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آمده درخصوص دندانپزشكي پيشگيري نشان مي دهد كه اگر آموزش بهداشت دهان به عمل مطالعات و بررسيهاي 

 : و دندان از سنين پيش از دبستان صورت پذيرد

 .اوالً احتمال ابتال به پوسيدگي دندان كاهش مي يابد

ار تغذيه اي ثانياً با توجه به شكل پذيري كودكان و تأثير باالي آموزش در اين سنين ، اين آموزشها موجب تغيير رفت

 .و عادات مناسب بهداشتي مي شود 

پوسيدگي دندان شايع ترين بيماري عفوني دندان مي باشد كه در صورت عدم تشخيص و درمان به موقع مي تواند 

اثرات منفي براي سالهاي متوالي داشته باشد بطوريكه اگر دندان شيري كودكي پوسيده باشد و درمان نشود امكان 

در بزرگسالي به بيماري دهان ودندان علي رغم رعايت كامل بهداشت بيشتر از كسي است كه در ابتالي اين فرد 

 .دوران كودكي دچار پوسيدگي دندان نبوده و يا به موقع درمان شده است 

سالگي را  3سال نشان مي دهد كه كودكان ايراني  3-6بررسي هاي وضعيت دهان و دندان كودكان آخرين نتايج 

دندان پوسيده سپري مي كنند كه اين امر لزوم برنامه هاي  5سالگي را با  6دان شيري پوسيده و دن 2باحدود 

 .ساله مشخص مي نمايد  3-6آموزشي، پيشگيري و درماني را براي كودكان 

 با عنايت به اينكه يكي از راههاي دسترسي به اين گروه سني از طريق مهدكودكها مي باشد، لذا دفتر امور كودكان و

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طرح نوجوانان سازمان بهزيستي كشور و دفتر سالمت دهان و دندان 

 .مشتركي جهت بهبود سالمت دهان و دندان اين گروه سني به مرحله اجرا مي گذارند

 تعريف مفاهيم  –ماده يك 

كه موفق به گذراندن دوره آموزشي بر اساس طرح مزبور شامل مديران و مربيان مهدكودك ها : مجريان طرح-1

 .شده اند ، مي باشد 

 : اهداف: ماده دو



سال كشور از طريق آموزش، پيشگيري و ارائه خدمات  6بهبود سالمت دهان و دندان كودكان زير : هدف كلي

 . درماني 

 مخاطبين طرح : ماده سه

 : مخاطبين طرح سالمت دهان ودندان عبارتند

 ماه تا قبل از ورود به دبستان  6كليه كودكان سنين )الف

 ماه تا قبل از ورود به دبستان  6والدين كليه كودكان سنين )ب

يادگيري و فرهنگ سازي در كودكان  –كليه مديران و مربيان مهدكودك ها كه در زمينه ارائه خدمات ياددهي )ج

 .فعاليت مي كنند 

ضوع، توجيه تخصيص اعتبارات وامكانات مورد مسئولين و برنامه ريزان كشوري درخصوص ارزش و اهميت مو)د

 نياز جهت تداوم طرح مذكور 

 ساختار نظارتي : ماده چهار

 ): وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي –در محل معاونت سالمت (دبيرخانه ستاد كشوري -الف

  :اعضاء -1

 مدير كل دفتر امور كودكان بهزيستي كشور -

 كارشناسان دفتر امور كودكان -

 مدير كل دفتر سالمت دهان و دندان -

 كارشناسان دفتر سالمت دهان و دندان -

 : جلسات-2



 ماه يكبار و يا  بنا بر ضرورت در زمانهاي تعيين شده توسط اعضاء  3تشكيل جلسات ستاد كشوري حداقل هر -

 : شرح وظايف-3

 تهيه و تدوين برنامه عملياتي ويژه طرح سالمت دهان و دندان -

 ... ي دستور عمل اجرايي، فرم نظارت، آمار و بازنگر-

 توجيه كارشناسان مسئول استانها و عوامل اجرايي مرتبط -

 برنامه ريزي جهت ارائه خدمات پيشگيري از پوسيدگي دنداني كودكان تحت پوشش در صورت نياز -

 برآورد بودجه واعتبار مورد نياز -

 تبادل اطالعات و آمار ضروري -

 وزشي و جزوات ويژه مربيان و والدين كودكان تهيه متون آم-

 درج مطالب آموزشي در رابطه با سالمت دهان و دندان در برنامه هاي آموزشي مهدكودك ها -

 تهيه و توزيع وسايل كمك آموزشي -

 گرد آوري داده ها و تهيه گزارش به منظور هدايت، پايش و ارزشيابي طرح -

 وراند نتايج ارزشيابي ها به دبيرخانه ستاد استاني تجزيه و تحليل آمار و ارسال پس خ-

 پيش بيني در مورد تداوم اجراي طرح در سالهاي آتي -

 آماده سازي اذهان عمومي براي اجراي طرح از طريق صدا و سيما و ساير رسانه هاي گروهي -

 اجراي برنامه هاي پژوهشي سالمت دهان و دندان -

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني / معاونت بهداشتي دانشگاهدر محل (دبيرخانه ستاد استاني -ب

 ) استان



 : اعضاء كميته-1

 معاون امور اجتماعي بهزيستي استان -

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني / معاون بهداشتي دانشگاه-

 كارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان -

 كارشناس مسئول امور كودكان -

 نماينده كانون توسعه و همياري مهدكودك ها -

 : جلسات-2

ماه يكبار و بنا بر ضرورت در زمانهاي تعيين شده توسط اعضاء و ارسال  3تشكيل جلسات ستاد استاني حداقل هر -

 صورتجلسه به دبيرخانه ستاد كشوري 

  :شرح وظايف-3

 تهيه جدول فعاليتهاي ستاد استان -

 بر اساس دستور عمل اجرايي  پيگيري انجام فعاليتها -

 تبادل اطالعات و آمار -

 تدوين برنامه عملياتي و ابالغ آن به ستاد شهرستان و تنظيم آن جهت اجرا با توجه به شرايط منطقه -

 برنامه ريزي نحوه اجراي دوره هاي آموزشي -

 برگزاري جلسات توجيهي جهت عوامل اجرايي در سطح استان -

و توزيع به ستاد ) آبسالنگ، دستكش و آينه يكبار مصرف(ياز معاينه مقدماتي دهان و دندان تامين وسايل مورد ن-

 شهرستان 



/ پوستر / ماكت دندان و مسواك آموزشي( تأمين وسايل كمك آموزشي و توزيع آن به دبيرخانه ستاد شهرستان-

 ...) بروشور و پمفلت و 

 توزيع شناسنامه سالمت دهان و دندان -

شبكه (ي و ارتقاء سطح دانش جامعه در زمينه سالمت دهان و دندان از طريق رسانه هاي گروهي استان آگاه ساز-

 ) هاي استاني

 نظارت، پايش و ارزشيابي برنامه همراه با  ارسال اطالعات به دبيرخانه ستاد كشوري و پس خوراند به شهرستانها -

 ماه يكبار  تهيه گزارش عملكرد و ارسال آن به ستاد كشوري هر سه-

دانشكده علوم / صدور گواهينامه دوره آموزش با امضاء مدير كل سازمان بهزيستي و معاونت بهداشتي دانشگاه-

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان 

 ) :شبكه بهداشت و درمان/ در محل مركز بهداشت( دبيرخانه ستاد شهرستان-ج-

 : اعضاء -1

 بهداشت و درمان  رئيس مركز بهداشت يا مدير شبكه-

 رئيس اداره بهزيستي شهرستان -

 كارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان -

 كارشناس امور كودكان -

 : جلسات -2

 ماه يكبار و بنا بر ضرورت در زمانهاي تعيين شده توسط اعضاء  2تشكيل جلسات ستاد شهرستان حداقل هر -

 : شرح وظايف-3



 هماهنگي بين بخشي و درون بخشي -

 تبادل اطالعات و آمار بر اساس فرمهاي آماري -

 توجيه عوامل اجرائي و مرتبط در سطح شهرستان -

 اخذ و ابالغ برنامه و دستورعمل اجرائي مربوط به مهدكودك ها -

 جمع آوري اطالعات مربوط به مجريان طرح -

 برنامه ريزي نحوه اجراي دوره هاي آموزشي-

 آموزشي نظارت بر حسن اجراي كارگاه هاي -

 نظارت بر روند اجراي برنامه آموزشي به كودكان و والدين -

 اخذ و توزيع محتواي آموزشي و وسايل كمك آموزشي -

 اخذ و توزيع وسايل مورد نياز جهت معاينه مقدماتي دهان و دندان كودكان -

 تحت پوشش مهدكودكهاساله  3-6اخذ و توزيع شناسنامه ثبت وضعيت سالمت دهان و دندان، به تعداد كودكان -

 هماهنگي جهت اجراي روشهاي پيشگيري از پوسيدگي دنداني كودكان -

 نظارت بر روند اجراي برنامه پيشگيري -

 مستمر بر روند اجراي طرح در مهدكودك ها با هماهنگي كارشناس مسئول امور كودكان نظارت و پيگيري -

 و ارائه راهكارها به دبيرخانه ستاد استاني ارزشيابي از مراحل طرح و بررسي نقاط مثبت و منفي -

 ارسال گزارش به دبير خانه ستاد استاني هر سه ماه يكبار -

 نيروي انساني و شرح وظايف آن : ماده پنج 



 : كارشناس مسئول امور كودكان استان-1

 انجام هماهنگي هاي درون بخشي و بين بخشي -

 مت دهان و دندان ابالغ بخشنامه هاي صادره جهت اجراي طرح سال-

 دريافت گواهي هاي آموزشي صادر شده از كارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان استان -

 ثبت گواهي هاي آموزشي وتحويل به كارشناس امور كودكان شهرستان -

 تكميل فرم هاي آماري و ارايه آن به دبيرخانه ستاد استان -

هد كودك ها با هماهنگي كارشناس مسئول بهداشت دهان و نظارت و پيگيري مستمر بر روند اجراي طرح در م-

 دندان و تكميل چك ليست 

 نظارت بر حسن اجراي كارگاههاي آموزشي مربيان -

 نظارت بر روند اجراي برنامه آموزش به كودكان و والدين بر اساس جدول زمانبندي -

 نظارت بر روند اجراي برنامه پيشگيري در مهد كودك ها -

 و منفي و ارايه راهكارها به دبيرخانه ستاد استاني  از مراحل اجراي طرح و بررسي نقاط مثبتارزشيابي -

 ارسال گزارش به دبيرخانه ستاد كشوري هر سه ماه يكبار -

 : كارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان استان-2

 تدوين برنامه عملياتي طرح مربوطه در سطح استان -

 بين بخشي انجام هماهنگي درون بخشي و-

 دريافت و ابالغ دستور عمل ها و بخش نامه هاي مربوط به سطح شهرستان -

 صدور گواهي هاي دوره آموزشي مربيان مهد كودك و تحويل به مسئول امور كودكان -



 صدور گواهي تدريس مدرسين دوره هاي آموزشي برگزار شده -

آموزش ، پيشگيري و (شهرستان از هر سه بخش طرح دريافت گزارشها و نتايج ارزشيابي و پايش كارشناس مسئول-

 ) درمان

در سطح مناطق تحت پوشش بر اساس جدول زمانبندي ) آموزش، پيشگيري و درمان( نظارت بر روند اجراي طرح-

 به همراه تكميل چك ليست هاي مربوطه 

 ) ماه يكبار 6هر (استان انجام ارزشيابي و پايش طرح مذكور و ارسال نتايج و گزارش آن به دبيرخانه ستاد -

ارسال گزارش نتايج  جمع بندي فرمهاي آماري، ارزشيابي مربيان، موارد استخراج شده از چك ليست ها و -

 ارزشيابي و پايش آن به ستاد كشوري 

 بهداشتكاران دهان و دندان برابر بند دوم ماده دهم بخشنامه / پرداخت حق الزحمه دندانپزشكان -

  :بهداشت دهان و دندان شهرستان كارشناس مسئول-3

 تدوين برنامه عملياتي مربوطه در سطح شهرستان-

 انجام هماهنگي هاي درون بخشي و بين بخشي -

 بهداشتكاران دهان و دندان/ تهيه جدول زمانبندي آموزش مربيان و ابالغ آن به دندانپزشكان-

 اس برنامه ريزي مشخص دريافت دستور عمل و بخشنامه هاي مربوطه و اجراي آن بر اس-

 توجيهي مربيان و مديران -همكاري با كارشناس مسئول امور كودكان جهت برگزاري كالسهاي آموزشي-

 همكاري در انجام ارزشيابي مربيان، جمع بندي فرمهاي آماري و ارسال نتايج به دبيرخانه ستاد استان -

در سطح شهرستان بر اساس جدول ) ري و درمانآموزش، پيشگي(نظارت و پيگيري مستمر بر روند اجراي طرح -

 زمانبندي بهمراه تكميل چك ليست 



دريافت ليست متقاضيان شركت در دوره هاي آموزشي و تحويل آنها به كارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان -

 استان جهت صدور گواهي هاي مورد نظر 

زشيابي طرح در سطح شهرستان و ارسال نتايج و همكاري با كارشناس مسئول امور كودكان و انجام پايش و ار-

 ) هر سه ماه يكبار( گزارش آن به ستاد استان

در صورت بروز هر گونه مشكل در حين روند اجراي برنامه، كليه موارد سريعاً به دبيرخانه ستاد شهرستان و استان -

 انعكاس داده شود 

 : كارشناس امور كودكان شهرستان-4

 درون بخشي و بين بخشي انجام هماهنگي هاي -

 دعوت از مديران و مربيان مهدهاي كودك جهت توجيه ، ثبت نام و گذراندن دوره آموزشي -

 در مهدكودك هاي شهري و روستايي به دبيرخانه ستاد مربوطه ) مربيان و مديران(معرفي مجريان طرح -

در راستاي طرح سالمت دهان و  توجيهي براي مديران و مربيان مهدكودك ها–برگزاري كالسهاي آموزشي -

 دندان 

انجام پيش آزمون و پس آزمون از مجريان برنامه در سطح شهرستان و اعالم نتايج آن به دبيرخانه ستاد استاني با -

 همكاري كارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان 

 تكميل فرم هاي آماري و ارائه آن به دبيرخانه ستاد شهرستان -

ل كمك آموزشي، وسايل يكبار مصرف معاينه مقدماتي و شناسنامه سالمت دهان و دندان در اخذ و توزيع وساي-

 مهد هاي كودك 

نظارت و پيگيري مستمر بر روند اجراي طرح در مهد كودك ها با هماهنگي كارشناس بهداشت دهان و دندان -

 وتكميل چك ليست 



 نظارت بر حسن اجراي كارگاههاي آموزشي مربيان-

 روند اجراي برنامه آموزش به كودكان و والدين در مهد كودك ها بر اساس جدول زمانبندي  نظارت بر-

 نظارت بر روند اجراي برنامه پيشگيري ، در مهدكودكها -

 ارزشيابي از مراحل طرح و بررسي نقاط مثبت و منفي و ارائه راهكارها به دبيرخانه ستاد شهرستان -

 هر سه ماه  يكبار  ستانال گزارش به دبيرخانه ستاد اارس-

 : بهداشتكار دهان و دندان/ دندانپزشك-5

 انجام هماهنگي هاي الزم درون بخشي و بين بخشي -

 همكاري در برگزاري جلسات آموزشي بعنوان مدرس -

 انجام معاينات غربالگري ساليانه كودكان مهدكودكي-

 دك با تعرفه گروه هدفارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در حيطه شرح وظايف به كو-

 ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در حيطه شرح وظايف به مربيان مهدكودك با تعرفه گروه هدف-

 همكاري در انجام ارزشيابي مربيان از طريق پيش آزمون و پس آزمون -

شناسنامه سالمت  معاينه ، تكميل(همكاري در انجام معاينات غربالگري ساالنه دهان و دندان كودكان مهدكودكي -

 ) دهان و دندان و ارجاع

 نظارت مستمر بر آموزش مربيان به والدين و كودكان بهمراه تكميل چك ليست-

 نظارت مستمر بر بخش پيشگيري برنامه در مهدهاي كودك بهمراه تكميل چك ليست -

 مديران مهدهاي كودك -6

 ي مصوب طرح معرفي دو مربي براي اجراي طرح و شركت در دوره هاي آموزش-



 گذراندن دوره آموزشي برابر مفاد اين دستور عمل -

 ارسال ليست تعداد كودكان تحت پوشش به تفكيك گروه سني -

 نظارت بر رعايت زمانبندي انجام كار توسط مربيان -

 دريافت مبلغ تعيين شده برابر بخشنامه -

 ) ماهيانه(تاد شهرستان نظارت بر روند مراحل اداري طرح و ارائه گزارش به دبيرخانه س-

 هماهنگي و همكاري با كارشناس اداره بهزيستي شهرستان -

 گزارش سريع مشكالت احتمالي در مراحل اجرايي طرح به دبيرخانه ستاد شهرستان-

 در اختيار قرار دادن فضاي فيزيكي براي آموزش والدين -

ت يك ساعت و الزام والدين به شركت در آن و برنامه ريزي و برگزاري كالسهاي آموزش والدين ماهيانه به مد-

 نصب برنامه مربوطه در محل ديد

 و ارزشيابي طرح در مهد كودك ) تكميل فرم مربوطه(تهيه اطالعات درخواستي -

 : مربيان مهدهاي كودك -7

 شركت در كارگاههاي آموزشي طرح سالمت دهان و دندان -

 آموزش مفاد طرح به همكاران و والدين -

 ش بهداشت دهان و دندان به كودكان در قالب كتابآموز-

 آموزش والدين به صورت ماهيانه بر اساس برنامه آموزش مدون -

 معاينات مقدماتي دهان و دندان كودكان و ثبت وضعيت موجود در شناسنامه سالمت دهان ودندان -

 ارائه گزارش به مقام مافوق -



 كودك تكميل فرمهاي آماري و تحويل به مدير مهد -

 شركت در جلسات بازآموزي -

 مدارك الزم جهت ثبت نام مجريان طرح : ماده شش

 ارائه معرفي نامه براي مربيان -

 تصوير شناسنامه -

 آخرين مدرك تحصيلي -

 سال سابقه كار در مهد كودك  2داشتن حداقل -

 قطعه عكس  2-

 : مكان اجراي طرح: ماده هفت

 ...) روستايي / شهري/ دولتي/ خصوصي (كليه مهد كودك هاي سراسر كشور -

 : زمان برگزاري دوره هاي آموزشي مربيان: ماده هشت

 زمان برگزاري دوره هاي آموزشي شش ماهه دوم سال مي باشد-

ستاد شهرستان با توجه به شرايط و ويژگي هاي اقليمي و منطقه اي جدول زمان بندي كالسهاي آموزشي را در -

 ستان قرار مي دهد اختيار دبيرخانه ستاد ا

هر دوره آموزشي اعم از مربيان ، والدين و كودكان بايستي بر اساس جدول زمانبندي تهيه شده برگزار : نكته *

 . گردد و هر گونه تغيير در زمانبندي برنامه آموزشي بايستي به دبيرخانه ستاد مربوطه اطالع داده شود 

 : زمان اجراي طرح: ماده نهم

 سال مي باشد  3فوق در مهدهاي كودك به مدت  زمان اجراي طرح-



 : مبلغ تعرفه و نحوه دريافت : ماده ده

هزينه سرانه جهت معاينه مقدماتي دهان و دندان كودكان و ثبت وضعيت موجود در شناسنامه مربوطه توسط مربيان -

كه توسط مدير ريال پيش بيني گرديده است  1000ريال و روستايي  2000در مهد كودك هاي شهري مبلغ 

 .مهدكودك از والدين دريافت مي گردد

معاينه ، تكميل شناسنامه سالمت (هزينه سرانه انجام معاينات غربالگري ساليانه دهان و دندان كودكان مهدكودكي -

ريال براي  2000ريال براي دندانپزشكان و مبلغ  3000به ازاء هر كودك معادل مبلغ ) دهان و دندان و ارجاع

اران دهان و دندان از بودجه طرح پيش بيني شده است كه پس از ارسال گزارش عملكرد مربوطه از استانها بهداشتك

به دفتر سالمت دهان و دندان، در قالب بودجه جاري ساالنه طرحهاي بهداشتي وزارت متبوع به واحدهاي بهداشت 

و خدمات بهداشتي درماني قابل پرداخت  دانشكده هاي علوم پزشكي/ دهان دندان معاونت هاي بهداشتي دانشگاهها

 .مي باشد

 مراحل اجراي طرح : ماده يازد

 تشكيل مي گردد » الف و ب و ج« بندهاي  4پس از ارسال دستور عمل اجرايي به استانها، ستادهاي موضوع ماده -

 برگزاري جلسات هماهنگي وتوجيهي در سطح دبيرخانه ستاد -

 گزاري دوره آموزشي انجام هماهنگي هاي الزم جهت بر-

 برگزاري دوره آموزشي و تعيين ميزان ارتقاء سطح آگاهي شركت كنندگان با انجام پيش آزمون و پس آزمون -

 صدور گواهينامه شركت كنندگان دوره -

 ثبت وضعيت سالمت دهان و دندان كودكان در شناسنامه مربوطه -

 انجام روش پيشگيري -

 آموزش كودكان-



 آموزش والدين -

 نظارت و پايش طرح -

 ارزشيابي-

 


