


تعالی بسمه

 :پيشگفتار

در كشـور بيشـتر هرچـه درخشـش و فرهنگ و دانش هاي قله به دستيابي

آموزشـي فضـاهاي تـامين و دارد پرورش و آموزش در ريشه علمي هاي زمينه

بـه دسـتيابي لوازم مهمترين از کشور آموزشی نظام با هماهنگ و كارا و مناسب

است مهم امر . اين

مع ويژگيهاي است بـربديهي تاثيرگذار و مهم عوامل از آموزشي واحدهاي ماري

توسـعه نوسـازي، سازمان فني دفتر لذا است، پرورشی و آموزشی نظام موفقيت

جمـع بـه كشور مدارس تجهيز وو اطالعـات بـازنگري و رسـاني روز بـه آوري،

و پرداختـه آموزشـي واحـدهاي معماري طراحي زمينه در موجود استانداردهاي

مع و اسـتضوابط نمـوده ارائه آموزشي فضاهاي طراحي براي را اخير . يارهاي

شـرايط امكانـات، بـه توجـه بـا بهينـه فضـاهاي شـده سعي ضوابط اين تهيه در

گـردد پيشنهاد آموزشي نظام سياستهاي و ايـن. اقتصادي رعايـت اسـت بـديهي

پـرورش و آمـوزش فضـاهاي كليـه ريزي برنامه و معماري طراحي در مجموعه

 . استالزامي

محله                                       قاضی محمدی مجيد
فنی دفتر                                                            سرپرست

ماه                                         ۸۶تير
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:¹تعريف۱-۱
ساله دو دوره به دبستاني پيش ميدوره اطالق كودكاناي كه برنامه۵و۴شود پوشش تحت را تمام هـايسال

مي قرار برنامهتربيتي شامل تفكيك به و است اختياري دوره اين سـنيدهد گروههـاي كودكـان ويژه تربيتي ۴هاي
.باشدمي) آمادگي( ساله۵و) نوباوه(ساله

دبستاني-۱-۲ پيش مراكز انواع
مي-) الف ضميمه و مستقل مراكز شامل كه مردم مشاركت با دولتي .باشدمراكز

سـني گـروه كودكـان صـرفاً آنها در كه هستند مراكزي از دسته آن شامل مستقل نـام۵و۴مراكز ثبـت سـاله
.شوندمي

بر عالوه كه هستند مراكزي مستقل غير نـام۵و۴کودکانمراكز ثبت نيز سني گروه اين زير كودكان از ساله
مي ميبعمل ضميمه آمادگي كالسهاي داراي كه ابتدايي مدارس آن بر عالوه مسـتقلآيد غيـر مراكـز از نيـز باشـند

مي محسوب دبستان از .شوندپيش
مي-) ب ضميمه و مستقل مراكز شامل كه انتفاعي غير و دولتي غير .باشندمراكز
مـيمرا-۱-۳ كـه پـرورش و آموزش در دولتي غير و مردم مشاركت با دولتي مستقل غير و مستقل تواننـدكز

كودكان به دبستان از پيش از۵و۴خدمات عبارتند نمايند ارائه :ساله
مردم-) الف مشاركت با مستقل دبستاني پيش : مراكز

مـي اطالق آموزشي واحدهاي از دسته آن سـاختمابه در كـه پـرورشگـردد و آمـوزش ويـژه دولتـي آموزشـي ن
مي۵و۴كودكان واداره دايره . شوندسال

دولتي) ب غير مستقل دبستاني پيش : مراكز
و حقيقـي افـراد توسـط دولتـي غيـر آموزشـي ساختمان در كه گردد مي اطالق آموزشي واحدهاي از دسته آن به

كودكان پرورش و آموزش ويژه و۵و۴حقوقي داير ميسال .شونداداره
فرهنگيان-) ج كودكستان و كودك :مهد

مي مجاز مراكز ظرفيتاين هزينه اخذ با اختصاصباشند فرهنگي غير افراد فرزندان از نام ثبت به را خود خالي هاي
.دهند

دولتيآمادگي-) د دبستانهاي ضميمه : هاي
آمادگي دكالسهاي آموزشي واحدهاي فضاي در كه هستند در) ابتدايي( ولتياي آموزشـي واحـد نظـر زيـر يـا و

مكان ومساجد، كانونها مراكز استيجاري، مي.... هاي نظـارتداير و انـدازي تشكيل،راه به مربوط امور انجام شود،
مي آموزشي واحد همان مديران عهده بر آنها فعاليتهاي .باشدبر

: تبصره
م تعطيلي اوقات در آمادگي كالسهاي روز( دارستشكيل يـك هفتـه اداره) در وقـت تمـام بصـورت كـه روسـتايي

ميمي مجاز نيز .باشدشود
دولتيآمادگي- غير دبستانهاي ضميمه :هاي

آمادگي دولتيكالسهاي غير آموزشي واحد فضاي در كه هستند مي) ابتدايي( اي مربـوطداير امـور انجام و شوند
فعاليتهاي بر اندازي راه تشكيل استبه آموزشي واحد همان مديران عهده بر . آن

دوره-۱-۴ دبستانياهداف پيش ۲ي
آن-۱-۴-۱ از استفاده مهارت و حواس پرورش آن از استفاده مهارت پرورش و حواس شناخت
مهارت-۱-۴-۲ زبانپرورش هاي

ماه-۱ ارديبهشت دبستانی پيش دوره اجرايی و۸۳دستورالعمل آموزش ابتدايیوزارت وپرورش آموزش دفتر ، تربيتی امور و عمومی آموزش ،معاونت پرورش
سال-۲ دبستان پيش دوره درسی برنامه درسی۸۴راهنمای کتب تأليف و ريزی برنامه دفتر آموزشی ريزی برنامه و پژوهش سازمان پرورش و آموزش وزارت ،.

۱



توانائي-۱-۴-۳ حركتيتوسعه و جسمي هاي
اندامتوجه-۱-۴-۴ محافظت تغذيه( هابه ايمني، ، )ايبهداشتي
زيبائي-۱-۴-۵ به توجه و زيست محيط آنشناخت حفظ و ها

علوم
اساسي-۱-۳-۶ مفاهيم درك

رياضي
توانائي-۱-۳-۷ تواناييهايتوسعه مثال زندگي مهارتهاي پرورش و ،/ ذهني بنـدي طبقـه تمركـز، قدرت مشاهده،

پرسش خالقيت، مسأله، حل واستدالل، ............گري
اجتماعي-۱-۳-۸ روابط توسعه اجتماعي، قوانين و مقررات شناخت

ميهني
نشانه-۱-۳-۹ و فرهنگ هايشناخت

ديني
زيبايي-۱-۳-۱۰ درك و هنري ذوق هاپرورش

مهارت-۱-۳-۱۱ زندگيپرورش تصميم( هاي خودتوانايي توانايي فـردي،گيري، بين روابط ايجاد توانايي ، آگاهي
نفس به .... )واعتماد

دوره درسي برنامه راهنماي دبستاندر پيش است۱۱ي گرفته قرار توجه مورد كلي هر. هدف به يابي دست جهت
است شده تعيين آن به مربوط انتظارات حدود اهداف از .يك

انت كه است اهداف با متناسب محتواي محدوده انتظارات حدود از ميظمنظور فعاليتار توليد در يرود –اددهيهاي
شود استفاده آن از .يادگيري

شده مطرح موضوع با رابطه در انديشه وبيان كالسي گوهاي و گفت و بحث در .شركت
ديده- توضيح و توصيف و تجربيات شنيدهبيان و شتابزدگيها و اضطراب بدون جمع در .ها
پيشنهاد- و نظر .ارائه
گنجينه- پايهليكسترش واژگان پا( غات ويهواژگانه فعال پايه واژگان شنيداري، .... )ي
جديد- كلمات صحيح بيان
عبار- و جمالت كارگيري كوتاهابه ت
عبار- كردن كوتاهاكامل ت
قافيه- هم و دار معني كلمات بيان

خواندن
تصاوير- مختلف هاي بخش بين ارتباط
نوشتاري- نماد با تصويري نماد ارتباط

نوشتن
نوشتاريدوره- كشي
خط- كردن نقطهچينوصل و هاها
خط- بي سطوح و دفتر در مختلف خطوط و( ترسيم گوش چهار گوش، سه گردي، عمودي، ....... )افقي،

شماره مراکز-۱-۱جدول فضايي نيازهاي دبستانی) مستقل(خالصه پيش

۲



شماره مراکز-۱-۱جدول فضايی نيازهای دبستانی) مستقل(خالصه )۱(پيش

دورهردبف دوره)نفره۴۵(يک دوره)نفره۹۰(دو )نفره۱۳۵(سه
ف تعدادضاعنوان

واحد
متراژ
واحد

كل تعدادجمع
واحد

متراژ
واحد

كل تعدادجمع
واحد

متراژ
واحد

كل جمع

مدير۱ ۱۱۶۱۶۱۱۶۱۶۱۱۸۱۸اتاق
کارکنان۲ لوازم نگهداری ۱۶۶۱۸۸۱۱۲۱۲محل
کارکنانفضا۳ استراحت ۱۱۰۱۰۱۱۲۱۲۱۱۴۱۴ی
۱۹۹۱۹۹۱۱۲۱۲بايگانی۴
کارکنان۵ بهداشتی ۲۵/۳۷۳۵/۳۵/۱۰۴۵/۳۱۴سرويس
بهداشت۶ ۱۲۴۲۴۱۲۷۲۷۱۳۰۳۰اتاق
مشاور۷ ۱۱۲۱۲۱۱۲۱۲۱۱۲۱۲اتاق
تداركات۸ و ۱۱۸۱۸۱۱۸۱۸۱۲۰۲۰حسابداري
۹

بخش
اداري

پذيرش ۱۹۹۱۹۹۱۹۹دفتر
۱۳۶۳۶۱۷۲۷۲۱۱۰۰۱۰۰غذاخوری۱
۱۱۲۱۲۱۱۴۱۴۱۱۶۱۶انبار۲
۱۲۴۲۴۱۴۵۴۵۱۶۸۶۸آشپزخانه۳
وبصری۴ ۱۴۵۴۵۱۴۵۴۵۱۴۵۴۵سمعی
تاسيسات۵ ۱۱۲۱۲۱۱۴۱۴۱۱۶۱۶)زيربنا% ۲(اتاق
۶

بخش
پشتيبانی

ــرا ــرخيصسرس وت ــل وتحوي ــار انتظ و
کودک

۱۱۴۱۴۱۱۶۱۶۱۱۸۱۸

۱۲۸۲۸۱۲۸۲۸۱۲۸۲۸رختکن۱
آموزش۲ ۱۲۵۲۵۲۲۵۵۰۳۲۵۷۵اتاق
انفرادی۳ ۱۴۰۴۰۱۴۰۴۰۱۴۰۴۰فعاليت
۱۳۲۳۲۱۴۰۴۰۱۵۰۵۰کتابخانه۴
هنر۵ ۱۴۵۴۵۱۴۵۴۵۱۴۵۴۵کالس
کودک۶ يک ۱۱۰۱۰۱۱۰۱۰۱۱۰۱۰آموزش
عروسکی۷ ۱۴۵۴۵۱۴۵۴۵۱۴۵۴۵خانه
۸

بخش
نوباوه

خواب ۱۵۵۵۵۲۵۵۱۱۰۳۵۵۱۶۵اتاق
آمادگی۱ ۱۳۰۳۰۲۳۰۶۰۳۳۰۹۰کالس
بازی۲ ۲۴۵۹۰۱۴۵۴۵۱۴۵۴۵اتاق
۳

بخش
آمادگی

کودکان بهداشتی ۴۳۱۲۸۳۲۴۱۲۳۳۶سرويس
خالص نا مساحت ۶۶۶۵/۸۲۴۱۰۳۳مجموع

ارتباطي مفيد % ۲۰فضاي ۲/۱۳۳۹/۱۶۴۶/۲۰۶فضاي
ديوارها اشغال ۹۲/۷۹۹۴/۹۸۹۶/۱۲۳%۱۰سطح

خالص مساحت ۱۲/۸۷۹۳۴/۱۰۸۸۵۶/۱۳۶۳مجموع
هرکودک ازاء با زيربنا ۵۳/۱۹۰۹/۱۲۱۰/۱۰سرانه

ن1 سازمان فني كشوردفتر مدارس تجهيز و توسعه وسازي

۳





)۱(:تعريف-۲-۱

تحصيلی سن۵دوره از آموزان دانش که است ای نمودن۶ساله طی از پس ، شده وارد آن به پايه۵سالگی
نمايند می دريافت را ابتدائی دوره پايان گواهينامه امتحانات در موفقيت صورت در ، .تحصيلی

:اهداف-۲-۲
آ دانش جانبه همه ورشد دهی جهت راستای توجهدر با آموزان دانش نگرش مبنای بر ابتدائی دوره اهداف ، موزان

است گرديده تعيين زير شرح به آنها سن :به
اعتقادی- مسائل اخالقی–آموزش
علمی- مسائل  آموزشی–آموزش

فرهنگی- مسائل  هنری–آموزش

اجتماعی- مسائل  آموزش

:ساختار-۲-۳
هفت آموزش بر مشتمل تحصيلی دوره ساعاتاين تحصيلی های پايه با متناسب که باشد، می مختلف دروس گی

مبنای بر پايه هر در کامل آموزش زمان و باشد می متفاوت درس هر برای يافته هر۲۰۰اختصاص در کاری روز
است گرديده ريزی برنامه ، .سال

1-      

 ۴ 
 



شماره بستهاخالصه–۲-۱جدول فضاهاي )۱(ابتدايي–طالعات
مدرسه نوع

مشخصات
شهريروستايي

كالسها ۱۲۳۴۵۵۱۰۱۵۲۰۲۵تعداد ظرفيت
دانش تعداد

آموزان
۲۴۴۸۷۲۹۶۱۲۰۱۸۰۳۶۰۵۴۰۷۲۰۹۰۰

مشخصات
فضاها

واحدمساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدحتمساواحدمساحتواحدمساحتواحد
مســاح

ت

دروس آموزش ۱۳۲۱۳۲۲۶۴۲۶۴۲۹۰۵۲۲۵۷۳۱۵۱۰۴۵۰۱۲۵۴۰--نظريكالس
دروس آموزش ۱۳۸۱۳۸۲۷۶۲۷۶۳۱۱۴۳۱۶۲۵۲۷۰۸۴۳۲۱۰۵۴۰۱۳۷۰۲تجربيكالس
وبصري سمعي ۱۲۹۱۴۳۱۴۳۱۸۶۱۸۶۱۸۶--------اتاق

۱۲۹۱۴۳۱۴۳۱۶۵۱۸۶۱۱۰۸-=------كتابخانه
پرورشي فعاليتهاي ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۶۱۱۶۱۱۹۱۱۹------اتاق

اوليه وكمكهاي بهداشت ۱۹۱۹۱۹۱۱۲۱۱۲۱۱۴۱۱۴------اتاق
مدير ۱۱۴۱۱۴۱۱۶۱۱۶۱۲۰۱۲۰۱۲۰دفتر
معاون ۱۱۴۱۱۴۱۱۶۱۱۶دفتر

دفتري امور كاركنان ۱۱۴۱۱۴۱۱۶۱۱۶اتاق
اداري بخش انبار

۱۱۴۱
۱۴

۱۶۱۶۱۸۱۸
معلمان استراحت ۱۲۰۱۳۰۲۴۰۲۵۰اتاق

اوليا با ومالقات معلمان كار دفتر

۱۱۴۱۱۴۱۱۶
۱۱۶

۱۱۴۱۶
۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲

معلم ----------۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵خانه
۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰----------سرايدري

دانشتوال ودستشويي ۱۴۲۷۳۱۱۳۱۱۴۱۴۵۱۸۱۰۳۶۱۵۵۴۲۰۷۲۲۵۹۰آموزانت
آموزان دانش ۲۲۲۲۳۳۳۳۴۴۶۶۱۲۱۲۱۸۱۸۲۴۲۴۳۰۳۰آبخوري

كاركنان ودستشويي ۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۲۷۳۱۱۴۱۴۵۱۸توالت
وشستشو نظافت وسايل ۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۲۴۲۴۳۶۳۶انبار

تجهيزات و وسايل --------------۱۸۱۸۱۹انبار
آموزان دانش ۱۴۱۴۱۴۱۶۱۶۱۶------بوفه

------آبدارخانه
۱۴

۱۴۱۴۱۶۱۶۲۱۲۲۱۲
۱۱۱۱۱۴۱۲۳۱۲۶۱۳۲----------موتورخانه

سالن خالص ۷۰۱۸۰۱۸۰۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵---مساحت
۲۲۲۲۲۲۲---)واحد۲(آبخوري

وسربنيه ۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴---)واحد۴(دوش
بهداشتي ۷۷۷۷۷۷۷---)چشمه۲(سرويس
ورزش مربي ۶۶۶۱۲۱۲۱۲۱۲---دفتر

آموزان دانش ۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸---رختكن
ورزشي وسايل ۱۵۲۵۲۵۵۰۵۰۵۰۵۰---انبار

خالص مساحت ۹۷۱۳۲۱۷۸۳۸۴۶۲۰۷۵۸۱۳۰۸۱۶۷۸۲۰۰۱۲۳۱۹مجموع
خالص سرانه ۰۴/۴۷۵/۲۴۷/۲۴۱۷/۵۲۱/۴۶۳/۳۱/۳۷۸/۲۵۸/۲ميانگين

ارتباطي /۸%۲/۴۰۰۲۰%۶/۳۳۵۲۰%۶/۲۶۱۲۰%۷/۱۱۳۲۰%۹۳۱۵%۶/۵۷۱۵%۷/۲۶۱۵%۸/۱۹۱۵%۵۵/۱۴۱۵%۱۵ *فضاي
۴۶۳

ساخت زير %۱۲/۲۴۰۱۰%۳۶/۲۰۱۱۰%۹۶/۱۵۶۱۰%۶۰/۱۰۴۱۰%۵۶/۸۵۱۲%۵۳۱۲%۵۶/۲۴۱۲%۲۲/۱۸۱۲% ۳۹/۱۳۱۲%۱۲فضاي
۲۸/
۲۷۸

ناخالص مساحت ۹۳/۱۲۴۰۲/۱۷۰۲۶/۲۲۹۶/۴۹۴۵۶/۷۹۸۳۰/۹۷۶۵۶/۱۷۲۶۹۶/۲۲۱۴۳۲/۲۶۴۱۰۸/۳۰۶۱مجموع
ناخالص سرانه ۲۱/۵۵۴/۳۱۸/۳۱۵/۵۶۵/۶۴۲/۵۸۰/۴۱/۴۶۷/۳۴۰/۳ميانگين

آموز دانش هر ازاء به ناخالص سرانه ۱۲/۴۵ ÷ ۱۰=۵۱/۴ميانگين
آموز= (۰۶/۴ دانش ۵۹/۱۲۴۳۷÷۳۰۶۰)تعداد

كالس هر ازاء به ناخالص سرانه ۵۹/۱۲۴۳۷ ÷ ۹۰=۱۹/۱۳۸ميانگين
تا* توانند مي فضاها اين ، مدارس در ارتباطي فضاهاي اهميت و نقش به توجه خالصگروههاي% ۲۵با مساحت كند۴تا۱مجموع پيدا درهمچني. افزايش ن

مرطوب و گرم ميگردد۵مناطق اضافه ارتباطي فضاهاي به درصد

 ۵ 
 



 ۶ 
 

نشريه)۱( كشور۲۳۲مأخذ ريزي وبرنامه مديريت سازمان

شماره خار-۲-۲جدول محوطه( جيسطوح باز نياز) فضاي   ابتداييمورد

مدرسه شهريروستايينوع

كالسها ۱۲۳۴۵۵۱۰۱۵۲۰۲۵تعداد
دانش ۲۴۴۸۷۲۹۶۱۲۰۱۸۰۳۶۰۵۴۰۷۲۰۹۰۰نآموزاتعداد

تفريح و جمع صف  )۱(زمين

ورزشي  زمين ) ۲(هاي

۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۲۸۸۵۷۶۸۴۶۱۱۵۲۱۴۴۰

سبز درختكاري, فضاي و ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰۶۰۱۰۸۱۶۲۲۱۶۲۷۰ )۳(باغچه
نقليه وسايل توقف ۲۵۳۰۳۵۴۰۴۵۴۵۷۰۹۵۱۲۰۱۴۵ )۴(فضاي

ــاطي ارتب ــاي و, راهه محوطــه ــده ش ــف تل فضــاي
آتيپيش توسعه  )۵(بيني

۱۷۱۹۲۱۵/۲۲۲۴۳۹۷۵۱۱۱۱۴۹۵/۱۸۵

محوطه سطوح كل ۱۹۰۲۰۹۲۲۸۴/۲۴۶۲۶۵۴۳۲۸۲۹۱۲۱۴۱۶۳۷۵/۲۰۴۰مساحت

سرانه ۹۱/۷۳۵/۴۱۶/۳۵۵/۲۲۰/۲۴/۲۳۰/۲۲۵/۲۲۷/۲۲۷/۲سطح

 :توضيحات
ال . ۱ دانشسطح نفر هر ازاي به جمع صف براي به۶/۱آموزان  زم ورزشصبحگاهي و نرمش عمليات براي الزم سطح و مربع متر

متوسط مي۷/۱طور مربع شهرها. باشد   متر در زمين كمبود علت به جم, ليكن صف سرانه سطح بزرگتر عدد فوق جدول ۶/۱(عدر
زمين) مترمربع از استفاده و محاسبه استهامبناي گرفته قرار ورزشي  .ي

تا . ۲ مدارس مي) روستايي( نفر۱۲۰در كمتر واليبال ميني زمين از جمع صف زمين سطح محوطـهچون سطوح محاسبه در شود
واليبال ميني مربع۱۳۶(زمين است) متر شده  .منظور

ب . ۳ از بخشي اختصاص همچنين و سبزيكاري و درختكاري و باغچه شامل بخش دانـشاين توسط سبزيكاري براي آمـوزان    اغچه
مدارس. باشد  مي براي سبز فضاي سرانه شود۳۰/۰ – ۵۰/۰سطح گرفته درنظر مربع  .متر
كالس . ۴ يك حدودمربعمتر۲۵براي در اضافي كالس هر براي شود۵و گرفته درنظر مساحت اضافه مربع  .متر
ارتباطي . ۵ راههاي محوط, براي شده تلف پيشفضاي و آتيه توسعه گرفته۱۰،بيني نظر در بايد فوق سطوح صد  .ودشدر

شماره اطالعات– ۲-۳جدول مدارسخالصه محوطه نيازابتداييسطوح مورد زمين سطح برآورد و
مدرسه                  نوع

مشخصات
شهريروستايي

كالسها ۱۲۳۴۵۵۱۰۱۵۲۰۲۵تعداد ظرفيت

دا آموزانتعداد ۲۴۴۸۷۲۹۶۱۲۰۱۸۰۳۶۰۵۴۰۷۲۰۹۰۰نش
طبقات               تعداد
۱۱۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲مشخصات

اصلی ناخالصفضاهای ۲۱/۱۱۷۴۳/۱۵۸۲۳/۲۱۱۸۵/۳۰۷۰۹/۴۵۲۲۷/۵۵۱۰۸/۱۱۸۰۹۲/۱۴۵۹۷۲/۱۸۷۵۶۸/۲۲۶۸مساحت
ناخالصفضاهای مساحت

۷۲/۷۵۹/۱۱۰۳/۱۸۰۴/۱۵۰۵۷/۳۲۴۵۸/۴۰۹۳۴/۶۵۲۵/۸۳۴۱۸/۸۶۶۲۶/۹۹۷ )۱(پشتيبانی

محوطه ۱۹۰۲۰۹۲۲۸۴/۲۴۶۲۶۵۴۳۲۸۲۹۱۲۱۴۰۴/۳۴۸۱۵/۲۰۴۰سطح
اشغال ۹۳/۱۲۴۰۲/۱۷۰۲۶/۲۲۹۸۹/۴۵۷۶۶/۷۷۶۸۵/۹۶۰۲۱/۶۸۵۴۲/۱۸۳۲۳۸/۱۲۴۲۴۲/۲۲۹۴۴۶/۱۵۶۴۹/۲۷۴۱۰۴/۱۸۰۴۹۴/۳۲۶۵۶/۲۱۳۱ )۲(سطح

مو زمين نيازحداقل ۹۳/۳۱۴۰۲/۳۷۹۲۶/۴۵۷۲۹/۷۰۴۶۶/۱۰۳۲۸۵/۱۴۳۲۲۱/۱۱۵۷۴۲/۲۷۰۱۳۸/۲۱۱۱۴۲/۳۵۴۸۴۶/۲۸۱۸۹/۴۴۱۸۰۴/۳۴۸۱۴۴/۵۳۴۶۱/۴۲۱۲ )۳(رد

پشتيباني-۱ فضاهاي ناخالص زيرساخت =مساحت پشـتيباني([فضای فضاهاي ارتبـاطي+مجموع فضـای+]  درصـد۱۲يـا۱۰ )فضـاهاي
فضاهاي[ارتباطی پشتيبانيمجموع پشـتيباني+ ]۲۰%يـا۱۵%خالص فضـاهاي خـالص آمـوزان(مجمـوع دانـش بهداشـتی -بوفـه-سـرويس
بدنی-سرايداری-آبخوری تربيت درس کالس و  )نگهبانی

اصلی                     فضاهای ناخالص مساحت
پشتيبانی  -۲ فضاهای ناخالص اشغالسطح=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  +مساحت

طبقات                                                                                 تعداد
سرايداری۳-۴۰ محوطه محوطه+ مترمربع اشغال+ سطح زمين= سطح سطح

  





شماره بستهخالصه–۳-۱جدول فضاهاي راهنمايي–اطالعات

 ۷ 
 

رمشخصا

*                   25 %                 

مدرسه نوع
شهريوستاييت

وره
)۱(
د تعداد
كامل

۱۲۲۳۴۵۶۷۸
ظرفيت

تعداد
آموزان

۹۰۱۸۰۲۴۰۳۶۰۴۸۰۶۰۰۷۲۰۸۴۰۹۶۰
دانش

مشخ
فضاها

تعدااحتتعداداحتتعداداحتتعدادتتعدادتتعدادتتعداداحتتعدادتتعداد
احتد

صات
مسمسمسمسمساحمساحمساحمسمساح

عمومي درس ۲۸۸۵۲۲۰۵۲۹۰۷۴۰۶۹۵۲۲۱۱۶۳۸۱۳۷۵۴۱۵۸۷۰۱۷۹۸۶كالس

علوم ۱۶۸۱۸۵۲۱۷۰۳۱۷۰۲۱۷۰۳۲۵۵۳۲۵۵۴۳۴۰وآزمايشگاهكالس

وفن حرفه كارگاه
۱

۱۱۱
۶۸

۶۷۸۹۸۹۲۱۷۸۲۱۷۸۲۱۷۸۳۲۶۷۳۲۶۷

وبصري سمعي ۱۱۱--كارگاه ۳۹۵۲۵۲۱۵۲۱۱۰۴۱۱۰۴۱۱۰۴۱۱۰۴

گ
ر
و
ه

هنر۱ ----اه ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱----كارگ

۱۱۱--بخانه ۳۶۴۸۵۲۱۶۹۱۸۶۱۱۰۴۱۱۲۱۱۱۳۸كتا

پرورشي فعاليتهاي ۱۱۱--اتاق ۱۴۱۴۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۹۱۱۹۱۱۹

اوليه كهاي ۱۱۱--اتاق وكم ۹۹۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۴۱۱۴۱۱۴بهداشت

گ
ر
و
ه

۲
تربيتي وتحصيليوره ۱۱۱--مشا ۱۲۱۲۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۶۱۱۶۱۱۶دفتر

مدير ۱۱دفتر ۱۶۱۶۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰

معاونان يا معاون دفتر
۱۱۶۱۱ ۱۶۱۶

۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴

اداري كاركنان دفتر
۱۱۴

۱۱۴۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶

اداري بخش انبار
۱

۱
۱۴۱۴

۶۱۶۱۸۱۸۱۱۰۱۱۰

معلمان استراحت ۱۱۸۱۲۴۱۳۰۲۳۶۲۴۲۲۴۸اتاق

ومالقات معلمان كار
اء

۱۱۴ 

۱۱۴۱۱۴
۱۱ دفتر

اولي
۱۲۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۴۱۱۴

معلم ----------------خانه --

گ
ر
و
ه

۳

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰سرايداري

آموزان ش و ۳۱۱۶۶۹توالت دان ۲۲۲۲۳۲۱۲۴۳۱۵۵۴۱۸۶۵۲۱۷۶۲۴۸۶دستشويي

ن ۳۳۶۸آبخوري آموزا ۶۸۱۲۱۲۱۶۱۶۲۰۲۰۲۴۲۴۲۸۲۸۳۲۳۲دانش

كاركنانستشويي ود ۱۴۱۱۲توالت ۴۴۷۲۷۳۱۱۴۱۴۴۱۴۵۱۸

وشستشو نظافت وسايل ۱۲۱۲۱۲۱۲۲۴۲۴۲۴۳۶۳۶انبار

۱۴۱۴۱۶۱۶۱۶۲۸۲۱۲۲۱۲آبدارخانه

آموزان دانش
۱۴

۱۴۱۴۱۴۱۶ ۱۶۱۶۱۸۱۸بوفه

گ
ر
و
ه

۴
تورخانه ۱۱----م ۱۳۱۷۱۲۳۱۲۷۱۳۲۱۳۶۱۴۲و

سالن خالص ۷۰۱۸۱۸۰۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹مساحت ۰
۲۲۲۲۲۲۲۲۲آبخوري )واحد۲(

واحد۴(سربنيه و ۱۰۱۰۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴)دوش

)چشمه۲(بهداشتي ۵۵۷۷۷۷۷۷۷سرويس

ورز شمربي ۶۶۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴۱۴۱۴دفتر

آموزان دانش ۳۶۳۶كن ۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳رخت

گ
ر
و
ه

۵
ورزشي وسايل ۱۵۲۵ر ۲۵۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰انبا

خالص مساحت ۵۲۳۴۲۴۷مجموع ۳۹۴۸۶۱۰۱۷۲۲۰۸۲۲۹۲۵۵۲۸۱۲۳۰۶۰

۳۷۸۰ميانگين خالص ۴/۴۲۶/۴۷۸/۴۳۳/۴۸۲/۳۵۵/۳۳۴/۳۱۸/۳/سرانه

*تباطي ار ۶%۵۶۲۰%۵۱۲۰%۴۵۲۰%۴۲۰%۲۰%۱۵۲۰%۱۲۱۵%۱۵%۱۵فضاي ۱/۵۹۷۵/۹۴۵/۳۸/۳۴۴۴/۱۶۸/۸۴/۱۴/۲۱۲ گ
ر
و
ه

۶

ساخت زير ۱۲اي ۲/۳۶۷%۴۴/۳۳۷۱۰%۸۴/۳۰۶۱۰%۲۸/۲۷۵۱۰%۸/۲۴۹۱۰%۸۸/۲۰۶۱۰%۶۴/۱۱۷۱۰%۴/۱۱۹۱۰%۳۷/۵۴۱۲%فض

ناخالص مساحت /۵جموع ۵۰۷۱۲/۱۱۱۴۰۹/۱۲۹۴۶۸/۲۲۷۵۲۴/۲۷۴۸۰۸/۳۰۲۸۲۴/۳۳۷۵۸۴/۳۷۱۱۲/۴۰۳۹م

ناخالصميانگين ۶۴/۵۱۹/۶۳۹/۵۳۲/۶۷۲/۵۰۴/۵۶۹/۴۴۲/۴۲۰/۴سرانه
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ساختار-۴-۱ و )۱(اهداف

كلي-۴-۱-۱ هدف
ارتقـاء آمـوزان دانـش اخالقـي فـضائل رشـد و ديني باورهاي تعميق براي الزم امكانات و شرايط آوردن فراهم

متوسطه آموزشهاي حرفه( كيفيت و فني ، دانشنظري كار نيازهـاي) اي، تناسب به آموزشها اين كمي توسعه و
فر و اجتماعي محتـواياقتصادي، بـين تناسـب رعايـت و منـاطق جغرافيـائي مقتـضيات بـه توجه با كشور هنگي

دانش سني و جنسي مقتضيات و نيازها و اصولآموزشي اين اساس بر : آموزان
زندگي- مهارتهاي تقويت و بدني تربيت و تزكيه امر بر تأكيد
سمت- بمنظور الزم انعطاف ايجاد و آموزي مهارت فرهنگي تعيـينگتوسعه جهـت در متوسطه آموزشهاي يري

آموزشرشته در تحصيل ادامه و مفيد اشتغال و افراد استعداد و عالقه و كشور نيازهاي حسب بر تحصيلي هاي
فني و علمي پيشرفتهاي به توجه با محيط امكانات و شرايط طبق بر .عالي،

آموزشهاي- منزلت ميزان و كيفيت سطح بردن باال و كميت حرفهافزايش و .ايفني
آموزشـهاي- اجـراي بمنظـور جامعـه امكانـات از بهينـه اسـتفاده بـراي مناسـب شرايط و زمينه آوردن فراهم

از اسـتفاده بـا آموزشـها ايـن گـسترش و تقويـت و آموزشـي واحد از خارج آموزشهاي وسازماندهي متوسطه
كشور مختلف دستگاههاي .امكانات

تحصيلي-۴-۱-۲ شاخه :اهداف
اجتماعي؛- و سياسي بينش اخالقي، فضائل و ملكات پرورش و عمومي دانش و فرهنگ سطح اعتالي
دانش- عالقه و استعداد بهتر مـسشناخت بـه آنـان هـدايت جهـت مساعد زمينه ايجاد و تحـصيلييرآموزان هاي

؛  مناسب

عالي؛- آموزش در تحصيل ادامه براي آموزان دانش نسبي آمادگي احراز

ساختار-۴-۱-۳
بر مشتمل شاخه رياضي۴اين است-رشتة اسالمي معارف و علوم تجربي، علوم انساني، علوم و ادبيات فيزيك،

رشته۵۲حدود همة شاخه، اين درسهاي از پايـهواحد در بيـشتر و مشترك صورت به ارائـهها دوم و اول هـاي
رشته. شودمي كليه در شاخه اين اختصاصي حدوددرسهاي ارائـه۴۴ها سـوم پايـه در بيـشتر كـه اسـت واحد
شاخهواحد. شودمي اين به مربوط آموزشي مي» دبيرستان« هاي .شودناميده

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

دوره-۱ آموزشی نامه روزانه۳آئين متوسطه سالی(ساله تابستان) حدیوا–شيوه آموزشی  ١٣٧٩معاونت



  
  

م-۱-۴جدول مدارس بسته فضاهاي اطالعات نظريخالصه توسطه

مدارسکشور-۱ وتجهيز توسعه ، نوسازی سازمان فنی دفتر

                        نوع    مدرسه         
 مشخصات       

نظري متوسطه

كامل ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ تعداددوره
 ظرفيت

 ۶۴۸ ۵۴۰ ۴۳۲ ۳۲۴ ۲۱۶ آموزانتعداددانش

 فضاها

 مشخصات
 تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

 مساحت

درس ۶۳۶۰۹۵۴۰۱۲۷۲۰۱۵۹۰۰۱۸۱۰۸۰ كالس
ورايانه بصري سمعي ۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰ كارگاه

شيمي ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰ آزمايشگاه
فيزيك ۱۹۰۱۹۰۱۹۰________ آزمايشگاه
زيست ۱۹۰۱۹۰۱۹۰________ آزمايشگاه

۱گروه

زيست و فيزيك __________۱۹۰۱۹۰ آزمايشگاه
۱۵۱۱۶۶۱۸۴۱۱۰۳۱۱۲۲ كتابخانه

اوليه كمكهاي و بهداشت ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۶۱۱۶ اتاق
پرورشي فعاليتهاي ۱۹۱۹۱۱۲۱۱۲۱۱۲ اتاق

تحصيلي هدايت مشاور ۱۱۲۱۱۶۱۲۰۱۲۴۱۲۴ اتاق

۲گروه

كاركنان ۱۹۱۹۱۱۲۱۱۲۱۱۲ نمازخانه
مديردفت  ۲۴ ۱ ۲۴ ۱ ۲۰ ۱ ۱۶ ۱ ۱۲ ۱ ر

معاون  ۲۴ ۲ ۲۴ ۲ ۱۸ ۲ ۱۲ ۱ ۹ ۱ دفتر

۱۹۱۱۲۱۱۲----دفترمديردروس

۱۹۱۹------حسابداروجمعداراموال
دبيران استراحت  ۲۴ ۱ ۲۰ ۱ ۱۶ ۱ ۱۲ ۱ اتاق

بااوليا مالقات و دبيران كار  اتاق
۱ ۱۶ 

۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۶ 

وامتحاناتك دفتري امور  ۱۶ ۱ ۱۶ ۱ ۱۲ ۱ ۹ ۱ ۹ ۱ اركنان

وتكثير ۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹چاپ

۳گروه

اداري بخش  ۹ ۱ ۶ ۱ ۶ ۱ ۶ ۱ ۴ ۱ انبار

كاركنان دستشويي ۱۴۲۷۲۷۳۱۱۴۱۴ توالت
دانش دستشويي و ۶۲۲۹۳۲۱۲۴۳۱۵۵۴۱۸۶۵ اموزانتوالت

دانش ۶۶۹۹۱۲۱۲۱۵۱۵۱۸۱۸ اموزانآبخوري
نظافت وسايل ۱۲۲۴۲۴۳۶۳۶ انبار

وتجهيزات وسايل ۱۱۲۱۱۶۱۱۶۱۲۴۱۲۴انبار
دانش ۱۹۱۱۲۱۱۵۱۱۵۱۱۸ آموزانبوفه
۱۶۱۶۱۸۲۱۲۲۱۲ آبدارخانه

موتورخانه و تأسيسات  ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۰۷ - ۱۰۷ - ۴۸ -اتاق

۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰سرايداري

۴گروه

ورودي نگهباني ۶-۶-۴-۱۲۱۴ اتاقك
سالن خالص  ۵۸۹ ۵۸۹ ۵۸۹ ۵۸۹ ۱۸۰ مساحت

 ۲ ۲ ۲ ۲۲ )واحد۲(آبخوري

وسربنيه  ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴۱۴ )واحد۴(دوش

 ۷ ۷ ۷ ۷۷ )چشمه۲(سرويسبهداشتي

ورزش مربي  ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲۱۲ دفتر

دانش  ۳۴ ۳۴ ۳۴ ۳۴۳۴ آموزانرختكن

۵گروه

ورزشي وسايل  ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۲۵۵۰ ٭انبار

خالص مساحت  ۲۷۴۵ ۲۵۱۵ ۲۲۱۶ ۱۸۷۳ ۱۱۳۷مجموع

خالص سرانه  ۲۴/۴ ۶۶/۴ ۱۳/۵ ۷۸/۵ ۲۶/۵ ميانگين

ارتباطي ۶گروه ۷۵/۹۶۰ %۳۵ ۲۵/۸۸۰ %۳۵ ۶/۷۷۵ %۳۵ ۵۵/۶۵۵ %۳۵ ۷/۳۹۷ %۳۵فضاهاي
زيرساخت  ۵۷/۳۷۰%۱۰ ۵۲/۳۳۹%۱۰ ۱۶/۲۹۹%۱۰ ۸۵/۲۵۲%۱۰ ۲۴/۱۸۸%۱۲فضاهاي

ناخالص مساحت  ۳۲/۴۰۷۶ ۷۷/۳۷۳۴ ۷۶/۳۲۹۰ ۴۰/۲۷۸۱ ۹۴/۱۷۵۶مجموع

ناخالص سرانه  ۲۹/۶ ۹۲/۶ ۶۲/۷ ۱۳/۸۵۸/۸ميانگين

آموز          دانش هر ازاء به ناخالص سرانه       ۵۳/۳۷ ÷ ۵ = ۵۱/۷ميانگين
هر ازاء به ناخالص سرانه ۱۷/۱۵۶۳۷ ÷ ۶۰=۶۲/۲۶۰كالس                ميانگين



  
  

خارجي–۲-۴جدول محوطه( سطوح باز نظري) فضاي متوسطه مدارس در نياز مورد

مدرسه                         نوع
مشخصات

نظري متوسطه

كامل دوره )۱(تعداد ظرفيت
آموزان دانش تعداد

۲
۲۱۶

۳
۳۲۴

۴
۴۳۲

۵
۵۴۰

۶ 
۶۸۴

وتفريح جمع صف )۲(زمين
وبازي ورزش زمين

۵۸۹۶۱۶۸۲۱۱۰۲۶۱۲۳۱

سبز ۱۰۸۱۶۲۲۱۶۲۷۰۳۲۴فضاي
نقليه وسايل توقف ۶/۸۴۸/۱۱۶۱/۱۴۹۴/۱۸۱۴/۲۱۹) ۳( فضاي
مفيد غير ارتباطي ۷۸۹۰۱۱۹۱۴۸۱۷۷ **فضاي

محوطهمساحت سطوح ۴۴/۷۸۱۸/۸۹۴۱/۱۱۸۶۴/۱۴۷۷۴/۱۷۷۴*)۴( كل
سرانه ۶۱/۳۷۶/۲۷۴/۲۷۳/۲۵۹/۲سطح

است * شده كسر كل مساحت از مفيد غير ارتباطي .فضاي
با ** است مفيدبرابر غير ارتباطي فضاي% ۱۰فضاي و سبز فضاي ، بازي و جمع صف زمين مجموع

نقليه وسايل .توقف
 :توضيحات

مي–۱ سوم پايه و دوم پايه ، اول پايه شامل كامل دوره . باشدهر
مدارس–۲ بسكتبال۶در زمين سطح از جمع صف براي آمده بدست زمين سطح آنكه دليل به كالسه

مي بسكتبالكمتر زمين سطح ، محاسبه در باشد
است شده . منظور

کالس–۳ يک اضافی۲۵بازای هرکالس شـود۵وبازای می درنظرگرفته پارکينگ همچنـين.مترمربع
اموز هردانش پارک۱۶/۰بازای برای مترمربع

گردد می لحاظ . دوچرخه
دانـش–۴ آبخـوري و ، بوفه ، بهداشتي سرويس سرايداري، محوطـهسطوح در معمـوالً كـه آمـوزان

مي استاحداث شده اضافه محوطه سطوح به .شوند

اط–۳-۴جدول وخالصه مدارسمتوسطه محوطه سطوح موردنيازبرآوردسطحالعات زمين
مدرسه                         نوع

 مشخصات       
نظري  متوسطه

كامل  )۱(تعداددوره
 آموزانتعداددانش ظرفيت

۲
۲۱۶ 

۳
۳۲۴ 

۴
۴۳۲ 

۵
۵۴۰ 

۶
۶۴۸ 

)۲(تعدادطبقات
 مشخصات

۱ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ 

 ۳۲/۲۷۵۰ ۷۷/۲۴۶۰ ۷۶/۲۰۴۰ ۴/۱۵۵۶ ۱۴/۱۱۵۵ اصليفضاهايناخالصمساحت
درناخالصمساحت پشتيباني فضاهاي

 )۳(محوطه
۵۶۴ ۱۲۲۵ ۱۲۵۰ ۱۲۷۴ ۱۳۲۶ 

محوطه  ۴/۱۷۷۴ ۴/۱۴۷۷ ۱/۱۱۸۶ ۸/۸۹۴ ۴۴/۷۸۱ سطح
اشغال  ۷۷/۲۲۴۲ ۱۶/۲۷۰۱ ۲۵/۲۰۹۴ ۳۵/۲۵۰۴ ۲۵/۱۹۳۰ ۳۸/۲۲۷۰ ۸/۱۶۴۳ ۲/۲۰۰۳ ۷/۱۱۴۰ ۱۴/۱۷۱۹ )۴(سطح

نياز مورد زمين  ۱۷/۴۰۵۷ ۵۶/۴۵۱۵ ۶۵/۳۵۷۵ ۷۸/۴۰۲۲ ۳۵/۳۱۵۶ ۴۸/۳۴۹۶ ۶/۲۶۷۸ ۲۹۳۸ ۱۴/۱۹۶۲ ۵۸/۲۵۴۰ )۵(حداقل



  
  

 : ۳-۴جدولتوضيحات
باشد–۱ مي سوم پايه و دوم پايه ، اول پايه شامل كامل دوره . هر
دانش–۲ ايمني مدارسجهت احداث بحران مواقع در شهريآموزان مراكزپرجمعيت در تنها چهارطبقه

وسازمان وپرورش آموزش ،سازمان مدارس نوسازی کل اداره ازنمايندگان متشکل هيئتی وباتصويب
باشد می مجاز استان ريزی وبرنامه . مديريت

ناخــالص–۳ ــساحت ــشتيبانيم پ ــضاهاي محوطــهف زيرســاخت=در ــضای ــضاهاي([ف ف ــوع مجم
ارتباطي+پشتيباني ارتباطی+]۱۰)%فضاهاي فضاهاي[فضای مجموع + ]۳۵%پشتيبانيخالصمجموع
پشتيبانيخالص آمـوزان(فضاهاي دانش بهداشتی و-سـرايداری-آبخـوری-بوفـه-سرويس نگهبـانی

بدنی تربيت درس )کالس
اشـغال–۴ سـطح اضـافه به طبقات احتساب با اصلي فضاي اشغال سطح با است برابر اشغال سطح

د پشتيباني محوطهفضاهاي ر
و–۵ شده جمع محوطه سطح با اشغال سطح نياز، مورد زمين سطح برآورد محوطه۴۰جهت مترمربع

گردد می اضافه آن به .سرايداری

وزمين–۴-۴جدول محوطه ، كاربري تفكيك به بسته ناخالصفضاهاي سرانه متوسطه–ميانگين مقطع

.باشدميبدنيتربيتدرس،وکالسوپشتيبانيسرايداري،آموزشيساختمانمجموعشاملبستهفضاهاي                       

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آموزشي بدنيپشتيبانيساختمان تربيت فضاهايكالس مجموع
 *بسته

زمينمحوطه حداقل ميانگين
ميانگين   

سرانه
ناخالص

مدرس هنوع

ازاء به
نفر

ازاء به
كالس

ازاء به
نفر

ازاء به
كالس

ازاء به
نفر

ازاء به
كالس

ازاء به
نفر

ازاء به
كالس

ازاء به
نفر

ازاء به
كالس

ازاء به
نفر

ازاء به
كالس

۶۱/۴۹۶/۱۶۵۶۱/۲۹۶/۹۳۴۴/۱۸۴/۵۱۲۲/۷۹۲/۲۵۹۸۳/۲۸۸/۱۰۱۶۲/۷۳۲/۲۷۴دبيرستان





۱۴

از عبارتند دانشگاهی پيش دوره : اهداف

متوسطه-۱ دوره تخصصی دروس های آموزش تعميق

عالی-۲ آموزش های دوره در تحصيل ادامه جهت الزم آمادگی و مناسب زمينه آوردن فراهم

ها-۳ آن عالقه و استعدادها با مطابق عالی آموزش های دوره به آموزان دانش هدايت

زبان-۴ يک با نسبی دانشگاهآشنايی در خارجی زبان به علمی متون از استفاده آمادگی جهت .خارجی

رشته هر در دانشگاهی پيش دوره درسی واحدهای شامل۲۴تعداد که است و۸واحد عمومی دروس ۱۶واحد

است تخصصی دروس .                        واحد



۱۵

بسته–۱-۵جدول فضاهاي اطالعات دانشگاهيخالصه پيش متوسطه *مدارس

مدرسه نوع
مشخصات

دانشگاهي پيش متوسطه

كامل ۲۳۴۵۶تعداددوره
ظرفيت

۱۸۰۲۷۰۳۶۰۴۵۰۵۴۰آموزانتعداددانش
مشخصات

تعدادمساحتتعدادمساحتتعدادساحتمتعدادمساحتتعدادفضاها
مساحت

درس ۵۳۰۰۸۴۸۰۱۱۶۶۰۱۴۸۴۰۱۷۱۰۲۰كالس
زبان ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵آزمايشگاه

رايانه ۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۷۰(ICT)كارگاه

منظوره چند ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰كارگاه
۱۴۸۱۵۶۱۷۲۱۸۷۱۱۰۳كتابخانه

اوليه كمكهاي و بهداشت ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۶۱۱۶اتاق
پرورشي فعاليتهاي ۱۹۱۹۱۱۲۱۱۲۱۱۲اتاق

تحصيلي هدايت مشاور ۱۱۲۱۱۶۱۲۰۱۲۴۱۲۴اتاق
كاركنان ۱۹۱۹۱۱۲۱۱۲۱۱۲نمازخانه

مدير ۱۱۲۱۱۶۱۲۰۱۲۴۱۲۴دفتر
معاون ۱۹۱۱۲۲۱۸۲۱۸۲۲۴دفتر

مديردروس ۱۹۱۹۱۱۲----دفتر
اموال وجمعدار ۱۹--------حسابدار

دبيران استراحت ۱۱۲۱۱۶۱۲۰۱۲۴اتاق
دانـش اوليـای بـا مالقـات و دبيران كار اتاق

آموزان
۱۱۶۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۶

ام كاركنان وامتحاناتاتاق دفتري ۱۹۱۹۱۱۲۱۱۲۱۱۶ور
تكثير و ۱۶۱۹۱۹۱۹۱۹چاپ

اداري بخش ۱۴۱۶۱۶۱۶۱۹انبار
كاركنان دستشويي ۱۴۲۷۲۷۳۱۱۴۱۴توالت
دانش دستشويي و ۶۲۲۹۳۲۱۲۴۳۱۵۵۴۱۸۶۵اموزانتوالت

دانش ۶۶۹۹۱۲۱۲۱۵۱۵۱۸۱۸اموزانآبخوري
وشستشو نظافت وسايل ۱۲۲۴۲۴۳۶۳۶انبار

وتجهيزات وسايل ۱۱۲۱۱۶۱۱۶۱۲۴۱۲۴انبار
دانش ۱۹۱۱۲۱۱۵۱۱۵۱۱۸آموزانبوفه
۱۶۱۶۱۸۲۱۲۲۱۲آبدارخانه

موتورخانه و تأسيسات ۱۳۵-۱۳۵-۱۰۷-۱۰۷-۴۸-اتاق
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰سرايداري

ورودي نگهباني ۶-۶-۴-۴---اتاق
سالن خالص ۱۸۰۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹مساحت

۲۲۲۲-)واحد۲(آبخوري
وسربنيه ۱۴۱۴۱۴۱۴-)واحد۴(دوش

بهداشتي ۷۷۷۷-)چشمه۲(سرويس
ورزش مربي ۶۱۲۱۲۱۲۱۲دفتر
آم دانش ۳۸۳۴۳۴۳۴۳۴وزانرختكن

ورزشي وسايل ۶۵۰۵۰۵۰۵۰٭انبار
خالص مساحت ۱۰۵۰۱۸۲۸۲۰۷۹۲۳۵۲۲۶۱۱مجموع

خالص` سرانه ۸۳/۵۷۷/۶۷۷/۵۲۳/۵۸۳/۴ميانگين
ارتباطي ۸۵/۹۱۳٪۲/۸۲۳۳۵٪۶۵/۷۲۷۳۵٪۸/۶۳۹۳۵٪۵/۳۶۷۳۵٪۳۵فضاهاي زيرساختگروه ۴۸/۳۵۲٪۵۲/۳۱۷۱۰٪۶۶/۲۸۰۱۰٪۷۸/۲۴۶۱۰٪۱/۱۷۰۱۰٪۱۲فضاهاي

ناخالص مساحت ۶/۱۵۸۷۵۸/۲۷۱۴۳۱/۳۰۸۷۷۲/۳۴۹۲۳۳/۳۸۷۷مجموع
ناخالص سرانه ۸۲/۸۰۵/۱۰۵۷/۸۷۶/۷۱۸/۷ميانگين

کشر-۱ مدارس تجهيز و توسعه ، نوسازی سازمان فنی دفتر
سرانه آموزميانگين دانش هر ازاء به ۳۸/۴۲ ÷ ۵ = ۴۸/۸ناخالص

كالس هر ازاء به ناخالص سرانه ۵۴/۱۴۷۵۹ ÷ ۵۵=۳۵/۲۶۸ميانگين



۱۶

: توضيحات
ابعاد–۱ به بسكتبال حداقل۳۱× ۱۹سالن ارتفاع و متر۷/۶متر
معادل-۲ سالن ساخت زير است% ۲۲سطح شده محاسبه تقريبي آن .محيط
ارتباطي-۳ پشتيباني% ۱۵= فضاي فضاي خالص مساحت
زيرساخت-۴ ارتباطي۱۲=  فضاي و پشتيباني فضاي ٪مجموع
درمدا-۵ يکسان ازسالنهای منظوراستفاده شـدهبه درنظرگرفتـه متوسـطه مـدارس مشـابه پشتيبانی ،فضاهای دانشگاهی وپيش متوسطه رس

.است
و–۲-۵جدول دانشگاهي پيش متوسطه مدارس محوطه سطوح اطالعات موردنيازبرآوردسطحخالصه زمين

:توضيحات

نوع
مدرسه

مشخصات
دانشگاهي پيش متوسطه

كاملتعداد )۱(دوره
آموزان دانش تعداد

۲
۱۸۰

۳
۲۷۰

۴
۳۶۰

۵
۴۵۰

۶ 
۵۴۰

طبقات ۱۲۲۳۲۳۲۳۲۳تعداد

وتفريح جمع صف )۲(زمين
وبازي ورزش زمين

۵۸۹۵۸۹۶۸۴۸۵۵۱۰۲۶

سبز ۹۰۱۳۵۱۸۰۲۲۵۲۷۰فضاي
نقليه وسايل توقف ۷۹۱۰۸۱۳۸۱۶۷۱۹۶) ۳(فضاي

ارتباطي مفيدفضاي ۷۶۸۳۱۰۰۱۲۵۱۴۹غير
محوطه سطوح كل ۸۳۴۹۱۵۱۱۰۲۱۳۷۲۱۶۴۱مساحت

سرانه ۶۳/۴۳۹/۳۰۶/۳۰۵/۳۰۴/۳سطح
اشغال سطح ۶/۱۵۸۷۰۱/۱۰۴۱۸۵/۱۹۶۹۶/۱۷۲۱۸۴/۲۱۶۸۶۸/۱۸۶۲۹۲/۲۳۹۶۶۶/۲۰۲۲۳۵/۲۵۸۸۶۹/۲۱۵۸)۴(حداقل

نياز مورد زمين ۸/۲۴۶۱۰۱/۱۹۱۵۸۵/۲۹۲۴۶/۲۶۷۶۸۴/۳۳۱۰۶۸/۳۰۰۴۹۲/۳۸۰۸۶۶/۳۴۳۴۳۵/۴۲۶۹۶۹/۳۸۳۹)۵(حداقل

مي–۱ كالس سه شامل كامل دوره . باشدهر
مدارس–۲ مي۹و۶در كمتر بسكتبال زمين سطح از جمع صف براي آمده بدست زمين سطح آنكه دليل به دركالسه ،باشد سطحمحاسبه

است شده منظور بسكتبال . زمين
كالس–۳ يک اضافی۲۵بازاي هرکالس بازای مي۵و گرفته نظر در پاركينگ مساحت دانش. شودمترمربع هر بازاي چنين ۱۶/۰آموزهم

مي لحاظ دوچرخه پارك جهت . گرددمترمربع
اشغا–۴ پشـتيبانيسطح فضـاهاي اشغال سطح اضافه به طبقات احتساب با اصلي فضاي اشغال سطح با است برابر بهداشـتي(ل سـرويس

بدني تربيت كالس و نگهباني ، سرايداري ، آبخوري ، بوفه ، آموزان محوطه) دانش در
جمع–۵ محوطه سطح با اشغال سطح نياز، مورد زمين سطح برآورد وجهت گردد۴۰شده می اضافه آن به سرايداری محوطه .مترمربع

كاربري–۳-۵جدول تفكيك به بسته ناخالصفضاهاي سرانه زمين, ميانگين و دانشگاهی–محوطه پيش
ساختمان
ت)۲(پشتيبانيآموزشي بدنيكالس ربيت

فضاهاي مجموع
محوطه)۱(بسته

ميانگين
زمين حداقل

سرانه ميانگين
ناخالص

مدرسه نوع
بازاء
نفر

بازاء
كالس

بازاء
نفر

بازاء
كالس

بازاء
نفر

بازاء
كالس

بازاء
نفر

بازاء
كالس

بازاء
نفر

كالس بازاءبازاء
نفر

بازاء
كالس

دانشگاهي ۰۶/۵۸/۱۵۱۱۳/۳۹/۹۳۵۲/۲۶/۷۵۱۹/۸۷/۲۴۵۲۵/۳۵/۹۷۷۸/۸۴/۲۶۳پيش

.باشدميبدنيتربيتدرس،وکالسوپشتيبانيسرايداري،آموزشيساختمانمجموعشاملبستهفضاهاي) ۱(
ناخالص)۲( پشتيباني خالص= (فضاهاي پشتيباني ارتباطي+فضاهاي خالص + ( ۱۰)%فضاهاي پشتيباني فضاهاي + ۳۵)%فضاهاي مجموع

درس(پشتيباني بدنيكالس آموزان+آبخوري+بوفه+سرايداري+نگهباني+تربيت دانش ).سرويس





شماره انتفاعي۶-۱جدول غير دبستان بسته فضاهاي اطالعات *خالصه

دبستان  20 كالسه 15 كالسه10كالسه 5 كالسهنوع

بنا زير بنامساحت زير بنامساحت زير بنامساحت زير مساحت
فضا پيشنهادياستانداردتعدادپيشنهاديندارداستاتعدادپيشنهادياستانداردتعدادپيشنهادياستانداردتعدادنوع

درس1 5216190104323801564857020864760كالس

كامپيوتر2 36-361-241-241-1اتاق

12420124201242413228كتابخانه3

11515124241363614040نمازخانه4

اداري5 3454557272687877107102قسمت

بهداشت6 11212112121121211212اتاق

ورزش7 1661161622424---اتاق

16626619911212آبدارخانه8

9

بهداشتي سرويس
2439941212-2661معلمين

منظوره10 چند 18570115012012201801295245سالن

11212115122181522418نبارا11

نظافت12 وسايل 196166166166انبار

11515120201252513030موتورخانه13

14

بهداشتي سرويس
آموزان 51515103030154545206060دانش

15045150451504515045سرايداري15

خالص 15681430-12051115-847801-510481-جمع

ارتباطي16 363265-277205-194142-11084-فضاي

ساخت17 زير 27295-20874-14651-8230-فضاي

ناخالص 22031790-16901394-1187994-702595-جمع

3.052.5-3.32.72۳,۱۳2.58-3.883.3سرانه
ديوارها اشغال سطح كه است توضيح به زيرساخت(الزم ساختمانها)فضاي فلزي اسكلت به باتوجه پيشنهادي مساحت ميباشد%۶طبق مفيد بناي

.

شماره غيرانتفاعي۶-۲جدول دبستان براي پيشنهادي سطح كل
طبقات زيرتعداد محوطهبناسرانه زمينسرانه زمينحداقل سرانه تعداد

پيشنهاديپيشنهاديپيشنهادياستانداردپيشنهادياستانداردپيشنهادياستانداردكالس

۵۱۲۸۸/۳۳/۳۶۹/۴۵/۳۷۵۰۱/۴
۱۰۲۳۳۳/۳۷۲/۲۸۳/۳۲/۳۱۱۰۰۰۵/۳
۱۵۲۳۱۳/۳۵۸/۲۶۷/۳۰۷/۳۱۵۵۰۲۰۸۷/۲
۲۰۲۳۰۵/۳۵/۲۴۷/۳۹/۲۱۹۵۰

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وپرورش* آموزش كشور،وزارت انتفاعي غير مدارس ومقررات ها ،بخشنامه قوانين شماره(مجموعه ۱۱۸صفحه۲۳/۱۱/۷۳تاريخ۱۴۱۴۴/۱۰۹بخشنامه



شماره اطالعا۶-۳جدول انتفاعيخالصه غير راهنمايي مدرسه بسته فضاهاي ت *
مدرسه  18 كالسه15كالسه 12 كالسه 9 كالسه6كالسه 3 كالسهنوع

زيربنا زيربنامساحت زيربنامساحت زيربنامساحت زيربنامساحت زيربنامساحت مساحت

فضا نوع

314612962922599438388125845181573064818876777كالسدرس1

منظوره2 چند 176651108901154128120016612502081295245سالن

كامپيوتر3 48-361-361-241-241-241-1اتاق

152521525215252176761767617676آزمايشگاه4

1666616666166661666611321322132132كارگاه5

118151221812218132281322814236كتابخانه6

1242414848172721969611201201154154هنمازخان7

اداري8 45348568606837278484810696810696قسمت

مشاوره9 112121121211212115151151511818اتاق

ورزش10 112121121211212112121121211212اتاق

166166166199199199آبدارخانه11

12

بهداشتي سرويس
معلمين

1441442882883121231212

110101151212015125181302113524انبار13

نظافت14 وسايل 133266266------- - -انبار

115151151511818118181242412424موتورخانه15

16

بهداشتي سرويس
آموزان دانش

3996181892727123636154545185454

150451504515045150451504515045سرايداري17

خالص 19011768-16491533-13141234-1040963-788741-553536-جمع

ارت18 449334-338288-308230-352178-180136-12597-باطيفضاي

ساخت19 زير 336120-291103-23183-18164-13549-9335-فضاي

ناخالص 26862222-22781924-18531547-15731205-1103926-771668-جمع

4.153.43-4.313.56-4.33.58-4.523.73-5.124.3-7.176.12-سرانه

ديوارها اشغال سطح كه است توضيح به زيرساخت(الزم ساختمانها)فضاي فلزي اسكلت به باتوجه پيشنهادي مساحت ميباشد%۶طبق مفيد .بناي

شماره راهنمايي۶-۴جدول مدارس براي پيشنهادي سطوح  حداقل

 
 

 

طبقات زيرتعداد محوطهبناسرانه زمينسرانه زمينحداقل سرانه تعداد
پيشنهاديپيشنهاديپيشنهادياستانداردپيشنهادياستانداردهاديپيشناستانداردكالس

۳۱۲۱۷/۷۱۲/۶۱۵/۶۴۶۲۰۷۴/۵
۶۲۳۱۲/۵۳۰/۴۵۷/۴۶/۳۸۲۰۷۹/۳
۹۳۴۵۲/۴۷۳/۳۳۰/۴۳/۳۰۸/۱۳۱۰۰۰
۱۲۳۴۳۰/۴۵۸/۳۹۸/۳۱۵/۳۱۲۶۰۹۱/۲
۱۵۳۴۳۱/۴۵۶/۳۷۹/۳۱/۳۱۵۵۰۸۷/۲
۱۸۳۴۱۵/۴۴۳/۳۹۳/۳۳۱۸۰۰۷۷/۲

وپرورش* آموزش كشور،وزارت انتفاعي غير مدارس ومقررات ها ،بخشنامه قوانين شماره(مجموعه ۱۱۸صفحه۲۳/۱۱/۷۳تاريخ۱۴۱۴۴/۱۰۹بخشنامه



تكميلي :توضيحات
دانش . ۱ عدة كالسميانگين يك است۳۰آموزان شده گرفته نظر در سقف.( نفر از نبايستي حال نمايد۳۶درهر تجاوز )نفر
استانداردهاي . ۲ طبق بر ارتباطي جداول % ۲۵فضاهاي اين در كه است مفيد است % ۲۰فضاي شده گرفته نظر .در
دانش . ۳ بازي محوطه حداقلعرض حداقل۱۲آموزان ابعادي داراي نظر مورد زمين و واليبال( باشد۲۰۱۲متر ).زمين
حداكثر . ۴ پيلوت سطوح شود استفاده باز فضاي عنوان به پيلوت از كه صورتي باز % ۴۰در گرددفضاي منظور مشروط( كلي

بند تأمين ) .۳به
سلف. ۵ نظير فضاهايي سطوحچنانچه به نياز مورد سطوح باشد نظر مورد طراحي در بوفه و بصري و سمعي واحد ، سرويس

مي اضافه دسترسيپيشنهادي ، نور مسائل نيز فضاها گونه اين در گيرد–گردد، قرار توجه مورد بايد .ايمني
نميباشدسطوح . ۶ قبول مورد مقادير اين از كمتر شرايطي هيچ تحت و هستند الزم فضاهاي حداقل شده نظرگرفته .در

 
 

 





ساختار-۷-۱ و )١(اهداف

تحصيلی-۷-۱-۱ شاخه اهداف
اجتماعي؛- و سياسي بينش ، اخالقي فضائي و ملكات پرورش و عمومي دانش و فرهنگ سطح اعتالي
اشتغال- سمت به آنان هدايت جهت مناسب زمينه ايجاد و آموزان دانش عالقه و استعداد بهتر شناخت
مفيد؛
رشته- در تحصيل ادامه براي آموزان دانش نسبي آمادگي كاربردياحراز علمي ).تكنولوژي( هاي

ساختار-۷-۱-۲
اسـت رشـته چنـد داراي زمينـه هـر و است خدمات و كشاورزي صنعت، زمينه سه بر مشتمل شاخه ۵۸. اين

رشته همه در شاخه اين درسهاي از ارائهواحد مشترك صورت به شودها بـراي. مي اختصاصـي درسـهاي
حدود رشته است۳۹هر شـاخه. واحد ايـن بـه مربـوط آموزشي مـي» هنرسـتان« واحدهاي . شـوندناميـده
رشته زمينهعناوين از يك هر استهاي زير بشرح :ها

صنعت- : زمينه
نقشهرشته صنهاي تاسيسات، خودرو، مكانيك فلزي، صنايع توليد، و ساخت عمومي، كاغـذ،كشي و چوب ايع

ساختمان، سيمان، معدن، سراميك، نساجي، صنايع شيميايي، صنايع متالوژي، الكتروتكنيك، الكترونيك، چاپ،
دريايينقشه مخابرات و الكترونيك دريايي، موتورهاي مكانيك ناوبري، .برداري،

خدمات- : زمينه
نقشهرشته دوخت، و طراحي گرافيك، صنايعهاي معماري، موسـيقي،كشي سـينما، نمـايش، نقاشـي، دسـتي،

فرهنگي آثار مرمت خانواده، مديريت بدني، تربيت كامپيوتر، كودكياري، بازرگاني، حسابداري دستي، .چاپ
كشاورزي- : زمينه

غذائيرشته صنايع كشاورزي، ماشينهاي باغي، و زراعي امور دامي، امور .هاي

دوره-١ آموزشی نامه روزانه٣آئين متوسطه سالی(ساله تابستان) واحدی–شيوه ، آموزشی ١٣٧٩معاونت

   
  



اي-۱-۷جدول وحرفه فني هنرستانهاي بسته فضاهاي اطالعات  خالصه
  

مدرس ايهنوع حرفه و فني هنرستان

آموزانتعداددانش ظرفيت
 

۲۴۰ ۳۶۰ ۴۸۰ 

فضاها  نوع

 مشخصات
 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

درس ۴۱۹۲۶۲۸۸۸۳۸۴ كالس

منظوره چند ۱۹۶۱۹۶۱۹۶ آزمايشگاه
سبك ۳۴۵۰۴۶۰۰۵۷۵۰ *انبار+ دفتر+ كارگاه
سنگين ۳۱۰۸۰۵۱۸۰۰۷۲۵۲۰ **انبار+ دفتر+ كارگاه

كامپيوتر ۱۴۸۱۴۸۱۴۸ كالس
رسم ۱۹۶۱۹۶۲۱۹۲ كالس

تجهيزا مركزي ۱۲۰۱۲۴۱۳۰ تانبار
فني ۱۱۲۱۱۲۱۱۶ معاون

بخش سرپرستان ۱۱۲۱۱۵۱۱۸ اتاق
كاركنان بهداشتي ۲۶۲۶۲۶ سرويس
كاركنان رختكن و ۱۳۱۳۲۶ دوش

۱۳۶۱۴۸۱۴۸ كتابخانه
اوليه وكمكهاي بهداشت  ۱۶ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ اتاق

پرورشي مربي ۱۱۲۱۱۲۱۱۲اتاق
مشاورين ۱۱۲۱۱۲۱۱۶اتاق
ورزش  ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ اتاق

رئيس  ۲۰ ۱ ۱۸ ۱۱۸۱ اتاق

آموزشي معاون  ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ اتاق

معلمان ۱۲۰۱۲۴۱۳۰اتاق
دروس مدير  ۱۲ ۱ - - - - اتاق

بايگاني و دفتري  ۲۰ ۱ ۱۸ ۱ ۱۶ ۱امور

اموال جمع و حسابدار  ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱اتاق

تكثير  ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱اتاق

مصرفي لوازم ۱۴۲۷۲۷ انبار
نظافت وسايل ۱۳۲۶۳۹ انبار

۶۶۹۹۱۲۱۲ آبدارخانه
معلمان بهداشتي ۶۱۸۹۲۷۱۲۳۶ سرويس

آموزان دانش ۱۱۲۱۱۶۱۱۶بوفه
آموزان دانش بهداشتي ۱۹۱۱۲۱۱۵ سرويس

۱۶۱۶۱۸ ريسرايدا
مركزي  ۱۰۷ - ۱۰۷ - ۴۸ -موتورخانه

خالصسالن  ۵۸۹ ۵۸۹ ۱۸۰ مساحت

 ۲ ۲- )واحد۲(آبخوري

وسربنيه  ۱۴ ۱۴- )واحد۴(دوش

بهداشتي  ۷ ۷- )چشمه۲(سرويس

ورزش مربي  ۱۲ ۶۱۲ دفتر

آموزان دانش  ۳۴ ۳۸۳۴ رختكن

ورزشي وسايل  ۵۰ ۶۵۰ انبار

خالصمجم مساحت  ۵۱۹۳ ۴۰۶۷ ۲۵۱۸وع

خالص سرانه  ۸۲/۱۰ ۲۹/۱۱ ۴۹/۱۰ ميانگين

ارتباطي  ۷۷۹ %۱۵ ۶۱۰ %۱۵ ۳۷۸ %۱۵فضاهاي

زيرساخت  ۵۲۵%۱۰ ۴۰۷%۱۰ ۲۵۲%۱۰فضاهاي

ناخالص مساحت  ۶۴۹۲ ۵۰۸۴ ۳۱۴۸مجموع

ناخالص سرانه  ۵۲/۱۳ ۱۲/۱۴ ۱۱/۱۳ميانگين

ب ناخالص سرانه آموزميانگين دانش هر ازاء ۷۵/۴۰ ÷ ۳ = ۵۸/۱۳ه
كالس هر ازاء به ناخالص سرانه ۴۵/۱۴۷۲۴ ÷ ۵۲=۱۵/۲۸۳ميانگين

 

 
 

   
  



كارگاهرشته7-2جدول و حرفهها و فني هنرستانهاي نياز مورد سنگينرشته(ايهاي ۱)هاي

كارگاه هر مترمربع/ متراژ
رشتهرديف كارگاهنام مترهانام كارگاه ارتفاع

تا افزايشنفر۱۰ظرفيت نفر هر ازاء به فضا افزايش
نفر۱۰باالي

نفر۳۲

وقالب ۶۰۵/۵۱۹۲-۴۷۵-۶آرماتوربندي
۱۰۰۵/۸۲۸۸-۴۱۱۵-۶بنايي

۳۰۵/۲۹۶-۴۴۰-۶موادمصرفيانباردپوي
ساختمان۱

۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰رسمكارگاه
۱۰۰۵/۸۲۸۸-۶۱۱۵ريسندگي
۶۰۵/۵۱۹۲-۶۷۵بافندگي
۳۰۵/۲۹۶-۶۴۰رنگرزي

نساجي۲ صنايع

تكميل و ۳۰۵/۲۹۶-۶۴۰چاپ
۱۰۰۵/۸۲۸۸-۶۱۱۵كاريوجوشفلزيصنايع فلزي۳ صنايع

فني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰رسم
گري ۱۰۰۵/۸۲۸۸-۶۱۱۵ريخته
سازي ۶۰۵/۵۱۹۲-۶۷۵مدل
۲۰۲/۱۴۸-۴۲۵)آزمايشگاه(متالورژي

عمومي ۳۰۵/۲۹۶-۴۴۰مكانيك
متالورژي۴

فني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰رسم

سراميك
۶

۱۱۵-۱۰۰۵/۸۲۸۸

سراميك ۲۰۲/۱۴۸-۳۲۵آزمايشگاه
عمومي ۳۰۵/۲۹۶-۴۴۰مكانيك

سراميك۵

فني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰رسم
چوب ۱۰۰۵/۸۲۸۸-۶۱۱۵صنايع

فني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰رسم چوب۶ صنايع
توليد ۳۰۵/۲۲۸۸-۶۴۰كارگاه

بهداشتي ۱۰۰۵/۸۲۸۸-۶۱۱۵تأسيسات
برودتي و ۱۰۰۵/۸۲۸۸-۶۱۱۵حرارتي

جوش و عمومي ۶۰۵/۵۱۹۲-۶۷۵مكانيك
تأسيسات۷

فني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰رسم
۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰ميكروبيولوژي غذايي۸ صنايع

غذاييفراورده ۱۰۰۵/۸۲۸۸-۴۱۱۵هاي
فرز و ۱۰۰۵/۸۲۸۸-۴۱۱۵تراش

۶۰۵/۵۱۹۲-۴۷۵گريريخته
عمومي ۶۰۵/۵۱۹۲-۴۷۵مكانيك

توليد۹ و ساخت

فني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰رسم
قدرت ۱۰۰۵/۸۲۸۸-۴۱۱۵مولد

شاسي و قدرت ۵۰۷/۵۱۹۲-۴۶۵انتقال
عمومي ۳۰۵/۲۹۶-۴۴۰مكانيك

عمومي۱۰ مكانيك

فني ۳۰۵/۲۹۶-۴۴۰رسم
 

 

 
  
شماره* جدول در مربوطه گرديد۳-۷مشخصات .درج
شماره** جدول در مربوطه گرديد2-۷مشخصات .درج
 
کشور-۱ مدارس وتجهيز توسعه ، نوسازی سازمان فنی دفتر
 
 

   
  



 
 

كارگاهرشته7-3جدول و حرفهها و فني هنرستانهاي نياز مورد سبكرشته(ايهاي ۱) هاي
كارگاه هر مترمربع/ متراژ

رشتهرديف كارگاهنام كارگاههانام ارتفاع
تامتر نفر۱۰ظرفيت

افزايش نفر هر ازاء به فضا افزايش
نفر۳۲نفر۱۰باالي

ش ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰حداقليميآزمايشگاه
شيميايي ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰عمليات شيميايي۱ صنايع

فني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰رسم
۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰دوخت دوخت۲ و طراحي
۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰الگو

تجسمي هنرهاي ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰مباني گرافيك۳
دستي چاپ و ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰عكاسي

۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰كامپيوتركامپيوتر۴
۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰حسابداريحسابداري۵

نقاشي و ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰طراحي نقاشي۶
دستي چاپ و ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰عكاسي

۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰خياطي
غذا تدارك و ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰تهيه خانواده۷ مديريت
دستي ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰هنرهاي

۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰كودكياريكودكياري۸
ترسيمبرداريشهنق۹ و ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰محاسبه

۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰كشينقشه كشينقشه۱۰
تجسميمعماري هنرهاي مباني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰طراحي

عمومي ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰الكترونيك
تلويزيون و ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰راديو
عمومي ۳۰۵/۲۹۶-۴۴۰مكانيك

الكترونيك۱۱

فني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰رسم
صنعتيسيم برق و ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰كشي
۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰خانگيلوازموتعميرپيچيسيم

عمومي ۳۰۵/۲۹۶-۴۴۰مكانيك
الكتروتكنيك۱۲

فني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰رسم
فيلم تحليل و مباني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰كارگاه سينما۱۳
طراحي و عكاسي ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰كارگاه

كارگرداني و بازيگري مباني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰كارگاه نمايش۱۴
نمايش ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰كارگاه

صحنه طراحي مباني ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰كارگاه صحنه۱۵ پشتيباني
لباس و گريم ۳۰۵/۲۹۶-۳۴۰كارگاه

 
کشور-۱ مدارس وتجهيز توسعه ، نوسازی سازمان فنی دفتر

   
  





ساختار-۸-۱ و )١(اهداف

تحصيلی-۸-۱-۱ شاخه اهداف
و- سياسي بينش اخالقي، فضائل و ملكات پرورش و عمومي دانش و فرهنگ سطح اعتالي
اجتماعي؛

بخشـهاي- بـراي سرپرسـتي و كـاري استاد و ماهر ماهر، نيمه سطوح در انساني بدني تربيت
خدمات و كشاورزي صنعت،

آمادگي- دانشاحراز رشتهآنسبي در تحصيل ادامه براي كاربرديموزان و علمي خاص .هاي

ساختار-۸-۱-۲
هـر و گـروه چنـد يا يك داراي زمينه هر و است خدمات و كشاورزي صنعت، زمينه سه داراي شاخه اين

مي مهارتي رشته چند يا يك داراي رشته هر و است اصلي رشته چند يا يك داراي .باشدگروه
رشتهدر ايكليه مهارتي حدود۵۳شاخهنهاي و وانتخابي عمومي درسهاي به درسهاي۴۳واحد به واحد

دارد اختصاص شاخه. مهارتي اين به مربوط آموزشي كاردانش« واحدهاي مي» هنرستان .شوندناميده
از–تبصره كمتر رشته هر در مهارتي درسهاي واحدهاي كه صورتي حداقل۴۳در باشد واحد۲۰واحد
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دانش-۱-۸جدول كارو هنرستانهاي بسته فضاهاي اطالعات ١خالصه

 

مدرسه نوع
 

دانش و كار هنرستان

 ۴۸۰ ۳۶۰ ۲۴۰ آموزانتعداددانش ظرفيت

 فضاها

 مشخصات
 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

 
عمومي درس ۲۸۴۳۱۲۶۴۱۶۸ كالس

تخصصي درس ۲۹۶۳۱۴۴۴۱۹۲ كالس
سبك ۳۳۴۸۴۴۶۴۵۵۸۰ انبار+ دفتر+ كارگاه

سنگين ۳۱۱۴۰۵۱۹۰۰۷۲۶۶۰ انبار+ دفتر+ كارگاه
تجهيزات مركزي ۱۳۶۱۵۴۱۵۴ انبار

فني ۱۱۲۱۱۲۱۱۶ معاون
بخش سرپرستان ۱۱۲۱۱۵۱۱۸ اتاق

كاركنان ۲۶۲۶۲۶ سرويسبهداشتي
كاركنان رختكن و ۱۳۱۳۲۶ دوش

۱۴۸۱۴۸۱۷۲ كتابخانه
اوليه وكمكهاي بهداشت  ۱۶ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ اتاق

پرورشي مربي ۱۱۲۱۱۲۱۱۲اتاق
مشاورين ۱۱۲۱۱۲۱۱۶اتاق

ورزشي مربي  ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ اتاق

رئ  ۲۰ ۱ ۱۶ ۱۱۶۱ يساتاق

آموزشي معاون  ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ اتاق

معلمان ۱۲۰۱۲۴۱۳۰اتاق
دروس مدير  ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ اتاق

بايگاني و دفتري  ۲۰ ۱ ۱۸ ۱ ۱۶ ۱امور

اموال جمع و حسابدار  ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱اتاق

تكثير  ۱۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۲ ۱اتاق

اداري بخش ۱۱۲۱۱۶۱۲۰ آموزشي-انبار
نظافت وسايل ۱۳۲۶۳۹ انبار

۱۸۱۸۱۸ آبدارخانه
معلمان ۲۶۲۶۳۹ سرويسبهداشتي

آموزان دانش ۱۶۱۶۱۸بوفه
آموزان دانش ۶۱۸۹۲۷۱۲۳۶ سرويسبهداشتي

۱۵۰۱۵۰۱۵۰ سرايداري
مركزي  ۱۰۶ ۱ ۸۰ ۱ ۶۰ ۱موتورخانه

تلفنخانه  ۸ ۱ ۸ ۱ ۸ ۱اتاق

خالصسالن  ۵۸۹ ۵۸۹ ۱۸۰ مساحت

 ۲ ۲- )واحد۲(آبخوري

وسربنيه  ۱۴ ۱۴- )واحد۴(دوش

 ۷ ۷- )چشمه۲(سرويسبهداشتي

ورزش مربي  ۱۲ ۶۱۲ دفتر

آموزان دانش  ۳۴ ۳۸۳۴ رختكن

ورزشي وسايل  ۵۰ ۶۵۰ ٭انبار

خالص مساحت  ۴۹۰۸ ۳۸۴۱ ۲۳۳۴مجموع

خالصميان سرانه  ۲۲/۱۰ ۶۶/۱۰ ۷۲/۹ گين

ارتباطي  ۲/۷۳۶ %۱۵ ۱۵/۵۷۶ %۱۵ ۱/۳۵۰ %۱۵فضاهاي

زيرساخت  ۴۲/۵۶۴%۱۰ ۷۲/۴۴۱%۱۰ ۸۴/۲۶۸%۱۰فضاهاي

ناخالص مساحت  ۶۲/۶۲۰۸ ۸۷/۴۸۵۸ ۵۱/۲۹۵۲مجموع

ناخالص سرانه  ۹۳/۱۲ ۵۰/۱۳ ۳۰/۱۲ميانگين

د هر ازاء ناخالصبه سرانه آموزميانگين ۷۳/۳۸ ÷ ۳ = ۹۱/۱۲انش
كالس هر ازاء ناخالصبه سرانه ۴۵/۱۴۰۲۰ ÷ ۴۵=۵۵/۳۱۱ميانگين
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۲۶

حرفهاستاندارد-۱-۹شمارهجدول و فني كارداني عالي آموزشي مراكز استاندارد فضاهاي محاسبه براي بندي طبقه 1ايهاي

آمار اساس تحصيلي۲۵۰هر( نفر۱۰۰۰بر رشتة يك )نفر

شماره

رديف

آموزشي فضاي سرانهنوع

فضا

تعدادمساحت

طبقات

زمين

نياز مورد

مالحظات

آموزشي۱ ۳۳۰۰۰۳۱۰۰۰)كالسها ( ساختمانهاي

اداري۲ ۱۱۰۰۰۲۵۰۰ساختمانهاي

آزمايشگاهي۳ و كارگاهي ۴۴۰۰۰۱۴۰۰۰ساختمانهاي

سرويس۴ سلف ,آشپزخانه, ساختمانهاي

بوفه و غذايي مواد سردخانه

۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰

پوشش۵ براي خوابگاه ۴۴۰۰۰۳۱۳۴۰دانشجو % ۳۳ساختمانهاي

سرپوشيده۶ ورزشي ۲/۱۱۲۰۰۱۱۲۰۰سالن

۵/۰۵۰۰۲۲۵۰كتابخانه۷

۵/۰۵۰۰۱۵۰۰نمازخانه۸

اجتماعات۹ ۳/۰۳۰۰۱۳۰۰سالن

ونگهبانی۱۰ ۱/۰۱۰۰۱۱۰۰سرايداری

بهداشتيسرويس۱۱ ۱۲/۰۱۲۰۱۱۲۰هاي

كامپيوتر۱۲ ۲/۰۲۰۰۲۱۰۰سايت

فوتبال۱۳ بااليزمين مراكز بناي۲۰۰۰براي زير با مربعمتر۲۲۵۰۰نفر

روباز۱۴ ورزشي باالي۹/۰۹۰۰۱۹۰۰زمين مراكز بيشتر۹/۰نفر۲۰۰۰براي مربع ۲/۱متر

مربع متر

سرپوشيده۱۵ باالياستخر مراكز بناي۳۰۰۰براي زير با مربعمتر۲۵۰۰نفر

فوتبال۱۶ باالزمين مراكز بناي۲۰۰۰يبراي زير با مربعمتر۴۰۰۰نفر

ارتباطي۱۷ رو( راههاي سواره رو تا۵/۱۱۵۰۰۱۱۵۰۰)پياده مراكز مربع۵/۱نفر۲۰۰۰براي متر

مربع۵/۲نفر۳۰۰۰تا متر

مربع۳نفر۳۰۰۰باالي متر

سبز۱۸ فضاي و تا۸۸۰۰۰۱۸۰۰۰محوطه مراكز مترمربع۸نفر۲۰۰۰براي

مربع۵/۱۱نفر۳۰۰۰تا متر

باال۳۰۰۰واز هردانشجو۱۷نفربه بازاء مربع متر

ساختمانجمع

۱۵۹۲۰

۱۰۴۰۰زمين

۲۶۳۲۰

۱۰۴۱۰

۱۰۴۰۰

هكتار۲حدود۲۰۸۱۰

ای1 وحرفه فنی عالی مدارس کل پرورش–اداره و آموزش وزارت



۲۷

فني  استاندارد-۲-۹شمارهجدول كارداني عالي آموزشي مراكز استاندارد فضاهاي محاسبه براي بندي طبقه حرفههاي ١ايو

آمار اساس تحصيلي۲۵۰هر( نفر۱۵۰۰بر رشتة يك  )نفر

شماره

رديف

آموزشي فضاي سرانهنوع

  فضا

مساحت

  

تعداد

طبقات

زمين

  مورد

مالحظات

آموزشي۱ ۳۴۵۰۰۳۱۵۰۰ )كالسها( ساختمانهاي
اداري۲ ۱۱۵۰۰۲۷۵۰ساختمانهاي
آزمايشگ۳ و كارگاهي ۴۶۰۰۰۱۶۰۰۰اهيساختمانهاي
سرويس۴ سلف  ,آشپزخانه, ساختمانهاي

بوفه و غذايي مواد سردخانه
۱۱۵۰۰۲۷۵۰

پوشش۵ براي خوابگاه  % ۳۳ساختمانهاي
دانشجو

۴۶۰۰۰۳۲۰۰۰

سرپوشيده۶ ورزشي ۲/۱۱۸۰۰۱۱۸۰۰سالن
۵/۰۷۵۰۲۳۷۵كتابخانه۷
۵/۰۷۵۰۱۷۵۰نمازخانه۸
اجتماعات۹ ۳/۰۴۵۰۱۴۵۰سالن
ونگهبانی۱۰ ۱/۰۱۵۰۱۱۵۰سرايداری
بهداشتيسرويس۱۱ ۱۲/۰۱۸۰۱۱۸۰هاي
كامپيوتر۱۲ ۲/۰۳۳۰۰۲۱۵۰سايت

فوتبال۱۳ بااليزمين مراكز بناي۲۰۰۰براي زير با مربع۲۲۵۰۰نفر   متر

روباز۱۴ ورزشي بااليبراي۹/۰۱۳۵۰۱۱۳۵۰زمين بيشتر۹نفر۲۰۰۰مراكز مربع مربع۲/۱متر   متر
سرپوشيده۱۵ باالياستخر مراكز بناي۳۰۰۰براي زير با مربع۲۵۰۰نفر   متر
فوتبال۱۶ بااليزمين مراكز بناي۲۰۰۰براي زير با مربع۴۰۰۰نفر   متر
ارتباطي۱۷ راههاي

رو(  سواره رو  )پياده
تا۵/۱۲۲۵۰۱۲۲۵۰ مراكز مربع۵/۱نفر۲۰۰۰براي   متر

مربع۵/۲نفر۳۰۰۰تا   متر
مربع۳نفر۳۰۰۰باالي   متر

سبز۱۸ فضاي و تا۸۱۲۰۰۰۱۱۲۰۰۰محوطه مراكز مربع۸نفر  ۲۰۰۰براي   متر
مربع۵/۱۱نفر۳۰۰۰تا   متر

باال۳۰۰۰باالي به دانشجو۱۷نفر هر بازاء مربع متر

       ۲۳۸۸۰  جمع
۱۵۶۰۰زمين

۳۹۴۸۰

۱۴۸۵۵
۱۵۶۰۰

هكتار۳حدود۳۰۴۵۵

                                          
ای11 وحرفه فنی عالی مدارس کل پرورش–اداره و آموزش وزارت



۲۸

حرفه  استاندارد-۳-۹شمارهجدول و فني كارداني عالي آموزشي مراكز استاندارد فضاهاي محاسبه براي بندي طبقه   ١ايهاي
آمار اساس تحصيلي۲۵۰هر( نفر۲۰۰۰بر رشتة يك  )نفر

شماره
رديف

آم فضاي سرانهوزشينوع
فضا

تعدادمساحت
طبقات

مورد زمين
نياز

مالحظات

آموزشي۱ ۳۶۰۰۰۳۲۰۰۰ )كالسها( ساختمانهاي
اداري۲ ۱۲۰۰۰۲۱۰۰۰ساختمانهاي
آزمايشگاهي۳ و كارگاهي ۴۸۰۰۰۲۴۰۰۰ساختمانهاي
سرويس۴ سلف , آشپزخانه, ساختمانهاي

بوفه و غذايي مواد سردخانه
۱۲۰۰۰۲۱۰۰۰

پوشش۵ براي خوابگاه  % ۳۳ساختمانهاي
دانشجو

۴۸۰۰۰۳۲۶۷۰

سرپوشيده۶ ورزشي ۲/۱۲۴۰۰۱۲۴۰۰سالن
۵/۰۱۰۰۰۲۵۰۰كتابخانه۷
۵/۰۱۰۰۰۱۱۰۰۰نمازخانه۸
اجتماعات۹ ۳/۰۶۰۰۱۶۰۰سالن
نگهبانی۱۰ و ۱/۰۲۰۰۱۲۰۰سرايداری
بهداشتيسرويس۱۱ ۱۲/۰۲۴۰۱۲۴۰هاي
كامپيوتر۱۲ ۲/۰۴۰۰۲۲۰۰سايت

فوتبال۱۳ بااليزمين مراكز بناي۲۰۰۰براي زير با مربع۲۲۵۰۰نفر   متر

روباز۱۴ ورزشي تا۹/۰۱۸۰۰۱۸۰۰زمين مراكز بيشتر۹/۰نفر۲۰۰۰براي مربع مربع۲/۱متر   متر

سرپوشيده۱۵ بااليبراياستخر بناي۳۰۰۰مراكز زير با مربع۲۵۰۰نفر   متر

فوتبال۱۶ بااليزمين مراكز بناي۲۰۰۰براي زير با مربع۴۰۰۰نفر   متر

ارتباطي۱۷ راههاي
رو(  سواره رو  )پياده

تا۵/۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰ مراكز   ۵/۱نفر۲۰۰۰براي

مربع۵/۲نفر۳۰۰۰تا   متر

مرب۳نفر۳۰۰۰باالي ع  متر

سبز۱۸ فضاي و تا۸۱۶۰۰۰۱۶۰۰۰محوطه مراكز مربع۸نفر۲۰۰۰براي   متر

مربع۵/۱۱نفر۳۰۰۰تا   متر

از باال۳۰۰۰و به دانشجو۱۷نفر هر بازاء مربع متر

۳۱۸۴۰جمع
۲۰۸۰۰

۵۲۶۴۰

۱۵۸۱۰
۲۰۸۰۰

۳۶۶۱۰

                                          
ای1 وحرفه فنی عالی مدارس کل پرورش–اداره و آموزش وزارت



۲۹

محاسبه  استاندارد-۴-۹شمارهجدول براي بندي طبقه حرفههاي و فني كارداني عالي آموزشي مراكز استاندارد ١ايفضاهاي

آماربر تحصيلي۲۵۰هر( نفر۲۵۰۰اساس رشتة يك )نفر

شماره

رديف

آموزشي فضاي سرانهنوع

  فضا

مساحت

  

تعداد

طبقات

زمين

نياز   مورد

  

مالحظات

آموزشي۱ ۳۷۵۰۰۳۲۵۰۰ )كالسها( ساختمانهاي
اداري۲ ۱۲۵۰۰۲۱۲۵۰ساختمانهاي
آزمايشگاهي۳ و كارگاهي ۴۱۰۰۰۰۲۵۰۰۰ساختمانهاي

سرويس۴ سلف , آشپزخانه, ساختمانهاي
بوفه و غذايي مواد سردخانه

۱۲۵۰۰۲۱۲۵۰

پو۵ براي خوابگاه  % ۳۳ششساختمانهاي
دانشجو

۴۱۰۰۰۳۳۴۰۰

سرپوشيده۶ ورزشي ۲/۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰سالن
۵/۰۱۲۵۰۲۶۲۵كتابخانه۷
۵/۰۱۲۵۰۱۱۲۵۰نمازخانه۸
اجتماعات۹ ۳/۰۷۵۰۱۷۵۰سالن
نگهبانی۱۰ و ۱/۰۲۵۰۱۲۵۰سرايداری
بهداشتيسرويس۱۱ ۱۲/۰۳۰۰۱۳۰۰هاي
كامپيوتر۱۲ ۲/۰۵۰۰۲۲۵۰سايت
فوتبال۱۳ باالي۲۲۵۰۰۲۲۵۰۰زمين مراكز بناي۲۰۰۰براي زير با مربع۲۲۵۰۰نفر   متر

روباز۱۴ ورزشي مراكز۲/۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰زمين بيشتر۰/ ۹نفر۲۰۰۰  تابراي مربع مربع۲/۱متر   متر

سرپوشيده۱۵ باالياستخر مراكز بناي۳۰۰۰براي زير با مربع۲۵۰۰نفر   متر

فوتس۱۶ باالي۲۵۰۰۰۵۰۰۰الزمين مراكز بناي۲۰۰۰براي زير با مربع۴۰۰۰نفر   متر

ارتباطي۱۷ راههاي
رو(  سواره رو  )پياده

تا۵/۲۶۲۵۰۱۶۲۵۰ مراكز   ۵/۱نفر۲۰۰۰براي

مربع۵/۲نفر۳۰۰۰تا   متر

مربع۳نفر۳۰۰۰باالي   متر

سبز۱۸ فضاي و تا۵/۱۱۲۸۷۵۰۱۲۸۷۵۰محوطه مراكز مربع۸نفر۲۰۰۰براي   متر

مربع۵/۱۱  نفر۳۰۰۰تا   متر

از باال۳۰۰۰و به دانشجو۱۷نفر هر بازاء مربع متر

۳۰۸۰۰جمع

۳۰۵۰۰

۳۵۰۰۰

۹۶۳۰۰

۱۹۸۲۵

۳۰۵۰۰

۳۵۰۰۰

۸۵۴۲۵

                                          
ای1 وحرفه فنی عالی مدارس کل پرورش–اداره و آموزش وزارت



۳۰

حرفه  استاندارد-۵-۹شمارهجدول و فني كارداني عالي آموزشي مراكز استاندارد فضاهاي محاسبه براي بندي طبقه ١ايهاي

اساس تحصيلي۲۵۰هر( نفر۳۰۰۰آماربر رشتة يك  )نفر

شماره

رديف

آموزشي فضاي سرانهنوع

  فضا

  

مساحت

  

تعداد

طبقات

زمين

نياز   مورد

    

مالحظات

آموزشي۱ ۳۹۰۰۰۳۳۰۰۰ )كالسها( ساختمانهاي

اداري۲ ۱۳۰۰۰۲۱۵۰۰ساختمانهاي
آزمايشگاهي۳ و كارگاهي ۴۱۲۰۰۰۲۶۰۰۰ساختمانهاي
سرويس۴ سلف , آشپزخانه, ساختمانهاي

بوفه و غذايي مواد سردخانه
۱۳۰۰۰۲۱۵۰۰

پوشش۵ براي خوابگاه  % ۳۳ساختمانهاي
دانشجو

۴۱۲۰۰۰۳۴۰۰۰

سرپوشيده۶ ورزشي ۲/۱۳۶۰۰۱۳۶۰۰سالن
۵/۰۱۵۰۰۲۷۵۰كتابخانه۷
۵/۰۱۵۰۰۱۱۵۰۰نمازخانه۸
اجتماعاتسا۹ ۳/۰۹۰۰۱۹۰۰لن
ونگهبانی۱۰ ۱/۰۳۰۰۱۳۰۰سرايداری
بهداشتيسرويس۱۱ ۱۲/۰۳۶۰۱۳۰۰هاي
كامپيوتر۱۲ ۲/۰۶۰۰۲۳۰۰سايت
فوتبال۱۳ باالي۲۲۵۰۰۱۲۲۵۰۰زمين مراكز بناي۲۰۰۰براي زير با مربع۲۲۵۰۰نفر   متر

روباز۱۴ ورزشي باالي۲/۱۳۶۰۰۱۳۶۰۰زمين مراكز بيشتر۹/۰نفر۲۰۰۰براي مربع ۲/۱متر

مربع متر

سرپوشيده۱۵ باالي۲۵۰۰۱۲۵۰۰استخر مراكز بناي۳۰۰۰براي زير با مربع۲۵۰۰نفر   متر

فوتبال۱۶ باالي۱۴۰۰۰۱۴۰۰۰زمين مراكز بناي۲۰۰۰براي زير با مربع۴۰۰۰نفر   متر

ارتباطي۱۷ راههاي
روپياده(  سواره  )رو

تا۵/۲۷۵۰۰۱۷۵۰۰ مراكز   ۵/۱نفر۲۰۰۰براي

تا مربع مربع۵/۲نفر۳۰۰۰متر   متر

مربع۳نفر۳۰۰۰باالي   متر

سبز۱۸ فضاي و تا۵/۱۱۳۴۵۰۰۳۴۵۰۰محوطه مراكز مربع۸نفر۲۰۰۰براي   متر

مربع۵/۱۱نفر۳۰۰۰تا   متر

از باال۳۰۰۰و به مربع۱۷نفر دانشجومتر هر بازاء

۵۰۲۶۰جمع

۳۰۱۰۰

۴۲۰۰۰

۱۲۲۳۶۰

۲۶۱۵۰

۳۰۱۰۰

۴۲۰۰۰

۹۸۲۵۰

  هكتار۱۰حدود

                                          
ای1 وحرفه فنی عالی مدارس کل پرورش–اداره و آموزش وزارت



۳۱

حرفه  استاندارد-۶-۹شمارهجدول و فني كارداني عالي آموزشي مراكز استاندارد فضاهاي محاسبه براي بندي طبقه ١ايهاي

آمار اساس تحصيلي۲۵۰هر( نفر۳۵۰۰بر رشتة يك  )نفر

ارهشم

رديف

آموزشي فضاي سرانهنوع

  فضا

  

مساحت

  

تعداد

طبقات

زمين

نياز مورد

  

مالحظات

آموزشي۱ ۳۱۰۵۰۰۳۳۵۰۰ )كالسها( ساختمانهاي
اداري۲ ۱۳۵۰۰۳۱۲۰۰ساختمانهاي
آزمايشگاهي۳ و كارگاهي ۴۱۴۰۰۰۲۷۰۰۰ساختمانهاي
سرويس۴ سلف , آشپزخانه, ساختمانهاي

بوفه و غذايي مواد سردخانه
۱۳۵۰۰۲۱۷۵۰

پو۵ براي خوابگاه  % ۳۳ششساختمانهاي
دانشجو

۴۱۴۰۰۰۳۴۷۰۰

سرپوشيده۶ ورزشي ۲/۱۴۲۰۰۱۴۲۰۰سالن
۵/۰۱۷۵۰۲۸۷۵كتابخانه۷
۵/۰۱۷۵۰۱۱۷۵۰نمازخانه۸
اجتماعات۹ ۳/۰۱۰۵۰۱۱۰۵۰سالن
ونگهبا۱۰ ۱/۰۳۵۰۱۳۵۰نیسرايداری
بهداشتيسرويس۱۱ ۱۲/۰۴۲۰۱۴۲۰هاي
كامپيوتر۱۲ ۲/۰۷۰۰۲۳۵۰سايت
فوتب۱۳ باالي۲۲۵۰۰۱۲۲۵۰۰الزمين مراكز بناي۲۰۰۰براي زير با مربع  متر۲۲۵۰۰نفر

روباز۱۴ ورزشي مراكز۲/۱۴۲۰۰۱۴۲۰۰زمين بيشتر۹/۰نفر۲۰۰۰تابراي مربع   مربعمتر۲/۱متر

سرپوشيده۱۵ باالي۲۵۰۰۱۲۵۰۰استخر مراكز بناي۳۰۰۰براي زير با مربع۲۵۰۰نفر   متر

فوتس۱۶ باالي۴۰۰۰۱۴۰۰۰الزمين مراكز بناي۲۰۰۰براي زير با مربع۴۰۰۰نفر   متر

ارتباطي۱۷ راههاي
رو(  سواره رو  )پياده

تا۳۱۰۵۰۰۱۱۰۵۰۰ مراكز   ۵/۱نفر۲۰۰۰براي

مربع۵/۲نفر۳۰۰۰تا   متر

مربع۳  نفر۳۰۰۰باالي   متر

سبز۱۸ فضاي و تا۱۷۵۹۷۵۰۵۹۷۵۰محوطه مراكز مربع۸نفر۲۰۰۰براي   متر

مربع۵/۱۱نفر۳۰۰۰تا   متر

از باال۳۰۰۰و به دانشجو۱۷نفر هر بازاء مربع متر

۵۸۲۲۰جمع

۳۰۷۰۰

۶۹۲۵۰

۱۵۸۱۷۰

۲۸۵۷۵

۳۰۷۰۰

۶۹۲۵۰

۱۲۸۵۲۵

  هكتار۱۳حدود

                                          
ای1 وحرفه فنی عالی مدارس کل پرورش–اداره و آموزش وزارت





۳۲

دانشجويان–۱-۱۰جدول مربع( خوابگاه متر به نياز مورد بناي زير سطح حداقل و داخلي ١)فضاهاي

دانشجويان ۲۰۰۴۰۰۶۰۰تعداد
موضوع

فضا نوع

بناتعداد زير بناتعدادسطح زير بناتعدادسطح زير سطح

خواب بالكن۸اتاق و كمد و ۲۵۱۰۰۰۵۰۲۰۰۰۷۵۳۰۰۰نفره
مدي خوابگاهاتاق ۱۱۶۱۲۰۱۲۴ريت

استراحت دوش + مديريتاتاق و ۱۲۱۱۲۱۱۲۱سرويس
اوليه كمكهاي و بهداشت ۱۱۲۱۱۶۱۲۱اتاق

فعاليت اجتماعاتاتاق و عمومي ۲۱۰۰۴۲۰۰۶۳۰۰هاي
مطالعه ۲۵۰۴۱۰۰۶۱۵۰فضاي

۱۵۰۱۱۰۰۱۱۵۰نمازخانه
وسي(رختشورخانه لباسشوييماشين ۱۲۰۲۴۰۳۶۰ )نک

دانشجويان بهداشتي ۸۲۴۱۶۴۸۲۴۷۲سرويس
دانشجويان دوش و ۱۰۳۵۲۰۷۰۳۰۱۰۵رختكن

نظافت وسائل شور( انبار ۲۴۴۸۶۱۲ )تي
كاركنان بهداشتي ۱۳۲۶۲۶سرويس
كاركنان دوش و ۱۳۱۳۱۳رختكن

تلفنخانه و نگهباني و ۱۸۱۸۱۸اطالعات
كاركنان خانه ۱۴۱۴۱۴آبدار

دانشجويان ۲۳۲۴۶۴۶۹۶آشپزخانه
وسائل ۱۳۰۲۶۰۳۹۰انبار
اداري ۱۱۲۱۱۶۱۲۰اتاق
برق ۱۶۱۸۱۱۰اتاق

زيربنا % ۲( موتورخانه ۱۲۰۱۴۳۱۶۴ )سطح
۱۴۵۰۲۸۳۵۴۲۱۶خالصمساحتجمع

ارتباطي مفي % ۲۰فضاي ۲۹۰۵۶۷۸۴۳دسطح
ديوارها اشغال ۱۷۴۳۴۰۵۰۶فضاي

زيربناي ۱۹۱۴۳۷۴۲۵۵۶۵ناخالصجمع
دانشجو هر ۵۷/۹۳۵/۹۲۷/۹سرانه

 :توضيحات
شود . ۱ بيني پيش طرح در معلولين ورود جهت  .رامپ
شود . ۲ طراحي حركتي جسمي معلولين خاص بهداشتي سرويس و رختكن و دوش  .يك
ا . ۳ است شودبهتر طراحي سوئيت صورت به خدماتي فضاهاي با مدير استراحت  .طاق
گونه . ۴ به همكف طبقه در نباشدنمازخانه جهت يك در محراب با آن ورودي كه شود طراحي  .اي
مي . ۵ دوش و بهداشتي سرويس و شودرختشورخانه طراحي باهم مرتبط فضاهاي صورت به  .تواند
ارتفا . ۶ با ساختمانهاي ازدر بيش شود۴ع گرفته نظر در كافي تعداد به آسانسور حتماً  .طبقه
تا . ۷ بنا زير افزايش معماري طراحي در انعطاف و تغيير امكان منظور مي % ۱۰به  .باشد  بالمانع

ديوارها اشغال فضاي % ( ۱۰ =سطح سطح مفيدمجموع بناي زير سطح و )ارتباطي

                                          
مدارسدفترفني1 وتجهيز توسعه نوسازي سازمان



۳۳

روستايي–۲-۱۰جدول روزی شبانه نظری دبيرستانهای و راهنمايي مدارس زير(خوابگاه سطح حداقل و داخلی فضاهای
نياز مورد ۱)بنای

آموزان دانش ۹۶۱۴۴۲۲۴تعداد
موضوع

فضا نوع

بناتعداد زير بناتعدادسطح زير بناتعدادسطح زير سطح

خواب ۱۲۴۸۰۱۸۷۲۰۲۸۱۱۲۰  نفره۸اتاق
مديريتا ۱۱۲۱۱۶۱۱۶تاق

دوش+ سرپرستاستراحتسوئيت و ۱۱۶۱۱۶۱۱۶سرويس
آموزان دانش بهداشتي ۴۱۲۶۱۸۹۲۷سرويس

دوش و ۶۲۱۱۰۳۵۱۵۵۲رختكن
اوليه كمكهاي و بهداشت ۱۱۲۱۱۲۱۱۶اتاق

نظافت وسائل شور( انبار ۲۴۲۴۳۶) تي
مطالعه ۲۳۶۳۵۴۴۷۲فضاي
فعاليت عمومي  اتاق ۱۴۸۱۷۲۱۱۱۲هاي

۱۱۲۱۱۲۱۲۴رختشورخانه
كاركنان بهداشتي ۱۳۱۳۱۳سرويس
كاركنان دوش و ۱۵/۳۱۵/۳۱۵/۳رختكن

دانش ۲۲۴۲۲۴۳۳۶آموزانآشپزخانه
۱۲۰۱۲۰۱۲۴موتورخانه
اصلي ۱۲۰۱۳۰۱۴۰انبار
اداري ۱۱۲۱۱۲۱۱۲اتاق

۵/۷۳۵۵/۱۰۵۱۵/۱۵۷۹خالصمساحتجمع
ارتباطي مفيد % ۲۰فضاي ۱/۱۴۷۳/۲۱۰۹/۳۱۵سطح

ديوارهاسطح ۲/۸۸۱/۱۲۶۵/۱۸۹اشغال
زيربناي ۹۷۱۱۳۸۸۲۰۸۵   ناخالصجمع

دانش هر ۱۱/۱۰۶۴/۹۳۰/۹آموز  سرانه

 :توضيحات
شده . ۱ ديده آموزشي فضاي در .استنمازخانه
مي . ۲ طراحي سرويسها كنار در خانه .شود  رختشور
است . ۳ الزم طبقه هر در .آشپزخانه
تا . ۴ بنا زير افزايش معماري طراحي در انعطاف و تغيير امكان منظور مي % ۱۰به .باشد  بالمانع

ديوارها اشغال مفيد % ( ۱۰=سطح بناي زير سطح و ارتباطي فضاي سطح .)  مجموع





۳۴

شبانه–۱-۱۱جدول نظري دبيرستانهاي و راهنمايي روستائيسلفسرويسمدارس و سطح( روزي حداقل و داخلي فضاهاي
نياز مورد بناي 1)زير

آموزان دانش ۱۸۰۲۷۰تعداد
موضوع

فضا نوع

تعداد
بنا زير سطح

تعداد
بنا زير سطح

بناتعداد زير سطح

غذا سرو فضاي و خوري غذا ۱۱۵۰۱۲۱۵سالن
كاركنان ۱۱۲۱۱۲اتاق

دانش بهداشتي ۲۶۳۹آموزان  سرويس
كاركنان بهداشتي ۱۳۱۳سرويس
كاركنان دوش و ۱۵/۳۱۵/۳رختكن

سازي آماده و توزيع ۱۱۵۱۲۴محل
انبارظروف شستشوو ۱۱۵۱۲۴محل

صفر زير خانه ۱۱۲۱۱۲سرد
صفر باالي ۱۱۲۱۱۲سردخانه
سردخانه خانه فضاي( موتور ۱۹۱۹ ) سردخانهپشت
خشك غذايي مواد ۱۱۲۱۱۶انبار

اصلي ۱۱۶۱۲۰انبار
غذا پخت ۱۷۵۱۹۰فضاي

زباله ۱۴۱۴انبار
خانه ۱۲۴۱۲۴موتور

۵/۳۶۸۵/۴۷۷خالصمساحتجمع
ارتباطي مفيد % ۲۰فضاي ۷۴۹۶سطح

ديوار اشغال ۴۴۵۷ها  سطح
بناي زير ۴۸۶۶۳۰  ناخالصجمع

دانش هر ۷۰/۲۳۳/۲آموزسرانه

 :توضيحات
نظر . ۱ در نظافت اتاق يك طبقه هر شودگدر .رفته
تا . ۲ بنا زير افزايش معماري طراحي در انعطاف و تغيير امكان منظور مي % ۱۰به .باشد  بالمانع

دي   اشغال مفيد % ( ۱۰=وارهاسطح بناي زير سطح و ارتباطي فضاي سطح )  .مجموع
 

                                          
مدارس1 وتجهيز توسعه نوسازي سازمان دفترفني





شماره نياز-۱-۱۲جدول مورد سطوح و شهرستانهافضا پرورش و آموزش 1ادارات

۴درجه۳درجه۲درجه اداريرديف ساختمان بندي درجه

بنايتعداد بنايتعدادزير بنايتعدادزير زير

اداره۱ دفتر+ رئيس ۱۵۴۱۵۴۱۵۴سرويس+ مسئول
گزينش۲ ۱۱۸-۱-۱مسئول
شكايات۳ به بازرسي و ارزشايبي -۱۱۸۱۱۸۱كاردان
شكايات۴ به بازرسي و ارزشيابي ۱۲۴-۱-۱حراست+ كاردان
مربيان۵ و اولياء انجمن ۱۱۸-۱-۱كاردان
دفتر+ معاون۶ ۱۳۰۱۳۶۱۳۶مسئول
آموزشي۷ امور آموزشي+ مسئول امور آموزشي+ متصدي -۱۱۸۱۲۴۱متصدي
كودكستان۸ و ابتدائي آموزش كودكستان+ مسئول و ابتدائي آموزش ۱۱۸-۱-۱متصدي
دانـش۹ و كـار و عمـومي دوره متوسـطه و راهنمـايي آموزش متصـدي+ مسئول

عمومي و متوسطه و راهنمايي
۱-۱-۱۱۸

امتحانات۱۰ امتحانات+ مسئول ۱۶۰۱۷۲۱۷۲متصدي
ام۱۱ دينيمسئول و پرورشي ديني+ ور و تربيتي امور -۱۱۸۱۲۴۱متصدي
ديني۱۲ و تربيتي امور فرهنگي+ مسئول امور متصدي ديني و تربيتي امور متصدي

هنري اردوگاهها+ و و اموركانونها متصدي
۱-۱-۱۲۴

آموزان۱۳ دانش تغذيه و بهداشت ۱۱۲۱۱۸۱۱۸كاردان
ف۱۴ امور هنريمتصدي و -۱۱۸۱-۱رهنگي
امورتربيتي۱۵ ۱۱۲۱۱۲۱۱۸كاردان
تعاون۱۶ امور و كارگزيني تعاون+ مسئول امور متصدي و -۱-۱۲۴۱كارگزين+ كارگزين
اجتماعي۱۷ وتامين تعاون و+ كاردان آمار و بودجه -۱۱۸۱-۱تشکيالتكاردان
اجتما۱۸ تامين و تعاون ۱۱۱۸-۱عيكاردان
دبيرخانه۱۹ دفتري+ مسئول امور متصدي و امـور+ بايگان+ ثبات متصدي و ثبات

دفتري
۱۳۶۱-۱-

كارگزيني۲۰ ۱۱۸-۱-۱مسئول
كارگزيني۲۱ -۱۲۴۱-۱كارگزين+ مسئول
۱۳۲-۱-۱كارگزين+ كارگزين۲۲
دبيرخانه۲۳ ۱۱۸-۱-۱مسئول
دبيرخانه۲۴ نامه+ مسئول تكثير و توزيع متصدي و -۱۴۲۱-۱ثبات+ هاثبات
دفتـري۲۵ امور متصدي و و+ ثبات توزيـع متصـدي امـوردفتري متصـدي و ثبـات

نامه هاتكثير
۱-۱-۱۴۲

بايگاني۲۶ ۱۱۸۱۲۴-۱يبايگان+ مسئول
و۲۷ آمار و بودجه تشکيالت+ تشکيالتمسئول و آمار و بودجه ۱۲۴-۱-۱متصدی
و۲۸ بودجه آماركاردان و -۱-۱۱۲۱تشکيالت
مالي۲۹ و اداري ۱۲۴-۱-۱معاون
پوشش: شامل۲درجه تحت تربيتي و آموزشي .آموزدانش۸۰۰۰ادارات
پوشش: شامل۳درجه تحت تربيتي و آموزشي .آموزدانش۱۴۰۰۰ادارات
پوشش: شامل۴درجه تحت تربيتي و آموزشي .آموزدانش۲۲۰۰۰ادارات

شماره1 ۱۷۸نشريه

۳۵



شماره جدول پرورششهرستانها-۱-۱۲ادامه و آموزش ادارات نياز مورد سطوح و فضا

۴درجه۳درجه۲درجه رديف
اداري ساختمان بندي درجه

بنافضا بنافضازير بنافضازير زير

ن۳۰ ۱۱۲۱۱۲۱۱۸ويسماشين
حسابداري۳۱ اموال+ مسئول جمعدار و متصدي+ حسابدار+ حسابدار و حسابدار

نشريات و درسي كتب حساب
۱۳۶۱۴۲۱۴۲

حسابداري۳۲ ۱۱۸۱۲۴-۱مسئول
خدمات۳۳ و تداركات نشريات+ مسئول و درسي كتب توزيع متصدي و ۱۲۴-۱۱۶۱انباردار
خدماتمسئو۳۴ و تداركات -۱۱۸-۱ل
آموزشي۳۵ كمك نشريات و درسي كتاب توزيع متصدي و دار ۱۱۸۱۲۴-۱انبار
نمازخانه۳۶ و كنفرانس ۱۶۰۱۷۲۱۹۰سالن
سرد۳۷ غذاي ۱۱۸۱۱۸۱۲۴بوفه
پرونده۳۸ آموزشيانبار تجهيزات و راكد ۱۴۸۱۵۴۱۶۰هاي

بهداشت۳۹ مردانسرويس ۱۱۰۱۱۲۱۱۸ي
زنان۴۰ بهداشتي ۱۳۱۶۱۱۲سرويس
۱۱۲۱۱۲۱۱۲آبدارخانه۴۱
۱۶۱۱۲۱۱۲تلفنخانه۴۲
وسرايدار۴۳ راننده و ۱۲۶۱۱۸۱۱۸خدمتگزار
۱۱۶۱۱۸۱۲۴موتورخانه۴۴
۵۵۷۱۷۰۸۱۹۲۰-خالصمساحت۴۵
ارتباطي۴۶ ۲۵/۱۳۹۱۱۷۷۱۲۳۰-%۲۵فضاي
ديوارها۴۷ اشغال ۴۳/۱۰۴۱۷۵/۱۳۲۱۵/۱۷۲-%۱۵سطح
كل۴۸ بناي زير ۶۸/۸۰۰۱۷۵/۱۰۱۷۱۵/۱۳۲۲-)ناخالص(سطح
مرطوب۴۹ و گرم مناطق مي % ۲۰در افزوده كل زيربناي سطح ۱۵۸۷-۳/۱۲۲۱-۸۱/۹۶۰-گرددبه

ت: شامل۲درجه تربيتي و آموزشي پوششادارات .آموزدانش۸۰۰۰حت
پوشش: شامل۳درجه تحت تربيتي و آموزشي .آموزدانش۱۴۰۰۰ادارات
پوشش: شامل۴درجه تحت تربيتي و آموزشي .آموزدانش۲۲۰۰۰ادارات

۳۶





۳۷

شماره استاني-۱-۱۳جدول داخ( اردوگاه وفضاهاي نيازلي مورد بناي زير سطح ١)حداقل
دانشآموزان ۵۰۰۱۰۰۰تعداد رديف

بناتعدادموضوع زير بناتعدادسطح زير سطح
۲۴۰۲۴۰نگهباني۱

اداري۲ ۱۸۰۱۸۰ ) دوش-س  سروي– آبدارخانه – اتاق۵( ساختمان

بهداري۳ پزشك– دوش – سرويس – بهداشت –مدير( ساختمان ۱۶۰۱۱۲۰ )خواب

پيام۴ مركز يا خانه تلفن يا عمومي روابط
)(

۱۲۰۱۴۰

دانش۵ تجمع محل با پذيرش اتاق( آموزان  ساختمان بهداشتي–دو ۱۴۰۱۴۰ )رخانهآبدا–سرويس

كتاب( كتابخانه۶ اجتماعات) مخزن سالن در ۱۴۰۱۴۰مطالعه

اردوگاه۷ مركزي ابعاد( انبار ۱۱۵۰۲۳۰۰)۱۰۱۵به

آالچيق۸ بين خواب وسايل انبار( ها  انبار يك ۲۷۰۴۱۴۰) هر

خانه۹ طراحي( موتور نياز با ۱۱۲۱۱۲ ) شودمتناسب

آبرساني۱۰ كشاورزي( تأسيسات شرب سبز–آب -۱-۱ ) فضاي

عمومي۱۱ بوس –اتوبوس( پاركينگ نياز) (ماشين – ميني مورد ۲۱۴۰۰۴۲۸۰۰ )محوطه

خصوصي۱۲ ماشين( پاركينگ هر براي مربع۲۵فضا  ) متر
)(

۵۰۰)۴۰(۱۱۰۰۰

برق۱۳ شود( پست طراحي نياز با ۱۱۲۱۱۲ )متناسب

تعاوني۱۴ ۱۲۴۲۴۸ )بوفه( فروشگاه

ماشين( اتوسرويس۱۵ ۱۳۰۱۳۰ )تعميرات

شود( رختشويخانه۱۶ طراحي نياز با ۱۵۰۱۱۰۰) متناسب

آالچيق۸( آالچيق۱۷ هر ۶۳۲۱۴۰۱۲۵۴۲۵۰ ) متر۳۴نفره

اردوها۱۸ سرپرستي كنترل( ساختمان آالچيق) اتاق
)(

۴۴۸۸۹۶

خانوادگي۱۹ ۱۰۵۰۰۲۰۱۰۰۰ ) تخته۴( سوئيت

اردوگاه( سرپرستي۲۰ ۱۸۰۱۸۰ )سرپرست

۱۶۰۱۶۰سرايداري۲۱

سردخانهآشپزخ۲۲ و انبار با سرويس سلف و انه
)(

۱-۱-

بهداشتي۲۳ چشمه۱۲هر( سرويس يك ۴۰۱۴۰۸۰۲۸۰ ) متري۵/۳نفر

دوش۱۵هر( حمام۲۴ يك رختكن۵نفر و راهرو با ۳۴۱۷۰۶۸۳۴۰ )متري

منظوره۲۵ چند تابستاني خوري غذا صورت( سالن بابه اصلي سالن مجاورت در تراس
نفرات نصف )گنجايش

۱۳۷۵۱۷۵۰

واليبال۲۶ ۱۵۲۴۳۱۰۸۰۶۲۱۶۰زمين

بسكتبال۲۷ ۱۰/۲۰/۱۰/۳۲۳۱۹۳۵۶۳۸۷۰زمين

فوتبال۲۸ ۶۶۱۰۲۱۶۷۳۲۱۶۷۳۲زمين

پنگ۲۹ پينگ شود ( ۶۱۲زمين طراحي محوطه ۱۰۷۲۰۲۰۱۴۴۰ )در

سرپوشيده۳۰ شود( استخر طراحي نياز با ۱۷۵۰۱۱۵۰۰ )متناسب

مراسم۳۱ آموز( ميدان دانش هر ازاي مربع۵به ۱۲۵۰۰۱۵۰۰۰ ) متر

وضوخانه۳۲ و بهداشتي سرويس نزيك سرپوشيده منظور چند با  اصليسالن( سالن
 ) نفرات  نصفگنجايش

۱۴۰۰۲۸۰۰

تابستاآمفي۳۳ روبازتئاتر ۱۳۰۰۲۶۰۰نی

تا بنا زير افزايش معماري طراحي انعطافدر و تغيير امكان منظور مي % ۱۰به .باشد  بالمانع

                                          
مدارس1 وتجهيز توسعه نوسازي سازمان فني دفتر



۳۸

شماره اياردوگاه-۲-۱۳جدول نياز( منطقه مورد بناي زير سطح حداقل و داخي ١)فضاهاي
آموزانرديف دانش ۵۰۰۱۰۰۰تعداد

موضوع

فضا نوع

بناتعداد زير بناتعدادسطح زير سطح

۱۲۰۲۴۰)  آبدارخانه – سرويس –اتاق( نگهباني۱

اتاق( سرايداري۲ ۱۶۰۱۶۰ ) هال – سرويس – آشپزخانه –يك

مديريت۳ عمومي( دفتر اتاق) روابط آبدارخانه–سه ۱۵۰۱۵۰سرويس

بهدا۴ بهداشت( ريساختمان پزشك– دوش – سرويس –اتاق ۱۶۰۱۱۲۰ ) خواب

پيام۵ مركز مديريت) تلفنخانه( اتاق جدا( كنار دسترسي راه ۱۲۰۱۲۰) با

اردوگاه۶ مركزي ۱۷۰۲۱۴۰انبار

آالچيق۷ بين خواب وسايل انبار( هاانبار يك بيضي ۱۳۵۲۷۰) هر

مركزي۸ خانه شود( موتور طراحي نياز با ۱۱۲۱۱۲ )متناسب

آبرسانيت۹ كشاورزي( أسيسات شرب سبز –آب -۱-۱ ) فضاي

عمومي۱۰ بوس –اتوبوس( پاركينگ ۱۷۰۰۲۱۴۰۰ ) ماشين – ميني

منظوره۱۱ چند  )نمازخانه( سالن
)گ(

۱۱۵۰۲۳۰۰

برق۱۲ ۱۱۲۱۱۲پست

تعاوني۱۳ ۱۱۲۱۲۴فروشگاه

كتاب( كتابخانه۱۴ اجتماعات) مخزن سالن در ۱۳۰۱۳۰مطالعه

عمومي۱۵ پاركينگ جنب بهداشتي ۲۰۷۵۴۰۱۲۰سرويس

سرويس۱۶ ماشين( اتو ۱۳۰۱۳۰ )تعميرات

سردخانه۱۷ و انبار با سرويس سلف و آشپزخانه
)(

۱۸۰۰۱۱۳۰۰

منظوره۱۸ چند تابستاني ۱۱۵۰۱۳۰۰سالن

بهداشتي۱۹ چشم۱۲هر( سرويس يك ۲۲۶۰۷۵۱۵۰۰) متري۵/۳نفر

آموزان۲۰ دانش دوش۱۵هر( حمام يك رختكن۵  نفر و راهرو با ۱۸۹۰۳۶۱۸۰ )متري

اردوگاه۲۱ براي ۱۵۰۱۱۰۰رختشويخانه

۳۱۱۰۵۴۶۲۲۱۰۸) نفره۸( آالچيق۲۲

اردوها۲۳ سرپرستي كنترل( ساختمان آالچيق) اتاق ساختمان( تيپ دو بيضي ۲۲۴۴۴۸ )هر

ارد۲۴ مسئول مسكوني ۱۸۰۱۸۰وگاهساختمان

۳۱۲۰۶۲۴  تخته۴سوئيت۲۵

مهارتي۲۶ هاي ۵۱۷۵۱۰۳۵۰كارگاه

كارگاه۲۷ مركزي انبار۵هر( ها  انبار يك ۱۲۵۲۵۰) كارگاه

كارگاه۲۸ سرپرست سرپرست۵هر( ها  اتاق يك ۱۱۲۲۲۴ )كارگاه

حريمزم۲۹ با واليبال ۱۵۲۴۲۷۲۰۳۱۰۸۰ين

بسكتبال۳۰ ۱۰/۲۰۱۰/۳۲۲۱۲۹۰۳۱۹۳۵زمين

فوتبال۳۱ حريم ( ۶۰۹۶زمين ۱۶۷۳۲۱۶۷۳۲)۶۶۱۰۲با

سرپوشيده۳۲ نياز( استخر با ۱۷۵۰۱۱۵۰۰ )متناسب

مراسم۳۳ آموز( ميدان دانش هر ازاي ۱۱۲۵۰۱۲۵۰۰)۵به

من تابه بنا زير افزايش معماري طراحي انعطافدر و تغيير امكان مي % ۱۰ظور  .باشد  بالمانع

                                          
مدارس1 وتجهيز توسعه نوسازي سازمان فني دفتر





 -

  

 :مقدمه

تربيتيتيماه فرهنگي كانون

تربيتي فرهنگي استكانون آموزي دانش طرمركزي از دارد تالش فعاليكه هايق اجـرا  يگروهيت يو

ها پويکاربرديبرنامه آمدي، روز و راستا« ا دريدر پـرورش و آمـوزش وزارت اهـداف دوره  تحقّق

تحصيها وي  »يليمختلف ابه استفاده با آمـوزان،ژه دانـش فراغت اوقات مناسب فرصت محز يطـيدر

أمن، و تقو  سالم هويضمن فرهنگيت ملّينيد « يت آشنا » يو هـاييو ارزش با آموزان، دانش يعموم

صمينهيزم،يفرهنگ سازندهيميارتباط معاشرت سـازدياجتماعيو فـراهم را عضو آموزان دانش

جمع وجدان اتّکايتا خود تيي، قدرت گيصمو تقويريم را کنديآنان برات اياجتماعيزندگيو يفـايو

برا همسو تالش در مؤثّر آورنددنيرسينقش دست به را الزم مهارت مشترک، اهداف  .به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:كانونيکلاصول



 -

آموزيجامعهيفرهنگيتوسعه-۱  .يدانش
اجتماع-۲ تعامل و آموزانيرشد  . دانش
و-۳ به نيسنّيهايژگيتوجه هاي، خواسته و  . مخاطبانيازها

ر-۴ برنامه و پويزيپژوهش و  .ايمستمر

 :كانونكلّياهداف

حوزه –الف آموزييدر دانش هاي فعاليت و ها برنامه
شدن-۱ آموزانآشنا پدانش و ماندگارها، هايبا ارزش با د « يفرهنگيوند سنن و ملّينيآداب قومي، دريو
هاعر اخالقياعتقاديصه اجتماعي، هنري، علمي، … »وي،
آموزان-۲ دانش زندگي اوقات شدن اجتماعي« بارور عاطفي، جسمي، مختلف ابعاد در متوازن و جانبه همه رشد

عقالني  »و
آموزان-۳ دانش باوري خود و شخصيت  .تقويت
م-۴ نقش ايفاي براي مهارت كسب و آموزان دانش اجتماعي جمعيتربيت زندگي در سازنده و تالش –ؤثّر با

مشترك اهداف به رسيدن براي  .همسو

ريزي-ب برنامه و سازماني ي حوزه  :در
آموزي-۱ دانش ي جامعه در وحدت  .تحكيم
روز-۲ مقتضيات با متناسب آموزي، دانش ي جامعه فرهنگي درست حركت  .هدايت
كش-۳ رسمي تربيت و تعليم بخشي اثر  .ورافزايش
ها-۴ برنامه ي توسعه و  .بهبود
مختلف-۵ سطوح و ها بخش در ها كانون ساختن  .هماهنگ
جامعه-۶ مختلف سطوح در ها كانون جايگاه به نسبت عقالني و سنجيده نگرش  .ايجاد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -

کانونيتعر عضو آموز دانش ف
آموزعضو   دانش عضويکانون، به کانون در نام ثبت با که دياست آموزيکيرت مهارت کارگاه چند يا
هايو برنامه با برابر و آمده در انجمن ويهفتگيا ها کارگاه هايدر انجمن زميا در و هايمذکور ،يعلمينه
هنريادب ورزشي، اجتماعي، ثابتي، صورت غيبه فراگيا به ثابت فعاليرير ميو  . پردازديت

کانونيمرب  
هايمرب   کانون نيتيتربيفرهنگيدر دبيمعلم « ييروي، آموزشيا مربيوير با » يپرورشيا که است

فعاليگروه به آموزان دانش هاياز پرورشيآموزشيت  . پردازديميو
ها«  کارگاه آموزيدر فعاليمهارت ها، انجمن هاي، فعاليجمعيت هاياعضا، هايت برنامه ،يفرهنگيکتابخانه،
ورزشيهنر کودکاني، بخش هادر برنامه »يمناسبتيعموميو

ها هايبرنامه يتيتربيفرهنگيکانون
ها فعالياساسبرنامه بر ها، هايکانون سازماندهيگروهيت با که هاياست شکل در آموزان ويدانش متنوع

م صورت زميگيمتناسب و ايرد همکاريبراينه و تعامل معاشرت، فرصتيهايارتباط، و آموزان يبرايدانش
دوست صميگسترش هايميو مهارت کسب و برايت  . استياجتماعيزندگيالزم

 
ها طراحيبرنامه بخش چند در ها انديکانون  : شده

تخصّصي) الف هاي كانون« برنامه عضو آموزان دانش ي  »ويژه
برنامه ، آموزان دانش هاي مهارت و تالش دانش، سطح ارتقاء براي تربيتي فرهنگي هاي عالقهكانون مورد هاي

قالب در شان سنّي هاي ويژگي با متناسب هاي روش به توجه ضمن را آنان عناوينهاي  تاليفعي با « گروهي
ها انجمن و آموزي، مهارت هاي است،» كارگاه كرده ومتمركز متعهـد مربـيان نظارت و راهنمايي با تا

ها مهارت فراگيري براي مناسب ي زمينه مختلفمتخصّـص، هاي عرصه در تخصّـصي    اخالقي،اعتقادي،« ي
آموزشي، وعلمي اجتماعي هنري، و» ... فرهنگي مسؤوليت گرفتن عهده به براي آموزان دانش و آيد وجود به

شوند آماده بيشتر چه هر اجتماعي، زندگي به  .ورود

آموزي-۱ مهارت هاي كارگاه
آم مهارت هاي كارگاه در آموزان فعالدانش هاي روش از استفاده با و صرف نظري هاي جنبه از دور به وزي

پردازند مي فراگيري به عملي، هاي تالش و فعاليت با توأم  .و
ها، كارگاه از يك باهر آنان و آورد مي وجود به عضو آموزان دانش استعدادهاي باروري براي را هايي زمينه

آور دست به هاي مهـارت از گيري هاييدهبهـره شكل به را هايشان آموخته حاصـل توانست خواهنـد نسبـي،
ن آينده در و كنند عرضه جامعه به ويگوناگون مفيد آمد، كار فردي اجتماعي فرهنگي، متنوع هاي عرصه در ز

بود خواهند داشت. سازنده خواهند تر فعال نقشي مدارسهم در و تر جدي اجتماعي  .حضور
 
 



كارگاه آموزيعناوين مهارت هاي
 

 
 

 
حوزه
متوسطهراهنماييييابتدافعاليت

هايعــلــمي فعاليت هاي كارگاه
و دانش، کارگاه ...قرآني،

هاي فعاليت هاي كارگاه
گل پرورش الكترونيك، قرآني،
و امداد كامپيوتر، گياهان، و
و خبرنگاري اوليه، هاي كمك

...

روبات، ساخت هاي كارگاه
هايك كمك و امداد امپيوتر،

و خبرنگاري ...اوليه،

ادبي
هايفعال : کتابخانهيت

گو خوانييقصّه قصّه ،ي،
آفر ... » ينيقصّه

مطالعه، هاي روش خواني، تند
زبان ي مكالمه ، نويسندگي

و ...انگليسي

مطالعه، هاي روش خواني، تند
زبان ي مكالمه ، نويسندگي

و ...انگليسي

يهنر
نقّاشي طراحي،  نمايش،

خمير با كاغذ« كار -خمير
رس کاردست»گل ...وي،

خوشنويسي نقّاشي، طراحي،
نمايش، عكّاسي، تحريري،
خمير با كار خواني، « سرود

كاغذ رس-خمير جعبه»گل ،
و ...سازي

خوشنويسي گرافيك، طراحي،
هنرهاي نمايش، عكّاسي، ،
سنّت موسيقي گويي، يقصّه
گل مداحي، محلّي، و ايراني
بعدي، سه تابلوهاي چيني،

عروسك ساخت سازي، دكور
خياطي گُلسازي، نمايشي، هاي

و ...مقدماتي

ژورزشي ويمناستيفوتبال، شنا، ک،
...

فوتبال، شنا، جسماني، آمادگي
و ...فوتسال

دفاعي، ميز، تنيسروي شنا،
بال، هند فوتسال فوتبال،

ب وواليبال، ...سكتبال

هاياجتماعي مهارت آموزش كارگاه
و اجتماعي و ...زندگي

هاي مهارت آموزش كارگاه
و اجتماعي و ...زندگي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -
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ها-2  : انجمن

آمادگ متوسطه، ويژه به و راهنمايي سني دوره آموزان برايدانش دريسازماندهينسبي، گروهيکيشدن از

رسميانجمنيها صورت به تا دارند جديرا هايو صحنه ريبه شونديزيبرنامه وارد تالش ضمن. و تا

مطالعاتيفعال پژوهشيت مسؤوليتخصّصيو ادارهي، هايبخشيت برنامه بگياز عهده بر را  .رنديکانون

ضمن ساز« آنان ريبرنامه برنامه تقسيزي، کاريو ف» م با هايعالمتناسب هايت پروژه انجمن، رايذيهر ل

م  : دهنديانجام

نمايبرگزار-الف ها، مراسم ها، همچنيجشن و ها نشست و محافل ها، مسابقاتيشگاه  .ن

سرودينماياجرا-ب و  .ش

هاياداره-ج شامليبخش کانون ايپا: مختلف کتابخانه، نما، آسمان اتاق ارتباطات، و اطّالعات تگاهسيگاه

علميهنريها ويو سيدي، و کانون ويو کانون ...نما

سازمانده با واقع فعاليدر شروع فرصتيو ها، انجمن در آموزان دانش برايت گيتصميمناسب تقويريم و تي،

ب چه هايهر مهارت تبلور و اجتماعيتخصّصيشتر برايو فرهنگيفايايآنان مؤثّر و سازنده وينقش

مفراهياجتماع  .ديآيم

بس نقش مؤثّريانجمن، توسعهيار گروهيدر فرهنگ و دارد اعضا تصميمشارکت گيبودن انجاميريم و

نهاد آنان در را کار و ميمطالعه ا. سازدينه عرصه گروهينيتمريانجمن، تعامل در آموزان دانش تا بهياست

همکار و برسند براياهدافشان را تالش مشيرسيو اهداف به بدن هايترک مهارت و استعداد يزندگياموزند،

پ و دهند پرورش خود در عاطفيوندهايرا و بيدوستانه در سازنديرا استوارتر همراهانشان و خود  .ن

 
 
 
 
 
 



 -

۱۲۴۳۶ * ۲۲۴۳۶ * ۳۲۴۳۶ * 
۵۲۴۳۶ * ۵۲۴۳۶*۷

۲۱۲۶۹ * ۱۱۲۶۹ * ۱۱۲۶۹ * 
۲۱۲۶۹ * ۳۱۲۶۹ * 

۴
۳----۱۲۵۴۱۲۵۴۱۲۵۴
۴----۱۶۵۴۱۶۷۲۱۶۹۰

۵--۲۴۶۳ * ۱۲۴۶۳۲۴۶۳۲۴۶۳ * 
۲

۶۲۴۳۶۲۴۳۶۲۴۳۶۲۴۳۶ * ۲۲۴۳۶ * 
۲

۷--

۱۷۷

--

۲۷۶

۳۲۶۹

۵۹۴

۳۲۶۹ * ۲

۷۸۶

۳۲
۶۹ * 
۲

۱۰۰۸

۸-۴۰۶۰۶۰۸۴۱۷۰۱۰۰۲۰۸۱۳۵۲۶۷
۹--۱۰۰۱۰۰۲۵۰۲۵۰۳۲۰۳۲۰۴۰۰۴۰۰
۱۰---۳۶-۳۶-۳۶-۴۵
۱۱-----۲۴-۲۴-۲۴
۱۲--

۴۰

--

۱۹۶

-۴۸

۵۲۸

-۴۸

۶۲۶

-۴۸

۷۸۴

۱۳-۱۲-۱۲--۲۰--۲۰-۲۴
۱۴-۸-۸۴۰-۱۶۶۴-۱۶-۲۰
۱۵---۸--۱۲--۱۶-۲۰
۱۶--

۲۰

-۱۲--۱۶--۲۰

۷۲

-۲۴

۸۸

۱۷---۸--۱۲--۱۶-۲۰
۱۸------۲ * ۲--۲ * ۳-۲ * ۳

چشمه-۱۹ يك
دو-۴

دو-۷۱۳۴-۷۷۶چشمه
۱۱-۷چشمه

۲۰-۶-۶--۶--۶-۸
۲۱---۲۰--۳۰--۴۰-۴۰
۲۲---۳۵--۷۵--۸۵-۱۱۰
۲۳-۲۰

۳۰

--------

۱۶۰

-۰

۱۸۴

۲۴۲۶۷۵۸۸۱۳۲۰۱۶۵۳۲۰۶۳

۲۵۶۷۱۴۷۴۶۲۵۷۹۵۱۶

۲۶۴۰۸۸۲۱۴۲۶۸۳۱۰

۲۷۳۷۴۸۲۳۱۹۹۶۲۵۰۱۲۸۹۰
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سراها۱۵-۱جدول معلم بسته فضاهاي اطالعات ١خالصه

خوابه )۳تيپ(خوابهچهار)۲تيپ(خوابهسه)۱تيپ(دو فضايفرد نوع
کلتعداد کلتعدادمساحت کلتعدادمساحت مساحت

خواب۱ ۲۲۴۳۳۶۴۴۸اتاق

۱۸۱۸۲۱۶آشپزخانه۲

وذيراييپ۳
۱۱۶۱۱۹۲۳۴نهارخوری

ضایف۴
۱۶۱۶,۵۲۱۲ورودی

پيش۴ فضای
ورودی

۱۴۱۵۲۱۰

يسسرو۵
۱۵۱۸۲۱۰بهداشتی

دوش( حمام۶
رختکن ۱۸۳۳۲۱۶)و

د۷ ۲۶۱۱۴,۵۴۱۲يواريکمد

خانه۸ ۱۱۵۱۱۵۱۱۶موتور

خالص ومساحت ۹۲۱۱۰۱۷۴مجموع

% ۲۰(فضایارتباطي
مفيد )سطح

۴/۱۸۲۲۸/۳۴

ساخت زير % ۱۰(فضاي
ز سطوح بنایيرمجموع

ارتباطیيدمف فضای )و
۱۱۲/۱۳۸/۲۰

ناخالص مساحت ۴/۱۲۱۲/۱۴۵۶/۲۲۹مجموع
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۴۱

)١(: تعريف-۱۶-۱

افرادي به آموزشي نظر استثنائي( از آموزان مي) دانش ذهنـياطالق نظـر از كـه جسـمي)  . هوشـي( شود
حركتي( مالحظه) حسي، قابل تفاوت ، اجتماعي يا و عاطفي تفـاوت، ايـن و داشـته خـود همسـن افـراد با اي
مستلزبه ، پرورش و آموزش از آنان برخورداري كه است تغييراتيحدي دانش( م اين ويژگيهاي با متناسب

برنامه) آموزان روشدر محتوا، ، توانبخشـيهها و آموزشي خدمات ارائه و عادي آموزشي فضاي و مواد ، ا
باشد آنان به . ويژه

كلي-۱۶-۲ : هدف
دانـش و كودكـان توانبخشي و آموزش براي الزم امكانات و شرايط آوردن اسـتثنائفراهم يعنـيآمـوزان ي

د به كه برنامـهالكساني از نيسـتند قـادر روانـي و عاطفي جسمي، ، ذهني خاص ويل عـادي آموزشـي هـاي
مط نحوي به اجتماعي معمول گردندلتسهيالت برخوردار اصول. وب اين :براساس

ناتواني–۱۶-۲-۱ بروز از ذهنيپيشگيري و جسمي تولد(هاي از بعد تولد هنگام تولد، از ط) قبل بـاالاز ريق
استثنائي كودكان خصوصيات و معلوليتها بروز عوامل زمينه در عمومي آگاهي سطح . بردن

كشور–۱۶-۲-۲ استثنائي آموزان دانش و كودكان گزينش و شناسائي طرحهاي . اجراي
برنامه–۱۶-۲-۳ تنظيم و دانشتهيه مختلف گروههاي براي ويژه پرورش و آموزش به مربوط آموزانهاي

. استثنائي
و–۱۶-۲-۴ كودكـان مختلـف گروههـاي پـرورش و آمـوزش زمينـه در پژوهشـي طرحهاي اجراي و تهيه

استثنائيدانش . آموزان
حرفه–۱۶-۲-۵ آموزش جهت در الزم هاي ريزي دانشبرنامه توانائياي با متناسب ، استثنائي هايآموزان

حرفـه ، فنـي وسـايل تـامين و آنـان جسمي ، طريـقذهني از آموزشـي مراكـز بـراي الزم توانبخشـي و اي
اشتغال بمنظور ذيربط . واحدهاي

هماهنگي۱۶-۲-۶ داخـل, ـ عـالي آموزش مراكز و دانشگاهها با ارتباط و دادن, همكاري سـوق منظـور بـه
دانش اين نيازهاي سمت به آنان .آموزانتحقيقات

ساز۱۶-۲-۷ و داخلي مؤسسات با ارتباط برقراری بينـ تـازهمانهاي كسـب منظـور بـه ذيـربط تـرينالمللي
دانش و كودكان مختلف گروههاي آموزش به مربوط بهـرهاطالعات و اسـتثنائي آخـرينآمـوزان از بـرداري

برنامه تهيه در جهان علمي پرورشيپژوهشهاي و آموزشي . هاي
دانش استثنائي پرورش و آموزش نظام ماندر مختلف گروههاي به عقبآموزان ذهنـيند اخـتال, مانـده لبـا

تقسـيم-جسمي, ناشنوا, نابينا, رفتاري نيـاز مـورد آمـوزش نوع لحاظ به اهـدافگرديـدهحركتي بـا انـد
. مشخص
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۴۲

خاصحرفه ذهنيمراكز توان كم آموزان دانش ب( آموزي زير سطح حداقل و داخلي مربعفضاهاي متر به نياز مورد ١)ناي

تا  نفره۶۰ظرفيت رديف  نفره۹۶توسعه
زيربنايتعدادموضوع

واحد
بناي زير

كل
بنايتعداد زير

واحد
بناي زير

كل
درس۱ ۵۴۰۲۰۰۸۴۰۳۲۰كالس
۳۳۲۹۶۲۳۲۶۴كارگاه۲
مربيان۳ و اداري ۱۲۸۲۸۱۲۸۲۸اتاق
مدد۴ و مشاور اجتماعياتاق ۱۱۶۱۶۱۱۶۱۶كار
بهداشت۵ ۱۱۶۱۶---اتاق
نمازخاه۶ و منظوره چند سالن

كارگاهي (  توليدات  )نمايشگاه
۱۶۰۶۰۱۶۰۶۰

۱۲۰۲۰۱۲۰۲۰انبار۷
۱۶۶۱۶۶آبدارخانه۸
مربيان۹ ۱۴۴۱۴۴سرويسبهداشتي
آموزان۱۰ دانش ۳۴۱۲۳۴۱۲سرويسبهداشتي
۱۲۴۲۴۱۲۴۲۴موتورخانه۱۱
مفيد۱۲ مساحت ۵۷۰--۴۶۶--جمع
ارتباطي۱۳ مفيد % ۲۰فضاي ۱۱۴--۹۳--سطح
ديوارها۱۴ اشغال ۶۸--۵۶--سطح
اصلي۱۵ ساختمان كل ۷۵۲--۶۱۵--جمع
۱۵۰۵۰۱۵۰۵۰سرايداري۱۶
محوطه۱۷ ۴۴۱۶۴۴۱۶سرويسبهداشتي
مجموعه۱۸ بناي زير كل ۸۱۸-----جمع
نفر۱۹ هر ازاي به ۵۳/۸-----سرانه

  
ديوارها اشغال مفيد % ( ۱۰=سطح بناي زير سطح و ارتباطي فضاي ) مجموع

در . ۱ تيپ اين است۲طراحي بالمانع  .طبقه
امكان . ۲ صورت جدا, در كالس فضاهاي از كارگاهي  .باشدفضاهاي
حداقل . ۳ را بهداشت و مشاوره حداكثر۱۲اتاقهاي و مربع گرفت۱۶متر نظر در ميتوان مربع  .متر
حداكثرتا . ۴ ميتوان معماري طراحي انعطافدر و تغيير امكان منظور نمود % ۱۰به اضافه بنا زير سطح  .به

                                          
كشور: منبع) 1 استثنايي پرورش و آموزش سازمان



۴۳

شماره نياز۱۶-۱جدول مورد بسته سطوح و فضاها اطالعات آموزشخالصه ذهنياستثناييمراكز توان كم گروه ١خاص

تيپ( معلوليتي )Aچند

مركز ۴درجه۳درجه۲درجه۱درجهدرجه

گروه ۷۲۱۲۰۱۸۰۲۴۰نوع

مشخصات
فضا نام

كلتعداد بناي كلتعدادزير بناي كلتعدادزير بناي كلتعدادزير بناي زير

درس ۵۲۰۰۹۳۶۰۱۳۵۶۰۱۷۶۸۰كالس
آمادگي ۱۵۶۱۵۶۲۱۱۲۳۱۶۸كالس

اداري ۱۱۲۲۲۴۲۲۳اتاق
مربيان و اداري ۱۲۸۱۲۴۱۲۴۱۲۴اتاق

اجتماعي مددكار و مشاور ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۲۲۴اتاق
۰۱۹۱۹۱۹بهداشتمراقب

درماني ۱۹۱۹۱۹۱۹گفتار
درمانگر توانبخشي(كار ۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲)فعاليتهاي

كتابدار و آموزشي ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴سرپرست
رايانه ۰۰۱۲۴۱۲۴۱۲۴)سايت(اتاق

فني و هنري ۰۰۰۰۰۰۰۰كارگاه
۱۱۸۱۱۸۱۲۰۱۲۰كتابخانه

خانه نماز و منظوره چند ۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۲۴۰سالن
۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰انبار

۱۶۱۶۱۶۱۶آبدارخانه
مربيان ۱۴۱۴۱۴۱۴سرويسبهداشتي

آموزان دانش ۲۸۴۱۶۶۲۴۶۲۴سرويسبهداشتي
۱۸۱۸۱۱۰۱۱۲)۵/۱(%موتورخانه
۵۵۵۵۵۵۵۵سرايداري

محوطه ۲۸۴۱۶۶۲۴۶۲۴سرويسبهداشتي
خالص مساحت ۱۴۱۲-۱۱۵۳-۸۷۵-۶۴۸-جمع

ارتباطي ۴/۲۸۲-۶/۲۳۰-۱۷۵-۶/۱۲۹-%)۲۰(فضاي
ساخت زير ۸/۲۱۱-۹۵/۱۷۲-۲۵/۱۳۱-۲/۹۷-%)۱۵(فضاي

ناخالص مساحت ۲/۱۹۰۶-۵۵/۱۵۵۶-۲۵/۱۱۸۱-۸/۸۷۴-مجموع
ناخالص سرانه ۸۰/۲-۰۶/۲-۲۸/۳-۳۷۴/۴-ميانگين

منظوره چند نشريه(سالن اساس حداقل۱۸۰حداقل) ۲۳۲بر سرانه با و مربع شود۱متر مي گرفته نظر در نفر هر براي مربع متر

كشور: منبع) 1 استثنايي پرورش و آموزش سازمان



۴۴

شماره ناشنوايان۱۶-۲جدول خاصگروه استثنايي آموزش براي نياز مورد بسته سطوح و فضاها اطالعات ١خالصه

)Bتيپ(

مركز ۴درجه۳درجه۲درجه۱درجهدرجه

گروه ناشنواياننوع
مشخصات

فضا نام
كلتعداد بناي كلتعدادزير بناي كلتعدادزير بناي كلتعدادزير بناي زير

درس ۵۱۰۰۹۱۸۰۱۳۲۸۰۱۷۳۴۰كالس
آمادگي ۱۲۸۱۲۸۲۵۶۳۸۴كالس

اداري ۱۱۲۲۲۴۲۲۴--اتاق
مربياناتا و اداري ۱۲۸۱۲۴۱۲۴۱۲۴ق

اجتماعي مددكار و مشاور ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۲۲۴اتاق
بهداشت ۱۹۱۹۱۹--مراقب

درمان ۱۹۱۹۱۹۱۹گرگفتار
كتابدار و آموزشي ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴سرپرست

رايانه ۰۰۱۲۴۱۲۴۱۲۴)سايت(اتاق
فني و هنري ۰۰۰۰۰۰۰۰كارگاه

۱۱۸۱۱۸۱۲۰۱۲۰كتابخانه
خانه نماز و منظوره چند ۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۲۴۰سالن

۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰انبار
۱۶۱۶۱۶۱۶آبدارخانه

مربيان ۱۴۱۴۱۴۱۴سرويسبهداشتي
آموزان دانش ۲۸۴۱۶۶۲۴۶۲۴سرويسبهداشتي

۱۸۱۸۱۱۰۱۱۲)۵/۱(%موتورخانه
۵۵۵۵۵۵۵۵سرايداري

محوطه ۲۸۴۱۶۶۲۴۶۲۴سرويسبهداشتي
خالص مساحت ۹۵۷-۷۹۵-۶۱۷-۴۹۸-جمع

ارتباطي ۴/۱۹۱-۱۵۹-۴/۱۲۳--۶/۹۹-%)۲۰(فضاي
ساخت زير ۵۵/۱۴۳-۲۵/۱۱۹-۵۵/۹۲-۷/۷۴-%)۱۵(فضاي

ناخالص مساحت ۹۱/۱۲۹۵-۲۵/۱۰۷۳-۹۵/۸۳۲-۳/۶۷۲-مجموع
ناخالص سرانه ۸۱/۳-۸۳/۳-۶۲/۴-۷۲/۶-ميانگين

كشور: منبع) 1 استثنايي پرورش و آموزش سازمان



۴۵

شماره خاصگروه۱۶-۳جدول استثنايي آموزش براي نياز مورد بسته سطوح و فضاها اطالعات ١نابينايانخالصه

)Bتيپ(

مركز ۴درجه۳درجه۲درجه۱درجهدرجه

گروه نابيناياننوع
مشخصات

فضا نام
كلتعداد بناي كلتعدادزير بناي كلتعدادزير بناي كلتعدادزير بناي زير

درس ۵۱۰۰۹۱۸۰۱۳۲۸۰۱۷۳۴۰كالس
آمادگي ۱۲۸۱۲۸۲۵۶۳۸۴كالس

اداري ۱۱۲۲۲۴۲۲۴--اتاق
مربيان و اداري ۱۲۸۱۲۴۱۲۴۱۲۴اتاق

اجتماعي مددكار و مشاور ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۲۲۴اتاق
بهداشت ۱۹۱۹۱۹--مراقب

كتابدار و آموزشي ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴سرپرست
رايانه ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴)سايت(اتاق

تكثير و ضبط ۱۹۱۹۱۹۱۹اتاق
يابي جهت و لمسي(تحرك ۰۰۰۰۰۰۰۰)مهارتهاي
فني و هنري ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴كارگاه

۱۱۶۱۱۶۱۲۰۱۲۰كتابخانه
خانه نماز و منظوره چند ۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۲۴۰سالن

۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰انبار
۱۶۱۶۱۶۱۶آبدارخانه

مربيان ۱۴۱۴۱۴۱۴سرويسبهداشتي
آموزان دانش ۲۸۴۱۶۶۲۴۶۲۴سرويسبهداشتي

۱۸۱۸۱۱۰۱۱۲)۵/۱(%موتورخانه
۵۵۵۵۵۵۵۵سرايداري

محوطه ۲۸۴۱۶۶۲۴۶۲۴سرويسبهداشتي
خالص مساحت ۵۴۴۶۵۷۸۱۹۹۸۱جمع

ارتباطي ۸/۱۰۸۴/۱۳۱۸/۱۶۳۲/۱۹۶%)۲۰(فضاي
ساخت زير ۶/۸۱۵۵/۹۸۸۵/۱۲۲۱۵/۱۴۷%)۱۵(فضاي

ناخالص مساحت ۴/۷۳۴۹۵/۸۸۶۵۶/۱۱۰۵۳۵/۱۳۲۴مجموع
ناخالص سرانه ۳۴/۷۹۲/۴۹۴/۳۸۹/۳ميانگين

كشور: منبع) 1 استثنايي پرورش و آموزش سازمان



۴۶

شماره اطالعا۱۶-۴جدول جسميخالصه معلولين خاصگروه استثنايي آموزش مراكز نياز مورد بسته سطوح و فضاها ١حركتي-ت

تيپ( معلوليتي )cچند

مركز ۴درجه۳درجه۲درجه۱درجهدرجه

گروه ۷۲۱۲۰۱۸۰۲۴۰نوع

مشخصات
ف ضانام

كلتعداد بناي كلتعدادزير بناي كلتعدادزير بناي كلتعدادزير بناي زير

درس ۵۲۰۰۹۳۶۰۱۳۵۶۰۱۷۶۸۰كالس
آمادگي ۱۵۶۱۵۶۲۱۱۲۳۱۶۸كالس

اداري ۱۱۲۲۲۴۲۲۳اتاق
مربيان و اداري ۱۲۸۱۲۴۱۲۴۱۲۴اتاق

اجتماعي مددكار و مشاور ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۲۲۴اتاق
بهداشت ۰۱۹۱۹۱۹مراقب
درماني ۱۹۱۹۱۹۱۹گفتار
درمانگر توانبخشي(كار ۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲)فعاليتهاي

كتابدار و آموزشي ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴سرپرست
۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶فيزيوتراپ
رايانه ۰۰۱۲۴۱۲۴۱۲۴)سايت(اتاق

فني و هنري ۰۰۰۰۰۰۰۰كارگاه
۱۱۸۱۱۸۱۲۰۱۲۰كتابخانه

خانه نماز و منظوره چند ۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۲۴۰سالن
۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰انبار

۱۶۱۶۱۶۱۶آبدارخانه
مربيانسرويسبهد ۱۴۱۴۱۴۱۴اشتي

آموزان دانش ۲۸۴۱۶۶۲۴۶۲۴سرويسبهداشتي
۱۸۱۸۱۱۰۱۱۲)۵/۱(%موتورخانه
۵۵۵۵۵۵۵۵سرايداري

محوطه ۲۸۴۱۶۶۲۴۶۲۴سرويسبهداشتي
خالص مساحت ۱۴۴۸-۱۱۹۹-۹۱۱-۶۹۴-جمع

ارتباطي ۶/۲۸۹-۸/۲۳۹-۲/۱۸۲-۸/۱۳۸-%)۲۰(فضاي
ساخت زير ۲/۲۱۷-۸۵/۱۷۹-۶۵/۱۳۶-۱/۱۰۴-%)۱۵(فضاي

ناخالص مساحت ۸/۱۹۵۴-۶۵/۱۶۱۸-۸۵/۱۲۲۹-۹/۹۳۶-مجموع
ناخالص سرانه ۸۷/۲-۸۹/۲-۵۱/۳-۶۸/۴-ميانگين

كشور: منبع) 1 استثنايي پرورش و آموزش سازمان



۴۷

شماره آمو۱۶-۵جدول مراكز نياز مورد بسته سطوح و فضاها اطالعات رفتاريخالصه اختالالت خاصگروه استثنايي زش
١)cتيپ(حركتي-جسمي

مركز ۴درجه۳درجه۲درجه۱درجهدرجه

گروه ۷۲۱۲۰۱۸۰۲۴۰نوع

مشخصات
فضا نام

كلتعداد بناي كلتعدادزير بناي كلتعدادزير بناي كلتعدادزير بناي زير

درس ۵۲۰۰۹۳۶۰۱۳۵۶۰۱۷۶۸۰كالس
آمادگي ۱۵۶۱۵۶۲۱۱۲۳۱۶۸كالس

اداري ۱۱۲۲۲۴۲۲۳اتاق
مربيان و اداري ۱۲۸۱۲۴۱۲۴۱۲۴اتاق

اجتماعي مددكار و مشاور ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۲۲۴اتاق
بهداشت ۰۱۹۱۹۱۹مراقب
درماني ۱۹۱۹۱۹۱۹گفتار
درمانگر توانبخشي(كار ۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲)فعاليتهاي

كتابدار و آموزشي ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴سرپرست
درماني ۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲بازي

مش ۱۶۱۶۱۶۱۶اهدهاتاق
رايانه ۰۰۱۲۴۱۲۴۱۲۴)سايت(اتاق
۱۱۸۱۱۸۱۲۰۱۲۰كتابخانه

خانه نماز و منظوره چند ۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۲۴۰سالن
۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰انبار

۱۶۱۶۱۶۱۶آبدارخانه
مربيان ۱۴۱۴۱۴۱۴سرويسبهداشتي

آم دانش ۲۸۴۱۶۶۲۴۶۲۴وزانسرويسبهداشتي
۱۸۱۸۱۱۰۱۱۲)۵/۱(%موتورخانه
۵۵۵۵۵۵۵۵سرايداري

محوطه ۲۸۴۱۶۶۲۴۶۲۴سرويسبهداشتي
خالص مساحت ۱۴۵۰-۱۲۰۱-۹۱۳-۶۹۶-جمع

ارتباطي ۲۹۰-۲۴۰-۶/۱۸۲-۲/۱۳۹-%)۲۰(فضاي
ساخت زير ۵/۲۱۷-۱۸۰-۹/۱۳۶-۴/۱۰۴-%)۱۵(فضاي

ناخالص مساحت ۵/۱۹۵۷-۱۶۲۱-۵/۱۲۳۲-۶/۹۳۹-مجموع
ناخالص سرانه ۸۷/۲-۸۹/۲-۴۲/۳-۶۹/۴-ميانگين

كشور: منبع) 1 استثنايي پرورش و آموزش سازمان



۴۸

شماره يادگيري۱۶-۶جدول ويژه اختالالت داراي آموزان دانش خاصگروه آموزش مراكز نياز مورد سطوح و D١تيپ-فضاها

مركز ۱درجهدرجه
گروه يادگيرينوع اختالالت داراي آموزان دانش

فضا          واحدتعدادمشخصات                نام بناي كلزير بناي زير

حظاتمال

درس هستند۵۹۴۵كالس برد وايت و سياه تخته ، كمد داراي كالسها
مربيان و مدير ۱۲۰۲۰اتاق
منظوره چند ۱۴۰۴۰سالن

۱۸۸انبار
۱۶۶آبدارخانه

مربيان ۱۳۳سرويسبهداشتي
آموزان دانش ۲۳۶سرويسبهداشتي

خانه ۸--موتور
خالص مساحت ۱۳۶--جمع

ارتباط ۲/۲۷-- %۲۰يفضاي
ديوار اشغال ۴۸/۲۴-- %۱۵سطح

اصلي ساختمان كل ۱۸۸--جمع

انفرادي آموزش صورت به كالسها در باشد-استآموزش مي ابتدايي آموزان دانش انتظار. مقطع ، خانه نماز جهت منظوره چند سالن
ميباشد مربيان جلسات و آموز. والدين خاصادانش مشكالت رفع براي ، عادي مدارس در تحصيل ضمن يادگيري مشكالت دچار ن

ميشو مند بهره آن وقت پاره ويژه خدمت از و مراجعه مراكز اين به نيست. نديادگيريشان ثابت مراكز اين ظرفيت دانش. لذا ، مراكز اين
داراي راآموزان ميشوند حاصل هيجاني آشفتگي و ماندگي عقب حركتي، ، شنوايي بينايي، معلوليتهاي از امر بدو در كه ويژه مشكالت

گيرد نمي بر طبقه. در يك در نبايد اسپسلزوما بالمانع نيز دوطبقه در طراحي و شوند ،. تطراحي مراكز اين كم بناي زير به توجه با
مرك داراي و كوچك ابعاد با زمينهاي بوددر خواهند احداث قابل شهري .زيت

                                          
كشور: منبع) 1 استثنايي پرورش و آموزش سازمان





و-۱۷-۱جدول ورزشيضوابطاطالعات ۱ساختمانهاي

حريم ارتفاع
مجموع فضا حداقل فضا كف رنگ

درعرض درطول حداكثر حداقل

كوچك زمين ابعاد

)متر( 

استاندارد زمين ابعاد

)متر(
شغلي رشته

۱۱۳ سبز ۷ ۵ ۹ ۶ ۵/۴×۱۲ ۹×۱۸ واليبال

۵۱۰ سبز ۱ ۱ ۹ ۶ ۱۷×۳۰ ۲۰×۴۰ هندبال

۱۰۰ زرد ۲ ۲ ۹ ۶ ۸×۱۲ كشتي

۱۰۷ تيره آبي يا سبز ۲۰/۲ ۲۰/۲ ۹ ۶ ۱/۶×۴/۱۳ بدمينتون

۵۲۷ دورنگ ۲ ۳ ۹ - ۱۵×۲۸ بسكتبال

۶۳ تيره نه روشن نه ۲ ۲ ۵/۴ ۵/۳ ۶/۴×۷ ۷×۱۴ ميز روي تنيس

۸۷۵ آزاد ۵/۱ ۱ ۷ - ۲۳×۳۲ ۲۳×۵/۴۷ ژيمناستيك

۶۵۲۸ سبز ۶ ۵/۴ - - ۵۵×۹۰ ۷۵×۱۱۰ بالفوت

۱۶ آزاد - - ۵/۴ - ۴×۴ برداري وزنه

۱۵۰۰۰ روشنقهوه اي ۳ - ۶۰×۱۱۲ سواري دوچرخه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  49
دوم( ،۱۳۲-۲نشريه كشور)  جلد ورزشكاهاي فني موازين



مراكز-۱۷-۲جدول كنار يا داخل احداث و طراحي جهت منظوره چند ورزشي سالن مشخصات
۱يآموزش

سالن ابعاد
مدرسه

ارتفاععرضطول
سالن ميز مساحت

كف پوشش

سالن
سالن كف پوشش

۲۵۱۵۷/۶۳۷۵ابتدائي

زير پوشيده۶ابتدائي سر ۱۸۱۰۷/۶۱۸۰كالسه

دبيرستان و ۳۱۱۹۷/۶۵۸۹راهنمايي

خرپا سيستم
پاركت نوع از كفپوش

پالستيك

و-۱۷-۳جدول پشتيبانيمساحتتعداد ۲فضاهاي

آموزان دانش ۳۱۶۳۲۴۴۳۲۵۴۰۶۴۸تعداد

مساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمشخصات

كاركنان دستشوئي ۱۴۲۷۲۷۳۱۱۴۱۴توالت

آموزان دانش دستشوئي ۶۲۲۹۳۲۱۲۴۳۱۵۵۴۱۸۶۵توالت

آموزان دانش ۶۶۹۹۱۲۱۲۱۵۱۵۱۸۱۸آبخوري

آموزان دانش ۱۹۱۱۲۱۱۵۱۱۵۱۱۸بوفه

۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰سرايداري

ورودي نگهباني ۶-۴-۴-۱۲۱۴اتاقك

۲۲۲۲۲آبخوري

بهداشتي ۷۷۷۷۷)چشمه( سرويس

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴دوش
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ميداني-۱۷-۴جدول و دو ورزشي فعاليتهاي ۱متر۲۰۰و۱۶۰و۱۲۵مشخصات

ابعاد
رشته

ارتفاععرضطول
سالنحريممساحت داخل

سالن۱۲۵ داخل --۵/۵۷۸/۲۹۴۱۷۴۰متر
سالن۱۶۰ ۱/۷۲۷/۳۴۵۲۷۳۸۲۲داخل
دا۲۰۰ سالنمتر ۱/۹۲۴/۳۴۳۳۶۱۰۲۳خل

ميداني-۱ دو چهار: پيست استاندارد مصدپيست هشت تا شش داراي حـداقليمتر پهناي با كـه۲۲/۱ر اسـت ضـخامتمتـر
نمي عرضمسيرها شامل .شودخطوط

ارتفاع-۲ پرش فرود: محوطه محوطه آن۵طول عرض طول۴و يك از است عبارت پيست اندازه است عرضمتري۴متر و
خط۲۲/۱ با انتها در زاويهپكه مي۳۰رش پايه. سازددرجه دو است۰۲/۴تا۶۶/۳فاصله .متر

بين: پرش-۳ خيز دور و۵۰تا۴۰مساحت است دارد۲۲/۱متر عرض چاله. متر از متري يك فاصله در خيز قرارپتخته رش
چاله عرض حداقل آن۷/۲داردو حداكثر و عـرض۳متر در مجـاز شيب حداكثر است خيـز% ۱متر دور بانـد طـول در و

حداقل. است%۰۱/۰ بايد پرش چاله انتهاي و خيز تخته بين فاصله۱۰فاصله و حـداقلمتر پـرش چاله سر از خيز ۱تخته
.باشدمتر

گام-۴ سه پرش خيز: محوطه دور حداقلباند است۲۲/۱بايد محدود نا آن طول و باشد داشته عرض .متر
نيزه-۵ پرش نيزه: محوطه با پرش براي دورخيز حدودناباند در آن عرض حداقل اما است است۲محدود منطقه. متر ابعاد

از كمتر نبايد باشد۵×۵فرود .متر
ديسك-۶ پرتاب ديسك: محوطه پرتاب داخلي است۵/۲قطر ش. متر حـداكثرطول پرتـاب دايـره مركز از پيست دايره ۷۰عاع

است .متر
چكش-۷ پرتاب حصار: محوطه يك داخل كننده مي۸پرتاب قرار حصـارضعلي اضـالع از يـك هر كه طـول۷۴/۲گيرد متـر

.دارد
نيزه-۸ فرود باند شود۹۰محوطه مي گرفته نظر در .متر
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وزنه-۹ پرتاب شعاع: محوطه به وزنه پرتاب ميمت۲دايره گرفته نظر در .شودر
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استخ-۱۷-۵جدول انواع ١رمشخصات

 

ازا-۱۷-۶جدول به استخر مربعسرانه متر شناگربه ء

)متر(حريمعمق)متر(عرض)متر(طولاستخر
۲)سانت(۹۰حداكثر۲۱۸خردساالن

غيررسمي ازمسابقات ۲۱۲۲/۱...)و۵۰و۲۵(۱۰۰مضربي
متر۲حداقل
متر۴حداكثر

بين ۵۰الملليمسابقات
۵/۲*۸ ( )+
۵/۰*۲+ ( )

۲۲/۱۲

نمايشي و گروهي __۱۰۸۷/۲شناي

واترپولو
متر۲۰حداقل
متر۳۰حداكثر

متر۸حداقل
متر۲۰حداكثر

متر۱,۲حداقل
متر۱,۸حداكثر

استخر نوع
آب شناعمق نوع

روبازسرپوشيده
تفريحي 1/51/5شناي
پيشرفته آموزشي 22/5)تمرين(شناي

ابتدائيشناي 44/5آموزش
آب عمق كم از(فاصله )متر۷/۱كمتر

پيشرفته تفريحي 22/5شناي

عميق از(فاصله 17/520شيرجه)متر۷/۱بيش

استخرحداق عرضحاشيه 24ل

داخلي مسابقات براي خطوط تا۲عرض شنا خطوط فاصله و استخرلبمتر مي۵/۰ه بين. باشدمتر مسابقات عرضدر المللي
خطوط۵/۲ تعداد و بين،عدد۸بوده استخرهاي عرض است۲۱الملليلذا . متر  

پشتيباني-۱۷-۷جدول و جنبي فضاهاي
مربع(متراژفضا مربع(واحدمتراژفضا)متر توضيحات)متر

فروش واحد۱۰هر۲حمام۶گيشه يک نفر
نگهباني و يکواحد۱۵هر۱دستشوئي۶اطالعات نفر
برق واحد۲۰هر۲توالت۵/۲*۳اتاق يک نفر

مربيان لباس۱۲اتاق واحد۱هر۲/۱*۱*۱محفظه يک نفر
مربيان رختكن و __۶دوش

اداري __۱۶اتاق
سلف و __۸۰رستوران
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منظوره چند استخر نمونه ۱يك

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

پرورش: منبع-١ و آموزش بدني تربيت شماره(معاونت به پرورش و آموزش بدني تربيت معاونت از ارسالي نامه تاريخ۳۳۱/۴۵۱۸/۵۳۰پيوست و
۲۱/۴/۸۲(
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سبز ١:تخته

تخته. ۱ انواع ساخت فرآوردهبراي انواع از سبز چوبيهاي چوب( هاي فيبر،خرده و ال ) سه
مي استفاده مناسب رنگ با فلزي روكشهاي همچنين . گرددو

نشود. ۲ حل آب در و باشد ثابت بايد تخته پهنه . رنگ
پاك. ۳ تخته گذاشتن يا و گچ ريزش از جلوگيري نـاودانيجهت يـك يـاكـن چـوب جـنس از

عرض و تخته بطول ميسانتي۷آلومينيوم قرار تخته زير . دهندمتر
دانـش. ۴ قد حسب بر سياه تخته عرض و طول وابعاد مختلـف تحصـيلي مقـاطع در آمـوزان

مي كالس كندحجم تغيير زير براساس : تواند
از–۱ مترسانتي۲۴۰تا۸۰طول
از–۲ ) لحداق(مترسانتي۱۲۰تا۸۰عرض
تخته–۳ مترسانتي۶۰دبستان–۱–۳:٭ارتفاع

مترسانتي۶۰راهنمايي–۲–۳
مترسانتي۷۰دبيرستان–۳–۳

پ٭ ارتفاع از پاايمنظور لبه عمودی فاصله ها زمييه کف از تخته گوين می را .ندين
مدارس نيمكت و : ميز

نيمكت. ۱ و ميز : ابعاد
متوسطهابتدايي شرحرديف

MinMax
راهنمايي

MinMax
مالحظات

نشيمنگاه۱ ۳۲۳۷۳۹۴۲۴۶ارتفاع
نشيمنگاه۲ ۲۴۲۷۳۱۳۳۳۵عرض
ميز۳ رويه ۳۱۳۵۴۰۴۴۵۰عرضصفحه
نيمكت۴ و ميز صفحه ۸۰۸۰۱۰۰۱۲۰۱۲۰طول
نشي۵ از پشتي بااليي لبه ۲۵۲۵۲۵۲۶۲۸منگاهارتفاع

مدرس صندلي و ۲:ميز
بايد. ۱ ميزها ارتفاع باشدسانتي۷۳حداقل . متر
مدرس. ۲ صندلي ابعاد

سانتيشرحرديف به مترابعاد
زمين۱ از نشيمنگاه ۴۰–۴۵ارتفاع
نشيمن۲ ۳۸–۴۳گاهعرض
نشيمن۳ ۴۰–۴۵گاهعمق
ميز۵ رويه ۸۰–۲۰۰طول
روي۶ ۶۰-۹۰هعرض

شماره–۱ ايران۹۶۵استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شمارهاستاندا–۲ ايران۹۶۷رد صنعتي تحقيقات ملي  مؤسسه

۵۴



مدارس نفره دو نيمكت و ۱: ميز

متوسطه مدارس وصندلی ٭ميز

حدود. ۱ بايد نشيمن باشد۴تا۳شيب پايين و عقب طرف به . درجه
بايد. ۲ نشيمن به نسبت پشت باشد۹۵زاويه . درجه
مي. ۳ ميز تارويه حداكثر باشد۷تواند داشته شيب براي.درجه محلي آن روي در است بهتر

كرد تعبيه تحرير لوازم .قراردادن
مدارس ۲چهارپايه

چهارپايه. ۱ انواع باشدابعاد زير جدول طبق بايد : ها

نشيمنگاه ابعاد متوسط نشيمنگاه ارتفاع
طولعرض

ابتدايي ۵۵۲۶۳۲–۶۵دوره
راهنمايي ۶۵۲۶۳۲–۷۵دوره
دبيرستان ۷۵۲۶۳۲–۸۵دوره

دسته ۳:دارصندلي

صندلي. ۱ دستهابعاد استهاي زير شرح به : دار

)مترسانتي(ابعادشرحرديف
نشيمنگاه۱ ۴۶تا۳۸ارتفاع
نشيمنگاه۲ ۵۰تا۳۶عرض
نشيمنگاه۳ ۵۰تا۳۶عمق
پشتي۶ درجه۱۰تا۵/۷انحناي

شماره–۱ م۲۰۳۹استاندارد ايرانمؤسسه صنعتي تحقيقات لي
شماره–۲ ايران۲۰۳۳استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شماره–۳ ايران۲۰۳۲استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه

وسردسیر–*  ومرطوب گرم درمناطق کارودانش و متوسطه مدارس الگوسازی

۵۵



تحرير ۱: ميز

مي. ۱ تحرير ميزهاي چپ يا راست سمت نموددر تعبيه طبقه سه يا دو كشوهاي . توان
باشد. ۲ زير جدول در مندرج ابعاد با مطابق بايد تحرير ميزهاي انواع : ابعاد

ميز ۲۰۰تا۸۰طول
۹۰تا۶۰عرضميز
ميز ۸۰تا۷۵–۶۵ارتفاع

ميسانتي۶۵ارتفاع تايپ ميزهاي براي . باشدمتر

صندلي تحريرابعاد ميز ۲:هاي

باشد. ۱ بايد زير جدول براساس صندلي : ابعاد

سانتيتوضيحات به مترابعاد
زمين از نشيمنگاه ارتفاع ۴۵حداقل

نشيمنگاه ۵۰تا۴۰عرض
نشيمنگاه ۵۰تا۴۰عمق

مدارس آويز ۳:رخت

آويزاندازه. ۱ رخت قالبهاي نصب محل : هاي

مدارس بندي وسططبقه تا اتاق كف از ريلارتفاع
سانتي( حسب )متربر

پنجم–ابتدايي تا اول كالس ۱۱۰از
راهنمايي اول ۱۳۰دوره
راهنمايي دوم ۱۵۰دوره

شماره–۱ ايران۴۰۴استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شماره–۲ ايران۶۵۱استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شماره–۳ ايرانمؤسسه۱۹۱۳استاندارد صنعتي تحقيقات ملي

۵۶



لباسمدارس ۱:قفسه

چوبي. ۱ قفسه انواع لباسابعاد فلزی باشد، زير جدول طبق سانتي(: بايد به )مترابعاد

راهنمايي و بزرگساالنابتدايي قفسه نوع
عمقپهناارتفاععمقپهناارتفاع

نفره يك ۴۵-۵۰۵۵-۱۸۵۶۰–۴۵۱۹۵-۵۰۵۵-۱۳۵۶۰–۱۴۵قفسه
نفره دو ۴۵-۸۵۵۵-۱۸۵۹۵–۴۵۱۹۵-۵۰۵۵-۱۳۵۶۰–۱۴۵قفسه

نفره چند ۴۵-۹۵۵۵-۱۸۵۱۰۵–۴۵۱۹۵-۵۰۵۵-۱۳۵۶۰–۱۴۵)نفره۶حداكثر(قفسه

بايـد . ۲ آن دوطـرف مصـرفدر مـورد روكش احتساب با لباس قفسه جانبي ديواره ضخامت
حداقلمترميلي۱۸حداقل كشوها ضخامت و قفسـهميلي۱۲باشد پشـت ضخامت و ۴تـا۳متر
باشدميلي بايد . متر

مدارس كشي نقشه ۲:ميز

ميز. ۱ ميلي(ابعاد ) : متربه
كاركردن براي مناسب ارتفاع تحصيلي سطح

)مدرسه(
رويه رويهطول عرض

ايستادهنشسته

نشيمن مناسب ارتفاع
صندلي

راهنم ۴۲۰-۸۴۰۳۸۰-۶۹۰۷۶۰-۷۵۰/۹۰۰۷۵۰۶۲۵ائيدوره
متوسطه ۹۰۰/۱۲۰۰۷۵۰۶۹۰۸۴۰۴۲۰دوره

كامپيوتر ميز ۳:تجهيزات

ميز. ۱ استابعاد زير جدول برابر كامپيوتر . هاي

طولعرض
اصلي ۱۲۰-۷۵۱۳۰و۸۰ميز

۱۶۰-۱۵۰

كناري ۸۰-۷۵۹۰و۸۰ميز
۱۲۰-۱۱۰

چاپگر ۹۰و۴۵۶۰و۶۰ميز

شماره–۱ ايران۱۹۱۲استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شماره–۲ ايران۲۰۳۶استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شماره–۳ ايران۳۹۹۱استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه

۵۷



كتابخانه :هاتجهيزات

کتابخانه٭٭ ميز ملزومات ابعاد

مدارسقفسه٭ كتاب

مدارس در ۱: تلويزيون

معمولي. ۱ كالسهاي معموالً) متر۷×۸(براي ميدانش۳۵كه جاي خود در را تلويزيوني. دهدآموز
آن صفحه اندازه ن۲۷تا۲۳كه به كافي باشد مياينچ . رسدظر

است. ۲ زير فرمول شرح به تلويزيون قراردادن براي مناسب . محل
(aتلويزيون پائيني لبه قراردادن براي مناسب محل
(bمي تلويزيون تماشاي مشغول كه كساني براي ديد متوسط. باشندسطح طور ۱۱۵به

كفسانتي تا . متر
(cرديف هر براي ديد زاويه مترسانتي۱۲تغيير
(dرديفها بين فاصله
(eديد محل تا آخر رديف تلويزيون( فاصله ضروري) صفحه تلويزيون كوچك خاطرابعاد به

مي نظر شودبه محاسبه زير فرمول شرح به رديف هر از آزاد ديد يك كه . رسد

b
d

eca
d
c

e
ba

حدود. ۳ در بايد شود۱۰تلويزيون خم طرفپائين به . درجه

شماره–۱ ايران۲۰۳۵استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
وسردسير–٭ ومرطوب گرم درمناطق کارودانش و متوسطه مدارس الگوسازی

نويفرت–٭٭

۵۸



: آزمايشگاهيتجهيزاتويژگيهاي

آزمايشگاهی ۱:ميز

ابعاد. ۱ حداقل با پالستيكي كانال از بايد برق سيمهاي ورودي شودنتیسا۲×۳جهت استفاده . متر
شود. ۲ نصب روكار پريز عدد دو حداقل بايد آزمايشگاهي ميز بدنه . روي
آزمايشگاهي. ۳ ميزهاي :ابعاد

مترسانتي۱۴۵تا۱۲۰از: طول)۱
مترسانتي۱۰۰تا۷۰بين: ارتفاع)۲
بين)۳ بايد چهارپايه با ميز اوليه سطح باشدسانتي۱۰-۱۵اختالف . متر
مترسانتي۷۰تا۶۲بين: پهنا)۴

آزمايشگاهي ۲: قفسه

استاندارد. ۱ : ابعاد

عمقپهناارتفاعمشخصاتنوع
كوچك ۲۸-۵۷۳۳-۹۵۶۲-۱۰۰)ديواري(قفسه

متوسط ۳۳-۹۵۳۸-۱۵۲۱۰۰-۱۵۷قفسه
بزرگ ۳۳-۹۵۳۸-۱۹۰۱۰۰-۱۹۵قفسه

آزمايشگاهي قفسه ابعاد

آزمايشگاه ميزهای ابعاد و ٭موقعيت

كنفرانس صندليهاي و ۳: ميز

مي. ا تقسيم دسته سه به كاربردي نظر از كنفرانس . شوندميزهاي
مي) الف قرار استفاده چهارطرفمورد از كه هستند شخصميزهائي هر براي الزم طول و گيرند

حداقلسانتي۶۵حداقل طرف هر براي مفيد عمق نيز و استسانتي۴۵متر . متر
ميميزهائي) ب چيده مجتمع صورت به كه قرارهستند استفاده طرفمورد سه از حداكثر و شوند
. گيرندمي

شماره–۱ ايران۵۰۶۸استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شماره–۲ ايران۵۰۶۷استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شماره–۳ صنعتي۱۶۱۵استاندارد تحقيقات ملي ايرانمؤسسه
وسردسير–٭ ومرطوب گرم درمناطق کارودانش و متوسطه مدارس الگوسازی
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مي) ج كار به آن جاي به يا و تحرير ميزهاي با تلفيق براي كه هستند نوع. روندميزهائي اين در
اندازه حداقل ميميزها الف گروه ميزهاي مطابق مفيد . باشندهاي

ميزها. ۲ ارتفاع . استمترسانتي۷۵حداقل
حداقل. ۳ طرفه يك كنفرانس ميز حداقلسانتي۴۵پهناي طرفه دو و باشدسانتي۹۰متر . متر

ميز تنيسروي ميز ۱) : پنگپينگ( ويژگيهاي

پينگ. ۱ ميز متر(پنگابعاد سانتی  :                )برحسب

كفعرضطول از فوقاني سطح ارتفاع

۲۷۴۱۵۲۷۶

نيمكتهويژگي پاركياي ۲:هاي

نيمكت. ۱ انواع باشدابعاد زير جدول طبق بايد پاركي . هاي
سانتيمشخصاترديف به مترابعاد
زمين۱ از نشيمنگاه ارتفاع ۴۲حداقل
زمين۲ از پشتي ارتفاع ۸۸حداقل
نشيمنگاه۳ از پشتي ارتفاع ۴۷حداقل
پشتي۴ ارتفاع ۲۵حداقل
نشيمنگاه۵ ۳۷عمق

فرد. ۲ هر ازاي به نشيمنگاه طول شودسانتي۵۰در گرفته نظر در . متر
حداقل. ۳ بايد نشيمنگاه به پشتي حداكثر۱۰۰زاويه و باشد۱۳۰درجه . درجه
نباشدلبه. ۴ تيز بايد پشتي و نشيمنگاه . هاي

تريبون انواع ۳: ويژگيهاي

تريبون. ۱ ميز استاندارد سانتيابعاد: (ابعاد استبه .)متر
مشخصات

ميز نوع
زيريعمقپهناارتفاع صفحه ارتفاع

زمين سطح از
طبقه)حداقل(فاصله دو بين عمودي

)CM(
۸۰۱۵-۵۰۹۱-۹۰۶۰-۱۰۵۱۰۰-۱۱۵ايستاده
۷۵۱۵-۴۵۸۵-۸۵۵۵-۸۵۹۵-۹۵نشسته

شماره–۱ ايران۴۰۷۸استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شمارهاس–۲ ايران۵۰۶۶تاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شماره–۳ ايران۵۰۶۹استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
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تجهيزات ابعاد و فواصل وصندلي(حداقل ٭) :ميز

ميزسمعیموقعيت٭ وابعاد
دي به نسبت ارووبصریمعلم

البراتوار٭ ميز وابعاد موقعيت
معلم برای زبان ميز٭ وابعاد کتابدارموقعيت

زبان٭ البراتوار ميز اشغال سطح
بين دوميزوفاصله

به٭ نسبت معلم ميز وابعاد موقعيت
ودبيرستان راهنمايی دردوره ديوار

آزمايشگاه٭ ميز وابعاد موقعيت
مجهز

دانش٭ نفره تک وصندلی ميز
دبيرستان آموز

وصندلی٭ ميز اشغال سطح
آموز دانش دبيرستاندونفره

دوميز بين وفاصله
م٭ اشغال کشیسطح نقشه يز

تکی٭ کار ميز اشغال سطح
دوميز بين وفاصله

ميز٭ اشغال سطح
وفاصلهکارگاه چوب

دوميز بين

ميز٭ اشغال سطح
بينکارگاه وفاصله فلز

دوميز

ميز٭ اشغال سطح
برقکارگاه

کارودا–٭ و متوسطه مدارس وسردسيرالگوسازی ومرطوب گرم درمناطق نش
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ابتدايی مقاطع کالسهای ۱:چيدمان

مساحت–کالسدرس درس۷۶/۵۴: شهری مساحت–کالس ۳۶: روستايی
آموز۳۶:ظرفيت آموز۲۴:ظرفيتدانش دانش

مساحتکارگاه بصری ۶۴/۳۵: مساحتکالسگروهی۸/۴۶: سمعی
آموز۱۶:ظرفيت آموز۳۶:ظرفيتدانش دانش

)در ( ورودی

)پنجره( نورگير

مدارسکشور-۱ تجهيز و توسعه ، نوسازی سازمان فنی دفتر
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راهنمايی مقاطع کالسهای ۱:چيدمان

درس مسا–کالس مساحت–کالسدرس۷۶/۵۴: حتشهری ۴/۴۴: روستايی
ظرفيت۴۰:ظرفيت آموز۳۰:دانشآموز دانش

مساحت بصری سمعی مساحت۹۶/۱۰۲:کارگاه هنر ۷۲/۹۰: کارگاه
ظرفيت۳۶:ظرفيت آموز آموز۳۰:دانش دانش

حر مساحتکارگاه وفن مساحت۴/۸۶:فه علوم ۶۴/۸۰: آزمايشگاه
ظرفيت۴۸:ظرفيت آموز دانشآموز۳۶:دانش

)در ( ورودی
)پنجره( نورگير

مدارسکشور-۱ تجهيز و توسعه ، نوسازی سازمان فنی دفتر

۶۳



مقاطع کالسهای :دبيرستانچيدمان

مساحت مساحت۷۶/۵۴: کالسدرس درسگروهی ۴۸/۶۰: کالس
ظرفيت۳۶:ظرفيت آموز آموز۳۶:دانش دانش

مساحت مساحت۸/۱۰۰: آزمايشگاه بصری سمعی ۴۴/۱۰۹: کارگاه
ظرفيت۳۶:ظرفيت آموز آموز۳۶:دانش دانش

)در( ورودی
)پنجره( نورگير

سازمان-۱ فنی مدارسکشوردفتر تجهيز و توسعه ، نوسازی
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مقاطعسايرچيدمان کليه در استفاده قابل ۱:فضاهای

مساحت بهداشت مساحت۹۵/۱۳: اتاق بهداشت ۹: اتاق

معلمين استراحت اتاق معلولين بهداشتی سرويس بهداشتی سرويس

مساحت ۴/۵۰: کتابخانه

)در( ورودی
)پنجره( نورگير

مدارسکشور-۱ تجهيز و توسعه ، نوسازی سازمان فنی دفتر
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مدارس درهاي ايمني كار ١آيين

باشد۱ خارج طرف به آنها بازشوي جهت كه شوند نصب طوري بايد آموزشي فضاهاي درهاي .ـ
پلكان۲ فضاي در باشـدـ داشته فاصله پله اولين تا بايد در نصب محل پاگرد يك اندازه به حداقل .ها
پاگرد(  اندازه به )حداقل
سالن۳ در خروـ در است بهتر شودها نصب ديوار وسط .جي
عقب۴ بايد در اتصال محل راهروها در نگرددـ مرور و عبور مانع تا باشد عبور محل از .تر
پلكان۵ فضاي در مرورـ و عبور مانع كه صورتي به ، پله نه باشد ديوار سمت به در بازشوي جهت

نشود كاسته پاگرد عرض از و .نشده
شوند۶ نصب محلي در نبايد درها باشندـ مزاحم يا و مانع باز حالت در .كه
شيشه۷ درهاي كاربرد از المقدور حتي بايد مدارس در ازـ اسـتفاده صـورت در و شـود اجتناب اي

دراين حاشـيه نمـودن مشـخص بـا آن روي عالئم نصب با بايد آموزشي غير فضاي در درها نوع
آگـاهشيشه بـا شيشـه پيرامـون در نوارهايي نصب طريق از حـوادثاي بـروز از افـراد بـه دادن ي

شود .جلوگيري
۸، هسـتند بازشـدن قابل جهت دو در كه بادبزني درهاي از مدرسه آموزشي غير فضاهاي در اگر ـ

آمـد و رفـت در آن طـرف دو در كـه افـرادي تا باشد شيشه داراي آن از قسمتي بايد شود استفاده
شود جلوگيري برخورد از و رويت را يكديگر كودكـان.هستند بـراي كف از خور شيشه ۷۵ارتفاع

بزرگساالن) حداقل(سانتيمتر براي .باشدمي) حداكثر(متر۷۵/۱و
مدارس۹ در شودـ استفاده آن سنگين نوع مخصوصاً لنگه دو بادبزني درهاي از .نبايد

درـ۱۰ دستگيره به كيف بند يا و آستين لبه كردن گير از جلوگيري بايـدبراي دستگيره شـده، خـم
سطح از آن فاصله يا و نباشد۳ازباشد بيشتر .ميليمتر

ازـ۱۱ كمتر نبايد در لبه تا دستگيره باشد۵/۷فاصله .ميليمتر
ازـ۱۲ بيش كه محلهايي براي استفاده مورد فوالدي قاب فقـط۱۰۰درهاي بايـد دارد متصـرف نفر

باشد قفل يك . داراي
فضاهـ۱۳ براي فقط كشويي ازدرهاي كمتر آن متصرفين كه است مجاز نيـروي۵۰ايي و باشد نفر

از بيش نبايد درها نوع اين .باشد) كيلوگرم۷/۶( نيوتن۶۷بازكردن
شبانه۱۴ مدارس رختكن در گونهـ به بايد راحتـيروزي به داخل سمت از كودكان براي كه باشد اي

باشد بازشدن .قابل
ظرفيت۱۵ كه فضايي يا اطاق هر ازـ بيش آن از۵۰متصرفين بـيش آن مسـاحت يـا و بوده ۹۳نفر

قـرار يكـديگر مجـاور عمـالً كـه باشـد جداگانه خروجي در دو داراي حداقل بايستي باشد مربع متر
.گيرندمي
از۱۶ كمتر نبايد درها بازشوي مفيد عرض باشد۸۱ـ شده.سانتيمتر استفاده لنگه دو درهاي از اگر

باز مفيد عرض ازاست كمتر نبايد آنها از لنگه يك باشد۸۱شوي .سانتيمتر
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لنگه۱۷ تك درهاي مفيد عرض ازـ بيش نبايستي خروجي معابر در باشد۱۲۲اي .سانتيمتر
عرض۱۸ اندازه به حداقل بايد سطوح يكساني اين و باشد سطح يك در بايد در طرف دو كف سطح ـ

باشد داشته ادامه در بزرگتر .لنگه
ه۱۹ المقدورـ حتي كه دهد اجازه بايد خروجي مسير سمت به در چرخش خروجـي۲/۱نگام عـرض

باشد مانع بدون و باز كريدور يا راهرو نياز مـي. مورد بـاز كامالً در جلـووقتي و برآمـدگي شـود
از بيش نبايد در نمايد۱۸آمدگي مسدود را كريدور يا راهرو عرض از .سانتيمتر

نباي۲۰ دوار درهاي ازـ بيش كه فضاهايي براي گردد۵۰د تعبيه بوده . نفر

پنجره ايمني كار مدارسآيين ١هاي

بزرگ۱ سطح داراي آن خور شيشه كه باشد طوري نبايد پنجره ابعاد و طرح .باشديـ
ميـ۲ موارد بعضي در طرح حسب پنجـرهبر جلـوي در ايمني مسائل رعايت با وتوان بـالكن ايـهـا

عرض كم گرفتتراس نظر .در
ميـ۳ باالتر طبقات در كودكان سقوط از جلوگيري نمودجهت استفاده حفاظ از .توان
ازـ۴ بـيش مسـاحت با آموزشي فضاي يا كالس نوع يـك۲۳هر داراي حـداقل بايسـتي مربـع متـر

باشد تهويه يا اضطراري خروج جهت .پنجره
وپنجرهـ۵ از استفاده بدون و داخل از بايستي ابعـادها حـداقل و باشـد بازشـدن قابل ابزار و سايل

ترتيـب بـه بايسـتي پنجره و۵۰( بازشوي عـرض ارتفـاع۶۰سـانتيمتر سـطح) سـانتيمتر و بـوده
از آن نباشد۵۳/۰بازشوي كمتر مربع .متر

ازـ۶ بيش نبايد شده تمام كف از پنجره بازشوي پايين لبه باشد۱۱۲ارتفاع .سانتيمتر
قفـ۷ ازفاصله بيش نبايد شده تمام كف از پنجره بازكردن وسيله يا باشد۱۳۷ل .سانتيمتر
ارتبـاطـ۸ باز فضاي يك به مستقيماً كه باشد در يك داراي آموزشي فضاي يا كالس صورتيكه در

مي نموددارد صرفنظر آن براي پنجره تعبيه از .توان
پنجرهـ۹ نصب بازشمحل موقع در كه باشد طوري نمايدنبايد مزاحمت برخورد ايجاد .دن

پلكانپنجرهـ۱۰ پاگرد و كريدور و راهروها انتهاي در كه ميهايي نصب دارايها كف از بايد گردند
ارتفاع۸۰ارتفاع اين تا اينصورت غير در و باشد يـا) سانتيمتر۸۰( سانتيمتر و چـوبي نرده داراي

باشند مناسب . فلزي

ايم كار كريدآيين مدارسني راهروهاي و ٢ورها

بايـد۱ كالسـه چهـار مدارس در راهروها عرض بيشـتر۴/۲ـ كـالس هـر ازاء بـه و باشـد ۲۰متـر
شود اضافه آن عرض به سانتيمتر
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براي۲ راهروها سطح تـا% ۱۲كـالس۲۷تـا% ۱۰كالس۱۵تا۸ـ آن% ۱۴كـالس۳۶و از بيشـتر و
بنا% ۱۵ زير سطح .كل
برا۳ راهروها سطح دورهـ تاي دبيرستان از% ۱۲كالس۱۲هاي بيشتر سـطح% ۱۵كالس۱۲و كـل

.زيربنا
گرفته۴ قرار آزاد فضاي در كه ساختمانها ارتباطي راهروهاي ايـنـ از ، باشـند سرپوشـيده بايد اند

مي پوشيده سر استفادهراهروهاي تفريح فضاي عنوان به بارندگي مواقع در و سرد فصول در توان
.دشومي
جهـت۵ ، شـود اسـتفاده راهـرو عنـوان بـه سـاختمان دو بـين ارتبـاطي پـل يا و بالكن از چنانچه ـ

حداقل ارتفاع به حفاظتي نرده بايد سقوط از باشد۸۰/۱جلوگيري داشته راهرو كف از .متر
نرده۶ ميان فاصله ازـ بيشتر نبايد موازي باشد۱۰هاي . سانتيمتر

پل ايمني طراحي ١كانضوابط

پله۱ تعداد نباشدهاـ كمتر پله سه از پلكان هر تعـادل.( در خـوردن بهـم باعـث پله دو يا يك وجود
دانش ميحركتي  ) .شودآموزان

بايدـ۲ پله سه از بيش تعداد با پلكانهاي باشدبراي محافظ نرده .داراي
ازـ۳ بيش پلكان يكسر عرض صورتيكه به۳در صـورت اين در باشد نيـزمتر وسـط در اسـت تـر

باشد نرده .داراي
باشندـ۴ حفاظتي نرده داراي بايد باز محوطه پلكان مانند رابط .پلكانهاي
بايدـ۵ بزرگساالن براي نرده خردساالنcm۹۰ارتفاع براي باشد۸۰ـ۷۵و .سانتيمتر
پلكان۶ دستگيره پروفيل قطر حداقل۳۵ـ مجاوز ديوار از آن فاصله و مي۷۰ميليمتر .باشدميليمتر
از۷ نبايد پله كف شيب باشد% ۲ـ بيشتر .درصد
كف۸ عرض پلكان هر در سينهـ ارتفاع نيز و برابر هم با پله باشندهاي مساوي هم با پله .هاي
نشود۹ چشم خطاي باعث تا باشد پلكان طول جهت در پله لبه شيارهاي .ـ

ا۱۰ نبايد آن باالي سقف و پله ميان فاصله باشـد۲زـ كمتـر عمـودي ( .متـر طـور بـه فاصـله ايـن
مياندازه  ) .شودگيري
شود۱۱ استفاده زير فرمول از پله سينه ارتفاع و پله كف اندازه تعيين براي . ـ
2h + t = 61تا63

پله پلهt= كف ارتفاع h= و

آتش برابر در مدارس ايمني طراحي فرار(اصول ٢)مبحث

اصطال۱ حاتـ
خروج تخليه است: ـ گرفته قرار عمومي معبر و خروج بين كه خروج راه از .بخشي

شماره–۱ ايران۵۰۲۴استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شماره–۲ اير۴۵۷۱استاندارد صنعتي تحقيقات ملي انمؤسسه
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مقررات: خروج- و ضوابط تابع حريق مقاوم تجهيزات و ساختار وسيله به که خروج راه از بخشی
عمـومی معبـر بـه خـروج تخليـه ازطريـق يـا مستقيم و شده وايمن جدا ساختمان فضاهای ساير از

ش می .ودمنتهی
بند حريق سـوختن: ـ مقابـل در بتوانـد كه حريق مقاوم كف و سقف ، ديوار شامل بنا از قسمتهايي

كند مقاومت و ايستايي خود به مربوط فضاي در واقع حريق بار .تمام
ش بسته خودكار در مـي : هدونـ گفتـه بازشـوها ساير يا حريق درهاي به اصطالح بـهاين كـه شـود
در شدن بسته احتـراقمنظور محصوالت از برخي به واكنش اثر در حريق هنگام به آن شدن باز يا

است ديگر محل از فرمان گرفتن طريق از .يا
خروج- شود: دسترسی می خروج قسمت به منتهی ساختمان نقطه هر از که خروج راه از .بخشی

بند ديواردود ديواره: ـ يا ميديوار قطع را خروج راهروي كه است مجهـزكاي در چند يا يك به و ند
باشد.است دود و گسترشآتش مانع بايد ديوار .اين

خروج- يـا: راه بـاز محوطه يک به ساختمان هرنقطه از رسيدن برای که مانعی وبدون ممتد مسير
شود گرفته درنظر عمومی دسترس.معبر مشخص بخش سه از خروج وتخليـهیراه خـروج ، خـروج

است شده تشکيل .خروج
آميز مخاطره سطح كـاربرد: ـ يـا و تهيـه ، نگهـداري شـامل عملكردهايي كه ساختمان از فضاهايي

شـيميايي مـواد ، سـمي گازهـاي يا و دود كننده توليد مواد ، منفجره مواد ، احتراق قابل بسيار مواد
انفجار ، شعله توليد امكان كه مهلك و رمسموميت،مضر باشـد داشـته حساسيت ايجاد سـطوحيا ا

گويند آميز . مخاطره
خروج راه ظرفيت بـه: ـ توجـه با مسيرها طول تمام در خروج راه مجموع كه عرضي مقدار مجموع

مي اندازه آن با تصرف عرضبار اين مقدار حداقل معمولي شرايط در است۷۶شود .سانتيمتر
مي۲ مدارس ساختمان در خروج راههاي كليه طراحي گونهـ به وضـوحايبايست بـه اوالً كـه باشد

منجـر راه طوريكـه به باشد شده گذاري عالمت آشكاري طرز به ثانياً و باشد متصرفان رؤيت قابل
باشد دسترسي قابل روشني به امن مكان .به

خروجي۳ به دسترسي مسير طول معمـولـ عبور راه مركزي محور طول در و كف روي در بايد ها
فاصله از به۳۰و مانده اندازهمتر خروج در وسط تا فضا هر نقطه شوددورترين . گيري

از۴ بـيش تخليـه بـراي خروجـي دسترسـي عنوان به كه راهروهايي تمام گرفتـه۳۰ـ نظـر در نفـر
سـازهمي اجـزاي كاربرد با مشوند ديگـرباشـنداومقـاي از حريـق مقابـل در سـاعت يـك حـداقل و

مجزا ساختمان بباشندبخشهاي كه درهايي ميو باز آنها مدته به حداقل برابـر۳۰شوند در دقيقه
باشند مقاوم گونه. حريق به بايد درها اين نصب و بـهطرح آنهـا از دود نشـت احتمـال كـه باشد اي

يابد كاهش ممكن .حداقل
حداقل۵ داراي بايد خروجي دسترسي راهروهاي باشد۲۵۰ـ مفيد عرض .سانتمتر
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تأسيسات۶ نوع هر استقرار وـ ثابـت صورت به چه غيره و جالباسي ، آبخوري قبيل از تجهيزات و
بـه راه مفيـد عـرض كـه بـود خواهد مجاز شرطي به خروج دسترسي راهروهاي در انتقال قابل چه

از كاهش۱۸۳كمتر .يابدنسانتيمتر
از۷ بيش طول داراي نبايد بستي بن هيچ ، خروج دسترسي راهروهاي در باشد۶ـ . متر
حداقلـ۸ بايد صندلي رديفهاي به دسترسي مگر۱۰۷راهروهاي باشند داشته مفيد عرض سانتيمتر

آ مفيد عرض صورت آن در كه باشد مجاور ديوار با طرف يك از راهرو ميآنكه حـداقلن بـه تواند
يابدسانتيمتر۹۱ حداكثر. كاهش به دسترسي براي كه شـوند۶۰راهروهايي گرفتـه نظر در صندلي

مياستث حداقلنائاً باشـند۷۶توانند داشـته مفيـد عـرض و. سانتيمتر راهروهـا موقعيـت و آرايـش
گونههاصندلي به بايد حال هر حداكثردر راه و صندلي هر بين كه باشد داشـته۶اي وجود صندلي
.باشد

دسترسي۹ طول ازـ نبايد بنا نقطه هر از مدارس ساختمان در خروج شـ۴۵هاي بيشتر مگـرمتر ود
با شبكه با بنا تمام شدهرندهآنكه محافظت شده تأييد ايـنباشدخودكار اسـتثنائاً صورت آن در كه

به مي۶۰طول افزايش . يابدمتر
از۱۰ بيش همكف باالي طبقات در كه آموزشي ساختمانهاي در از۷۵ـ بيش همكف زير در يا و نفر
خ۴۰ مسيرهاي و راهها ، پلكانها ، باشند غيره( روجنفر و پاگردها ، هالها ، وروديها از با) اعم بايد

حداقل احتراق قابل غير شوند۲ديوارهاي مجزا و درزبندي كامل طور به حريق مقاوم .ساعت
نمي۱۱ مجاز خروج بندهاي دور در نفوذي روزنه هرگونه ايجاد زيرـ موارد در مگر :باشد

در الزم تجهيزات ديگر و داكتها عبور دوربنـدـ درون در مثبت فشار ايجاد و هوا تراكم كه مواردي
شود اعالم ضروري ، .خروج

لوله عبور شبكهـ به مربوط نشانيهاي آتش .هاي
لوله عبور خروجـ فضاي ويژه برق هادي . هاي

مـي۱۲ بنا خارجي پلكانهاي از دسته آن فقط دارايـ كـه شـوند محسـوب خـروج عنـوان بـه تواننـد
باشندمشخصات : زير

حداقل نرخ با ديوار توسط آنها ساختار از۲ـ و باشـد جـدا داخلي فضاهاي در حريق مقاوم ساعت
كم دست بازشو باشد۳نزديكترين داشته فاصله .متر

يا بنا از ديگري بخش بام به و۶ـ ايمـن خـروج راه و حريـق مقـاوم سـاخته كـه مجـاور بنـاي بـام
داشپيوسته ارتباط دارد باشداي .ته

باشد پناه جان داراي .ـ
آن۱۳ روي بـر و شـوند بسـته خود به خود و باشند خودكار بايستي آتش برابر در مقاوم درهاي ـ

باشـند بسته بايستي اضطراري مواقع در جز به و شود نصب دهنده هشدار راه. عاليم نزديكـي در
زمان مدت تا و گيرند قرار مقا۲/۱پله آتش مقابل در باشندساعت .وم

قفسه۱۴ به بازشو درهاي عبورـ گذر عرض ميزان از نبايستي هستند باز كامالً كه وقتي ، پلكان هاي
كند پيدا كاهش نبايد گذر عرض و شوند گرفته نظر در پاگرد عرض از كمتر نبايستي و بكاهند مؤثر
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نباشد پله راه پهناي از كمتر آن عرض كه طوري داخـل. به بـه كـه دري بـازعرض پلـه راه پـاگرد
ازمي بيشتر نبايستي باشد۹۰۰شود .ميليمتر
هـر۱۵ متصـرفان تمام براي بايد افقي خروجيهاي طرف دو از يك هر در پناهدهي فضاي مساحت ـ

نمايد تكافو طرف حداقل. دو نفر هر ازاي به بايد طرف هر در منظور اين مساحت۲۸/۰به مربع متر
شود گرفته نظر در .خالص

است۱۶ الزم بيشتري تعداد حالت اين در اما است الزم پله راه دو بيشتر و طبقه سه مدارس در : ـ
نزديك) الف تا ازفاصله بيشتر پله راه باشد۳۰ترين از( متر بيشـتر بسـت بن انتهاي متـر۱۸براي
) باشد

از) ب بيش باالتر طبقه ساكنين باشد۱۲۰تعداد .نفر
ت) ج رعايت پلهوصيهبراي راه عرض جداول در كه استهايي شده داده كودكان تعداد با .ها
توصيه) د با انطباق جداولبراي طبقـات۱هاي در ساختمان با مرتبط سالنهاي از خروجي مورد در

همكف از .باالتر
اينكه۱۷ بر مشروط است كافي پله راه يك طبقه دو مدارس در : ـ
او) الف طبقه ساكنين ازتعداد كمتر باشد۱۲۰ل .نفر
تا) ب دو هر فاصله كه صورتي ازراهدر كمتر جداكننـده۱۸پله ديوارهـاي توسـط يـا و باشـد متر

از كمتر شود۱۲متحرك .متر
پله) ج راه از قسمتي نباشدهيچ آميز مخاطره سوزي آتش لحاظ از .ها
بايد۱۸ پله راه عرض حداقل باشد۱۱۰ـ .سانتيمتر
اگر۱۹ راهـ ازعرض بيش يا و مساوي دو۲۲۰پله بـه دسـتگيره ميله وسيله به بايد باشد سانتيمتر

از بيش يا مساوي كدام هر كه گردد تقسيم باشد۱۱۰قسمت .سانتيمتر
ابعـاد۲۰ يـا طراحـي اگـر باشـد گرفتـه قرار آموزشي ساختمانهاي طرفين در پله جعبه بايد حداقل ـ

ر وضعي چنين امكان ندهدساختمان از،ا كـالس( شـاگرد۶۰بيش محـدوده) نفـره۳۰دو از بعـد
داشته وجود نمودباشندپلكان بيني پيش فرار پله بست بن منطقه در بايد اينصورت غير . در

افقـي۲۱ تخليـه راه كـه شـود طراحـي طريقي به بايد پلكان تمـام) راهروهـا( ـ تـا نكنـد قطـع را آن
طرفدانش به كالسها شوندآموزان هدايت ساختمان خروج جهت در و ديوارهـاي. پله بـا پله قفس

پنجره يا بماندپر محفوظ دود و شعه از حريق مواقع در تا گردد محصور ساختمان خارج به رو . هاي
پله۲۲ ابعاد : ـ
مساوي : h) الف يا كمتر پله باشد۱۶۳ارتفاع متر .ميلي
مساوي : w) ب يا كمتر پله ازمي۲۸۰كف كمتر هرگز و باشد متر نشود۲۵۰لي متر .ميلي
پله۲۳ تعداد مساويـ يا بيشتر حداقل بايد پله رشته يك مسـاوي۳هاي يا كمتر حداكثر و باشد عدد
باشد۱۵ شود. عدد سطح اختالف و تغيير اين متوجه بايد فرد و بوده رؤيت قابل بايد سطح . تغيير
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حري۲۴ دچار ساختمان زمانيكه ميـ شـعلهق را فرار پله اطراف كه دارد احتمال بالفاصله هـايشود
مي توصيه لذا گيرد فرا دود و ازآتش بيش ساختمانهاي در كانـال۴شود وسـيله بـه فـرار پله طبقه

شود محافظت .عمودي
از۲۵ نبايد مسير شيب حداكثر از۸به۱ـ آن ارتفاع حداكثر موا۷/۳و در البته باشد بيشتر رديمتر

از شيب بود۱۵به۱كه نخواهد پاگرد به نيازي نيست كـامالً. بيشتر بـاال تا پايين تراز از بايد شيب
باشد . يكنواخت

حداقل۲۶ بايد راه شيب هر باشد۱۱۲ـ داشته مفيد عرض . سانتيمتر
دانش۲۷ سرانه آموزشيـ فضاهاي به : آموزان

فرهن و آموزشي كاربري در استفاده نفرگيانواع هر ازاي به تصرف واحد
درس خالص۹/۱كالسهاي سطح مربع متر

علمي آموزشي فضاهاي ساير و آزمايشگاهها ، خالص۶/۴كارگاهها مربع متر
شبانه غير مراقبتي و آموزشي خالص۳/۳روزيمراكز مربع متر
كتابخانه در مطالعه خالص۳/۹هاسالنهاي نا مربع متر

يك۲۸ هر عرض نفـرـ هـر ازاي بـه خروج راه مختلف اجزاي و قسمتها عـرض۸/۰از و سـانتيمتر
نفر هر ازاي به شيبدار با افقي مسير با خروجها شود۵/۰ساير گرفته نظر در .سانتيمتر

از۲۹ نبايد خروج دسترسهاي از هيچيك عرض شود۹۱ـ كمتر .سانتيمتر
راه-۳۰ دو حداقل آموزشي ساختمان طبقه هر اسـتدر الزم هم از دور و بـار. مجزا چنانچـه امـا

بخش يا طبقات تمام بينمتصرف آنها از حـداقل۱۰۰۰تا۵۰۰هايي باشـد و۳نفر مجـزا خـروج راه
از بيش براي و است الزم هم از حداقل۱۰۰۰دور است۴نفر الزم مستقل خروج . راه

آتش برابر در مدارس ايمني طراحي اصول كار ١:آيين

آموزشي۱ ساختمان كه زماني ميـ دور جاده و اصلي خيابانهاي جهـتاز دسترسـي مسـير باشـد
نياز مورد نشاني آتش خودروهـاياستخودروهاي عبـور امكان كه دسترسي مسير هر عرض و

داراي حداقل بايستي باشد آن از نشاني باشد۳آتش پهنا .متر
عمل۲ و نشاني آتش خودروهاي مانور جهت نجاـ سـاختمانتيات اصـلي ورودي مقابل در بايستي

فاصله باشد۶تا نداشته وجود مانعي هيچگونه آن از . متري
مي۳ اينـ بر عالوه و شود تعبيه آموزشي اماكن باز فضاهاي در دسترسي قابل آب منبع يك بايست

ا ضروري آموزشي مراكز مجاور و نزديكي در نشاني آتش آب شير دو يا يك اگروجود بويژه ست
باشند اصلي معابر از دور اماكن .اين

از۴ بـيش احتمـالي سـوزيهاي آتـش اطفاء جهت نبايستي معمول طور به نيز نشاني آتش مأموران ـ
شـير۱۰۰ نزديكتـرين از ساختمان همكف نقطه دورترين فاصله دليل همين به نمايند كشي لوله متر

ب را عمل اين اجازه بايستي نشاني آتش . دهدآب

شماره–۱ ايران۵۰۲۰استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
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لوله۵ آنكـهـ مگر بود نخواهند نياز مورد مدارس در معموالً داخلي نشاني آتش آب تر و خشك هاي
از بيش مدرسه عبـو۴ساختمان اصـلي معابر از دور يا و داشته ارتفاع آتـشرطبقه -خودروهـاي
باشد داشته قرار . نشاني

كننده۶ خاموش بر عالوه نـوـ از تجهيزاتي ، كف و آبي سـاختمانهاي سرتاسـر در بايسـتي آبـي ع
نبايسـتي حريق بروز زمان در ساختمان دست دور نقاط تا كننده خاموش بين فاصله و شود نصب

كند۳۰از تجاوز . متر
طاقچه۷ يا قفسه بايد خاموشكننده هر براي حـداكثرـ قفسـه اين كف كه شود گرفته نظر در ۴/۱اي

طبق كف يا زمين سطح از باالتر گيردمتر قرار .ه
طبقه۸ صورتيكه در داشتهـ قرار ساختمان خروجي يا و همكف طبقه زير در مدرسه ساختمان از اي

، پنجرهبايدباشد به مجهز طبقه اين اطاقهاي و كالسها از كدام كههر باشند بيرون به مشرف اي
باشد پذير امكان آن از افراد اضطراري .تخليه

درمقابل ساختمان ١حريقحفاظت

و۱ اصـلي خـروج راههـاي بـه بايـد بنا هر ، ساختمان ملي مقررات سوم مبحث ضوابط اساس بر ـ
همـه هنگـام بـه فـرار يـا موقـع بـه خروج ، آن در حريق بروز صورت در تا گردد مجهز مانع بدون

باشد ميسر راحتي به تعداد . متصرفان ، نوع بايد منظور اين راههايبه ظرفيت و موقعيت خـروج،
، بنا همان ارتفاع و وسعت به توجه با بنا هر ساختدر ويژگيهاي با وممتناسب كنندهان گـانمصرف

باشدطراحي .شده
گونه۲ به نبايد بنايي هيچ عرضـ ، تعداد كه شود داده تغيير جديد تصرف به ايمنـياي يـا كـارآيي ،

يـا اسـت بـوده قبالً كه آنچه از كمتر مقدار به آن جديـدخروجهاي تصـرف بـراي مقـررات ايـن در
يابد كاهش است شده .تصريح

مي۳ تضمين و كنترل را خروج راههاي درست كارآيي كه شرايطي و اقدامات تمامي بـهـ بايـد كننـد
تـدابيرطراحينحوي با شود الزم جا هر كه شوند گرفته كار به اسـتفادهالزمو قابـل صـورت در

راه خروج راههاي از يكي شودنبودن گرفته كار به .ديگري
مكانهايي۴ در بايد خروجها ، بنا هر در ازتمـامطراحيـ تصـرف اوقـات تمام در كه شوند ساخته و

باشد دسترس در مانعي بدون و آزاد خروج راه بنا . نقاط
را۵ آنهـا وضوح به بتوانند متصرفان كه شوند طرح مكانهايي در امكان حد تا خروجها ، بنا هر در ـ
بهبب بتواند بنا نقطه هر از متصرف هر كه آنچنان بايد خروج به منتهي راه هر اينصورت غير در ينند

شود عالمتگذاري مشخص و آشكار طرزي به كند پيدا را فرار راه . سرعت
مـانع۶ را موقـع به فرار احياناً كه خروج مسيرهاي در كننده سد وسيله يا قفل گونه هر از استفاده ـ

ممنوع .استشود

سوم–۱ مبحث كلي ساختمان( مقررات ملي حريق)مقررات درمقابل ساختمان حفاظت
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چنانچـهـ۷ ساختمان هر يا بنا يك از بخش هر ، بنا طراحي تنهـادر عنـوان نظـربـه در خـروج راه
باشدگرفته اينشده خروج راه تنظيم و طرح چگونگي يا تصرف نوع ، ابعاد ويژگي علت به و

گـردد مسـدود دود و آتش با راه آن حريق بروز صورت در كه باشد داشته وجود مينأتـ،احتمال
مجزا صورت به ديگري خروج استراه الزامي اول خروج مسير از دور . و

دانش۸ و دبستان از پيش كودكان استفاده مورد فضاهاي درـ فقـط بايـد دبسـتان اول سال آموزان
دو سال آموزان دانش استفاده مورد اتاقهاي و تخليه تخليهمتراز از باالتر طبقه يك حداكثر دبستان

واقع .شوندخروج
كم۹ دست بايد خروج دسترسي راهروهاي باشند۱۸۵ـ داشته مفيد عرض هـر. سانتيمتر اسـتقرار

عـرض كه بود خواهد مجاز شرطي به خروج دسترس راهروهاي در ديگر تجهيزات يا آبخوري نوع
از كمتر به راه نيابد۱۸۵مفيد كاهش .سانتيمتر

خرو۱۰ دو حداقل بايد طبقه هر در همدورجيـ شدهاز بـاتعبيه فضـا يـا اتـاق هـر همچنين باشند
از بيش از۵۰ظرفيت بيش سطحي يا بـه۹۵نفر هـم از دور در دو طريـق از حـداقل بايـد مربع متر

شود مربوط هم از دور خروجهاي به منتهي خروج دسترس .راهروهاي
از۱۱ بيش طولي نبايد بستي بن هيچ خروج دسترس راهروهاي در د۶ـ باشدمتر .اشته
قـرار۱۲ راهـرو ديـوار از تـر عقب بايد شوند باز خروج دسترس راهروهاي به اگر لواليي درهاي ـ

است الزم اينصورت غير در نكنند برخورد راهرو ترافيك با كه بتواننـد۱۸۰باگيرند چرخش درجه
شوند مستقر راهرو ديوار روي راه. بر بـراي عـرض نبايـد حالتي هر در درها بـهبازشدن را روهـا

دهد كاهش نصف از .كمتر
حداقل۱۳ بايد صندلي رديفهاي به دسترسي راهروهاي باشـند۱۱۰ـ داشـته مفيـد عـرض سانتيمتر

مـي آن مفيـد عـرض صورت آن در كه باشد مجاور ديوار با طرف يك از راهرو آنكه بـهمگر توانـد
يابد۹۰حداقل كاهش ب . سانتيمتر دسترسي براي كه حداكثرراهروهايي گرفته۶۰ه نظر در صندلي

مي استثنائاً حداقلشوند باشند۷۵توانند داشته مفيد عرض و. سانتيمتر راهروها موقعيت و آرايش
گونهصندلي به بايد حال هر در حداكثرها راهرو و صندلي بين كه باشد داشـته۶اي وجـود صندلي
.باشد
بالكن۱۴ يا راهروها موارديكه در بيرـ ياهاي انداز دست فقط شوند استفاده خروج راه عنوان به وني

مي مناسب كندجانپناه جدا آزاد هواي با را آنها ارتباط مصـالحبـالكن. تواند و شيشـه بـا كـه هـايي
تـابع و شـده محسـوب داخلـي راهروهـاي خـروج راه ضـوابط لحـاظ از شوند دوربندي آن مشابه

بود خواهند داخلي راههاي . مقررات
پلكان۱۵ و بيروني بالكنهاي و راهروها حـداقلـ مقـاومتي با و حريق مقاوم ساختار بايد خروج هاي

باشـد سـوراخ بـدون و صـلب بايد فضاها اين كف همچنين و باشند داشته بنا خود ساختار . معادل
خـود به منتهي بيروني بالكن يا راهرو عرض برابر كم دست چنانچه خارجي ديوارهـايازپلكانهاي

حريق برابر در محافظت به نيازي باشد داشته فاصله دربنا از ناشي داشتوهاي نخواهند بنا . ن
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از۱۶ نبايد بنا نقطه هر از خروج دسترسهاي طول فرهنگي ـ آموزشي تصرفهاي در بيشتر۴۵ـ متر
اي صورت آن در كه شود محافظت شده تأييد خودكار بارنده شبكه با بنا تمام آنكه مگر طولشود ن

حداكثرمي به يابد۶۰تواند افزايش .متر
طبقه۱۷ در واقع فضا هر و درس اتاق هر پايينـ آمـوزشاي قصـد بـه كـه خـروج تخليـه تراز از تر

مـي منجـر بنـا بيـرون بـه مسـتقيماً كـه خروج يك به كم دست بايد ، گيرد قرار استفاده شـودمورد
باشد داشته .دسترسي

آموزشي۱۸ تصرفهاي در واقـعـ درهاي همچنين و الزامي خروج راههاي در واقع درهاي فرهنگي ـ
با تجمعي فضاهاي باشند۱۰۰در قفل داراي نبايد بيشتر و .متصرف

نجات۱۹ اضطراري عمليات اجراي منظور به آموزشي فضاي هر فرهنگي ـ آموزشي تصرفهاي در ـ
پنجره داراي بايد تهويه ايجاد بستباشدو و چفت ارتفـاعهـاو در حـداكثر بايـد پنجـره آن ۱۳۵ي

شود نصب شده تمام كف از شـده. سانتيمتري تأييـد خودكـار بارنـده شـبكه بـا تمامـاً كه بناهايي
بـه و زمـين سـطح در خـروج درگاه يك كم دست داراي كه فضاهايي و اتاقها نيز و شوند محافظت

قاعده اين از باشند بنا بودبيرون خواهند .مستثنا

معلولينض براي طراحي وابط
جسمي: تعريف جسمي : ۲حركتي–معلول ميبهحركتي–معلول اطالق كـهفردي شـود

ضعف دچار علت هر اندامبه در توانايي عدم يا و اختالل است، حركتي و حسي .هاي
مدرسه محوطه ١ضوابط

باشد- چرخدار صندلي عبور قابل و هموار مدرسه محوطه كف است .الزم
كافي- باز فضاي داراي بايد مدرسه .باشد٭محوطه
باشد- لغزنده غير و سفت محوطه .كف
كف- دانهپوشبهترين با بتن يا آسفالت است، درشت .بندي

عموميپاركينگ ٢هاي

پاركينگ- بايددر موجود عمومي توقف۲هاي فضاي از هـر(درصد در توقـف فضـاي يـك حـداقل
افرا) شرايطي نزديكبراي در معلول ود ورودي به فاصله اختصاصيابددسترسیترين اين. پياده

طريق از موجود وضع در بـراي۳فضايتبديلعمل توقـف محل دو به معمولي اتومبيل توقف محل
امكان معلول افراد استاتومبيل .پذير

دانش: ٭ هر ازاي به مدرسه محوطه بايددر معلول شودمتر۲۰-۲۵آموز گرفته نظر در زمين چرخ. مربع صندلي روي معلولين دتعداد هـردار ر
حدود دانش۰ / ۱مدرسه كل تعداد ميدرصد گرفته نظر در .شودآموزان

1
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١هاورودي

حتي- ساختمان پيادهورودي سطح هم باشداالمكان .رو
وروديحد- جلو فضاي عمق .باشدcm۱۴۰اقل
ساختمان- بازشوي عرض .باشدcm۱۰۰حداقل

٢راهرو

براي- راهرو عرض .باشدcm۲۴۰كالس۴حداقل
بر- اضافه كالس هر برابر حداقلكالس۴در راهروسانتي۲۰، عـرض بـه شـودمتـر ايـن. اضـافه

پيش بايستي ساختمان طراحي در راهرو، شودتعريض .بيني
پله هاضوابط

كالس- كنندحداكثر استفاده قفسپله يك از بايد كه است۸،هايي ۲.كالس

مدارس- در پله عرض ۲.استcm۱۲۰حداقل

بين- بايد پله ازcm۱۸۰تا۱۲۰عرض مضرب ۲.باشدcm۶۰و
پله- آنcm۳۰عرضكف ارتفاع حداكثر ۱. باشدcm۱۷و

بايدحدا- پله پاگرد ابعاد باشدسانتي۱۲۰۱۲۰قل ۱. متر

در- يك بوسيله پله قفس بايد همكف طبقه دردر تا باشد داشته ارتباط ساختمان خارج به مستقيماً ،
وق بخصوصزمان اضطراري زيادمواقع ساختمان تخليه سرعت حريق، يا زلزله شودوع ۲. تر

بازشوها پنجره( ضوابط و )در
چرخدارح- صندلي عبور براي در لنگه هر مفيد عرض .باشدcm۸۰داقل
شده- تمام كف از ديد ارتفاع .باشدcm۱۰۰حداكثر
باشد- خود همجوار ديوار رنگ با تضاد در آنها چارچوب و درها .رنگ
شوند- باز جهت يك در ، در دو هر چنانچه متوالي در دو بين فاصله چنcm۲۰۰حداقل هرو انچه

شوند، باز داخل به .   باشدcm۲۸۰دو

)۱شكل( 
بهداشتي فضاهاي ضوابط

جسمي- معلول كودكان براي فرنگي توالت يا مستراح يك حداقل –وجود
است الزامي آموزشي محيط درهر )۲شكل ( ۲.حركتي،
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بايـد- بهداشـتي سرويس فضاي ابعاد گـردشصـندليسـانتي۱۷۰۱۵۰حداقل تـا باشـد متـر
امكانچرخ آن در باشددار ١.پذير

باز- بيرون به بايد سرويسبهداشتي مواقعدر در آن گشودن تا شود
امكان بيرون از باشداضطراري ۱.پذير

ابعــاد بــه فضــايي در بايــد دشتشــويي متــرســانتي۷۵۱۲۰كاســه
دستقرار امكان تا ازگيرد سازديابي فراهم را ۱.روبرو

)۳شكل(
دستشويی کاسه جلوی آزاد فضای

كارگاهي دانش–فضاي استثنائيآزمايشگاهي ٢:آموزان

الزم–۱ فضاي كارگـاهيحداقل دانـش–بـراي ويـژه هـرآزمايشـگاه ازاي بـه اسـتثنائي آمـوزان
كارگاهدانش نوع و خاصمعلولين شرايط به توجه با است–آموز زير بشرح :آزمايشگاه

تعداد-۱-۱ براي پـيش۲۰الي۱۰هركارگاه آموز اسـتدانش شـده نيـاز. بينـي مـورد فضـاي لـذا
بزرگتر معمولي كالس از وبايستي فعاليـت نوع به بسته آن داخل تجهيزات ميزان به باتوجه و باشد

شده گرفته نظر در گردد, كار .تعيين
رياضي-۲-۱ مثل آزمايشگاههاي كارگاه آموز, براي دانش هر ازاي به هنر و مربع۶/۲ادبيات متر

هر براي حدود۱۲يعني مي۳۶نفر برآورد مساحت مربع .شودمتر
ك-۳-۱ آشـپزي–ارگاهبراي از, داريخانـه, تغذيـه, آزمايشـگاههاي پرسـتاري و منـزل آرايـش

گـاز, كودكان اجـاق مثل تجهيزاتي و دستگاهها نصب و باز آشپزخانه وجود ضرورت به توجه , با
آموزش, يخچال براي مورب آينه به مجهز فضاي, ميزكار به غيره و منزل آرايش وسائل و مبلمان

به دانشبيشتري هر مي۶/۳آموزازاي نياز مربع .باشدمتر
كارگاه–۲ حدود–ارتفاع شود۳آزمايشگاه گرفته نظر در .متر
كارگاه–۳ گردد–ديوار نصب سنگ متر يك ارتفاع تا .آزمايشگاه
كارگاه–۴ از قسمتي در موارد اكثر سينك–در و دستشويي عدد يك نصب براي محلي آزمايشگاه

و فاضالبآن كارگـاه, مجراي مورد در خصوص گرفتـه–به نظـر در نقاشـي و هنـر آزمايشـگاه
. شود

كارگاه–۵ محيط طراحي تجهيـزات, آزمايشگاه–در از بهينـه و مناسـب استفاده و نگهداري جهت
شيشه قفسه يا كمد ترجيحاً و كمد چند قراردادن جهت محلي بـهكارگاه مربوط وسايل آن در كه اي

درسه دانش, ر آمد و رفت محل از دور شودبه گذارده گرددپيش, آموزان .بيني
كارگاهپيش–۶ داخلي نماي از بخشي كارهـاي–بيني نمـايش بـراي محلـي صـورت به آزمايشگاه

دانش استگروهي الزامي ضروري موارد رساني اطالع يا و .آموزان
ورودي–۷ كارگاه–در شودآزمايشگاه–خروجي باز بيرون طرف به .بايد

1
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دانش و كودكان آموزشي فضاهاي استثنائياستاندارد ١:آموزان

مي–۱ ذيل صورت به آموزشي كاربريهاي از صنايع بخش حريم :باشدحداقل
زياد- آلودگي با آموزشي۱۰۰۰تا۵۰۰:  صنايع و مسكوني مناطق از فاصله .متر
متوسط- آلودگي با آموزشي۵۰۰تا۳۰۰: صنايع و مسكوني مناطق از فاصله .متر
كم- آلودگي با آموزشي۵۰حداقل: صنايع و مسكوني مناطق از فاصله .متر
نواحي–۲ در است بـالعكسدرسردسيربهتر و كـرد پرهيـز آموزشـگاه محيط در سايه از اصوالً

گرمسير است, نواحي مطلوب نيز باز فضاي در سايه .وجود
دسترسـي–۳ مختلـف انـواع از اسـتفاده نيازمند آموزشي پيـادهمكانهاي و سـوار صـورت بـه هـا

گرددمي احداث دسترسي نحوة گرفتن نظر در بدون آموزشي مكان چنانچه و جنبه, باشد از تنها نه
مي محسوب آن جنبه مهمترين كه دانشآسيب, شودايمني سالمت و بوده راپذير اسـتثنائي آمـوزان

مي قرار تهديد مورد شد و آمد موفـق, دهددر نيز ترافيك همچون شهري مسائل كاهش نظر از بلكه
بود صـورتي. نخواهد بـه وپـرورش آمـوزش منطقـه هر در مدرسه به مناسب دسترسي شعاع لذا

سرويس كه دانشاست پذيرددهي صورت ممكن زمان حداقل در استثنائي . آموزان
وسربااليي تند مهـمهاي بسـيار نكتـه و داشـت خواهد تأثير دسترسي شعاع ميزان بر كننده خسته

دانش آهناينكه خطوط از گذر به مجبور نبايد استثنائي پـل, آموزان وجـود بـدون مسيل و بزرگراه
باشد پياده .عبور

شود–۴ گرفته نظر در ذيل موارد بايستي پياده دسترسي :در
ورود-۱-۴ مستقيم ارتباط اصليعدم خيابانهاي با خروج ميدان, و و راهها ارتباطچهار وتأمين ها

مدارس خروجي و ورودي قسمت در باز فضاي ايجاد طريق .از
دانش-۲-۴ هيچ عادي شرايط در كه ترتيبي به رو پياده مناسب عرض خروجانتخاب از پس آموزي

آموزشگاه پي, از جاي به سواره دسترسي از استفاده به نباشدمجبور .اده
روي-۳-۴ بـر ضـروري مواقـع در كـه صورتي به آموزشي واحد به منتهي پياده مسير يك وجود

باشد باز نياز مورد نقليه .وسايل
باشند-۴-۴ داشته را مدرسه به مستقيم دسترسي امكان لزوم صورت در نقليه .وسايل
مكان–۵ منظور شكبه و فرم با ارتباط در آموزشي فضاي زمـينيابي كـه نمـود دقـت بايد زمين ل

از كوچكتر زواياي نباشد۷۰داراي نسـبت. درجه از زمـين ابعـاد تناسـب اسـت بهتر ۱ : ۵/۳ضمناً
ننمايد .تجاوز

است–۶ طبقه يك حتماً استثنائي .مدارس
كالس–۷ معتدلارتفاع مناطق در اداري قسمت و مقـدار۳ / ۲۰ها اين سردسير نواحي در و ۳متر

بين بايستي كارگاه و آزمايشگاه ارتفاع حداقل است باشد۲۰/۴و۴۰/۳متر .متر
اتاق–۸ ازارتفاع بايد منظوره چند باشد۲۰/۴تا۴۰/۳هاي ابعاد ساير با متناسب .متر

شماره–۱ ايران۷۳۳۴استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
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مدارس–۹ گونه اين براي استثنائي مدارس آموزي دانش جمعيت به توجه ورودي۳با در –واحـد
مور استخروجي نياز . د

مي۸حداكثر-۱۰ فاصـلهكالس حداكثر اينكه بر مشروط كنند استفاده خروجي مسير يك از توانند
دانش يك توسط پله به رسيدن براي شده ازطي نكند۲۰آموز تجاوز .متر

حداقل–۱۱ عمق به سايبان از وروديسانتي۱۴۰استفاده در جلوي براي ضروري–متر خروجي
.است
در–۱۲ از استفاده صورت پيشدر و وكشويي گردشي مفيدهاي عرض با معمولي در لنگه يك بيني

عرض۹۰حداقل با لنگه دو در و متر استسانتي۱۷۰تا۱۶۰سانتي الزامي .متر
ورودي–۱۳ در جلوي فضاي عمق گرددسانتي۱۴۰حداقل انتخاب .متر
حد–۱۴ كف از پنجره دستگيره باشدسانتي۹۵تا۷۵اكثرارتفاع .متر
حداقل–۱۵ بايستي راهروها حداكثر۲۴۰عرض باشـد۳۴۰و متـر تعـداد. سانتي كـه صـورتي در

نمايدكالس تجاوز كالس چهار از بايد, ها اضافي كالس هر ازاي راهـروسانتي۲۰به عرض به متر
داراي. افزود قسمت دو در كه مدارسي براي راهر عرض ميحداقل حداقل۳باشندكالس است متر

قسمت در راهرو اداريعرض باشد۵/۱هاي .متر
ميله–۱۶ سـالننصب ورودي در تـا مدرسـه حيـاط ورودي در از ديـوار مـوازي داخـلهاي و هـا

است ضروري مدرسه .راهروهاي
ارتفاعميله–۱۷ در ديوار موازي كف۸۵يا۶۵هاي از متر قطر, سانتي بـهسانتي۵تا۵/۲به و متر

باشندسانتي۱۰-۱۲فاصلة ديوار از .متر
توالت–۱۸ فضاي ازحداقل كمتر نبايد صـندليسـانتي۱۸۰ * ۱۸۰ها چـرخش قابليـت بـا مترمربـع

باشدچرخ .دار
سرويس–۱۹ بهداشتدر شودهاي باز بيرون به بايد .ي
ارتفاع–۲۰ به توالت كاسه استسانتي۴۵نصب الزامي كف .متراز
دستگيره–۲۱ ارتفـاعنصب به توالت كاسه طرفين در افقي كمكي وسـانتي۷۰هاي كـف از ۲۰متـر

كاسهسانتي جلويي بعد از جلويي است, متر الزامي
دستگيره–۲۲ بنصب عمودي كمكي فاصلةهاي و۳۰ه كاسه جلوي از باالتر۴۰سانتيمتر سانتيمتر

است الزامي مجاور ديوار روي بر توالت نشيمنگاه .از
دانـش–۲۳ جابجـايي بدون كه گردد نصب نوعي به بايد بهداشتي سرويسهاي ازدستشويي آمـوز

باشد استفاده قابل وي توسط توالت .روي
كف–۲۴ از دستشويي مناسب بايدارتفاع معلول آموزان دانش باشد۸۰تا۷۵براي .سانتيمتر
حداكثر–۲۵ بايستي مقابل ديوار از دستشويي از بعد باشد۴۵فاصلة متر .سانتي
حداكثر–۲۶ بايستي كف از دستشويي و آينه پاييني لبه باشد۹۰ارتفاع .سانتيمتر
بايس–۲۷ كف از صابون جاي و حوله آويز ارتفاع باشد۸۰تيحداكثر .سانتيمتر
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هر–۲۸ ازاي كنـار۱۲به در بايـد و شـود گرفتـه نظـر در دستشـويي و توالـت يـك آمـوز دانـش
ابعـاددستشويي بـا معلول آموزان دانش براي حمام يك حداقل نظـر۱۸۰ * ۱۸۰ها در متـر سـانتي
شود .گرفته

دوشــي–۲۹ زيــر ابعــاد ازحــداقل كمتــر نبايــد ازمســانتي۷۰ * ۷۰هــا بيشــتر آن عمــق ــرو ۱۰ت
.مترباشدسانتي

ميسر–۳۰ را ارتفاعدوشي در تنظـيمسانتي۸۰توان قابـل آن ارتفـاع كـه طوري به داد قرار متري
.باشد
دانش–۳۱ هر براي الزم فضاي كالسحداقل در معلول شده۲آموز گرفته نظر در مربع .متر
كالس–۳۲ سياه تخته جلوي سدر نبايد باشدها .كو
باشد-۳۳ سنگ بايد متر يك ارتفاع به كالس .ديوارهاي
پنجره–۳۴ نصب كالس كافي نور تأمين شودبراي گرفته نظر در متري يك ارتفاع به .ها
كالس–۳۵ كليه باشددر قفسه يا كمد بايد .ها
دانش–۳۶ مداوم كنترل رفت, آموزانبراي سالن و حياط به مشرف اتاقي باشدبايد آمد .و
كتابدار–۳۷ و آموزشي سرپرست اتاق فضاي است۲۸حداقل مربع .متر
باشد–۳۸ تأسيسات گونه اين استثنائي مدارس در است :الزم
مناسب- حريق اطفاي سيستم .تعبيه
مركزي- صوتي سيستم .تعبيه
ديوارها- داخل در مدرسه تأسيسات سيستم .تعبيه
تجه- از اتاقاستفاده در تصويري و صوتي نيازيزات مورد فضاي مشاوره و بازي .هاي
دوربين- سـاختماننصب وخروجي ورودي درهاي در بسته مدار وسـرويس, هاي هـايراهروهـا

مي كنترل معاون اتاق از كه .شودبهداشتي
و–۳۹ باشـد خلوت حياط داراي شمال طرف از كه شود ساخته طوري بايد مدرسه نـورساختمان

شود تأمين جهت هر از .مناسب
هر–۴۰ است۳۰براي الزم آبخوري شير يك آموز .دانش

مدارس ١:بهداشت

مي–۱ بهداشت آناتاق از و باشـد مخصوصمعاينـه و باشد داشته كافي نور و باشد تميز بايست
نشود ديگري مي. استفاده ازتوصيه بيشتر اتاق اين طول باشد۶شود تعيينمتر تابلوي از بتوان تا

نمود استفاده ديد .ميزان
دانش–۲ سالمت استارزيابي زير اقدامات شامل است بار يك سالي حداقل كه :آموزان

شماره–۱ ايران۲۰۸۶استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
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دانش)  الف سالمت كمـك, آموزانارزيابي انجام و فردي بهداشت اوليـهكنترل , بيماريـابي, هـاي
بيماري, كنترل دانشپيگيري غيبت و .آموزانها

پزشك) ب با غربالگري در بـاليني, همكاري شناسـي روان و سـنج بينايي و سنج تربيـت, شنوايي
دندان و مواردبدني ساير و .پزشكي

سالمت)  ج شناسنامة نمودن .كامل
هر–۳ ازاي به مدرسه هر مي۷۵۰در آموزي دانش داشـتهنفر حضـور بهداشـت مربي يك بايست

.باشد
دانـشت–۴ رديـف اولـين از آن فاصـلة كـه نحوي به يگرد قرار مناسبي ارتفاع در بايد آمـوزانابلو

باشد۲۰/۲حداقل .متر
تحصيلي–۵ مقطع به توجه با تابلو عرض و :طول

تابلو سكوطول روي از سياه تخته ارتفاع
۲۷۰۷۰ابتدايي
۳۰۰۸۰راهنمايي
۳۰۰۸۵متوسطه

ابت–۶ مدارس متـربراي هـزار اضافه به آموز دانش صد هر ازاي به مربع متر هزار دو حداقل دايي
است الزم فضا اضافي نفر صد هر براي .مربع

متوسطه–۷ و راهنمايي مدارس دانش, براي نفر صد هر براي مربع متر هزار چهار بهحداقل آموز
است الزم اضافي محصل نفر صد هر براي مربع متر هزار .اضافه

دانش–۸ هر ازاي به الزم متراژ حداقل فوق معيارهاي اساس مدرسهبر در مربـع۸تا۶آموز متـر
بود .خواهد

حتي–۹ راهنمايي و ابتدايي دوره در مدارس طبقات خـاصتعداد صـورت در و طبقه دو در االمكان
دبيرستان براي و طبقه سه هنرستانحداكثر و حرفهها و فني كارهاي و چهـاراي حـداكثر دانـش و

است مجاز .طبقة
مساحت–۱۰ سرانه با بازي دانش۱۰زمين هر براي مربع استمتر .آموز
نفـوذ–۱۱ قابـل غيـر بايد كالسها كف و مدرسه حياط لغـزان, پوشش ريـزه, غيـر سـنگ ,بـدون

باشد نظافت و شستشو براي آسان و براق كـالس. غير براي كف راهروهـاپوشش و جـنسهـا از
ورقه و آسفالت مدرسه حياط براي و مكالئوم و باشدموزاييك سيماني .اي

است–۱۲ ممنوع باكالس مرتبط بالكن و تراس گونه هر .ايجاد
ارتفاع–۱۳ تا بايد كالس رنگ۵/۱ديوارهاي از آن الباقي و باشد سنگ ومتر شـفاف و روشن هاي

صوت عايق و باشد شده پوشيده براق باشدغير .ي
كالس–۱۴ است نباشدمطلوب مشكل اضطراري مواقع براي كه باشد داشته در دو .ها
ابتدايي–۱۵ مدارس در تهويه براي الزم الزم۵/۱سطح هـواي حجـم و مربـع مكعـب۵/۴متر متـر

.است
درس–۱۶ كالس بر قبول قابل ابعاد و۷حداكثر عرض است۸متر طول .متر
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كال–۱۷ باشدسپنجره زير نحو به بايد طبيعي نور از برخورداري و ازتهويه استفاده منظور به :ها
سمتاالمكانحتي)الف يك ودر نباشدباشد سياه تخته .روبروي
باشد) ب جنوب يا شمال سمت يك در .بايد
پنجره) ج بين ممانعفضاي كالس وسط در سايه ايجاد از تا باشد ممكن حداقل بايد كندها .ت
ارتفاع) د در تا۱۲۰بايد و كف گيرند۲۰از قرار سقف به نرسيده .سانتيمتر
باشد) ه مناسب كركره .داراي
باشد) و متحرك آن باالي و پايين قسمت دو و ثابت آن مياني .قسمت

سقف–۱۸ كلية باشدرنگ سفيد .ها
كالس–۱۹ ازظرفيت بيش ابتدايي نباشد۳۰هاي .نفر
ناهارخوري–۲۰ اتاق هنري, كتابخانه,وجود كارهاي جملـه, اتاق از مشـاوره اتـاق و آزمايشـگاه

است مدرسه يك .نيازهاي

مكان كار مدارس, ساختمان, يابيآيين بوفه بهداشت و ١:تجهيزات

مكان–۱ مدارساصول در بوفه :يابي
گرم–الف بسيار ويا باران پر مناطق در, در و آموزشـي مراكـز بسـته فضـاي در ترجيحاً را بوفه

معتدل هواي و آب با نمايند, مناطق مستقر باز فضاي در را .بوفه
ايمن-ب دسترسي باشد, داراي مناسب و .راحت
جمع–ج مراكز باشداز داشته مناسبي فاصله بهداشتي سرويسهاي و زباله .آوري
كن–د و ديد معرض در داشتن مسووالنقرار .ترل
آماده–۲ غذايي فروشمواد و توزيع جهت بوفه متشكله :عناصر

ويتريني–الف .يخچال
كاركنان–ب استفاده براي .دستشوئي
ديواريقفسه–ج .هاي
خوراكيقفسه–د مواد انبار و ذخيره جهت دار در زميني .هاي
شستشو-ه قابل و دردار زباله .ظروف
فروشندهصندلي–و كارفرما ميز . و
حساب–ز ماشين يا .صندوق
رختكن–ح و .قفسه
نشاني–ط آتش .كپسول
گرمايشي–ي .وسايل

شمارهاستاند–۱ ايران۴۰۷۲ارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
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بوفه–۳ يك تأسيس گرم( براي غذاي تهيه امكان با) بدون برابر مساحتي الزم۹حداقل مربع متر
.است

خبوفه–۴ مواد فروش و تهيه بر عالوه كه آمادههايي و شده بندي بسته آشاميدني و مواد, وردني
مي عرضه نيز را شده طبخ و گرم نيـز, نمايندغذايي زيـر فضـاهاي به شده ذكر فضاهاي بر عالوه

دارند :احتياج
گاز–الف .اجاق
سرد–ب و گرم آب به مجهز لگنه دو .ظرفشويي
شده–ج شسته ظروف نگهداري جهت .قفسه
كار–د خوراكيميز مواد سازي آماده .جهت
مثل-ه اوليه غذايي مواد وانبار ذخيره جهت كمد يا و: قفسه روغن و زميني سيب و ...  .پياز
حداقل–۵ گرم غذاي فروش الگوي با بوفه است۱۵براي الزم فضا مربع .متر
مي–۶ كار بوفه محل در كه مياشخاصي روپوكنند و كاله ملبسبه وبايست باشند شسفيد

مي صابون و حوله مثل شخصي بهداشتي وسايل از استفاده به به. باشندموظف ملزم پرسنل اين
از بعد صابون و آب با دستها شستن و ناخن نگهداشتن كوتاه جملة از هستند بهداشتي نكات رعايت

كردن توالت بار .هر
دخ–۷ غذايي مواد توزيع و تهيه در وجه دريافت باشدمسئول نداشته .التي

جانمايي اصول كار توالت, آيين در بهداشتي و مدارس, طراحي آبخوري و ١: دستشويي

بهداشتي–۱ سرويسهاي طراحي گيرد, در قرار نظر مد بايد زير :نكات
نشود) الف سطحي خاكهاي آلودگي .موجب
زير) ب و سطحي آبهاي آلودگي نشودموجب .زميني
نگيرددر) ج قرار غالب باد .معرض
باشد) د داشته قرار مسؤوالن مستقيم ديد معرض .در
حتي) ه سرويسها اين احداث شودمكان انتخاب باز فضاي در و زمين سطح در .االمكان
است) و ممنوع بهداشتي سرويسهاي فضاي محل در آبخوري .استقرار
ا–۲ بيش توالت تعدادسرويسهاي كه صورتي باشد۴زدر است, چشمه الزم ورودي در .تعبيه

از كمتر نبايد ورودي باشد۲۰/۱عرض .متر
مـي–۳ احـداث چينـي كرسي روي معموالً بهداشتي سرويس حـداقل, شـودچون پلـه۳تعبيـه

است .الزامي
چشمه–۴ فضاي اشتراك شوداز اجتناب مسير يك در دستشويي و توالت .هاي
مور–۵ آب كاسـهشيرهاي در استفاده بـهد گـرم آب تـامين جهـت آبخـوري دستشـوئي هـاي

باشد مخلوط .صورت

شماره–۱ ايران۴۰۷۳استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
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ارتفاعوئيتشدس–۶ در شوند۷۵تا۶۰ها نصب کف از متري .سانتي
هر–۷ ازاي است۶۰به الزم دستشوئي كاسه يك وجود آموز دانش .نفر
ا–۸ ارجح واشر بدون برنجي نوع از آب شيرهاي از .ستاستفاده
از–۹ جلـوگيري بـراي رسـاني آب شـبكة بـه آن وصـل و شستشـو سيسـتم كردن يكسره از

شود خودداري اكيداً رساني آب شبكه ثانوي احتمال شبكه. آلودگي فاصل حد در كه معني بدين
شود استفاده تانك فالش از توالت كاسة شستشوي سيستم و رساني .آب

ت–۱۰ جداكننده ديوارهاي نباشد, هاوالتارتفاع باربر كه صورتي تا, در شده تمام كف ۲۱۰از
ميسانتي مناسب ديوار. باشدمتر باالي مانده باقي مشترك ميهفضاي جداكننده انجامهاي به تواند

نمايد كمك مصنوعي يا طبيعي .تهويه
توالت–۱۱ داخلي شده تمام ابعاد باشد۱۴۰ * ۱۱۰هاحداقل متر . سانتي
هر–۱۲ ازاي است۴۵به الزم توالت چشمه يك آموز .  دانش
چشمه–۱۳ طراحي توالتدر گرفتـه, هاي نظـر در قرينـه صـورت بـه چشمه دو هر است بهتر

لوله و فضوالت تخليه نظر از تا مناسبشود شستشو آب گرفتـهكشي بكـار تأسيسـات روش تـرين
.شود

براي–۱۴ توالت چشمه يك حداقل استايجاد الزامي همكف طبقة در .معلولين
ابعــاد–۱۵ در نظافــت۱۴۰ * ۱۱۰اتــاقكي وســايل كــردن انبــار و نگهــداري بــراي , ســانتيمتر

بايـد, شستشو فضـا ايـن شـود گرفتـه نظـر در روزانه استفاده مورد مصرفي لوازم و عفوني ضد
باشد شلنگ و شويي تي حوضچة به . مجهز

هر–۱۶ دا۷۵براي سـننفر بـه نسـبت شـيرها ارتفـاع اسـت الزم شـيرآبخوري يـك آموز نش
كنند ازاستفاده باشد۱۰۰تا۷۵گان .سانتيمتر

سرويس–۱۷ براي مصنوعي و طبيعي تهويه نوع از استاستفاده الزامي .ها
توالت–۱۸ براي نور و جبهه عموميبهترين است, هاي .شمال

لوله–۱۹ ميكشيكليه آب بـههاي كـه باشد شده رنگ گالوانيزه لوله از استفاده با و روكار بايست
است متصل شير آب اصلي لوله به طرفه دو .صورت

ازاي–۲۰ به توالت و فاضالب چاه شود۲۰حجم محاسبه سال در نفر هر براي .ليتر
چـاه–۲۱ عمودي فاصلة زميني زير آبهاي احتمالي آلودگي از جلوگيري منظور سـطحبه از توالـت

حداقل زميني زير حداقل۳آبهاي آب چاه تا آن افقي فاصلة و شود۱۵متر گرفته نظر در .متر
لوله–۲۲ قطر سنگينحداقل فاضالب دفع سيستم در مصرفي در۴هاي كه شود گرفته نظر در اينچ

چشمه كاسهمورد از يك هر زير كه آن از پس توالت توالتهاي بلنـ, هاي نصـب۴دسـيفون اينچـي
لوله, گرددمي از استفاده با كار با۴ادامه مستقيم كامالً و اصـلي % ۱بيشاينچ كانـال يـا لولـه بـه
چشمهجمع ساير از فاضالب توالتآوري ميهاي متصل جمـع. گرددها اصـلي كانـال يـا آوريلوله

قطر با حداقل بايستي هم شود۶فاضالب گرفته نظر در ازا( اينچ تابه توالت۸ي ازاي) چشمه به و
هر گردد۴اتصال انتخاب بزرگتر اينچ يك اضافي فرعي شـي. لوله داراي بايسـتي نيز لوله % ۱باين
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ميزانـي بـه مصـرفي انشعاب اولين از قبل شيب مقابل جهت در و باشد فاضالب دفع محل سمت به
نمود نصب را كف در بازديد دريچه يك بتوان ان, كه گرددبلندتر .تخاب

هر در فاضالب اصلي لوله طول كليـه۶در و شـود گرفتـه نظـر در كـف در بازديـد دريچه يك متر
چشمهلوله فاضالب باهاي توالت گرددVentهاي .تهويه
توالت–۲۳ است هفتهالزم شوندها شسته روز هر شوند عفوني ضد بار دو .اي

مدارس ١:روشنايي

اي–۱ منظور صورتيبه در مدارس در كافي نور پنجرهجاد شدهكه واقع سمت يك در گير نور هاي
پنجره, باشد كل ازسطح نبايد ديواره۷/۱الي۵/۱ها جانبي باشدسطوح كمتر كالس .هاي

مي–۲ خيرگيتوصيه از تا شود انتخاب مات رنگ از درس كالس ديوارهاي سطوح كه شود
جلو نور انعكاس از رنگحاصل و آيد عمل به دانشگيري براي دلپذيري محيط نيز بوجودها آموزان

رنگ. آورند منظور اين ميبراي پيشنهاد زير :شودهاي
كمرنگ كمرنگ, كرم, آبي خيلي بژ, سبز و .سفيد

مي–۳ كالس كف رنگسطح داراي سفيدتواند رنگ, هاي يا و باشدخاكستري چوب روشن .هاي
س–۴ باشدرنگ روشن رنگ يا و سفيد رنگ بايد كالس .قف
باشد–۵ مات بايد شاگردان صندلي و ميز .رنگ
باشد–۶ سبز يا و سياه بايد درسي كالس تخته سطح .رنگ
المپ–۷ از استفاده صورت مدارسدر در فلورسنت مي, هاي پيشنهاد زير :شودانواع

1-White de  Luxe2    2- UniversaI   White   3- WarmTone de LuAez

ابتدايي مدارس ٢:كالس

سـاختماني۱ پايـه يا ستون هيچگونه كالس برقراري نيز و آموزان دانش الزم ديد تأمين منظور به ـ
باشد داشته وجود نبايد كالس فضاي . در

طبقه۲ در دوم و اول كالسهاي االمكان حتي ساختمان بودن طبقه چند يا دو صورت در يـاـ همكـف
شوند مستقر بااليي طبقات در ترتيب به كالسها بقيه و ساختمان اول .طبقه

نور۳ و تهويه مسايل و محيط اقليمي وضعيت به توجه با كالس مناسب ارتفاع مـي۴ـ درمتر باشـد
مي سردسير و مرتفع تامناطق داد۳توان كاهش را ارتفاع اين .متر

ك۴ در ابعاد زيالـ شرح به ميسها :باشدر
داخل طرف به لنگه يك در عرض .سانتيمتر۱۰۰الي۹۰ـ
داخل طرف به لنگه دو در عرض .سانتيمتر۱۶۰ـ
خارج طرف به لنگه يك در عرض .سانتيمتر۹۰ـ

شماره–۱ ايران۱۸۴۸استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
شماره–۲ ايران۷۳۳۱استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
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خارج طرف به لنگه دو در عرض .سانتيمتر۱۷۰الي۱۶۰ـ
درها كليه ارتفاع رواداريسانتي۲۰۰ـ با .رسانتيمت+ ۵متر

شيشه۵ كليه باشدـ نشكن بايد .ها
پنجره۶ سطح ازـ محل اقليمي وضعيت به بسته كالس مي۲/۰تا۱۲۵/۰هاي كالس متغيربرابر تواند

درارتفاعپنجره. باشد شوند۲۰/۱الي۱ها نصب کالس سطح از .متر
پنجره۷ باشندـ داشته وجود كالس غرب و شرق سمت در نبايد . ها
صور۸ در آنـ ارتفاع شود گرفته نظر در تدريس سكوي كالس در كه بايد۲۵تي كه است سانتيمتر

نيز آن عرض باشد جلويي ديوار است۱موازي .متر
بايد۹ ابتدايي مدارس آموزان دانش ميزهاي بين فاصله باشد۴۵ـ .سانتيمتر

مدرس۱۰ صندلي و ميز ابعاد فاصـله۶۰و۷۵ـ به آن موقعيت و تختـه۱۰۰سانتيمتر از سـانتيمتر
مي .باشدسياه

حداقل۱۱ بايد سياه تخته تا آموزان دانش رديف اولين فاصله باشد۲ـ به. متر بايد آن نصب ارتفاع
آن پايين لبه كه باشد در۵۰نحوي آمـوزان دانـش شـانه ارتفـاع متوسـط سـطح از باالتر سانتيمتر

باشد نشسته .حالت
پش۱۲ ديوار در بايد ساعت شودـ نصب مدرس ديد جلوي و آموزان دانش سر .ت
كـالس۱۳ بـراي رنـگ انتخاب اسـتـ مهـم بسـيار ابتـدايي مـات.هـاي و روشـن بايـد سـقف رنـگ

حتير.باشد و مات و روشن جانبي سطوح كنگهاي ، روشن آبي رنگاالمكان كم نيلي سبز يا بژ ، رم
نمي. باشد توصيه سياه يا يكدست سفيد رنگ از .شوداستفاده
است۱۴ زرد يا مات سبز سياه تخته براي استفاده مورد گچ رنگ بهترين .ـ

راهنمايي مدارس ١:كالس

عالوه۱ به كالس عرض از نبايد راهنمايي كالس طول باشد% ۵۰ـ بيشتر .آن
تهويـه۲ و نـور مسـائل و محـيط اقليمي وضعيت به توجه با راهنمايي كالس مناسب ارتفاع متـر۴ـ

مي.باشدمي سردسير و مرتفع تادرمناطق را ارتفاع داد۲/۳توان كاهش .متر
راهنمايي۳ كالس درهاي ابعاد :ـ
داخل۳ـ۱ طرف به لنگه يك در عرض۱۰۰الي۹۰ـ .سانتيمتر
داخل۳ـ۲ طرف به لنگه دو در عرض۱۶۰ـ .سانتيمتر
درها۳ـ۳ كليه ارتفاع رواداري۲۰۰ـ با .ترسانتيم+ ۵سانتيمتر
شيشه۴ پنجرهـ ازهاي آن مساحت و باشد نشكن جنس از كالس تجـاوز۶۲۵هاي مربـع سـانتيمتر

.نكند

شماره–۱ تحقيقات۷۳۳۲استاندارد ملي ايرانمؤسسه صنعتي
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پنجره۵ سطح ميـ محل اقليمي وضعيت به بسته كالس ازهاي كالس۲/۰تا۱۲۵/۰تواند سطح برابر
باشد ارتفاعپنجره. متغير در تـا۲/۱الي۱ها كالس سطح از سـق۲/۰متر زيـر نصـبمتـر بايـد ف

.شوند
پنجره۶ باشندـ كالس غرب و شرق سمت در نبايد . ها
پنجره۷ فرم وـ ثابـت آن پـاييني قسـمت كـه باشـد قسمت دو طول در و باشد كشويي است بهتر ها

باشد بازشو تهويه عمل اساس بر آن .بااليي
بايد۸ راهنمايي مدارس در نيمكت يا صندلي ، ميز بين فاصله باشدسانتيمت۵۵ـ .ر
االمكـان۹ حتـي و مـات و روشـن نيز ديوارها و مات و روشن بايد سقف در راهنمايي كالس رنگ ـ

، روشن باشدآبي روشن خيلي سبز يا بژ ، .كرم

شناخت كاراصول كودكان,آيين بازي بازبراي فضاهاي وطراحي يابي ١) :سال۶تا۱( مكان

مي–۱ را كودكان بازي دفضاهاي نمودتوان مستقر ذيل بشرح مراكزي :ر
پاركها-:عمومي ) ۱

خريد- مراكز
ميادين-
فرهنگي- مذهبي–مراكز
تفريحي- توريستي–مراكز

عمومي-۲-۱ نيمه كودك-: مراكز آمادگيمهد و هاها
بهداشتي- درماني–مراكز
هاپرورشگاه-
هاآسايشگاه-
ذهني- ماندة عقب يا معلول كودكان نگهداري مراكز

خصوصي-۳-۱ :مراكز
مجتمع- و همسايگي آپارتمانواحدهاي .هاي

ايمني–۲ مسائل تأمين ضمن بايد كودكان بازي براي شده گرفته نظر در سالمت, بهداشتي, مكان
مكانو از كودكان خيابانآسايش نظير اصليهايي ترمينالپاركينگ, هاي و عمومي خطوط, هاهاي

فرودگاهراه و عمـوميتوالـت, هـاآهن و, هـاي حتـي.. مسـيلها و باشـد مجـاورتدور در المقـدور
يابند استقرار سبز .فضاهاي

كودكان–۳ براي بازي فضاي حداقل ميـز۶تا۱سرانه بـه كـودك۶انسال هـر بـراي مربـع متـر
زمينمي سرانه صورت اين در كه واحـدهايباشد سـاكنين از يـك هـر ازاي بـه كودكـان بازي هاي

حدود به رسيد۱۸/۰همسايگي خواهد مربع .متر

شماره–۱ ايران۳۵۴۶استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
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كودكان–۴ بازي زمين :مشخصات
باشد-۱-۴ كنترل قابل .ابعادش
تپه-۲-۴ تپهحفظ ايجاد و طبيعي مصنهاي .وعيهاي
تپه-۳-۴ شيب ازميزان كمتر بايد مصنوعي .باشد % ) ۷۰يا( درجه۳۵هاي
و-۴-۴ حشـرات جـذب عامـل نبايـد و باشـد مقـاوم فرسـودگي برابـر در بايد زمين پوشش جنس

باشد .آلودگي
باشد-۵-۴ .محصور
كودكان–۵ بازي فضاي دهندة تشكيل :عناصر
و-۱-۵ قرارگيري محصور ثابتفضاهاي بازي كوچكتپه, سايل استخر و شني .هاي
بازي-۲-۵ براي شده كاري چمن فضاي مانند آزاد پرتحركفضاهاي .هاي
استراحت-۳-۵ و نيمكت نصب جهت دار سايه .فضاهاي
زمين–۶ طراحي كودكاناصول بازي :هاي
باشد-۱-۶ حريمي بازي وسايل .بين
بازيمحل-۲-۶ شن ب, هاي سازيخانه, اشكقايم مجسمه و بازي بايـد, هاي نقاشـي آزاد ديـوار

باشد سرسره و تاب چون وسايلي از .دور
گرم-۳-۶ روزهاي در سايه .وجود
توالتآب-۴-۶ و باشندخوريها دسترس در .ها
كندبازي-۵-۶ تحريك كودكان بين را حسرقابت نوعاً .ها

مكان كلي اصول كار وآيين ساختمانيابي بهداشت آموزشيتأمين ١:هاي

ساختمان–۱ در بهداشت از آموزشيمنظور ويژگي, هاي مدارستبيين مطلوب ساز و ساخت هاي
مكان نظر مياز آنها در آسايش كامل شرايط تأمين لحاظ به طراحي و .باشديابي

كاربر–۲ ساير با آموزشي مراكز همجواري تعيين در مناسب ازمعيارهاي عبارتند :يها
آلودگي)  الف از .هااجتناب
صوتي) ب آلودگي از .اجتناب
آلودگي) ج از محيطياجتناب .هاي
درس–۳ كالس براي قبول قابل صداي ميزان بل۴۵حداكثر كـه. اسـت )  db(دسي صـورتي در

از ارتعاشات شود۸۰ميزان بيشتر بل نامناسب, دسي كاربريهاي شدبعنوان خواهد .تلقي
برخـوردار–۴ مناسـب نور و مطلوب طبيعي تهوية از كه باشد جايي در بايد آموزشي فضاي مكان

.باشند

شماره–۱ ايران۳۷۶۳استاندارد صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
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دانش–۵ دسترسي شعاع مدرسهجدول به :آموزان
دبيرستانراهنماييدبستانشرح

دانش مدرسه تا مسكن از فاصله ۵۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰آموزحداكثر
۱۵۲۰۳۰پياده

نقليه ۱۰۲۰۳۰وسيله

مكانيابي زمينه در موجود ١اطالعات

گرفتـه قرار توجه مورد ظرفيت استقرار، مكان همجواري، اصل سه ، آموزشي مراكز مكانيابي جهت
: است
همجواري) الف

كاربري ساير با آموزشي مراكز همجواري تعيين در مناسب ازمعيارهاي عبارتند : ها
آلودگي از هوااجتناب

صوتي آلودگي از اجتناب
محيطي آلودگي از اجتناب

استقرار) ب مكان
عملكرد فعاليت، نوع شناخت گروه در آموزشي مراكز براي استقرار مناسب مكان تشخيص و تعيين

واكنش و كنش ، نيازمنديها كاربري، كه است ميهايي پديد كاربريها ديگر با . آوردآموزشي
حريمعرصه و هاها

همجواريسا :هاير
مسكوني و آموزشي ضـروري(سازگار: كاربري راهنمـايي و ابتـدائي مقاطع در بخصوص

). است
فرهنگي و آموزشي مناسب: كاربري و فاصله(سازگار حداقل بايد همجواري عدم درصورت

باشد داشته ) را
بهداشـتي و آموزشـي آلـودگي(ناسـازگار: كاربري شـيوع منبـع دليـل وهـايبـه ميكروبـي

است ) شيميايي
تجاري و آموزشي نامطلوب: كاربري پيامدهاي آموزشي واحدهاي كنار در تمركز درصورت

دارد پي در را . تربيتي
سـبز فضــاي و آموزشـي مناسـب: كـاربري و سـالم(ســازگار نظــر ايجــاداز و هـوا ســازي

مؤثرچشم فراگيري شرايط بهبود نتيجه در بصري خط آرامش و ) . استانداز

فصل1 دراين استفاده مورد :منابع
كشور- سردسير و مرطوب و گرم اقليم دو كارودانشدر و متوسطه مدارس الگوسازي اول–طرح بر–جلد مكتوبمروري ۸۲خرداد–منابع
پرورشي- و آموزشي فضاهاي مكانيابي ضوابط
سال- کشور مدارس تجهيز و توسعه نوسازی سازمان فنی ۱۳۸۵دفتر
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نقل و حمل ارتباطي شبكه و آموزشي اصـلي: كاربري منابع از نقل و حمل شبكه كلي طور به
مي شمار به هوايي و صوتي آموزشـيآلودگي واحد استقرار مكان انتخاب است الزم بنابراين ، رود

گردد تعيين تحصيلي مقطع براساس مناسب ارتباطي شبكه به توجه . با
دي و آموزشي شهريكاربري تأسيسات آتـش: گر ايسـتگاه ماننـد كاربريها از ،برخي نشـاني

فاصله در بايد كه دارد وجود انتظامي نيروي و پليس جهـتمراكز آموزشـي واحدهاي از معين هاي
باشند گرفته قرار . امدادرساني

خواهد:ظرفيت) ج نياز مورد سطوح كننده تعيين اساسي عامل يك عنوان به مكاني كـهظرفيت بـود
آينـده توسـعه و حـال شـرايط در شـده تعيين فعاليتهاي جوابگوي بايد زمين سطح و ابعاد و اندازه

دانـش. باشد جمعيـت تـراكم و دسترسـي شـعاع بـه توجه با ناحيه هر تحصـيلي،كه افـت ، آمـوزان
مي ، آموزشي سياستهاي در سني تعيـينهرمهاي را آموزشـي مكـان نيـاز مورد ظرفيت تعداد توان

. نمود
شود گرفته نظر در مكانيابي در بايد زير موارد . همچنين

اقليمي و طبيعي شرايط به توجه با آموزشي فضاهاي مكانيابي
دسترسي شعاع به توجه با آموزشي فضاهاي : مكانيابي

پياده دسترسي
سواره شهردسترسي ترافيكي شبكه با آموزشي مكان دسارتباط بهامكان مناسب ترسي

آتش ، اورژانس مانند نقليه وسايل براي ومدرسه ... نشاني
ترافيكي شبكه با ارتباط دانشعدم سالمت و ميايمني ايجاب مقاطع بعضي در ازآموزان نمايـد

ننمايند استفاده پرترافيك دسترسي . شبكه
زمين شكل و عوارض با ارتباط در آموزشي فضاي . مكانيابي

شهريم منظر با ارتباط در آموزشي فضاي . كانيابي
زمييآ انتخاب نامه :   نين
وضع:کيماده بودن مالکيمشخص زميت آنيت کاربری ونوع سازمان(ن نام آموزشيبه ادارات ا

) وپرورش
يکتبصره زم : ماده روی بر فضا نوع هر غينهاياحداث نامـه اقـرار صـورت بـه کـه ،يـی رسـمی ر

زماستشهاد موقت واگذاری ، عمليمحلی شرط به واگذاری ، شهری نهاين از قبل و مبلـغيات شدن ی
طب منابع باشديعیيتوسط می ممنوع خانه دفتر در ثبت بدون اهداء .ا

دو جهات:ماده تمام از باشد بالمعارض
سه اقل: ماده مطالعات به توجه وتعيبا باييمی باد جهت زمـين داشـت توجـه انتخـيد مسـن در ريابی

شـم ،مواد کارخانجات دود مثل زا آلودگی شـهریيايعوامل ها،فاضـالب زبالـه تجمـع محـل ی،بوی
دارای، ،محلهـای آجرپـزیقبرستان،کشتارگاه هـای ،کـوره خانـه ،دبـاغ صـوتی،مرغداری آلـودگی
بنزي،ت پمپ ، ،گورستان ويمارستان .نباشد...... ن

چهار حريرعا: ماده رويت قانونی های مرزم ، فصلی های ودري،دريدخانه استيا الزامی .اچه
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پنچم شرب: ماده قابل آب خصوص در مجموعه استفاده شهر( امکان کشی لوله روسـتايشبکه ) ا
و است چشمهالزامی ، چاه آب از لحـاظياستفاده بـه منطقـه بهداشـت اداره از مجـوز اخـذ با قنات ا

بيم استيکرو .ولوژیضروری
شش سراسریدا:ماده شبکه برق بودن را
هفت تسه:ماده از استفاده مخابراتیيامکان شبکه الت
هشت گاز: ماده سراسری شبکه از استفاده امکان

نه نبايزم: ماده انتخابی وسين پست اراضی در گيد باشديل شده واقع . ر
ده ش:ماده وحداکثر۳بيدارای باشد۱۵درصد .درصد

پ:ازدهيماده زميداز روانی باشديده بدور .ن
دوازده وسيزم: ماده باتالقی گينهای طغيل معرض در که سالير آبيان وسـطح دارنـد قـرار آب انه

ازيرزميز کمتـر آب سـطح سـال فصول اکثر ودر باشند می عمده فصلی نوسانات دارای آنها در نی
زم) ۸۰( سطح متری نيسانتی مناسب احداث برای دارد قرار  .   ستندين

س ومس: زدهيماده فصلی،بيمحور های رودخانه زارهايل بوته زارها، استپيشه نواحی مهيونياانبوه
نواح که کشور حاشسيوياستپی در کويعی ايه گيرهای می بر در را بيران وجود آنها ودر شـهيرد

گ جلو در ازجريزارها ناشی مخرب اثرات از کوانيری وحيبادهای دارند اساسی نقش ازری فاظـت
مح سالمت لحاظ به زيآنها ازيط هـا بوتـه کردن وخارج است ضروری سسـتینيزمـست موجـب

ا وبرای شده بوديخاک نخواهد مناسب ساختمان .جاد
چهارده مسيزم: ماده در واقع فرانينهای وپالئو لغزنده طبقات ها گسل گذشـته( ر ال) رانشـی هيـ،

هک آ خاکريهای ، سست ونمکی وناپايوشـزهاي،گچی سسـت هـای نـشيـب را معـرض در کـه دار
وا داشته قرار خاک طبقات ونشست ديولغزش واحداث طرح مستلزم آنها در ساختمان وارهایيجاد

ز استيحائل نامناسب باشند می خاک فرسودگی ودجار بوده .  اد
پانزده نبايزم:ماده محلهاين مجاورت در ريد احتمال که وجوديی وبهمن کوه داشتهزش قرار دارد

.  باشد
شانزده بايزم:ماده خاين ازحررد هوايج کابلهای وزميم باشديی برق قوی فشار .نی

شانزده ماده کل:  تبصره نزدياحداث وپرورشی آموزشی های فضا ضمنيه قوی فشار برق به ک
حريرعا بايت تعاريم به توجه با حريستی آن مختلف درجهيف شودانج۲ودرجه۱م .ام

هفده بايزم:ماده حرين از خارج باشديد رسانی گاز وفرعی اصلی خطوط .م
هجده زم: ماده کنار در وپرورشی آموزشی فضاهای مسـينهاياحداث کنـار در که لولـهيی عبـور ر
سرا نفتسهای خيرسانری فاصله با زيحتی باشديلی می ممنوع .اد

نوزده وتوپيزم: ماده عوارض دارای هزن که نامناسب سازيوگرافی آماده های بـريزينه در را اد
نباشد داشت .خواهد

ب ومناسبينهايزم: ستيماده صاف سطوح دارای که تجميی برای وفضـایيـکپارچه سـاختمانها ع
ب زميارتباطی ننهاين مناسب . ستندينباشند
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ب ويماده وجانمـا: کيست دسترسی نظر زمـياز طرحهـایيی اسـاس بـر کـهن اسـت الزم مصـوب
ته تايکروکی وبه شده ذييه مراجع برسديد .صالح

ب ودويماده زميحر:ست اطراف در موجود احتمالی راههای قانونی های اسـتعالميم اخـذ از بعـد ن
زميرعا قطعی ابعاد تا شود گردديت مشخص اصالحی از پس .   ن

ب وسهيماده از: ست ذيهرداریشاستعالم ادارات اربيا لحـاظ بـه زمـيـط گـردد مشـخص کـه نين
فصلی طرح شهرياآيدرمحدوده مسينده باشديا نشده واقع ارتباطی بزرگراههای .  ر

ب وچهاريماده نزديزم: ست مسين ودر آبريک های حوضه قـرارير هـا ورودخانـه واصلی فرعی ز
متروکه ش نبا وباتالقی داينداشته باشديا می مردود ر

ب وششيماده وبقاينهايزم: ست دستی خاک عمق که بزایيی آنها در باشديباله سازی پی حد از ش
ساختمان احداث باشدبرای نمی مناسب

ب وهفتيماده زميزم: ست های پست با همجوار تاينهای مورد قوی فشار نيينی .ستنديد
ب وهشتيماده زيزم: ست منابع جلوی در شده واقع کهيرزمينهای شهر آب پانی عمق همييدر تر ن

گرد نيواقع مناسب ساختمان احداث برای اند .ستنديده
ب نهيماده و تايمز: ست مـورد سـاختمان احـداث مناسـب شـهرها القعر خط در شده واقع دييـنهای

. ستندين
سی گرد: ماده واقـع شـهرها سوخت مخازن کنار در ساختمان باشـديـاحداث مـی ممنـوع انـد .   ده

و سی زم: کيماده روی ساختمان درياحداث سـواحل کنـار در شـده واقـع ،يـنهای اسـت ممنـوع ا
استفادهيبارعا نحوه ضوابط زمت درياز آب آمـدن بـاال خطـر معرض در واقع بـريـنهای خـزر ای

ا ومعماری شهرسازی عالی شورای مصوبات رعارانياساس دريبا ممنـوع ساختمانهای فهرست ت
ترازيز ساح-۲۲ر دراراضی وحريلی خزر تعيای های نييم وزارت توسط شده پـذيـن امکـان ريرو

ن وزارت از استعالم کشور جنوبی نواحی وبرای رعايبوده مورد در پيرو اجباری کد ،يت آب شرفت
،دريحر رودخانه افقی ودريم دريا سـطح از ارتفـاع کـد شـدن مشخص ودريـاچه وزميا نهـایياچـه

نزديحاش ها رودخانه ديه به تعيک برای سدها الزامـیييواره آب سـطح از شـده تمـام کف رقوم ن
.است
درجهيحر وبرپا :    ۱م بنا واياحداث اردوگاه زراعـتيی وفقـط بـوده ممنـوع کلـی طـور به باغ جاد

باشد می مجاز .فصلی
درجهيحر م : ۲م درختان با ودرختکاری فصلی وايزراعت باشـد مـی مجـاز کـم ارتفاع با جـاديوه
نه وزارت از قانونی مجوز خذ ا بدون بنا نه باشديرگو می ممنوع .  رو
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طراحي آموزشي«-ضميمه ساختمانهاي طراحي ١»ضوابط

شود. ۱ پرهيز كف در صيقلي و صاف مصالح بردن كار به . از
باشندپنجره. ۲ كردن تميز قابل سادگي به تا شوند باز داخل به بايد . ها
پنجره. ۳ براي حفاظ استهانصب الزم طبقات طـوري. در بايـد حفـاظ ايـن همكـف طبقـه در

باشد ميسر پنجره از فرار امكان اضطراري مواقع در كه شود . طراحي
پـيش. ۴ بهداشـت مربـي اتـاق يا و مدرسه دفتر نزديكي در اوليه كمكهاي بـهاتاق شـود بينـي

طبيعي نور از كه اوليـ،طوري كمكهـاي تجهيـزات ي برا كافي فضاي و برخـوردارتهويه ه
. باشد

توالت. ۵ خارجي ديوار روي بايد برق شودكليدهاي نصب طـرف. ها بـه است بهتر توالتها در
شوند باز .  بيرون

آموزشي فضاهاي : ضوابط
مـيپنجره. ۱ بـاز خـارج طرف به كه مورب بازشوهاي داراي حادثـههاي و خطرنـاك شـوند

مي لوال. باشندآفرين موارد از بسياري خردر مـيها شكسته يا و سـقوطاب خطـر و شـود
مي . نمايندايجاد

ارتباطي. ۲ راهروهاي حرارت درجه آن۱۴حداقل حـرارت درجه حداكثر و سيلسيوس درجه
باشد۳۵ . درجه

نباشد. ۳ مرور و عبور مانع تا باشد گودي در بايد تهويه دستگاههاي و . رادياتورها
از. ۴ كمتـر مسـاحت بـا اتاقهـاي براي در صـندليمت۵/۶عرض اسـتفاده مـورد يـا و رمربـع

از كمتر نبايد باشدسانتي۶۱چرخدار . متر
باشد. ۵ مانع بدون خروجي راهروي عرض نصف حداقل بايستي در بازشدن . هنگام
بررسي. ۶ و صندليتحقيقات از استفاده نيمكـتها جـاي بـه را نفـره تـك چنـدنفرههـاي هـاي

مي . كندتوصيه

شماره1 كشور۲۳۲نشريه ريزي برنامه و مديريت سازمان

۹۳

www.easyarc.org





مدارس معماري بر چهارگانه اقليمهاي ١: تأثير

سرد :اقليم
اقليمي :ويژگي

تابستان در آن بودن مناسب و زمستان در هوا شديد نسبتاً يا شديد .برودت
حرارتي :نيازهاي

در ساختمان گرمايش اقليم اين است۸يا۷نياز تحصيلي سال از .ماه
طراحي :راهبردهاي

خ- انرژي دريافت نظر جهتاز تاورشيدي جنوب مناسب۳۰هاي شرقي جهتدرجه و ۳۰هايترين
جهات ترين نامناسب شمال تا غربي .ميباشددرجه

درايـام- شـمالي وجبهه سال ايام درتمام شرقي جبهه آن از وبعد آن به نزديك وجهات غربي جبهه
نامناسبند سـرويس.سرد بـه بايد جهات اين به رو فضاهاي وبنابراين ويـا...،انبار يابـد اختصـاص

شود پوشيده مجاور ساختمانهاي ويابوسيله فرورفته زمين در .اينكه
جهت- زماني سرد بادهاي كنندگي خنك تأثير كاهش نظر زاويـهمناسبياز جهت آن در كه است تر

از كوچكتر باد وزش جهت امتداد و ساختمان اصلي نماي از۴۵بين كوچكتر ترجيحاً حتي و درجه
ب۲۲ .اشددرجه

برف- و سرد مناطق ايجـاددر رطوبت نفوذ برابر در مقاوم كامالً بامهايي بتوان كه صورتي در گير
پيش صورت در و مناسبترند مسطح بامهاي نظرنمود از ايمني مسائل به بايد شيبدار بامهاي بيني

قنديلطرخ يخسقوط يا يخ داشتهاي توجه بام آبروهاي دهانه .زدگي
شــيبد- هــاي دوطرفــهدرســقف ودرســقفهاي ، جنــوب روبــه شــيب جهــت مناســبترين ، يكطرفــه ار

است وغرب شرق روبه ،شيبهاي جهات .،مناسبترين
كمتـرين- از بايـد سقف شيب زاويه ضرورت صورت ودر نيست مناسب شمال روبه باشيب سقف

كمتر درظهرزمستان خورشيد تابش باشدزاويه قائم به نزديك عكس به .ويا
نبا- حياط باشدطول كمتر درجنوب واقع ساختمان ويا ديوار ارتفاع برابر دو از .يد
نيست- مناسب بام هاي لبه در دار سايه انداز دست .ايجاد
جمعمي- از خورشيدكنندهتوان انرژي كرد) گلخانه(هاي .استفاده
سقف- از شيشهاستفاده آفتابهاي بخشهاي در تابسـتانپيش(گيراي در آن تهويـه يضـروربيني

)است
گـرم- ماههـاي در بنا با همجوار سبز فضاي از،ايجاد سـرد ماههـاي در و داده كـاهش را خشـكي

مي جلوگيري مضر بادهاي .كندبرخورد
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ساختمان- اطراف سطوح از بازتاب بوسيله انعكاسي انرژي از منعكس(استفاده مصالح از بااستفاده
ها پنجره مجاور افقي سطوح روي )كننده

يخروآبتعبيه- از ديوارها يا و سقف اسكلت داخل ميدر جلوگيري آن .نمايدزدگي
است- كوران از جلوگيري براي مناسبي حل راه ورودي فيلتر .تعبيه
سرد- هواي و باد ورود از جلوگيري نتيجه در ورودي حداقل .ايجاد
شود- انتخاب مربع به نزديك بايد ساختمان .شكل
طبقات- در بناها اين،ايجاد استمناسب .اقليم
اتـالف- كاهش براي مناسبي روش ساختمان بدنه با برخورد كردن كم و سقف توسط باد انحراف

مي .باشدانرژي
شد- خواهد انرژي اتالف سبب زيرا كنيد، اجتناب اقليم اين در پيلوت احداث .از
بهره- باز باشدفضاي آفتاب تابش از .مند

پنجره سايهاندازه و :بانها
پنجره شوداندازه انتخاب بزرگ خورشيدي انرژي از استفاده جهت در است بهتر پنجـره. ها احـداث

اسـت مناسـب جنوب جهت در فضا عمق به تشعشعات نفوذ براي پنجـره. بلند مسـاحت هـرو هـاي
مي حدودكالس يـا۳۰تواند خـارجي نماي مساحت گرفتـه۱۵درصد نظـر در آن مسـاحت درصـد

بيشتر. شود در اقليم اين سايهدر به نيازي حرارتي شرايط با ارتباط در بايـدنقاط تنها و ندارند بان
اندازه پيشبه باشنداي باران مقابل در پنجره محافظت به قادر كه شوند .بيني

خارجي سطوح رنگ و ساختمان :مصالح
كـردن- انبـار بـراي كـف و سـقف ديوارهـا، در باال چگالي و حرارتي ظرفيت با مصالح از استفاده

گيرد قرار مدنظر بايد شب در آن از استفاده و روز در خورشيد .انرژي
اليه- از ديوارها اين حرارتي مقاومت افزايش شـودبراي اسـتفاده حرارتـي عـايق عـايقاليـه(هاي

باشد خارجي جدار به باشد) نزديك صلب ازنوع بايد بام حرارتي عايق از. و جلـوگيري منظـور به
دي در داخلي حرارت داخلـيجذب سـطح اسـت بهتـر بنـائي مصـالح از اسـتفاده صورت در وارها

شود پوشيده مشابه مصالح يا و فيبر نئوپان چوب قبيل از سبك مصالح با سـطوح. ديوارها رنگ
ا بهتر باشخارجي تيره به متمايل يا تيره .دست

باراني :اقليم
اقليــــوي :ميـــــژگي

م درياي بين محصور اقليمي گروه رشتهاين و جهـتازندران همـين بـه اسـت البـرز مرتفع كوههاي
مي مرطوب و معتدل هوائي و آب شرايط داراي اقليم اين در واقع هـوانقاط بـاالي رطوبـت و باشند

ويژگي از وقـوعيكي و اقلـيم ايـن هـوائي و آب ويژگيهـاي از ديگـر يكـي است گروه اين اقليمي هاي
بـاال و سال ماههاي كليه در وبارندگي هـوايي و آب شـرايط اسـت سـاالنه بارنـدگي ميـزان بـودن

جلـوگيري و بارنـدگي برابر در ساختمان محافظت اقليم اين در آموزشي فضاهاي حرارتي نيازهاي
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گرم از جلوگيري و سرد مواقع در درس كالسهاي در شده ايجاد حرارت اتالف فضـاهااز اين شدن
موا بعنوان را تحصيلي سال گرم ماههاي اقلـيمدر ايـن معمـاري طراحي در اهميت حائز معرفـيرد

.نمايدمي
حرارتي :نيازهاي

نمي اقليم اين در سال سرد ماههاي در بخصوص ماهها اكثر در آسمان بودن ابري دليل بـربه توان
زمسـتان فصل در داخلي فضاهاي گرمايش دليل همين به داشت تأكيد خورشيدي انرژي از استفاده

نيازها از مـييكي بشـمار اقلـيم ايـن در حرارتي عمده هـواي بـاالي رطوبـت بـدليل همچنـين و رود
صورت به درس كالسهاي حرارتي شرايط تعديل امكان و تحصيلي سال گرم ماههاي در بخصوص

بهره داخلي فضاهاي در كوران ايجاد با نيازهايطبيعي از ديگر يكي بعنوان نيز هوا جريان از گيري
آم فضاهاي ميحرارتي مطرح .شودوزشي

طراحي :راهبردهاي
جهت- خورشيدي انرژي كسب نظر از اقليم اين تا۱۵هايدر غربي جهـات۳۰درجه شرقي درجه

مي محسوب .شوندمناسبي
ساختمان- پالن و فرم اقليمي شرايط با سازگاري نظر از گروه اين نحويدر به بايد آموزشي هاي

بهرهپيش امكان كه شود ابيني برابـرگيري در اصـلي نماهـاي محافظت و منطقه مناسب بادهاي ز
اقليم اين در مناسبي الگوي يكطرفه ساختمانهاي كلي طور به سازد فراهم را باران با توأم بادهاي

مي شمالمحسوب سمت در دسترسي راهرو و پالن جنوبي قسمت در كالسها است الزم و شوند
پيش شودآن .بيني

د- بارندگي وجود پـيشبدليل ساالنه بارندگي ميزان بودن باال و سال ماههاي كليه بامهـاير بينـي
است ضروري تند شيبي با .شيبدار

قسمت- در را دوم دست دهيدفضاهاي قرار خارج هواي مجاور و(هاي پله ، انبار كمد، تا...) نظير
شود جلوگيري انرژي اتالف .از

آموزشي- جمعي) كالسها(فضاهاي فضاهاي آفتـاب) اجتماعاتهال(و بـه رو جهت در است بهتر
گيرند .قرار

سقفپيش- بـرايآمدگي بـاران مقابـل در ساختمان سقف تا دهيد، ادامه ساختمان اطراف در را ها
نمايدبدنه عمل چتر صورت به .ها

نيم- سرپوشـيدهفضاهاي حتماً و ، گيرند قرار تابستاني و بهاري غالب بادهاي جهت در بيرون باز
باشندگردن مناسب كودكان آمدن گرد براي تا .د،

زمـين- طبيعي عوارض و گياهي پوشش وسيله به ساختمان با زمستاني مضر بادهاي برخورد از
نمائيد .جلوگيري

مقابـل- در را آن رطوبتي عايق با حتماً و ، شوند گرفته نظر در بازشو بدون غرب جبهه ديوارهاي
كنيد عايق .رطوبت
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م- در ورودي مشـبك،چنانچه ديوارهـاي احـداث بـا را آن دارد قـرار زمستاني مضر بادهاي قابل
نمائيـد محافظـت ورودي طراحي يا و گياهي بـاد. پوشش جهـت بـه كـردن پشـت حالـت بهتـرين

.باشدمي
رطوبـت- زيـرا كنيـد، پرهيـز رطوبـت كـردن كمتـر براي جاگلي و گل ازنگهداري فضاها داخل در

مي ايجاد فضاها داخل در .نماينداضافي
جبهـه- در بازشوها احداث واز مشـكل آن تـابش از جلـوگيري زيـرا كينـد جلـوگيري غـرب هـاي

ميهم مزاحمت ايجاد غرب جبهه در باران كج .نمايدچنين
نمـود- ممانعت بايد باز نيم فضاهاي زير در مرطوب و گرم هواي كردن محبوس هـايسـايبان. از

كننده تهيه هستندمشبك مناسبي .هاي
وپوش- شـبانه تشعشـع از و شده گرما شدن محبوس سبب ديوارها نزديكي در متراكم گياهي ش

مي جلوگيري فضاها شدن .نمايدخنك
پنجره- مياز تهويه باال و پائين از كه شودهائي استفاده براحتـي. گردند داخـل بـه هـوا جريـان تا

نمايد .نفوذ
شدهپنجره- محبوس گرم هواي تهويه براي زيرسقفي مناسـبهاي بسـيار سـقف باالي قسمت در

.هستند
پنجره- جزئيات زياد رطوبت پنجرهبدليل شوند، طراحي تعرق با مقابله براي بايد جدارهها دو هاي

هستند مناسب اقليم اين .در
پنجره سايهاندازه و :بانها

پنجره وظيفه ترين دعمده فضاهاي حرارتي شرايط تعديل اقليم اين در ساختمان طريـقهاي از اخلي
پنجـره اسـت الزم ارتبـاط اين در است داخلي هواي تعويض و فضاها اين در هوا جريان هـايايجاد

پيش شو باز كامالً و پنجرهوسيع اندازه است بهتر اما شوند ازبيني يـا۴۰ها نما مساحت ۲۰درصد
نكند تجاوز كالس مساحت .درصد

محافظتسايه بدليل بام جلوآمدگي و ازپنجرهبانها عناصري چنين و است الزم بارندگي برابر در ها
پنجره روي بر سايه ايجاد بودنظر خواهند جوابگو نيز سال گرم مواقع در .ها

خارجي سطوح رنگ و ساختمان :مصالح
ديوارهاي و بام است الزم ساالنه بارندگي مقدار بودن باال و هوا بودن مرطوب بدليل اقليم اين در

ساخ پيشخارجي بارندگي برابر در مقاوم مصالح از شوندتمان بهتر. بيني داخلي ديوارهاي مصالح
گردد پوشيده مصالحي چنين با آنها سطح حداقل يا باشد كم حرارتي ظرفيت داراي .است

مكانيكي :سيستم
پائينبه بهـرهدليل امكـان عدم و زمستان فصل در هوا دماي دربودن خورشـيدي انـرژي از گيـري

پيش آموزشي، فضاهاي سيستمگرمايش گرمبيني دليل به و است ضروري مكانيكي كننده گرم هاي
پنكه تحصيلي، سال گرم فصل در هوا كالسبودن براي سقفي بودهاي خواهد مفيد كامالً .ها
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گ خشكاقليم و :رم
اقليمي :ويژگي

است آورده بوجود اقليمي گروه اين در را گرمي نسبتاً اقليمي شرايط ، كوير به نزديكي و كم . ارتفاع
است محدود بارندگي ميزان و پائين كلي بطور هوا رطوبت حرارتـي. همچنين نيازهـاي بـه توجـه با

پنجـره روي بـر سايه ايجاد اقليم، اين در درس بهـرههـاكالسهاي و، خورشـيدي انـرژي از گيـري
عمـده ، سال سرد مواقع در كالسها در شده ايجاد حرارت اتالف از طراحـيجلوگيري مـوارد تـرين

.است
حرارتي :نيازهاي

هـم و سـرد شرايط هم اقليم اين در تحصيلي سال طول در هوا حرارتي شرايط تغيير دليل به گرچه
مشكل بدليل اما دارد وجود گرم پرهزينهشرايط و بودن گرمـايش،تر بـه نسـبت سـرمايش بودن تر

عمده گرم مواقع در درس كالسهاي استسرمايش سرد فصل در آن گرمايش از صـورت. تر هر در
در گرمايش به هم و تحصيلي سال گرم مواقع در سرمايش به هم اقليم اين در واقع درس كالسهاي

دارند نياز تحصيلي سال سرد .فصل
:طراحيراهبردهاي

تحصـيلي- سال گرم مواقع در خورشيدي انرژي حداقل كسب جهت در بايد ساختمان اقليم اين در
جهت شود مستقر تحصيلي سال سرد مواقع در آن حداكثر دريافت شـرقي۳۰و۱۵هايو درجه

جهتمناسب استقرار جهات جهـت۱۵هايترين و نامناسـب شمال تا غربي ۶۰تـا۳۰هـايدرجه
غربي ميدرجه محسوب اقليمي گروه اين در استقرار جهات .شوندنامناسبترين

انتخـاب- جهتـي قبول قابل جهات ميان از و شود توجه غبارآلود بادهاي وزش جهت به است الزم
نباشند بادها اين مؤثر حوزه در كه .شود

شـرقي- محـور طـول در كـه متـراكم و فشـرده پالنهاي اقليم اين يافتـه–در گسـترش نـداغربـي
شوندپيش .بيني

ساختمان- ارتباط اين كالسدر ساختمان نوع اين در هستند مناسبي الگوي طرفه دو دوهاي در ها
مي قرار متقابل داردنماي قرار كالس رديف دو اين بين كه راهرويي از آنها به دسترسي و گيرند

مي .گيردصورت
پنجره- نمائيداز استفاده كوچك جداپنجره. هاي دو استهاي مناسب اقليم اين در .ره
استسقف- مناسب بسيار خالي جدار با دوجداره .هاي
كنيد- اجتناب سقفي نورگيرهاي احداث .از
ديواررنگ- و سقف براي روشن استهاي .مناسب
نمائيد- استفاده خنكي ايجاد براي آب سطوح .از
تراس- و بالكن كنيداز استفاده زيرين طبقه در سايه ايجاد جهت .ها
خارجا- در هم و داخل در هم گياهي پوشش نمائيد) پذيرخزان(ز .استفاده
گود- باغچه(حياطهاي مي) گودال حفظ خود داخل در روز طي در را شب .كندخنكاي
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نميجداره- صورت آنها طريق از حرارت تبادل و هستند عايق خاك به چسبيده .گيردهاي
شود- استفاده شرق و جنوب و شمال جهات .از
استحيا- اقليم اين ويژگيهاي از فواره و حوض و سايه .طهاي
ايجاد- بر عالوه تابستان در آب حوض و گياهي پوشش همراه به ساختمان داخل در پاسيو احداث

مي كاهش نيز را دما ، .دهدرطوبت
پنجره سايهاندازه و :بانها

مي پنجرهتوصيه مساحت بهشود نزديك يـا۳۰ها نمـا مساحت كـالسد۱۵درصد مسـاحت رصـد
شودپيش سايه. بيني عمده وظيفه ، اقليمي گروه اين پنجرهدر پنجـرهبان روي بر سايه ايجاد ، هـاها

است آبان و مهر ماههاي .در
خارجي سطوح رنگ و ساختمان :مصالح

توليـد حرارت انتقال كاهش ساختمان خارجي جدارهاي ساختماني مصالح عمده وظيفه اقليم اين در
د زيـادشده اقلـيم ايـن در هـوا دماي روزانه نوسان چون است داخلي فضاهاي به خارجي سطوح ر

روشـن خـارجي سطوح رنگ و باشند كافي حرارتي ظرفيت داراي داخلي ديوارهاي است الزم است
شود قـرار. انتخاب خـارجي سـطح نزديـك در را عايق اين و باشد عايق داراي بايد ساختماني جدار

.دهيد
مك :انيكيسيستم

نيازهـاي تـأمين بـراي و تحصـيلي سـال گرم و سرد فصل دو هر در بحراني شرايط وجود دليل به
پـيش مطلـوب، حـد در درس كالسـهاي حرارتـي شـرايط حفـظ و آموزشـي فضاهاي بينـيحرارتي

گرمسيستم و كننده خنك استهاي ضروري .كننده

مرطوب و گرم :اقليم
اقليمي :ويژگي

عرضج و كم حوزهارتفاع با همجواري همچنين پائين، آبغرافيايي بزرگ دريايخليج(هاي و فارس
اسـت) عمان آورده بوجـود اقلـيم ايـن در را سختي بسيار هوائي و آب عمـده. شرايط ايـناز تـرين

است تابستان فصل در مرطوب و گرم بسيار هواي منـاطق. ويژگيها اكثـر در را شـرجي شرايط كه
مي بوجود اقليم در. وردآاين كالسـها، شـدن مرطـوب و گـرم از جلوگيري فوق، شرايط به توجه با
عمده گرم استماههاي اقليم اين جهت طراحي در مورد .ترين

حرارتي :نيازهاي
رطوبتعمده كاهش يا زدائي رطوبت و سرمايش اقليم، اين در آموزشي فضاهاي حرارتي نياز ترين

در فضاها اين ت۸تا۵در سـال از اسـتمـاه فصـل. حصـيلي در درس كالسـهاي حرارتـي شـرايط
مي قرار آسايش شرايط محدوده در طبيعي طوري به آموزشـيزمستان فضـاهاي دليـل بـه و گيرد

ندارند گرمايش به نيازي اقليم اين در .واقع
طراحي :راهبردهاي
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ساختمان- پالن آسازماندهي شـديد تـابش تـأثير كـه باشـد نحوي به بايد آموزشي بـرهاي فتـاب
بهره امكان و رسانده ممكن حداقل به را ساختمان خارجي تعديلجدارهاي و هوا جريان از گيري

سـاختمان رابطـه ايـن در سـازد فـراهم را درس كالسهاي حرارتي الگـويشرايط يكطرفـه هـاي
هســتند دسترســي. مناسـبي راهـروي و شــمال سـمت در كالســها اسـت الزم الگــوئي، چنـين در

غيرمحص پيشبصورت پالن جنوب سمت در شودور .بيني
ساختماني- تراكم سايت طراحي خرد(در اقليم مـي) در دمـا افـزايش از. گـرددسـبب سـايه ايجـاد

مي دما .كاهدافزايش
است- ضروري اقليم اين در دما كاهش براي باز فضاهاي و بنا اطراف تهويه .امكان
ته- و بوده كمتر تابش دريافت جهت در بايد بنا باشدمشكل پذير امكان آن .ويه
مي- بنا شكل جمـعبا بـراي بيـرون بـاز فضاهاي از و كرده سايه ايجاد دانـشتوان آمـوزانشـدن

نمود .استفاده
مي- حرارت توليد كه و(كنندفضاهايي آبدارخانه و قـرار...) آشپزخانه ساختمان فضاي از بيرون

.گيرند
سرپوشيده- باز نيمه فضاهاي تهويهاز امكان ميكه است ميسر فضايآن عنوان به آموزشيتوان

درس( كرد) كالسهاي .استفاده
شـرق- و غـرب طرف به سطوح و شود گرفته نظر در جنوب و شمال طرف به ساختمان گسترش

باشد .حداقل
مـي- زيـاد بسـيار دماي ايجاد آسفالت يا بتن نظير ساختماني سطوح باز فضاهاي ايـن. نمايـددر

ن حد در بايد انـرژيسطوح كسـب از تـا ، گيرنـد قـرار سـايه در حتمـاً و شوند گرفته نظر در ياز
شود پنجره. جلوگيري نزديكي و ساختمان مجاورت در سطوح اينگونه ايجاد نمائيداز احتراز .ها

مي- تهويه و دارند قرار سايه در كه مركزي حياطهاي راهاحداث ميرسـدگردند نظر به مناسبي حل
ا تابش عام طور گرددبه حذف بايد فضاها .ز

ميبانسايه- طراحي سايه ايجاد براي كه فـراهمها داخـل به را هوا جريان ورود امكان بايد شوند
.نمايد

فضاهاي- بازسقف نفـوذنيمه از سـايه ايجـاد عـين در زيـرا ، شـود گرفته نظر در مشبك بيرون
نمي جلوگيري هوا با. كندجريان سبك مصالح از بايد سقف درمصالح انرژي شدن انبار از تا شند

شود جلوگيري مناسبند(آن بسيار آنها نزديك يا و حصير ) .چوب،
شود- طراحي داخل از و سقف روي از زير، از تهويه ماكزيمم براي بايد .بنا
مي- نيز تغيير قابل ديوارهاي شونداز برداشته گرم مواقع در نمود استفاده خنكوتوان مواقع در

گردند .نصب
سقف- آيدارتفاع بوجود باال قسمت از تهويه امكان و بلند .ها
مي- كاشته باد جهت در كه زا رطوبت ايجـاددرختان و آورده سـاختمان داخل به را رطوبت شوند

مي .كنندناراحتي

١٠٠



كرسي- همارتفاع ، شود انتخاب زياد زمين سطح از سـاختمانچيني داخلـي ارتفـاع ازدياد با چنين
س تهويه پنجرهامكان از آيداختمان بوجود زيرسقفي .هاي
پنجره سايهاندازه و :بانها

بهره امكان چون اقليمي گروه اين بعضيدر در كالسها حرارتي شرايط تعديل در باد وزش از گيري
پنجـره دارد وجـود تحصـيلي سـال ماههاي طـرقاز از باشـند كوچـك نبايـد درس كالسـهاي هـاي

پنجرهپيش مبيني بزرگ كالسهاي داخل هواي شدن گرم سيستمهايوجب برودتي بار افزايش و ها
مي كننده ميخنك توصيه دليل همين به پنجرهشود مساحت ازشود يـا۴۵ها نما مساحت ۲۴درصد

نكند تجاوز كالس مساحت .درصد
پيش پنجـرههمچنين روي بر كامل سايه ايجاد منظور به بان سايه ماهبيني در و ديوارهـا و هـايهـا

است ضروري امري تحصيلي سال .گرم
خارجي سطوح رنگ و ساختمان :مصالح

پيش اقليم اين اليهدر ساختمانبيني خارجي جدارهاي مصالح در حرارتي عايق استهاي . ضروري
مـي توصـيه باشـد داشـته انـدكي حرارتي ظرفيت است الزم ساختمان داخلي رنـگديوارهاي شـود

ش انتخاب روشن خارجي .ودسطوح
مكانيكي :سيستم

گرم سيستم به نيازي اقليم تهويـهاين سيسـتم فضـاها ايـن در نياز مورد سيستم تنها و ندارد كننده
سيستم يا خنكمطبوع استهاي مشابه .كننده
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ساختمان در زا آسيب ١مدارسعوامل

كالس فضاي به ترتيب به آموزشي فضاهاي به وارده آسيب بيشترين كلي طور تجهيزات, به
مي, كالس مدرسه سبز فضاي و كالس خارج .باشدتجهيزات

دانـش سـوي از آسـيب كمتـرين مـوارد اين تمام سـويدر از آسـيب بيشـترين و ابتـدايي آمـوزان
استآمدانش دبيرستان و راهنمايي مقطع .وزان
كنند–٢ استفاده همزمان طور به مصنوعي و طبيعي نور از مدارس كه است آن .مطلوب
نيكمت–٣ براي جنس است, هابهترين آهن و چوب .تركيب
دانش٤/٢٣–٤ استفاده صحيح فرهنگ نداشتن زا آسيب عوامل صد ازدر مدرسـه اوليـاي و آوزان

.استوسايل

عنوانچكيده-۱ با تحقيق از ساختمان« اي در زا آسيب ١٣٨٤خرداد» مدارسعوامل

 



آموزشي فضاهاي مدارسو طراحي در نوين ١: روشهاي

مدارس–١ معماري فضاي در كيفي تحول بروز راستاي معمـاري, در طراحـي در پيشگام گرايش
كه است آن ومدارس اثاثيـه از استفاده با و شده ساخته عمومي و كلي منظورهاي براي ساختمان

مي و دهند آرايش خاص منظور براي را آن بار هر پيشتجهيزات كالستوان آينده در كه كرد هابيني
كوسنصندلي,  و كمتر بيشترها بيشـتر, ها آموزشـي وسـايل و كمتـر ميـز و بيشـتر اعـالن تختـه

خواهد .شدمتداول
بخشساختمان به كمتر آتي مدارس اتاقهاي و مختلف شدهاي خواهد تقسيم اختصاصي .هاي

فيزيكي–٢ تمهيد يك صرفاً نه است پذيري انعطاف خصلت يك فضا بودن باز واقع آرايـش. در در
بـاز مـدارس الگوي با ابتدايي خانـهبچـه, مدارس مشـابه محـيط يـك در را خـود وقـت بيشـتر هـا

.گذراننديم
جامعه–٣ يك بعنوان بايد مدرسه آموزشي–طراحي فضاي فقط نه در–و و شـود گرفته نظر در

شود لحاظ نيز اجتماعي و تفريحي عملكردهاي .آن
مدارس–٤ داخلي فضاي طراحي در بنيادين :عوامل
ايجاد-٤-١ طريق از سريع يادگيري به نياز به :پاسخ

متحرك فضاانعط, مبلمان در پذيري كتابقفسه, اف .هاي
طريق-٤-٢ از گسترشخالقيت به :پاسخ

دانش كارهاي كار, آموزاننمايشگاه سبز, ميزهاي .فضاي
كتاب-٤-٣ ايجاد طريق از تفكر نياز به فني, پاسخ كارگاه, تجهيزات و .آزمايشگاه
ان-٤-٤ فضايي ايجاد طريق از آموزشفرهنگي نياز به برنامـهپاسخ اجـراي جهـت پذير هـايعطاف

.هنري–فرهنگي
علمي-٤-٥ سنجش نياز به .  پاسخ

آموزشچكيده-١ فضاهاي و مدارس طراحي در نوين روشهاي بررسي تحقيق از تحقيقات–١٣٨٤تابستانياي و فني دفتر

 



آن رفع راههاي و مدارس صداي آلودگي ١بررسي

)جلداول(
اولويـتك) الف شـامل كه بنا بيرون در مزاحم صوتي منابع انتقـالنترل محـل(دادن تغييـر طـرح در

هستند) مدارس اصلي خيابانهاي و بزرگراه مجاورت در كه مدارسي اعمـال. به بخـش بـا هماهنگي
زدن بوق ممنوعيت و سرعت كنترل بر مبني مدارس اطراف در ترافيكي سبز. مقررات فضاي احداث

ارتفا سازهبا از استفاده مدارس، اطراف در باال تراكم و مجـاورع كـه مـدارس در صـوتي عايق هاي
هستند . يكديگر

مدارس) ب بناي در صدا :كنترل
دربها. ۱ در شيشه  حذف

اليه. ۲ با كه هستند استفاده قابل صورتي در فلزي چـوبيدربهاي يـا پوششالسـتيكي از اي
رنگ و گردند نميروكش كفايت  .كندآميزي

كـه. ۳ درهـائي بـراي آن ماننـد تعـويضقفـل يـا اصالح نرم، الستيكي درزبندهاي از استفاده
از كمتر درز و درب% (۱شكاف مساحت به كه) نسبت مواردي براي تعويضدرب و دارند
از بيش آنها است% ۱شكاف  . مساحت

پنجره. ۴ مسددر براي الستيكي نوارهاي كارائي است الزم كشوئي آلومينيومي نمودنهاي ود
گردد كنترل پنجره بودن بسته هنگام  . درزها

از. ۵ تهويه و گيرد انجام مجزا تهويه سيستم يك طريق از بايد اصوالً كالس تازه هواي تأمين
پنجره بازكردن نيستطريق مناسبي راه  . ها

گردد. ۶ مسدود جزئي ولو كالسها بين مجاري يا سوراخ شكاف،  . هرگونه

كال. ۷ فاصل حد كه صورتي استدر الزم ، شده استفاده سبك مصالح از هروها را يا و ، سها
حداكثر ضخامت با مناسب آجري ديوار شودسانتي۱۵با جايگزين  . متر

آوائي. ۸ باز زمان كاهش شود) انعكاس(براي انجام زير  :اقدامات

پارچه- پرده از ضخيماستفاده اي
تعويضشود- چوبي تابلوهاي با فلزي . تابلوهاي
حتيتابلو- آموزشي باشندهاي شيشه داراي نبايد . االمكان
روكش- با كالسها كف يكپارچهمفروششدن پليمري هاي
نيمكتها- و ميزها كليه براي الستيكي مناسب كفشك
و- شـناور كـف ماننـد مناسب تمهيدات از ضـربه... استفاده كنتـرل كوبـهجهـت درهـاي اي

 . كالسها

                                                 
آن1 رفع راههاي و مدارس صداي آلودگي اول( بررسي طرحگزارش–۱۳۸۴) جلد گلمحمدي:مجري(تفصيلي )رستم

 



سا عمودي توسعه آثار آنبررسي مناسب راهبردهاي و شهرها در مدارس ختمان
سوم( )جلد

ساختمان در آموزشي فضاهاي جانمائي طبقهنحوة چند آموزشي هاي
اداري . ١ فضاهاي جانمائي استنحوة مطلوب دوم يا اول طبقه در .عموالً

                                                

پايه : ابتدائي        به توجه بهبا پايين طبقات از تحصيلي
مي قرار .           گيردباال

دبيرستانر و از : اهنمائي تحصـيلي پايـه به توجه با
مي قرار پايين به باال .گيردطبقه

نزديـك( در پايه باالترين طبقـاتيعني از فاصـله تـرين
و ميپايين قرار بيشترمديريت کنترل منظور به )گيرد

آزمايشگاه . ٣ و كارگاهها :جانمائي
مـيكارگاه سنگين وسايل داراي اينكه به توجه با زيـرها يـا اول طبقـه در لـذا قـرارباشـند زمـين

. گيردمي
زير يا و همكف در است بهتر فوق نظر نقطه از بـاآزمايشگاهها ولـي گردد طراحي بـهزمين توجـه

آزمايشگاه در حريق ايجاد امكان شيمي(بحث آزمايشگاه طـرحمي) مثالً نيز انتهايي طبقات در تواند
.گردد
كتابخانه . ٤ بـا: جانمائي ارتباط لزوم لحاظ از و انتهائي طبقات در سكوت به نياز جهت از كتابخانه

طبق در است بهتر تقريح زنگ زمان در فراغت فضاهاي و گيـردحياط قـرار همكـف به نزديك لـذا. ه
مشخصمي طراحي نحوة به توجه با و همكف باالي آن بهينه .شودموقعيت

نمازخانه . ٥ شود: جانمائي طراحي حياط به نزديك و پايين طبقات در است .بهتر
سرويس . ٦ طراحي: هاجانمائي طبقات در ويژه تمهيدات با يا و حياط داخل .شوددر
بوفهج . ٧ گردد: انمائي طراحي حياط با ارتباط در و همكف .در
اجتماعات . ٨ سالن جانمائي زيـر: نحوة ويـا همكف در اجتماعات سالن قرارگيري اول زمـيناولويت

ميباشد انتهائي طبقات در آن گيري قرار دوم .واولويت
مدارس فضائي سازماندهي اصول

استقرا . ١ زمينة در كلي اصل عنوان ساختمانبه در فضا بـاالئير طبقـات بـه هرچـه طبقه چند هاي
تـرددنزديك ميزان شدن كمتر علت به شويم پلـه( تر راه ، راهروهـا در ويـژه آسانسـوربـه و ) هـا

شود بيشترمي فضائي آرامش و .سكوت
مي . ٢ حياط عملكردي چند و فراغتي فضاي بودن محوري به توجه بعد فضا. باشداصل اين اهميت

فعاليت و تعدد لحاظ آنبه جـوار در ديگـر فضاهاي و فعاليت چندين گردآمدن و آن در موجود هاي
بهداشتي–بوفه ونماز–سرويس مي... ) خانه باعث آن از روزانه مكرر استفاده نحـوةو كـه شـود

گردد تلقي مهم بسيار آن با مدرسه فضاهاي .ارتباط
 

آن)1 مناسب راهبردهاي و شهرها در مدارس ساختمان عمودي توسعه آثار سوم(بررسي )جلد

 



فوق . ٣ اصول :بنابر
جان- كالسبهترين براي استمائي اول طبقات از باالتر در درس بيشـتر.هاي آرامـش و سكوت كه

.دارد
صدا- سرو پر عمومي فضاهاي براي جانمائي ورزشو–خورينهار–نمازخانه: بهترين ... سالن

است حياط با ارتباط در و زيرزمين يا اول طبقه .در
اداري- فضاهاي براي جانمائي استطب،بهترين ورودي با ارتباط در و اول .قه
مي . ٤ آموزشي طبقه يك ساختمان پايين، ظرفيت با مدارس در مدارس طراحي بهينه كـهحالت باشد

نيازمندي استتمام داده جاي خود در را بـه.     ها نيـاز افـزايش و مدرسـه ظرفيت رفتن باال با اما
تنا به زمين مساحت محدوديت يا و جانبي رافضاهاي بهينـه حالت طبقه سه يا طبقه دو موقعيت سب

نمايد مي .ايجاد
از اسـتفاده جهـت در و مواقـع در صـرفاً دسترسي مشكالت دليل به سوم طبقه از باالتر طبقات

آموزشي مشترك و–آزمايشگاه (فضاهاي مي... ) كتابخانه .شودتوصيه
بـاال . ٥ طبقـات جهـت آسانسـور از بـاالتر٥و٤( استفاده عـدم) و و اجرائـي مشـكالت دليـل بـه

نمي توصيه .شودپاسخگوئي
زير . ٦ از ساختمان( زميناستفاده طبقات تعداد از نـوگيری) صرفنظر طبقـه نـيم گـرفتن نظر در با

باشد مفيد مشترك فضاهاي برای تواند .می

 



آموزشي فضاهاي طراحي مباني و 1)اصول

ايران)۱جلد( مدارسسنتي در پايدار هاي ارزش تبيين و ساخت اصول  تعيين

قابليت به توجه ، سنتی مدارس معماري در پايدار ارزشهاي جمله واز طراحـي و انسان ادراكي هاي
توانمندي به توجه با و انساني مقياس در فضا قابليتساخت ، انسـانها معنوي و مادي نيازهاي هاو

. باشدمي
سـوانطباق يك از طبيعت و انسان بين مطلوب ارتباط ايجاد جهت در انسان زيست محيط ويژگيهاي

عوامـل از جلـوگيري و اقليمـي و طبيعـي عوامـل از بهينـه اسـتفاده بـراي محيطـي شـرايط تنظيم و
است ضروري فضا طراحي در ديگر سوي از انسان براي آن .نامطلوب

مانن سنتی معماري ادراكي و بصري كـل،كيفيت و اجـزاء مراتبـي سلسـله و يافته سازمان ارتباط د
انساني مقياس ، اجزاء در متنوع كل در مجموعـه. وحدت كـل بـا و يكـديگر بـا اجـزاء ،تناسـبات هـا

معمـاريجهت در روشـني و خـوبي به كه غيره و شفافيت خوانايي، و وضوح مكان احساس و يابي
مي است ادراك قابل سنتي سرمشمدارس شودتواند تلقي امروزه معماران براي خوبي . ق

نموده ايفا خوبي به را خود عملكرد و نقش كامل واحدهاي عنوان به يك هر كه فضا سازنده عناصر
مشـخصاز الگـوي در مجموعـه عناصـر سـاير بـا ارتبـاط مشـخصدر شخصيت داشتن ضمن و

سازنده نقش شده تعريف و هويت با كلي تشكيل در فضا نمودهسازماندهي ايفا را پويا . اندو
مجموعه عنوان به خود ورودي مانند مجموعه سازنده الگـويعناصر بـه منطبق و يافته سازمان اي

فرهنگي ويژگيهاي از منتج بـه–رفتاري را چندگانـه عملكـردي و نقش ، جامعه اجتماعي و اعتقادي
نمودند ايفا . خوبي

كيفيت ساخت و ميمطالعه فوق كهاي ارزشتواند شناخت جهت در مؤثري معنويتمك و پايدار هاي
مي محسوب معماري فضاي .گردددر

آموزشي)۲جلد( فضاهاي طراحي ضوابط و اقليمي مطالعات
مكان)۳جلد( روش و اندازهاصول تعيين و آموزشييابي فضاهاي

متقابل ارتباط مورد در راهبرد آموزشبايد" مكان"و" اندازه" دو گرددتسهيالت . دنبال

راهبرد مقابلاولـ در واحد هر در شده ارائه خدمات و مساحت نظر از آموزشي واحدهاي توسعه

سكونتگاه سطح در نياز مورد واحدهاي تعداد يا, شهر(تقليل .... ) محله

تعدومراهبرد تكثير مقابل در و شده ارائه خدمات و مساحت نظر از آموزشي واحدهاي دادتقليل

سكونتگاه سطح در .واحدها
مدارس)۴جلد(  يابي مكان معيار و موجود وضع تحليل

مدارس ظرفيت در موثر تربيتـي٧عوامل ظرفيـت شـامل كـه باشـند مـي محوطـه-آيـتم –سـرانه
پرسنلي–تجهيزات محوطه–امكانات به بهره–دسترسي نظر و بنا زير استسرانه .برداران

                                                 
تحقيقچكيده)1 از تاليفاي آموزشي فضاهاي طراحي مباني و غفاري: اصول ۷۷پاييز–دكترعلي

 



ح تعيين در وآنچه فضـا از كننـدگان اسـتفاده ويژگي به توجه دارد اهميت است مدارس كالبدي جم
توده تركيب و شهر كالبد ميهمچنين شهري فضاي با ساختماني مدرسـه. باشدهاي ارتفاع به توجه

، فضـا ارتفـاع بـر آموزشـي مسـائل تـاثير همچنـين و محصلين تناسبات و سال و سن به عنايت با
و كاربري به شـهريتوجه نشانه و آسمان خط لحاظ به مدرسه شهري سيماي و ساختماني تراكم

مي قرار تأثير تحت را مدرسه كالبدي حجم كه هستند مسائلي ، آن فرهنگي اهميت دليل .هنددبه
تأثير موارد هستنداصوالً شرح بدين مدارس كالبدي حجم در :گذار

به-١ ساختمان ارتفاع تناسب لحاظ از مناسب دانشارتفاع قواره و .آموزانقد
مدار-٢ شهري وسسيماي مدرسـه فضـاي كشـورمان گذشـته معمـاري در اينكه به توجه و

شاخص از يكي عنوان به آن بازارترينسيماي و مسجد كنار در ن...وها مييامجلوه  .كردي
سـطح-٣ اشغال ميزان شامل كه آموزشي فضاهاي كالبدي حجم به توجه و ساختماني تراكم

و ميزمين زمين  .باشدابعاد

مدارس)۵جلد( نمونه تحليل و معرفي و ساخت اصول تعيين فضايي سازمانهاي
معماري يافته سازمان و واحد مجموعه يك بر حاكم :ويژگيهاي

خـاص. ۱ نظـم و تعريـف طبق و شده تعريف و خاص اصول با عناصر بـا(تركيب واحـد مجموعـه
ني برابر مجموعه يك در موجود عناصر ) ستمجموع

يابنـد. ۲ انتظـام خـاص فضـائي يـا محورهـا حول يا يكديگر از نزديك فاصله –نزديكـي–با
مجموعه در مهم ويژگيهاي از توالي يا پيوستگي استهمجواري معماري  . هاي

مجموعـه. ۳ دهنـده تشـكيل اجـزاء بـين مشـابه يا مشترك كالبدي ويژگيهاي وجـود–وجود
مشخص تعريف با فضائي مراتب  . سلسله

مجموعهو. ۴ دهنده تشكيل عناصر مكمل يا مشترك فيزيكي برنامه  جود

كيفيت. ۵ پيوستگيوجود قبيل از خاص و مشترك بصري –وحـدت–تـوالي–تـداوم–هاي
كل–وضوح–ريتم–هماهنگي و اجزاء بين منسجم ارتباط ، هويت و مراتـب–خوانايي –سلسـله

مشترك مقياس و  . تناسبات

ساماندهي ويژگيهاانواع و فضائي يكي هر :هاي
مركزيسازمان)۱ مي:دهي قرار غالب و بزرگ مركزي عنصر يك گرداگرد روباز(گيرداجزاء حياط

مركزي سرپوشيده فضاي ) يا
مثبتويژگي :هاي

عرصه تفكيك مجموعـه،) دروني/ بيروني(هاقابليت درونـي ادراك قابليـت و بـودن شـده تعريف ،
ام كنترل، تواليقابليت و مراتب سلسله اصلي، فضاهاي با فرعي فضاهاي مستقيم ارتباط ايجاد كان

داخلي مطلوب محيطي شرايط تنظيم و ميكرواكوسيستم يك ايجاد .  فضائي،
منفيويژگي : هاي

و- سرد و كشور جنوب و شمال مطلوب و گرم اقليم در اقليمي نيست... نقش . پاسخگو
اق- جهات از استفاده جبهه(ليميمحدوديت ساختمانيايجاد نامطلوب  ) هاي

 



خطي)۲ جهت:سازماندهي و مسير بوسيله سازماندهی مسير و خط روي بر . تمركز
مثبتويژگي : هاي
توسعه- فرعي(قابليت محورهاي يا اصلي محور ) حول
محيطي- شرايط با انطباق  قابليت

تش- عناصر و اصلي محور بين ارز هم و مستقيم ارتباط دهندهامكان  كيل

منفيويژگي : هاي
مشابه(يكنواختي- عناصر يكنواخت) تكرار صورت به محور تداوم و
رابط- فضاي  يكنواختي
محور- در مراتب سلسله وجود  عدم

مسير- انتهاي و ابتدا عناصر بين فاصله  دوري

شعاعي) ۳ خطي : سازماندهي و مركزي سازماندهي دو تلفيق حاصل
مجموعه) ۴ شكل:ايسازماندهي و فوق الگوهاي از الگو چند يا دو تلفيق سـازماندهيحاصل گيـري

مي كمـك. باشـدمجموعه متنـوع فضـاهاي گيـري شـكل بـه آموزشـي جديـد نيازهـاي بـه باتوجـه
باشد مناسبتري پاسخ شايد اي مجموعه .آموزشي،سازماندهي

مدارس)۶جلد(  طراحي ضوابط و اصول
د مدرسه كالبدي فضاي طراحي شهرياصول بافت و سيما با رابطه ر

شريان- به نسبت مناسب محل در مدرسه مسيرهااستقرار و .ها
ا- و ساختماني احجام شهريرتفتنظيم سيماي با متناسب  اع

مدرسه- احجام در الزم خوانايي ايجاد و شهر نماي دور و آسمان خط به  توجه

اقليمي- شرايط با متناسب خالي و پر فضاي بندي،تنظيم بـهعرصه عملكردي جواري هم ها
بافت ويژگي هويت حفظ شهريويژه  هاي

ارتبـاط- نحـوه به اداراكـي( توجه و در) عملكـرد دورتـر فواصـل از مدرسـه مجموعـه بـا
مختلفمجموعه جهات از و شهري  .هاي

لبه- به مدرسهتوجه جدارهاي و  .ها

فض- با مدرسه اتصال براي الزم فضاهاي پيش و مناسب ورودي بيرونايجاد  اي

بيروني- جدارهاي مناسب  .طراحي

بصري- تداوم تكنيك( ايجاد شهري–مصالح–انتخاب سيماي با مناسب رنگ  )و
مدرسه اندازه

و- آموزشـي متنـوع و مختلـف امكانات ايجاد با همراه پائين اجتماعي تراكم با مدارس ايجاد
مي توصيه .شودپرورشي

دانش- نبايدتعداد دبستان در از٦٠٠تا٥٠٠ازآموزان كمتر تعداد نمايد تجاوز نفر٥٠٠نفر
است شده تشخيصداده مطلوب دبستان مدرسه اندازه  .براي

 



سـاختمان- از تلفيقـي است بهتر مدارس در طبقات تعداد نظر و٢از اسـتفاده٣طبقـه طبقـه
 .شود

م: رنگ ايجاد جهت درخشان و گرم رنگهاي از مدارس وحيدر سرد رنگهاي از و هيجان پر طي
م ايجاد جهت كردحيماليم استفاده توان مي آرام بهـره. طي براي واقع توصـيهدر مطلـوب وري

كرممي مانند آرام و گرم رنگهاي از بژشود دوم( و و اول سالهاي رنگهـاي) مخصوصاً يـا و
شود استفاده سفيد ويا سبز و رنگ كم آبي مانند سرد و . ماليم

كهلمانمب باشند داشته را اين قابليت بايد آموزشي : هاي
دهند- پاسخ گوناگون فعاليت چند به .خود
باشند- داشته را راحت جابجايي  .امكان
نمايند- استفاده فضا حجم  .از

باشند- داشته را هم روي انباشتن قابليت  .بايد

است- پذيري انعطاف قابليت درس كالس خاصيت  .مهمترين

كودكا- باشـند،كالسهاي اصـلي وروردي نزديـك اسـت بهتـر دبسـتان اوليـه سالهاي در ن
باشد فراهم آن براي باز فضاي و حياط به سريع  .دسترسي

شود- جدا پنجم و چهارم و سوم سالهاي از دبستان دوم و اول كالسهاي است  .بهتر

مي- و بوده كوچكتر كودكان آرامش جهت در تفكيك كودكـاين بـا خـود فضاي در انتوانند
راحت خود سال و سن باشندهم  .تر

درس- كالس براي پيشنهادي حداكثر٢٧تراكم تا دبسـتان٣٠نفر مقطع براي كالس در نفر
به دبستان دوم و اول مقطع اهميت به توجه با كه يابد٢٥است مي كاهش  .نفر

تعداد حداكثر نيز كودكستان است٢٠در مناسب كالس در .نفر
دهد- مي نشان نيازهـايتحقيقات جوابگـوي آن بـه نزديـك يـا و مربـع فرم با كالسهاي كه

بخش رضايت كامالً فرمي و بوده .آموزشي
كالس- پنجرهبراي كلي طور به درس مساحتهاي به يـا٦٠تا٣٠هايي نمـا مساحت درصد

مناسبند٣٠تا١٥حدود كالس مساحت  .درصد

 



كاردانش و متوسطه مدارس الگوسازي اقليطرح دو كشورمدر سردسير و مرطوب و ١گرم

مدارس)جلداول( زمينه در مكتوب منابع بر مروري
دوم( موجود)جلد وضع بررسي و ميداني مطالعات

بررسي و ميداني درمطالعات شـده جمعبندي و خالصه صورت به پژوهش اين از آمده عمل به هاي
ا از آن مطالب اهم كه شده آورده پژوهش اين استانتهاي قرار : ين

دبيرستان) ١ به راهنمائي و ابتدائي مدارس كاربري كاردانشتغيير و متوسطه كمبـود( هاي دليل به
شهر در مدارسي آموزشـي) چنين فضـاهاي ناهمـاهنگي بـه بـه, منجـر آزمايشـگاهي و كارگـاهي

است شده موجود فضاهاي . كاربري
دخترا) ٢ مدراس در محرميت مسئله به توجه شـدهعدم موجـب پسرانه مدارس در اشراف عدم و نه

شيشه نماهاي نمودن مشجر قبيل از تمهيداتي اجرا از فپس صفحات قرارداد يا و مدارس يـالـاي زي
شيشه روي بر رنگ از كالساستفاده نور غالباً كه شود گرفته نظر در بـردهها بـين از كلـي به را ها

. است
برا) ٣ مناسب ورزشي فضاي وجود دانشعدم ناگي و حيـاطزيرآموزان آسـفالت زمين از استفاده

زمين جاي داردبه پي در را خطراتي ورزشي . هاي
است) ٤ گرفته آنان از را كنندگي دعوت حالت دبيرستانها اكثر در سر مناسب طراحي به توجه .عدم
دانش) ٥ زياد تعداد و كالسها كم ميارتفاع ارتقاء را خفگي احساس .كندآموزان
دبيرسـتان) ٦ تمـامي در آنهـا بودن متنوع و درس كالسهاي ابعاد در شـدهناهماهنگي بازديـد هـاي

مي .گرددمشاهده
كتابخانه) ٧ پوشـيده , درب مضـاعفي آهنـي درب توسـط امنيتـي داليل به كارگاهها و آزمايشگاهها
مي.شودمي ساختپيشنهاد هنگام هزينه, شود صرف از جلوگيري مججهت اضافههاي و درب, دد

شود گرفته نظر مد مستحكم و بادوام مصالح از فضاها .اينگونه
سوم( تخصصي) جلد مطالعات

متداولرايج- و فلزي اسكلت سردسير، مناطق در ساز و ساخت شيوه نوع اتصال،ترين ترين
مي جوشي . باشداتصال

م- دبيرستانهاي ساز و ساخت در رايج سازه مرطوب و گرم مناطق كارودانشدر و توسطه
مي مسلح بتن نوع  . باشداز

برابـر- در بـودن پايـدار دليـل به آهك و گچ و آهك و خاك مالت مرطوب، و گرم مناطق در
مناسب  . ترندرطوبت

پيش- سـاختمانساختمانهاي صـنعتي تكنولـوژي عنـوان به وساخته گـرم اقلـيم در سـازي
مي گيردمرطوب قرار نظر دقت مورد  . تواند

                                                 
الگوسازي 1 طرح از شده كاردانشخالصه و متوسطه اقليمدارس دو خردادمدر كشور سردسير و مرطوب و ٨٢گرم
 

 



اجــراياســتف- و ســاخت تكنولــوژي ارتقــاء جهــت در ماشــيني و فشــاري آجرهــاي از اده
مي توصيه باربر  . شودديوارهاي

پي- و گودبرداري بايستي فونداسيون اجراي انجـامدر مكـانيزه صورت به حدامكان تا كني
شالوده. شود اجراي ميهمچنين بسته يكديگر به كالف با كه مجزا مناسـبهاي تـرينشوند
مينوع شمار به اقتصادي نظر از  .آيدشالوده

مدارس داخلي روشنايي طراحي :معيارهاي
پنجره- اندازه و طرح به دريافتي نور طوريشدت به ، دارد ميبستگي پنجـرهكه سطح توان

حداكثر گرفت۳۰را نظر در كالس سطح . درصد
حـوز- ، ميـز برابـر سه از بيش نبايد مطالعه سطح درخشندگي كـالساختالف تختـه و آن ه

 . باشد

از- بيش نبايد مطالعه ميز سطح درخشندگي باشد۱۰اختالف مطالعه سطح  . برابر

سبز- به مايل اگر و زرد گچ از باشد آبي هرگاه ، سفيد گچ از باشد سياه تدريس، تخته اگر
شود استفاده سفيد يا زرد گچ از  . باشد

كالس- جهت است جبهتر و شمال سمت به درس غـربهاي و شـرق جهت نيز و باشد نوب
شود جلوگيري فضا درون به خورشيد مستقيم اشعه ورود از بايستي  . بنا

فيريکی) جلدچهارم( برنامه و آموزشی برنامه فضاها(مطالعات و اندامها سازی )الگو
كاردانش) جلدپنجم( و متوسطه مدارس طرح الگوسازي و طراحي اصلي هاي ،ايده ضوابط

و ذكرنتايج ذيل در فضا الگوسازي كلي ويژگيهاي معرفي با را حاضر تحقيق جمعبندي
كنيم .می

گيرد قرار توجه مورد زير موارد مدرسه، براي فضايی ساماندهي در كلي طور : به
يكـديگر-١ از ساختمان كالبد در خدماتي و آموزشي كمك پرورشي، آموزشي، عرصه تفكيك

رفتار آميزي هم در از پرهيز فضاهاو ميان آمد .و
عمومي-٢ فضاي با اداري بخش آسان  .دسترسي

اتاق-٣ مدرسهاشراف حياط در باز فضاي به اداري بخش از  .هائي

مدرسـه-٤ بـه ورود فضـائي مراتب سلسه ب-الـف: رعايت ج-ورودي بسـته –فضـاهاي
مدرسه باز( حياط  )فضاي

امكان-٥ حد تا آموزشي بخش از ورزشي سالن بودن  .دور
سرادست-٦ سر فضاي به اجتماعات تاالر  .رسي

مدرسهاختصاصبخش-٧ آموزشی فضاي به آمد و رفت كم  .هاي

سردسيرويژگي) الف اقليم براي فضا ساماندهي الگوسازي :هاي
خارجي-١ سطوح از كاستن براي ساختمان كالبد بودن .بسته
جنوب-٢ سمت از فضاها كالسها (نورگيري  )بويژه

خ-٣ سطوح بودن رويآفتابگير سايه ايجاد از پرهيز و  .نماارجي

 



خارج-٤ محيط از محفوظ و بسته ارتباطي فضاهاي  .ايجاد

گرمويژگي) ب اقليم براي فضا ساماندهي الگوسازي مرطوبهاي : و
فضاها-١ ميان كوران ايجاد براي ساختمان كالبد .بازبودن
سايه-٢ سايجاد برروی خارجيطها  .وح

نبهره-٣ داخلي فضاهاي از رواقيمگيري و حياط مانند ساختمان، تنفس براي باز .  ه

 



دبيرستان و ،راهنمايي ابتدايي دوره در آموزشي فضاهاي مناسب رنگ بروشور ١تهيه

روان اثرات اساس بر رنگ استپيشنهاد شده خالصه ابتـدائي،شناختي دورة بـراي جدول اين طبق
دورة و زرد آبي، قرمز، ارغـوانيرنگهاي نارنجي، دبيرسـتان،راهنمائي دورة بـراي و سـبز و آبـي

است شده پيشنهاد قرمز سبز، آبي، زرد، .رنگهاي
ص شمارة–٩٣در رنگ٨جدول پيشنهادي، رنگ نتايج زيـرگزارشخالصه شرح به مناسب اصلي
:است
دخترانه-١ مدارس ابتدائي آبيرنگ:دورة صورتي، قرمز، .هاي
پسرانهد . ٢ مدارس ابتدائي زردرنگ:  ورة آبي، سبز، قرمز، .هاي
دخترانه . ٣ مدارس راهنمائي زردرنگ: دورة نارنجي، ، سبز .ليموييهاي
پسرانه . ٤ مدارس راهنمائي زرد: دورة نارنجي، .ليموييسبز،
دخترانه . ٥ مدارس متوسطه زرد: دورة آبي، .ليموييسبز،
مدادورة . ٦ پسرانهمتوسطه آبي: رس .ليموييزرد،سبز،

رنگ آموزشيمناسبانتخاب فضاي ٢براي

دوم(  )جلد
بهرهمي افزايش و تحصيلي پيشرفت در رنگ گفت درتوان و اسـت مؤثر هوشكامالً آزمون در دهي

سازگاريزمينه افزايش دارد, هاي تأثير تقريباً استرس كاهش و انگيختگي .افزايش

                                                 
دبيرستان)1 و ،راهنمايي ابتدايي دوره در آموزشي فضاهاي مناسب رنگ بروشور طرح–تهيه حسيني: مجري حاج غالمرضا دكتر و پاكنژاد محسن

تابستان ١٣٨٢نژاد
بچكيده)2 مناسب رنگ انتخاب تحقيق از آموزشياي فضاي تحقيقات١٣٧٤-١٣٧٨) ٢جلد(راي و فني دفتر

 



مدارسخاصدختران آسايش( طراحي و محرميت ، اشراف به توجه ١)با

قـرار  نظـر در دخترانـه مـدارس طراحـي اوليه اصول از يكي عنوان به بايد اشراف و محرميت مساله
طراحي هنگام در و مكان–گيرد فضااز جزئيات طراحي تا شـود–يابي واقع مداقه و توجه بـه.مورد
مــــي كلــــي عطــــور بــــهتــــوان را دربافــــت اشــــراف كــــردطبقــــهدســــته٢وامــــل :بنــــدي

سطح . ١ هم خيابانهای شامل که دارد(معابر بنا ورودی با معبر که ای رابطه طريق خيابانهـاي) از و
و پياده و سواره های پل ، دار باشد... شيب  . می

سـاختمان: هاساختمان . ٢ مـدارس هر اشراف عامل مدرسـمهمترين اطـراف مـيهـاي در. باشـنده
محرم نحوه با ميارتباط بافتسازي طبقهتوان دسته سه به كلي طور به را كردها  : بندي

ارتفاعبافت) الف تا مشرف عوامل با كاشـت٧هايي ديوار گرداندن مرتفع با اشراف مسأله حل كه متر
روش و ميدرختان نوع اين از وجودهايي جدي مسأله و باشد مفيد  .نداردتواند

ارتفاعبافت) ب از مشرف عوامل با بافت: متر١٩تا٧هايي نوع اين در اشراف مسأله حل بايدبراي ها
روش كرداز استفاده ساختمان خود از حاصل بصري سايه نظير  .هايي

ازبافت) ج بـيش ارتفـاع بـا مشـرف عوامـل بـا امكـان: متـر١٩هـايي عمومـاً شـرايط گونـه ايـن در
كنجسمحرم است ممكن تنها و نيست فراهم مدرسه باز فضاي تمامي آوردازي پديد را محرم .هايي
ساختمانشيوه توده شكلي ساماندهي اصلي :هاي

مي زير شرح به شكلي آلترناتيوهاي اين اصلي : باشدانواع

مركزي.۱ حياط ارتفاع: الگوي با مـيساخت صـورت بـاز فضاي پيرامون گوناگون ايـن. ( گيـردهاي
ويژه جايگاه ايراني مدارس سنتي معماري در داردالگو . ٤شـكلLالگوي . ٣شكلUالگوي . ٢) اي

تركيبي . ٦شكل Zالگوي . ٥شكلTالگوي  .الگوي

                                                 
دختران)1 خاص مدارس آسايش( طراحي و محرميت اشراف، به توجه مجري) با محيطي طراحي و معماري پژوهشي تهران:گروه دانشگاهي جهاد

 ١٣٨٤بهمن

 



فضاييشيوهاي از: ساماندهي عبارتند موارد اين از  :برخي

رونده. ١ باال گياهان از استفاده يا و خزان بدون درختان از استفاده و گياهي  پوشش

باز . ٢ نيمه فضاي از .استفاده
ساختمان . ٣ و مدرسه باز فضاهاي ميان فاصله بهـرهايجاد طريـق از مجـاور وهاي خيابانهـا از گيـري
باشدم داشته وجود مدرسه اطراف تواند مي كه .عابري
ديواره . ٤ نصب يا و ديوار ارتفاع افزايش بوسيله ديد در مانع شبكهايجاد و ايرانيت نظير سبك هايهايي

ديوار بررسي .فلزي
محـل . ٥ به نسبت مدرسه حياط سطح بردن باال ، ايجادمحرميت راههاي از ديگر مـييكي اشـراف هـاي

.باشد
محرميت- هاي حوزه از يك هر به آنها تعلق ميزان با متناسب مدرسه فضاهاي درونـي. ( تفكيك حـوزه

واسط و بيروني )و

بهينه سوختراهكارهاي مصرف ١سازي

)۱جلد(
عمده سرد مناطق در و است اقليمي عوامل برابر در ساختمان عضو پذيرين تأثير انرژيبام اتالف عامل ترين

باش تا. دمي سطح دماي باشد تيره بام رنگ مي۳۲اگر افزايش خارج دماي حداكثر از حاليكـهدرجه در يابـد،
فقط سفيد رنگ براي افزايش مقدار است۱اين .درجه

پنجـره قرارگيـري جهـت ، دارد جريـان نيـز آن در هـوا و دارد موثر و مناسب سايبان آن پنجرة كه هـااتاقي
ندارد آن دماي در .تأثيري

هستند داخلي انواع از كاراتراز بسيار خارجي سـايبانهاي. سايبانهاي و رنـگ تيره خارجي سايبانهاي كارائي
هستند ديگر انواع از بيشتر روشن .داخلي

هستند آنها عمودي انواع از مناسبتر غرب و شرق جهت دو در افقي خارجي سايبانهاي ار . استفاده
غر جنوب و شرق جنوب جنوب، جهات ميدر پيشنهاد شكل قابي سايبانهاي .شودب

جداره و ديوار شود، ساختمان داخل به رطوبت نفوذ از مانع بتواند كه ديواري كارامدترين و استبهترين اي
دارد مناسب حرارتي مقاومت ضخيم جداره اين .كه

سرد مناطق بومي معماري : ويژگيهاي
فشرده-۱ و متراكم پالن از استفاده
ر-۲ حداقل خارجيبه سطوح  ساندن

بام-۳ نگهانتخاب جهت مسطح حرارتيهاي عايق بعنوان برف  .داري

                                                 
تحقيقچكيده)1 از پاييزاي سوخت مصرف سازي بهينه تحقيقاتدف–١٣٨٤راهكارهاي و فني  تر

 



وبازتابند نـور شكسـت باعث سقف سمت به نور كردن بازتاب با كه هستند صافي افقي سطوح نور هاي
شد خواهند مستقيم غير صورت به نور پنجره. دريافت مورد يكنواخـتدر توزيـع مهـم نكته كالسها هاي

د استنور كالس سطح . ر
خيره نور از جلوگيري براي كالسها در نور هاي بازتابنده از استاستفاده ضروري . كننده
پنجره از استفاده آن، يكنواخت دريافت و كالس اعماق تا نور ورود يـابراي هـم كنـار در باريك و بلند هاي

باالپنجره بااکابه كوتاه و پهن سطح(هاي از پنجره کف مي) کفارتفاع .شودپيشنهاد
)۲جلد(

است ضروري زير موارد گرفتن نظر در محوطه طراحي :در
بـه) ١ نـامطلوب بـاد مسـتقيم برخـورد از جلوگيري جهت ديگر عوامل و درختان همچون موانعي از استفاده

) بادشكن( ساختمان
بيرون) ٢ سطوح و زمين انعكاس پنجره،كاهش آفتاباز به رو هاي
مجموعهاستف) ٣ كردن خنك جهت گياهي پوشش از اده
شيبدار) ٤ بام زير فضاي از بام( استفاده بودن شيبدار صورت داخل) در فضاي بين حائل فضاي عنوان به

خارج و
پالن) ٥ طراحي در حائل فضاهاي از هشتي( استفاده از استفاده ) مانند
ساخت) ٦ پوسته در رطوبتي و حرارتي عايق از ماناستفاده
ساختمان)  ٧ خارجي ديوار اطراف در گياهان از استفاده
ــمالي) ٨ شـ ــاي نماهـ در ــوها بازشـ ــاندن رسـ ــداقل حـ ــه ــتاني( بـ زمسـ ــاي ــي) بادهـ غربـ و ــرقي شـ و

تابستان (  در بودن ) آفتابگير
كوران) ٩ براي مختلف جهات در بازشو از استفاده
تا) ١٠ جنوب مناسبتريندرجه٣٠جهتهاي جهتشرقي مي۳۰هايو جهات نامناسبترين شمال تا غربی درجه

.باشند
است مهم نكته چند ذكر بتني يا فلزي اسكلت با نماسازي . در

باشد) ١ داشته سازه به محكم و كامل . اتصال
حرارتي) ٢ تبادل نظر باشد, از داشته سرما و گرما انتقال برابر در را الزم . مقاومت
پنجره) ٣ و نورگير محل سازه, هادر و قاب بين كامل شوداتصاالت . ايجاد

 



مدارس در مناسب رنگ از استفاده جدول

محترم :همكاران
فرمائيد توجه زير نكات به جدول از استفاده در :لطفاً

نوجوانان-١ و كودكان سني شرايط با متناسب و رنگها روانشناسي به توجه با جدول در مندرج رنگهاي
فرمائيدانتخا خودداري آنها تغيير از بنابراين ، است شده .ب

شود-٢ انجام افقي بصورت مدرسه هر براي رنگها .انتخاب
شود-٣ استفاده روشن رنگهاي از كارگاهها و آزمايشگاهها بهداشتي، سرويسهاي وسقف ديوار روي .بر

 



دوره-٤ رنگ از توانيد مي ها وآموزشكده معلم تربيت مراكز آميزي رنگ ودر نمائيد استفاده دبيرستان
شود استفاده راهنمايي دوره رنگ از تربيتي ، فرهنگي كانونهاي آميزي رنگ .در

كرد-٥ آميزي رنگ چهارچوب رنگ با نوارهايي درها روي بر توان مي نشاطبيشتر و زيبايي ايجاد .براي
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هويت با مدارس معماری طراحی کلی :راهکارهای

ماندگار و عقاليی نجيب، ساده، مدرسة يک طرح  :برای

ريزی) الف برنامه آينده(آموزشیبه و شود) روز مبذول ای ويژه توجه بنا کالبدی  .و
است بوده اسالم از پس ايرانی معماری در پسنديده های ارزش از اقدامی هر از پيش فانهمتاس. تفکر
هزينه و زمان کمترين کشور، در ساختمانی بزرگ و کوچک گوناگون های طرح در برنامه  بهامروز

يابد می اختصاص انسان معنوی و مادی نيازهای مطالعة و عملکردی  .ريزی
بنا) ب احداث محل جغرافيايی، شرايط  .رعايت

باالخره و محله با سازگاری شهر، با سازگاری اقليم، با وسازگاری آداب فرهنگی شرايط با   سازگاری
و ودين تمدن و گذرانسنن و مردمذائقه  . زندگی

پايدار) پ توسعه به توجه و انرژی مصرف در جويی  .صرفه
مقابل) ت در ساختمان ای سازه غير و ای سازه عناصر مقاومت تامين به وتوجه  .نيروهابارها
رعايت) ث با اجراء نحوة دوام، و کيفيت نظر از مناسب ساختمانی مصالح و مواد از استفاده و انتخاب

ارزش  .مهندسی
فن) ج به ساختمانوریاتوجه جديد  .های
مربوط) چ های دستورالعمل و ها نامه آيين استانداردها، ساختمان، الزامات  .رعايت
بخشنام) ح طبق مناسب وسعت با زمين شهرسازیانتخاب و مسکن وزارت های  .ه
باهويت) خ و نجيب ماندگار، محکم، ساده، طرحی به دستيابی برای فوق عوامل ترکيب در تالش باالخره و

باشد زيبا و آمد کار دراز ساليان که مدرسه  .يک



 
 

وتنظيم سوم(گردآوری ) :ويرايش

حسينی-۱ الدين )مسئول(سيدجمال

آئينی–۲ ورزشی(مهدی ضوابط )گردآوری

پورگليان-۳ تحقيقات(محسن از خالصه )تهيه

فردچيان-۴ تحقيقات(احمد از خالصه )تهيه

فر-۵ شهرام وتنظيم(زهره )کنترل

سلطانيان-۶ تح(سپيده از خالصه وجلدتهيه )قيقات

رضاپور–۷ تنظيم(هاجر و )تايپ

دوم و اول ويرايشهای در همکاران ساير

اول(جراحی..  اسدا-۱ )ويرايش

خرمی-۲ نظری(الهام ومتوسطه کانون ضوابط )تهيه

۱۲۰



ومأخذ :منابع

شماره-۱ كشور۲۳۲نشريه ريزي برنامه و مديريت سازمان
ايراناستانداردهاي–۲ صنعتي تحقيقات ملي مؤسسه
ايران-۳ اقليمي بندي كسمائي–پهنه مرتضي تأليف آموزشي ساختمانهاي
آموزشي-۴ فضاهاي طراحي مباني و اصول
كشور-۵ سردسير و مرطوب و گرم اقليم دو در دانش كار و متوسطه مدارس الگوسازي طرح
وراهنمايي-۶ ابتدايي دوره مدارس الگوسازي
دوم( ،۱۳۲-۲نشريه–۷ كشور)  جلد ورزشكاهاي فني موازين
کشور-۸ مدارس وتجهيز توسعه ، نوسازی سازمان دركتابخانه موجود تحقيقات

۱۲۱




