
 
 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  
وظیفه  است که عهده دار مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد
  .میباشد) رسمی(استانداردهاي ملی  نشر تعیین، تدوین و
رد در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران تدوین استاندا

سعی بر این است . مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد
آوري حاصل از  که استانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدي، فنی و فن

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و : مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پیش نویس استانداردهاي ملی جهت نظرخواهی براي مراجع ذینفع .تخصصی و نهادها و سازمانهاي دولتی باشد

دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی  واعضاي کمیسیون هاي فنی مربـوط ارسال میشود و پس از
  .چاپ و منتشر می شود) رسمی(مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین شده 
رسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی تهیه می شود نیز پس از طرح و بـر

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی . چاپ ومنتشرمی گردد
  .تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد)) 5((شماره 
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ستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین مؤسسه ا
استانداردهاي ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتهاي علمی، فنی و 

  .صنعتی جهان و استانداردهـاي بین المـللی استفـاده می نماید
ارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت مؤسسه استاند

از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات 
. اجباري نماید زیست محیطی و اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردها را با تصویب شوراي عالی استاندارد

مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي بین المللی براي محصوالت کشور، اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی 
  .و درجه بندي آنرا اجباري نماید

همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه 
ازرسی، ممیزي و گواهی کنندکان سیستم هاي مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، مشاوره، آموزش، ب

آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس 
ه تأیید ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینام

ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون . صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید
وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی از دیگر 

  .وظایف این مؤسسه می باشد
 

  “بهداشت مدارس “استاندارد  کمیسیون
  تجدیدنظر

 نمایندگی رئیس

 اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان )لیسانس بهداشت (خسروي ، معصومه 

  اعضاء

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی سیستان و  )لیسانس شیمی کاربردي(آرمین ، زهرا 
 بلوچستان

تعلیم و تربیت آموزش و پرورش سیستان  پژوهشکده  )فوق لیسانس تاریخ (رخشانی ، محمد تقی 
  و بلوچستان

  مرکز تربیت معلم رسالت زاهدان  )لیسانس علوم تغذیه(سلوکی ، قدسیه
اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی سیستان و   )لیسانس مهندسی کشاورزي (سمیعی ، افسانه 

  بلوچستان
  هداشت و تغذیه وزارت آموزش و پرورشدفتر ب  )فوق لیسانس انگل شناسی پزشکی (قوي فکر ، منیژه

  مرکز تربیت معلم رسالت زاهدان  )لیسانس آموزش ابتدایی(صفري زاده ، فریده
اداره کل تجهیز و نوسازي مدارس سیستان و   )لیسانس مهندسی عمران (مسرت ، آناهیتا 

  بلوچستان
قیقات آموزش و پرورش پژوهشکده تعلیم و تربیت تح  )لیسانس علوم تربیتی (موسوي ، سید جواد 

  سیستان و بلوچستان
  مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان  )لیسانس بهداشت محیط(نوري ، محمد امیر 



اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان سیستان و   )لیسانس علوم تغذیه (هرمزي ، فریبا 
  بلوچستان

  )بازنشسته(آموزگار   )دیپلمه(هنرور، مهر آفرین دخت
     دبیر

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی سیستان و   )لیسانس علوم تغذیه (ریگی ، منیژه 
  بلوچستان

  
  
  
  
  
  
  
  

  پیشگفتار
  

تهیـه شـداین اسـتاندارد بـر اسـاس پیشـنهادهاي        1359استاندارد ملی ایران بهداشت مدارس نخستین بار در سال 
ر مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سی و پنجمین جلسه کمیتـه  رسیده و تأیید کمیسیون هاي مربوط براي اولین با
قانون اصالح  3ماده 1تصویب شد، اینک به استناد بند  1/10/1381ملی استاندارد میکروبیولوژي و بیولوژي مورخ

بـه عنـوان اسـتاندارد ملـی      1371قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محسوب بهمن ماه 
  .منتشر می شود ایران
تحـوالت و پیشـرفتهاي ملـی و جهـانی در زمینـه صـنایع ، علـوم و خـدمات ،          بـا حفـظ همگـامی و همـاهنگی     براي

ایـن   تکمیـل ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادي که براي اصالح و  ملیاستاندارد هاي 
بنـابراین  . قـرار خواهـد گرفـت    توجـه میسیون فنی مربوط مورد استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در ک
  .آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد ازبراي مراجعه به استاندارد هاي ایران باید همواره 

سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود نیازهاي جامعـه ، در حـد امکـان     استانداردتهیه و تدوین این  در
  .تاندارد ملی کشورهاي صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شوداین استاندارد و اس بین
  :این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است تهیهخذي که براي آو م منابع

 بهداشت مدارس – 1359سال  2086استاندارد ملی ایران  – 1

  1381آئین نامه بهداشت محیط مدارس مصوب وزارت آموزش و پرورش تاریخ  – 2
  1377مد رضا ، بهداشت مدارس ، انتشارات واقعی چاپ دوم نوري مح – 3
ــرام ،  – 4 ــازمان      قاضــی زاده به ــارات س ــی فضــاهاي آموزشــی و پرورشــی ، انتش ــاي طراح اصــول و معیاره

  1372چاپ اول  سال  –توسعه و تجهیز مدارس دفتر تحقیقات و پژوهش  نوسازي،



سـال   –انتشـارات صـنوبر    –موزش پزشکی یونیسف وزارت بهداشت ، درمان و آ –کتابهاي آموزش بهورزي  -5
1379  

  
 

 صفحه مندرجات فهرست
 الف پیشگفتار  1
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 14 ویژگیهاي تجهیزات مدارس  7

 18 بهداشت محیط مدارس  8

 26 شناسنامه سالمت دانش آموزان –یوست اطالعاتی الف پ  9

  
  

  “بهداشت مدارس “
  تجدیدنظر

  
  
  هدف  1

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقررات و برنامه هایی است که به منظور حفظ ، تأمین و ارتقاء سالمت جسمی 
زان در سالمت کامل و محیط و روانی و افزایش یادگیري و بازدهی آموزش در مدارس الزم است تا دانش آمو

  .سالم اجتماعی از برنامه هاي آموزشی و پرورشی بهره مند گردند
  
  دامنه کاربرد 2

این استاندارد کلیه دانش آموزان کشور را که در نظام آموزشی روزانه در سطوح تحصیلی پیش دبستانی تا پایان 
  .دوره متوسطه مشغول تحصیل می باشند در برمی گیرد

  
  میمراجع الزا 3

مراجع الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن 
ها  یا تجدید نظر اصالحیه/ در مورد مراجع داراي تاریخ چاپ و . مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود

ر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد معهذا بهت. و تجدیدنظرهاي بعدي این مدارك مورد نظر نیست
ها و تجدید نظرهاي مدارك الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند، در مورد مراجع بدون تاریخ  آخرین اصالحیه

  .یا تجدید نظر آن مدارك الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است/ یا تجدید نظر، آخرین چاپ و / چاپ و 



  :ع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی استاستفاده از مراج
آئین کار اصول کلی مکان یابی و تأمین بهداشت ساختمانهاي “  1375سال: ایران  3763استاندارد ملی  -  1- 3

  آموزشی 
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  “بهداشت بوفه مدارس
  “سرویس هاي بهداشتی مدارس“  1376سال: ایران  4073استاندارد ملی  - 19- 3
  “ویژگیهاي آب آشامیدنی“  1374سال: ایران  1053استاندارد ملی  - 20- 3
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  “آشامیدنی
  
  اصطالحات و تعاریف 4

  .یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می رود/ در این استاندارد اصطالحات و 
  برنامه هاي جامع سالمت مدارس  4-1

، روانی ، اجتمـاعی و عـاطفی دانـش     عبارتست از کلیه فعالیت هایی که براي تامین ، حفظ و ارتقاي بهداشت جسمی
تربیت بدنی ـ خـدمات بهداشـتی ـ خـدمات      –جزء آموزش جامع بهداشت مدرسه  9آموزان انجام می شود و شامل 

تغذیه ـ خدمات مشاوره و روانشناسی اجتماعی ، سالمت محیط مدرسه ، ارتقاي سالمت کارکنان ، مداخله والـدین   
  .شدو جامعه و آموزش معلمان     می با



  
  دانش آموز  4-2

سالگی که در مدرسۀ تحت پوشش نظام آموزش و پـرورش کشـور تحصـیل مـی      6-18کودك یا نوجوان در سن 
  .نماید

  
  مدرسه  4-3

فضایی آموزشی که دانش آموزان طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش و بر اساس برنامۀ درسی کشور ایـران  
  .در آن تحصیل می کنند

  
  سالمت  ارتقاء 4-4

  مند سازي مردم در تسلط بر سالمت خود و بهبود آن فرآیند توان
  
  محیط مدرسه  4-5

به کلیه فضاهاي موجود در مدارس اعم از کالس درس ، فضاهاي بازي و ورزش ، سرویس هاي بهداشتی و اتـاق  
  .بهداشت اطالق می شوند

  
  آموزش بهداشت  4-6

بهداشتی اجرا می شـود مجریـان اصـلی    قسمتی از برنامه بهداشت مدارس است که به منظور آگاهی و ایجاد رفتار 
  .این برنامه معلمان و مربیان بهداشت می باشند

  
  خدمات بهداشتی  4-7

قسمتی از برنامه بهداشت مدارس است که بوسیله پزشکان ، مربیان بهداشت و سـایر کارکنـان و یـا بـا راهنمـایی      
  .آنها براي ارزیابی و بهبود سطح بهداشت دانش آموزان انجام می شود

  
  اینات مقدماتی مع 4-8

عبارتست از معاینات ساده اي که طبق برنامه مشخص بوسیله مربیـان بهداشـت و کارکنـان بهداشـتی بـه منظـور       
  .شناسایی برخی اختالالت مهم انجام می شود

  
  معاینه انتخابی 4-9

 عبارتست از معاینات تخصصی که در موارد لزوم به وسیله مربیان بهداشت و یـا پزشـکان متخصـص انجـام مـی     
  .شود

  



  معاینات ادواري  4-10
عبارتست از معاینه مقدماتی ـ عمومی پزشکی و در صـورت لـزوم معاینـات تخصصـی کـه در شـروع هـر مقطـع          

  .تحصیلی انجام می شود
  
   (Check up)معاینه عمومی 4-11

ت بیمـاري در آنهاسـت کـه ایـن فعالیـ     / ارزیابی کلیه دستگاههاي بدن براي تایید سالمت آنها و رد و وجود اختالل 
  .توسط پزشک انجام می شود

  
  ) ( Case findingبیماریابی 4-12

عبارت است از بکارگرفتن آزمون هاي بالینی و یا آزمایشگاهی براي تشخیص بیماري در کسانی که بدلیل دیگـري  
  .به دنبال مراقبت هاي بهداشتی هستند

  
  (Screening)غربالگري  4-13

. جمعیت یا افرادي که خود بدنبال مراقبت بهداشـتی نیسـتند   عبارتست از بررسی براي یافتن آلودگی یا بیماري در 
  .این افراد به ظاهر سالم می باشند

  
  (Care)مراقبت  4-14

اصطالحی عمومی است که در فرهنگ سالمت ، منظور از آن تحت نظر داشتن فرد براي انجام اقداماتی است کـه از  
  .ابتالي به بیماري و مشکالت سالمت جلوگیري می کند

  
  (Surveillance)از بیماري مراقبت  4-15

به گردآوري ، تحلیل وتفسیر نظام مندو مستمر داده هاي مربوط به یک بیماري یـا وضـعیت بهداشـتی اطـالق مـی      
  .گردد

  
  (School community)جامعه مدرسه  4-16

  .جامعه اي شامل دانش آموزان ، کارکنان مدرسه ، والدین و اعضاي جامعۀ مرتبط با مدرسه         می باشند
  
  مقاطع تحصیلی  4-17

  .       به دوره هاي پیش دبستانی ، دبستان ، راهنمایی و متوسطه در نظام آموزش کشور اطالق می شود 
  
  تجهیزات بهداشتی مدارس  4-18

  .به کلیه وسایلی که با هدف بهبود وضیعت بهداشت در مدارس تهیه و بکار گرفته می شود، اطالق می گردد
  



  تجهیزات آموزشی مدارس  4-19
  .یه وسایلی که با هدف بهبود آموزش در مدارس تهیه و بکار گرفته می شود اطالق می گرددبه کل

  
  اتاق بهداشت مدرسه  4-20

هر مدرسه بایستی داراي اتاق خدمات بهداشتی مجهز به تجهیزات کامل جهت انجام فعالیت هاي بهداشتی و تغذیـه  
، بینـایی سـنجی ، شـنوایی سـنجی و پـایش رشـد ـ        معاینات بهداشتی درمانی دانش آموزان شامل بیماریابی (  اي 

  .باشد...) آموزش بهداشت و تغذیه کارکنان و دانش آموزان  ـ کمک هاي اولیه در مواقع بروز حادثه و 
  
  ویژگیهاي برنامه هاي بهداشتی مدارس  5
  ویژگیهاي بهداشتی  5-1
  ویژگیهاي اتاق بهداشت مدارس  1- 5-1

ی داشته باشـد و مخصـوص معاینـه بـوده و از آن اسـتفاده دیگـري       اتاق بهداشت می بایست تمیز بوده و نور کاف
  .متر باشد تا بتوان از تابلوي تعیین میزان دید استفاده نمود 6نشود توصیه می شود طول این اتاق بیشتر از 

  
  .متر باشد می توان به کمک آئینه از تابلوي تعیین میزان دید استفاده نمود 5/3چنانچه طول اتاق : یادآوري 

  
   :وسایل مورد نیاز در اتاق بهداشت به قرار زیر است 

  تخت معاینه به انضمام پتو ، بالش و مالفه -
 قدسنج -

 ترازو -

 قیچی ساده -

 آبسالنگ -

 ترمومتر و فشار سنج -

 کیف آب گرم و سرد -

 باند کشی در اندازه هاي مختلف -

 آتل در اندازه هاي مختلف -

 ) میز پانسمان(ترالی  -

 جعبه کمک هاي اولیه -

 وهچراغ ق -
 محلول هاي ضد عفونی کننده جهت زخم ها -

 محلول هاي ضد عفونی کننده جهت سرویس هاي بهداشتی -

 باند در اندازه هاي مختلف  -

 پنبه و لکوپالست و هندي پالست -

 دستکش –گاز استریل  -



 آینه دندان پزشکی -

 سوند دندان پزشکی -

 پنس و دیش -

  چارت بینایی سنجی -
 ادیو متر و دیاپازون -

 گزارشهاي روزانهدفتر معاینات و  -

 رخت کن  -

 درجه حرارت سنج طبی -

 ...) کتب و مجالت بهداشتی ، موالژ دهان و دندان و (وسایل کمک آموزشی بهداشتی  -
 

  خدمات بهداشتی  5-2
  ارزیابی سالمت  دانش آموزان  1- 5-2

  .ارزیابی سالمت دانش آموزان به صورت معاینات مقدماتی ، معاینات عمومی پزشکی و تخصصی انجام می گیرد
  
5-2 -1-1   

ارزیابی سالمت فردي دانش آموزان که از طریق مربیان بهداشت و طـی معاینـات مقـدماتی و حـداقل سـالی یکبـار       
  :انجام می گرددو شامل اقدامات زیر می باشد

  
ارزیابی سالمت دانش آموزان ـ کنترل بهداشت فردي و انجام کمک هاي اولیه ، بیمار یابی کنتـرل ، پیگیـري     –الف 

  بت دانش آموزان بیماریها و غی
همکاري در غربالگري با پزشک ، شنوایی سنج و بینایی سنج و روان شـناس بـالینی ، تربیـت بـدنی و دنـدان       –ب 

  پزشک و سایر موارد 
  )مطابق با جداول پیوست اطالعاتی الف(   1کامل نمودن شناسنامه سالمت –ج 

اعی و تشکیل پرونده بـراي آنهـا و ایجـاد ارتبـاط     شناسایی دانش آموزان ویژه از نظر جسمی و روانی و اجتم–د  
الزم با پزشک در مورد ایشان و پیگیري الزم جهت مراقبت هاي تعیین شـده توسـط پزشـک و یـا روان شـناس و      

  سایرین  
  بررسی کارت واکسیناسیون و ارجاع در صورت نیاز جهت دریافت واکسن هاي ضروري –ه 
  .زانی که مشکالت درك فراگیري و یا ناراحتی جسمی و روانی دارندانجام تست هاي روانی در دانش آمو –و 
  معاینات بهداشتی متناوب با هدف بیماریابی -ز

  .مراقبت صحیح از دانش آموزانی که متبال به بیماریهاي مزمن هستند –ح 

                                                
شناسنامه سالمت با همكاري وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سـازمان آمـوزش و پـرورش     -١

  .تربيت بدني و تندرستي تنظيم شده است  استثنايي ، معاونت سالمت ، معاونت
  



ورژانـس بـا   مراقبت از دانش آموزان در زمینه انجام کمکهاي اولیـه ، حـوادث ، زخـم هـا و دیگـر عـوارض ، ا       –ط 
اقدامات فوري در حدکمکهاي نخستین ، خبردادن به والدین دانش آمـوز و ترتیـب دادن برنامـه انتقـال مصـدوم یـا       

  دچار مشکل
  
  معاینات ادواري 1-2- 5-2

  .الف ـ معاینات ادواري در شروع هر مقطع ، بدو ورود به دبستان ، راهنمایی و دوره متوسطه انجام می شود
  .مقدماتی ـ عمومی پزشکی و تخصصی می باشد  ب ـ  معاینات شامل معاینات

ج ـ   معاینات در پایگاههاي بهداشتی توسط مربی بهداشت ، پزشک عمومی ، بینایی سنج و شنوایی سنج انجام می  
  .گیرد 

  دقیقه می باشد  15د ـ  مدت زمان الزم براي معاینه هر دانش آموز 
  

گهداري و در موقع انتقال دانش آموز با سایر مدارك به شناسنامه سالمت دانش آموز در مدرسه ن –یادآوري 
  .مدرسه بعدي فرستاده می شود

  
  :اقدامات کنترلی به منظور جلوگیري و کنترل بیماریهاي واگیردار در دانش آموزان 1-3- 5-2

  تکمیل بودن شناسنامه سالمت  –الف 
  : باشد 1ارائه کارت تکمیل شده واکسیناسیون باید طبق جدول شماره  –ب 

  واکسیناسیون  - 1ل شماره جدو
  

 نوع واکسن سن

  هپاتیت ب) ژ . ث . ب ( فلج اطفال ، سل  بدو تولد
  ، فلج اطفال ، هپاتیت ب) دیفتري ، کزاز، سیاه سرفه(سه گانه   ماهگی 5/1
  فلج اطفال و ثالث  ماهگی 3
  ، فلج اطفال) دیفتري ، کزاز ، سیاه سرفه ( سه گانه   ماهگی 5/4
  ، هپاتیت ب سرخک  ماهگی 9

  یاد آور سه گانه ، یاد آور فلج اطفال ، سرخک   ماهگی 15
  یاد آور سه گانه ، یاد آور فلج اطفال  سالگی 4ــ 6

  )دیفتري ، کزاز ( توام بالغین   سالگی 14ـ  16
  
کلیه پرسنل مدرسه موظفند به مجرد مشاهده عالئم تب در دانش آموزان اقدامات ذیل را انجام  1-4- 5-2

  : دهند
  مجزا کردن دانش آموز بیمار از سایرین  – الف
  اطالع به خانواده دانش آموز –ب 
  پیگیري وضع دانش آموز از طریق ارتباط با خانواده دانش آموز –ج 



  درمانی در صورت نداشتن پزشک خانواده  –کمک به معرفی دانش آموز به مراکزبهداشتی  -د
  کنترل دانش آموز جهت طی نمودن دوره نقاهت  -ه
  
5-2 -1-5   

دوره جدایی دانش آموز و کارکنان مبتال به بیماریهاي واگیر در آموزشگاه منوط به نظر و گـواهی پزشـک معـالج    
می باشد و نباید با معیارهاي رسمی دوره جدایی از مدرسه مغایرت داشته باشد دوره جدایی به هنگـام ابـتالء بـه    

  .به عمل آید 2بیماري و اقدامات الزم باید طبق جدول شماره 
دوره جدایی دانش  آموزان و اقداماتی که در مواقع مواجهه با بیماریهاي واگیردار باید به  – 2جدول شماره 

  عمل آید
  

اسامی  ردیف
 بیماریها

مدت جداسازي مبتالیان به بیماریهاي 
 واگیردار

اقدامات الزم براي کسانی که با بیمار در 
 .تماس بوده اند

آبلـــــــــه  1
 مرغان

ع بثــورات تــا خشــک روز پــس از شــرو 6
 )وزیکول ها(شدن بثورات 

 هیچ

  هیچ  تارفع ورم بناگوش  اوریون  2
ــه    دیفتري   3 تــاموقعی کــه در کشــت حلــق و بینــی ب

. ساعت از همدیگر منفـی باشـند   24فاصلۀ 
در محلهایی که امکان کشت مقدور نیست ، 
مدت جداسازي تـا دو روز پـس از خاتمـۀ    
 درمان ضد میکروبی اسـت ، مـدت درمـان   

ــا   14-10 ــیلین یـــ روز بـــــا پنـــــی ســـ
هفته پس از  4اریترومایسین می باشد و یا 

شروع بیماري در مورد کسانی که درمـان  
  .نشده باشند

در مورد کسانی که سابقه واکسیناسیون کامل 
 D.P.Tعلیه دیفتري را دارند یک نوبت واکسن 

. سال الزم است  6باالي  D.Tسال و یا  6زیر 
قۀ واکسیناســیون در مــورد کســانی کــه ســاب 

نداشته بطور ناقص واکسینه شده اند ، اقدامات 
الزم باید از طریق مرکز بهداشـت مربوطـه بـه    

  .عمل آید

افـراد واکسـینه نشـده بـه پزشـک معـالج و یــا         روز پس از شروع بثورات 7حداکثر تا   سرخک  4
  .مراکز بهداشتی مراجعه نمایند

ورد دانش آموزان اقـداماتی الزم نیسـت ،   در م  روز پس از شروع بثورات 5تا   سرخچه  5
خانمهاي حامله که با بیمار مبـتال بـه سـرخچه    
تمـاس داشـته انـد و در سـه مـاه اول آبسـتنی       
ــز     ــه مرک ــدامات الزم ب ــت اق ــد جه ــتند بای هس

  .بهداشت معرفی شوند
ــت   6 هپاتیـــ

  عفونی
در موارد تماس نزدیک براي افـراد خـانواده و     روز پس از شروع زردي 7تا 

کالس براي بچه هایی که نزدیک بیمار مـی  در 
  .توصیه می شود نشینند تجویز گاماگلبولین ،



ساعت پـس از شـروع درمـان بـا پنـی       24  مخملک   7
  سیلین

اگر مورد بیماري یک نفر بوده باشد ، اقداماتی 
براي دیگران الزم نیست ولی اگـر بیمـاري بـه    

کشـت حلـق از تمـام    . صورت اپیـدمی در آیـد   
س و معالجه مواردي که کشت مثبت موارد تما

درصورت عدم امکان کشـت  . دارند الزم است 
استفاده از    پنـی سـیلین بـراي مـوارد تمـاس      

  .توصیه می شود
ــیاه   8 ســـــ

  سرفه 
هفتــه پــس از  4در صــورت عــدم درمــان 

شــروع بیمــاري و در صــورت درمــان بــا  
  روز پس از درمان 7اریترومایسین تا 

ت یـک هفتـه بـراي    تجویز اریترومایسین به مد
همکالسان نزدیک و سایر افرادي که بیمـار بـا   

  .آنها تماس داشته است 
  
  

دوره جدایی دانش  آموزان و اقداماتی که در مواقع مواجهه با بیماریهاي واگیردار باید  – 2ادامه جدول شماره 
  به عمل آید

  
اسامی  ردیف

 بیماریها

مدت جداسازي مبتالیان به بیماریهاي 
 رواگیردا

اقدامات الزم براي کسانی که با بیمار در 
 .تماس بوده اند

هفتـه از مـدفوع    4-6چون ویـروس بـه مـدت      هفته پس از شروع بیماري 4-6  فلج اطفال  9
ــت اصــول     ــذا رعای ــع مــی شــود ، ل ــار دف بیم

  .بهداشت فردي در این مدت ضروري است 
مننژیـــــت   10

  منگوکوکی
ــراي تماســها  ساعت پس از شروع درمان 24 ــدمیک ،  ب ــوارد آن ــک و م ي نزدی

میلـی گـرم    10پیشگیري با ریفامین به مقـدار  
روز و در  2ساعت بـه مـدت    12یارکیلو ، هر 

موارد اپیدمیک با نظر وزارت بهداري اقـدامات  
  .الزم انجام شود

کشـت مـدفوع منفـی    ) 3(ارائه گـواهی سـه     تیفویید  11
  متوالی

  

  رعایت اصول بهداشت

پریمانفکسـیون  (یه اطفـال  در مورد سل اول  سل   12
  معموالً جداسازي الزم نیست) سلی 

  

  
کنترل گواهی هاري دوره جدایی به عهده مربی بهداشت و یا مدیر مدرسه و با توجـه بـه ضـوابط     -یادآوري

  .فوق انجام می شود
  



  : کلیه فروشندگان مواد غذایی و پرسنل خدماتی مدرسه باید 1-6- 5-2
  ماه می باشند داشته باشند  6ار آن از هنگام صدور کارت صحت مزاج معتبر که تاریخ اعتب

  
  کمک هاي اولیه و پیش بینی هاي الزم  1-7- 5-2

عالوه بـر مربـی   . نفر دانش آموز می بایست یک مربی بهداشت حضور داشته باشد 750در هر مدرسه به ازاء هر 
  .بهداشت همکاري نماید بهداشت ، معلمان و معاون مدرسه نیز می تواند به منظور پیشگیري از حوادث با مربی

  : براي مقابله با حوادث در هر مدرسه می بایست پیش بینی هاي الزم به عمل آید
کارگاههـاي   این لوازم عالوه بر اتاق بهداشت باید در زمین ورزش ، –تهیه لوازم کمک هاي اولیه  1- 2-1-7- 5

  .فنی و آزمایشگاه نیز در دسترس باشند
 .ین در دسترس باشندآدرس و شماره تلفن منزل و محل کار والد 2- 2-1-7- 5
آتـش نشـانی مـی     شماره تلفن اورژانس ، آمبوالنس ، بیمارستانها ، مراکز راهنمـایی مسـمومین ،   3- 2-1-7- 5

 .بایست در دفتر مدرسه و اتاق بهداشت در دسترس باشد

در صورت تمایل والدین آدرس و شماره تلفن پزشک خانواده براي مراجعه ضروري ، در دفتـر   4- 2-1-7- 5
 .مدرسه در دسترس باشد

 از والدین موافقت گرفته شود که در صـورت بـروز مـوارد اورژانـس بتـوان کمـک پزشـکی        قبالً 5- 2-1-7- 5
 .فوري در خواست کرد

در صورت بروز حادثه ، گزارش آن می بایست بوسیله مربی بهداشت طبق فـرم پیوسـت تنظـیم     6- 2-1-7- 5
 .و نگهداري شود) نوع حادثه ، عالئم عمده ، علت حادثه ، شرح حادثه (

... ز دانش آموزان دچار بیماریهـایی ماننـد صـرع ، نـاراحتی هـاي قلبـی و       در صورتیکه هر یک ا 7- 2-1-7- 5
باشندسوابق پزشکی آنان تهیـه و نـزد مسـئولین مدرسـه  نگهـداري و در مدرسـه از مراقبتهـاي ویـژه برخـوردار          

  .خواهند شد
  
  آموزش بهداشت  5-3

ت و سایر کارشناسـان امـور   پزشکان ، مراقبان بهداش. مجریان اصلی آموزش بهداشت معلمان مدرسه می باشند 
  .بهداشتی در طرح ریزي و اجراي برنامه هاي بهداشتی همکاري و راهنمایی     می نمایند

  :نکات زیر باید در تنظیم برنامه هاي آموزش بهداشت مدنظر قرار گیرد
برنامه هاي آموزش بهداشت باید با توجه به سـنین مختلـف نیازهـا مقتضـیات محلـی و اجتمـاعی تنظـیم         3-1- 5
  .رددگ

آموزش بهداشت مخصوص در زمینه بهداشت فردي ، عمومی ، تغذیه ، بیماریها ، بهداشت دهان و دندان   3-2- 5
، بهداشت روانی و اجتماعی با هماهنگی کارشناسان مربوطه و سـازمان آمـوزش و پـرورش و وزارت بهداشـت و     

 درمان انجام گیرد
 .سی داده شودبه تفهیم و جلب همکاري اولیاء دانش آموزان اهمیت اسا  3-3- 5

 .استفاده از وسایل کمک آموزشی و روشهاي آموزش فردي مدنظر قرار گیرد  3-4- 5

 .برنامه آموزش بهداشت باید بطور منظم و حداقل یکبار در سال ارزشیابی شود  3-5- 5

 .ساعت در سی ، با عنوان آموزش بهداشت در کلیه مقاطع تحصیلی در نظر گرفته شود  3-6- 5



داشت و مهارتهاي زندگی در سطوح مختلف تحصیلی بقرار زیـر  راهنماي سرفصل هاي مورد آموزش به 3-7- 5
  : است 

  
  دورة ابتدایی  7-1- 5-3

در این دوره تحصیلی هر آموزش ساده اي می تواند براي دانش آموزان تازه و جالب باشـد ولـی بایـد ایـن گـروه      
  : سنی را در زمینه هاي زیر آموزش داد

  بهداشت فردي –الف 
  بهداشت دهان و دندان –ب 
  ذیه و بهداشت مواد غذاییتغ –ج 
  بیماریهاي شایع سنین مدرسه -د
  بهداشت روان در قالب مهارتهاي زندگی -ه

  ضرورت بهداشت محیط در خانه ، مدرسه ، محله و شهر –و 
  سوانح و حوادث -ز

  مسائل مهم بهداشتی در محل زندگی –ح 
  
  دورة راهنمایی و متوسطه  7-2- 5-3

  .باید آموزش داده شود در دوره راهنمایی و متوسطه موضوعات زیر
  بهداشت فردي  –الف 

  بهداشت دهان و دندان  –ب 
  بهداشت دوران بلوغ  –ج 
  اهمیت تغذیه در سنین بلوغ -د
  اهمیت واکسیناسیون  –ه 
  ــ بهداشت محیط و بهداشت حرفه اي        و
  مسایل جمعیتی و مشکالت ناشی از رشد بی رویه جمعیت  –ز 
  هداشتی روانی نظام ارائه خدمات ب –ح 
مانند انگلهاي روده اي ، بیماریهاي آمیزشی ، ایدز ، (بیماریهاي واگیر دار و غیر واگیردار مهم براي نوجوانان  –ط 

  )بهداشت روان 
  سوانح و حوادث –ي 
  آموزش مهارتهاي زندگی  –ك 
  



  ویژگیهاي تجهیزات مدارس              6
  تجهیزات آموزشی مدارس          6-1
  ز و نیمکت ها می      1- 6-1
  اندازه بلندي میز و نیمکتها  1-1- 6-1

کـالس درس ، آزمایشـگاهها ،   (نـوع درس یـا فراگیـري آنهـا      اندازه و بلندي میز و نیمکت ها به سن و قد بچـه هـا ،  
بستگی دارد میز و صندلی و یا نیمکت کالس وقتی مناسب و بـراي  ) کارگاهها ، کتابخانه ها ، کالس نقاشی و رسم 

ت است که اگر وي روي نیمکت نشست کف پایش بـه آزادي بـه کـف اتـاق ممـاس شـود و پشـتی        دانش آموز راح
بلنـدي میزبایـد   . درجه داشته باشد 105یا  100نیمکت یا صندلی کمی به عقب متمایل بوده و با سطح نیمکت زاویه 

  .در سطح ساعد دانش آموز قرار گیرد
  
  سطح میز و نیمکت  1-2- 6-1

صیقلی و تمیز باشد ولی نه براق و زنگ زده و لعاب دار ، از این رو استفاده  سطح میز و نیمکت ها باید صاف و
درجه از باال به  15سطح میز باید شیبی مالیم با زاویه تقریبی . از چوبهاي طبیعی نسبت به مواد دیگر مزیت دارد 

میز و “  821لی ایرانپایین داشته باشد میز و نیمکت مدارس می بایست با ویژگی هاي ذکر شده در استاندارد م
میز و “  2039و استاندارد ملی ایران“ ابعاد صندلیهاي میز تحریر“  651و استاندارد ملی ایران “ نیمکت مدارس 

  .چهارپایه مدارس مطابقت داشته باشد“  2033و استاندارد ملی ایران “ نیمکت دو نفره مدارس 
  
  ) تابلو مدارس (ویژگیهاي تخته سیاه و سبز مدارس  2- 6-1
تابلو باید کامالً صاف ، سیاه تیره یا سبز تیره و عاري از برق و انعکاس باشد و در معرض دید کامل    1-2-1- 6

  .دانش آموزان باشد براي نوشتن روي تابلو سیاه استفاده از گچ زردمطلوبتر از رنگهاي دیگر است 
  

  .رنگ سبز براي تابلوي کالس ارجعیت دارد –یادآوري 
  
باید در دیوار جلو کالس قرار گیرد و هرگز نباید در محل دیواره پنجره ها نصب شده و  تابلو   1-2-2- 6

  .متر باشد 20/2روبروي پنجره قرار گیرد و می بایست فاصلۀ آن از اولین ردیف دانش آموزان حداقل
  
نتی متر باالتر از سا 50تابلو باید در ارتفاع مناسبی قرار گیرد به نحوي که لبۀ فوقانی تخته سیاه     1-2-3- 6

ویژگیهاي تابلو . سانتی متر باالتر از شانۀ محصلین مقطع متوسطه واقع شود 70-80شانۀ محصلین دبستانی و 
  .مطابقت داشته باشد“ تخته سیاه و سبز“  1378سال : ایران  965مدارس باید با استاندارد ملی 

  
لط دانش آموز بر کل کالس امکان پذیر باشد می بایست سکویی در زیر تابلو ساخته شود تا تس   1-2-4- 6

سانتی متر است و طول و ارتفاع تابلو با توجه به مقطع تحصیلی دانش آموزان می بایست  20حداکثر ارتفاع سکو 
  .باشد 3مطابق با جدول شماره 

  



  طول و ارتفاع تابلو با توجه به مقطع تحصیلی – 3جدول شماره 
  

 )سانتی متر(فاع تخته سیاه از روي سکو ارت )سانتی متر(طول تابلو مقطع

 70 270 ابتدایی

  80  300  راهنمایی
  85  300  متوسطه 

  
  
  سیستم تهویه و حرارتی مدرسه  3- 6-1

دستگاه تهویه و حرارت مرکزي به نحوي مطلوب این نیاز را برطرف می کند  بدیهی است در ساختمان هاي مدرن ،
  .باشد 4مان یک مدرسه باید مطابق جدول شماره درجه حرارت مناسب براي اتاق هاي مختلف ساخت

  
  .درصد است  30- 70درجه رطوبت مناسب  –یادآوري 

  
  درجه حرارت مناسب براي قسمت هاي مختلف ساختمان مدرسه – 4جدول شماره 

  
 درجه سلسیوس حرارت

 18-21 کالس درس

  20-23  اتاق سخنرانی
  15-19  سالن ورزش
  13-18  ژیمناستیک
  21-24  دستشوئی

  28-30  استخر سرپوشیده
  

لیتر در ساعت و در راهروها و هال  6انتخاب سیستم تهویه مصنوعی باید به نحوي باشد که در کالس حداکثر 
لیتر در ساعت هوا جابجا شود در مورد تأمین گرما جهت کالس بایستی دستگاه مولد حرارت مستقیماً  5/4

ننماید و حداقل اکسیژن را جهت سوختن کامل مصرف نماید و  گازهاي حاصل از سوخت را به فضاي کالس وارد
  .خطر آتش سوزي نداشته و فضاي کالس را بطور یکنواخت گرم نماید

  
  .آزمایشگاه و کارگاه می بایست مجهز به سیستم تهویه مناسب با حجم سالن باشد –یادآوري 

  
  نور و امکانات روشنایی در ساختمان مدرسه و کالس ها 4- 6-1

ستی حتی االمکان طوري ساخته شوند که از نور طبیعی استفاده نمایند و ترجیحاً      می بایست نور از کالسها بای
  .سمت چپ دانش آموزان وارد کالس شود



در مورد کالسهاي شبانه و یا کالسهایی که اجباراً از نور مصنوعی استفاده می نمایند حداقل میزان  1-4-1- 6
ابش طوري باشد که ایجاد خیرگی در دانش آموزان لوکس بوده و نحوة ت 30نور بایستی برابر

  .ننماید
 50لوکس و براي رختکن ها و توالتها و دستشوئی ها حداقل  100میزان نوردر راهروها بایستی   1-4-2- 6

 .لوکس در نظرفته شود

و  350حداقل ... شدت روشنایی براي کارگاههایی از قبیل خیاطی ، صنایع دستی ، نقشه کشی و  1-4-3- 6
حداقل و حداکثر (در نظر گرفته شود و در صورت استفاده از نور مصنوعی  لوکس 500حداکثر 

  .رعایت گردد) مورد اشاره 
  

  .میزان نور چه طبیعی و چه مصنوعی می بایست متناسب با دید دانش آموز باشد –یادآوري 
  

الس یا تابش خورشید در ک(از استفاده از نورهاي تند که با تشعشع مستقیم منبع نورانی  –یادآوري 
  .اجتناب گردد) سیستم نوري مستقیم برق که موجب خیرگی چشم می شود 

  
از انعکاس نورهاي تند به سطح دیوراها ، کف اتاق ، سقف اتاق ، میز ، تابلو کالس جلوگیري به  –یادآوري 

  .عمل آید تا موجب خیرگی و خستگی چشم نشود
  

آئین کار اصول “  1375سال : ایران  3763استاندارد ملی نور و امکانات روشنایی فضاي آموزشی باید مطابق با 
  .کلی مکان یابی و تأمین بهداشت ساختمانهاي آموزشی باشد

  
  تجهیزات الزم در مدارس  5- 6-1

اگر فضاي کالس براي  در هر کالس می بایست رخت آویز به منظور نصب البسه اضافی دانش آموزان تهیه گردد ،
نصب رخت آویز مناسب نباشد می توان رخت آویز را در راهروها در محل درب ورودي کالس به دیوار نصب 

  .کرد
زان باشد، ویژگیهاي رخت آمیز ارتفاع و محل نصب رخت آویز می بایست با قد و مقطع تحصیلی دانش آمو

  .باشد“  رخت آویز مدارس“  1358سال : ایران  1913مدارس باید مطابق با استاندارد ملی 
  
  تجهیزات چوبی کتابخانه ها  5-2- 6-1

تجهیزات “         1357سال : ایران  3733تجهیزات چوبی کتابخانه ها در مدارس باید مطابق با استاندارد ملی 
  .باشد“ چوبی کتابخانه ها 

  
  ابزار کمک آموزشی  5-3- 6-1

 .ابزار کمک آموزشی باید متناسب با مقطع تحصیلی و مواد درسی دانش آموزان بکار گرفته شود
 



  بهداشت محیط مدارس  7
  محل احداث مدرسه  7-1

محل احداث مدرسه باید در فاصله و موقعیت مناسبی نسبت به مراکز جمعیتی و نواحی مسکونی و آموزشی بوده 
ش و پرورش و داخل محدوده شهري یا روستا قرار داشته و امکان دسترسی به تأسیسات مانند در مالکیت آمور

. آب ، برق ، تلفن و گاز داشته باشد و باید به مطالعات اقلیمی در منطقه و تعیین جهت وزش باد ، توجه داشت
دفن زباله ، فاضالب شهري  زمین انتخابی در مسیر عوامل آلودگی زا مانند کارخانجات صنعتی ، شیمیایی محلهاي

، دامداري ، مرغداري ، دباغ خانه ها ، کشتارگاهها ، کوره هاي آجرپزي ، عمل انباشت کود و سایرمراکزي که به 
نحوي ممکن است ایجاد دود ، بو و گرد و غبار نماید نموده همچنین در جوار بیمارستان ، تیمارستان ، گورستان ، 

خطوط ) هوایی یا زمینی (گراهها نباشد و خارج از حریم کابلهاي فشار قوي برق زندان ، خطوط راه آهن ، بزر
اصلی و فرعی گازرسانی ، پستهاي زمینی فشار قوي ، پمپ بنزین ، محل عرضه و فروش کپسولهاي گاز ، 

ستیک ، چوب، کاغذ ، پارچه ، ال: انبارهاي مواد محترقه ، منفجره ، ترکیبات شیمیایی و انبارهاي قابل اشتعال مانند
  .الیاف وغیره بوده ودرمسیرحوزه هاي آبریز فرعی و اصلی رودخانه قرار نداشته باشد

  
متر  500درصورتیکه احداث مدرسه در نزدیک محیطهاي ذکر شده اجتناب ناپذیر باشد باید حداقل  –یادآوري 

  .با مراکز فوق فاصله داشته باشد
  

نش آموزان را از امکانات رفاهی رفت و آمد و سرویس اتوبوسرانی آموزشگاه باید در مکانی احداث شود که دا
در جاهائیکه امکان . برخوردار کند، هر چند اگر در حاشیه خیابانهاي اصلی نباشد بهتر و مطلوبتر خواهد بود 

  .استفاده از اتوبوس نیست مسیر مدرسه باید براي عبور و مرور مناسب باشد
تمانهاي چند طبقه و بلند اشغال شده ، محل مناسبی براي احداث مدرسه فضاهاي کم آفتاب که بوسیلۀ ساخ

  .نخواهد بود
زمین اطراف ساختمان مدرسه باید تا حد امکان خشک و مسطح بوده و نیز داراي سیستم فاضالب باشد ، چون 

سایر زمین شنی یا گچی به علت سرعت دفع رطوبت بر . یک محیط آلوده و مرطوب سردتر از محل خشک است 
زمینها مزیت دارد چون خاکهاي رسی به علت کندي در جذب آب و رطوبت براي مدرسه مشکالتی خواهد داشت ، 

  .هم چنین دیوارهاي ساختمانی باید به شیوه اي ساخته شود که بتواند با رطوبت خارج مقابله کند
  

د اداره کل بهداشت محیط الزمست نقشه ساختمانی مدارس از نظر معیارهاي بهداشتی به تایی –یادآوري 
 .برسد

  
  وسعت فضاهاي مدرسه  7-2

معیار مساحت زمین مورد نیار به منظور احداث مدرسه ، تعداد دانش آموزانی خواهد بود که در آن مدرسه به 
تحصیل اشتغال خواهند داشت و متناسب با دوره هاي ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه و بر اساس سرانه بنا و 

ظرمعاونت تربیت بدنی و تندرستی به لحاظ زمینهاي ورزش مورد نیاز و نیز فضاهاي بهداشتی به محوطه با اخذ ن



ازاء هر دانش آموز طبق ضوابط و معیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی و پرورشی سازمان نوسازي ، توسعه و 
  .تجهیز مدارس خواهد بود

  
دانش آموز به اضافه هزار متر مربع براي براي مدارس ابتدایی حداقل دو هزارمتر مربع به ازاء هر صد  2-1- 7

  .هر صدنفر محصل اضافی فضا الزم است 
براي مدارس راهنمایی و متوسطه ، حداقل چهار هزار متر مربع براي هر صد نفر دانش آموز به اضافه  2-2- 7

 .هزار متر مربع براي هر صد نفر محصل اضافی فضا الزم است 

  
متر مربع  8تا  6تراژ الزم به ازاء هر دانش آموز در مدرسه براساس معیارهاي فوق حداقل م –یادآوري 
  .خواهد بود

 
تعداد طبقات مدارس براي دوره هاي ابتدایی و راهنمایی حتی االمکان دو طبقه و در صورت ضرورت  2-3- 7

حداکثر سه طبقه و براي دبیرستانها و هنرستانهاي فنی و حرفه اي و کار و دانش حداکثر چهار طبقه 
 .مجاز است 

  
  زمین ورزش و بازي مدرسه  7-3

زمین بازي باید به قدر کافی وسعت داشته باشد که بدون ایجاد ازدحام و برخورد ضمن بازي ، فعالیت دانش 
این شرایط با در نظر گرفتن مساحتی تقریباً معادل ده متر مربع براي هر دانش . آموزان را به راحتی فراهم کند

  .آموز مطلوب است 
  

مورد نیاز براي بازیهاي فوتبال ، بسکتبال ، والیبال ، تنیس و غیره می بایست با ضوابط زمین  –یادآوري 
  .اداره کل تربیت بدنی طراحی گردد

  
  نوع ساختمان مدرسه  7-4
ساختمان یک طبقه براي مدارس ابتدایی مناسب تر است و اگر به عللی ساختمان دو یا چند طبقه باشد ،  4-1- 7

از زیر زمین فقط باید براي ماشین . باید در طبقات اولیه قرار دادکالس درس شاگردان کم سال تر را 
  .آالت و انبار وسایل استفاده شود

در نظر گرفتن وسایل ایمنی و بهداشتی جهت پیشگیري از تراکم دود ، گرد و خاك ، اتالف حرارت ،  4-2- 7
صادفات باید در آلودگی در حیاط ، تجمع زباله ، خطرات حاصله از آتش سوزي و حوادث با معنی از ت

 .نفشه ساختمان و در انجام کارهاي بنا مورد توجه قرار گیرد

در اماکنی که وجود سروصدا و گرما اجتناب ناپذیر است نقشه و مصالح ساختمانی باید از نوعی  4-3- 7
 .انتخاب شود که استفاده از ساختمان را به حد مطلوب برساند

وذ ، غیر لغزان ، بدون سنگ ریزه ، غیر براق و پوشش حیاط مدرسه و کف کالسها باید غیر قابل نف 4-4- 7
پوشش کف براي کالسها و راهروها از جنس موزائیک و مکالئوم . آسان براي شستشو و نظافت باشد 

 .و براي حیاط مدرسه آسفالت و ورقه اي سیمانی باشد



امکانات  راه خروج اضطراري ، وجود: موازین و نکات مربوط به حفظ ایمنی هر مدرسه عبارتند از  4-5- 7
اختصاصی اطفاء حدیق ، سیستم زنگ خطر حریق و نرده کنار می باشد که می بایست با استاندارد ملی 

مطابقت داشته “ مبحث فرار  –اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش “  1377سال : ایران  4571
 .باشد

سانتی  15ارتفاع حداقل  سانتی متر یا بیشتر و 30پله هاي مدرسه می بایست کوتاه و پهن به عرض  4-6- 7
 .سانتی متر باشد 18متر و حداکثر 

  
  .ایجاد هر گونه بالکن یا تراس مرتبط با کالس ممنوع است  –یادآوري 

  
  کالس درس  7-5
متراز کف از سنگ  5/1دیوارها و کف کالسها باید کامالً خشک ، بدون درز ، صاف وحداقل تا ارتفاع  5-1- 7

با رنگ هاي روشن و شفاف ولی نه براق پوشیده شده باشد مناسب استفاده شده و بقیه سطح دیوار 
 .وبه تجهیزات الزم جهت جلوگیري از انتقال صوت به کالس مجاور مجهز باشد

  
سطح دیوارها می بایست منطبق با جداول رنگ فضاهاي آموزشی و جدول نازك کاري سازمان  –یادآوري 

  .نوسازي و تجهیز مدارس رنگ آمیزي گردد
 
کالسها دو دره ساخته شود که یک در براي ورود و خروج عادي و در دیگر راه خروج مطلوب است  5-2- 7

 .اضطراري باشد و در مواقع بروز خطر بتوان آن را مورد استفاده قرار داد

 .کف کالسها ، راهروها و پله ها باید مقاوم و مسطح بوده و لغزنده نباشد 5-3- 7

 .روشن باشد سقف کالسها باید صاف ، بدون درز و شکاف و به رنگ 5-4- 7

کالس درس می بایست داراي راههاي تهویه مناسب بوده و امکان تأمین هواي تنفسی مطبوع متناسب با  5-5- 7
متر مربع سطح در نظر گرفته شده و  5/1تعداد دانش آموزان را داشته باشد این فضا در مدارس ابتدایی 

 . متر مکعب است  5/4فضاي الزم براي هر دانش آموز 

 .متر عرض می باشد 7متر طول و  8ابل قبول براي کالس درس حداکثر ابعاد ق 5-6- 7

 .سقف کالسها باید صاف و بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد 5-7- 7

 : پنجره کالسها به منظور استفاده از تهویه و برخورداري از نور طبیعی باید به نحو زیر نصب شود 5-8- 7
از بروز خیرگی و تابش نور مقابل جلوگیري کند ،  پنجره ها باید حتی االمکان در یک سمت اتاق باشد تا –الف 

  .نصب پنجره هاي روبروي هم نامطلوب است چون موجب خیرگی چشم آموزگار می شود
پنجره ها باید در یک سمت و بصورت شمالی یا جنوبی قرار گیرد تا از برخورد نور شدید به سطح میزها و  –ب 

  .ایجاد خیرگی جلوگیري کند
  .ره باید حداقل ممکن باشد تا از ایجاد سایه در وسط کالس جلوگیري نمایدفضاي بین پنج –ج 
سانتی متر زیر سقف ادامه یابد تا حداکثر نور را به  20سانتی متر از کف کالس باالتر و تا  120پنجره ها باید  -د

  .کالس برساند



ور مستقیم و زیاد موجب خیرگی چشم پنجره ها باید از کرکره یا سایه گیر مناسبی برخوردار باشد تا تابش ن –ه 
  .دانش آموزان نشود

  .نور پنجره ها را نباید با نصب عکس ، دکور و عوامل نورگیر دیگر کم کرد - و
درب و پنجره هاي مشرف به فضاي خارج باید به تور سیمی مجهز باشد و پنجره هاي طبقات فوقانی مشرف  - ز

  .به پرتگاه باید نرده محافظ داشته باشد
پنجره ها باید چنان ساخته شود که قسمت میانی آن ثابت و دو قسمت زیر و باالي آن متحرك باشد که بتوان  –ح 

به آسانی به منظور تهویه کالس از آنها استفاده نمود تا هواي گرم و آلوده از باال خارج و هواي سرد و مطبوع از 
  .قسمت زیرین پنجره وارد کالس شود

  
 رنگ   5-9- 7

گ براي قسمتهاي مختلف ساختمان مدرسه می بایست متناسب با شرایط سنی کودکان و انتخاب رن –الف 
  .نوجوانان باشد

  .درصد مات و یا تمام پالستیک مرغوب در نظر گرفته شود 50رنگ دیوارها به صورت روغنی  –ب 
  .کلیه سقف ها با رنگ سفید رنگ آمیزي شود –ج 
  .کارگاهها از رنگهاي روشن استفاده شودآزمایشگاهها و  –در سرویس هاي بهداشتی  –د 

  .براي ایجاد زیبایی و نشاط بیشتر می توان بر روي درها نوارهایی با رنگ چهار چوب رنگ آمیزي کرد –تبصره 
 ظرفیت کالسها    5-10- 7

درمدارس ابتدایی و راهنمایی ظرفیت کالسها نباید بیش از سی نفر باشد چون بازدهی مؤثر آموزش و فراگیري 
  .وزان کاهش می یابددانش آم

اتاق کارهاي هنري ، آزمایشگاه و اتاق مشاوره از جمله نیازهایی  وجود اتاق ناهار خوري ، کتابخانه ،  5-11- 7
است که در نقشه ساختمانی یک مدرسه بزرگ و کامالً مدرن باید مورد توجه قرار گرفته و طوري 

 .طراحی گردد که مزاحمتی براي کالس درس بوجود نیاورد

  و امکانات بهداشتی و ایمنی در ساختمان مدرسه نیازها  7-6
  آبخوري  

  .کف محوطه آبخوري قابل شستشو و داراي شیب کافی و مناسب به طرف مجراي فاضالب باشد –الف 
  .باشد) نظیر کاشی (دیوار اطراف آبخوري از جنس قابل شستشو  –ب 
بوده و داراي شیب مناسب بطرف )  کاشی و سرامیک(کف دیوارها ، لبه آبخوري از جنس قابل شستشو  –ج 

  .مجراي فاضالب باشد
آبخوري عمومی دانش آموزان باید با شیرهاي مناسب یا آب سرد کن مجهز گردد و حداقل براي هر کالس یک  -د

سانتی متر  75- 100ارتفاع شیر نسبت به سن استفاده کنندگان از سطح زمین بین . شیر آبخوري پیش بینی شود
  .باشد

  .ري باید خارج از سرویس هاي بهداشتی و با رعایت شرایط بهداشتی پیش بینی گرددآبخو –ه 
  



  دستشویی  2- 7-6
این دستشوئی باید نزدیک به توالت ها . دانش آموز در نظر گرفته شود  50حداقل یک دستشویی براي هر  –الف 

سانتی متر از سطح زمین  65-70یا ناهار خوري باشد و بلندي آن متناسب با قد کودکان انتخاب گردد ارتفاع 
  .براي نصب دستشویی مطلوب می باشد

استفاده از صابون مایع در دستشوئی ها ضروري بوده که بهتر است توسط مخزن ثابت صابون مایع و  –ب 
  .لوله کشی روي دستشویی ها انجام شود

  
  توالتها   3- 7-6

نفر یک دستشویی در نظر گرفته  50توالت و هر نفر حداقل یک چشمه  40تعداد توالتها در هر مدرسه به ازاء هر 
  .شود

سانتی متر از سطح  60-75(ارتفاع دستشوئی ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف  6-3-1- 7
  .باشد) زمین

  
نحوة دفع فاضالب بایستی بر اساس آئین نامه هاي سازمان نوسازي و تجهیز مدارس وزارت  –یادآوري 

  . بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشدآموزش و پرورش و وزارت 
  
  تأمین آب آشامیدنی  4- 7-6

از آنجا که ممکن است گاهی در قسمتی از آب لوله کشی شهر و یا منبع معینی از آب منطقه مشکالت موضعی 
از اینرو وجود تانکر . وجود آید و یا لوله هاي آب یک ناحیه به علت خرابی نیاز به تعمیرات چند روزه داشته باشد

یا مخزن ذخیره آب براي مدارس کامالً ضرورت خواهد داشت و می بایست در جاي مخصوص به خود به  و
همراه تسهیالت برداشت و استفاده از آب تانکرنصب گردد تا در موقع نیاز مدرسه با مشکل بی آبی دانش آموزان 

  .روبرو شود
  

تایید شود و با استاندارد ملی  1ح کشورکیفیت آب آشامیدنی باید توسط مراجع قانونی و ذیصال –یادآوري 
ویژگیهاي “  1373سال : ایران  1011و استاندارد ملی “ ویژگیهاي آب آشامیدنی “  1374سال : ایران  1053

  .بیولوژیکی و حد مجاز آلودگی باکتریولوژیکی آب آشامیدنی مطابقت داشته باشد
  : آب اقدامات زیر انجام گیرد در مواقع بروز یک همه گیري با منشاء انتقال  6-4-1- 7

  .میلی گرم در لیتر برسد 50کلریناسیون به نحویکه میزان کلرور قسمتهاي آب لوله به  –الف 
  دقیقه  5جوشانیدن آب به مدت  –ب 

  .در یک لیتر آب است %  2قطره تنتورید  2استفاده از ترکیبات ید دار که از همه ساده تر اضافه کردن  –ج  
  

                                                
  . مي باشد“ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي “ : در حال حاضر مرجع قانوني و ذيصالح  – ١



  بوفه مدرسه  5- 7-6
سال : ایران  4072آئین کار مکان یابی و ساختمان ، تجهیزات و بهداشت بوفه مدارس می بایست با استاندارد ملی 

  .مطابقت داشته باشد 1376
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اختالل  / مبتال به بیماري   □دانش آموز سالم است 
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.................................  
: توصیه هاي پزشک عمومی 

...............................................................................................................................................  
  : ی فعالیت هاي ورزش

علت محدودیت  □داراي محدودیت□بدون محدودیت
......................................................................................................  

: مدت : ................................................................................ علت  □معاف موقت
..............................................................  

: مهر و امضاي پزشک : ................................................................... تاریخ                          
......................................  

 
  

اختالل / ي مبتال به بیمار □دانش آموز سالم است
  .می باشد................................................................................................

: فوق تخصص و اقدامات الزم / توصیه هاي پزشک متخصص 
.........................................................................................  

.............................................. ............................................................................... .............................
.................................  

................................................................... .......................................................................... .............
.................................  

: ............ فوق تخصص / مهر و امضاي پزشک متخصص ......................................................... تاریخ   
............................  

 



    

ی 
وم
عم

ک 
زش
ت پ
ینا
مع

ج 
تای
ن

 /
ی 
ص
ص
تخ

 /
ی 
ص
ص
تخ

ق 
فو

 /
ی  
صیل
تح

یه 
پا

یی
بتدا

م ا
سو

 

  
اختالل  / مبتال به بیماري  □دانش آموز سالم است

  .می باشد............................................................................................ 
نیاز ارجاع به □ی و تخصصی نداردنیاز به معاینه تکمیل

  .دارد.............................................................................................. 
: .................. مراقبت ویژه مورد نیاز □دارد□نیاز به مراقبت ویژه ندارد

.............................................................................  
: ............................................................................................. نتایج مهم بررسیهاي پاراکلینیگ 

...........................................  
........................................................... ................................................................................ ...............

.................................  
: توصیه هاي پزشک عمومی 

...............................................................................................................................................  
  : فعالیت هاي ورزشی 

علت محدودیت  □داراي محدودیت□بدون محدودیت 
......................................................................................................  

: مدت ............................................... : .................................علت  □معاف موقت
..............................................................  

: مهر و امضاي پزشک : ................................................................... تاریخ                          
......................................  

 
  

اختالل / مبتال به بیماري  □دانش آموز سالم است
  .می باشد................................................................................................

: فوق تخصص و اقدامات الزم / توصیه هاي پزشک متخصص 
.........................................................................................  

............................................ ................................................................................ ..............................
.................................  

.............................................................. ....................................................................... .....................
.................................  

: ............ فوق تخصص / اي پزشک متخصص مهر و امض......................................................... تاریخ   
............................  

 



  
  نتایج معاینات پزشکی:  4 –ادامه جدول الف 

ی 
وم
عم

ک 
زش
ت پ
ینا
مع

ج 
تای
ن

 /
ی 
ص
ص
تخ

 /
ی 
ص
ص
تخ

ق 
فو

 /
یی
نما
راه

ول 
ی ا
صیل
تح

یه 
پا

 

  
اختالل  / مبتال به بیماري   □دانش آموز سالم است 

  .می باشد..................................................................... .......................
نیاز ارجاع به  □نیاز به معاینه تکمیلی و تخصصی ندارد

  .دارد.............................................................................................. 
: .................. مراقبت ویژه مورد نیاز   □دارد□نیاز به مراقبت ویژه ندارد

.............................................................................  
: ............................................................................................. نتایج مهم بررسیهاي پاراکلینیگ 

...........................................  
.................................................. .......................................................................... ..............................

.................................  
: توصیه هاي پزشک عمومی 

...............................................................................................................................................  
  : فعالیت هاي ورزشی 

علت محدودیت  □داراي محدودیت□بدون محدودیت
......................................................................................................  

: مدت : ................................................................................ علت  □معاف موقت
..............................................................  

: مهر و امضاي پزشک .............................................................. : .....تاریخ                          
......................................  

 



  
اختالل / مبتال به بیماري  □دانش آموز سالم است

  .می باشد................................................................................................
: فوق تخصص و اقدامات الزم / توصیه هاي پزشک متخصص 

.........................................................................................  
................. ................................................................................ .........................................................

.................................  
............................................ ................................................................................ ..............................

.................................  
: ............ فوق تخصص / مهر و امضاي پزشک متخصص ......................................................... تاریخ   

............................  
 

    

ی 
وم
عم

ک 
زش
ت پ
ینا
مع

ج 
تای
ن

 /
ی 
ص
ص
تخ

 /
ی 
ص
ص
تخ

ق 
فو

 /
ی  
صیل
تح

یه 
پا

طه 
وس

 مت
ول
ا

 

  
اختالل  / مبتال به بیماري  □سالم است دانش آموز

  .می باشد............................................................................................ 
نیاز ارجاع به □نیاز به معاینه تکمیلی و تخصصی ندارد

  .دارد........................... ...................................................................
: .................. مراقبت ویژه مورد نیاز □دارد□نیاز به مراقبت ویژه ندارد

.............................................................................  
....................................................... : ......................................نتایج مهم بررسیهاي پاراکلینیگ 

...........................................  
.................................................. .......................................................................... ..............................

.................................  
: توصیه هاي پزشک عمومی 

...............................................................................................................................................  
  : فعالیت هاي ورزشی 

دودیت علت مح □داراي محدودیت□بدون محدودیت 
......................................................................................................  

: مدت : ................................................................................ علت  □معاف موقت
..............................................................  

: مهر و امضاي پزشک : ................................................................... تاریخ                          
......................................  

 



  
اختالل / مبتال به بیماري  □دانش آموز سالم است

  .می باشد................................................................................................
: فوق تخصص و اقدامات الزم / توصیه هاي پزشک متخصص 

.........................................................................................  
........................................ .......................................................................... ........................................

.................................  
......................... ................................................................................ .................................................

.................................  
: ............ فوق تخصص / مهر و امضاي پزشک متخصص ......................................................... تاریخ   

............................  
 

  
  

  بیماریهاي تشخیص داده شده در طول سالهاي تحصیلی / اختالالت :  5 –جدول الف 
  
  

دوره و پایه 
 تحصیلی

/ اختالل 
 بیماري

تاریخ و نام 
تشخیص 

 دهنده

توصیه هاي الزم  اقدامات بعمل آمده
 و پیگیري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  پیگیري ارجاعات و توصیه ها:  6 –جدول الف 
  

و  دوره تاریخ معاینه
پایه 

 تحصیلی

/ نوع اختالل 
 بیماري

 توصیه ها نتیجه ارجاع محل ارجاع تاریخ ارجاع

  
  
  
  

  
  
  
  

     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



 
  معاینات پزشکی :  3 –ادامه جدول الف 

  
  

شی
رز
ي و

نها
مو
آز

 

نی
بدگ

ي 
ماد
آ

 

 دوره و پایه تحصیلی 
 نوع بررسی 

 متوسطه راهنمایی ابتدایی

 سوم اول دوم چهارم اول

            آمادگی قلبی و عروقی
  قدرت استقامت عضالنی

  
            بارفیکس
درازنشس

  ت
          

              انعطاف پذیري
              تعادل

              درصد چربی
  

 

نی 
 بد
اي
ره
نجا
ناه

 

د 1- 6-3
و
ر
ه 
و 
پا
ی

ه 
ت
ح
ص
ی
ل

  ي 
 اندام  

 سطهمتو راهنمایی ابتدایی

 سوم اول دوم چهارم اول

 آمادگی قلبی و عروقی
 چپ

را
 چپ

را
 چپ

را
 چپ

را
س
 ت

 چپ

را

            بارفیکسقدرت استقامت 



  عضالنی
  

درازنشس
  ت

          

              انعطاف پذیري
              تعادل

              درصد چربی
  
 
 

  معاینات پزشکی :  3 –جدول الف 

کی
زش

ی پ
وم
عم

ت 
اینا
مع

 

د 
و پایه وره 

  تحصیلی
ن 
 وع معاینه

 توضیحات متوسطه توضیحات راهنمایی توضیحات ابتدایی

او
 ل

س
و
 م

  اول  اول 

پوست ، مو ، 
 ناخن

           

             سر و گردن

             چشم

             گوش

             بینی و سینوسها

دهان ، حلق ، 
  حنجره

           

             قفسه سینه

             ریه

             و عروققلب 

اندازه 
فشار 
  خون

سی(
ستو
ــ  )ل

ــ
  ـ

ــ
ــ
  ـ

دیا(   ــــــ   ـــــ 
ستو
  )ل
        ستون فقرات

        شکم



دستگاه تناسلی 
 و ادراري

       

اندام فوقانی و 
  تحتانی

       

مغز ، اعصاب و 
  رفتار

       

ط     روند بلوغ
بیع
 ي

غیر
طب
 یعی

ط 
بیع
 ي

غیر 
بیط
 عی

 

        
  
 

  گزارش موارد بیماري و صدمات:  7 –ادامه جدول الف 
 

نام و نام  تاریخ ردیف
 خانوادگی

اقدامات انجام  علت مراجعه کالس
 شده

تشخیص 
 پزشک

مالحظات و 
 پیگیري

کمکهاي  ارجاع صدمات بیماري
 اولیه
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