
  

ن  رس آ دا ط  ت    ھدا
  

   



  : ١ماده 
   :محلي كه براي احداث مدرسه در نظر گرفته مي شود

بايد در فاصله و موقعيت مناسبي نسبت به مراكز جمعيتـي و نـواحي مسـكوني و آموزشـي بـوده در مالكيـت آمـوزش و پـرورش وداخـل          
بر اسـاس مطالعـات اقليمـي    . دداشته باش، تلفن و گاز مكان دسترسي به تأسيسات مانند آب، برقمحدوده شهري يا روستا قرار داشته و ا

  :عايت نكات زير ضروري است، رمنطقه، درهنگام احداث ساختمان مدرسه
ت صنعتي، شيميايي،محل دفـن  با توجه به تعيين جهت وزش باد زمين انتخابي نبايد در مسير و مجاورت عوامل آلودگي زا مانند كارخانجا

، محل انباشـت كـود و سـاير مراكـزي كـه بـه       باغ خانه ها، كشتارگاه ها، كوره هاي آجرپزيزباله، فاضالب شهري ،دامداري، مرغدراي، د
  .نحوي ممكن است ايجاد دود، بو و گرد و غبار نمايد قرار داشته باشد

خارج از  ، گورستان، زندان، خط راه آهن، بزرگراه ها قرار نداشته وسه در جوار بيمارستان، تيمارستانبايد دقت شود تا محل احداث مدر
، محـل عرضـه و   ستهاي زميني فشار قوي، پمپ بنزين، پگازرسانيخطوط اصلي و فرعي ) هوايي يا زميني(حريم كابل هاي فشار قوي برق 

، الياف بافت و غيـره و نيـز   چوب ،ل هاي گاز، انبارهاي مواد محترقه، منفجره، تركيبات شيميايي مانند كاغذ، پارچه، الستيكفروش كپسو
  .وزه هاي آبريز فرعي و اصلي رودخانه واقع نشوددر مسير ح

  : ١ ره
متر بـا مراكـز     500اجتناب ناپذير و اجباري باشد، بايد حداقل  1در صورتي كه احداث مدرسه در نزديك محيط هاي ذكر شده در ماده 

  .فوق فاصله داشته باشد

  : ٢ره 
  .تا مدرسه را رعايت نمايند) حداقل پانصد متر ( ايد فاصله مناسبدر صورتي كه ابتدا مدرسه احداث شده باشد ساير مراكز ب

  :٢ماده 

معيار محاسبه مساحت زمين مورد نياز به منظور احداث مدرسه، تعداد دانش آموزان خواهد بود كـه در آن مدرسـه بـه تحصـيل اشـتغال      
سرانه بنا و محوطه با اخـذ نظـرات معاونـت تربيـت بـدني      خواهند داشت و متناسب با دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و بر اساس 

  وتندرستي به لحاظ زمين هاي ورزشي مورد نياز و نيز فضاهاي بهداشتي به ازاء هر دانش آموز طبق ضوابط و معيارهاي طراحـي فضـاهاي  
و تحقيقات صنعتي ايران خواهد موسسه استاندارد  2086آموزشي و پرورشي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس و استاندارد ملي 

  .بود 

   :١ره 
ايـن   2عالوه بر زمين اشـاره شـده در مـاده     ،، مدارس شبانه روزي و مدارس كار و دانش حسب موردس فني حرفه ايبراي احداث مدار

پزخانه و انبـار در  ، آشـ خوري ابايد زمين كافي جهت احداث كارگاه، آزمايشگاه اختصاصي، فضاهاي ورزشي، خوابگاه، سالن غذآيين نامه 
  .نظر گرفته شود

   :٢ره 
تعداد طبقات مدارس براي دوره هاي ابتدايي و راهنمايي حتي االمكان دو طبقه و در صورت ضرورت حداكثر سه طبقه و براي دبيرستانها 

  .و هنرستان هاي فني و حرفه اي و كار و دانش حداكثر چهار طبقه مجاز است 

   : ٣ره 



بر اسـاس آئـين نامـه مـاده     ... سرويس هاي بهداشتي و  ،ه، بوفه، حمام، سردخاناث خوابگاه، سالن غذا خوري، آشپزخانه، انبارضوابط احد
، ي آموزشـي و پرورشـي سـازمان نوسـازي    قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و ضوابط و معيارهـاي طراحـي فضـاها    13

  .ردده و تجهيز مدارس كشور رعايت گتوسع

  : ۴ره 
تحقيقـات صـنعتي    موسسه استاندارد و 4072آيين كار مكان يابي و ساختمان ،تجهيزات و بهداشت بوفه مدارس مي بايست با استاندارد 

  .ايران مطابقت داشته باشد

  :٣ماده 

الزم است نقشه هاي ساختماني مدارس و ساير فضاهاي مرتبط درمقـاطع مختلـف تحصـيلي منطبـق بـا معيارهـاي بهداشـتي و بـر اسـاس          
استاندارد ملـي ايـران    7توسعه و تجهيز  مدارس كشور و بند مربوط به سازمان نوسازي، (استانداردهاي موجود در ضوابط طراحي فضاها 

  .طراحي شود) تحقيقات صنعتي ايران و موسسه استاندارد  2086شماره 
   :تبصره

  .اين آئين نامه خواهد بود  3ماده ، تعويض محل و توسعه ساختمان مشمول هر گونه اصالحات

  :۴ماده 

، صاف و حداقل تا ارتفاع كف پنجره ها از سنگ مناسب استفاده شده و بقيه سطح ديـوار  يوارهاي كالس ها بايد كامالً خشك، بدون درزد
و تمهيدات الزم جهت جلوگيري از انتقال صدا  به كـالس   مطابق با جدول رنگ  فضاهاي آموزش وجداول نازك كاري  رنگ آميزي گردد

 . مجاور انجام شود
 

  :۵ماده 

  .، مسطح و قابل شستشو بوده و لغزنده نباشدكف كالسها، راهروها و پله ها بايد مقاوم

  :۶ماده 

  .درز و شكاف و به رنگ روشن باشدن ، بدوسقف كالسها بايد صاف

  :٧ماده 

تابلو كالس درس بايد در محلي مناسب كه نور كافي به آن مي رسد قرار داشته و در معرض ديـدكامل دانـش آمـوزان و بـه رنـگ سـبز       
آمـوزان  دانـش   فاصله تـابلو كـالس درس از اولـين رديـف    . مناسب و غيربراق باشد تا از ايجاد خيرگي براثر بازتاب نور جلوگيري گردد

  .كمتر باشد متر 5/2نبايد از 

  :٨ماده 

  .فته شودمتر مربع سطح در نظر گر 25/1براي هر نفر دانش آموز در كالس حداقل بايد 
  .متر كمتر باشد 3ف كالس نبايد از ارتفاع سق. متر عرض مي باشد  7متر طول و   8حداكثر ابعاد قابل قبول براي كالس درس 



  :٩ماده 

براي دانش آمـوزان دوره هـاي مختلـف تحصـيلي بايـد براسـاس معيارهـا و ضـوابط طراحـي          ) مناسبات فيزيكي بدن ( ارگونومي ضوابط 
قـات صـنعتي   موسسه اسـتاندارد و تحقي  2086ستاندارد ملي ايران شماره  ا  6سازمان نوسازي مدارس و مركز سالمت محيط و كار و بند 

 .، منطبق باشدايران در ساخت تجهيزات

  :١٠ماده 

  .نبوده و به نرده مناسب مجهز باشدپله هاي مشرف به پرتگاه در مدارس بايد لغزنده 

  :١١ماده 

  .متر باشد  30/1سانتي متر و طول آن حداقل   30سانتي متر و حداقل عرض آن  18مدارس  حداكثر ارتفاع پله در

  :١٢ماده 

  . د براي معلولين بوده و كالسها در طبقه همكف در نظر گرفته شودنقشه مدارس استثنائي ، طبق ضوابط و استانداردهاي موجو

  :١٣ماده 

، براي جلوگيري از ورود حشرات بايد به توري سيمي مناسب مجهز باشند و پنجره هـاي طبقـات   رجدر و پنجره هاي مشرف به فضاي خا
  .)از جام شيشه بزرگ استفاده نشود. ( اشدده محافظ يا كتيبه ثابت بفوقاني مشرف به پرتگاه عالوه بر مورد فوق داراي نر

  :١۴ماده 

  .كالس دانش آموزان خردسال بايد در طبقات پائين تر ساختمان قرار گيرد

  :١۵ماده 

  .و تراس مرتبط با كالس ممنوع است ايجاد هر گونه بالكن

  :١۶ماده 

نقشه ساختماني مدرسه طوري منظور شـود كـه مزاحمتـي    مكان هاي ورزشي و اطاق هاي عمومي در لن اجتماعات، كارگاه، آزمايشگاه، سا
  .براي كالسهاي درس بوجود نياورد

  :١٧ماده 



ز مـدارس و مركـز   ، توسعه و تجهيـ اردهاي طراحي فضاي سازمان نوسازيدر مدارس شبانه روزي مساحت اطاق خواب بايد مطابق استاند
متر مربـع    5براي هر نفر . ( نفر باشد  8ت دو طبقه به ظرفيت  تخ  4  متر مربع با  40، براي هر اطاق خواب حدود  سالمت محيط و كار
  .)شود سطح در نظر گرفته

  :ره
  .نفر باشد 8حداكثر تعداد افراد هر اطاق عمومي نبايستي بيش از 

  :١٨ماده 

  .باشدمواد شيميائي و غيره  مقاوم كف آزمايشگاه و سطح ميزهاي آن بايد قابل شستشو و نسبت به حرارت و 

  :١٩ماده 

  .ت صنعتي ايران مطابقت داشته باشدموسسه استاندارد و تحقيقا  1011و   1053آب  مورد  مصرف بايد با استاندارد ملي  

  :١ره  
  .مدرسه به شبكه آب روستا متصل شوددر روستاهائي كه آب لوله كشي دارند بايد 

  :٢ره 
د و يا با قطع آب شبكه مواجه مـي باشـند  الزم اسـت بـا اسـتفاده از منبـع آب بهداشـتي،         در مدارسي كه از آب لوله كشي برخودار نيستن

ضـمناً  . ليتر در روز تامين گردد  15داقل ذخيره آب مورد نياز شرب و ساير مصارف بهداشتي با رعايت ضوابط و براي هر دانش آموز ح
  .هر نفر در نظر گرفته شودتر براي براي مدارس شبانه روزي حداقل ميزان آب مصرفي يكصد لي

  :٣ره  
  :داراي شرائط زير باشدآبخوري عمومي آموزشگاه  بايد 

  . كف محوطه آبخوري قابل شستشو و داراي شيب كافي و مناسب به طرف مجراي فاضالب باشد -الف
  .مناسب به طرف مجراي فاضالب باشد بوده و داراي شيب كافي و) نظير كاشي ( ديوار لبه آبخوري بايستي از جنس قابل شستشو   -ب 
  . باشد... ) نظير كاشي، سراميك، سنگ و (جنس قابل شستشو ديوار اطراف آبخوري از   -ج 
نفـر يـك شـير آبخـوري       45آبخوري عمومي دانش آموزان بايد با شيرهاي مناسب يا آب سردكن مجهز گردد و حداقل براي هـر    -د 

از سـطح زمـين   ) سـانتي متـر     75  -100(  موزان در دوره هاي مختلف تحصيلي اسب با سن دانش آارتفاع شير آن متن. پيش بيني شود
  .باشد

  .متر احداث گردد  15آبخوري بايد خارج از سرويس هاي بهداشتي و با رعايت شرائط بهداشتي و با فاصله حداقل   - ه

  :٢٠ماده 

  .ودنفر يك دستشوئي در نظر گرفته ش  60چشمه توالت و هر نفر حداقل يك   40تعداد توالتها در مدرسه به ازاء هر  

  :١ره 
  .اين آئين نامه باشد  2ج در ماده مشخصات بهداشتي توالتها و دستشوئيها از نظر طراحي و اجرا مطابق با  موارد  مندر

  :٢ره  
  . سانتي متر از سطح زمين  باشد  )63  - 75( آموزان در دوره هاي مختلف تحصيليارتفاع دستشوئيها متناسب با سن دانش 



  :٣ره  
ولـه كشـي روي دستشـوئيها انجـام     استفاده از صابون مايع در دستشوئيها ضروري بوده كه بهتر است توسط مخزن ثابت صـابون مـايع و ل  

  .شود

  :٢١ماده 

  .شود، طراحي و اجرا اندارد هاي موجود از نظر بهداشتينحوه دفع فاضالب بايستي براساس است
  :1تبصره 

دفع فاضالب به چاه هاي جاذب و يا سپتيك تانك طبق اصول بهداشتي انجام گرفته و طرح  دندارن) اگو ( ب مناطقي كه سيستم دفع فاضال
آن بايستي طبق ضوابط و معيارهاي طراحي فضاي آموزشي و پرورشي سازمان نوسـازي ، توسـعه و تجهيـز مـدارس كشـور تهيـه و اجـرا        

  . گردد
  : 2تبصره  

  .حجم سپتيك تانك يا چاه فاضالب براساس طراحي پروژه از نظر معماري با توجه به ظرفيت مدرسه محاسبه و تعيين مي گردد

  :٢٢ماده 

ترجيحاً پنجره ها در سمت چپ دانش آموزان تعبيـه شـود   . كه از نور طبيعي استفاده نمايند كالسها بايد حتي االمكان طوري ساخته شوند
 . دآنها حدود يك پنجم مساحت كالس باشو سطح 

  :١ره 
لـوكس    300-500د شدت روشنايي بايستي برابر ندرمورد كالس هاي شبانه و يا كالس هايي كه اجباراً از نور مصنوعي استفاده مي نماي

  .بوده و نحوه تابش طوري  باشد كه ايجاد خيرگي در دانش آموزان ننمايد
لـوكس در نظـر گرفتـه     50-100قل لوكس و براي رختكن ، توالت هـا و دستشـوييها حـدا    100-150بايستي برابر ميزان نور راهروها 

  .شود
  :  ٢ره 

ر قانون كا  85شدت روشنايي براي كارگاههاي فني و حرفه اي در مدارس و آزمايشگاه ها مطابق با معيارهاي بهداشت كار موضوع ماده 
  .دجمهوري اسالمي ايران رعايت شو

  :٢٣ماده 

  .درصد مي باشد 50-60گراد و رطوبت درجه سانتي  18-21درجه حرارت مناسب جهت كالس ها بين 
  : ره 

  :الس ها بايد ضوابط زير رعايت شوددر مورد تامين گرماي ك
وسايل گرمايشي بخصوص بخاري هاي گازي مدارس بايد استاندارد بوده و گازهاي حاصـل از سـوخت دسـتگاه هـاي مولـد حـرارت بـه         

الس را خطر آتش سوزي وجود نداشته باشد و فضاي ك. سيژن را براي سوخت كامل مصرف كندخارج از كالس هدايت شود تا حداقل اك
  .)مني بطور كامل رعايت گرددكات اين. ( به طور يكنواخت گرم نمايد

  :٢۴ماده 

 



بايد مجهز به وسايل اعالم و اطفاء حريق بوده و از نظر طراحي بايستي پـيش بينـي هـاي الزم     نامه كليه مراكز آموزشي مشمول اين آئين 
بايستي با عالئـم ويـژه    اين راه ها. مدرسه و تعداد طبقات به عمل آيد جهت تامين راه هاي ورودي و خروجي اضطراي با توجه به ظرفيت
  .با رنگ سبز مشخص گردد تا محل فرار اضطراري مشخص گردد

  : ١ره  
، الزم است و بايستي امكـان تخليـه سـاكنين در    قطه داخل ساختمان قابل رويت باشدحداقل دو راه فرار براي مواقع اضطراري كه از هر ن 

  .فرار در مقابل حريق مقاوم  باشندكوتاه ترين زمان ميسر گردد و اجزاء سازه اي مسيرهاي 
  :٢ره 

  .موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رعايت گردد 4571اصول طراحي سازه هاي ايمني مدارس طبق استاندارد ملي  

  :٢۵ماده 

كليه كالسها،  راهروها،  قسمتهاي اداري،  خوابگاه،  ناهـار خـوري، آشـپز خانـه، توالـت و دستشـويي، محوطـه سـالن ورزشـي، كارگـاه و            
تشو و تميـز  سليه و به موقع شآزمايشگاه بايد داراي  زباله دان بهداشتي درب دار،  ضد زنگ با ظرفيت و تعداد مناسب باشند و روزانه تخ

  .گردند

  :٢۶ماده 

  .حوضچه در محوطه مدارس ممنوع است وجود هر گونه حوض و 

  :٢٧ماده 

باشد و كف لغزنده نبـوده و  ... ) ، موزاييك و اشي، سراميكك( تشو سديوارها و كف كارگاه و آزمايشگاه بايستي از جنس مقاوم و قابل ش
  .اي شيب مناسب به طرف كف شوي باشددار

  :١ره 
  .مجهز به دستشويي و صابون مايع باشد آزمايشگاه و كارگاه بايستي 

  : ٢ره  
  .آزمايشگاه و كارگاه بايد داراي دستگاه تهويه متناسب با حجم سالن جهت تهويه هوا باشد 

  : ٣ره 
لعمل قانون كار جمهـوري اسـالمي ايـران و دسـتورا     96ماده  1و تبصره  85دستورالعمل ايمني كار در آزمايشگاه و كارگاه مطابق با ماده 

  . ايمني كار در آزمايشگاه و كارگاه حسب مورد تهيه و در محل مناسب و قابل رويت نصب گردد

  :٢٨ماده 

معاينـات بهداشـتي   ( هر مدرسه بايستي داراي اتاق خدمات بهداشتي مجهزبه تجهيزات كامل جهت انجام فعاليتهاي بهداشتي وتغذيـه اي  
 ،وتغذيـه بـه كاركنـان ودانـش آمـوزان      آمـوزش بهداشـت   ،، شـنوايي وپـايش رشـد   سنجي ماني دانش آموزان شامل بيماريابي، بيناييدر

  . باشد... ) درمواقع بروز حادثه و كمكهاي اوليه

  :٢٩ماده 



درمدرسـه  . المت دانـش آمـوزان درنظرگرفتـه شـود    ، يك مدرسه كه مركزيت دارد بعنوان مدرسه پايگاه سمدرسه همجوار 15براي هر
 جهت انجام معاينـات  تخصصـي دانـش آمـوزان بـا كليـه لـوازم و       ) شامل سه اتاق(مترمربع  30به مساحت حداقل ، فضايي پايگاه سالمت

  . هيزات مورد نياز اختصاص داده شودتج
  :ره

مت بــراي مــدارس مراكزبهداشــتي درمــاني نيزمــي تــوان بــه عنــوان پايگاههــاي ســال  ازدرمانگاههــاي دانــش آمــوزي يــا فرهنگيــان و 
  . كرد همجواراستفاده

  :٣٠ماده 

  . رگرفته شودنظ مترمربع فضاي سبز در5/0دانش آموز  مدرسه بايد به ازاء هر هر در

  :٣١ماده 

  . كف ونظاير آن مفروش گردد،طه مدرسه بايد با آسفالت يا بتون، محوي ازايجاد گردوغبار درمحيط مدرسهبه منظور جلوگير

  :٣٢ماده 

 حرفـه اي و  دبسـتان، مدرسـه راهنمـايي، دبيرسـتان، مراكـزپيش دانشـگاهي، مـدارس فنـي و        ، ه مراكزآموزشي اعم ازپيش دبستانيكلي

  .باشد امثال آن مشمول اين آئين نامه مي پرورش و كارودانش مرتبط با آموزش و

  :٣٣ماده 

 سـوي مركـز   ازبهداشتي  ، آرايشي وموادخوردني، آشاميدني 13سه طبق قانون ماده تاسيس مدر اخذ صالحيت بهداشتي جهت احداث و

  . آموزش پزشكي الزم االجرا است درمان و، وزارت بهداشت كار محيط وسالمت 
 آمـوزش پزشـكي و   ، درمـان و بهداشـت  پرورش و ائيد وزراي آموزش وبه ت 16/1/84تبصره درتاريخ  25ماده و 33اين آئين نامه در

نظـارت برحسـن اجـراي     پـرورش و  هاي ذيربط آموزش واجراي آن توسط واحد برنامه ريزي كشور رسيد و رياست سازمان مديريت و
  .آموزش پزشكي است ، درمان وتي آموزش و پرورش و وزارت بهداشتآن برعهده واحدهاي بهداش

اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و تأييد كميسيون هـاي  . تهيه شد 1359استاندارد ملي بهداشت مدارس نخستين بار در سال 
اولـين بـار مـورد تجديـدنظر قـرار گرفـت و در سـي و پنجمـين جلسـه كميتـه ملـي اسـتاندارد ميكروبيولـوژي و بيولـوژي               مربوط بـراي  

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران   3ماده 1اينك به استناد بند . تصويب شد 1/10/1381مورخ
  .ي ايران منتشر مي شودبه عنوان استاندارد مل 1371بهمن ماه  مصوب
ايـران در   ملـي ، اسـتاندارد هـاي   تهاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدمات   تحوالت و پيشرف باحفظ همگامي و هماهنگي  براي

در ، در هنگـام تجديـد نظـر    اين استانداردها ارائه شـود  تكميلمواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح و 
آخـرين تجديـد نظـر     ازبنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره . قرار خواهد گرفت توجهكميسيون فني مربوط مورد 

  .آنها استفاده كرد
ايـن اسـتاندارد و    بـين ، در حـد امكـان   جه به شرايط موجود نيازهـاي جامعـه  سعي شده است كه ضمن تو استانداردتهيه و تدوين اين  در

 .استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود


