
و تربیتی مدارس ي آموزشیهافضاالزامات عمومی 
پیش دبستانیخریداري و استیجاري غیر دولتی دوره

سازمان مدارس غیر دولتی سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز 
وتوسعه مشارکت هاي مردمی و خانوادهمدارس کشور



الزامات عمومی مربوط به مراکز پیش دبستانی-1

الزامات بهداشت ساختمان-1-1
:کف ساختمان باید داراي شرایط زیر باشد- 1- 1- 1

.ن درز و شکاف و قابل شستشو باشدواز جنس مقاوم ، صاف ، بد) الف 
.باشندنظر حسب مورد داراي کفشور به تعداد مورد ) ب
کودکان باید داراي پوشش مناسب ،قابل شستشو ، ضربه گیر ، تمیز و غیر محدوده کف فضاي مخصوص - 2- 1- 1

.لغزنده و فاقد هر گونه اجزاء ریز جدا شونده باشد
.باشد4697مواد به کار رفته در کفپوش فضاي مخصوص کودکان باید مطابق با استاندارد ملی ایران - 3- 1- 1
بوده و طوري باشد که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیري دیوارها از کف تا سقف باید از مصالح مقاوم- 4- 1- 1

.به عمل آورد
پوشش دیوارها باید متناسب با احتیاجات و لوازم مربوط بکار و بر حسب نوع فعالیت به شرح موارد زیر -5- 1- 1

:باشد
شویخانه باید از کف پوشش بدنه دیوار آشپزخانه ، آبدارخانه، انبار مواد غذایی ، سرویسهاي بهداشتی و رخت) الف

.تا زیر سقف ، سنگ، کاشی یا سرامیک و همواره صاف و صیقلی و برنگ روشن باشد
سانتیمتر از کف با سنگهاي صیقلی یا سرامیک و یا کاشی و از 120سطح دیوار سالن غذاخوري تا ارتفاع ) ب

.سانتیمتري تا زیر سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشیده شود120ارتفاع 
پوشش سطح دیوار اتاقهاي کودکان و راهروها از باالي قرنیز تا ارتفاع یک متر باید از روکش هاي ارتجاعی و )پ

سطح . قابل شستشو و مناسب که مانع از آسیب دیدگی کودکان هنگام برخورد احتمالی سر آنها با دیوار گردد 
.ل شستشو و به رنگ روشن باشددیوارها از ارتفاع یک متري تا زیر سقف باید صاف و صیقلی و قاب

.سقف باید صاف ، حتی االمکان مسطح ، بدون ترك خوردگی و درز و شکاف بوده و همیشه تمیز باشد-6- 1- 1
:درها و پنجره ها باید داراي شرایط زیر باشد-7- 1- 1

ل شستشو بوده درها و پنجره ها از جنس مقاوم ، سالم و بدون ترك خوردگی و شکستگی و زنگ زدگی و قاب) الف
.و همیشه تمیز باشد

پنجره هاي باز شونده باید مجهز به توري سالم و مناسب باشد  به نحوي که از ورود حشرات بداخل جلوگیري ) ب
.نماید

درهاي مشرف به فضاي باز باید مجهز به توري سالم و مناسب و همچنین فنردار باشد به نحوي که از ورود ) پ
.ر حیوانات جلوگیري نمایدحشرات و جوندگان و سای

.پنجره اتاق کودکان باید داراي محافظ باشد) ت

الزمات بهداشتی-1-2
استخر شنا وجود دارد باید ضوابط بهداشتی مندرج در آیین نامه اجراي قانون مدرسه چنانچه در محوطه - 1- 2- 1

.تخرهاي شنا رعایت شودمواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مربوط به اس13اصالح ماده 
.باشد1053و 1011باید مورد تایید مراکز بهداشتی و مطابق با استاندارد ملی ایران مدرسه آب مصرفی -2- 2- 1
.باید داراي سیستم جمع آوري و دفع بهداشت فاضالب مورد تایید مراکز بهداشتی باشدمدرسه - 3- 2- 1
.بهداشتی کودکان جدا باشدسرویسهاي بهداشتی شاغلین باید از سرویس- 4- 2- 1



زباله در دار سطل ها باید مجهز به صابون مایع و خشک کن مناسب و بهداشتی بوده و وجود دستشوئی- 5-2-5
.در کنار دستشوئی الزامی است

.انبار مواد غذایی باید قابل تمیز کردن بوده و حجم و فضاي آن متناسب با نیاز و احتیاجات مدرسه باشد-5-2-6

لزامات ایمنی در مراکز پیش دبستانی ا-2
.کلیه پریزهاي اتاقها و راهروها باید داراي حفاظ و درپوش مناسب و ایمن باشند- 2-1
در سیم کشی ها و نصب وسایل الکتریکی و کلیه کلیدها و پریزها در محوطه باید رعایت کامل مقررات -2-2

.ایمنی صورت پذیرد
از دسترس کودکان بوده و از نظر ایمنی مطابق استانداردهاي ایمنی لوازم خانگی کلیه وسایل برقی باید دور - 2-3

.باشد
باید مطابق با پیش دبستانیکلیه اسباب بازیها و تجهیزات زمین بازي و سطوح بازي موجود در - 2-4

.دهاي ملی مربوطه باشدراستاندا
کاالي داراي عالمت استاندارد در بازار ، باید از در مورد تجهیزات نگهداري کودکان در صورت وجود : یادآوري 

در غیر این صورت به منظور دستیابی به این هدف تامین کنندگان کاال . کاالي داراي عالمت استاندارد تهیه شود
براي مهد کودك باید اطالعات کافی از آن دسته از مقررات مربوط به کاالهاي فوق الذکر که از طریق بازرسی هاي 

.ساده قابل ارزیابی هستند داشته باشند تا به هنگام خرید ، مقررات مربوطه را مد نظر قرار دهندچشمی و
.دار و تیز و برنده نباید در دسترس کودکان باشدهوسایل لب-2-5

.وسایلی با مشخصات فوق جهت انجام برنامه هاي آموزشی تحت نظر مربی می تواند استفاده شود: یادآوري 
فیزیکی داراي پرتگاه مانند استخر و حوض و پله و لبه بالکن و ایوان باید با نرده ایمنی غیر قابل فضاي - 2-6

.سانتیمتر مجهز شوند60عبور با ارتفاع حداقل 
فاع باید دستور العملهاي ایمنی و اطمدرسهبراي جلوگیري از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی در - 2-7

.آتش نشانی با توجه به حجم کار و تعداد شاغلین و کودکان بعمل آیدحریق مربوط به سازمان 
.اجاقها و سیستم گرمایش باید از نوعی باشد که در آن احتراق بصورت کامل انجام گیرد-2-8
.پوشش دیوارها و ستونها نباید زبر باشد-2-9
.نده وجود داشته باشددر سطوح دیوارها و ستونها و سایر عناصر نباید قسمتهاي تیز و بر- 2-10
.و ایمن سازي شودد کلیه لبه ها و برآمدگیهایی که در دسترس کودکان است باید گرد-2-11
.شوفاژها باید داراي محافظ ایمنی باشد- 2-12
کلیه تجهیزات مورد استفاده در فضـاي آموزشی و بازي کودکان از قبیل تلـویزیون ، فایل ، کمد، صندلی -2-13

.امکان سقوط دارند باید از لحاظ خطرات احتمالی ایمن سازي شوندو میز که 
کلیه محیط هایی که کودکان در آن رفت و آمد می کنند مثل فضاي بازي ، کالسها ، سرویس بهداشتی ، -2-14

پله هاي محل . باید امکان حرکت راحت کودکان را فراهم نموده و سرخوردن  در آن ممکن نباشد .... پله ها و 
15تا 12ارتفاع این پله ها باید بین . سانتیمتر باشد75بور و مرور کودکان باید داراي حفاظ به ارتفاع حداقل ع

.سانتیمتر باشد
.گرددمجهز به پله اضطراري ساختمانبایدطبقه در صورت عدم تامین پله فرار، 2در مدارس - 2-15



:ضوابط راهرو و پله -2-1
.فضاهاي راهرو و پله باید به گونه اي باشد که حداقل از یک طرف داراي نور طبیعی باشند-
متر40/2حداقل عرض راهرو در هر صورتهاي تعیین می شود عرض راهروها براساس تعداد کالس-

.می باشد
س که به آن افزودهکالس در نظر گرفته شده است به ازاء هر کال4با توجه به حداقل عرض که براي -

.سانتی متر افزوده می شود20و دبستانپیش دبستانراهرو برايمی شود عرض
متر در جداره دیوارهاي راهروها براي جلوگیري از خطر آسیب 10/2نصب لوازم و تجهیزات تا ارتفاع -

.رسانی ممنوع می باشد
.ي استنصب عالئم و نشانه ها براي دسترسی به فضاها ضرور-
سانتی متر می 10/1راهـرو و کریـدورها ) وید(در قسمت بازشـو ) نـرده (حـداقل ارتفاع جان پنـاه -

.باشد
.متر باشد2/1موقعیت قرار گیري پله نسبت به آخرین درب فضاي آموزشی نباید بیش از -
12پله در یک ردیف نباید بیش از تعداد پله در هر ردیف پلکان نباید کمتر از سه پله باشد و حداکثر تعداد -

.پله باشد
.پله نصب نرده و یا دیوار دست انداز محافظ الزامی است3براي ردیف پله هاي بیش از -
.متر می باشد30/3متر و حداکثر 30/1حداقل عرض یک ردیف پله -
قل به اندازه عرض پله عدد باشد در نظر گرفتن یک پاگرد حدا10چنانچه تعداد پله در یک ردیف بیش از -

.ضروري است
.سانتی متر است75دبستان پیشحداقل ارتفاع دست انداز پله براي -
.سانتی متر براي چشم پله الزامی است20رعایت حداقل فاصله -
دسترسی مستقیم فضاي پله به فضاي باز مدرسه و یا حداقل مجاور درب خروجی به فضاي باز الزامی -

.است
.استشدهگرفتهدرنظر%20مدارسایندرکهاستمفیدفضاي%25استانداردطبقارتباطیضاهايف-



الزامات تأسیسات مکانیکی و برقی- 3

مراکز پیش دبستانیدستورالعمل ایمنی تأسیسات -3-1

مباحث مقررات ملی سیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهاي آموزشی أمبناي طراحی و کنترل ت- الف
.ساختمان می باشد 

به ترتیب ( سیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمانهاي آموزشی غیر دولتی أموارد مربوط به سیستم ت-ب
) :اولویت

مقررات ملی 17حذف کلیه بخاریهاي گازي و کلیه مسیرهاي دودکش از مدارس با استناد به مبحث - 1
.ساختمان

رکزي و لوله کشی مربوطه به همراه رادیاتورهاي پانلی فوالدي و یا استفاده از موتورخانه حرارت م-2
.آلومینیومی استاندارد جهت گرمایش و استفاده از کولر آبی و یا اسپلیت یونیت جهت سرمایش

موتورخانه حرارت مرکزي با استفاده از سیستم گرمایش کفی جهت گرمایش و استفاده از کولر آبی و - 3
.مایشیا اسپلیت یونیت جهت سر

استفاده از پکیج گرمایشی و لوله کشی مربوطه به همراه رادیاتورهاي پانلی فوالدي و یا آلومینیومی - 4
.استاندارد جهت گرمایش و استفاده از کولر آبی و یا اسپلیت یونیت جهت سرمایش

.استفاده از هواسازهاي دو فصلی شعله مستقیم-5
ت گرمایش مدارسی که دسترسی به سوخت گاز یا استفاده از بخاریهاي برقی تابشی استاندارد جه- 6

.گازوئیل ندارند
:موارد مربوط به سیستم آتش نشانی و اطفاء حریق الزامات - 2- 3

4در مدارس دخترانه پودر و گاز ( کیلویی 6در مدارس باید خاموش کننده هاي دستی پودر و گاز - 1
متر یک 22کیلویی به تعداد الزم حداکثر به فاصله هر CO2 (4(و گاز کربنیک ) نصب شود کیلویی 

الزم به ذکر است که استفاده از خاموش کننده هاي دستی گاز کربنیک در .دستگاه در نظر گرفته شود
.کنار تابلو برق الزامی است

در صورتیکه استفاده کنندگان از خاموش کننده افراد بزرگسال هستند ارتفاع کف خاموش کننده از-2
.سانتیمتر باشد120کف طبقه حدود 

متصل به آب شهر یا منبع ذخیره ) هوزریل(در صورت امکان استفاده از قرقره هاي آتش نشانی - 3
.مجزا و پمپ مستقل در فواصل الزم و مناسب ضروري می باشد

وزشی و آموزش هاي الزم جهت استفاده مناسب و اصولی از امکانات و تجهیزات ایمنی براي کادر آم- 4
.دانش آموزان در سطوح مختلف الزامی است
، اخذ تائیدیه راکز پیش دبستانیسیس و بهره برداري از مأدر خاتمه خاطر نشان می سازد که قبل از ت

. ایمنی از آتش نشانی می تواند در ارتقاي ایمنی مدرسه نقش بسزایی ایفا نماید
:مکانیکیسیسات أموارد مربوط به  ایمنی تالزامات - 3- 3

درهاي اتاق تاسیسات باید فلزي و مناسب انتخاب گردد به طوریکه دو سوم قسمت باالي در کامال - 1
.بسته و یک سوم قسمت پائین جهت ورود هوا به صورت مشبک باشد



اطاق تاسیسات بایستی در محوطه یا در همکف و حداکثر در طبقه منفی یک ساختمان و در محل -2
ي آموزشی و سالنهاي اجتماعات در نظر گرفته شودو درب ورود آن از طریق ایمنی به دور از کالسها

.محوطه باشد و هیچ روزنه و پنجره اي به داخل راهرو نداشته باشد
باید هر مخزن دور از مواد ... در صورت نیاز به نگهداري مایعات قابل اشتعال از قبیل گازوئیل،نفت و - 3

ی مناسب مدفون در زمین یا محصور شده به وسیله دیوار قابل اشتعال و منابع حرارتی در مکان
.نگهداري شود

.از نگهداري و انبار کاال در موتورخانه پرهیز شود- 4
استفاده از سیستم هشدار دهنده نشت گاز در موتورخانه و کنترل هوشمند موتورخانه الزامی می -5

. باشد
استفاده از شیر حساس به زلزله و فیوز گازي- 6
.موتورخانه از لحاظ قطر دودکش و اتصاالت مناسب باشددودکش - 7
. موتورخانه داراي هواکش متناسب با فضاي مربوطه باشد-8
باید داراي ... الزم بذکر است تمامی تجهیزات استفاده شده اعم از بخاري هاي تابشی یا پکبج و -9

.  استاندارد باشد
موارد مربوط به ایمنی تاسیسات برقیالزامات -4- 3

سیم کشی هاي مدرسه اعم از روکار وتوکار باید در داخل لوله هاي مخصوص سیم کشی یا با - 1
.استفاده از کابلهاي مقاوم انجام شود

.فیوزهاي برق بایستی متناسب با آمپر مصرفی و از نوع اتوماتیک حساس انتخاب شود-2
.الهاي مخصوص انجام شونداتصال دو سرسیم ها و مفصل بندیها باید با استفاده از ترمین- 3
کلیه کلیدها ،پریزها و جعبه هاي تقسیم باید به درپوش مناسب و مقاوم و اتصاالت مربوطه کامال - 4

.عایق بندي شود
.تابلو برقها مجهز به کلید محافظ جان وسیستم ارتینگ باشد-5
ر خروجی ها الزم در مدارس شبانه روزي نصب چراغها ي روشنایی اضطراري متصل به برق شهر د- 6

.است
ثانیه بعداز قطع جریان برق عادي شروع بکار 7تا 5مولدبرق اضطراري بصورت خودکار حداکثر بین - 7

.نماید
مقررات ملی ساختمان 13مبحث مطابق فضاهاي داخلی از لحاظ روشنائی نور کافی داشته باشدو-8

.باشد
.ساختمان مجهز به سیستم اعالم حریق باشد-9
.استاندارد استفاده شود...لوازم برقی نظیر کلید و پریز واز - 10
استفاده ) IP45(در فضاهاي مرطوب از تجهیزات الکتریکی با درجه حفاظت باال در مقابل رطوبت -11

.شود
. کلیه تجهیزات الکتریکی مجهز به ترمینال ارت جهت اتصال به سیستم ارت باشند-12



فضاهاي آموزشییابیمکانو الزامات ضوابط -4

هرچه مقر و موقعیت فضاهاي آموزشی از نظر بهداشتی، ایمنی و امنیـت، دسترسـی، سـاختارهاي فضـایی و     
کالبدي، عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي از پیش اندیشیده تر و مطلوب تر باشد و این مکان ها در نقاط 

ارتقاء کیفی آموزش ها و نیز حفظ سالمتی روحـی و  یابی شوند آثار مثبتتري بر مناسب تري جانمایی و مکان
.جسمی دانش آموزان که آینده سازان جامعه هستند خواهد گذاشت 

:بنابراین آنچه که در مکان یابی فضاهاي آموزشی مهم و تاثیر گذار می باشد عبارت است از 
همجواري
ویژگی هاي محیطی
 شعاع دسترسی
اقلیم
ظرفیت
:همجواري - 4-1
حق حریم جهت احداث فضاهاي آموزشی نسبت به صنایع آلوده کننده به شرح زیر الزامـی  رعایت -4-1-1

. است

متر متناسب با نوع آلودگی 1000تا500صنایع با آلودگی زیاد              *  
ودگی متر متناسب با نوع آل350تا 200صنایع با آلودگی متوسط              * 
متر متناسب با نوع آلودگی100صنایع با آلودگی کم                      حداقل * 

آموزشی هدایت می کند مدارس در مسیر بادهاي مزاحم که آلودگی صنایع را به طرف فضاهاي- 2- 1- 4
. گزینه هاي مناسبی نیستند و حد المقدور از تایید این گونه مراکز خودداري شود

در همجواري ترمینال هاي مسافربري شهري و بـین شـهري و تقـاطع هـا و     راکز پیش دبستانیم-4-1-3
قرارگیـري  مناسـب نیسـتند و  میادین و خیابان هاي پرترافیک که از منابع آلوده کننده هوا می باشد 

هـاي  متـر ترمینـال  150متر از ترمینال هاي مسافربري بـین شـهري و   250حداقل شعاع مدرسه در 
. شهري الزامی است

.با شدمتر250باید حداقلمسیرهاي راه آهن مجاز تاراکز پیش دبستانیمفاصله-4-1-4
250حـداقل مراکز تجاري پررفت و آمد و مراکز پر سروصدا و شلوغ از راکز پیش دبستانیمفاصله -4-1-5

.باشدمتر
.باشدیک کیلومترحداقلفرودگاههااز راکز پیش دبستانیمفاصله -4-1-6
متري محل هاي آلوده کننده محیط از جمله پسـابها، پـس   200حریم نباید درراکز پیش دبستانیم-4-1-7

.شودقرارمانده ها ، محل تجمع زباله ها، فاضالب هاي شهري 
.متري بیمارستان ها باشد150در حریم نباید راکز پیش دبستانیم-4-1-8

.دنمجاز می باشمتر300حداقل بیمارستان هاي عفونیاز راکز پیش دبستانیمفاصله :  تبصره



ها، کشتارگاه ها متري، مرغداري ها، دامداري ها، گورستان500شعاع نباید درراکز پیش دبستانیم-4-1-9
.قرار گرفته باشند

در شعاع دید به مناظر و عناصر نامطلوب از جمله دکل هاي فشار قـوي،  نباید راکز پیش دبستانیم-4-1-10
قرار گرفته باشنده ها محل تجمع زباله و تجمع پس ماند–برج هاي منابع آب، گورستان ها 

.پو شاندن کانال هاي فاضالب در حریم مدارس الزامی است-4-1-11
الزامی 14حداقل حریم احداث فضاهاي آموزشی در کنار خطوط انتقال نیرو به شرح جدول شماره -4-1-12

.است

.باشدمتر150هااز سینما راکز پیش دبستانیمحداقل فاصله-4-1-13
میکروبـی  و  کاربري بهداشتی به دلیل شیوع آلـودگی هـاي  ازراکز پیش دبستانیمحداقل فاصله-4-1-14

.رعایت شودشیمیایی 
.قرار داشته باشندمین هاي ورزشی روباز در مجاورت زنبایددخترانه راکز پیش دبستانیم-4-1-15
.قرار گیرندمجاورت شهربازي هادر نبایدراکز پیش دبستانیم-4-1-16
.متري می باشد150از پمپ بنزین هاراکز پیش دبستانیمحداقل فاصله -4-1-17
.دمیباشمتر250از ایستگاه هاي آتش نشانیراکز پیش دبستانیمحداقل فاصله -4-1-18
مراکـز پلـیس و نیـروي انتظـامی     ازراکز پیش دبسـتانی ميمتر150شعاع رعایت حداقل فاصله-4-1-19

.الزامی است
رعایت فواصل اعالم شده براي مراکز پلیس و نیروي انتظامی ،با ارائه راه حل هاي منطقـی وبـا تائیـد    : تبصره

. مدارس بالمانع می باشدشوراي مرکزي

:ویژگی هاي محیطی- 2- 4
که از تهویه طبیعی مطلوب و نور مناسـب برخـوردار   باشدباید در نقاطیپیش دبستانیحل مرکز م-4-2-1

.باشند
.درصد قابل قبول نمی باشد8زمینهایی با شیب بیش از درراکز پیش دبستانیم-4-2-2

.با ارائه راه حل هاي منطقی و با کنترل کمیته فنی ادارات نوسازي مدارس بالمانع می باشد: تبصره
زمین هایـی با کد پاییـن تر از، تراز خیابان هـاي اطـراف مجـازدر راکز پیش دبستانیم-4-2-3

.)مالك کنترل، کد کف ورودي به محوطه با خط تراز وسط خیابان ورودي می باشد(نمی باشد 
بخصـوص  (متري از آکس وسط کانال ها و نهرهاي دائمی یا فصلی 150تا شعاعراکز پیش دبستانیم-4-2-4

.باشدو یا مناطق کوهستانی مجاز نمی)ازندران، خلیج فارس، دریاي عماندر شهرهاي حاشیه دریاي م

حریم خطوط انتقال ولتاژ خطوط به کیلو وات
نیرو 75040023013266332011

راکز پیش دبستانیم60504030201555



تا 100هاي راستا لغزه با مکانیز امتداد لغزش از گسلراکز پیش دبستانیمرعایت فاصله زمین هاي -4-2-5
1.متر الزامی است500متر و از گسل هاي نرمال 300

قنوات دایر و متروکه از آنها عبور مـی نمایـد مجـاز  نمـی     در زمین هایی که راکز پیش دبستانیم-4-2-6
.باشد

.در صورت رعایت ضوابط و آئین نامه هاي زلزله ایران بالمانع است: تبصره 
. در مجاورت خاکریزها وشیب هاي سست و ناپایدار مجاز نمی باشدراکز پیش دبستانیم-4-2-7

از خاکریزها و شیب هاي سست و ناپایـدار توسـط کارشـناس    راکز پیش دبستانیمفاصله ساختمان : تبصره 
.مربوطه تعیین می شود

kgدر زمین هایی که خاك رویه و زیـرین زمـین بـراي تحمـل وزن بـیش از     راکز پیش دبستانیم-4-2-8

cm2)1(به باال مناسب باشد مجاز می باشد.
kg(مقاومـت کمتـر از  کهدر زمینهاییراکز پیش دبستانیم-4-2-9 cm21 (     داشـته باشـندبا پـی سـازي و

.تمهیدات الزم سازه بالمانع می باشد
مـی باشـد بـا اسـتفاده از     )kg cm21(در زمین هایی که مقاومت آنها کمتـر از راکز پیش دبستانیم:  تبصره 

.نظرات کارشناسان دفتر فنی و رعایت دستور العمل ها بالمانع می باشد
متر از سـطح زمـین   60/1اجراي زهکش زمین در مناطقی که آبهاي سطحی آن حداکثر تا ارتفاع -4-2-10

.الزامی استراکز پیش دبستانیمجهت احداث ساختمان هاي می باشد 
250فاصلهو پرورشی در کنار مسیر لوله هاي سراسري نفت رسانی با رعایتراکز پیش دبستانیم-4-2-11

.متر بالمانع می باشد
و رعایت دستور العمل هاي مربوطه بالمانع ادارات کل نوسازيبر اساس نظرات کارشناسان دفتر فنی: تبصره 

.می باشد
رعایت تراز اعالم شده از طرف شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و همچنین وزارت نیرو ویـا  -4-2-12

ارگان هاي ذیربط براي سواحل دریاي خزر و خلیج فارس و دریاي عمان و همچنـین رودخانـه هـاي دائمـی     
.الزامی است

شعاع دسترسی- 3- 4

تعیـین  ) 2-1بند شماره (رفیت فضاهاي آموزشی درصد به باال ظ200در مناطقی با ترکم ساختمانی -4-3-1
.کننده شعاع دسترسی خواهد بود

به منظور رعایت ایمنی در سالمت دانش آموزان عدم ارتباط مستقیم هنگـام ورود و خـروج دانـش    -4-3-2
.میدان ها الزامی است-آموزان به خیابان هاي اصلی چهارراهها

متري بـه بـاال مجـاز    24در مجاورت خیابان هاي اصلی پیش دبستانیراکز متأسیس و بهره برداري -4-3-3
.باشدنمی

.مورد تایید نمی باشنددراهها و اتوبانهاي شهري در مجاورت آزاراکز پیش دبستانیم-4-3-4

.می باشد) دکتر امانوئل بربریان ( گسل هاي فوق با توجه به گسل هاي شناسائی شده بر روي نقشه لرزه خیزي ایران ١



براي وسایل نقلیه امـداد رسـانی ماننـد اورژانـس،     راکز پیش دبستانیمامکان دسترسی مناسب به -4-3-5
.در زمان هاي عنوان شده در استاندارد ها الزامی است... آتش نشانی و

یابی مراکز پیش دبستانی غیر دولتیاصول مکان-4-5

مکان استقرار-4-5-1
نـاهمواري  مکان استقرار یک واحد پیش دبستانی باید به گونه اي انتخاب شود کـه از کمتـرین شـیب و   -

برخوردار بوده و در مواردي که شکل غالب زمین با شیب زیاد باشد طراحی باید به صورتی انجام شود تـا  
.امکان فعالیت آموزشی در کارآمدترین شکل ممکن فراهم آید 

نوع خاك زمین براي تحمل وزن بنا باید مناسب و مقاوم باشد و در مناطق باتالقی که داراي آبهـاي زیـر   -
در ارتفاع نزدیک به الیه هاي سطحی می باشند باید هزینه زهکشی را در نظر داشت و در صورت زمینی

.مقرون به صرفه نبودن ، محل دیگري را انتخاب نمود 

ساختمان پیش دبستانی از نظر همجواري با سایر ساختمان ها و عوامل جغرافیایی باید امکان حرکت هوا -
نحوه استقرار آن به گونه اي باشد که اثرات بادهاي مزاحم کاهش یافتـه و  تهویه را فراهم آورد و "نتیجتا

برخورداري از بادهاي مناسب افزایش یابد تا حداکثر استفاده از جریان هواي مناسب براي تهویه طبیعـی  
.کلیه فضاهاي مهدکودك بوجود آید 

حداکثر تابش آفتاب در سر بطور کلی توصیه می شود جهت ساختمان پیش دبستانی به گونه اي باشد که-
بر این اساس میـزان  . کالس ها به هنگام زمستان و جلوگیري از نفوذ تابش مزاحم در تابستان فراهم آید 

در نواحی سردسیر بهتر اسـت  . نورگیري هر نقطه با توجه به زاویه تابش و جهت تابش مشخص می گردد 
در نواحی گرمسیري وجود سـایه در فضـاهاي بـاز    از ایجاد سایه در فضاي مدرسه پرهیز نمود و بالعکس 

.مطلوب می باشد 

و نیاز هر یک از آنان به فضاهاي خـاص  راکز پیش دبستانیمبا توجه به گروه هاي سنی استفاده کننده از-
استیجاري یـا خریـداري شـده   خود و اهمیت رعایت اصول ایمنی و بهداشتی ضرورت دارد که ساختمان

و در صورت اضطرار حداکثر از دو طبقه تجاور نکند کـه در ایـن   باشدیک طبقه درراکز پیش دبستانیم
. شود در نظر گرفته اول محدوده فضاهاي اداري یا خدماتیصورت توصیه می شود طبقه 



پیش دبستانی) مستقل(مدارسبرنامه فیزیکی 
استیجاري و خریداري 

)استیجاري و خریداري(پیش دبستانیمدارسبرنامه فیزیکی 

عنوان فضا
نفر60دوره ایی تا ظرفیت 2نفره30ا ظرفیت تدوره ایی2

تعداد 
تعداد جمعمتراژ واحدواحد

واحد
جمعمتراژ واحد

بخش اداري

1181811818اتاق مدیر ، امور اداري و استراحت معلمان 
1101011010اتاق بهداشت و مشاور

15/35/315/35/3سرویس بهداشتی کارکنان
25/3745/314*سرویس بهداشتی نو آموزان 

5/385/45مجموع مساحت بخش

بخش پشتیبانی

1121211818انباري و تأسیسات
155155آبدارخانه

1303013030سمعی و بصري
4753مجموع مساحت بخش

بخش پیش 
دبستان اول

)سال تمام4(

کالس )/ گروهی(کالس هنر / اتاق آموزش 
1353513535**آمادگی

1252514040فعالیت انفرادي
6075مجموع مساحت بخش

بخش پیش 
دبستان دوم

)سال تمام5(

13535---کالس آمادگی
1303014545اتاق بازي

3080مجموع مساحت بخش
5/1755/253مجموع

.نفر نوآموز، وجود یک چشمه سرویس بهداشتی ضروري است 15تا 10به تعداد هر _ *
سال 4(این کالس به صورت مشترك براي هر دو دوره نفر30تا ظرفیت دوره ایی2در پیش دبستانی هاي _**
.استفاده میگردد) سال تمام5تمام و 

مساحت -مترمربع باشد 6/1حداقل سطح زمین بازي محوطه به ازاي هر کودك درحال بازي در یک زمان باید -
.باشد مترمربع50ازي در هر شرایط نباید کمتر از محوطه ب

طراحی پایه دو حداقل داراي پروانه اشتغال به کار سازهتوسط یکی از مهندسینبایدساختمانتأیید استحکام -
.انجام گردد نظام مهندسی استان مربوطهسازمان

داراي پروانه اشتغال به کار یمکانیکتاسیساتباید توسط یکی از مهندسینساختمانتأیید تأسیسات مکانیکی -
.انجام گردد )نظارت سازمان نظام مهندسی استان مربوطهطراحی و(دو پایهحداقل 



تأیید تأسیسات الکتریکی ساختمان باید توسط یکی از مهندسین تاسیسات الکتریکی داراي پروانه اشتغال به کار -
.انجام گردد ) طراحی و نظارت سازمان نظام مهندسی استان مربوطه(حداقل پایه دو 

) با تأیید دفترفنی و تحقیقات  سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشور(سال  4تاریخ بازنگري ضوابط فوق -
.می باشد 

مه فعالیت سال است و ادا4سال و براي مدارس خریداري شده مدت 2براي تمامی بناهاي استیجاري یهاعتبار تأیید-
.ییدات استحکام بنا، تأسیسات و مکانیک می باشد آنها منوط به دریافت تأ

به عهده کارشناس اداره کل  نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس استان  "کنترل کیفیت فضائی و برنامه فیزیکی صرفا
.می باشد 

:شوراي نظارت استان می تواند در صورت کمبود فضاي استاندارد به صورت زیر عمل نماید 
.را مالك راه اندازي قرار دهد %20براي مدارس پیش دبستانی استیجاري زیر بناي امالك با کاهش ) الف
.را مالك راه اندازي قرار دهد %30براي مدارس خریداري زیر بناي امالك با کاهش ) ب


