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 شرح وظايف پست سازماني
                          

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور     ۲) ت  ۷٤-٤( ۲۳فرم ع 

 
 
 

 واحد هاي آموزشي   واحد سازماني :  -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1
 مراقب سالمت عنوان  پست/ شغل : -4 شهرستان ها و مناطق      محل جغرافيايي خدمت : -3

   موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5
 انجام مي دهد :   مديرشاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت  

 رعايت كليه ضوابط و مقررات آموزشي، تربيتي و بهداشتي و اصول و موازين اسالمي در انجام وظايف محوله  -
 زمينه مربوط به شغل مورد تصدييا معاونين و ساير كاركنان آموزشگاه در مدير همكاري با  -
 كنترل وضعيت بهداشتي دانش آموزان واحدهاي آموزشي و آشنا نمودن آنان با امور بهداشتي  -
 اهتمام در آموزشهاي مقدماتي و الزم بهداشتي به دانش آموزان به منظور استفاده بهينه در مواقع اضطراري -
  (تجهيز اتاق بهداشت)نياز آموزشگاه و فعال نمودن اين واحد با هماهنگي مديريت يا معاونين آموزشگاهاهتمام در تهيه و تامين لوازم اوليه بهداشتي مورد  -
 اقدام به انجام كمك هاي اوليه در موارد اورژانس در صورت لزوم  -
  شناخت مشكالت بهداشتي دانش آموزان و اقدام براي بر طرف كردن آنها با همكاري ساير مربيان و مديريت آموزشگاه -
 شركت در كالسهاي آموزش بهداشتي كه از سوي مديريت آموزش و پرورش اعالم مي گردد به منظور افزايش و ارتقاء سطح علمي مربوط  -
 با هماهنگي مديريت آموزشگاه  درمانياهتمام در شناخت مشكالت بهداشتي دانش آموزان و معرفي آنان به مراكز بهداشتي و -
 آموزش بهداشت فردي و محيطي به كليه همكاران و اولياء دانش آموزان  توجيه و تبيين مسائل بهداشتي و -
 آموزش مسائل بهداشتي از طريق سخنراني و استفاده از وسايل كمك آموزشي از قبيل فيلم و اساليد و ..... -
 تهيه وتنظيم گزارشات و ارائه آن به مقامات ذيربط به منظور تامين بهداشت مدرسه  -
 مه هاو دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط به امور بهداشتي آموزشگاه و دانش آموزان (ستادي و استاني)اجراي دقيق آيين نا  -
 شركت درجلسات مخصوص مربيان بهداشت كه در سطح استان يا مناطق توسط مديريت هاي آموزش و پرورش جهت هماهنگي  -
 فعاليت هاي بهداشتي تشكيل مي گردد با هماهنگي قبلي مدير آموزشگاه  -
 همكاري با مسئولين در بيمه كردن دانش آموزان در برابر حوادث -
 با هماهنگي مدير آموزشگاهايجاد ارتباط تنگاتنگ با مراكز بهداشتي درماني و امور كنترل و پيشگيري بيماريهاي واگير و غير واگير -
 مستمر بهداشت فردي دانش آموزان و جدا نمودن دانش آموزان بيمار كنترل و مراقبت -
 (شامل شناسنامه سالمت و .....)اقدام به تشكيل پرونده بهداشتي براي دانش آموزان  -
 نظارت بر نحوه تغذيه دانش آموزان در داخل آموزشگاه  -
 ل اجرايي آن و عوام پايگاه تغذيه سالم (بوفه ) مدارسكنترل و نظارت مستمر بر بهداشت  -
 يا عكسهاي بهداشتي در مكانهاي مناسب مدرسه به منظور انتقال معلومات بهداشتي به دانش آموزان تراكت اهتمام در نصب پوستر يا  -
 شتي اهتمام در تهيه و ارايه فيلمها واساليدهاي بهداشتي با هماهنگي و همكاري مديريت آموزشگاه جهت آشنا نمودن دانش آموزان به مسائل بهدا -
  پيشگامان و .....) –(تشكلهاي دانش آموزي بهداشتياران تنظيم برنامه شركت دادن دانش آموزان در مسايل بهداشتي با همكاري مديريت آموزشگاه -
 تهيه و تنظيم آمارهاي بهداشتي واحد آموزشي و استخراج نتايج آن جهت برنامه ريزي بهينه پيشرفت روند فعاليتهاي مربوطه  -
 به سواالت دانش آموزان و هدايت و راهنمايي آنان در زمينه مربوطه پاسخگويي  -
 والدين ت در زمينه مسائل بهداشتي با شركت اولياء دانش آموزان با هدف آگاه سازي والدين از مسايل بهداشتي و آشنايي با تجربياجلسات آموزشي تشكيل  -

 انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم. -
 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه
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