


آيني نامه داشت حميط مدرسه 

تبصره است ٢۵ماده و  ٣٣مشتمل بر �

محلي كه براي احداث مدرسه در نظر گرفته مي شود بايد :  ١ماده �
–ضمن نزديك بودن به مسير وسايط نقليه عمومي از كارخانه ھا 

-فرودگاه–بيمارستانھا برق فشار قوي -بزرگراھھا–خطوط راه آھن 

محل انباشتن زباله و  -دامداري و مرغداري–كشتارگاه -گورستان
كود و مراكزي كه به نحوي ممكن است ايجاد مزاحمت ودود و غبار 

متر از مراكز  ۵٠٠مدرسه حداقل بايد .و سرو صدا كند دور باشد 
.فوق فاصله داشته باشد



: ۲ماده 
در مورد زمين مدرسه و شرايط بھداشتي بوفه و آشپزخانه و نمازخانه �

.است

متر مربع براي ھر  ٨-۶: مساحت زمين متناسب با تعداد دانش آموزان �
دانش اموز

:بر اساس برنامه پيشنھادي سازمان بين المللي مدارس�

ھزار متر مربع براي ھر صد نفر دانش  ٢براي مدارس ابتدايي حداقل �
آموز به اضافه ھزار متر مربع براي ھر صد نفر محصل اضافي



ادامه 
ھزار متر مربع براي  ھر  ۴براي مدارس راھنمايي و متوسطه حداقل �

صد نفر دانش آموز به اضافه ھزار متر مربع براي ھر صد نفر محصل 
اضافه

۶-۵-۴-٣مواد �

درمورد شرايط نقشه ساختمان وشرايط بھداشتی ديوارھا کف وسقف �
ميباشد 



تابلوی کالس : ۷ماده 

به رنگ سبز مناسب و غير براق �

در محلی باشد که نور کافی به ان برسد �

متر فاصله داشته باشد ٢/٢٠با رديف اول دانش اموزان حداقل �



: ۸ماده 

متر مربع سطح در نظر  ١/٢۵برای ھر نفر دانش اموز در ک#س حداقل �

 ٧متر طول  ٨حداکثر ابعاد مورد قبول برای ک#س درس .گرفته شود 

.متر کمتر باشد ٣ارتفاع نبايد از . متر عرض  است 



۱۵ ۱۴و ۱۳و ۱۲و ۱۱و۱۰و۹مواد 

در مورد ضوابط ارگونومی و ايمنی مدرسه ميباشد �

پله ھا نبايد لغزنده بوده و بايد به نرده مناسب مجھز باشد ضمنا حداکثر ارتفاع �

متر  ١/٣٠سانتيمتر و طول آن حداقل  ٣٠سانتيمتر و حداقل عرض آن  ١٨پله 

.باشد

پنجره ھا بايد توری سيمی داشته و پنجره ھای طبقات فوقانی نرده محافظ �

داشته باشد



  ۱۷ماده 

 ۴متر مربع با  ۴٠در مدارس شبانه روزی مساحت اتاق خواب حدود �

.نفر در نظر گرفته شود ٨تخت دوطبقه به ظرفيت 

کف آزمايشگاه و سطح ميزھای آن بايد قابل شستشو و نسبت : ١٨ماده �

.به حرارت و مواد شيميايی مقاوم باشد



۲۱و۲۰و۱۹مواد 

.در مکان ھايی که آب لوله کشی دارند بايد مدرسه به شبکه آب متصل شود�

در مدارسی که از آب لوله کشی برخوردار نيستند Gزم است از منبع اب �

.  ليتر برای ھر دانش آموزدر روز استفاده شود ١۵بھداشتی به ميزان حداقل 

.ليتر برای ھر نفر می باشد ١٠٠در مدارس شبانه روزی 

کف آبخوری بايد قابل شستشو،ديوار اطراف آن از جنس کاشی ،سراميک ، �

سنگ 



:ادامه 

نفر يک شير ابخوری پيش بينی شود و ارتفاع شير متناسب با  ۴۵حداقل برای  ھر �

متر از  ١۵آبخوری بايد حداقل .سانتی متر باشد  ١٠٠-٧۵سن دانش آموز بين 

.سرويس ھای بھداشتی فاصله داشته باشد 

نفر يک  ۶٠نفر  يک چشمه توالت و ھر  ۴٠تعداد توالت ھا در مدرسه به ازائ ھر �

.دستشويی

.سانتی متر باشدو استفاده از صابون  مايع ضروری است  ٧۵-۶٠ارتفاع دستشويی �



:ادامه 

ندارند ، دفع فاض#ب بايد به ) اگو ( در مناطقی که سيستم دفع فاض#ب �

.چاه ھای جاذب ويا سپتيک تانک  باشد

حجم  سپتيک تانک با توجه  به ظرفيت مدرسه محاسبه�

.مي گردد�



در مورد نور و حرارت ۲۳و  ۲۲مواد 

ک#س ھا بايد حتی اGمکان طوری ساخته شوند که از نور طبيعی  �

ترجيحا پنجره ھا در سمت چپ دانش آموزان و سطح . استفاده نمايند 

.انھا حدود  يک پنجم مساحت ک#س باشد 

-۵٠٠در مورد استفاده از نور مصنوعی  شدت  روشنايی بايستی برابر �

لوکس در راھروھا و برای  ١٠٠-١۵٠لوکس در ک#س و  ٣٠٠

لوکس در نظر گرفته شود ۵٠-١٠٠دستشويی و رختکن 



:ادامه 

درجه سانتی گراد و  ١٨-٢١درجه حرارت مناسب جھت ک#س ھا بين 

درصد می باشد  ۵٠-۶٠رطوبت 

وسايل گرمايشی بخصوص بخاری ھای گازی بايد استاندارد بوده  و 

.گازھای حاصل از سوخت به خارج ھدايت شود 



۲۴،۲۵،۲۶مواد 

کليه مراکز آموزشی بايد مجھز به وسايل اع#م و اطفائ حريق  وراه ھا �

.ی ورودی و خروجی اضطراری باشند

بايد دارای زباله دان ضد ... کليه ک#سھا،راھروھا، قسمتھای اداری و�

.زنگ و تعداد مناسب باشد و روزانه تخليه و شستشو شود

.وجود ھرگونه حوض و حوضچه در محوطه مدارس ممنوع است �



ادامه

در مورد شرايط ساختمانی آزمايشگاه و تجھيز آن به دستشويی :٢٧ماده �

.و صابون مايع است

مدرسه بايستی دارای اتاق خدمات بھداشتی مجھز به تجھيزات : ٢٨ماده �

.تغذيه ای باشد–کامل انجام فعاليت ھای بھداشتی 

مدرسه ھمجوار يک مدرسه بعنوان پايگاه  ١۵برای ھر:  ٢٩ماده �

در اين مدرسه فضايی شامل .س#مت دانش آموزان در نظر گرفته شود 

از مراکز بھداشتی .سه اتاق جھت معاينات تخصصی دارا خواھد بود

.درمانی و درمانگاھھای فرھنگيان نيز ميتوان استفاده کرد 



۳۰،۳۱،۳۲،۳۳مواد 

در ھر مدرسه بايد به ازای ھر دانش اموز نيم متر مربع فضای سبز در نظر �

.گرفته شود 

.محوطه مدرسه بايد با آسفالت يا بتون کف مفروش گردد�

کليه مراکز آموزشی اعم از پيش دبستانی، دبستانی ،دبيرستان ، مراکز پيش �

مشمول اين آيين نامه ... دانشگاھی ، مدارس فنی حرفه ای و کارو دانش و

.ھستند

اخذ ص#حيت بھداشتی جھت احداث و تاسيس مدرسه  از سوی مرکز س#مت �

.محيط و کار وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی Gزم اGجرا است



محل احداث آموزشگاه حتي المقدور بايد خوش منظر و مناسب باشد ، 

چون در ارزيابي رواني كودكان اين نكته روشن شده است كه اطفال از 

فضاهاي باز لذت بيشتري ميبرند و در عوض فضاهاي تنگ و تاريك و 

.گرفته آنها را از نشاط و تحرك و شوق بازميدارد



زمين بازي بايد به قدر كافي وسعت داشته باشد كه بدون ايجاد ازدحام و  �

اين شرط با . برخورد ضمن بازي ، فعاليت دانش آموزان را براحتي فراهم كند

متر مربع براي هر دانش آموز مطلوب  10در نظر گرفتن مساحتي تقريبا 

خواهد بود كه البته اين استانداردبيشتر در محلهايي با ارزاني و فراواني 

.زمين قابل عمل خواهد بود



سطح زمين بازي در حد ممكن بايد صاف، هموار و بدون سنگ باشد تا از  �

حوادث حين بازي جلو گيري شود و در حد امكان بايد آن را با آسفالت و 

چمن آماده كنند كه دانش آموزان درتمام مدت سال بتوانند با كفش و 

.جوراب و ساق كوتاه بدون برخورد با عارضه اي از آن استفاده نمايند



پنجره ها بايد حتي االمكان در يك سمت اتاق باشد تا از بروز �
پنجره هاي  روبه رو . خيرگي و تابش نور مقاوم جلوگيري كند

.معموال نامطلوب است ، چون موجب خيرگي چشم ميشود

پنجره ها بايد در يك سمت و از عقب كالس به طرف نيمكتهاي    �
جلو قرار گيرد و يا تقريبا دو متر از ديوار مقابل يا جلو كالس  

فاصله داشته باشد تا از برخورد نور به سطح ميز ها و ايجاد خيرگي  
.جلوگيري شود



فضاهاي بين پنجره ها بايد حداقلِ ممكن باشد كه از ايجاد سايه در  �
.وسط اتاق جلوگيري شود

سانتي  20پنجره ها بايد يك متر از كف كالس باالتر و تا  �
.متر زير سقف ادامه يابد تا نور را به كالس برساند

پنجره ها بايد از كركره يا سايه گير مناسب برخوردار   �
باشد تا تابش نور مستقيم و زياد موجب خيرگي چشم دانش 

.آموزان نباشد

متر   1/5فاصله ي كلي بين پنجره ها و كف اتاق از   �
.بيشتر نبايد باشد



كالس (اندازه و بلندي ميز ها به سن و قد بچه ها ، نوع درس يا فراگيري آنها  �

.بستگي دارد) درس، اتاق مطالعه ، كتابخانه ، كالس رسم و نقاشي

گرچه ميز و صندليهاي يك نفره بيش از هر نوع ديگر مطلوبست ،    �
ولي از نظر اقتصادي تهيه ي آن مقرون به صرفه نيست و بعالوه 

.جاگير تر از صندلي هاي دسته دار است

به خاطر اختالف قد و هيكل دانش آموزان گرچه مناسب تر    �
آنست كه در يك كالس از انواع مختلف ميز و نيمكت استفاده شود 

ولي هزينه ي آن زياد خواهد شد لذا معمول نخواهد بود



ميز و صندلي يا نيمكت كالس وقتي مناسب و براي دانش آموز راحت است  �
كه اگر وي روي نيمكت يا صندلي آن نشست كف پايش به كف اتاق مماس 
شود و پشتي نيمكت يا صندلي كمي به عقب متمايل بوده و با سطح نيمكت 

بلندي ميز بايد در سطح ساعد دانش آموز . درجه بسازد 105يا  100زاويه ي 
.قرار گيرد

سطح ميز ها بايد صاف و صيقلي و تميز باشد ولي نه براق  و   �
رنگ زده ، از اين رو استفاده از چوب هاي طبيعي نسبت به 

 15سطح ميز بايد شيبي ماليم با زاويه ي . ديگر مواد مزيت دارد
.درجه از باال به پايين داشته باشد

ميز و نيمكت ها بايد به نحوي در كالس چيده شود كه نور    �
راست دست و از باالي   شانه چپ براي دانش آموزان را از باالي

.شانه راست براي دانش آموزان چپ دست بگيرد



درجه ي حرارت و رطوبت مناسب براي اتاقهاي مختلف ساختمان 

:يك مدرسه به شرح زير است 

درجه ي سانتي گراد حرارت  
18-21 درس كالس
20-23 سخنراني اتاق
15-19 سالن ورزش
21-24 دستشويي
28-30 سر پوشيده استخر
45-50 ي رطوبت مطلوب درجه
30-70 درجه ي رطوبت مجاز و مناسب و
.است درجه


