
 معاونت امور بهداشتی  - درمانی استان بوشهر ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 (ستادیکارشناسان مدارس توسط  پایشویژه ) 1چک لیست شماره 

  "د"هن و ویتامین آمکمل یاری با ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان دختر راهنمایی و دبیرستان از طریق : نام برنامه

 :.......................تاریخ بازدید:.....................................                                         و نام خانوادگی بازدید کنندهنام 

 .......................مدرسه :محل بازدید:.................................                                      خانه بهداشت/مرکز بهداشتی درمانی

ویتامین  آهن عنوان

 "د"

 خیر بلی خیر بلی

 از تعداد کالس ها و دانش آموزان تحت پوشش طرح اطالع دارد؟ دبیر مسئول اجرای برنامهآیا مدیر و یا   -1

 تعداد کالس و دانش آموزان تحت پوشش طرح ذکر شود...........: 

    

 وجود دارد؟ در مدرسه مکمل یاریآیا روزی با عنوان   -2

 قید شود؟ "د"روز مکمل یاری با ویتامین *............روز آهن یاری قید شود؟........... 

    

     مصرف کرده اند؟ آیا دانش آموزان مکمل -3

 مصرف نمی کنند،را می شناسند؟ ربی آموزشی  دانش آموزانی که مکملمدیر یا م -4

 امتناع می کنند با ذکر نام و نام خانوادگی قید شود عداد دانش آموزانی که از مصرف مکملت: 

 آیا مشاوره چهره به چهره با این دانش آموزان در خصوص اهمیت موضوع صورت گرفته است؟

    

     است؟ موجود "د"و پمفلت آموزشی ویتامین  کتابچه کمبود آهن و کم خونی فقر آهن  آیا در کتابخانه -5

جهت استفاده دانش آموزان به  "د"و پمفلت آموزشی ویتامین آیا کتابچه کمبود آهن و کم خونی فقر آهن  -6

 (از دانش آموزان پرسیده شود)   ایشان امانت داده شده است؟

    

 آیا مسئولین مدرسه،اقدام خاصی در راستای اجرای بهتر برنامه به عمل آورده اند؟ -7

 در صورت پاسخ مثبت،اقدام مذکور ذکر شود.................: 

    

     نموده اند؟ را توجیهوالدین آیا مسئولین مدرسه در انجمن اولیاء و مربیان و یادیگر مناسبت ها -8

 از مصرف مکمل از بین دانش آموزان تحت پوشش،دانش آموزی وجود دارد که به علت بیماری خاص  -9

 خودداری کند؟

 نام بیماری قید شود -تعداد دانش آموزان با ذکر نام و نام خانوادگی: 

    

     (پیوست )باشد؟آیا آگاهی دانش آموزان دال بر آموزش تغذیه توسط مدیر و مربی آموزشی می  -11

 خانه های بهداشت از مدرسه بازدید به عمل آورده اند؟ / ه مراکز بهداشتی درمانی تطی ماه گذش -11

 بهورز موضوع آموزشی مرتبط با برنامه آموزش داده شده است؟/ طی بازدید کاردان 

 در صورت پاسخ مثبت موضوع مربوطه و تعداد دانش آموزان آموزش دیده قید گردد  : 

    

     بهورز به مرکز بهداشت شهرستان گزارش شده است؟/ آیا مشکالت موجود در برنامه توسط کاردان  -12

 :برنامه مطرح می کنند،قید شودو مدیر مدرسه در رابطه با مربی  ،که دانش آموز و پیشنهاداتی مشکالت -13

 

    

     برنامه در مدرسه موجود می باشد؟ 1فرم شماره -14

     تکمیل شده است؟توسط دبیران و پرسنل مرکز بهداشتی درمانی برنامه  1فرم شماره  -15

     همکاری مدیر مدرسه در اجرای برنامه مطلوب می باشد؟ -16

     مدرسه در اجرای برنامه مطلوب می باشد؟همکاری رابط بهداشتی  -17

     آیا دبیر مربوطه در مدرسه نسبت به آموزش به دانش آموزان اقدام نموده است؟ -18

 .بوفه دارد از آن بر اساس چک لیست مربوطه بازدید گردد هدر صورتی که مدرس

 تاریخ و امضاء بازدید کننده                                                                              



 

 (ویژه دانش آموز) دختران دانش آموز در خصوص طرح آهن یاری و عملکرد بررسی میزان آگاهی

 :......................ولدتاریخ ت             ...:...............نام آموزشگاه محل تحصیل ...........................    :.....نام و نام خانوادگی دانش آموز

 .سواالت زیر متناسب با پیشرفت برنامه آموزشی باید تغییر کند: توجه

          (0)نمی داند        (/.5)تقریبا می داند         (1)می داند:    امتیاز

 امتیاز سوال ردیف
 

                                            آهن چیست و چه نقشی در بدن دارد؟                                                                                               1

 .ن نقش داردآهن یک ماده معدنی مهم است که در ساختن گلبول های قرمز خون و انتقال اکسیژن به سلول های بد
 

 

 

  کلسیم و روی خونی فقر آهن، کم کمبود آهن، شایع ترین کمبود مواد معدنی در دختران نوجوان چیست؟ 2
 

ضعف و سرگیجه،کاهش  خستگی زودرس، کاهش قدرت یادگیری، کم خونی فقر آهن چه عوارض و پیامدهایی دارد؟ 3

 ن در برابر بیماریهادمقاومت ب
 

 

بخصوص زنان  زنان سنین باروری شیرخواران،) ؟معرض خطر کمبود آهن و کمخونی قرار دارندچه افرادی در  4

 ( ،نوجوانانسال 6زیر کودکان  ،باردار
 

-کشمش-انجیر -خرما) برخی خشکبار حبوبات، جگر، ،(ماهی-مرغ-قرمز) انواع گوشت هامنابع غذایی آهن چیست؟  5

 (توت خشک
 

  ساعت بعد از غذا 2یک ساعت قبل از غذا و فاصله زمانی بین مصرف چای تا غذا باید چه میزان باشد؟  6

 

  طبقه بندی آگاهی دانش آموز ارزیابی شده                                                                                                                         :                      

آگاهی : باشد 2آگاهی متوسط       اگر جمع امتیازات زیر :باشد 3-4آگاهی خوب         اگر جمع امتیازات : باشد  4-6اگر جمع امتیازات 

 ضعیف

 (دلیل آن ذکر شود اگر پاسخ منفی است،) آیا قرص آهن  مصرف می کند؟ -1

 

 (قید شود در صورت داشتن پیشنهاد،)د؟ آیا از نحوه اجرای برنامه رضایت دار -2

 

 سابقه کمبود آهن و یا کمخونی دارد؟ آیا طبق آزمایش و نظر پزشک، -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ویژه دانش آموز)  "د"ن دانش آموز در خصوص طرح مکمل یاری با ویتامین دخترا و عملکرد بررسی میزان آگاهی

 :......................تاریخ تولد            . ..:...............نام آموزشگاه محل تحصیل ...........................    :.....نام و نام خانوادگی دانش آموز

 .سواالت زیر متناسب با پیشرفت برنامه آموزشی باید تغییر کند: توجه

          (1)نمی داند        (/.5)تقریبا می داند         (1)می داند:    امتیاز

 امتیاز سوال ردیف
 

                                        چیست و چه نقشی در بدن دارد؟                                                                                                   "د"ویتامین  1

 .سبب رشد و استحکام دندان و استخوان می شوداست که  یک ویتامین محلول در چربی"د"ویتامین 
 

 

  ،آهنروی، کلسیم، "د"کمبود ویتامین  در دختران نوجوان چیست؟ شایع ترین کمبود ریزمغذی ها 2
 

راشیتیسم،استئوماالسی یا نرمی استخوان ،پوکی  چه عوارض و پیامدهایی دارد؟ "د"کمبود ویتامین  3

 استخوان،آلرژی
 

 

 شیرخواران،افراد سالمند،افراد با مواجهه ؟قرار دارند  "د"ویتامین چه افرادی در معرض خطر کمبود  4

 کم با نورآفتاب،افراد با پوست تیره،استفاده از ضدآفتاب
 

  ماهی، زرده تخم مرغ، جگر، کره،شیر و لبنیاتچیست؟  "د"ویتامین منابع غذایی  5

 

  طبقه بندی آگاهی دانش آموز ارزیابی شده                                                                                                                            :                   

آگاهی : باشد 2آگاهی متوسط       اگر جمع امتیازات زیر :باشد 2-3امتیازات آگاهی خوب         اگر جمع : باشد  4-5اگر جمع امتیازات 

 ضعیف

 (دلیل آن ذکر شود اگر پاسخ منفی است،) مصرف می کند؟  "د"مکمل ویتامین آیا  -1

 

 (قید شود در صورت داشتن پیشنهاد،)آیا از نحوه اجرای برنامه رضایت دارد؟  -2

 

 دارد؟ "د"ویتامین سابقه کمبود  آیا طبق آزمایش و نظر پزشک، -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معاونت امور بهداشتی درمانی استان بوشهر -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 (خانه بهداشت/ بهورز مراکز بهداشتی درمانیو کارشناس / کاردان مدارس توسط  پایشویژه ) 2چک لیست شماره 

 "د"مکمل یاری با آهن و ویتامینارتقاء سطح سالمت دانش آموزان دختر راهنمایی و دبیرستان از طریق : نام برنامه

 :.......................تاریخ بازدید:.....................................                                         نام و نام خانوادگی بازدید کننده

 .......................مدرسه :محل بازدید:.................................                                      خانه بهداشت/مرکز بهداشتی درمانی

 "د"ویتامین آهن عنوان

 خیر بلی خیر بلی

 اطالع دارد؟ برنامهاز تعداد کالس ها و دانش آموزان تحت پوشش  برنامهدبیر مسئول اجرای آیا مدیر و یا   -1

 تعداد کالس و دانش آموزان تحت پوشش طرح ذکر شود...........: 

    

 وجود دارد؟ مکمل یاری در مدرسهآیا روزی با عنوان   -2

 شود؟قید  "د"روز مکمل یاری با ویتامین *............روز آهن یاری قید شود؟............. 

    

     مصرف کرده اند؟ مکملآیا دانش آموزان  -3

 را می شناسند؟ مصرف نمی کنند، مکملدانش آموزانی که  دبیر مسئول اجرای برنامهیا و مدیر  -4

 امتناع می کنند با ذکر نام و نام خانوادگی قید شود عداد دانش آموزانی که از مصرف مکملت: 

 چهره به چهره با این دانش آموزان در خصوص اهمیت موضوع صورت گرفته است؟آیا مشاوره 

    

موجود  "د"پمفلت آموزشی ویتامین و  آیا در کتابخانه مدرسه کتابچه کمبود آهن و کم خونی فقر آهن -5

 است؟

    

دانش آموزان به  جهت استفاده "د"و پمفلت آموزشی ویتامینآیا کتابچه کمبود آهن و کم خونی فقر آهن  -6

 (از دانش آموزان پرسیده شود )ایشان امانت داده شده است؟

    

 اقدام خاصی در راستای اجرای بهتر برنامه به عمل آورده اند؟ آیا مسئولین مدرسه، -7

 ،اقدام مذکور ذکر شود در صورت پاسخ مثبت.................: 

    

 وجود دارد که به علت بیماری خاص از مصرف مکملاز بین دانش آموزان تحت پوشش،دانش آموزی  -8

 خودداری کند؟

 نام بیماری قید شود -تعداد دانش آموزان با ذکر نام و نام خانوادگی: 

    

 آیا آگاهی دانش آموزان دال بر آموزش تغذیه توسط مدیر و مربی آموزشی می باشد؟ -9

 (سواالت به پیوست می باشد) 

    

 :قید شود مربی آموزشی و مدیر مدرسه در رابطه با برنامه مطرح می کنند، مشکالتی را که دانش آموزان، -11

 

    

     برنامه در مدرسه موجود می باشد؟ 1فرم شماره  -11

     شده است؟تکمیل توسط دبیران و پرسنل مرکز بهداشتی درمانی برنامه  1فرم شماره  -12

 .، علت ذکر گرددمی باشدنمطلوب اگر  همکاری مدیر مدرسه در اجرای برنامه مطلوب می باشد؟ -13

 

    

مطلوب اگر  در اجرای برنامه مطلوب می باشد؟ مدرسه یا دبیر مربوطه در مدرسههمکاری رابط بهداشتی  -14

 .، علت ذکر گردد می باشدن

    

 بهورز با ذکر تعداد دانش آموزان و موضوع آموزشی قید شود/  کارشناس /کالس آموزشی برگزار شده توسط کاردان: 

 .در صورتی که مدرسه بوفه دارد از آن بر اساس چک لیست مربوطه بازدید گردد

 تاریخ و امضاء بازدید کننده                                                                                           



 

  معاونت امور بهداشتی - درمانی استان بوشهر -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 (پایش مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت توسط کارشناسان ستادی ویژه)3چک لیست شماره

 "د"مکمل یاری با آهن و ویتامین ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان دختر راهنمایی و دبیرستان از طریق: نام برنامه

 ...:..................تاریخ بازدید        :.........................خانه بهداشت/ی درمانیمرکز بهداشت:....................................      نام و نام خانوادگی بازدید کننده

 "د"ویتامین آهن فعالیت

 خیر بلی خیر بلی

     تشکیل داده است؟  رز پوشه ای مخصوص برنامه مکمل یاریبهو/ آیا کاردان -1

     اطالع دارد؟   "د"ز از روند اجرایی برنامه مکمل یاری با آهن و ویتامین بهور/ آیا کاردان -2

 بهورز از تعداد مدارس تحت پوشش برنامه منطقه خود اطالع دارد؟/ کاردان  -3

 تعداد مدارس تحت پوشش برنامه ذکر شود..........: 

    

ن در پوشه مخصوص دانش آموزابندی شده جهت بازدید از مدارس و آموزش  آیا برنامه زمان -4

 موجود است؟ "د"برنامه های مکمل یاری با آهن و ویتامین

 تعداد بازدیدها در ماه از مدارس چند دفعه می باشد؟................... 

    

     خانه بهداشت موجود می باشد؟ / آیا مستندات بازدید از مدارس در مرکز  -5

و گزارش بازدید از مدارس از مرکز بهداشتی درمانی به شبکه بهداشت  فرم گزارش ماهیانهآیا  -6

 شهرستان ارسال شده است؟

    

آیا مشکالت موجود در برنامه توسط کاردان از مراکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت   -7

 شهرستان گزارش شده است؟ 

    

در خصوص و یا  دیگر مناسبت ها در مدرسه  بهورز در انجمن اولیا و مربیان/ آیا کاردان بهداشتی -8

 فعالیت نموده است؟و توجیه آنان اطالع رسانی به خانواده ها 

    

اطالع  خانه بهداشت از حضور رابطان فعال بهره مند می باشد؟ آیا/ مرکز بهداشتی درمانی  آیا  -9

 رسانی در خصوص برنامه توسط رابطین به خانواده ها صورت گرفته است؟

    

خانه بهداشت جزوه آموزشی تغذیه دختران ویژه کاردان / آیا در کتابخانه مرکز بهداشتی درمانی -11

 ؟ می باشد موجود  "د"و پمفلت آموزشی ویتامین کم خونی فقر آهن  کمبود آهن و و کتابچه 

    

مجموعه آموزشی تغذیه در سنین مدرسه  خانه بهداشت/ کتابخانه مرکز بهداشتی درمانیآیا در  -11

 موجود می باشد؟

    

 اقدام خاصی در راستای اجرای بهتر برنامه به عمل آورده اند؟ بهورز، /آیا کاردان  -12

 ،اقدام مذکور ذکر شود در صورت پاسخ مثبت.................: 

    

     موجود می باشد؟در مرکز برنامه  1فرم شماره  -13

     تکمیل شده است؟توسط دبیران و پرسنل مرکز بهداشتی درمانی برنامه  1فرم شماره  -41

     همکاری مدیر مدرسه در اجرای برنامه مطلوب می باشد؟ -15

     در اجرای برنامه مطلوب می باشد؟ مدرسه یا دبیر مربوطه در مدرسههمکاری رابط بهداشتی  -16

     به عمل آمده است؟در صورتی که مدرسه بوفه دارد از آن بر اساس چک لیست مربوطه بازدید  -17

   ،انتقاد و پیشنهادات موجود ذکر شود مشکالت : 

 تاریخ و امضاء بازدید کننده                                                                                  


