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  :تعاريف پايه 

تعاريف عناوين ذيل براساس اصطالحات رايج كشور در بخش آموزش وپرورش : كليات 
  در متن تدوين اصول و ضوابط بكار رفته استتهيه گرديده و بر اين اساس 

  : نظام آموزش -1

و مقررات پايه كه از طرف  هاي آموزشي ها،سيستم ،روشعبارتست از مجموعه برنامه ها
  .پرورش و ساير مراجعه ذيصالح اعمال مي گردد و  وزارت آموزش

  : دوره آموزش -2

 پايه 3 مقطع ابتدائي و يا  پايه تحصيلي در5 دبستاني و عبارت است از يك پايه پيش
  . پايه تحصيلي در مقطع متوسطه3تحصيلي در مقطع راهنمايي و 

  : مجتمع آموزشي -3

 شامل كليه مقاطع تحصيلي از پيش دبستان تا پايان دوره متوسطه را شامل مي شود و يا به 
 در آن  ساله را كه دانش آموز از پيش دبستاني تا يايان دوره متوسطه12عبارتي يك دوره 

مي بايد طي نمايد را شامل مي شود و كليه فضاهاي آموزشي، كمك آموزشي، پرورشي، 
  .خدماتي و رفاهي و اداري را دارا مي باشد

  :  مركز آموزشي محله -4

به مركز آموزشي كه بعنوان پايگاهي فرهنگي، آموزشي، اجتماعي در خدمت دانش آموزان و 
شوند و اين مراكز بعنوان پايگاه كمك آموزشي اهالي محله قرار مي گيرد اطالق مي 

  .وپرورشي و ورزشي براي مدارس حومه خودمي باشند

  : طبقه بندي فضاهاي آموزشي -5

باز . بسته  ب. فعاليت هاي آموزشي وپرورشي مجتمع هاي آموزشي در دو فضاي الف
   : ي شودشود كه هر كدام از اين فعاليت ها در گروه هاي ذيل طبقه بندي م انجام مي
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  : در پنج گروه زير طبقه بندي مي شوند: فضاهاي بسته.  الف-5

   فضاهاي آموزشي- 1

   فضاهاي كمك آموزشي- 2

   فضاهاي پرورشي- 3

   فضاهاي اداري- 4

   فضاهاي پشتيباني و خدماتي- 5

  : گروه ذيل طبقه بندي مي شوند 6فضاهاي باز و نيمه باز در . ب-5

   فضاهاي صف جمع و تفريح- 1

  اهاي بازي و ورزش فض- 2

   فضاهاي سبز- 3

   فضاهاي توقف وسايل نقليه- 4

   فضاهاي ورودي- 5

   فضاي ارتباطي غير مفيد- 6

   فضاهاي نيمه باز يا مسقف- 7

  : فضاهاي آموزشي-1-الف-5

  در طول هفته در آنها تدريس) مطابق با متن كتاب(عبارتند از فضاهايي كه برنامه درسي 
  . كالس هاي عمومي مي گردد– كالس هاي تجربي -ريمي شود و شامل كالس هاي نظ
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  : كالس نظري -1-1- الف -5

فضايي كه در آن تفهيم و تدريس دروس از طريق خواندن و نوشتن و تكرار مطالب 
و سوم، چهارم  ((مقطع ابتدائي .(توسط معلم و دانش آموز وتجربه ذهني انجام مي گردد

   ) ))پنجم

  : كالس تجربي -2-1- الف-5

در اين فضا دروسي كه نياز به تجربه كردن و انجام كار عملي دارند تدريس مي شود و 
اصل بر مشاهده عيني تجربياتي است كه توسط معلم و خود دانش آموزان كه به صورت 

  )مقطع پيش دبستاني و ابتدائي.(گروهي فعاليت مي كنند انجام مي شود

  : كالس عمومي-3-1-الف-5

س دروسي كه نياز به كار عملي ندارند و مطالب درسي توسط فضايي است براي تدري
  )مقطع راهنمايي و متوسطه .(معلم به شاگردان ارائه مي گردد

  : فضاهاي كمك آموزشي-2- الف-5

در طول هفته در آن تدريس ) مطابق با متن كتاب (عبارتند از فضاهايي كه برنامه درسي 
و وسائلي مي باشد كه بتوان مفاهيم درسي، به مي شود و جهت تفهيم مطالب نياز به ابزار 

هاي فيزيك  آزمايشگاه( صورت عملي و تجربي در اختيار دانش آموزان قرار گيرد و شامل
  .مي باشد)  سمعي و بصري-  رايانه-  هنر–حرفه و فن (كارگاه )  علوم -  زيست-شيمي –

   : آزمايشگاه-1-2- الف-5

...) فيزيك، شيمي،زيست و( شي دروس علوم فضايي است براي انجام فعاليت هاي آموز
كه از طريق مشاهده و تجربه عملي مستقيم دانش آموز كشف حايق نمايد و كاربرد آن در 

  .مقطع راهنمايي و متوسطه مي باشد
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  : كارگاه -2-2-الف-5

فضايي است با تجهيزات خاص براي تدريس دروس كه نياز به كار عملي در زمينه هاي 
  . فني و هنري دارند و مورد نياز مقاطع راهنمايي و متوسطه مي باشند- تصويري–صوتي 

   : فضاهاي ورزشي و پرورشي-3- الف -5

عبارتند از فضاهايي كه مكمل برنامه هاي آموزشي به عنوان تقويت جسمي و روحي و 
رواني دانش آموزان مورد نياز   مي باشند و اغلب خارج از ساعت درسي مورد استفاده قرار 
مي گيرند و شامل كتابخانه، نمازخانه، سالن ورزشي، سالن چندمنظوره، اتاق مشاوره، اتاق 

  .را شامل مي شود... بهداشت، اتاق ورزش و 

  : كتابخانه -1-3 الف -5

 – فني -  هنري- فرهنگي-علمي(عبارتست از فضايي جهت نگهداري كتابهاي مختلف 
ات عمومي دانش آموزان و يا اهالي محله كه  اطالع جهت ارتقاء...)  اجتماعي و–اعتقادي 

  .شامل فضاي نگهداري كتب و نشريات و لوحه فشرده و محلي براي قرائت مي باشد

  : نمازخانه -2-3 الف -5

فضايي است روحاني كه به منظور برپايي نماز ايجاد مي شود كه در هنگام فعاليت مدرسه 
مه براي دانش آموزان و در اوقات تعطيلي براي برپائي نماز جماعت و فعاليتهاي فوق برنا

مجتمع آموزشي در اختيار اهالي محله براي برپايي نمازجماعت و يا مراسم هاي مذهبي 
  .قرار مي گيرد

  : سالن ورزشي -3-3 الف -5

عبارتست از فضايي جهت فعاليت هاي ورزشي دانش آموزان و در غير ساعات درسي 
مي گيرد و داراي سالن اصلي و اتاق مربي و فضاي مجتمع در اختيار اهالي محله قرار 
  .رختكن و دوش و سرويس مي باشد
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  : سالن چند منظوره -4-3 الف -5

عبارتست از فضايي براي فعاليت هاي فوق برنامه مجتمع آموزشي از جمله برپايي نماز و 
ياز به  مختلف كه ن  يا مراسم و  برگزاري امتحانات و در صورت نياز فعاليت هاي ورزشي

  .باشد را شامل مي شود آموزان در يك محل  تجمع دانش

  : اتاق مشاوره -5-3- الف-5

عبارت است از فضايي جهت استقرار مسئول و مسئولين مشاوره مقاطع مختلف تحصيلي 
و رفتاري دانش آموزان و در صورت نياز ارتباط با  به منظور پيگيري مسائل تحصيلي 

  .ورت فردي يا گروهيمحصلين و اولياء آنها به ص

  : اتاق ورزش -5-3- الف-5

اتاقي است براي استقرار معلم ورزش و همچنين رختكن دانش آموزان و محل نگهداري 
  .وسائل ورزشي مقاطع مختلف آموزشي 

  : اتاق بهداشت -6-3- الف-5

عبارتست از فضايي جهت نگهداري دانش آموزان بد حال و در صورت لزوم اعزام آنها به 
  .كز پزشكي و همچنين محلي براي ارائه خدمات بهداشتي به دانش آموزانمرا

  :  فضاهاي اداري – 4 - الف-5

هاي مختلف جهت  عبارتست از فضاهايي كه به منظور استقرار نيروهاي اداري بخش
وپرورشي و همچنين اداره مجتمع و كارهاي  هاي آموزشي و پيگيري برنامه ريزي برنامه

 اتاق مالقات -  اتاق هيئت امناء - اتاق جلسات–موعه مدير و منشي دفتري كه شامل مج
 حسابدار و جمعدار و چاپ و – امور دفتري – معلمين -  معاونين– مدير دروس –والدين 
  .ساير فضايي كه به امور فوق كمك نمايد  و  تكثير
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  : فضاهاي پشتيباني و خدمات -5 - الف-5

ه منظور رفاه حال دانش آموزان و كاركنان مجتمع اين فضاها عبارتند از فضاهايي كه ب
سرويس هاي : جهت ارائه خدمات مورد نياز به ساير فضاها در نظر گرفته مي شود و شامل 

  .مي باشد...  سرايدار و – انبار -موتورخانه– بوفه - آبدارخانه-بهداشتي

  : فضاي صف جمع و تفريح -1- ب-5

 بر مي گيرد و محلي است براي برگزاري مراسم بخشي از فضاي باز محوطه مدرسه را در
صبحگاه كه در ايجاد روحيه نظم و انضباط محصلين و يا هر برنامه اي كه به منظور 
هماهنگي بين مسئولين مجتمع و دانش آموزان جهت بهتر اداره شدن مدرسه نياز باشدو 

رگزاري     همچنين محلي است براي استراحت و تفريح دانش آموزان قبل و بعد از ب
آموزان به  كالس هاي درسي جهت رفع خستگي و ايجاد نشاط و ارتباط با ديگر دانش

  . منظور باال بردن تعامالت اجتماعي محصلين

  : فضاهاي بازي و ورزش -2- ب-5 

اين فضاها در محوطه مدرسه به منظور ايجاد شادي و نشاط و برگزاري ساعات ورزش به 
مت دانش آموزان در نظر گرفته مي شود و حداقل زمين بازي منظور ايجاد تندرستي و سال

براي اين قسمت ورزش واليبال مي باشد كه ابعاد آن با توجه به اندازه زمين واليبال و 
  . متر مربع مي باشد24×12فضاهاي اطراف آن 

  : فضاهاي سبز -3- ب-5

هوا و ايجاد سايه در  فضاهاي سبز به منظور ايجاد تهويه طبيعي و توليد اكسيژن و تلطيف 
 محيطي و توجه به محيط زيست -  هوا-و كاهش آلودگي هاي صوتيفضاهاي باز مدرسه 

      و ايجاد روحيه شاد و شادابي در دانش آموزان و كاركنان در مجتمع ها در نظر گرفته
مي شود كه در بعضي از موارد به عنوان فضاهاي كمك آموزشي در اختيار دانش آموزان 

  .ي گيردقرار م
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  :  فضاي توقف وسايل نقليه -4- ب-5

پاركينگ وسائل نقليه كاركنان و پارك دوچرخه و موتور دانش آموزان فضايي است جهت 
آموزان مجتمع و  و پاركينگ وسائل نقليه عمومي كه براي سرويس اياب و ذهاب دانش

  .مراكز آموزشي در نظر گرفته مي شود

  :  فضاي ورودي -5 - ب-5

ضايي است كه به صورت سرپوشيده در ورودي مقاطع مختلف مجتمع آموزشي مجموعه ف
و نقطه اتصال بيرون و درون فضاهاي مجتمع با بيرون بوده و شامل سردرب ورودي و 

  .نگهباني و مالقات والدين مي باشد

  : فضاهاي ارتباطي و غير مفيد -6- ب-5

اهاي تلف شده و غير مفيد كه به فضاهاي ارتباطي بين سطوح با كاربريهاي مختلف و فض
به علت ابعاد و زواياي نامناسب در بعضي از زمين ها و يا به محوطه هاي باز غيرمفيد 

  .ها كه به عنوان حيات خلوت مطرح مي باشد اطالق مي شود پشت ساختمان

  :  فضاهاي نيمه باز يا مسقف -7- ب-5

 ارتباط داشته باشند اطالق به فضاهاي سرپوشيده كه حداقل از يك طرف به فضاهاي باز
مي شود كه براي عبور و مرور و يا تجمع دانش آموزان جهت در امان بودن از تابش 

  .مستقيم آفتاب و يا برف و باران در نظر گرفته مي شود

  : ظرفيت -6

  : ظرفيت يا تراكم دانش آموز در كالس -6-1   

  . مي شود     به تعداد دانش آموزان يك كالس، در يك نوبت اطالق
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  : ظرفيت دوره آموزشي يا مقطع آموزشي 6-2    

  .تعداد دانش آموزان هر مقطع يا دوره آموزشي در مجتمع آموزشي را شامل مي شود    

  :  ظرفيت مجتمع آموزشي -6-3   

كليه دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشي، از پيش دبستاني تا پايان دوره متوسطه   
  .دمجتمع را در بر مي گير

  : سطوح زير بنايي-7

  :  خالص -7-1     

مفيد فضاهاي آموزشي،كمك آموزشي، پرورشي ، اداري به مجموعه سطوح زيربنايي 
  .شود وپشتيباني اطالق مي

  : ناخالص -7-2    

 وضاهاي آموزشي،كمك آموزشي، پرورشي، اداري به مجموعه سطوح زيربنايي ف
  .دشي اطالق مي شودپشتيباني به انضمام فضاهاي ارتباطي و گر

  : سرانه -8

  : سرانه خالص زيربنا -8-1            

برابر است با سهم هر نفر دانش آموز از زيربناي خالص مجتمع آموزشي كه از تناسب 
  .ذيل حاصل مي شود

  

  )واحد متر مربع ( خالصسرانه =                                                                                       

  

 و پشتيباني اداري+پرورش+كمك آموزشي+آموزشيفيدممجموعه سطوح زيربناي

  مجتمع كلتعداد دانش آموزان



١٠ 
 

  :  سرانه ناخالص -8-2           

برابر است با سهم و نفر دانش آموز از زيربناي ناخالص مجتمع آموزشي كه از تناسب 
  .ذيل حاصل مي شود

  

  )متر مربع (الص سرانه ناخ                                                                                             = 

  

  

  

  

  

  

 

 )ضخامت ديوارها+راهروها+پشتيباني+اداري+پرورشي+آموزشي(مجموعه سطوح زيربناي

 تعداد دانش آموزان كل مجتمع
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                .                                       ساعت تدريس مي شود4درس علوم تجربي و بهداشت و هنر در پايه سوم مجموعاً درهفته *
  ) جلسه علوم تجربي و هفته ديگر دو جلسه هنر و دو جلسه علوم تجربي3يك هفته يك جلسه هنر و (

   ساعت تدريس مي شود4دروس مطالعات اجتماعي و هنر در پايه هاي چهارم و پنجم مجموعاً در هفته ** 
 )و جلسه هنر و دو جلسه مطالعات اجتماعييك هفته، يك جلسه هنر و سه جلسه مطالعات اجتماعي، و هفته ديگر د(

 

   مواد آموزشي و ساعات تدريس هفتگي-1  

 مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي مقطع پيش دبستاني و دبستان مقاطع راهنمايي و -1- 1
پايه هاي پيش  مي باشد تعداد جلسات تدريس هفتگي در 3و2و1طبق جداول شماره متوسطه 

پيش دبستاني و پايه هاي اول و دوم  جلسه و مدت هر جلسه براي 24دبستاني و دبستان 
ساله  دقيقه و براي پايه سه 50پايه هاي سوم و چهارم و پنجم دبستان  دقيقه و در 45دبستان 

 دقيقه و براي 50  جلسه در هفته و مدت هر جلسه 34 و 33و 32مقطع راهنمايي به ترتيب 
  .قه تعيين شده است دقي50 جلسه و مدت آن 36مقطع متوسطه تعداد جلسات تدريس هفتگي 

با توجه به ويژگي هاي اين مجتمع ها عالوه بر ساعات رسمي تدريس دروس مصوب،                              -2- 1
ديهاي دانش آموزان مقاطع مختلف و مديريت مجتمع ها مجاز مي باشند براساس نيازمن

امكانات موجود، ساعاتي را به عنوان ساعات فوق برنامه براي پيشبرد اهداف تعليم و تربيت 
  .برنامه ريزي و اجراء نمايند

    سوم و چهارم و پنجم دبستان  دبستاني و اول و دوم پيش

ف
ردي

  

درس             پايه    نام

  اتظمالح  جمع پايه پنجم  پايه چهارم  پايه سوم  پايه دوم  پايه  اول  دبستاني پيش
  6  2  2  2  -  -  قرآن   1
  9  2  2  2  3  -  تعليمات ديني  2
  8  2  2  2  2  -  انشاء فارسي  3
  2  2  2  3  ء فارسي امال  4
ودرك  فارسي،خواندن قرائت  5

  دستور زبان فارسي و مطلب
12  

4  4  3  3  
35  

  8  **3  **3  2  -  -  مطالعات اجتماعي  6
  22  4  4  4  5  5  رياضيات  7
  15  3  3  *3  3  3  علوم تجربي و بهداشت  8
نقاشي،خوشنويسي،  هنر  9

  7  **1  **1  1  2  2  كاردستي

  ورزش   10

***  
  انس با قرآن -
  شعر و سرود -
  بازي -
  نقاشي  -
  كاردستي -
  قنمايش خال -
بحث و  -

  گفتگو
مشاهده و   -

  آزمايش
  گردش علمي -
  نمايش فيلم  -
آشنايي با  -

  10  2  2  2  2  2  فناوري جديد

***  
محتواي 

آموزشي پيش 
دبستاني در 

 5/3قالب 
ساعت 

آموزش در 
روز و حداكثر 

 روز در 5
  .هفته مي باشد
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 مواد درسي و تعداد جلسات تدريس هفتگي مقطع پيش دبستاني و دبستان)1(جدول شماره



١٢ 
 

  

  راهنمايي مواد درسي و تعداد جلسات تدريس هفتگي مقطع : )2(جدول شماره

  

  

  

  

  

  

 

  مالحظات  جمع  سال سوم  سال دوم  سال اول  مواد درسي
    6  2  2  2  قران

    6  2  2  2  تعليمات ديني
    6  2  2  2  عربي

    3  1  1  1  عيتعليمات اجتما
    3  1  1  1  تاريخ

    3  1  1  1  جغرافيا
    )درك مطلب و دستور زبان- خواندن(قرائت فارسي
    ديكته فارسي
  انشاءفارسي

5  5  5  15  
  

    قرائت و مكالمه زبان خارجي
  8  4  4  -  دستور و درك مطلب، امالء و جمله نويسي زبان خارجي

  
    13  4  4  5  رياضيات

    12  4  4  4  علوم تجربي
    9  3  3  3  شناخت حرفه وفن

    4  1  1  2  هنر
    6  2  2  2  ورزش

    1  1  -  -  آمادگي دفاعي
    4  1  1  2  فعاليت هاي پرورشي

    99  34  33  32  جمع
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 علوم تجربي  فيزيك-لوم رياضي ع

ف
ردي

  

                  پايه تحصيلي
  

  نام درس
  اول

  جمع  سوم  دوم جمع  سوم  دوم
  اتظمالح

    10  3  3  10  3  3   4  تعليمات ديني و قرآن  1

    6  2  2  6  2  2  2  زبان فارسي  2

    6  2  2  6  2  2  2  ادبيات فارسي  3

    6  2  2  6  2  2  2  عربي  4

    7  2  2  7  2  2  3  زبان خارجي  5

    11  4  4  12  5  4  3  فيزيك و آزمايشگاه  6

    11  4  4  11  4  4  3  شيمي و آزمايشگاه  7

    11  3  4  8  -  4  4  رياضي   8

    2  -  2  5  3  2  -  هندسه  9

    3  -  -  3  -  -  3  مطالعات اجتماعي 10

    2  -  -  2  -  -  2  علوم زيستي و بهداشت 11

    6  2  2  6  2      2  2  تربيت بدني 12

    2  -  2  2  -  2  -  آمادگي دفاعي 13

    2  2  -  2  -  2  -  آمار و مدل سازي 14

    3  -  3  3  -  3  -  انساني و عمومي جغرافياي 15

    -  -  -  3  3  -  -  احتمال و جبر 16

    -  -  -  3  3  -  -  حسابان 17

    -  -  -  2  2  -  -  مباني كامپيوتر 18

    2  2  -  2  2  -  -  تاريخ معاصر ايران 19

    8  4  4  -  -  -  -  آزمايشگاه و شناسي زيست 20

    2  2  -  -  -  -  -  زمين شناسي 21

    8  2  -  8  -  2  6  رس انتخابيد 22

    108  36  36  108  36  36  36  جمع  

  )رياضي فيزيك و تجربي(متوسطه  مواد درسي و تعداد جلسات تدريس هفتگي مقطع : )3(جدول شماره
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 فيزيك و علوم تجربي تعداد واحدهاي سال اول كه به صورت مشترك مي باشد به پايه دوم و سوم  اضافه شده -در رديف جمع علوم رياضي   * 
  .است

 تعداد ساعات محدودي در طول هفته نياز مي باشد و فضاهاي خاص بعضي از دروس همانطور كه در جداول فوق مشاهده مي شود براي تدريس * 
ونه فضاها ضريب تكراري براي پايه هاي اين نوع دروس در طول هفته ساعاتي بدون استفاده مي باشد لذا به منظوره استفاده حداكثري از اين گ

اين مراكز مورد استفاده مدارس حومه خود قرار خواهند گرفت اين  مجتمع ها پيش بيني شده است و براي مركز محله با توجه به اين كه درتحصيلي 
  .فضاها با كارايي بااليي خواهند بود

 3 و يا 2 ساعت مورد نياز مي باشد كه اگر هر كدام از پايه ها 12 پايه تحصيلي 3آزمايشگاه فيزيك در طول هفته براي يك دوره متوسطه با : براي مثال
  . ساعت در هفته اين فضاها مورد استفاده قرار مي گيرد36ا  ساعت و ي24بار تكرار شود 

 ساعت در هفته پيش بيني شده 4همچنين براي ارائه بعضي از دروس مثل مباني كاربرد رايانه بدليل محدوديت زمان در برنامه درسي ساعت تدريس 
و مراكز محله اي مي توانند كالس هاي فوق برنامه بيشتري براي دانش ها   مجتمع،و ليكن امروزه به دليل كاربرد فراوان اين سيستم در امر آموزش.است

ريزي نمايند و يا حتي براي تدريس بعضي دروس از اين كارگاه ها استفاده نمايندكه در نتيجه فضاي اين كارگاه ها در طول هفته تكميل  آموزان برنامه
  .خواهد بود

    : معيارهاي تعيين ظرفيت-2   

ي ظرفيت عبارتند از ظرفيت كالس و كارگاه و آزمايشگاه ها وفضاهاي                     مهمترين معيارها
  .موزشي و مراكز آموزشي محلهپرورشي و ظرفيت مقاطع مختلف تحصيلي و ظرفيت مجتمع هاي آ

  : ظرفيت كالس -2-1  

هاي     ميزان تراكم دانش آموز در كالس با توجه به شاخص هاي تعليم و تربيت و پيش بيني
تحصيلي  هاي موثر در ابعاد كالس براي كليه پايه هاي  ديگر مشخصه  و  آموزان دانش جمعيت  آينده

  . نفر قابل قبول مي باشد30م حداكثر تا  كه اين رق  است گرديده تعيين  نفر 24 

  

  :  ظرفيت كارگاه و آزمايشگاه -2-2  

 ظرفيت كليه كارگاهها و آزمايشگاهها با توجه به ظرفيت كالس ها و تجهيزات مورد نياز و                    
  . نفر دانش آموز تعيين گرديده است24توانمندي آموزشي معلمين اين نوع دورس 
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  : ظرفيت فضاهاي پرورشي -2-3  

  : كتابخانه -2-3-1   

 نفر مي باشد 24يك كالس كه   كتابخانه براي استفاده همزمان دانش آموزان قرائت خانهظرفيت          
تعيين گرديده و ظرفيت كتاب براي كتابخانه با توجه به تعداد دانش آموزان و ابعاد                    

 جلد براي كتابخانه 12000 جلد براي مقطع پيش دبستاني و دبستان و 5000ات و اندازه تجهيز
 جلد كتاب براي مجتمع آموزشي تيپ دو و مركز 15000عمومي مجتمع آموزشي تيپ يك و 

  .آموزشي محله كه براي استفاده مقاطع راهنمايي و متوسطه قرار مي گيرد تعيين گرديده است

  :  نمازخانه -2-3-2   

 نفر و براي مجتمع هاي تيپ دو  و مراكز 180 ظرفيت نمازخانه عمومي براي مجتمع هاي تيپ يك         
آموزان مقطع   كليه دانش5 به 3گردد كه در اين ارقام بر اساس ظرفيت   نفر تعيين مي260محله 

  .راهنمايي و متوسطه هر تيپ در نظر گرفته شده است

  : سالن آمفي تئاتر -2-3-3   

هاي آمفي تئاتر براساس ظرفيت يك مقطع تحصيلي تعيين گرديده كه اولياء                     ظرفيت سالن              
مدرسه بتوانند همزمان كليه اولياء و يا دانش آموزان يك مقطع تحصيلي را دور هم جمع نمايند لذا                    

 نفر و براي مجتمع هاي تيپ دو و مراكز 180ظرفيت سالن هاي آمفي تئاتر مجتمع هاي تيپ يك 
البته مقطع پيش دبستاني و دبستان به دو بخش تقسيم گرديده و ظرفيت .باشد  نفره مي240محله 

  .سالن جوابگوي هر بخش خواهد بود

  :    سالن ورزشي-2-3-4       

 نفر پيش بيني شده است 24 ورزشي براساس ظرفيت همزمان يك كالس     ظرفيت براي سالن هاي    
هاي تيپ يك   توانند با هم بازي كنند براي مجتمع و ليكن به دليل نوع ارائه ورزش و دو تيم كه مي

زمين ورزشي بسكتبال با فضاهاي جنبي و براي مجتمع هاي تيپ دو و مراكز محله زمين ورزشي  
  .كلية ورزش هاي توپي سالني را دارد تعيين مي گرددهندبال كه توان برگزاري 
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  . نفرانجام گرديده است150بيني تماشاچي به ظرفيت            البته براي مراكزآموزشي محله پيش

  : سالن چند منظوره -2-3-5         

براي    فضا عمدتاً ظرفيت سالن هاي چند منظوره براي مقاطع مختلف با توجه به نوع كاربري         
 6 كالس همزمان براي مقاطع مختلف مجتمع هاي آموزشي تيپ يك و 4برگزاري امتحانات 

  .كالس براي مجتمع هاي آموزشي تيپ دو و مراكزآموزشي محله تعيين گرديده است

  : سالن غذاخوري -2-3-6        

   2كه در يك ساعت  دقيقه غذا خوردن براي هر نفر 30ظرفيت سالن غذاخوري براساس زمان           
آموزان مي توانند همزمان از فضاي غذاخوري استفاده نمايند تعيين گرديده لذا سالن   باردانش

 نفر و براي مقاطع 144غذاخوري براي مقطع پيش دبستاني و دبستان مجتمع هاي تيپ يك 
ه،  نفرو براي مجتمع هاي تيپ دو و مراكزآموزشي محل144راهنمايي و متوسطه همين تيپ 

  . نفره تعيين مي گردد216مقطع پيش دبستاني و دبستان و جهت بخش راهنمايي و متوسطه 

  :  فضاهاي اداري -2-4         

ظرفيت كليه فضاهاي اداري و پشتيباني مجتمع هاي آموزشي و مراكزآموزشي محله براساس       
  . در فضا و مراجعين آن قسمت تعيين گرديده است تعداد پرسنل

  :  سرويس هاي بهداشتي-2-5     

  ظرفيت سرويس هاي بهداشتي براي مقاطع مختلف تحصيلي براساس نياز هر كالس به يك              

                                           .بخش كاركنان و با توجه به تعداد آنها تعيين گرديده است سرويس و براي               
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  : سرانه فضاها -3    

سرانه كليه فضاها براساس عملكرد و ظرفيت بهره برداران و همچنين مبلمان مورد نياز هر فضا تعيين 
 جلد چهارم تحت عنوان ضوابط طراحي مدوالر براي 3ه در پيوست شماره گرديده است ك

 بخش به شرح ذيل       3هاي آموزشي منعكس گرديده است لذا سرانه هاي مورد نظر در  ساختمان
  :مي باشد  

  :  فضاهاي بسته -3-1

 نفر در فضا به 24سرانه كالس هاي تجربي و نظري و عمومي با توجه به ظرفيت  : كالس
   : شرح جدول ذيل مي باشد

  گروه ها  چهارم و پنجم دبستان و هاي سوم كالس  دبستان هاي اول و دوم پيش دبستاني و كالس
  m2 نظري     m2تجربي    m2 تجربي  m2پيش دبستان    

 عمومي راهنمايي

m2  
 متوسطه عمومي

m2  

  8/1  55/1  75/1  1/2  75/1  02/2  سرانه

 

 56/2 و 14/2 و 56/2يشگاه هاي شيمي و فيزيك و زيست به ترتيب سرانه آزما : ها آزمايشگاه
  .متر مربع به ازاء هر نفر مي باشد

 مترمربع و كارگاه هنر 1/2سرانه كارگاه ها حرفه و فن و هنر براي بخش راهنمايي   : ها كارگاه
  .آموز مي باشد  مترمربع به ازاءهر دانش75/1دبستان 

 مترمربع    02/2امپيوتر براي مقطع دبستان، راهنمايي و متوسطه سرانه سايت ك: سايت كامپيوتر 
  .در نظر گرفته شده است

 متر مربع و راهنمايي و متوسطه 76/0دبستاني و دبستان  سرانه غذاخوري پيش: غذاخوري 
  . مترمربع در نظر گرفته شده است92/0

رمربع و نمازخانه مركز  مت72/0سرانه نمازخانه براي مجتمع هاي تيپ يك و دو : نمازخانه 
  . مترمربع مي باشد8/0محله تيپ سه  
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  .بيني گرديده است  مترمربع پيش3/1سرانه سالن هاي آمفي تئاتر : تئاتر  آمفي

 مترمربع و به ازاء تعداد مراجعه 6 فضاهاي اداري به ازاء هر كارمند   سرانه:فضاهاي اداري 
  . ح آن افزوده مي شود مترمربع به سط8/1كنندگان همزمان به آن فضا 

 6سرانه اتاق مشاور پايه هاي مختلف تحصلي براي مسئول مشاوره  :  فضاهاي مشاوره
مترمربع و به ازاء تعداد مراجعه كنندگان همزمان با توجه به مقطع تحصيلي 

 8/1 مترمربع و متوسطه 6/1 مترمربع و مقطع راهنمايي 4/1دبستان و دبستان  پيش
  .استمترمربع منظور شده 

 2سرانه اتاق معلمين با توجه به ظرفيت فضا و عملكرد آن به ازاء هر نفر : اتاق معلمين 
  . مترمربع محاسبه گرديده است 

براي بقيه سطوح براساس مبلمان و عملكرد هر كدام، سطوح الزم در نظر                *  
  .گرفته شده است

جم، زمين هاي بازي ، سرويس بهداشتي و فضاي باز شامل محوطه هاي صف :  فضاي باز -3-2
  .آبخوري، مجموعه سردرب ورودي و نگهباني، سرايداري و فضاي سبز مي باشد

سطح مورد نياز صف جم با توجه به ورزش و نرمش صبحگاهي به ازاء هر : فضاي صف جم 
 مترمربع و كالس سوم 2/1دانش آموز پيش دبستاني و كالس اول و دوم دبستان

 6/1 مترمربع و به ازاء دانش آموزان بخش راهنمايي 4/1پنجم دبستان و چهارم و 
  .  مترمربع منظور شده است8/1مترمربع و متوسطه 

بيني شده است؛ لذا   نفره پيش24سطح الزم براي بازي يك كالس : فضاهاي بازي و ورزش 
ال و دبستاني و دبستان ورزش ميني واليبال و براي راهنمايي زمين واليب براي پيش

براي متوسطه زمين بسكتبال و براي محوطه بخش عمومي و مديريت زمين 
  . هندبال در نظر گرفته شده است
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هاي بهداشتي به تعداد كالس  براي محاسيه سطح الزم سرويس: سرويس بهداشتي و آبخوري 
هر مقطع چشمه هاي توالت با دستشويي الزم و جهت آبخوري فضائي با ظرفيت 

 نفر همزمان براي تيپ دو و سه منظور شده 20براي تيپ يك و  نفر همزمان 16
  .است

 سطوح الزم جهت مجموعه سردرب ورودي، نگهباني و تجمع :مجموعه سردرب ورودي 
رانندگان سرويس يك اتاق و براي مالقات والدين يك اتاق و براي ورودي 

بع و متر مر48بيني شده است و سطح الزم براي تيپ يك فضاي سرپوشيده پيش
  .  مترمربع در نظر گرفته شده است54تيپ دو و سه 

  .مترمربع براي مقاطع مختلف در نظرگرفته شده است  50 فضاي سرايداري:  سرايداري 

 مترمربع و براي بخش 5/0سرانه الزم براي محوطه بخش هاي مختلف تحصيلي :فضاي سبز 
  .  مترمربع محاسبه گرديده است 1عمومي و مديريت 

حداقل سطوح الزم براي احداث مجتمع هاي آموزشي و مراكز آموزشي محله با  : سرانه زمين -3-3
  :  توجه به شهرهاي درجه يك و درجه دو به شرح جدول ذيل مي باشد 

   

  

  مشخصات فضا
ف

ردي
  

  ح فضاشر
  m2)سه دوره اي+  نفره432مركز محله  ( 3تيپ   m2)سه دوره اي+  نفره864 (2تيپ  m2)دو دوره اي+  نفره576 ( 1تيپ 

1  
  

  5242  62/6489  9/5003  جمع كل محوطه باز

2  
  

  2/2282  18/3157  41/2316  سطح اشغال بنا در شهرهاي درجه يك

3  
  

  2/7524  8/9646  31/7320  د نياز براي شهرهاي درجه يكجمع كل زمين مور

4  
  

  41/17  16/11  7/12  سرانه زمين براي شهرهاي درجه يك

5  
  

  5242  62/6489  9/5003  جمع كل محوطه باز

6  
  

  6/2852  47/3946  51/2895  سطح اشغال بنا در شهرهاي درجه دو

7  
  

  6/8094  09/10436  45/7899  جمع كل زمين مورد نياز براي شهرهاي درجه دو

  73/18  07/12  71/13  سرانه زمين براي شهرهاي درجه دو  8

  مالحظات

 هاي آموزشي و مراكز آموزش محله شهريجدول حداقل زمين مورد نياز مجتمع

  . كرمانشاه، اهواز، رشت، ساري را شامل مي شودشهرهاي اصفهان، تبريز، تهران، مشهد، شيراز،: شهرهاي درجه يك *

  .كليه شهرهاي كشور به جزءشهرهاي درجه يك را شامل مي شود: شهرهاي درجه دو *



٢٠ 
 

   آموزشي و مراكز آموزش محله هاي  جدول برنامه فيزيكي مجتمع-4

 توجه به برنامه كامل آموزشي 2و 1هاي آموزشي تيپ  در تدوين جداول برنامه فيزيكي مجتمع

آموزان و فضاهائي كه به عنوان فضاي  آموزان در مقاطع مختلف و همچنين گروه بندي سني دانش دانش

  .ه استهاي سني در كنار همديگر قرار گيرند شد مشترك مي توانند گروه

در تبيين مراكز آموزشي محله با توجه به ارتباط اين مراكز با محله، با مطالعات انجام شده مقطع 

 مراكز 3اند لذا در جداول برنامه فيزيكي تيپ  راهنمايي و متوسطه مناسب ترين مقاطع تشخيص داده شده

شده است و همچنين علت باال دبستاني و دبستان در نظر گرفته ن آموزشي محله فضاهايي براي مقاطع پيش

آموزي و سرانه زمين در اين مراكز به اين علت است كه بخش مهمي از فضاها  بودن سرانه زيربناي دانش

  .بيني شده است آموزان و محله پيش بصورت عملكرد دوگانه براي دانش

ر صورت امكان  ها مي باشد لذا طرّاحان د اعداد و ارقام بدست آمده در جدول برنامه فيزيكي حداقل

مي توانند فضاهاي مورد   ضوابط چيدمان مبلمان و تجهيزات فضاهاي آموزشي3با مراجعه به پيوست شماره 

  .نظر را با زيربناي الزم انتخاب و طراحي نمايند



٢١ 
 

 

  مشخصات فضا
  )سه دوره اي+  نفره432مركز محله  ( 3پ تي  )سه دوره اي +  نفره864 (2تيپ   )دو دوره اي +  نفره576 ( 1تيپ 

  مساحت  مساحت  مساحت

ف
ردي

 

  عنوان فضا
تعداد 
  m2 كل  m2واحد  واحد

نفر در 
  فضا

تعداد 
  m2 كل  m2واحد  واحد

نفر در 
  فضا

تعداد 
  m2 كل  m2واحد  واحد

نفر در 
  فضا

  توضيحات

  24  72/252  12/42  6  24  48/168  12/42  4  كالس آموزش دروس تجربي  1
  24  8/145  6/48  3  24  2/97  6/48  2  كالس آموزش پيش دبستاني  2
  24  54  54  1  24  54  54  1  سالن بازي  3
  1+3  6/9  6/9  1  1+2  4/8  4/8  1  دبستاني اتاق مشاور پيش  4
  1+4  12 /4  4/12  1  1+2  4/8  4/8  1  اتاق مشاور اول و دوم  5
  1    12  12  1  1+3  6/9  6/9  1  رياتاق امور دفت  6
  1 + 4  4/12  4/12  1  1+3  8/10  8/10  1  اتاق معاون بخش  7
  1+6  6/15  6/15  1  1+4  4/12  4/12  1  اتاق مالقات والدين  8
  12  24  24  1  9  18  18  1  اتاق معلمان  9
  چشمه1  88/2  88/2  1  چشمه1  88/2  88/2  1  سرويس معلمان  10
  -  44/1  44/1  -  -  44/1  44/1  1  افتاتاق وسايل نظ  11
  -  6  6  1  -  6  6  1  آبدارخانه  12

  

  

تان
دبس

وم 
و د

ول 
ي ا

 ها
س
كال

ي و
ستان

ش دب
ش پي

بخ
  

      84/548      6/397    جمع كل

  

  24  24/84  12/42  3  24  24/84  12/42  2  كالس آموزش دروس نظري  1
  24  4/302  4/50  6  24  6/201  4/50  4  كالس آموزش دروس تجربي  2
  1+4  4/12  4/12  1  1+3  8/10  8/10  1  تاق معاون بخشا  3
    12  12  1  -  12  12  1  ورزشي اتاق رختكن و وسايل  4
  1+4  4/12  4/12  2  1+4  4/12  4/12  1  وپنجم چهارم و سوم اتاق مشاور  5
  1  6/9  6/9  1  1  6/9  6/9  1  اتاق امور دفتري  6
  1+6  6/15  6/15  1  1+4  4/12  4/12  1  اتاق مالقات والدين  7
  12  24  24  1  نفر 9  18  18  1  اتاق معلمين  8
  چشمه1  88/2  88/2  1  چشمه1  88/2  88/2  1  سرويس بهداشتي معلمان  9
  18  44/1  44/1  -  -  44/1  44/1  1  اتاق وسايل نظافت  10
  -  6  6  1  -  6  6  1  آبدارخانه  11

  

  

سوم
ي 
 ها
س
كال

ش 
بخ

-
ارم

چه
-

تان
دبس

جم 
پن

  

      96/482      36/371    جمع كل

  

  24  6/48  6/48  1  24  6/48  6/48  1  اتاق سمعي و بصري  1
  24  12/42  12/42  1  24  12/42  12/42  1  اتاق قصه   2
  24  76/77  76/77  1  24  76/77  76/77  1  كتابخانه   3
  24  12/42  12/42    1  1+3  12/42  12/42  1  كارگاه هنر  4
  24  6/48  6/48  1  24  6/48  6/48  1  سايت كامپيوتر  5
  216  96/174  96/174  1  144  64/116   64/116  1  سالن چندمنظوره  6
  1+3  18  18    1  1+2  14  14  1  اتاق مسئول دبستان   7
  2  10  10    1  1+2  10  10  1  هكمكهاي اولي اتاق بهداشت و  8
  -  88/2  88/2   1  چشمه 1  88/2  88/2  1  كاركنان بهداشتي سرويس  9
  -  6  6     1  -  6  6  1  آبدارخانه   10
  216  16/164  16/164   1  144  44/109   44/109  1  سالن غذاخوري  11
  -   24  24      1  1  16  16  1  گرمخانه غذاخوري  12
  -  18  18     1  -  14  14  1  داريانبار وسايل ا  13

  

  

 و 
تان

دبس
ك 

شتر
ش م

بخ
اني

بست
ش د

پي
  

      2/677      16/548    جمع كل

كتابخانه *
همزمان  استفاده براي
  كالس يك

  
  
 تخت براي اتاق 2*

    كمكهاي اوليه
  
گرمخانه جهت گرم *

  نگهداشتن غذا 
  

  

 )فضاي بسته(دبستاني و دبستان  جدول برنامه فيزيكي مجتمع هاي آموزشي و مراكز آموزشي محله شهري مقطع پيش) 1(



٢٢ 
 

 

  مشخصات فضا
  ) نفره 432مركز محله  ( 3تيپ   ) نفره 864 (2تيپ   ) نفره 576 ( 1تيپ 

ف  مساحت  مساحت  مساحت
ردي

  

  عنوان فضا
تعداد 
  m2 كل  m2واحد  واحد

نفر در 
  فضا

تعداد 
  m2 كل  m2واحد  واحد

نفر در 
  فضا

تعداد 
  m2 كل  m2واحد  واحد

نفر در 
  فضا

  توضيحات

  24  82/260      26/37  7  24  82/260  26/37  7  24  3/186  26/37  5  كالس عمومي  1

  24  4/50  4/50  1  24  4/50  4/50  1  24  4/50  4/50  1  كارگاه حرفه و فن  2
  24  4/50  4/50  1  24  4/50  4/50  1  24  4/50  4/50  1  كارگاه هنر  3
  1+6  6/15  6/15  1  4+4  6/15  6/15  1  1+4  4/12  4/12  1  اتاق معاون بخش  4
  1+4  4/12  4/12  1  1+4  4/12  4/12  1  1+4  4/12  4/12  1  اتاق مالقات والدين  5
  1+4  4/12  4/12  1  1+4  4/12  4/12  1  1+4  4/12  4/12  1  اتاق مشاور تحصيلي  6
  1+3  24/30  8/10  3  1+3  24/30  8/10  3  1+3  16/20  8/10  2  اتاق مشاور تربيتي   7
  2  12  12  1  2  12  12  1  1  16  16  1  اتاق امور اداري  8
  12  24  24  1  12  24  24  1  8  16  16  1  اتاق معلمين  9
   چشمه2  76/5  88/2  2   چشمه2  76/5  88/2  1   چشمه1  88/2  88/2  1  سرويس بهداشتي معلمان  10
  -  6  6  1  -  6  6  1  1  6  6  1  آبدارخانه   11
  -  44/1  44/1  1  -  44/1  44/1  1  -  44/1  44/1  1  اتاق وسايل نظافت  12

  

يي
نما

راه
ش 

بخ
  

    46/481      46/481      22/388    جمع كل

  

  24  2/259  2/43  6  24  2/259  2/43  6  24  216  2/43  5  كالس عمومي  1

  48  88/110  44/55  2  48  88/110  44/55  2  48  44/55  44/55  1  كالس عمومي بزرگ  2
  1+6  8/16  8/16  1  1+6  8/16  8/16  1  1+4  2/13  2/13  1  اتاق معاون بخش  3
  14  28  28  1  14  28  28  1  9  18  18  1  اتاق معلمين  4

اتاق مشاور و هدايت   5
  دروس مدير و تحصيلي

1  12  12  2  1  12  12  2  1  12  12  2  

  3  18  18  1  3  18  18  1  2  12  12  1  اتاق امور اداري  6
  1+3  4/32  8/10  3  1+3  4/32  8/10  3  1+4  2/13  2/13  1  اتاق مشاور تربيتي  7
  1+4  4/12  4/12  1  1+4  4/12  4/12  1  1+4  4/12  4/12  1  اتاق مالقات والدين  8

 1  88/2  88/2  1  سرويس بهداشتي معلمان  9
   چشمه1  76/5  88/2  2   چشمه1  76/5  88/2  2  چشمه

  -  6  6  1  -  6  6  1  -  6  6  1  آبدارخانه   10
  -  44/1  44/1  1  -  44/1  44/1  1  -  44/1  44/1  1  اتاق وسايل نظافت  11

  

ري
 نظ
طه
وس

ش مت
بخ

  

    88/502      88/502      56/362    جمع كل

  
 سرويس بهداشتي در*

يك براي كاركنان 
چشمه براي آقايان 
ويك چشمه براي 

   پيش بينياخانم ه
  . مي گردد

  24  84/51  84/51  1  24  84/51  84/51  1  24  84/51  84/51  1  كارگاه سمعي و بصري  1

  24  3/51  3/51  1  24  3/51  3/51  1  24  3/51  3/51  1  آزمايشگاه فيزيك   2
  24  56/61  56/61  1  24  56/61  56/61  1  24  56/61  56/61  1  ه زيستآزمايشگا  3
  24  56/61  5/61  1  24  56/61  56/61  1  24  56/61  56/61  1  آزمايشگاه شيمي  4
  24  2/97  6/48  2  24  2/97  6/48  2  24  6/48  6/48  1  كالس و سايت كامپيوتر  5
  1+6  8/16  8/16  1  1+6  8/16  8/16  1  1+4  2/13  2/13  1  مسئول راهنمايي و متوسطه  6
  3  18  18  1  3  18  18  1  2  12  12  1  امور دفتري  7
  1  14  14  1  1  14  14  1  1  10  10  1  چاپ و تكثير  8
  1+4  2/13  2/13  1  1+4  2/13  2/13  1  1+3  8/10  8/10  1  اتاق مسئول فوق برنامه   9
  216  2/205  2/205  1  216  2/205  2/205  1  144  8/136  8/136  1  سالن چند منظوره  10
  1  76/5  88/2  2  چشمه2  76/5  88/2  1   چشمه2  76/5  88/2  1  سرويس بهداشتي معلمان  11
  -  6  6  1  -  6  6  1  -  6  6  1  آبدارخانه   12
   تخت2  12  12  1   تخت2  12  12  1   تخت2  10  10  1  اتاق بهداشت  13

  

طه
وس

و مت
ي 
ماي

راهن
ك 

شتر
ش م

بخ
  

    42/614      42/614      42/479    جمع كل

يك چشمه براي *
آقايان ويك چشمه 

  براي خانم ها
سالن چند منظوره * 

امتحان  برگزاري براي
براي  كالس6همزمان

 كالس براي 9و1تيپ
بيني شده   پيش2تيپ
  .است

  

 )فضاي بسته( آموزشي و مراكز آموزشي محله شهري مقطع راهنمايي و متوسطه جدول برنامه فيزيكي مجتمع هاي) 2(



٢٣ 
 

 

ي   توضيحات  مشخصات فضا  عنوان فضاف

 )فضاي بسته(جدول برنامه فيزيكي مجتمع هاي آموزشي و مراكز آموزشي محله شهري بخش مديريت مركزي و فضاهاي عمومي )3(



٢۴ 
 

 

 

  )سه دوره اي+  نفره432مركز محله  ( 3تيپ   )سه دوره اي +  نفره864 (2تيپ   )دو دوره اي +  نفره576 ( 1تيپ 
تعداد   مساحت  مساحت  مساحت

  m2 كل  m2واحد  واحد

نفر در 

  فضا

تعداد 

  m2 كل  m2واحد  واحد

نفر در 

  فضا

تعداد 

  m2 كل  m2واحد  واحد

نفر در 

  فضا

  1+6  8/26  8/26  1  1+6  8/26  8/26  1  1+6  8/26  8/26  1  مدير مجموعه   1

  1+4  4/12  4/12  1  1+6  4/12  4/12  1  1+4  4/12  4/12  1  منشي  2

  ٢۴  ١۶/۵۶  ١۶/۵۶  ١  ٣٠  ۶/۶٩  ۶/۶٩  ١  ٢۴  ١۶/۵۶  ١۶/۵۶  ١  اتاق جلسات  3

  1+4  2/13  2/13  1  1+4  2/13  2/13  1  1+4  2/13  2/13  1  اتاق هيئت امنا  4

  3  18  18  1  3  18  18  1  2  12  12  1  اداري و جمعدار وحسابداري  5

  چشمه 1  76/5  88/2  2  چشمه 1  76/5  88/2  2  چشمه 1  76/5  88/2  2  سرويس بهداشتي كاركنان  6

  1  44/1  44/1  1  1  44/1  44/1  1  1  44/1  44/1  1  اتاق نظافت كاركنان  7

  -  6  6  1  -  6  6  1  -  6  6  1  آبدارخانه   8

  

م
تي
يري
 مد

ي و
دار

ه ا
وع
جم

  

    76/139      2/153      76/133    جمع كل

  

  6/30  6/30  1  6/30  6/30  1  6/22  6/22  1  مخزن

  كتابخانه   1  8/14  8/14  1  8/14  8/14  1  5/10  5/10  1  كتابدار

  2/43  2/43  1  قرائت خانه

24  

1  2/43  2/43  

24  

1  4/86  4/86  

48  

  390  390  1  390  390  1  312  312  1  سالن اصلي

  12  12  1  12  12  1  12  12  1  اتاق نور و صدا
سالن آمفي   2

اتاق تجهيزات   تئاتر

  وسائل و
1  12  12  

240  

1  18  18  

300  

1  18  18  

300  

  208  208  1  8/189  8/189  1  130  130  1  شبستان

   نمازخانه  3  14  14  1  14  14  1  10  10  1  كفش كن

   24  24  1  وضو خانه

180  

1  32  32  

260  

1  32  32  

260  

  989  989  1  989  989  1  576  576  1  سالن اصلي

  42  21  2  36  18  2  32  16  2  دوش و رختكن 

وتجهيزات  انبار وسايل

  ورزشي
1  12  12  1  16  16  1  16  16  

  سالن ورزش  4

  12  12  1  اتاق مربي

24  

1  12  12  

24  

1  12  12  

24  

  1+3  4/11  4/11  1  1+3  4/11  4/11  1  1+2  6/9  6/9  1  مسئول فضا هاي عمومي  5

  6  18  18  1  6  18  18  1  4  12  12  1  اتاق معلمان و مربيان  6

  چشمه 1  76/5  88/2  2  چشمه 1  76/5  88/2  2  چشمه 1  76/5  88/2  2  سرويس هاي بهداشتي كاركنان  7

  1  44/1  44/1  1  1  44/1  44/1  1  1  44/1  44/1  1  اتاق وسايل نظافت  8

  -  6  6  1  -  6  6  1  -  6  6  1  آبدارخانه   9

  216  6/183  6/183  1  216  6/183  6/183  1  144  4/122  4/122  1  غذاخوري بخش راهنمايي و متوسطه  10

  -  24  24  1  -  24  24  1  -  16  16  1  گرمخانه و شستشو ظروف  11

  

مي
مو
ي ع

 ها
ضا

ف
  

    2115      6/2047      5/1381    جمع كل

 جلد كتاب براي 12000* 

 15000كتابخانه تيپ يك و 

جلد كتاب براي كتابخانه 

تيپ دو پيش بيني شده 

  .است

  

تفكيك سرويس هاي * 

  .لزامي استؤخانمها ا آقايان

ظرفيت سالن غذاخوري * 

شدن در  خالي و  بار پر2براي 

هر نوبت ذر نظر گرفته شده 

  .است

  

ظرفيت نمازخانه * 

براي
5
 كل دانش آموزان 3

  .نظرگرفته شده است

سالن ورزشي براي تيپ  * 

 سالن بسكتبال و براي 1

 و مراكز محله 2تيپ 

هندبال پيش بيني شده 

  .است
  



٢۵ 
 

  مشخصات فضا  
  )سه دوره اي+  نفره432مركز محله (  3تيپ   )سه دوره اي +  نفره864 (2تيپ   )دو دوره اي +  نفره576 ( 1تيپ 

ف
ردي

  

  عنوان فضا
  نفر در فضا  m2مساحت   فضانفر در   m2مساحت   فضانفر در   m2مساحت   

  حظاتمال

  216  2/259  144  8/172    صف جمع و تفريح  1

  24  110  24  110  ورزش و بازي  2

  216  108  144    72    فضاي سبز  3

   چشمه9  40   چشمه6  2/27    وآبخوري بهداشتي سرويس  4

ول   5
ي ا

 ها
س

كال
 و 

تان
دبس

ش 
ش پي

بخ
تان

دبس
  

  -  14  -  10    بوفه

    2/531    392    جمع بخش    
  216  4/302  144  6/201    صف جمع و تفريح  1

  24  136  24  136  ورزش و بازي  2

  216  108  144  72    فضاي سبز  3

  چشمه9  48  چشمه6  30    وآبخوري بهداشتي سرويس  4

5  

س
كال

ش 
بخ

 
سوم

ي 
ها

 و 
ارم

چه
 و 

جم 
پن

تان
دبس

  

  -  18  -  12  هبوف

    4/612    6/451    جمع بخش  

  -  54  -  48  ونگهباني مجموعه ورودي  1

ش   2
بخ

 
رك

مشت
  -  50  -  50    سرايداري  

    6/941    جمع كل    
6/1247    

  

  216  6/345  216  6/345    144    4/230  صف جمع و تفريح  1

  24  288  24  288      24  288  ورزش و بازي  2
  -  108  -  108    -    72   سبزفضاي  3
  چشمه9  22/41   چشمه9  22/41   چشمه6  15/28  وآبخوري بهداشتي سرويس  4
  -  16  -  16    -    12  بوفه  5
6  

ايي
هنم

ع را
مقط

  -  60  -  60    -    48  مجموعه ورودي و نگهباني  
    82/858    82/858        55/678  جمع مقطع راهنمايي      
  216  8/388  216  8/388    144    2/259  صف جمع و تفريح  1

    24    612  ورزش و بازي  2
612    24  612  24  

  -  108  -  108      -  72  فضاي سبز  3
     چشمه6    6/33  وآبخوري بهداشتي سرويس  4

   چشمه9  4/48   چشمه9    4/48  
  -  16  -  16      -    12  بوفه  5
6  

طه
وس

ع مت
مقط

  

  -  60  -  60      -    48  مجموعه ورودي و نگهباني
  -  2/1233  -  2/1233    -    8/1036  جمع مقطع متوسطه    

   -   50  سرايداري    
  50  -  50  -  

  

    35/1765    جمع كل    
02/2142    02/2142  

 متر مربع به 0,5سرانه فضاي سبز . 1
  ازاي هر دانش آموز

  
سرويسهاي  از مستقل آبخوري فضاهاي.2

  .شده استبهداشتي در نظر گرفته 
  
براي فضاي ورزش و بازي مقطع . 3

بيني شده  راهنمايي زمين واليبال پيش
  .است

  
براي فضاي ورزش و بازي مقطع . 4

بيني شده  متوسطه زمين بسكتبال پيش
  .است

  
  
  

  300  360  300  360  240  288  محوطه باز  1
  10  1058  10  1058  12  651  زمين ورزشي  2

  300  300  300  300  240  240  فضاي سبز  3

  60  1260  60  1260  48  1008  پاركينگ  4

  -  72  -  72  -  60  ونگهباني مجموعه ورزشي  5

  -  50  -  50  -  50  اتاق سرايداري  6

7  

مي
مو
ش ع

 بخ
زي

ه با
وط
مح

  

  -  3100  -  3100  -  2297  جمع كل بخش عمومي

 مترمريع به ازاء 21سرانه پاركينگ . 1
با احتساب فضاي  پارك هراتومبيل 

  .تردد مي باشد 
  
 محوطه و   در فضابراي محاسبه نفر. 2

سرانه فضاي سبز ظرفيت سالن آمفي 
  .تئاتر مالك عمل بوده است

 )محوطه باز(جدول برنامه فيزيكي مجتمع هاي آموزشي و مراكز آموزشي محله شهري) 4(
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  مشخصات فضا
ف  )سه دوره اي+  نفره432مركز محله  ( 3تيپ   )سه دوره اي +  نفره864 (2تيپ   ) دوره ايدو + نفره576( 1تيپ 

ردي
  

  شرح فضا
  m2 مساحت   تعداد  m2 مساحت   تعداد  m2 مساحت   تعداد

  مالحظات

  160  1  160  1  120  1  مركزي موتورخانه  1
  60  3  60  3  60  3  فضاي تاسيسات  2
  24  3  24  3  18  3  اتاق برق و ژنراتور  3
  30  1  30  1  24  1  انبار وسايل مصرفي  4
  72  3  72  3  60  2  انبار وسائل اضافي  5

 3موتورخانه مركزي از   بجاي   توان مي*
مختلف  هاي بخش براي موتورخانه

  .مجموعه استفاده شود
 درصد زيربناي ناخالص براي 5/2* 

فضاهاي موتورخانه مركزي و 
  .بيني شده است تاسيسات پيش

  
  جمع كل

  
  

282    346    346  
  

  مشخصات فضا

ف
ردي

  

  شرح فضا
  m2)سه دوره اي +  نفره864 (2تيپ  m2)دو دوره اي+  نفره576( 1تيپ 

 432مركز محله  ( 3تيپ 
  m2)سه دوره اي+ نفره

  مالحظات

  -  84/548  6/397  بخش پيش دبستاني و كالس هاي اول و دوم  1
  -  96/482  36/371  وپنجم بخش دبستان كالس هاي سوم وچهارم  2
3  

بخ
ش 

ش پي
تان

دبس
ي و

ستان
دب

  
  

  -  2/677  16/548  )دبستان و پيش دبستاني(بخش مشترك
  98/555  98/555  48/425  بخش راهنمايي  4
  08/546  08/546  56/362  توسطهبخش م  5
 و   6

ايي
هنم

ع را
مقط

طه
وس

مت
  

  42/614  42/614  42/479  ) متوسطه و راهنمايي( بخش مشترك
  2115  6/2047  5/1381  فضاهاي عمومي  7
  76/139  2/153  76/133  مجموعه اداري و مديريت  8
  346  346  282  فضاهاي پشتيباني  9
  04/4317  28/5972  84/4381  جمع كل فضاي خالص  

  

  مشخصات فضا

ف  )سه دوره اي+  نفره432مركز محله  ( 3تيپ   )سه دوره اي +  نفره864 (2تيپ   )دو دوره اي+  نفره576 ( 1تيپ 
ردي

  

  اشرح فض

 m2مساحت  m2مساحت  m2مساحت 

  توضيحات

  04/4317  28/5972  84/4381  مجموعه مساحت خالص  1

  99/9  91/6  6/7  ميانگين سرانه خالص  2
  06/777  1075  73/788  فضاهاي ارتباطي  3
  29/611  67/845  46/620  فضاي زيرساخت  4
  39/5705  95/7892  03/5791  مجموعه مساحت ناخالص  5

  2/13  13/9  05/10  ميانگين سرانه ناخالص  6

مساحت زمين مورد نياز حداقل زمين * 
هاي آموزشي و  الزم براي احداث مجتمع

  .باشد  مي مراكز آموزش محله
  

فضاي خالص در % 18فضاهاي ارتباطي * 
  .نظر گرفته شده است

  
فضاهاي خالص % 12ت خفضاي زير سا* 

  .در نظر گرفته شده است

 جدول سطوح فضاهاي بسته مجتمع هاي آموزشي و مراكز آموزشي محله شهري)6(

 جدول سطوح كاربري ها و سرانه مجتمع هاي آموزشي و مراكز آموزشي محله شهري)7(

 جدول سطوح كاربري هاي فضاهاي پشتيباني مجتمع هاي آموزشي و مراكز آموزشي محله شهري) 5(
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  مشخصات فضا

ف
ردي

  

  شرح فضا
  m2)سه دوره اي+  نفره864 (2تيپ  m2)دو دوره اي+  نفره576 ( 1تيپ 

+  نفره432مركز محله  ( 3تيپ 
  m2)سه دوره اي

  مالحظات

  ودوم بخش پيش دبستاني و كالس هاي اول  1
  392  2/531  -  

  وپنجم دبستان بخش سوم وچهارم  2
  6/451  4/612  -  

  -  104  98  بخش مشترك  3
  

ش
ع پي

مقط
 و 

اني
بست

تان د
دبس

  

  -  6/1247  6/941  جمع بخش
  82/858  82/858  55/678  بخش راهنمايي  4
  2/1233  2/1233  8/1036  بخش متوسطه  5
  50  50  50  بخش مشترك  6

 و   
يي
نما

راه
طع 

مق
طه
وس

مت
  

  02/2142  02/2142  35/1765  جمع بخش
  3100  3100  2297  محوطه باز بخش مديريت و فضاهاي عمومي  7
  5242  62/6489  9/5003  جمع كل محوطه باز  8

 
ظرفيت تعداد پاركينگ مورد نياز هر * 

پرسنل % 40تيپ با توجه به ظرفيت 
  .هر بخش محاسبه گرديده است

  

  

  

  

 6/1 متر نربع و براي بخش راهنمايي 4/1و دوم دبستان و كالس هاي سوم و چهارم و پنجم دبستان  مترمربع و كالس هاي اول 4/1سرانه صف جم براي محوطه پيش دبستاني* 
  . مترمربع پيش بيني شده است2/1 متر مربع و براي محوطه فضاهاي عمومي و مديريت 8/1متر مربع و براي بخش متوسطه 

  .ه به ظرفيت سالن آمفي تئاتر محاسبه گرديده استمحاسبه فضاي باز و فضاي سبز جهت محوطه بخش مديريت و عمومي با توج* 

  .بيني گرديده است  متر مربع پيش1 مترمربع به ازاء هر دانش آموز و براي بخش مديريت و عمومي 5/0سرانه فضاي سبز براي بخش هاي مختلف * 

  . مترمربع به ازاء پارك هر اتومبيل با احتساب فضاي تردد21سرانه پاركينگ * 

  . محسوب مي شود2اصفهان، تهران، تبريز، مشهد، شيراز، اهواز، كرمانشاه، رشت، ساري را شامل مي شود و بقيه شهرهاي كشور جزء شهرهاي درجه :  جه يك شاملشهرهاي در* 

  .در نظر گرفته مي شودسطح كل ناخالص % 50 2سطح كل ناخالص و براي شهرهاي درجه % 40سطح اشغال براي شهرهاي درجه يك * 

، دو طبقه 2 طبقه و براي شهرهاي درجه 3داد طبقات براي محاسبه سطح اشغال جهت شهرهاي درجه يك پيش دبستان و دبستان دو طبقه و براي مقاطع راهنمايي و متوسطه تع* 
  .بيني گرديده است پيش

 

  

  5242  62/6489  9/5003  جمع كل محوطه باز  1

  2/2282  18/3157  41/2316  سطح اشغال بنا در شهرهاي درجه يك  2
  2/7524  8/9646  31/7320  جمع كل زمين مورد نياز براي شهرهاي درجه يك  3
  41/17  16/11  7/12  سرانه زمين براي شهرهاي درجه يك  4

  

  5242  62/6489  9/5003  جمع كل محوطه باز  5

  6/2852  47/3946  51/2895  سطح اشغال بنا در شهرهاي درجه دو  6
  6/8094  09/10436  45/7899  جمع كل زمين مورد نياز براي شهرهاي درجه دو  7
  73/18  07/12  71/13  سرانه زمين براي شهرهاي درجه دو  8

  

  . به سطح زمين مورد نياز افزوده مي شود% 20براي مناطق گرم و مرطوب * 

  .  دبستاني و دبستان مي باشد مراكز آموزشي مركز محله فاقد پيش* 

 تمع هاي آموزشي و مراكز آموزشي محله شهري مجمحوطه بازجدول سطوح)8(
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  :ضوابط و استاندارد

الزامي است اين رعايت  ضوابط و استانداردهاي موجود كشور در رابطه با فضاهاي آموزشي 
  :ضوابط شامل 

  . )منبع موجود(  ضوابط طراحي مجتمع هاي آموزشي و مراكز آموزشي محله - 1

  ) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( 232 ضوابط طراحي ساختمان هاي آموزشي نشريه - 2

سازمان مديريت و برنامه ريزي (343 راهنماي طراحي آكوستيكي فضاهاي آموزشي نشريه- 3
  )ور كش

   استانداردهاي موسسه ملي تحقيقات صنعتي ايران - 4

  )مرتضي كسمائي ( هاي آموزشي   ساختمان– پهنه بندي اقليمي ايران - 5

   مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران - 6

  )ويرايش سوم (2800 آئين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد - 7

   آموزشي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نشريات مرتبط با طراحي فضاهاي- 8

   ضوابط و دستورالعمل هاي دفتر فني و تحقيقات سازمان نوسازي مدارس كشور - 9

 در مواردي كه بين ضوابط و دستورالعمل هاي فوق تناقص و يا مغايرتي مشاهده شود دفتر فني 
  .الخطاب خواهد بود سازمان نوسازي مدارس كشور فصل
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  :س ضوابط كال

  .ها در آرامترين مكان و به دور از سروصداي بيرون باشند  محل قرارگيري كالس- 1

آموزان به تخته و يا معلم   قرارگيري هرگونه المان مزاحم در داخل كالس كه مانع ديد دانش- 2
  .شود ممنوع مي باشد مي

  .مي باشد محل قرارگيري درب ورودي كالس در ابتداي ورودي كالس و در مجاور تابلو - 3

 متر مي باشد تعبيه دو درب در ابتدا و 9 براي كالس هاي عمومي بزرگ كه طول آنها بيش از - 4
  .انتهاي كالس الزامي است

 مناسب ترين فرم براي كالس هاي تجربي و عمومي و نظري مربع مستطيل و مربع توصيه - 5
  .پرهيز شود) 90°(مي شود و از فرم هاي با زاويه كمتر از قائمه

  .هاي تجربي استفاده از سكوي تدريس براي تابلو ممنوع مي باشد  در طراحي كالس- 6

دبستاني و دبستان   ارتفاع سكوي تدريس براي كالس هاي عمومي و نظري براي مقاطع پيش- 7
  . سانتي متر مي باشد20 سانتي متر و متوسطه 18 سانتي متر مقطع راهنمايي 16

دبستاني و دبستان، همچنين راهنمايي،  اطع پيش حداقل عرض سكوي تدريس براي مق- 8
  . متر مي باشد20/1 متر و 10/1 متر و 1متوسطه به ترتيب 

  . متر الزامي است5/2 رعايت حداقل فاصله اولين رديف تا تابلو  - 9

  . نصب ساعت بر روي ديوار پشت سر دانش آموز و مقابل تابلو كالس توصيه مي شود-10

آموزان و طول و عرض آن تعيين مي شود و  وجه به تعداد ظرفيت دانش ارتفاع كالس با ت-11
 متر براي مناطق گرم و 4/3 متر براي مناطق معتدل و سردسير و 3ليكن رعايت حداقل ارتفاع 

   .مرطوب الزامي است

   ساخت يك روشويي در كنار درب ورودي كالس-12  

  .ي شود براي مقاطع پيش دبستاني و دبستان توصيه م



٣٠ 
 

 توصيه مي شود كالس هاي پيش دبستاني و اول و دوم دبستان در طبقه همكف و نزديك -13
  .اشدبه درب ورودي ب

بيني گردد تا در صورت وجود   توصيه مي شود حداقل يك كالس در طبقه همكف پيش-14
  .آموز معلول بتوانند از آن كالس استفاده نمايند دانش

 رنگ كالس ها براساس دستورالعمل هاي دفتر فني سازمان نوسازي مدارس انتخاب      -15
ر سقف و رنگ هاي  نيمه مات روشن مي گردد ولي به هر حال استفاده از رنگ سفيد مات د

  .در ديوار كالس ها توصيه مي شود

  ضوابط مبلمان و تجهيزات 

 اصول و ضوابط طراحيپرورشي به  و  و چيدمان مبلمان فضاهاي آموزشي با ابعادو اندازه رابطه  در
  . مراجعه شود فضاهاي آموزشيزات مدوالر مبلمان و تجهي

  ) :تخته سياه ( تابلو كالس -1

آموزان به  هاي عمومي از تابلوهاي ثابت كه در مقابل دانش  توصيه مي شود براي كالس-1- 1
  .ديوار نصب مي شود استفاده گردد

آموزشي بدليل تغيير  هاي تجربي و فضاهاي كمك  استفاده از تابلوهاي متحرك براي كالس-2- 1
  .مبلمان كالس توصيه مي شود

  .اي تابلو كالس مناسب تر از رنگ سياه مي باشد استفاده از رنگ سبز تيره مات بر-3- 1

 طول تابلو كالس با توجه به عرض كالس تعيين  -4- 1
 و 40/1مي شود؛ در هر صورت حداقل طول تابلو 

 بدست b=a-)2 × 20/1(حداكثر طول آن از فرمول 
   . عرض كالس مي باشدa طول تابلووbمي آيد؛ كه 

ه مقطع تحصيلي تعيين مي شود كه براي مقاطع پيش دبستاني و  ارتفاع تابلو كالس با توجه ب-5- 1
  . سانتي متر مي باشد90 و 80 و 70دبستان و همچنين راهنمايي و متوسطه به ترتيب 

)20/1 × 2(-b= a 

 90 و 80 و 70

a
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هاي عمومي و نظري و از روي كف تمام شده براي   ارتفاع نصب تابلو از روي سكو براي كالس-1-6
  .آموزان مطابق جدول ذيل مي باشد لف دانشهاي تجربي و كمك آموزشي گروه هاي مخت كالس

  

    

  

  

  

   رخت آويز-2

آويز در كالس براي آويزان كردن كت و كاپشن و چادر براي گروه هاي   ارتفاع نصب رخت-1- 2
  .متر مي باشد سانتي 190 و180 و 170  و160مختلف سني الف و ب و ج و د به ترتيب 

آموزان گيرة آويزان كردن لباس در كالس تعبيه شود و ليكن   توصيه مي شود به تعداد دانش-2- 2
  . عدد گيره الزامي است12حداقل نصب تعداد 

  .آموزان وارد ننمايد اي به لباس دانش آن به گونه اي انتخاب شود كه صدمه  فرم گيره و جنس-3- 2

  حداكثر  ميانگين  حداقل گروه
  65  62  57  الف
  75  70  62  ب
  83  87  68  ج
  90  85  75  د
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  ط طراحي بازشوها ضواب

  :            درب 

 نفر 8كه ظرفيت دانش آموزان مستقر در آن بيش از  جهت بازشو درب كليه فضاهاي آموزشي - 1
  .باشد بايد به طرف خارج كالس بازشود

  .ها بايد به گونه اي باشد كه هنگام بازشدن مانع و يا مزاحمت ايجاد ننمايد  محل نصب درب- 2

و  ها بايد به گونه اي باشد كه هنگام خروج دانش آموزان به محوطه راهرو مانع  فرم درب كالس- 3
 سانتي متر در فضاي راهرو 18خطري براي دانش آموزان بيرون از كالس ايجاد نكند و بيش از 

  .قرار نگيرد

        

      

  . سانتي متر مي باشد 81 -  91ي يك لنگه بين ها درب عرض مفيد بازشو -4

) 2×55(هاي مقاطع پيش دبستاني و دبستان  زشو درب هاي دو لنگه براي كالسعرض مفيد با -5
  .سانتي متر مي باشد)2 ×65(سانتي متر و متوسطه ) 2×60(سانتي متر و مقطع راهنمايي 

 عرض مفيد بازشو فضاهاي كمك آموزشي و پرورشي مانند آزمايشگاه ها، غذاخوري، كارگاهها، -6
سالن چند منظوره، سالن ورزشي كه به صورت دو  مفي تئاتر، نمازخانه،سايت كامپيوتر، كتابخانه، آ

  .سانتي متر در نظر گرفته شود) 2×90(سانتي متر ) 2×75( لنگه مي باشدبين 

هاي دو لنگه  هاي يك لنگه                                            درب درجه                                   درب45هاي يك لنگه                               درب
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 نفر يك 72 تعداد درب براي سالن هاي چند منظوره ، نمازخانه، ورزشي، غذاخوري،آمفي تئاتر تا -7
 نفر كه به آن افزوده مي شود يك درب اضافه 72ر  نفر دو درب و به ازاء ه144درب و تا 

  .گردد مي

  .از بكارگيري درب هاي بادبزني در همه نقاط فضاهاي آموزشي اجتناب گردد -8

 تعيين 10/2ها فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي وپرورشي   ارتفاع مفيد و مناسب كليه درب- 9
  .گردد و نبايد پاخور داشته باشد مي

ب هاي كشوئي براي فضاهاي خدماتي و پشتيباني همانند موتورخانه، انبارها و يا  استفاده از در-10
سرويس  بهداشتي معلمين وآبدار خانه بالمانع و براي كليه فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي و 

  . خدماتي و رفاهي ممنوع مي باشد

ها  ا در جوار راه پلهه  براي نصب درب كالس تا فضاي پله،متر  سانتي20/1 رعايت فاصله حداقل -11
  .الزامي است

   . جهت بازشو درب فضاها در پاگرد پله ها بايد به طرف ديوار جانبي باشد-12

مي شود چنانچه ندرفضاهاي آموزشي توصيه ) سكوريت(اي  هاي شيشه  عدم استفاده از درب-13
كارگيري براي بعضي از فضاها همانند راهروهاي ورودي به جهت نورگيري، الزم باشد با ب

.                                                                  چهارچوب فلزي ويا چوبي با نصب حفاظ بالمانع مي باشد

اي روي درب فضاها، خصوصاً فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي در ارتفاع   نصب پنجره شيشه-14
متر   سانتي30/1مناسب توصيه مي شود در هر صورت ارتفاع پائين آن تا كف زمين نبايد كمتر از 

  .باشد

ين  انتخاب و نصب دستگيره درب بايد به گونه اي باشد كه ضمن جلوگيري ازگير كردن لبه آست-15
  .و يا بند كيف به آن به راحتي در دست قرار گيرد

  .يه مي شودصبراي فضاهاي آموزشي تو) ساندويچ پانل(هاي چند اليه   استفاده از درب-16
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  :پنجره 

 بازشو پنجره فضاهاي آموزشي كشوئي توصيه مي شود در صورتي كه بازشو به صورت لوالئي - 1
  . باز شود و در موقع باز شدن ايجاد مزاحمت نكندحتماً مي بايد به طرف داخلجهت آن باشد 

  . سطح شيشه خور پنجره بايد به گونه اي باشد كه نور الزم را به داخل فضا هدايت نمايد- 2

3 - O.K.B  از لبه پائين پنجره تا كف تمام شده(  متر باشد1 پنجره ها حداقل نبايد كمتر از(  

يم آفتاب در جبهه جنوبي از سايبان باالي پنجره  توصيه مي شود براي جلوگيري از تابش مستق- 4
  . سانتيمتر مي باشد50استفاده گردد حداقل عمق پيش آمدگي 

 اگر چنانچه بازشو پنجره به صورت لوالئي باشد ارتفاع پايين قسمت بازشو تا كف تمام شده - 5
  . متر باشد40/1نبايد كمتر از 

ه الزامي است ليكن نصب حفاظ بايد به گونه اي  استفاده از حفاظ براي قسمت هاي بازشو پنجر- 6
  .باشد كه در هنگام خطر مانع خروج دانش آموزان نگردد

  . استفاده از كتيبه ثابت در قسمت پائين پنجره ها توصيه مي شود- 7

سانتي ) 145 تا 120(  رعايت فاصله قفل يا وسيله باز كردن پنجره از كف تمام شده بين- 8
  .مترالزامي است

9 - O.K.Bها و كريدورها و پاگرد پلكان ها نصب مي گردد نبايد   پنجره هائي كه در انتهاي راهرو
  . سانتي متر باشد90كمتر از 

 اگر چنانچه طراحي به گونه اي باشد كه در بعضي از قسمت ها نياز به پنجره هائي كه تا كف -10
 حفره هاي و فاصلهمي است الزا سانتي متر 112ادامه داشته باشد نصب حفاظ نرده تا ارتفاع 

  .باشد سانتي متر 15 نرده نبايد بيش از

متر مربع باشد توصيه مي شود از   سانتي91/0 اگر چنانچه سطح شيشه خور پنجره بزرگتر از -11
  .شيشه سكوريت و يا طلق پلكسي استفاده شود
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 :  ضوابط نور و امكانات روشنايي 

  .كه حداكثر از نور طبيعي استفاده گرددطراحي كالس ها بايد به گونه اي باشد  -1

 ترجيحاً سطوح روشنايي كالس بايد به گونه اي تعبيه شوند كه نور از سمت چپ دانش آموز - 2

  .وارد كالس شود

  . در هر شرايط سطوح روشنايي نبايد از مقابل و يا پشت دانش آموزان به كالس وارد شود- 3

  . شمال و جنوب مي باشد مناسب ترين نور طبيعي جهت كالس درس نور- 4

تابش خورشيد در كالس يا (  از بكارگيري نورهاي تند كه با تشعشع مستقيم منبع نوراني - 5

  .اجتناب گردد )  سيستم نوري مستقيم برق كه موجب خيرگي چشم مي شود

 از انعكاس نورهاي تند به سطح ديوارها، كف اتاق، سقف اتاق، ميز، تابلو كالس كه باعث - 6

  .شود اجتناب گردد  و خستگي چشم ميخيرگي

  .االمكان مي بايد از ورود نور غرب به كالس جلوگيري شود  حتي- 7

  .آموزان ننمايد اي طراحي شود كه ايجاد خيرگي براي دانش  سطوح روشنايي بايد به گونه- 8

6ها   سطح الزم براي نورگيري پنجره- 9
ر صورت سطح پنجره  سطح كل كالس مي باشد در ه1

نبايد از
5
  . سطح كالس كمتر باشد1

اي افقي يا عمودي، گياهان سبز و يا  هاي كركره  با استفاده از سايبان باالي پنجره، پرده-10

  .آمادگي سقف از تابش مستقيم آفتاب به داخل كالس مي بايد جلوگيري نمود پيش

 متر باشد استفاده از پنجره در دو طرف كالس 20/7  اگر چنانچه عرض كالس بيش از-11

  .ضروري است

  . استفاده از نورگيرهاي سقفي در جهت پخش يكنواخت نور طبيعي مناسب مي باشد-12
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وپرورشي الزامي   عدم استفاده از سطوح شفاف وصيقلي در فضاهاي آموزشي ، كمك آموزشي-13

  .است

ر طبيعي در سالن هاي ورزشي و آمفي تئاتر، سايت  استفاده از پنجره جهت استفاده از نو-14

  .آموز نكند كامپيوتر بايد به گونه اي باشد كه ايجاد خيرگي در دانش

آموزشي و كمك آموزشي وپرورشي ميزان شدت روشنايي نور مصنوعي در كليه فضاهاي  -15

  . مطابق جدول ذيل مي باشد

14-   

        شرح فضا
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  . مقررات ملي ساختماني ايران الزامي است13فضاهاي آموزشي كه در جدول فوق نمي باشد طبق مبحث رعايت حداقل شدت روشنايي براي ساير * 

  .رديف پيشنهادي براساس مطالعات تجربي از نقاط مختلف كشور تعيين گرديده است* 

  . باشدتلورانس براي رديف پيشنهادي بالمانع مي% 10براي محاسبه ميزان شدت روشنايي فضاهاي آموزشي فوق تا * 

  .براي قرائت خانة كتابخانه ميزان روشنايي سطح ميز مطالعه مالك عمل مي باشد* 

 

  

  

  

 جتمع هاي آموزشي و مراكز آموزشي محلهجدول شدت نور و روشنايي مصنوعي فضاهاي م           
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  : ضوابط راهرو و پله 

 طراحي فضاهاي راهرو و پله بايد به گونه اي باشد كه حداقل از يك طرف داراي نور طبيعي - 1
  . باشند

  . متر باشد18د بيش از  موقعيت قرار گيري پله نسبت به آخرين درب فضاي آموزشي نباي- 2

هاي تعيين مي شود ولي به هر حال حداقل عرض   عرض راهروها براساس تعداد كالس- 3
 متر و مقطع 80/1 متر و مقطع راهنمايي 65/1راهرو براي مقطع پيش دبستاني و دبستان 

  .  متر مي باشد10/2متوسطه 

است به ازاء هر كالس كه به  كالس در نظر گرفته شده 4 با توجه به حداقل عرض كه براي - 4
 سانتي متر و 20دبستاني و دبستان  آن افزوده مي شود عرض راهرو به ترتيب براي مقطع پيش

  . سانتي متر افزوده مي شود30متر و مقطع متوسطه   سانتي25براي مقطع راهنمايي 

 8ش از  باب كالس مي باشد چنانچه تعداد كالس بي8 متر براي 30/3 حداكثر عرض راهرو - 5
باب باشد يك درب ورودي در طبقه همكف و يا يك دستگاه پله براي ارتباط طبقات بايد 

  .بيني گردد پيش

 متر در جداره 10/2 نصب لوازم و تجهيزات تا ارتفاع - 6
ديوارهاي راهروها براي جلوگيري از خطر آسيب رساني 

   .ممنوع مي باشد

  

  .اها ضروري است نصب عالئم و نشانه ها براي دسترسي به فض- 7

 سانتي متر 10/1راهرو و كريدورها ) ويد(در قسمت بازشو ) نرده ( حداقل ارتفاع جان پناه - 8
  .مي باشد

 تعداد پله در هر رديف پلكان نبايد كمتر از سه پله باشد و حداكثر تعداد پله در يك رديف - 9
  . پله باشد12نبايد بيش از 
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 نصب نرده و يا ديوار دست  پله3 براي رديف پله هاي بيش از -10
   .انداز محافظ الزامي است

  . متر مي باشد30/3 متر و حداكثر 30/1 حداقل عرض يك رديف پله -11

 عدد باشد در نظر گرفتن يك پاگرد حداقل به 12 چنانچه تعداد پله در يك رديف بيش از -12
  .اندازه عرض پله ضروري است

له، ديوار پر توصيه مي شود چنانچه از نرده فلزي استفاده  دست انداز و يا جان پناه براي پ-13
  .مي شود از نصب ميله هاي افقي جداً خودداري شود

دبستاني و  حداقل ارتفاع دست انداز پله براي مقطع پيش-14
 سانتي متر 85 سانتي متر و براي مقطع راهنمايي 80دبستان 

   . سانتي متر الزامي است90و مقطع متوسطه 

فاع پله براي مقاطع مختلف پيش دبستاني و دبستان و راهنمايي و متوسطه به ترتيب      ارت-15
  . سانتي متر مي باشد) 5/17( و ) 17(و )  16(

  2h+t=61 تا 63 كف پله مقاطع مختلف براساس ارتفاع تعيين مي شود و طبق فرمول-16
  .  كف پله مي باشدt ارتفاع پله و hمحاسبه مي گردد كه در آن 

  . سانتي متر براي چشم پله الزامي است20 رعايت حداقل فاصله -17

 نصب دستگيره روي ديوار دستگاه پله براي فضاهاي آموزشي توصيه -18
 ميليمتر و به فاصله حداقل 35مي شود به هر حال قطر دستگيره حداكثر 

   . ميليمتر از ديوار باشد60

به گونه اي در نظر گرفته شود كه قابل رويت  محل قرارگيري فضاهاي پله در طراحي بايد -19
  .آموزان و اولياء مدرسه باشد و تشخيص براي دانش

 دسترسي مستقيم فضاي پله به فضاي باز مدرسه و يا حداقل مجاور درب خروجي به -20
  .فضاي باز الزامي است
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  :ضوابط سرويس هاي بهداشتي و آبخوري 

به طرف گونه اي انتخاب شود كه در معرض باد غالب هاي بهداشتي به    محل قرارگيري سرويس-1
  .قرار نگيردساختمان اصلي 

 اگر چنانچه از سيستم تهويه مصنوعي در سرويس استفاده مي شود توسط كانال به باالترين - 2
  . سطح ساختمان هدايت گردد

  .گيردارقر مسئولين  محل قرارگيري سرويس هاي بهداشتي به گونه اي باشد كه در معرض كنترل- 3

اگر چنانچه به .  توصيه مي شود محل سرويس ها در محوطه باز فضاهاي آموزشي قرار گيرد- 4
هر دليلي در طبقه همكف ساختمان اصلي در نظر گرفته مي شود الزاماً درب ورود و خروج 

  .سرويس بايد به محوطه باز شود

   مي باشدهاي بهداشتي ممنوع  محل قرارگيري آبخوري در داخل فضاي سرويس- 5

  .  توصيه مي شود فضاي آبخوري بيرون از فضاي سرويس و در فضاي مسقف قرار گيرد- 6

 9 چشمه توالت مناسب مي باشد و براي بيش از 9 تعبيه يك درب ورودي براي حداكثر - 7
  . درب ورودي و خروجي الزامي است2چشمه استفاده از 

  

  

  

  

  

 9/0دبستاني و دبستان  اطع مختلف پيش عرض درب اصلي سرويس هاي بهداشتي براي مق- 8
  . متر مي باشد1/1 متر و مقطع متوسطه 1متر و مقطع راهنمايي 

  . متر مي باشد60/2هاي بهداشتي و آبخوري   حداقل ارتفاع مفيد براي فضاي سرويس- 9

 توصيه مي شود ديوارهاي جدا كننده توالت ها تا سقف ادامه داشته باشد در صورتي كه از -10
  .  متر الزامي است20/2هاي جدا كننده كوتاه استفاده مي شود حداقل رعايت ارتفاع ديور
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  .  متر الزامي است80/1  پنجرة سرويس هاي بهداشتي  O.K.B حداقل -11

  . توصيه مي شود براي پنجره سرويس هاي بهداشتي از حفاظ استفاده گردد-12

يلي به ترتيب براي پيش دبستاني  عرض درب ورودي توالت ها براي مقاطع مختلف تحص-13 
  . سانتي متر مي باشد80 سانتي متر و متوسطه 75 سانتي متر و راهنمايي 70و دبستان

 سانتي متر از پايين درب باز باشد و 8 ارتفاع درب سرويس به گونه اي انتخاب شود كه -14
  . متر توصيه مي شود80/1ارتفاع درب حداكثر 

 05/1× 05/1طع مختلف به ترتيب مقطع پيش دبستاني و دبستان و ابعاد هر توالت براي مقا-15
  . گردد مي تعيين20/1×20/1معلمان متر و مقطع متوسطه و سرويس10/1×10/1راهنمايي مترومقطع

آموزان سيفون مجهز به كليد مركزي كه محل آن   توصيه مي شود براي كليه سرويس دانش-16
  .ه گردددر ورودي سرويس بهداشتي قرار گيرد تعبي

 توصيه مي شود براي مناطق معتدل و سرد لوله كشي آب سرد و گرم يك لوله و از -17
موتورخانه با نصب ترموستات بر روي آن كه دماي آب مصرفي را بتوان براي مواقع سرد 

  .تنظيم كرد انجام شود

و آموزان از جنس استيل مرغوب   توصيه مي شود جنس روشويي و همچنين آبخوري دانش-18
آموزان مقطع مختلف كه در ضوابط طراحي  بصورت كاتر، با توجه به ابعاد و اندازه دانش

  .مبلمان منعكس گرديده استفاده شود

  .درمحل آبخوري ها الزامي است يا ظرف مايع دستشوئي  نصب آئينه،رخت آويز وجا صابوني-19

  . مي شود استفاده از شيرهاي اهرمي براي روشوئي ها و آبخوري ها توصيه-20

 تعداد توالت سرويس هاي بهداشتي مطابق جدول برنامه ريزي فيزيكي مجتمع هاي -21
  .آموزشي تعيين مي گردد

 ايجاد يك سرويس بهداشتي براي معلولين در طبقه همكف فضاهاي آموزشي الزامي است -22
  .و ضوابط آن در بخش ضوابط معلولين منعكس مي باشد
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فضاهاي آموزشي طبق جداول برنامه فيزيكي مجتمع هاي  تعداد شير آبخوري براي -23
  .آموزشي تعيين مي گردد

 متر به عنوان اتاق طي شور در هر مقطع آموزش الزامي 1×1 تعبيه اتاقكي به ابعاد حداقل -24
  .است

  :ضوابط معلولين 

گيري  جهت. وپرورش از حقوق مشابه با افراد سالم برخوردارند كودكان معلول در آموزش
ها با رويكرد آموزش فراگير، زمينه فراگير  وپرورش بر اين است كه براي تمامي گروه ياستگذاري آموزشوس

 ميالدي 1981ساله گذشته به خصوص از سال  ديدگاهي كه در بيست. سازي اجتماعي را به وجود آورد
فت روش آموزش آموزان معلول شكل گر ، در رابطه با تعليم و تربيت دانش)سال بين المللي معلولين(

  . وپرورش را در سطحي گسترده مطرح مي كند تلفيقي است كه آموزش

حركتي ، در مدارس عادي يكي از مشكالت جدي آموزش  - عدم پذيرش كودكان معلول، جسمي
جهت برقراري عدالت آموزشي براساس اصل روش آموزش تلفيقي بارعايت . معلولين به شمار مي رود

ومراكزآموزشي محله، قابليت دسترسي و  هاي آموزشي  خصوصاً مجتمعضوابط زير فضاهاي آموزشي
  .وري راحت تمامي استفاده كنندگان با شرايط يكسان را مهيا خواهند نمود  بهره

  

  :تعاريف 

شود كه به هر علت   حركتي به افرادي اطالق مي- معلول جسمي :  حركتي-معلول جسمي
  .حركتي است و هاي حسي دامدچارضعف ، اختالل و يا عدم توانايي در ان

  .سطح شيب دار كوتاهي است كه با بريدن يا افزودن بر جدول ايجاد مي شود : رامپ جدول
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   .اي كه شيب طول داشته باشد سطح حركت پياده: دار سطح شيب

  

  

  

  

  

  

سازي به كاربرده مي شود و به راحتي و براثر  منظور از مصالحي است كه در كف : سطح سخت
  .ه مداوم تغيير شكل نمي دهداستفاد

منظور از عرض مفيد، عرض بدون مانع و خالص باقيمانده بين طرفين يك گذرگاه  : عرض مفيد
  .است

  .به سطوح مسطح و هموار اطالق مي شود : سطح صاف

عاليمي هستند كه براي شناساندن تسهيالت قابل دسترسي براي  : المللي افراد معلول عاليم بين
  .با رعايت تناسبات تصاوير زير، نصب يا ترسيم مي شوندافراد معلول 
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  :  حركتي در فضاهاي آموزشي-     ضوابط معلولين جسمي

ها،  ، راهرو ،پله ها  دسترسي به مدرسه، ورودي، محوطه مدرسه، بازشوها، كفپوش- 1   
اء شوند كه بهداشتي، كالس و فضاهاي عمومي مدرسه به گونه اي بايد طراحي و اجر فضاهاي

  . حركتي را حداقل تا طبقه همكف فراهم نمايند-امكان استفاده معلولين جسمي 

 اگر چنانچه ورودي به محوطه مدرسه و از محوطه مدرسه به طبقه همكف با اختالف سطح انجام - 2
سازي   حركتي مناسب-دار اين دسترسي را براي معلولين جسمي  مي شود بايد توسط سطح شيب

  .نمود

  

دار مقدور نباشد مي توان از باالبر براي انتقال افراد معلول   ايجاد سطح شيب  در مواقعي كه امكان- 3
باشد  متر مي  سانتي70استفاده نمود ولي در هر صورت حداقل اختالف سطح براي استفاده از باالبر 

  .گردد  متر تعيين مي10/1× 10/1و ابعاد سطح قابل استفاده آن 

امپ جدول در مسيرهاي پياده و محوطه  ايجاد ر- 4
فضاهاي آموزشي كه با اختالف سطح مي باشد 
الزامي است وحداقل عرض رامپ جدول به استثناي 

  .مترمي باشد  سانتي90هاي كناري آن  بريدگي

٩٠ 
٩٠ 
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 محوطه بخش هاي مختلف مجتمع نبايد خاكي،ناهموار، لغزنده باشد و از وسايلي كه مانع حركت - 5
  . حركتي مي شود استفاده نگردد–ول جسمي آموز معل دانش

  . ورودي مدرسه يا ورودي ساختمان اصلي و كليه درب فضاهاي عمومي نبايد داراي آستانه باشد- 6

  . سانتي متر مي باشد140 حداقل عمق فضاي جلو ورودي به فضاهاي آموزشي و ساختمان اصلي - 7

  .هاي با پرز بلند خودداري شود وشپ  كف راهرو ها بايد غير لغزنده باشد و از نصب كف- 8

  .شوند الزامي است هايي كه به مسير عمومي باز مي  تامين ديد كافي، در مورد درب- 9

ها به گونه اي باشد كه معلولين دسترسي كامل   ارتفاع دستگيره درب-10
 76اين ارتفاع براي مقاطع پيش دبستاني و دبستان . داشته باشند

 86ده و براي مقاطع راهنمايي و متوسطه سانتي متر از كف تمام ش
   .سانتي متر از كف تمام شده مي باشد

 حداقل عرض سطح شيب دار براي مقاطع مختلف تحصيلي به ترتيب براي مقاطع پيش دبستاني و -11
متر   سانتي110مقطع متوسطه  متر و براي  سانتي100متر و براي مقطع راهنمايي   سانتي90دبستان 
  .مي باشد

  : دار براي مقاطع تحصيلي عبارت است از   سطح شيب-12

   درصد4دبستاني و دبستان  مقطع پيش

   درصد5 الي 4مقطع راهنمايي بين 

   درصد6 الي 4مقطع متوسطه بين 

   درصد8 الي 4فضاهاي عمومي بين 

           متر طول يك   8 متر طول مي باشد و بايد بعد از هر 8طول مناسب سطح شيبدار حداكثر   - 13  
  .متر ايجاد شود  سانتي120پاگرد به ابعاد حداقل 

  . نبايد لغزنده، سخت و صاف باشد دار كف سطح شيب-14
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دار به  در يك طرف سطح شيب»گرد  دست« دار و وجود ميله،   نصب نرده در طرفين سطح شيب-15
  .متر الزامي است  سانتي5/3قطر حداقل 

  

  

  

  

 مراكز آموزش محله بايستي حداقل يك سرويس بهداشتي ويژه معلولين هاي آموزشي و  در مجتمع-16
با نصب توالت فرنگي و دستشوئي قابل استفاده با بازشو درب به بيرون با نصب عالئم ويژه در 

  .نظر گرفته شود

متر باشد تا گردش صندلي چرخدار   سانتي170× 150 حداقل اندازه فضاي بهداشتي معلولين بايد -17
   . امكان پذير گردددر آن

  

  . كف فضاهاي بهداشتي بايد غير لغزنده باشد-18

  

١٧٠١۵٠ 
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متر و رعايت حداكثر ارتفاع دستشوئي براي كليه   سانتي80 حداقل عرض درب ورودي سرويس -19
  .متر از ديوار مجاور الزامي است  سانتي30 سانتي متر از كف و با فاصله 65مقاطع تحصيلي 

  

  

  

  

 60ها از لبه جلوي دست شوئي  شوئي بايد از انواع اهرمي و حداكثر فاصله آن نصب شيرهاي دست-20
  .متر باشد سانتي

هاي آموزشي و مراكز آموزشي محله كه در اين مجموعه ارائه گرديده  در تدوين كليه ضوابط مجتمع: تذكر 
 . حركتي در نظر گرفته شده است-است رعايت حداقل ضوابط مورد نياز معلولين جسمي
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  دومفصل 

  

  

  

  

  

  

ضوابط مکـان يـابي مـدارس و             
 جمتمع هاي آموزشي 

در                              
بافت شهر و حمله                      
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  :اصول و ضوابط مكان يابي و مجتمع هاي آموزشي 

جود اصول و ضوابط در رابطه با مسائل مكان يابي و اسـتقرار فـضاهاي آموزشـي و همچنـين                    امروزه عدم و  
فضاهاي كالبدي و سيماي فضاهاي آموزشي در بافت شهرها و محالت در طرح هاي شهري باعث گرديـده                  
تا هم آموزش وپرورش در احداث فضاها با مشكالت زيادي روبرو شود و هـم مـسائل كالبـدي و سـيماي                      

  .دچار مشكل باشد و اين فضاها نتوانند اهداف نظام تعليم و تربيتي كشور را پاسخگو باشندشهرها 

ضوابط حاضر كه نتيجه شناخت وبررسـي مـشكالت فـضاهاي آموزشـي در معمـاري و شهرسـازي كـشور              
 عزيزمان مي باشد سعي دارد با عنايت به چشم انداز نظام تعليم و تربيت رسمي كشور كه در سند ملي نظـام                     
آموزش وپرورش تحت عنوان مجتمع هاي آموزشي با اهميت دادن به فضاي كالبدي و سيماي شـهري آنهـا                   

  .مورد توجه قرار دهد

 مجتمـع هـاي   – آمـاده سـازي هـا        – شهرك هاي اقمـاري      –اميد است تهيه كنندگان، طرح شهرهاي جديد        
سبت به ايجاد فضايي مـانوس و      آموزشي و همچنين طراحان فضاهاي آموزشي با مراجعه به ضوابط مربوط ن           

زيبا زمينه رشد استعدادها و خالقيت هاي دانش آموزان اين مرز و بوم اسـالمي را فـراهم آورده و همچنـين        
در ايجاد فضاي كالبدي و سيماي شهري مناسب با هويت فرهنگي و ارزشي، دين خود را به جامعه اسـالمي          

  .ادا نمايند

 هاي آموزشي در محل اراضي مشخص شده طرح هاي توسعه شـهري                    الزم به تذكر است در احداث مجتمع      
اگر چنانچه مغايرتي با ضوابط مندرج مشاهده گردد كميتـه تخـصص آمـوزش              )  تفصيلي   – هادي   –جامع  (

 ارائه نموده و با شناسايي زمين مورد نظر         5وپرورش زمين مورد نظر را براي تغيير كاربري به كميسيون ماده            
  .  قانون شوراها نسبت به تملك زمين جديد اقدام مي نمايند5ده از ماده با استفا

  : تعاريف 

   آلودگي صوتي -1
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از نظر علمي سروصدا مخلوطي از صوتهاي مختلف با طول موج ها و شـدت هـا ي متفـاوت كـه تركيـب                         
بـول بـراي    حداكثر تراز معادل صـداي قابـل ق       . مشخص و معيني نداشته و براي گوش ناخوشايند مي باشد           

بيشتر شود بـه     )db( دسي بل  80است و در صورتيكه ميزان ارتعاشات از         ) db( دسي بل    55كالس درس       
  .عنوان كاربري نامناسب تلقي خواهد شد

  : آلودگي محيطي -2

اينگونه آلودگي ها نتيجه كاركرد بسياري از تجهيزات و تاسيسات شهري مي باشد كـه از طريـق رهاسـازي                    
از جمله اين منابع محل تجمع زباله ها، فاضـالب          . انده ها، بوهاي نامطبوع حاصل مي شوند      پساب ها، پس م   

  .، مراكز درماني و بيمارستاني مي باشد هاي شهري، كشتارگاه ها

  : آلودگي بصري -3

اينگونه آلودگي ها نتيجه قرارگيري نامطلوب بصري عناصـر و فـضاهاي شـهري در زوايـاي ديـد مختلـف                     
هاي آموزشي مي باشد و باعث ناخوشايند بودن و ايجـاد انزجـار روحـي و روانـي دانـش                    محصلين در فضا  
  .آموزان مي گردند

  :  شعاع دسترسي -4

 به مسافتي كه محصلين از منزل مسكوني تا واحد آموزشي طي مي كنند گفته مي شود كه به عـواملي چـون                
  . مقطع تحصيلي و جنسيت بستگي دارد–تراكم جمعيت وسعت مدرسه 

  :   فضاهاي بسته-5

  .به فضاهاي مسقف كه با چهار ديواري محصور شده باشد گفته مي شود

   )نيمه باز: ( فضاهاي سرپوشيده -6

  .به فضاهاي مسقف كه بدون واسطه ديوار با محوطه باز مدرسه ارتباط دارند گفته مي شود

  :  فضاي باز-7



۵٠ 
 

ور شـده باشـند و مـورد اسـتفاده تفريحـي،            به فضاهاي بدون سقف كه توسط عنصري به نـام ديـوار محـص             
  .ورزشي، ارتباطي دانش آموز قرار گيرند گفته مي شود

  :  پيلوت -8

 به ادامه محوطه حياط در طبقه همكف ساختمان كه حداقل از يك طرف به فضاي باز، بدون واسطه ديـوار                    
  .ارتباط داشته باشد گفته مي شود

   :  حياط خلوت-9

شت و يا طرفين ساختمان مدرسه وجود دارد و مورد اسـتفاده دانـش آمـوزان قـرار                       به محوطه هايي كه در پ     
  .نمي گيرد گفته مي شود

   :مجتمع هاي آموزشي -10

مقاطع تحصيلي از پيش دبستاني، دبستان، راهنمايي، متوسطه را در خود جـاي               به فضاهاي آموزشي كه كليه    
       ، پرورشـي، خـدماتي و رفـاهي را دارا باشـد، اطـالق             داده باشد و كليه فضاهاي آموزشـي، كمـك آموزشـي          

  . مي شود

  : مركز آموزشي محله  -11

به مركز آموزشي كه بعنوان پايگاهي فرهنگي، آموزشي، اجتماعي در خدمت دانـش آمـوزان و اهـالي محلـه                    
اي مـدارس   قرار مي گيرد اطالق مي شوند و اين مراكز بعنوان پايگاه كمك آموزشي وپرورشي و ورزشي بر                

  حومه خودمي باشند

  : دفتر فني -12

  .منظور از دفتر فني واحد كارشناسان فني سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور مي باشد

   :  زمين هاي با عوارض غير مجاز-13

 درصد به باال باشد گفته مي شود و براي احـداث مجتمـع   15به زمين هايي كه شيب آن از شمال به جنوب   
  .ي آموزشي استفاده از آنها مجاز نمي باشدها
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  :  شيب بسيار مطلوب -14

و براي احداث مجتمع هاي آموزشـي       . باشد گفته مي شود   )  درصد   3 الي 0(به زمين هايي كه شيب آنها بين        
  .و يا كليه مقاطع تحصيلي بسيار مناسب است

  :  شيب مطلوب -15

د گفته مي شود و براي احداث مجتمع هاي آموزشي و يـا         باش)  درصد 6-3(به زمين هايي كه شيب آنها بين        
  .كليه مقاطع تحصيلي مناسب است

  : شيب نامطلوب -16

باشد گفته مي شودو براي احداث مقاطع راهنمايي و متوسطه          )  درصد   8-6(به زمين هايي كه شيب آنها بين        
  مجتمع هاي آموزشي قابل قبول و براي مقطع ابتدايي نامناسب مي باشد

  : شيب غيرقابل قبول-17

باشد گفته مي شـود و احـداث فـضاهاي آموزشـي در ايـن               )  درصد 15-8(به زمين هايي كه شيب آنها بين        
  .شيب ها فقط در شهرهايي كه در مناطق كوهستاني و با عوارض زياد واقع شده باشد بالمانع مي باشد

  : تراكم ساختماني -18

ساختمان اصلي به سـطح     ) مك آموزشي و پرورشي و اداري     فضاهاي آموزشي و ك   (نسبت سطح كل زير بناء      
  .كل قطعه زمين تراكم ساختماني گفته مي شود

  : سطح اشغال بنا -19

  .به سطح اشغال شده زمين مجتمع توسط ساختمان هاي اصلي سطح اشغال بنا گفته مي شود
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   :  محوطه فضاهاي آموزشي-20

رتها، محيطي براي استراحت و احساس لذت فكـري محـل،           به محل بازي و حركت اكتشاف، نشان دادن مها        
) كمـك آموزشـي   (محل توسعه دوستي ها و همچنين فضايي كه براي تجربيات آموزشي بيولوژي و فيزيكي               

  .مورد استفاده قرار مي گيرد محوطه فضاهاي آموزشي گفته مي شود

  :  هماهنگي -21

  و عناصر كالبدي، عملكردي و معناييعبارتست از تنظيم و ارتباط متناسب و متوافق اجزاء 

  :  فرم وحجم ساده -22

به داشتن حجم هندسي خالص و اجزاء به كار رفته در نما كه داراي سطوح منظم و متقـارن و هماهنـگ بـا                        
  . هم باشند گفته مي شود

   : 2و1 شهرهاي درجه -23

عد افقي و عمودي شهرهاي ايران بـه         به دليل تراكم جمعيت باال و به تبع آن تراكم ساختمان شهرها در دو ب              
  :دو گروه تقسيم مي شوند

  شامل تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، اهواز، كرمانشاه، ساري، رشت : 1شهرهاي گروه 

  .شامل بقيه شهرهاي كشور: 2شهرهاي گروه

  : گسل -24

ي آيـد ايـن      در اثر افزايش بيش از حد تنفس داخلـي سـنگ هـا گـسيختگي در سـنگ و خـاك بوجـود مـ                        
به عبارت ديگر گسل شكاف و يا گـسيختگي         .گسيختگي و يا شكاف در زمين در اثر زلزله را گسل مي نامند            

 دسته تقـسيم مـي      3بوجود آمده در زمين در اثر زلزله مي باشد گسل ها از نظر تغيير مكان و نوع حركت به                    
  .شوند
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  :  گسل نرمال يا عادي -1-24  

 در  Foot-wallنسبت بـه قطعـه زيـرين گـسل     Manging- wall)كمرباال(گسل گسلي است كه قطعه باالئي 
  . درجه باشد90 تا 0امتداي شيب صفحه گسل به پايين حركت نمايد شيب اين گسل ها مي تواند بين 

  :  گسل معكوس -2-24 

 زمـاني  گسلي است كه كمربند باال نسبت به كمر پايين در امتداد شيب گسل به سمت باال حركت كرده باشد                
 10 درجه باشد به اين گسل ها راندگي گوينـد و در حـالتي كـه شـيب كمتـر از                      45كه شيب گسل كمتر از      

  .  مي نامند Overthrustدرجه باشد گسل را روانده 

  :  گسل هاي امتداد لغزنده -3-24 

سب شكستگي است كه دو سمت گسل نسبت به يكديگر در كنار هم به صورت افقي جابجا  شوند و بر حـ                     
       گـرد هـستند، در بـسياري از مـوارد گـسلش           امتداد لغزنده چپ گرد و يـا راسـت          جهت لغزش گسل هاي     

  طي چند فاز. مي تواند تركيبي از اين حركات باشد 

   : ضوابط مكان يابي

هرچه مقر و موقعيت فضاهاي آموزشي از نظر بهداشتي، ايمني و امنيت، دسترسـي، سـاختارهاي فـضايي و                   
وامل اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي از پيش انديشيده تر و مطلوب تر باشد و ايـن مكـان هـا در                      كالبدي، ع 

نقاط مناسب تري جانمايي و مكانيابي شوند آثار مثبتتري بر ارتقاء كيفي آمـوزش هـا و نيـز حفـظ سـالمتي                       
  .روحي و جسمي دانش آموزان كه آينده سازان جامعه هستند خواهد گذاشت 

  :كه در مكان يابي فضاهاي آموزشي مهم و تاثير گذار مي باشد عبارت است از بنابراين آنچه 

 همجواري •

 ويژگي هاي محيطي •

 شعاع دسترسي  •
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 اقليم •

 ظرفيت •

  : همجواري  •

 رعايت حق حريم جهت احداث فضاهاي آموزشي نسبت به صنايع آلوده كننده به شـرح زيـر الزامـي        -1-1
  . است

   متر متناسب با نوع آلودگي 1000 تا500اد                  صنايع با آلودگي زي           *  

   متر متناسب با نوع آلودگي 350 تا 200صنايع با آلودگي متوسط                           * 

   متر متناسب با نوع آلودگي100صنايع با آلودگي كم                      حداقل            * 

   .از اداره بهداشت و محيط زيست استعالم مي شود  آلودگيدر هر مورد ميزان: تبصره 

از احداث مدارس در مسير بادهاي مزاحم كه آلودگي صنايع را به طرف فضاهاي آموزشي هدايت       -2-1
  .مي كند خودداري شود

مسافربري شهري و بين شهري و تقاطع ها و ميادين و          ي   از احداث مدارس در همجواري ترمينال ها       -1 -3
 متـر از    250خيابان هاي پرترافيك كه از منابع آلوده كننده هوا مي باشد خودداري شود رعايت حداقل شعاع                 

  .  متر ترمينال هاي شهري الزامي است150ترمينال هاي مسافربري بين شهري و 

  . باالتر باشد خودداري شودdb ( 80(احداث مدارس در مكان هايي كه ميزان ارتعاشات آن از از  -4-1

  . متري مسيرهاي راه آهن مجاز نمي با شد250 احداث مدارس تا فاصله -5-1

 متري مراكز تجاري پررفت و آمد و مراكز پر سروصـدا و شـلوغ مجـاز    100احداث مدارس تا شعاع      -6-1
  .نمي باشد

  . متري بزرگراهها و اتوبانهاي شهري مجاز نمي باشد150احداث مدارس در فاصله  -7-1

  .ارس تا فاصله يك كيلومتري فرودگاهها مجاز نمي باشداحداث مد -8-1

١
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     مسيرهاي فرود و بلنـد شـدن هواپيماهـا تـا شـعاعي كـه ميـزان ارتعاشـات آن از                    احداث مدارس در     -9-1
)db ( 80 بيشتر باشد مجاز نمي باشد.  

س مانده هـا ،      متري محل هاي آلوده كننده محيط از جمله پسابها، پ          200 از احداث مدارس تا حريم       -10-1
  .محل تجمع زباله ها، فاضالب هاي شهري خودداري شود

  . متري بيمارستان ها مجاز نمي باشد150احداث مدارس در حريم  -11-1

  . متري بيمارستان هاي عفوني مجاز نمي باشد300 احداث مدارس در حريم  :   تبصره

  .  نمي باشدا، گورستان ها، كشتارگاه ها مجاز متري، مرغداري ها، دامداري ه500احداث مدارس تا شعاع  -12-1

 احداث مدارس در شعاع ديد به مناظر و عناصر نامطلوب از جمله دكل هاي فشار قوي، برج هـاي                     -13-1
  . محل تجمع زباله و تجمع پس مانده ها مجاز نمي باشد–منابع آب، گورستان ها 

هاي آموزشي دخترانه در مجـاورت واحـدهاي    از احداث مجتمع هاي آموزشي پسرانه و يا مجتمع        -14-1
مسكوني خودداري شود و رعايت فاصله ساختماني فـضاهاي آموزشـي بـا سـاختمانهاي مـسكوني مجـاور                   

  .مي باشد) 1(مطابق جدول 

  

 mفاصله تا مدرسه   تعداد طبقات  شرح

4-3  50  
5-6  75  
7-8  100  

  ساختمان هاي مجاور

  150   به باال8
     

  

  .شاندن كانال هاي فاضالب در حريم مدارس الزامي است پو  -15-1

  طبقه، از فضاهاي آموزشي2 فاصله ساختماني بيش از-)1(جدول
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 الزامـي   2حداقل حريم احداث فضاهاي آموزشي در كنار خطوط انتقال نيرو به شرح جدول شماره                -16-1
  .است

  ولتاژ خطوط به كيلو وات
750  400  230  132  66  33  20  11  

حريم خطـوط   
  انتقال نيرو

فــــــضاهاي   5  5  15  20  30  40  50  60
  آموزشي

  حريم خطوط انتقال نيرو ) 2(جدول   

 

   حريم خطوط انتقال نيرو-31شكل

  . از احداث مدارس درمحل هايي كه در شعاع تابش مستقيم آفتاب قرار نمي گيرد خودداري گردد-17-1

  . متري سينماها خودداري شود150از احداث واحدهاي آموزشي تا فاصله  -18-1

 مجاورت كاربري بهداشتي به دليل شيوع آلودگي هاي ميكروبـي            از احداث مجتمع هاي آموزشي در     -19-1
  .و شيميايي خودداري شود

  . از احداث مجتمع هاي آموزشي دخترانه در مجاورت زمين هاي ورزشي روباز خودداري شود-20-1

  . از احداث مجتمع هاي آموزشي در مجاورت شهربازي ها خودداري شود-21-1

  . متري پمپ بنزين ها مجاز نمي باشد150تا شعاع  احداث فضاهاي آموزشي  -22-1
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  . متري ايستگاه هاي آتش نشاني خودداري شود250از احداث فضاهاي آموزشي تا شعاع  -23-1

رعايـت  .  از احداث فضاهاي آموزشي در مجاورت  ، مراكز پليس و نيروي انتظامي خودداري گـردد            -24-1
  .الزامي است متر از موارد فوق 150حداقل فاصله تا شعاع 

رعايت فواصل اعالم شده براي مراكز پليس و نيروي انتظامي ،با ارائه راه حل هاي منطقي وبا تائيـد                    : تبصره
  . كميته فني مدارس بالمانع مي باشد

  

 :ويژگي هاي محيطي •
 فضاهاي اموزشي بايد در نقاطي جانمايي شوند كه از تهويه طبيعي مطلوب و نـور مناسـب بخـوردار                    -1-2

 .ندباش
  . درصد قابل قبول نمي باشد8احداث مجتمع هاي آموزشي در زمينهايي با شيب بيش از  -2-2

  . با ارائه راه حل هاي منطقي و با كنترل كميته فني نوسازي مدارس بالمانع مي باشد : تبصره

  . درصد مجاز نمي باشد15 احداث مجتمع هاي آموزشي در زمين هايي با شيب بيش از -3-2

احداث مقطع ابتدايي، پيش دبستاني در مجتمع هـاي         ) كوهستاني(  شهرهاي با پستي و بلندي زياد         در -4-2
  . درصد بالمانع مي باشد15 درصد و مقطع راهنمايي و دبيرستان تا شيب 8آموزشي تا 

احداث فضاهاي آموزشي در زمين هايي با كد پايين تر از، تراز خيابان هاي اطراف مجاز نمـي باشـد                     -5-2
  .)مالك كنترل، كد كف ورودي به محوطه با خط تراز وسط خيابان ورودي مي باشد(

  . درجه باشد70هيچ يك از زواياي زمين انتخابي براي احداث مجتمع هاي آموزشي نبايد كمتر از  -6-2

  . مناسب خواهد بود5/2 به 1رعايت حداقل نسبت عرض به طول زمين :  توصيه

  

  

٢
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متري از آكس وسـط كانـال هـا و نهرهـاي دائمـي يـا فـصلي                  150تا شعاع احداث فضاهاي آموزشي     -7-2
و يـا منـاطق كوهـستاني مجـاز         )بخصوص در شهرهاي حاشيه درياي مازندران، خليج فارس، درياي عمـان          (

  .باشدنمي

 متـر و    300 تا   100رعايت فاصله زمين هاي آموزشي از گسله هاي راستا لغزه با مكانيز امتداد لغزش                -8-2
  1. متر الزامي است500هاي نرمال از گسل 

احداث فضاهاي آموزشي در زمين هايي كه قنوات داير و متروكه از آنها عبور مي نمايد مجـاز  نمـي                      -9-2
  .باشد

  . در صورت رعايت ضوابط و آئين نامه هاي زلزله ايران بالمانع است:تبصره 

  . ت و ناپايدار مجاز نمي باشداحداث فضاهاي آموزشي در مجاورت خاكريزها و شيب هاي سس -10-2

فاصله ساختمان مجتمع هاي آموزشي از خاكريزها و شيب هاي سست و ناپايدار توسط كارشـناس                : تبصره  
  .مربوطه تعيين مي شود

 در زمين هايي كه خاك رويه و زيرين زمين براي تحمل وزن بيش از  احداث فضاهاي آموزشي-11-2

kg cm2)1( ز مي باشدبه باال مناسب باشد مجا.  

 kg(مقاومت كمتر از احداث فضاهاي آموزشي در زمينهايي كه -12-2 cm21 (بـا پـي سـازي و     داشته باشند
 .تمهيدات الزم سازه بالمانع مي باشد

 kg(  در زمين هايي كه مقاومت آنها كمتر از احداث فضاهاي آموزشي:  تبصره  cm21( مي باشد با استفاده از 
  .ني و رعايت دستور العمل ها بالمانع مي باشدنظرات كارشناسان دفتر ف

    متـر از سـطح زمـين       60/1 اجراي زهكش زمين در مناطقي كه آبهاي سطحي آن حداكثر تـا ارتفـاع                -13-2
   .مي باشد جهت احداث ساختمان هاي آموزشي الزامي است

  

  .مي باشد) دكتر امانوئل بربريان ( ن گسل هاي فوق با توجه به گسل هاي شناسائي شده بر روي نقشه لرزه خيزي ايرا  1
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 250 احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي در كنار مسير لوله هاي سراسري نفت رساني بـا رعايـت                   -14-2
  .متر بالمانع مي باشد

زمين هايي كه عمق خاك دستي و بقاياي زباله در آنها بيش از حد پي سـازي باشـد بـراي احـداث                        -15-2
  .مي باشدساختمان مناسب ن

  .بر اساس نظرات كارشناسان دفتر فني و رعايت دستور العمل هاي مربوطه بالمانع مي باشد: تبصره 

رعايت تراز اعالم شده از طرف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران و همچنـين وزارت نيـرو                    -16-2
خانـه هـاي   يربط براي سواحل درياي خزر و خليج فارس و دريـاي عمـان و همچنـين رود    ذويا ارگان هاي    

  .دائمي الزامي است

  

  شعاع دسترسي •
   به فضاهاي آموزشي الزامي است3رعايت حداكثر شعاع دسترسي هاي اعالم شده در جدول شماره  -1-3 

  فضاهاي آموزشي
  شرح  ساختمان مركزي مجتمع  مركز محله  مجتمع

 mپسرانه  mدخترانه  mپسرانه  mدخترانه  mپسرانه  mدخترانه 

ــداكثر فاصــ  له فــضاهاي ح
آموزشــي تــا محــل ســكونت 

  دانش آموز
1200  1500  1500  2000  500  700  

  15  10  30  20  30  20  پياده

ي    
 برا

الزم
ان 

 زم
دت

م
ب    

حس
بر 

ت 
ساف

ي م
ط

يقه
دق

  

با استفاده از   
  30  25  20  15  10  10  وسائل نقليه

  

تعيـين   ) 5 -1 شماره   بند( درصد به باال ظرفيت فضاهاي آموزشي        200در مناطقي با تركم ساختماني       -2-3
  .كننده شعاع دسترسي خواهد بود

٣

  حداكثر فاصله فضاهاي آموزشي در مناطق مسكوني)3(جدول
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دسترسي به واحدهاي آموزشي نوساز به صورت سواره و پياده كـه مجـزا از يكـديگر باشـند الزامـي                      -3-3
  .است

به منظور رعايت ايمني در سالمت دانش آموزان عدم ارتبـاط مـستقيم هنگـام ورود و خـروج دانـش                     -4-3
  . ميدان ها الزامي است-چهارراههاآموزان به خيابان هاي اصلي 

- متري به باال مجاز نمـي      16احداث ابتدائي در مجتمع هاي آموزشي در مجاورت خيابان هاي اصلي             -5-3

  .باشد

  . متر براي ورودي مقاطع مجتمع هاي آموزشي از يكديگر الزامي است50رعايت فاصله -6-3

  .ا و اتوبانهاي شهري خودداري شوداز احداث مجتمع هاي آموزشي در مجاورت آزادراهه -7-3

 امكان دسترسي مناسب به مجتمع آموزشي براي وسايل نقليـه امـداد رسـاني ماننـد اورژانـس، آتـش                     -8-3
  .در زمان هاي عنوان شده در استاندارد ها الزامي است... نشاني و

دي اصلي پيـاده     براي امنيت هنگام خروج دانش آموزان رعايت حداقل عقب نشيني فضاي مقابل ورو             -9-3
  .با توجه به عرض گذارها الزامي مي باشد) 4(مطابق جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  طول و عرض عقب نشيني ورودي
  cعرض گذر  شرح

m 
 bعرض
m 

  aعرض 
m 

8  2  8  
12- 10  3  12- 10  

ابتدائي و پيش 
  دبستاني

14- 16  4  16  
12- 10  4  12- 10  

  راهنمائي  16  4  16
18- 24  5  16  
12- 10  4  12- 10  
14- 16  5  16  
18- 24  6  16  

  متوسطه
  )م نظريعلو(

  16  6   به باال24
 ابعاد عقب نشيني ورودي مدارس در گذرها)4(جدول
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  :اقليم  •

احداث واحدهاي آموزشي به گونه اي كه ساختمان هاي همجوار مانع ايجاد تهويه هواي مـورد نيـاز                   -1-4
  .نشوند الزامي است

ر استقرار سـاختمان آموزشـي الزامـي         جلوگيري از بادهاي مزاحم و برخورداري از بادهاي مناسب د           -2-4
  .)اين ضوابطه در اقليم هاي گرم و مرطوب از اولويت خاصي برخوردار است.(است

استفاده از حداكثر تابش خورشيد در زمستان و جلوگيري از نفوذ تـابش مـزاحم آفتـاب در تابـستان                      -3-4
  .جهت كالس هاي درس الزامي است 

با ساختمان هاي مرتفع همجوار در قسمت جنـوبي بايـد بـه انـدازه               حداقل فاصله ساختمان آموزشي      -4-4
  .ارتفاع ساختمان مورد نظر باشد

 : ظرفيت  •

شرح زير الزامـي  مـي   تحصيلي به به دوره توجه رعايت ظرفيت دانش آموزي مجتمع هاي آموزشي با     -1-5
  . باشد

  كالسه ) 3 و2(  پيش دبستاني
  كالسه) 15 و 10(  دبستان

  كالسه) 12و 9(              راهنمايي   
  كالسه )12و 9(   ) علوم نظري(متوسطه 

  

  . الزامي است2و1 براي شهرهاي شماره 6فضاهاي آموزشي بر اساس جدول شماره  رعايت حداكثر ارتفاع  -2-5

  شرح فضا  متوسطه  راهنمايي  دبستان  پيش دبستاني
  سهكال9  كالسه6  كالسه9  كالسه6  كالسه15  كالسه10  كالسه3  10

شهرهاي 
  1گروه

1  2  2  3  2  3  2  3  

ت 
طبقا

داد 
تع

مان
اخت

س
شهرهاي   

  2گروه
1  1  2  2  2  2  2  2  

  

۴

۵

 كالسهاي مجاز در مقاطع مختلف مجتمع آموزشيتعداد)5(ولجد

 ارتفاع طبقات مناسب فضاهاي مجتمع آموزشي)6(جدول
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  . درصد بيشتر از وسعت زمين هاي جدول فوق مي باشد20حداقل زمين در مناطق گرم و مرطوب  -4-5

  .به ميزان كاهش ارتفاع به وسعت زمين با توجه به سطح طبقه كاهش يافته افزوده مي شود -5-5

  

 ضوابط آالبدي و سيما
 

 تراكم •

آموزشي براساس مقطع تحصيلي  و شهر مورد نظر بـه شـرح زيـر               حداكثر تراكم ساختماني فضاهاي      -1-6
  .رعايت مي گردد

  درصد% 120  1 دبستان در شهرهاي شماره -

  درصد% 150  1در شهرهاي شماره ) علوم نظري(  راهنمايي و متوسطه-

  درصد% 110  2 دبستان در شهرهاي شماره -

  درصد% 130  2در شهرهاي شماره ) علوم نظري (  راهنمايي و متوسطه -

 - خانـه سـرايدار    – خـدماتي    – ورزشـي    –رفـاهي   ( چنانچه زيرزمين مدرسـه بـراي فعاليـت هـاي            -2-6
  .مورد استفاده قرار گيرد جزء تراكم محاسبه نمي شود) تاسيسات ساختماني و پاركينگ 

  

  5242  62/6489  9/5003  جمع كل محوطه باز  1

  2/2282  18/3157  41/2316  سطح اشغال بنا در شهرهاي درجه يك  2
  2/7524  8/9646  31/7320  جمع كل زمين مورد نياز براي شهرهاي درجه يك  3
  41/17  16/11  7/12  سرانه زمين براي شهرهاي درجه يك  4

  

  5242  62/6489  9/5003  جمع كل محوطه باز  5

  6/2852  47/3946  51/2895  سطح اشغال بنا در شهرهاي درجه دو  6
  6/8094  09/10436  45/7899  جمع كل زمين مورد نياز براي شهرهاي درجه دو  7
  73/18  07/12  71/13  سرانه زمين براي شهرهاي درجه دو  8

  

۶

هاي آموزشي و مراكز آموزشي محله مطابق جدول  حداقل زمين مورد نياز جهت فضاهاي مجتمع -3-5
 . الزامي است7شماره 

 حداقل زمين هاي مجتمع آموزشي در شهرها) 7(جدول                                                                                                   
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  . متر جزء تراكم محاسبه نمي شود70/2پيلوت در طبقه هم كف با كمتر از ارتفاع  -3-6

 فضاهاي نيمه باز كه خارج از ساختمان اصلي         - سرويس بهداشتي  -ربناي ساختمان هاي سرايداري   زي -4-6
  .احداث مي شود جزء تراكم محاسبه نمي شود

 حـداكثر   2 درصد زمين و در شهرهاي شـماره         55 حداكثر 1 سطح اشغال مجاز بنا در شهرهاي شماره         -5-6
  . درصد زمين مي باشد50

 فضاهاي نيمه بـاز جـزء سـطح اشـغال مجـاز                - سرويس بهداشتي  -رايداريسطح اشغال ساختمان س    -6-6
  . نمي باشد

 و  1 درصد قطعه زمين در شهرهاي شـماره         35وسعت حياط اصلي به صورت يكپارچه نبايد كمتر از           -7-6
  . باشد2 درصد در شهرهاي شماره 40

  . متر مي باشد4) سرپوشيده(حداكثر عرض فضاهاي نيمه باز -8-6

 6 متر و از همـسايه جنـوبي   4عايت حداقل فاصله ساختماني اصلي مدرسه از ديوار همسايه شمالي  ر -9-6
  .متر الزامي است

  .مترميباشد3رعايت حداقل فاصله ساختمان اصلي از ديوار همسايه غربي و شرقي فضاهاي آموزشي -10-6

  . الزامي است7داول شماره  رعايت فاصله شمال و جنوب ساختمان اصلي از شبكه معابر به شرح ج-11-6

  عرض معابر 
  مقطع تحصيلي

   متر8
m 

  متر) 10-12(
m  

  متر) 14-16(
m  

 متــر) 18-24(

m  
  متر به بـاال 24

m  
  -  -  5  3  2  ابتدائي

  8  6  6  4  -  راهنمائي
  8  8  6  4  -  )علوم نظري(متوسطه

  فاصله ساختمان اصلي از شبكه معابر) 8(جدول                                                                             
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 :  ورودي مدارس •

  . تفكيك ورودي دانش آموزان با ورودي ماشين به محوطه مدرسه الزامي است-1-7

  . متر مي باشد5/3 حداقل عرض درب ورودي ماشين رو در طول ديوار محوطه -2-7

  .ورودي اصلي دانش آموزان به محوطه با فضاي سرپوشيده در نظر گرفته شود -3-7

  .نداشتن ديد از بيرون به داخل هنگام باز بودن درب ورودي به محوطه مدارس دخترانه الزامي است -4-7

  .تر مي باشد م35/1 متر و 5/2 حداقل عرض درب اصلي و فرعي ورودي دانش آموزان به محوطه -5-7

احداث فضاهاي نگهباني و اتاق مراجعه اولياء براي مدارس دخترانه در فضاي ورودي بدون اشـراف                 -6-7
  .به داخل محوطه الزامي است

ارتفاع حداقل فضاي ورودي مدارس با توجه به ابعـاد و تناسـب دانـش آمـوزان در مقـاطع مختلـف                       -7-7
  .متر رعايت گردد ) 5/3ه  ، متوسط3 ، راهنمائي 70/2ابتدائي(تحصيلي 

  

 :پاركينگ مدارس  •
 كـالس يـك پاركينـگ و در         2 بـه ازاء هـر       1حداقل پاركينگ اتومبيل مورد نياز در شهرهاي شـماره           -1-8

  .  كالس يك پاركينگ در نظر گرفته شود3 به ازاء هر 2شهرهاي شماره 

 در خـارج از   ) اد حداقل مـورد نيـاز     تعد(آموزشي بر اساس   تامين پاركينگ اتومبيل مورد نياز فضاهاي      -2-8
  . با دسترسي مناسب به معبر اصلي در نظر گرفته شود محوطه

در صورت استفاده از زيرزمين مدرسه به عنوان پاركينگ اتومبيل الزاماً درب ورودي به آن مستقل در                  -3-8
  .نظر گرفته شود

يل پرسنل احداث درب مستقل جدا       در صورت استفاده از حيات خلوت مدرسه بعنوان پاركينگ اتومب          -4-8
  .از درب ورودي دانش آموزان الزامي است

٧

٨ 
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  .تامين پاركينگ اتومبيل در محوطه فضاهاي آموزشي اكيداً ممنوع مي باشد -5-8

 دانش آمـوز  10فضاي مناسبي به ازاء هر ) موتور-دوچرخه(براي پارك وسايل موتوري دانش آموزان        -6-8
ز راهنمايي پسر يك پاركينگ در محوطه مدرسه به صورت سرپوشيده كنار             دانش آمو  15متوسطه پسر و هر     

  . درب ورودي الزامي است

 6/1 محاسبه حداقل سطح مورد نياز فضاي پاركينگ وسائل موتوري دانش آموزان بـه ازاء هـر واحـد      -7-8
  . متر مربع انجام مي شود

  

 : جداره هاي قابل رويت •
  

كـف تـا كـف      (. متر محاسبه مـي گـردد      4 متر و حداكثر     4/3 حداقل   ارتفاع طبقات فضاهاي آموزشي    -1-9
  )طبقات

  . سانتيمتر براي سقف هاي صاف الزامي است80احداث دست انداز لب پشت بام حداقل  -2-9

  . متر قابل افزايش مي باشد6/1 در صورت استفاده از سقف شيب دار، ارتفاع بنا، حداكثرتا -3-9

  . متر مي باشد5ره و يا سالن هاي ورزشي داخل ساختمان اصلي حداكثر  ارتفاع سالن هاي چندمنظو-4-9

 و كارگاههـا و نمازخانـه در خـارج از           مفيـد   متـر  70/6سالن هاي سرپوشيده ورزشـي      حداكثر ارتفاع  -5-9
  .مي باشد مفيد متر 80/4ساختمان اصلي

  . متر مي باشد5/3حداكثر ارتفاع فضاهاي سرپوشيده اطراف محوطه  -6-9

  .در صورت استفاده از پيلوت در طبقه همكف ارتفاع آن به ارتفاع بنا افزوده مي شود -7-9

 طبقـه جـزء   5 يـا  4 طبقه مجاز مي باشـد و بـراي مـدارس           3حداكثر استفاده از پيلوت در مدارس تا         -8-9
  . ساختمان در نظر گرفته مي شود

٩
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فـضاي ابتـدائي، راهنمـائي و متوسـطه          متر براي ديوار محوطه      7/2 متر و حداكثر     2/2 رعايت حداقل    -9-9
  .پسرانه الزامي است

 متر براي ديوار محوطه مدارس ابتدائي، راهنمايي و متوسطه          60/3 متر و حداكثر     5/2رعايت حداقل    -10-9
  .دخترانه الزامي است

و تاسيـسات   ) معادل فـضاي پلـه    ( احداث هر گونه تاسيسات و فضاي سرپوشيده به غير از خرپشته             -11-9
  .رتي و برودتي در پشت بام مدارس مجاز نمي باشدحرا

 متـر  6/1 اختالف ارتفاع فضاهاي آموزشي با ساختمان هاي مجاور مي بايد داراي ضـريب ارتفـاعي        -12-9
  .باشد

 سـانتيمتر ارتفـاع سـاختمان       60در صورت هم ارتفاع بودن مدارس با ساختمان هاي مجاور حداقل             -13-9
  .بلندتر در نظر گرفته مي شود

 سانتيمتر با مصالح متفاوت     10به ضخامت   ) قرنيز لب بام  (مشخص كردن خط بام فضاهاي آموزشي        -14-9
  .از مصالح نما و يا بارنگ متفاوت از رنگ نما به صورت كامالً مشخص الزامي است

كالس ها در نماي فضاي آموزشي حداقل      ) پنجره(رعايت سطح روشنائي     -15-9
3
1

  
ح نمـاي همـان     سـط 

  .كالس الزامي است

 8/1 متـر و حـداكثر       4/1از كف آن تا سقف روشنائي حداقل        ) پنجره(رعايت ارتفاع سطح روشنائي      -16-9
  .متر مي باشد

  .استفاده از شيشه مشجر در كتيبه پنجرة مدارس دخترانه توصيه مي شود -18-9

ي كه به عنـوان جـداره اصـلي قابـل           غربي و شرقي ساختمان اصلي فضاهاي آموزش       طراحي سطوح  -19-9
  .رويت مي باشد الزامي است

استفاده از مصالح متفاوت و هماهنگ مثل آجر و سيمان، سنگ و آجر، اخـتالف سـطوح همجـنس،         -20-9
 و نقاشي هاي هماهنـگ بـا فـضاي آموزشـي و             –رنگ، تقسيم سطوح بزرگتر به سطوح كوچكتر و مناسب          
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بيتي با خط و يا نقاشي، از مواردي هستند كه براي سـطوح قابـل رويـت              ابالغ پيام هاي تر    –مقطع تحصيلي   
  .مدارس در نظر گرفته شود

نماهـاي   – سنتوري هاي باالي ورودي ها – نماهاي شيشه اي –استفاده از ابزار كاريها سبك رومي       -21-9
  .آلومينيومي در نماسازي اكيداً ممنوع مي باشد

رانـه و پـسرانه، راهنمـايي و متوسـطه بـه صـورت بـسته الزامـي                  احداث ديوار محوطه مقـاطع دخت      -22-9
  )جهت ايجاد محرميت.(است

  . استفاده از ديوار نرده اي يا تركيب ديوار پر ونرده براي مدارس ابتدائي پسرانه مجاز مي باشد-23-9

ي و محـل     استفاده از ديوار نرده اي يا تركيب ديوار پر ونرده براي محوطه هايي كه بـه حيـاط اصـل                    -24-9
  . تجمع دانش آموزان ديد نداشته باشد مجاز است

نوسـازي مـدارس بـراي درب و پنجـره          ) جدول رنگ فضاهاي آموزشي     (استفاده از كاتالوگ رنگ      -25-9
  .هاي قابل رويت در جداره توصيه مي شود

ل از نصب تابلوهاي مدارس بر روي بام و عمود بر سطوح خارجي جداره مدرسـه بـه طـرف داخـ                     -26-9
  .شبكه معابر خودداري شود

استفاده از كانال هاي تاسيساتي جهت تهويه فضاهاي داخلي در جدارة قابل رويـت مـدارس مجـاز                   -27-9
  .نمي باشد
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  :) ظرفيت – مطلوبيت مكاني –همجواري ( توصيه هاي ضوابط  •

 

حداث فضاهاي آموزشي    اگر چنانچه در حريم هاي ممنوعه آلودگي هوا در شرايط اضطراري مجبور به ا              -1
  .شويم استفاده از عايق صوتي در جداره ها همچنين استفاده از پنجره دو جداره الزامي است

  .ايجاد فضاي سبز متراكم در مقابل فضاهاي آموزشي باعث افت صوتي خواهد شد -2

  . استفاده از گياهان چسبنده در جداره مدارس در جذب اصوات مزاحم توصيه مي شود-3

  . گيري ساختمان به لحاظ بصري نسبت به فضاها و عناصر آلوده كننده رعايت گردد جهت-4

 در مكان يابي فضاهاي آموزشي و انتخاب زمين جهت استقرار واحدهاي آموزشي داشتن كمترين شـيب                 -5
 درصد درصورت اضـطرار طراحـي مـوردي بـراي     15با توجه به محدودة مقاومت زمين هاي با شيب باالي          

  . توصيه مي شودهمان زمين

 درصد در صورت اضطرار طراحي موردي براي همان زمـين توصـيه             15جهت زمين هاي با شيب باالي        -6
  .مي شود

 احداث فضاهاي آموزشي در زمين هايي كه ديد مطلـوب از فواصـل دور و نزديـك را دارا مـي باشـند،                        -7
  . توصيه مي شود

حاظ ديد و منظـر و جلـوه هـاي بـصري مناسـب بـا                در نظر گرفتن موقعيت مطلوب مكان آموزشي به ل         -8
  .طبيعت اطراف توصيه مي شود

 . اشكال زمين به فرم هاي مربع يا مستطيل بر زمين هاي نامنظم هندسي ترجيح دارد-9

 در برنامه ريزي و طراحي آكوستيكي ساختمان هاي آموزشي بايد تمامي منابع نوفه سايتي كه ساختمان                 -10
مورد توجه قرار گرفته و براي كنترل آن در داخل ساختمان پيش بينـي هـاي الزم بـه                   در آن ساخته مي شود      

كي كـه بـراي فـضاهاي       يتوان توصيه هاي زير را به كار گرفت تا ضوابط آكوسـت            در اين مورد مي   . عمل آيد 
  .مختلف در نظر گرفته شده، حاصل آيد



۶٩ 
 

   انتخاب مكان مناسب–الف 

  مان هاي آموزشي  مالحظات آكوستيكي در طراحي ساخت-ب

   استفاده از جداكننده ها با صدابندي مناسب-ج

  استفاده از مواد و مصالح جاذب صوتي مناسب-د

 دسـي بـل     55 توصيه ميشود كه ساختمان هاي آموزشي در محوطه اي حداكثر با تراز معادل صدا برابر                 -11
  .ساخته شوند

بل باشد، بايد فاصله مناسب از منبع نوفه رعايت          دسي   55در صورتيكه تراز معادل صدا در محوطه بيشتر از          
  .گردد

 موارد ديگري مانند درخت كاري متراكم با درختان پهن برگ و همچنين ايجاد سد صوتي كه به اندازه كافي                   
انتخـاب محـل سـاختمان و طراحـي         .مرتفع و عريض باشد نفوذ صدا به محوطه ساختمان را كاهش ميدهـد            

ت ناشي از نوفه بيروني را به كم تـرين حـد مـي رسـاند و ايـن امـر از نظـر                        مناسب آرايش فضاها ، مزاحم    
 .اقتصادي اهميت زيادي دارد

  
 در طراحي كلي ساختمان آموزشي توصيه مي شود كه محوطه باز ، مابين منبع نوفـه و سـاختمان قـرار                      -12

 ماننـد كـالس درس ، از        فـضاهاي آرام  .گيرد و به اين ترتيب فاصله اي بين فضاها و منبع نوفه ايجـاد شـود               
  .و بازشو هاي آن ها به خيابان اصلي باز نشود.خيابان پر نوفه و كارگاه ها بقدر كافي دور باشد



٧٠ 
 

 : توصيه ضوابط كالبدي و سيماي مدارس •

به منظور ارتباط فضاهاي پر، خصوصاً ساختمان اصـلي بـا سـرويس هـاي بهداشـتي و همچنـين ايجـاد            -1
ه ها زير آن و استفاده از فضائي مناسـب هنگـام بـرف و بـاران و يـا آفتـاب                      فضاهاي سايه براي نشستن بچ    

كـالس هـاي    (سوزان و همچنين كاربرد ورزشي مانند تنيس روي ميز و شطرنج و فضاهاي كمك آموزشـي                 
  .و نهايتاً انتظام فضاهاي باز و بسته استفاده از فضاي سرپوشيده توصيه مي شود) هنر

بـه  ) نيمـه بـاز  ( نامناسب محدوده زمين محوطه استفاده از فضاهاي سرپوشـيده        براي از بين بردن زواياي     -2
  .  تفريحي توصيه مي شود– ورزشي –منظور فضاهاي خدمات رفاهي 

  . استفاده از تركيب حجم و فرم هاي ساده براي مدارس ابتدائي توصيه مي شود-3

ي مدارس خصوصاً ابتدائي باعث طـراوت  در نما) آبي - قرمز- سبز-زرد( استفاده از رنگ هاي شاد مانند   -4
  .فضاي آموزشي مي شود

  . استفاده از فرم نماي معماري مدارس قديم براي مدارس متوسطه توصيه مي شود-5

 جهت استفاده از طبيعت و فضاي سبز استفاده از گياهان چسبنده بر روي جداره ها و بر روي ديوارهاي                    -6
  .محوطه توصيه مي شود

  .تيبه ها با استفاده از مصالح بادوام براي پيام رساني تربيتي مدرسه توصيه مي شود استفاده از ك-7

 اجراي تابلوهاي تبليغاتي با كاشي معرّق هفت رنگ براي استفاده و يا ابالغ پيام هاي فرهنگـي و تربيتـي                   -8
  .مدرسه به تعداد محدود در جداره ها توصيه مي شود

از انتشارات سـازمان نوسـازي      » پيام مدرسه «نام مناسب مدرسه به كتاب      به منظور انتخاب شعار و پيام و         -9
  .مدارس مراجعه شود

.         استفاده از آبروهاي روكار در جداره مدارس به دليل لطمه زدن به نماي سـاختمان توصـيه نمـي شـود                     -10
  .يه نمي شوداستفاده از جداره هاي قابل رويت فضاهاي آموزشي براي سيم كشي برق مدارس توص -11
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