
 آيين نامه بهداشت محيط مدارس 

: محلي که براي احداث مدرسه در نظر گرفته مي شود ، بايد در فاصله و موقعيت مناسبي نسبت به مراکز جمعيتي و نواحي مسکووني و  1ماده 

بکر،،  ت ماننکد آ،،  و اموان دسترسي به تاسيساآموزشي بوده و در مالويت آموزش و پرورش و داخل محدوده شهري يا روستا قرار داشته ، 

 تلفن و گاز داشته باشد . بر اساس مطالعات اقليمي منطقه ، در هنگام احداث ساختمان مدرسه ، رعايت نوات زير ضروري است :

با توجه به تعيين جهت وزش باد ، زمين انتخابي نبايد در مسير و مجاورت عوامل الودگي زا مانند کارخانجات صنعتي ، شيميايي ، محل هکاي  

ه دفن زباله ، فاضال، شهري ، دامداري ، مرغداري ، دباغ خانه ها ، کشتارگاهها ، کوره هاي آجرپزي ، محل انباشت کود و ساير مراکزي که بک 

 نحوي ممون است ايجاد دود ، بو و گرد غبار نمايد قرار داشته باشد .

ورستان ، زندان ، خطوط راه آهن ، بزرگراهها قکرار نداشکته باشکد و    بايد دقت شود تا محل احداث مدرسه در جوار بيمارستان ، تيمارستان ، گ

خارج از حريم هاي کابلهاي فشار قوي بر، )هوايي يا زميني( خطوط اصلي و فرعي گاز رساني ، پست هاي زميني فشار قوي ، پمپ بنکزين ،  

يميايي مانند کاغذ ، پارچه ، السکتي  ، چکو، ، اليکا  و    محل عرضه و فروش کپسول هاي گاز ، انبار هاي مواد محترقه ، منفجره ، ترکيبات ش

 غيره و نيز در مسير حوزه هاي آبريز فرعي و مصب رودخانه واقع نشود .

متکر بکا    055اجتنا، ناپذير و اجباري باشکد ، بايکد حکداقل     1: در صورتيوه احداث مدرسه در نزدي  محيط هاي ذکر شده در ماده  1تبصره 

 ته باتشد  مراکز فو، فاصله داش

 متر( تا مدرسه را رعايت نمايند . 055ساير مراکز بايد فاصله مناسب )حداقل  : در صورتيوه ابتدا مدرسه احداث شده باشد 2تبصره 

: معيار محاسبه مساحت زمين مورد نياز به منظور احداث مدرسه ، تعداد دانش آموزاني خواهد بود که در آن مدرسه به تحصيل اشتغال  2ماده 

 خواهند داشت و متناسب با دوره هاي ابتدايي 

 2مدارس شبانه روزي و مدارس کار و دانش حسب مورد عالوه بر زمين اشاره شده در ماده : براي احداث مدارس فني و حرفه اي ، 1تبصره 

آشکپزخانه و  سالن غذا خکوري ،  ه ، خوابگافضاهاي ورزشي ، آزمايشگاه اختصاصي ، اين آيين نامه بايد زمين کافي جهت احداث کارگاه ، 

 انبار در نظر گرفته شود .

و بکراي   و در صورت ضرورت حداکثر سه طبقکه  دو طبقه : تعداد طبقات مدارس براي دوره هاي ابتدايي و راهنمايي حتي االموان 2تبصره 

 دبيرستان هاي فني و حرفه اي و کار و دانش حداکثر چهار طبقه مجاز است .

سکروي  هکاي بهداشکتي و ضکوابط و     حمام ، بوفه ، سردخانه ، انبار ، آشپزخانه ، سالن غذاخوري ، ضوابط احداث خوابگاه ،  : 3تبصره

 توسعه و تجهيز مدارس کشور رعايت گردد .طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي سازمان نوسازي،  معيارهاي

مؤسسکه اسکتاندارد و تحقيقکات     4502زات و بهداشت بوفه مدارس مي بايست با استاندارد تجهي: آيين کار موان يابي و ساختمان ،  4تبصره 

 صنعتي ايران مطابقت داشته باشد

وبکر اسکاس    : الزم است نقشه هاي ساختماني مدارس و ساير فضاهاي مرتبط در مقطع مختلف تحصيلي منطبق با معيارهاي بهداشکتي  3ماده 

اسکتاندارد ملکي ايکران ،     0توسعه و تجهيز مدارس کشور و بنکد  احي فضاها ) مربوط به سازمان نوسازي، استانداردهاي موجود در ضوابط طر

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ( طراحي شود . 2502شماره 



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

صا  و حداقل تا ارتفاع کف پنجره ها از سنگ مناسب استفاده شکده و بقيکه سکط     بدون درز ، يوارهاي کالسها بايد کامالٌ خش ، : د4ماده 

بکه   ديوار مطابق با جدول رنگ فضاهاي آموزشي و جدا ول نازک کاري رنگ آميزي گردد و تمهيدات الزم جهت جلوگيري از انتقال صکوت 

 کالس مجاور انجام شود 

 مسط  و قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد .راهروها و پله ها بايد مقاوم ، : کف کالسها،  0ده ما

 بدون درز و شوا  و به رنگ روشن باشد: سقف کالسها بايد صا  ،  2ماده

وبه رنگ سبز  نش آموزان: تابلو کالس درس بايد در محلي مناسب که نور کافي به آن مي رسد قرار داشته ودر معرض ديد کامل دا 0ماده 

بر اثر بازتا، نور جلوگيري گردد . فاصله تابلو کالس درس از اولين رديف دانش آموزان نبايد  تا از ايجاد خيرگيمناسب و غير برا، باشد ، 

 منر کمتر باشد . 25/2از 

 ه شود .متر مربع سط  در نظر گرفت 20/1: براي هر نفردانش آموز در کالس حداقل بايد  0ماده 

 متر کمتر باشد . 3متر عرض مي باشد . ارتفاع سقف کالس نبايد از  0متر طول و  0حداکثر ابعاد قابل قبول براي کالس درس 

: ضوابط ارگونومي )مناسبات فيزيوي بدن( براي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي بايد بکر اسکاس معيارهکا و ضکوابط طراحکي       9ماده 

در موسسکه اسکتاندارد و تحقيقکات صکنعتي ايکران ،       2502استاندارد ملي ايکران   2رس و مرکز سالمت محيط وکار و بند سازمان نوسازي مدا

 منطبق باشد .ساخت تجهيزات ، 

 : پله هاي مشر  به پرتگاه در مدارس بايد لغزنده نبوده و به نرده مناسب مجهز باشد . 15ماده 

 متر باشد . 35/1سانتيمتر و طول آن حداکثر  35سانتيمتر و حداقل عرض آن  10سه : حداکثر ارتفاع پله در مدر 11ماده 

 طبق ضوابط و استانداردهاي موجود براي معلولين بوده و کالسها در طبقه هموف در نظر گرفته شود .: نقشه مدارس استثنايي، 12ماده 

ورود حشرات بايد به توري سيمي مناسب مجهز باشند و پنجکره هکاي   براي جلوگيري از : در و پنجره هاي مشر  به فضاي خارج ، 13ماده 

 طبقات فوقاني مشر  به پرتگاه عالوه بر موارد فو، داراي نرده محافظ يا کتيبه ثابت باشد ) از جا شيشه بزرگ استفاده نشود (.

 : کالس دانش آموزان خرد سال بايد در طيقات پايين تر ساختمان قرار گيرد .14ماده 

 :ايجاد هر گونه بالون و تراس مرتبط با کالس ممنوع است . 10 ماده

ککه  موانهاي ورزشي و اتاقهاي عمومي در نقشه سکاختماني مدرسکه طکوري منظکور شکود ،      آموزشگاه، کارگاه، : سالن اجتماعات،  12ماده 

 مزاحمتي براي کالسهاي درس بوجود نياورد .

توسعه و تجهيکز مکدارس و   ا، خوا، بايد مطابق استانداردهاي طراحي فضاي سازمان نوسازي ، : در مدارس شبانه روزي مساحت ات10ماده 

متر مربع سط   0نفر باشد ) براي هر نفر  0تخت دو طبقه به ظرفيت  4متر مربع با 45براي هر اتا، خوا، حدود مرکز سالمت محيط و کار، 

 در نظر گرفته شود(.



 نفر باشد . 0اتا، عمومي نبايستي بيش از  تبصره: حداکثر تعداد افراد در هر

 : کف آزمايشگاه و سط  ميزهاي آن بايد قابل شستشو و نسبت به حرارت و مواد شيميايي و غيره مقاوم باشد.10ماده 

 . مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مطابقت داشته باشد 1511و  1503: آ، مورد مصر  بايد با استاندارد ملي 19ماده 

 : در روستاهايي که آ، لوله کشي دارند بايد مدرسه به شبوه آ، روستا متصل شود .1تبصره 

: در مدارسي که از آ، لوله کشي برخوردار نيستند و يا با قطع آ، شبوه مواجه مي باشند الزم اسکت بکا اسکتفاده از منبکع بهداشکتي ،       2تبصره

ليتر در روز تامين گردد . ضمنا بکراي   10ا رعايت ضوابط و براي هر دانش آموز حداقل ذخيره آ، مورد نياز شر، و ساير مصار  بهداشتي ب

 قل ميزان آ، مصرفي يوصد ليتر براي هر نفر در نظر گرفته شود .امدارس شبانه روزي حد

 : آبخوري عمومي آموزشگاه بايد داراي شرايط زير باشد : 3تبصره 

 الف ( کف محوطه آبخوري قابل شستشو و داراي شيب کافي و مناسب به طر  مجراي فاضال، باشد 

 ،( ديوار لبه آبخوري بايستي از جن  قابل شستشو )نظير کاشي( بوده و داراي شيب مناسب بطر  مجراي فاضال، باشد .

 ...( باشد . ج( ديوار اطرا  آبخوري از جن  قابل شستشو )نظير کاشي ، سرامي  ، سنگ و

نفر ي  شير آبخکوري پکيش بينکي     40د( آبخوري عمومي دانش آموزان بايد با شيرهاي مناسب يا آ، سرد کن مجهز گردد و حداقل براي هر 

 سانتيمتر( از سط  زمين باشد . 00 -155شود . ارتفاع شير آن متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصيلي )

 متر احداث گردد . 10رج از سروي  هاي بهداشتي و با رعايت شرايط بهداشتي و با فاصله حداقل ه( آبخوري بايد خا

 نفر ي  دستشوئي در نظر گرفته شود . 25نفر حداقل ي  چشمه توالت و هر  45: تعداد توالت ها در مدرسه به ازاء هر  25ماده 

 نفر ي  دستشوئي در نظر گرفته شود . 25ي  چشمه توالت و هر  نفر حداقل 45: تعداد توالت ها در مدرسه به ازاء هر  25اده 

 آيين نامه باشد . 2:مشخصات بهداشتي توالتها و دستشوئيها از نظر طراحي و اجرا مطابق با موارد مندرج در ماده  1تبصره 

 انتيمتر از سط  زمين ( باشد .س  25-00: ارتفاع دستشوئي ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصيلي ) 2تبصره 

: استفاده از صابون مايع در دستشوئي ها ضروري بوده که بهتر است توسط مخزن ثابت صابون مايع و لوله کشي روي دستشکوئي هکا    3تبصره 

 انجام شود .

 .:نحوه دفع فاضال، بايستي بر اساس استاندارد هاي موجود از نظر بهداشتي ، طراحي و اجرا شود  21ماده 

: مناطقي که سيستم دفع فاضال، )اگو( ندارند ، دفع فاضال، به چاههاي جاذ، و يا سپتي  تان  طبق اصول بهداشتي انجام گرفتکه   1تبصره 

و طرح آن بايستي طبق ضوابط و معيارهاي طراحي فضاي آموزشي و پرورشي سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس کشکود تهيکه و اجکرا    

 گردد .

 :حجم سپتي  تان  يا چاه فاضال، بر اساس طراحي پروژه از نظر معماري با توجه به ظرفيت مدرسه محاسبه و تعيين گردد .2تبصره 



: کالسها بايد حتي االموان طوري ساخته شوند که از نور طبيعي استفاده نمايند ، ترجيحا پنجره ها در سمت چپ دانش آموزان تعبيکه   22ماده 

 پنجم مساحت کالس باشد . شود و سط  آن حدود ي 

 355-055از نور مصنوعي استفاده مي نمايند شدت روشنائي بايستي برابکر   ": در مورد کالسهاي شبانه روزي و يا کالسهايي که اجبارا1تبصره 

 لوک  بوده و نحوه تابش طوري باشد که ايجاد خيرگي دانش آموزان ننمايد .

 لوک  در نظر گرفته شود . 155-055لوک  و رختون ها و دستشوئي ها حداقل  155-105ميزان نور راهروها بايستي برابر 

قکانون   00:شدت روشنايي براي کارگاههاي فني و حرفه اي در مدارس و آزمايشگاهها مطابق با معيارهاي بهداشت کار موضکوع مکاده    2تبصره

 کار جمهوري اسالمي ايران رعايت شود .

 درصد مي باشد . 05-25درجه سانتيگراد و رطوبت   10 -21کالسها بين : درجه حرارت مناسب جهت  23ماده 

 تبصره : در مورد تامين گرماي کالسها بايد ضوابط زير رعايت شود : 

وسايل گرمايشي بخصوص بخاريهاي گازي مدارس بايد استاندارد بوده و گازهاي حاصل از سوخت دستگاههاي مولد حکرارت بکه خکارج از    

ا حداقل اکسيژن را براي سوخت کامل مصر  کند . خطر آتش سوزي وجکود نداشکته باشکد و فضکاي ککالس را بطکور       کالس هدايت شود ت

 يونواخت گرم نمايد ) نوات ايمني بطور کامل رعايت گردد( .

ستي پيش بيني هکاي الزم  : کليه مراکز آموزشي مشمول اين آيين نامه بايد مجهز به وسايل اعالم و اطفاء حريق بوده و از نظر طراحي باي23ماده

ظرفيت مدرسه و تعداد طبقات به عمل آيد . اين راهها بايستي با عالئم ويکژه و   جهت تامين راههاي ورودي و خروجي اضطراري با توجه به 

 با رنگ سبز مشخص گردد تا محل فرار اضطراري مشخص گردد.

ساختمان قابل رؤيت باشد الزم است . و بايستي اموکان تخليکه سکاکنين در    : حداقل دو راه براي مواقع اضطراري که از هر نقطه داخل 1تبصره

 کوتاه ترين زمان ميسر گردد و اجزاء سازه اي مسيرهاي فرار در مقابل حريق مقاوم باشند .

 ردد .مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران رعايت گ 4001: اصول طراحي سازه هاي ايمني مدارس طبق استاندارد ملي 2تبصره 

کارگاه و  : کليه کالسها ، راهروها ، قسمتهاي اداري ، خوابگاه ، ناهارخوري ، آشپزخانه ، توالت و دستشويي ، محوطه سالن ورزشي،  20 ماده 

يکز  ضد زنگ با ظرفيت و تعداد مناسب باشند و روزانکه تخليکه و بکه موقکع شستشکو و تم      آزمايشگاه بايد داراي زباله دان بهداشتي در، دار، 

 گردند.

 : وجود هر گونه حوض و حوضچه در محوطه مدارس ممنوع است . 22 ماده 

موزاييک  و ...( باشکد و ککف لغزنکده      سکرامي ،   : ديوارها و کف کارگاه و آزمايشگاه بايستي از جن  مقاوم و قابل شستشو )کاشي،  20ماده

 نبوده و داراي شيب مناسب به طر  کف شوي باشد .

 گاه و کارگاه بايستي مجهز به دستشويي و صابون مايع باشد .: آزمايش1تبصره 

 : آزمايشگاه و کارگاه بايد داراي دستگاه تهويه متناسب با حجم سالن جهت تهويه هوا باشد . 2تبصره

 دستورالعمل ايمني کار در آزمايشگاه بايد داراي دستگاه تهويه متناسب با حجم سالن جهت تهويه هوا باشد. :  3تبصره 



قانون کار جمهوري اسالمي ايکران و دسکتوالعمل    92ماده  1و تبصره  00: دستوالعمل ايمني کار در آزمايشگاه و کارگاه مطابق با ماده  4تبصره 

 ايمني کار در آزمايشگاه و کارگاه حسب مورد تهيه و در محل مناسب و قابل روئيت نصب گردد

هداشتي مجهز به تجهيزات کامکل جهکت انجکام فعاليتهکاي بهداشکتي تغذيکه اي ) معاينکات        : هر مدرس بايستي داراي اتا، خدمات ب 20 ماده 

شنوايي سنجي، و پايش رشد آموزش بهداشت و تغذيه به کارکنکان و دانکش    بينايي سنجي ،  بهداشتي درماني دانش آموزان شامل بيمار يابي ، 

 آموزان ، کموهاي اوليه در موقع بروز حادثه و....( باشد .

ي  مدرسه که مرکزيت دارد بعنوان مدرسه پايگاه سالمت دانش آموز در نظر گرفته شود. در مدرسه  مدرسه همجوار ،  10: براي هر  29 ده ما

متر مربع ) شامل سه اتا،( جهت انجکام معاينکات تخصصکي دانکش آمکوزان بکا کليکه لکوازم و         35فضايي به مساحت حداقل  پايگاه سالمت ، 

 اختصاص داده شود . تجهيزات مورد نياز

تبصره : از درمانگاههاي دانش آموزي يا فرهنگيان و مراکز بهداشتي درماني نيز مي توان به عنوان پايگاه هاي سالمت بکراي مکدارس همجکوار    

 استفاده کرد .

 متر مربع فضاي سبز در نظر گرفته شود . 0/5: در هر درسه بايد به ازاء هر دانش آموز 35ماده 

 محوطه مدرسه بايد با آسفالت يا بتون کف و نظاير آن مفروش گردد . منظور جلوگيري از ايجاد گرد وغبار در محيط مدرسه،  : به 31ماده

دبيرستان مراکز پيش دانشگاهي و مکدارس فنکي و حرفکه اي و     مدرسه راهنمايي،  دبستان،  : کليه مراکز آموزشي اعم از پيش دبستان،  32ماده 

 ا آموزش و پرورش و امثال آن مشمول اين آيين نامه مي باشند . کار و دانش مرتبط ب

آشکاميدني ، آرايشکي و بهداشکتي از     مکواد خکوردني ،    13: اخذ صالحيت بهداشتي جهت احداث و تاسي  مدرسه طبق قانون مکاده   33 ماده 

 درمان و آموزش پزشوي الزم االجرا است . سوي مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهداشت، 

 


