاوره در 

خصوص کنترل تغذيه و افزايش تحرک 
دانش آموزان چاق و دارای اضافه وزن

ابالغ طرح به استان ها، 
شهرستان ها و مدارس 

و اطالع رسانی 
همگانی  

شهريور مهرآبان آذر دی بهمن اسفند فروردين

:1399مهرماه  25تا  1
توجيه و آموزش منابع انسانی 

و والدين

:1399آبان ماه  2مهرماه  تا  26
غربالگری و ارزيابی اوليه 

دانش اموزان و ثبت در سامانه 
سناد 

:1399اسفندماه  12تا  9
بررسی نتايج و شرکت دانش 

 14آموزان در روز نيکوکاری 
اسفند 15اسفند  و روز درختکاری 

: 1400فروردين 
اختتاميه طرح و اهدا احکام با 

مدال به دانش آموزان موفق



برون دادفرآيند درون داد

کاهش تعداد دانش 
آموزان دارای 

اضافه وزن و چاق 
 3به ميزان 
درصد؛

اجرا و حضور در 
فعاليت های 

روزهای احسان و 
نيکوکاری و 

درختکاری در 
اسفندماه؛

برگزاری مراسم 
اختتاميه در هفته 

سالمت 
فرووردين ماه (

1400(

مقايسه 
نتايج پيش 
آزمون و 

پس آزمون 
و تحليل 

نتايج

تعيين شاخص 
توده بدنی  

دانش آموزان 
به ويژه دانش 
آموزان دارای 
اضافه وزن و 
چاق و ثبت در 
سامانه حداکثر 

اسفند  15تا 
)پس آزمون(

ه؛دريافت ميثاق نام-
آموزش،   -

مشاوره،حمايت، 
نظارت و ارائه 
بازخورد در 

 خصوص فعاليت های
حرکتی و کنترل 

تغذيه؛
 تکميل فرم ارجاع -

دانش آموزان کم 
وزن و چاق به 

مراکز جامع سالمت 
و خانه های بهداشت

سنجش اوليه 
 شاخص توده بدنی
کليه دانش آموزان 

دنی از هفته تربيت ب
آغاز و حداکثر تا 
پايان آبان ماه در 

پرسشنامه و 
سامانه ثبت می 

)پيش آزمون.(گردد

ب تنظيم، تصوي -
و ابالغ طرح به 
مراکز استانی، 
شهرستانی و 
مدارس کشور؛

آموزش و  -
توانمندسازی 
منابع انسانی 

شاغل در 
مدارس؛

خريد وسايل و  -
تجهيزات مورد 

.نياز

بازخورد

مراحل اجرای کنترل وزن و چاقی دانش آموزان



آماركل  دانش آموزان و مدارس
)1398-99(دوره  هاي تحصيلي 

به تفکيک جنسيت

تعداد مدارستعداد كلپسردختر

7.650.1288.159.53315.809.661151.536

آمار دانش آموزان اتباع خارجی  آمار دانش آموزان  استثنايي، مدارس
خارج از كشور و ايثارگران

507.282: کل اتباع خارجی 
115.923

477.226: اتباع افغانستانی



آماركل  دانش آموزان تعداد مدارس به تفکيک مقطع 
ابتدايي

تعداد مدارستعداد كلپسردختر
4.027.2554.266.3628.293.61766.484

 پيش دبستاني 

تعداد مدارستعداد كلپسردختر
505.086519.7471.024.83231.350

متوسطه اول
تعداد مدارستعداد كلپسردختر

1.652.4131.769.1793.421.59226.020
متوسطه دوم  

  
تعداد مدارستعداد كلپسردختر

1.311.7871.372.0192.683.80618.988



جمع بندی
ی آموزش و پرورش ايران جايگاه بسيار مهمی برای سالمت و تندرست

ای ت ه امی فعالي ه تم ت ک ه اس ر گرفت ود در نظ تی خ ناد باالدس  در اس
دين را در  ان، دانش آموزان و وال معطوف به سالمت و تندرستی معلم

.همه ابعاد بر می گيرد

 وجهی در حوزه ل ت بر اين اساس طی چهار دهه اخير دستاوردهای قاب
طوح  ا و س امی دوره ه ت و تم ده اس ل ش م و روان حاص المت جس س

رار  15آموزشی مربوط به بيش از  ميليون دانش آموز تحت پوشش ق
.گرفته است

 نيز اقدامات اين حوزه استمرار  19 -در دوران بروز همه گيری کوويد
رل  گيری و کنت انی، پيش الع رس رای اط ؤثری ب دامات م ته و اق داش

.بيماری با مشارکت تمامی ذينفعان انجام شده است

 ز ارجی ني اع خ وزان اتب ش آم ونی دان يم ميلي ت ن ان جمعي ن مي در اي
.همواره تحت حمايت های بهداشتی و رصد مستمر قرار گرفته اند

از توجه شما سپاس گزارم


