
  شاخص دانش آموزان : 
  
  درصد دانش آموزانی که تحت پوشش برنامه ھای سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس ھستند  - ١
  

  تعداد دانش آموزانی که تحت پوشش برنامه ھای سالمت 
  نوجوانان، جوانان و مدارس ھستند

١٠٠ ×----------------------------------------------------------  
  تعداد کل دانش آموزان

  
  
  د دانش آموزانی که معاینه غربالگری شده اند) *(درص -٢

  
  تعداد دانش آموزانی که معاینه غربالگری شده اند

١٠٠ ×----------------------------------------------------------  
  تعداد کل دانش آموزان تحت پوشش که می باید

  معاینه غربالگری شوند
  

  ی شده اند)( درصد دانش آموزانی که معاینه پزشک -٣
  

  تعداد دانش آموزانی که معاینه پزشکی شده اند
١٠٠ ×----------------------------------------------------------  

  تعداد کل دانش آموزانی که می باید مورد معاینات پزشکی قرار گیرند
  (اعم از دارای مراقب بھداشت و یا فاقد مراقب بھداشت)

  
  که ارجاع سطح یک داشته اند)(درصد دانش آموزانی  -٤

  
  تعداد دانش آموزانی که ارجاع سطح یک داشته اند

١٠٠ × ----------------------------------------------------------------------  
  تعداد کل دانش آموزان  معاینه شده نیازمند ارجاع سطح یک که نتیجه معاینه غربالگری       

  الل، مشکوک) داشته اند( دارای بیماری، اخت  
  

  (درصد دانش آموزانی که ارجاع سطح دو داشته اند)-٥
  

  تعداد دانش آموزانی که ارجاع سطح دو داشته اند
       ١٠٠ ×-------------  --------------------------------------------------  

  ه معاینه پزشکی تعداد کل دانش آموزان  معاینه شده نیاز مند ارجاع سطح دو که نتیج
  ( دارای بیماری، اختالل، مشکوک) داشته اند 

  
  (درصد دانش آموزانی که اختالل بینایی دارند) -٦

  
  تعداد دانش آموزانی که اختالل بینایی دارند

١٠٠ ×----------------------------------------------------------  
  شده اند تعداد کل دانش آموزان تحت پوشش که بینایی سنجی

  
  
  
  
  (درصد دانش آموزانی که اختالل شنوایی دارند) -٧

  
  تعداد دانش آموزانی که اختالل شنوایی دارند

١٠٠ ×----------------------------------------------------------  
  تعداد کل دانش آموزان تحت پوشش که شنوایی سنجی شده اند

  



  ری دارند(درصد دانش آموزانی که اختالل رفتا -٨
  

  تعداد دانش آموزانی که اختالل رفتاری دارند
١٠٠ ×----------------------------------------------------------  

  تعداد کل دانش آموزان تحت پوشش که از نظر اختالالت رفتاری بررسی شده اند
  

  (درصد دانش آموزانی که مبتال به رشک و شپش سر ھستند) -٩
  

  زان مبتال به رشک و شپش سرتعداد دانش آمو
١٠٠ ×----------------------------------------------------------  

  تعداد کل دانش آموزان تحت پوشش که از نظر وجود رشک و شپش  سر
  مورد بررسی قرار گرفته اند

  
  (درصد دانش آموزانی که دارای دندان پوسیده ھستند) -١٠

  
  دندان پوسیده ھستند تعداد دانش آموزانی که دارای

١٠٠ ×----------------------------------------------------------  
  تعداد کل دانش آموزان تحت پوشش که ازنظر دھان و دندان 

  مورد معاینه قرار گرفته اند
  

  درصد است ٥و  ٥) آنان کمتر از BMIدرصد دانش آموزانی که نمایه توده بدنی ( -١١
  

  درصد است ٥و   ٥) آنان کمتر از BMIانی که (تعداد دانش آموز
١٠٠ ×----------------------------------------------------------  

  آنان تعیین شده است BMIتعداد کل دانش آموزان تحت پوشش که 
  
  

  درصد است ٩٥و  ٩٥) آنان بیشتر از BMIدرصد دانش آموزانی که نمایه توده بدنی ( -١٢
  

  درصد است ٩٥و  ٩٥) آنان بیشتر از BMIتعداد دانش آموزانی که (
١٠٠ ×----------------------------------------------------------  

  آنان تعیین شده است BMIتعداد کل دانش آموزان تحت پوشش که 
  

  درصد است ٩٥الی  ٨٥) آنان بین BMIدرصد دانش آموزانی که نمایه توده بدنی ( -١٣
  

  درصد است ٩٥الی  ٨٥) آنان بین BMIتعداد دانش آموزانی که (
١٠٠ ×----------------------------------------------------------  

  آنان تعیین شده است BMIتعداد کل دانش آموزان تحت پوشش که 
  

  
  ستدرصد دانش آموزانی که وضعیت نمودار قد به سن آنھا در صدک سوم و زیر صدک سوم ا -١٤

  
  تعداد دانش آموزانی که نمودار قد به سن آنھا در صدک سوم و زیر صدک سوم است

١٠٠× -------------  ----------------------------------------------------------  
  تعداد کل دانش آموزان تحت پوشش که وضعیت منحنی رشد آنھا از 

  نظر قد به سن تعیین شده است
  
  
  
  
  
  



  است ٩٧و باالی صدک  ٩٧زانی که وضعیت نمودار قد به سن آنھا درصدک درصد دانش آمو -١٥
  

  است ٩٧و باالی صدک  ٩٧تعداد دانش آموزانی که نمودار قد به سن آنھا در صدک 
١٠٠ ×----------------------------------------------------------  

نظر قد به سن تعیین شده  تعداد کل دانش آموزان تحت پوشش که وضعیت منحنی رشد آنھا از
  است
  

  درصد دانش آموزانی که واکسن توام دریافت نموده اند -١٦
  

  ساله) که واکسن توام دریافت نموده اند ١٤-١٦تعداد دانش آموزان (
١٠٠ ×----------------------------------------------------------  

  ساله ١٤-١٦تعداد کل دانش آموزان 
  

  آموزانی که  خدمات حمایتی دریافت نموده اند درصد دانش -١٧
  

  تعداد دانش آموزانی که خدمات حمایتی دریافت نموده اند
١٠٠×-------  ----------------------------------------------------------  

  
  تعداد کل دانش آموزان  تحت پوشش که نیاز به دریافت خدمات حمایتی دارند

  
  

  و جوانان غیر دانش آموز که معاینه غربالگری شده اند) ** (درصد نوجوانان -١٨
  

  تعداد نوجوانان و جوانان غیر دانش آموز  که معاینه غربالگری شده اند
١٠٠×-------  ----------------------------------------------------------  

  لگری شوندتعداد کل نوجوانان و جوانان غیر دانش آموز که می باید معاینه غربا
   

  
  

  (درصد نوجوانان و جوانان غیر دانش آموز که معاینه پزشکی شده اند) ** -١٩
  

  تعداد نوجوانان و جوانان غیر دانش آموز که معاینه پزشکی شده اند
١٠٠×-------  ----------------------------------------------------------  

  وز  که می باید معاینه پزشکی شوندتعداد کل نوجوانان و جوانان غیر دانش آم
  

  ساله دانش آموز) ** ٦-١٨(درصد نوجوانان و جوانان  -٢٠
  
  ساله دانش آموز ٦-١٨تعداد نوجوانان و جوانان 

١٠٠ ×----------------------------------------------------------  
  

  ساله ٦-١٨تعداد کل نوجوانان و جوانان 
  

حت پوشش ( دانش آموزان مدارس فاقد مراقب بھداشت) می باشد که از دانش آموزان ت *منظور
  میباید توسط مراکز بھداشتی درمانی ارائه خدمت شوند.

**استخراج این شاخص ھا فقط در مناطقی امکان پذیر است که کلیه خانوارھای تحت پوشش 
  دارای پرونده خانوار ھستند.

  
  
  

 


