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 چکیده 

 دانش در مطالب فراگیری و روانی جسمی، نظر از ی موثرعامل بهداشت مدارس فیزیکی، ایمنی و فاکتورهای به توجه زمینه وهدف:

 انجام پذیرفت. شهرستان بابل مدارس محیط و ایمنی بهداشت وضعیت بررسی هدف با پژوهش حاضر . است آموزان

 ( بصورت555در تمامی مدارس شهرستان بابل ) 9314 سال در که بوده تحلیلی توصیفی-مقطعی نوع از مطالعه این :روش کار

چک لیست دارای دو بخش جهت سنجش بهداشت و ایمنی مدارس تدوین . شد انجام مشاهده، و چک لیست از سرشماری با استفاده

 و آمار توصیفی انجام شد.  16Spss از استفاده با ها داده هر مدرسه، آنالیزاطالعات پس از جمع آوری . شده بود

درصد( دفع  7/19درصد(، توالت )14درصد(، دستشویی)5/15و مهندسی انسانی) وضعیت مدارس مورد بررسی از نظر ایمنی یافته ها:

درصد(، نامطلوب بودند. بین 9/4درصد(، آب آشامیدنی ) 4/55درصد( مطلوب و از نظر بوفه )4/19درصد( و دفع فاضالب )4/17زباله)

(. بین وضعیت p < 009/0شاهده شد )وضعیت دفع زباله و فاضالب، آبخوری در مدارس شهری و روستایی اختالف معناداری م

 (.p < 009/0بهداشتی مکان و ساختمان کالس ها، دفع فاضالب و آبخوری ها بر حسب نوع مدارس اختالف معنادار مشاهده شد )

 مدارس، محیط بهداشت نامه اساس آیین بر ایمنی وضعیت محیط و بهداشت وضعیت نظر از مطالعه مدارس مورد بیشتر نتیجه گیری:

 دارای وضعیت خوب و مطلوب بودند. داشتند، قرار ضعیفی وضعیت در که بوفه مدارس جز به

 

 

 

 بهداشت محیط، مدارس، بابل ایمنی،: یدیکل واژگان
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 مقدمه 

 و آموزش، پرورش که است اجتماعی فضای مدرسه   

سالگی تا دوره  6انسان ها از تقریبا  شخصیت رشد

همی از سالهای زندگی نوجوانی و جوانی و در واقع دوران م

 های روش میان در (.9-5یک فرد را برعهده دارد )

 محیط و مطلوب فیزیکی آموزش، فضای مناسب و صحیح

گیری شخصیت دانش اثر مهمی بر شکل  مساعد روانی

مطالعات انجام شده توسط روالسی و (. 3آموزان دارد)

همکاران نشان داد بین خصوصیات فضای فیزیکی مدارس 

ت رفتاری دانش آموزان رابطه مستقیمی وجود و مشکال

 ارتقای و حفظ مؤثر در عوامل از در واقع یکی (.4دارد)

 بهداشت آموزان، استعداد دانش شکوفایی و سالمتی سطح

(. توجه به بهداشت مدارس 5مدارس است) ایمنی و محیط

نوعی سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای حفظ سالمتی 

 تجمع دلیل واقع در مدارس بهدانش آموزان است. در 

 و وجود احتمال حساس، جمعیت مدت و طوالنی زیاد

 است؛ بوده بیشتر آنها میان در یهای واگیر بیمار شیوع

بهداشت مدارس از اهمیت ویژه ای   به توجه بنابراین،

  (.6برخوردار است )

 مدارس سازمان جهانی بهداشت بیان نموده که بهداشت

 حفظ تأمین، منظور به است که ییها فعالیت کلیه شامل

(. 7گیرد ) می صورت آموزان سالمت دانش سطح ارتقاء و

 به لحاظ هر از تا باشد ای به گونه باید مدارس محیط

 پاسخ آموزان دانش اجتماعی روانی و جسمی، نیازهای

 بهداشتی، های سرویس سالم، مدرسه آب در چنانچه دهد.

 استاندارد، و مناسب وسایل و کافی، تجهیزات فضای

 اشته ند وجود فاضالب و زباله آوری صحیح جمع سیستم

برای دانش آموزان  محیطی و حتی روانی آسایش باشد،

درصد روزهای  65حدود  (.3و  5فراهم نخواهد آمد )

غیبت دانش آموزان در نتیجه ابتال به بیماری های عفونی 

است که استاندارد نبودن فضای آموزشی زمینه ساز آن 

ست. سرویس های بهداشتی ناسالم از جمله عواملی است ا

که سالمت دانش آموزان را مورد تهدید قرار می دهد و 

وجود بعضی از شرایط مربوط به نوع مالکیت، محل 

ساختمان و عدم حضور مراقب بهداشت، کنترل این مورد 

 (.5را به مخاطره می اندازد)

 متحده تایاال در 9110 در سال منتشره آمار اساس بر

 حوادث و روانی روحی، از مشکالت درصد 43 حدود

 50 مقدار این از که بوده مدارس ارتباط با در کودکان

(. نتایج 1باشد ) می مدارس به ساختمان مربوط درصد

مطالعه ای در لهستان نشان داد وضعیت نامطلوب 

بهداشتی در مدارس روستایی بیشتر بود که این شرایط 

ود نور، کمبود تجهیزات میز و صندلی، اغلب مربوط به کمب

عدم تسهیالت بهداشتی و وضعیت نامطلوب توالت ها 

 استان روستاهای در مدارس که ای مطالعه در (.90بود)

 از درصد 6/97در  که شد گرفت مشخص انجام مازنداران

 آموز دانش هر برای کالس سطح سرانه حداقل مدارس

 (. 5بود ) حد استاندارد از کمتر

 مرکزی استان مدارس ابتدایی در دیگر مشابه بررسی در

درصد و از  5/59بهداشت محیط  نظر از که شد مشخص

درصد مدارس در شرایط مطلوب  9/95نظر ایمنی 

(. در مطالعه ای که در استان تهران انجام شده بود 3)بودند

نشان داد وضعیت بهداشت مدارس ابتدایی شهر تهران در 

(. 99ن تر از سطح مطلوب بوده است)بسیاری از موارد پایی

 57در مطالعه انجام شده در شهر یاسوج گزارش شد که 

درصد مدارس ابتدایی وضعیت بهداشتی نامطلوبی داشتند 

درصد دستشویی و توالتهای این مدارس غیر  56و حدود 

چنانچه در مدارس شرایط بهداشتی و  (.95بهداشتی بود)

ور قطع تالش های ایمنی مناسب برقرار نباشد، به ط

آموزشی و پرورشی مربیان بازدهی مطلوب را نخواهد 

داشت. لذا بررسی بهداشت مدارس و پی بردن به مشکالت 

بهداشتی دانش آموزان در تمامی شهرهای کشور امری 

ضروری است تا بدین طریق راه حلهای کارساز برای 

مشکالت بهداشتی ارائه شود، در این راستا مطالعه حاضر 

مدارس شهرستان هدف بررسی بهداشت محیط و ایمنی با 

 بابل انجام پذیرفت.
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 روش کار

 سال در مقطعی صورت تحلیلی، به – این مطالعه توصیفی

روی تمام مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانی  9314

 شهرستان بابل بصورت سرشماری انجام پذیرفت. پژوهش

مدارس  اشت محیطبهد نامه آیین دادن قرار مبنا با حاضر

و چک لیست بازرسی بهداشتی از مدارس تهیه شده 

توسط مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت، درمان و 

 50( انجام شد. چک لیست 93آموزش پزشکی کشور )

دسترسی به آب  شامل که بخش 1 در سواالتی سوالی با

وضعیت  مدارس، ساختمان مکان و آشامیدنی، وضعیت

ایمنی،  وضعیت بهداشتی، تسهیالت وضعیت ها، کالس

و  فاضالب دفع وضعیت بهداشتی، های سرویس وضعیت

 تنظیم شده بود. مدارس در زباله

 و " غیر بهداشتی "،" بهداشتی" گزینه سه با سواالت

 صفر و دو، یک نمره ترتیب به و تنظیم " ندارد وجود"

شد. جمع نمرات کسب شده توسط مدارس از  امتیازبندی

چک  در بود. 900مره صفر تا بیشترین نمرهکمترین ن

اگرمدارس نمرات  بازرسی بهداشتی از مدارس، لیست

( 36-70)ضعیف،  سطح را کسب نمودند در (35-0)

چک  مطلوب قرار گرفتند. سطح در( 79-900) متوسط،

 سپس و تکمیل مستقیم پژوهشگر مشاهدات با لیست

،  EXCELو 16SPSS برنامه از استفاده با ها داده

آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مجذور کای با سطح 

 قرار تحلیل تجزیه ( موردp< 009/0معنی داری )

 گرفتند.

 یافته ها 

درصد(  45/34) 910مدرسه شامل  555در مطالعه حاضر 

روستایی درصد( مدرسه  55/65) 365مدرسه شهری و 

مورد بررسی قرار گرفتند که بیشترین تعداد مدارس، 

مدرسه بود.  555س ابتدایی و پیش دبستانی به تعداد مدار

 آمار مربوط به مدارس در جدول یک ذکر شده است.

 
9314سال  -: اطالعات مدارس شهرستان بابل9جدول 

 

 

 

 

 

 

بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی تمامی مدارس به 

 900تفکیک مناطق شهری و روستایی نشان داد که 

درصد مدارس شهری به آب آشامیدنی دسترسی داشتند و 

در تمامی مدارس شهری جمع آوری و دفع پسماند 

مدارس روستایی از نظر بصورت بهداشتی انجام می شد. 

برخورداری از توالت بهداشتی در وضعیت مطلوب تری 

نسبت به مدارس شهری قرار داشتند. آزمون آماری مجذور 

کای اختالف معناداری را بین وضعیت بهداشتی آبخوری، 

 مدارس  و جمع ساختمان ایمنی و آب آشامیدنی، حفاظت

ی فاضالب میان مدارس شهری و روستای دفع و آوری

 (.5(. )جدول p < 009/0نشان داد)

 روستایی شهری اطالعات مدارس

 365 910 ساختمان

 374 913 تعداد شیفت

 51475 49643 تعداد دانش آموزان

 910 15 ابتدایی و پیش دبستانی

 995 36 راهنمایی

 55 65 دبیرستان
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9314 -: توزیع فراوانی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهرستان بابل به تفکیک مناطق شهری و روستایی2جدول   

  مدارس روستایی مدارس شهری گزینه های مورد بررسی
 

داری معنی سطح  

 

 غیر بهداشتی بهداشتی غیر بهداشتی بهداشتی

لقفراوانی مط  فراوانی مطلق فراوانی مطلق فراوانی مطلق 

p 905 170 65 664 آبخوری 009/0 >  

 0 55 9336 55 161 دستشویی

 0 11 9693 955 107 توالت

p 53 331 0 910 آب آشامیدنی 009/0 >  

 0 90 56 70 59 بوفه

 0 95 350 55 969 وضعیت کالس ها

حفاظت و ایمنی ساختمان 

 مدارس

975 94 337 55 p 009/0 >  

p 35 354 1 959 جمع آوری و دفع فاضالب 009/0 >  

p 94 345 0 910 جمع آوری و دفع پسماند 009/0 >  

 

آزمون آماری مجذور کای ارتباط معناداری میان مدارس 

به تفکیک مقاطع تحصیلی نشان داد بطوریکه آبخوری، 

 ایمنی و آب آشامیدنی، وضعیت کالس ها، حفاظت

فاضالب در مقاطع  دفع و آوری مدارس جمع ساختمان

 .نددبیرستان از وضعیت مطلوبتری برخوردار بود

 

9314 -: توزیع فراوانی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهرستان بابل به تفکیک مقطع تحصیلی3جدول   

 

 گزینه های مورد بررسی

  دبیرستان راهنمایی ابتدایی و پیش دبستانی

 

 سطح معنی داری
یر غ بهداشتی

 بهداشتی

غیر  بهداشتی

 بهداشتی

غیر  بهداشتی

 بهداشتی

فراوانی  فراوانی مطلق

 مطلق

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 مطلق

p 36 403 64 314 74 537 آبخوری 009/0 >  

 0 36 657 57 646 950 146 دستشویی

 0 44 615 37 756 955 9010 توالت

p 9 950 5 943 99 564 آب آشامیدنی 009/0 >  

 0 39 96 93 95 36 96 بوفه

p 5 995 99 940 55 554 وضعیت کالس ها 009/0 >  

حفاظت و ایمنی ساختمان 

 مدارس

560 53 944 7 995 5 p 009/0 >  

p 5 995 99 940 35 550 جمع آوری و دفع فاضالب 009/0 >  

 0 6 994 4 945 1 970 جمع آوری و دفع پسماند

 

 بحث 

 5/15العه حاضر وضعیت حفاظت و ایمنی مددارس ) در مط

( مددارس خدوب بدود. در مطالعده گنجدی و      501 –درصد 

همکاران در بررسی مدارس ناحیه دو اراک گزارش کردندد  

درصد مدارس وضعیت حفداظتی وایمندی مناسدبی     37که 

(. در مطالعه شهریاری و همکاران که وضعیت 94داشتند )

رجندد را مدورد بررسدی    مدرسه در بی 557بهداشت محیط 

قرار دادند، وضدعیت ایمندی و مهندسدی انسدانی فقدط در      

(. در مطالعده  95درصد مدارس مطلوب گزارش شدد)  6/50
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درصد  9/95زارع و همکاران در مدارس استان مرکزی نیز 

(. 3مدارس از نظر ایمنی در وضعیت مطلوبی قرار داشدتند) 

 را هرتوجه به وضعیت ایمنی مدارس حائز اهمیت است زی

نباشدد،   قبدولی  قابدل  سطح در مدارس وضعیت ایمنی گاه

 وجود آموزان دانش مرگ و جراحت وقوع حوادث، احتمال

در مطالعه حاضر تمامی مدارس شدهری آب   خواهد داشت.

مدرسدده روسددتایی فاقددد آب  53آشددامیدنی داشددتند ولددی 

آشامیدنی بودند. در مطالعه انجدام شدده توسدط ززولدی و     

رس استان مازندران مشخص شد که بیش همکاران در مدا

درصدد مددارس    15درصد مدارس شهری و حددود   11از 

(. در 96روستایی از آب آشامیدنی سدالم برخدوردار بودندد)   

مدددارس ابتدددایی   مطالعدده کرمددانی و همکدداران تمددامی  

 تأییدد  مدورد  شدهری  لوله کشی آب شهرستان پاکدشت از

توجده   (. با97کردند) می درمان استفاده و بهداشت وزارت

 کلدی  اصدول  از سدالم  بهداشدتی  آب که تأمین این نکته به

عمومی است و عدم برخورداری از آب آشدامیدنی   بهداشت

سالم احتمال ابتال به بیماری های انگلی و اسدهالی را بداال   

می برد بنابراین مدیران مددارس و بخصدوک کارشناسدان    

ر عهده ب بهداشت مدارس باید تامین آب آشامیدنی سالم را

مدرسه بوفه داشدتند کده از    937در مطالعه حاضر گیرند. 

بوفه( غیر بهداشتی بودند. در  50 -درصد 4/55میان آنها )

 در که شد مطالعه کرمانی و همکاران در پاکدشت مشخص

 بوفه( 34 –درصد 6/51) که داشت وجود بوفه مدرسه 57

 شدی آرای آشامیدنی، خوراکی، قانون مواد 93 ماده با مطابق

 و شددهریاری پددژوهش (. نتددایج96نبودنددد) بهداشددتی و

 مورد مدارس بین در داد که نشان نیز همکاران در بیرجند

 استاندارد غیر و نامطلوب درصد مدارس بوفه5/56مطالعه، 

(. با توجه به اینکه در مطالعه حاضدر نیمدی از   95) داشتند

بوفه های مدارس از شرایط بهداشدتی مطلدوبی برخدوردار    

ند، کارشناسان بهداشت مدارس باید بازدید منظمی از نبود

بوفه ها داشته باشند زیرا منبع تامین مدواد غدذایی داندش    

 آموزان محسوب می شود.

 که دستشویی داد نشان حاضر تحقیق از حاصل یافته های

درصد مدارس، بهداشتی بودند. مطالعه ای که در  14های 

درصددد  60شهرسدتان خلخددال انجددام شدد نشددان داد کدده   

مدارس مورد مطالعه از دستشویی های بهداشتی برخوردار 

 (. پددژوهش کرمددانی و همکدداران نشددان داد کدده 95بودنددد)

دارای توالت  مدارس مورد مطالعه در پاکدشت درصد 5/65

 شدده  انجدام  بررسدی  (. در97بودند) و دستشویی بهداشتی

 همکداران در مددارس پدارس آبداد م دان      و توسط درگاهی

 مطالعده  مدورد  از مددارس  درصدد  50در  کده  شد مشخص

 حاصدل  (. یافته هدای 91داشتند) های بهداشتی دستشویی

درصدد   7/19 هدای  کده توالدت   داد نشدان  حاضر تحقیق از

مدارس بهداشتی بودند. مطالعه انجدام شدده روی مددارس    

 45 در هدا  توالدت  شهرستان پاکدشدت نشدان داد تعدداد   

 دیگدری  بررسدی  ر(. د97بود) آیین نامه با مطابق مدرسه

 شهرسدتان  محیط مددارس   وضعیت بهداشت روی بر که

 55 های توالت تعداد که مشخص شد گرفت انجام یاسوج

(. در 95بودندد )  اسدتاندارد  بدا  مطدابق  مددارس  از درصدد 

درصد از مدارس از دستشویی و  10مطالعه حاضر بیش از 

درصدد دارای   90توالت بهداشتی برخدوردار بودندد و زیدر    

و دستشویی غیر بهداشتی بودند کده البتده بایدد بده     توالت 

این امر توجه شود، زیدرا عددم وجدود دستشدویی و توالدت      

بهداشتی معضالت و بیماری های مختلفی را بده خصدوک   

ن پایین تر به دنبال خواهدد داشدت.   در دانش آموزان سنی

درصد آبخوری های مدارس  5/10مطالعه حاضر نشان داد 

بررسدی هدای زارع و    ی بودندد. در شهرستان بابدل بهداشدت  

درصد و رشدادمنش در   43/35همکاران در استان مرکزی 

درصدد آبخدوری هدا شدرایط مطلدوب و       70شهر سدنندج  

(. مطالعدده کرمددانی و همکدداران در  3بهداشددتی داشددتند) 

وجدود   مجزا آبخوری مدرسه 65 پاکدشت نشان داد که در

 و یدا  دبدو  نشده رعایت فاصله یا مدارس مابقی در و داشت

 (.97بودند) مشترک بهداشتی سرویس با مشترک که این
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 4/17در مطالعدده حاضددر جمددع آوری و دفددع پسددماند در  

درصد مدارس بصورت بهداشتی انجام می شد. در مطالعده  

انجام شده میان مدارس شهرستان خلخدال مشدخص شدد    

درصد مدارس از دفع بهداشتی پسماند برخدوردار   900که 

لعدده کرمددانی و همکدداران در پاکدشددت (. در مطا95بودنددد)

 دار، درب بهداشدتی  دان زباله مدرسه 55 که شد مشخص

مدرسده   66 در داشدت.  وجود مناسب ظرفیت با و ضدزنگ

شدهرداری   توسدط  و آوری جمدع  روزانه صورت به ها زباله

 سهرابیان توسط که پژوهشی (.97شدند) می دفع و منتقل

 95 کده  نشان داد ،گرفت همکاران در مدارس ایالم انجام و

 زبالده  دفدع بهداشدتی   و آوری جمدع  به نیاز مدارس درصد

(. از آنجا که تلنبار شدن و دفع ناصدحیح زبالده   50داشتند)

ها منجر به جلب حشرات و جوندگانی همچون موش مدی  

شود که این جانوران به نوعی اننتقال دهنده انواع بیمداری  

برای داندش   ها هستند و بوی نامطبوع حاصل از پسماندها

آمددوزان آزار دهنددده بددوده و مددانع از تمرکددز آنهددا در امددر  

یادگیری می شود، باید جمع آوری و دفع بهداشدتی و بده   

 موقع پسماندها در تمامی مدارس مورد توجده قدرار گیدرد.   

 4/19در مطالعدده حاضددر جمددع آوری و دفددع فاضددالب در 

درصددد مدددارس بصددورت بهداشددتی انجددام مددی شددد کدده  

وضددعیت در ایددن خصددوک میددان مدددارس   مطلددوبترین 

ملکوتیدان و همکداران در    بررسدی  راهنمایی دیده شدد. در 

درصد مددارس   16/15مدارس شهر کرمان گزارش شد که 

شهر کرمان فاضالب را بصورت بهداشتی جمدع آوری مدی   

در پاکدشددت  (. در مطالعدده کرمددانی و همکدداران59کننددد)

ورت بصد  فاضدالب  مدورد مطالعده دفدع    مدرسده  55 تمامی

(. در مطالعه حاضر در کمتدر از  97بهداشتی انجام می شد)

ده درصد مدارس دفع غیر بهداشدتی فاضدالب دیدده شدد.     

چنانچه در مدارس سیسدتم مناسدب و اسدتانداردی بدرای     

جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب وجود نداشته باشدد و  

بوهای نامطبوع ناشی از فاضالب سداطع شدود یدا آسدایش     

شدود بده طدور قطدع آمدوزش معلمدان و       محیطی فدراهم ن 

یادگیری دانش آموزان دچار اخدتالل مدی شدود. بندابراین     

مربیان بهداشت و کارشناسان بهداشت محدیط در صدورت   

بروز مشکل باید آن را گزارش نموده و تدا برطدرف نمدودن    

 آن پیگیری های الزم را انجام دهند.

 نتیجه گیری

 بیشتر که کرد گیری نتیجه توان اینگونه می بطور کلی

 بر محیط بهداشت وضعیت نظر از مطالعه مدارس مورد

وضعیت  جز به مدارس، محیط بهداشت نامه اساس آیین

دارای  داشتند، قرار ضعیفی وضعیت در که بوفه مدارس

که  شد مشخص همچنین بودند. خوب حد در وضعیتی

قرار  خوب حد در مطالعه مورد مدارس ایمنی وضعیت

 . داشت

 پیشنهادات

این بود که هرچند  حاضر تحقیق انجام در نکته مهمترین

مدارس شهرستان بابل در اکثر موارد بهداشتی در حد 

خوب بودند و براساس نمره گذاری تمامی شاخص ها به 

درصد را دریافت کردند اما  10جز بوفه مدارس نمره باالی 

و رعایت کامل مسائل  900باید تا رسیدن به نمره 

سعی شود که این امر امکانپذیر نمی  بهداشتی مدارس

استانداردها.  به مسئول افراد یا مدیران باشد مگر با توجه

 و آموزش همکاری با که شود پیشنهاد می بنابراین

پزشکی  علوم دانشگاه و شهرستان مرکز بهداشت پرورش،

 ایمنی و محیط بهداشت ارتقای جهت شهر بابل در

کار  به شتریبی تالش و همت شهرستان مدارس این

آموزان  دانش حوادث برای و بیماری بروز از تا شود گرفته

 .شود جلوگیری شهرستان این

 تقدیر و تشکر  

نگارندگان بر خود الزم می دانند تا بدینوسیله از همکاری 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل که با حمایت 

 انجام این پژوهش را امکانپذیر ،های مادی و معنوی

ساختند و همچنین کارشناسان بهداشت محیط که در 

جمع آوری اطالعات این پژوهش ما را یاری کردند، 

 . نمایندقدردانی 
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Background and Objectives: Attention to physical factors, safety and health of schools is a 

factor in physical, mental, and student learning. Therefore, the present study was conducted 

with the aim of evaluating the health and safety of the schools of Babol. 

Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytic study was conducted 

among all schools in Babol (552) using census sampling and checklist. The checklist 

comprised two parts for assessing the health and safety of schools. After collecting data from 

each school, data analysis was performed using Spss16 and descriptive statistics. 

Results: The status of schools in terms of safety and human engineering (%92.2), toilet 

(%94), toilet (%91.7) waste disposal (%97.4) and waste disposal (%91.4) were favorable and 

in terms of buffet (%58.4), drinking water (%4.1), were unsatisfactory. There was a 

significant difference between waste disposal and sewage systems, drinking water in urban 

and rural schools (p <0.001). There was a significant difference between the health status of 

the place and class buildings, wastewater treatment and drinking water according to the type 

of schools (p <0.001). 

Conclusion: Most of the schools studied in terms of environmental health status and safety 

status were based on the School Environment Health Regulations, except for poorly designed 

school buffets, with a good and desirable situation. 

Key words: Safety, Environmental Health, Schools, Babol 
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