
                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٠١/٠٦/١٣٩٢-٨ویرایش 
ض ی  ماره (ا ص ا  )   ١دول 

 تیپ اصلی فضا  نوع گروه کد تیپ اصلی فضا  نوع گروه کد

 پژوهشکده   304   آموزشی 100

   پرورشی وتربیت بدنی 400 انیپیش دبست کودکستان  111
 اردوگاه پرورشی  411 ابتدایی مدرسه  121

 کانون فرهنگی تربیتی   412 راهنمایی   122

 دارالقرآن   412 متوسطه نظري   123

 کتابخانه   414 پیش دانشگاهی   124

 آمفی تاتر   415 ايوحرفهفنی هنرستان فنی  131

 سینما   416 کشاورزي   132

 مجتمع فرهنگی   417 کاردانش   133

 مجتمع ورزشی ورزشی  421 ناشنوایان مدرسه استثنایی  141

 کانون ورزشی   422 نابینایان   142

 باشگاه ورزشی   423 ناتوان ذهنی   143

 کلوپ ورزشی   424 معلولین جسمی   144

 استادیوم ورزشی   425 آموزشکده فنی آموزشکده  151

   رفاهی 500 تربیت معلم ت معلمتربی  161
 باشگاه معلم رفاهی کارکنان  501 آموزش عالی فرهنگیان   162

 معلم سرا   502 دانشسرا   163

 خانه سازمانی   503 آزمایشگاه مرکزي راهنمایی آزمایشگاه مرکزي  171

 فروشگاه و تعاونی مصرف   504 آزمایشگاه مرکزي متوسطه   172

 آموزيخوابگاه دانش انآموزدانشرفاهی  521 مجتمع آموزشی   173

   درمانی وبهداشتی 600   اداري 200
 درمانگاه و کلینک   601 ادارات آموزش و پرورش ادارات  211

 )مشاوره (مرکز روانشاختی   602 انبار پشتیبانی  221

 LDمرکز اختالالت     603 سوله   222

 پایگاه سالمت دانش آموزان   604   پژوهشی وتحقیقاتی 300

     پژوهش سراي معلم مراکزپژوهشی وتحقیقاتی  301
     پژوهش سراي دانش آموزي   302
     پژوهشگاه   303

 

ی روباز     ھای ورز کا ع  و ماره (اا ی      )٢دول  ی ورز ن  ش ز و ع  و مارهج( اا   ٤(  

  نوع کد نوع کد
 بدبینتون مینز 6 فوتبال زمین 1

 ومیدانی دو پیست 7 هندبال زمین 2

 سواري دوچرخه پیست 8 والیبال زمین 3

 منظوره چند زمین 9 بسکتبال زمین 4

 روباز استخر 10 تنیس زمین 5

 

 نوع کد

 خاکی 1

 طبیعی چمن 2

 مصنوعی چمن 3

 تارتان 4

  آسفالت 5
 کفپوش 6

 موزائیک 7

 کاشی / سرامیک 8

 سنگی 9

 بتن 10

 

یده     و ر ی   ھای ورز کا ع  و ماره(  اا   )٣ دول 

 نوع کد

 بلند سقف ورزشی سالن 1

 کوتاه سقف ورزشی سالن 2

  سرپوشیدهاستخر 3

  ومیدانی دو پیستسالن   4
 سالن اسکواش 5

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 نوع کد نوع کد

 سلف سرویس و آشپزخانه 11  انبار 1

 آمفی تاتر 12  ورزشی سالن 2

  سینما 13 منظوره چند سالن 3
  خانه سازمانی  14 اجتماعات سالن 4
  کتابخانه  15  خوابگاه 5
  اداري ، سایر غیر آموزشی  16  آزمایشگاه  6
  کلینیک  26  کارگاه  7
  تعاونی مصرف  27 نمازخانه  8
  پارکینگ  28 سلف سرویس 9
  آالچیق  29 آشپزخانه 10

 نوع کد نوع کد

 آبخوري مسقف 22 سرایداري 17
 موتورخانه 23 سرویس بهداشتی 18
 اتاق برق 24 حمام 19
 انباري کوچک 25 بوفه 20
     ورودي و نگهبانی  21

ی  ع کار و ی اا ی جا مان  ماره (سا   )٦دول 

ی ع  کار و مان اا ی سا وز ی  و  آ وز ر آ ماره (   دول    ٥( 

     نوع کد نوع کد نوع کد نوع کد
  سالن اسکواش 65 آشپزخانه و سلف سرویس 49 مطب 33  آشپزخانه 17 درس کالس 1

 سایر /ملحقات 66 سینما 50 خانهدارو 34 روزي شبانه آشپزخانه 18 معلم / اداري اتاق 2

  واحد خانه سازمانی  67 آمفی تأتر 51 درمانگاه آزمایشگاه 35 انبار 19 مشاوره اتاق 3
68 سرایداري 52 پذیرش 36 مواد انبار 20 آزمایشگاه 4

7  
  وضوخانه

      راهرو 53 سوئیت 37 لوازم نگهداري اتاق 21 کارگاه 5
     زیر پله 54 ساختمان داخل پارکینگ 38  بوفه 22 رایانه کارگاه/آزمایشگاه 6
     گفتار درمانی 55 سردخانه 39 آبدارخانه 23 رایانه سایت 7
     شنوایی سنجی 56 نشیمن و یایپذیر 40 توالت 24 کتابخانه 8
     بینایی سنجی 57 تعمیرگاه 41 دستشویی 25 نمازخانه 9
  دستشویی و توالت 26 منظوره چند سالن 10

 )تیسرویس بهداش(

     فیزیوتراپی 58 خانه رختشوي 42
     سالن  مطالعه 59 خشک سونا 43 حمام و دستشویی ، توالت 27 اجتماعات سالن 11
     تعاونی مصرف 60 بخاري سونا 44 حمام 28 )داخل آموزش(ورزشی سالن 12
     بلند سقف ورزشی سالن 61 جکوزي 45 آبخوري 29 خواب اتاق 13

 بهداشت اتاق 14
 )سالمت(

     کوتاه سقف ورزشی سالن 62 نگهبانیورودي و  46 رختکن 30

      سرپوشیدهاستخر 62 استفاده بال 47 برق اتاق 31 بصري و سمعی 15

 غذا/سرویس سلف 16
 خوري

      ومیدانی دو پیستسالن   64 تی شورخانه 48 )تاسیسات (موتورخانه 32

 

ی  ع کار و ق اا ن    ا مان    و سا ماره(  سا   )٧دول 



                 

 

  نوع  كد

  زمين طبيعي مخاطرات
  .مدرسه در كنار شيب تندي واقع شده باشد  ١

  .هاي فصلي واقع گرديده استمدرسه در مسير رودخانه و سيالب  ٢

  .گردند، واقع گرديده استهايي كه هر از چندگاهي با ريزش و يا بهمن روبرو ميدامنه كوه  ٣

  زمين عيطبي غير مخاطرات
  .مدرسه در حريم راه، برق يا ميراث فرهنگي واقع گرديده است  ٤

  .بين مدرسه و روستا حائل گرديده است) پرترافيك(جاده اصلي بين شهري   ٥

  واقع شدن ريل راه آهن بين مدرسه و روستا  ٦

  هاي بزرگهمجواري مدرسه با جاده اصلي و يا كارخانه  ٧

  زمين يتعموق
 بافت تجاري شهر واقع گرديده استمدرسه در   ٨

  .اندچندين مدرسه كوچك قديمي در يك محل در كنار يكديگر قرار گرفته  ٩

  .مدرسه كوچكي در زمين بزرگي در مناطق شهري واقع گرديده است  ١٠

  منطقه آموزيدانش جمعيت تغييرات
 . مورد نظر به شدت رو به كاهش استشرايط منطقه از نظر جمعيتي به گونه اي است كه استفاده از مدرسه  ١١

  مناطق پر تراكم شهريمدارس يك طبقه در   ١٢

  هاي جانبي مورد نياز هزينه
  هزينه جانبي ناشي از معماري نامناسب ساختمان  ١٣

  كمبود فضاهاي جانبي مورد نياز مدرسه  ١٤

  مدرسه ساختمان ايسازه وضعيت
  مدارس كاهگلي  ١٥

   نيمه شهريمدارس سنگي درمناطق  ١٦

  مدارس آجري بدون كالف افقي و قائم با مالت گل و آهك  ١٧

ع و و  اا ر سازه ای  ل  رسا م  یی  ی  ماره ( ارزیا   )٨دول 


