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 پیش گفتار

تواند ریزی تحولی در آموزش و پرورش است و میگذاری و برنامهسند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مبنای سیاست

 مناسب را فراهم آورد. وپرورشآموزشبه  یابیدست ینهزم

زیرنظام تأمین فضا،  هاآنبه شش زیرنظام تقسیم شده است که یکی از  وپرورشآموزشبر اساس مفاد این سند، نظام 

را  وپرورشآموزشفضا، تجهیزات و فناوری در  ریت اصالح و ایجاد تحول در حوزهتجهیزات و فناوری است. این زیرنظام مأمو

 د:ررود و دو کارکرد اساسی داشمار میثر تربیتی بهز عوامل مؤتحول، فضا و تجهیزات ا دار است. در سندعهده

 شود.های مهم تعلیم و تربیت، از عوامل تربیتی و یادگیری محسوب مییکی از مؤلفه عنوانبه (1

 آید.می حساببهی درسی ملی برنامه زیرنظام خصوصبه هازیرنظامبستر تحقق اهداف سایر  (2

ها استترین سیترین و مهمها بر اساس مفاد فصل هشتم سند تحول، یکی از اساسیتدوین، تصویب و اجرای برنامه زیرنظام

اجرای راهکارهای کامل سند، از طریق طراحی و  ازآنجاکهبرای اجرای سند تحول بنیادین بوده است و  جانبیناهای و برنامه

عالی به دبیر کل محترم شورای  1392ولیت در اواخر سال ، این مسؤمیسور استها های اجرایی زیرنظامتدوین برنامه

واگذار شد. خوشبختانه با اهتمام الزم ایشان و ریاست محترم سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و  وپرورشآموزش

زیرنظام  اتر ستادی و اجرایی، برنامها و دفههای پژوهشی و با اخذ نظرات همه معاونتهمکاران تالشگر ایشان و تشکیل کارگروه

 رسید. وپرورشآموزشبه تصویب شورای عالی  1395آماده گردید و در ابتدای سال  1394در پایان سال 

 1404تا افق  ها، اجرایی شدن راهکارهای سند تحول با دقت بیشتری همراه خواهد شد. این برنامهیرنظامبرنامه زبا تصویب 

اجرا درآید و با توجه به اینکه  ششم و هفتم توسعه، به مرحله مههای اجرایی آن باید در طول برنااند، بنابراین برنامهشدهطراحی 

یی ، مسیر اجراهایرنظامزبا اجرای برنامه  زمانهمیده، لذا تهیه و تنظیم گرد هایرنظامبرنامه ز موازاتبهراه سند تحول نیز نقشه

ول هموار خواهد شد. بر این اساس، ضمن تأکید برای اجرای دقیق و کامل مفاد زیرنظام تأمین فضا، شدن متوازن سند تح

و تأکید بر همراهی  و ادارات کل تابعه تجهیزات و فناوری توسط همکاران محترم سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

 همه مساعییکتشررین محترم، امیدوارم با همکاری و و ضرورت جلب مشارکت خیّ وپرورشآموزشهمکاران محترم ادارات 

، سند تحول فراهم آید و شاهد ساخت و بهسازی فضاهای آموزشی جانبههمهای زمینه اجرای واحدهای ستادی، استانی و منطقه

این  از جمهوری اسالمی ایران باشیم و فرزندان عزیزتعلیم و تربیت اسالمی و در طرمتناسب با اقتضائات فلسفه  و ورزشی تربیتی

 ها به یادگیری و تربیت اشتغال ورزند.و مجهز به تجهیزات و فناوری یداشتندوست،بانشاطدر مدارس جذاب،  مرزوبوم

 محترم شورای کل یردبجناب آقای دکتر مهدی نوید،  ویژهی برنامه این زیرنظام، بهاندرکاران تهیهی دستدر پایان از همه

، معاونان و کارشناسان ایشان و جناب آقای دکتر مرتضی رئیسی، معاون عمرانی و رئیس سازمان نوسازی، وپرورشآموزشعالی 

توسعه و تجهیز مدارس کشور، معاونان، مدیران کل و کارشناسان ایشان تشکر و قدردانی 

                                                                                                                                                                           نمایم.می
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 مقدمه

ستیابی به ای دو تربیت اسالمی بر ، در پاسخ به نیازهای زمان و مبتنی بر فلسفه تعلیموپرورشآموزشسند تحول بنیادین 

 از جمهوری اسالمی ایران، تدوین و تصویب شده است.طردر  وپرورشآموزش

ها و عوامل آشکار و پنهان نظام تعلیم و تربیت، اعم از درصدد است با بازخوانی و بازتولید تمام مؤلفه ،ینآفرتحولاین سند 

 ال، بانشاط،ها و ... زمینه تربیت آگاهانه و آزادانه، نسلی مؤمن، خالق، فعّروشمبانی نظری و فلسفی، اهداف، اصول، رویکردها، 

را متناسب با تحوالت محیطی و نیازهای زمان، تا رسیدن به مراتبی از حیات  ایرانی - های اسالمیشایسته و وفادار به ارزش

ثربخش، باکیفیت، چابک، کارآمد و ا وپرورشآموزشسازمانی، نیازمند  از منظربه فراهم آورد. انجام این رسالت خطیر، طیّ

باشد و سند تحول علمی و پژوهشی می هایمند از آخرین یافتههای نوین و بهرهفناوری برخوردار ازپذیر و جو و رقابتمشارکت

افق  کشور در رشوپروآموزشدر نظام  جانبههمهتحوالت اساسی و  بخشتحققتربیتی و  -بنیادین، منادی چنین نهاد فرهنگی

 است. 1404

 از : اندعبارتبه شش زیرنظام تقسیم شده است که  وپرورشآموزشدر سند تحول بنیادین، نظام 

 تخصیص منابع مالی تأمین و -3 یو تأمین منابع انسان معلمتربیت -2 برنامه درسی -1

 تأمین فضا، تجهیزات و فناوری  -6 پژوهش و ارزشیابی -5 راهبری و مدیریت                       -4

 وپرورشآموزشهای اساسی در پشتیبانی از جریان تعلیم و تربیت برای تحقق اهداف و وظایف نظام ها، بخشبرنامه زیرنظام

دهد. در این را تحت تأثیر خود قرار می یتو ترب های نظام تعلیمباشد و اجرای دقیق و عملکرد مناسب آن، تمام مؤلفهمی

و تدوین شده است و مبنای برنامه ها، تبیینو حوزه هایرنظامزهای نظری و عملی سند تحول در هر یک از ، داللتهاهبرنام

 اجرایی قرار خواهد گرفت. هایگیرییمتصمها و ریزی

نامه رانقالب فرهنگی، ب یعال یشوراو  وپرورشآموزشعالی مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین، مصوب شورای  بر اساس

برسد. خوشبختانه این کار بزرگ  وپرورشآموزش یعال یشوراتدوین و به تصویب  وپرورشآموزشها باید توسط وزارت نظامزیر

 گرفت. شورا قرارانجام شد و در دستور کار  وپرورشآموزشها و واحدهای ستادی و استانی با مشارکت معاونت

ها، مورد تأیید چارچوب تدوین زیرنظام بر اساساست که  "تجهیزات و فناورینظام تأمین فضا، برنامه زیر"مجموعه حاضر،

، تدوین شده است، این مجموعه وپرورشآموزش یعال یشوراهای اجرایی سند تحول، مستقر در کمیته هماهنگی و پایش برنامه

 :باشدحاوی دو فصل و ضمائم به شرح زیر می
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 فصل اول: مبانی نظری و کلیات-1

اجتماعی، نقش گسترده و ماندگار در  –و تربیتی، به دلیل وابستگی به یکی از نهادهای مهم فرهنگیفضاهای آموزشی 

ل آموز در هزاران فضای آموزشی و تربیتی، مشغول به تحصیها دانشکنند. میلیونکودکان و نوجوانان ایفا می وتربیتیمتعل فرآیند

کنند. فضاهای آموزشی یط سنی خود را در این فضاها سپری و با آن ارتباط برقرار میسال از بهترین شرا 12بوده و حداقل 

گیری مظروف خود، اثر مستقیم و غیرمستقیم دارند. معماری مدارس عمل کرده و بر چگونگی شکل "وتربیتتعلیم ظرف"مثابهبه

ین خاطر پذیرند، به همتأثیر می وتربیتیمتعلسفه متأثر از فرهنگ و شرایط فرهنگی و اجتماعی و تحوالت محیطی بوده و از فل

ربیت( وتتعلیم فرآیندارتباط، تناسب، هماهنگی و همسویی بین عناصر این ظرف )فضاهای آموزشی و تربیتی( با مظروف آن)

و عامل  هکنندیلتسهتواند ناپذیر است. چگونگی طراحی، ساخت، معماری، رنگ و تجهیز فضاهای آموزشی و تربیتی میاجتناب

 ها شوند.عامل بازدارنده، مانع تحقق اهداف و برنامه عنوانبهبوده و یا  وتربیتیمتعلبرنده تحقق اهداف پیش

های درسی، حامل توانند همانند معلمان و کتابها، میدیگر، فضاهای آموزشی و تربیتی و نمادها و نمودهای آن سوی از

پیدا و  ورتصبهپذیری آنان را تحت تأثیر قرار دهند و شخصیت فرآیندجریان تربیت و های تربیتی به فراگیران باشند و پیام

، شرایط کالبدی و فیزیکی فضاهای آموزشی و دیگربیانبهپنهان ذهن، عواطف، روان و حتی جسم فراگیران را متأثر سازند. 

استفاده از  توان باکنند و بسیاری از پیام آموزشی و تربیتی را میگویند و پیام منتقل میتربیتی نیز با فراگیران سخن می

 آموزان منتقل کرد.، به دانشهاآننمادهای های آموزشی و ظرفیت

، مبانی و اصول وتربیتتعلیماهای آموزشی و تربیتی، باید مبتنی بر فلسفه مبانی نظری طراحی، ساخت و تجهیز فض درنتیجه

لسفی ای از مبانی فهمین دلیل در فصل اول این مجموعه، خالصههای علمی و پژوهشی باشد. به علوم تربیتی و متناسب با یافته

ورده شده است تا طراحان، معماران، سازندگان اختصار آهای آن در حوزه فضا و تجهیزات بهو نظری سند تحول بنیادین و داللت

 اساس برآموزان، و تجهیز مدارس، و همچنین کاربران فضاها، یعنی مدیران و معلمان و دانش وسازساختندرکاران او کلیه دست

 خود را انجام دهند. آفرینتحولاین مبانی و در چارچوب آن، وظایف 

 هابرنامهو  هایاستس ،اهداف :فصل دوم -2

 وپرورشآموزشانداز و بیانیه مأموریت به اهداف نظام ها، چشمدر سند تحول بنیادین، پس از تدوین مبانی نظری، بیانیه ارزش

 یببه تصوکه  شدهبینییشپراهکار  131هدف عملیاتی و  23ن، راهبرد کال 15هدف کالن،  8و برای تحول در آن  شدهاشاره

 رسیده است.

ت. اس شدهگرفتهها، با مفروض گرفتن مراحل قبل، نقطه آغاز و عزیمت، راهکارهای مصوب در نظر نامه زیرنظامدر تدوین بر

غیرمستقیم با برنامه زیرنظام  صورتبهراهکار  21مستقیم و تعداد  صورتبهراهکار  9راهکار سند، تعداد  131لذا از مجموعه 

 است. شدهینتدوبرنامه  33تعداد  هاآنبرای تأمین فضا، تجهیزات و فناوری مرتبط هستند که 
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. برقرار نیست یکبهیکبنیادین، بین اهداف کالن، اهداف عملیاتی و راهکارها، تناظر  سند تحولیادآوری است در  الزم به

ن دلیل بی ینبه همیعنی ممکن است یک راهکار با چند هدف مرتبط باشد و یا یک هدف از طریق چند راهکار محقق شود. 

ی برا یجهدرنتبرقرار نشده است.  یکبهیکدر این مجموعه و راهکارها و اهداف عملیاتی نیز الزاماً تناظر  یمیتنظ یهابرنامه

بنیادین و مفاهیم  سند تحولهای ذیل آن، مجریان محترم باید شناخت مناسب و کامل از مجموعه اجرای دقیق راهکارها و برنامه

د و با اشراف به مبانی فلسفی سند و مبانی نظری و کلیات زیرنظام )فصل اول( نسبت به اجرای آفرین آن داشته باشنتحول

 ها، اقدام نمایند.راهکارها و برنامه

د، دهبنیادین را نشان می سند تحولها با مبانی و اهداف ها و معیارهایی که میزان انطباق و همسویی برنامهشاخص ازجمله

)رهنامه تربیت رسمی  سند تحولاست که در فصل سوم کتاب مبانی نظری  ینآفرتحولهای انطباق و همسویی با چرخش

تجهیزات و فناوری( و ، فضاتأمین زیرنظام ده چرخش ، عمومی)ده چرخش کالن نظام تربیت رسمی  عمومی( آورده شده است

ها، ریزی، تمام برنامهدیگریانببههای مذکور باشد. ساز تحقق چرخشهای سرآمد، باید زمینهها و فعالیتاجرای تمام برنامه

های زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و چرخش ازجملهآفرین، های تحولها باید زمینه تحقق چرخشها و فعالیتگیریتصمیم

 راهم آورد تا اهداف و راهکارهای سند محقق شود.فناوری را ف

 ضمائم -3

ها موظف ها و وزارتخانهها، نهادها، دستگاهاست که سازمان شدهارائه یسازمانبروندر بخش اول، نقش و سهم عوامل مؤثر 

همکاری و مساعدت الزم را به عمل آوردند. در بخش دوم،  ظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوریهستند برای تحقق برنامه زیرن

ریزان و مجریان ، زمینه فهم مشترک و همگرایی ذهنی برنامههاآنها، مفاهیم کلیدی و تعاریف آمده است که مطالعه دقیق واژه

ظام تأمین فضا، تجهیزات و آورد و در بخش سوم، اسامی محققان و همکاران اصلی و اجرائی طرح تدوین برنامه زیرنرا فراهم می

 فناوری آمده است.

و کارشناسان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که در تدوین برنامه  مسئوالناز مشارکت و همراهی  یاندر پا

نظام رشود هرچند مخاطب اصلی و مجری برنامه زینماید و یادآور میاند، صمیمانه تشکر میاین زیرنظام، تالش چشمگیر داشته

ت ادارو ابا تأکید بر نقش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور  وپرورشآموزشتأمین فضا، تجهیزات و فناوری، وزارت 

باشد. همچنین ها میها، نهادها و ارگاناما اجرای مطلوب آن نیازمند مشارکت و جلب همکاری سایر دستگاه ،استکل تابعه 

 یتوتربیمتعلات نظام ها و کلیّافزایی با سایر زیرنظامهای این زیرنظام، نیازمند هماهنگی و همامهاجرای مناسب راهکارها و برن

فراهم  یشازپیشباندرکاران زمینه تحقق آن ناپذیر و آگاهانه تمامی دستباشد که امید است با عنایات الهی و تالش خستگیمی

 آید.

 

  

 مهدی نوید ادهم

 آموزش و پرورشدبیر کل شورای عالی 
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 اتکلیّمبانی نظری و 

فضا، تجهیزات و فناوری از مجموعه مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و  تأمین ات زیرنظاممبانی نظری و کلیّ

)حاوی فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی وپرورشآموزششورای عالی  تأیید پرورش مورد

، فلسفه تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران، رهنامه نظام تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران

، هااریگذیاستس یّهکلکند.ه نظام را تبیین و تشریح میی مبانی نظری و فلسفی در حوزهاو داللت شده استایران(اتخاذ 

 باید مبتنی بر این مبانی نظری و در چارچوب برنامه زیرنظام انجام شود. هاگیری و فعالیت، تصمیمهازیریبرنامه

 و قلمرو تعریف

تلیّاتأمین فضا، تجهیزات و فناوری یکی از شش زیرنظام اصلی نظام تربیت رسمی عمومی است که کلیه فعّزیرنظام 

 دارکو تظارت و پشتیبانی مربوط به تأمین کالبد نظام تربیت رسمی عمومی ریزی، ساماندهی، طراحی، اجرا، نی برنامهها

شهری، تکنولوژی ساخت،  یو طراحهای معماری تجهیزات و فناوری آن را متناسب با برنامه درسی و هماهنگ با مؤلفه

می اهداف نظام تربیت رس مالی( و مدیریت فنی و مهندسی در راستای دستیابی به -مادی -لوازم و تجهیزات، منابع )انسانی

 .عمومی به عهده دارد

 ینتأم وطراحی فضا  در امرو پاسخگوی نظری  کنندهیینتب طرفیکازبرنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری 

رنامه ، اقلیمی، بیتیجنستربیت رسمی عمومی متناسب با شرایط جسمی، روحی،  بر فلسفهتجهیزات و فناوری مبتنی 

یاددهی و یادگیری و تحقق اهداف تربیتی برای رشد و پیشرفت  فرآیند کنندهیلتسهده و از طرف دیگر بو  ...درسی و

و روزآمدی، تولید و تأمین تجهیزات و فناوری، زیباسازی و بانشاط  یاثربخشباشد و به اموری چون تنوع فضاها، کشورمی

ی مردمی، مشارکت فراگیران و کاربران در نگهداری هامشارکت سازی محیط درونی و بیرونی، نحوه تأمین منابع و توسعه

 .فضا، تجهیزات و فناوری توجه دارد

که شامل  افتدتربیتی اتفاق می یطدر محشود بلکه تربیت، در این زیرنظام، فضای تربیتی به کالس درس خالصه نمی

این  در تمامباشد. انه حتی محیط خارج از مدرسه میها، کتابخانه و نمازخها، کارگاهکالس درس، حیاط مدرسه، آزمایشگاه

 هاشود. لذا برای دستیابی و تحقق اهداف تربیتی، باید تمام این محیطآموزان منتقل می های تربیتی به دانشها، پیاممحیط

به یّات طحی بخشیتجلمدیریت و هماهنگ شوند. از منظر فلسفه تربیت رسمی عمومی، مدرسه کانون تربیتی محله و 

انگیز و شوق یداشتندوستمحیط  عنوانبهاست. بنابراین باید در طراحی و ساخت مدرسه تدابیری اتخاذ کرد تا مدرسه 

به محیط و تعامل اثربخش  موثّرآموزان تلقی شده و ارتباطات مدرسه با محیط تسهیل شود و زمینه ارائه خدمات برای دانش

 .شود یدهدتدارک  در آن

 وظایف
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تربیتی، ی هاسازی تحقق اهداف ساحتبرای زمینه معتبر و، تجهیزات و فناوری مناسب کالبدی فضاهایتأمین  (1

 ملی های زیرنظام برنامه درسیزی نظام تربیت رسمی عمومی و متناسب با نیاهاکارکردرسالت و 

 مبانی تربیتیتی و مناسب فضا با توجه به اصول شهرسازی و تحوالت جمعیّ استقرار ویابی مکان (2

فضاهای مناسب نظام تربیت رسمی  وسازساختریزی، ساماندهی، طراحی، اجرا، نظارت و پشتیبانی جهت برنامه (3

 بهی حیات طیّهابا نیازها و ویژگی متناسب وعمومی 

ی تربیت رسمی عمومی، باتوجه به عوامل مختلف کارکردی، اقلیمی، هاطراحی فضای مناسب و ایمن برای دوره (4

 ...، فنی، اقتصادی و محیطیزیست، فرهنگی، شناختیانرو

 و شرایط زمان و مکان ایرانی - اسالمیقتضائات فرهنگ ت بخشی به معماری فضاهای تربیتی با توجه به اهویّ (5

 ی تربیت در زیرنظام برنامه درسیهاتولید و تأمین فناوری )فناوری اطالعات وارتباطات( متناسب با اهداف ساحت (6

 ملی

ب کس فرآیندءتأمین و تجهیز فضا به تجهیزات متناسب با اهداف و مراحل تربیت جهت تسریع، تسهیل و ارتقا (7

 هاشایستگی

پذیری بر عملکرد این زیرنظام و ها به دلیل تأثیرگذاری و تأثیرسازی مرتبط با کلیه زیرنظاممشارکت فعال درتصمیم (8

 هاسایر زیرنظام

آموزان و تقویت سالمت آنان با لحاظ نمودن عناصر هنری، زیستی و شادابی در دانش سازی برای ایجاد نشاطزمینه (9

 و ورزشی در فضاهای تربیتی و دستیابی به مدرسه دوست داشتنی

 

 ام تأمین فضا، تجهیزات و فناوریاصول ناظر بر زیرنظ

الت آموزشی،پژوهش محوری، این زیرنظام عالوه بر التزام به رعایت اصول عام و کلی تعلیم و تربیت نظیر عد

پذیری، پاسخگویی و نظارت، تقدم مصالح تربیتی، آینده نگری و انطباق با نظام معیار اسالمی، بر پذیری، انعطافمشارکت

 نماید:رعایت اصول خاص زیر نیز تأکید می

 اصول معماری و شهرسازی

 

 بههای حیات طیّعمومی و ویژگیهای جریان تربیت رسمی هماهنگی و تناسب فضا با اهداف و ویژگی (1

 درسی ملی نظام برنامهها و وظایف زیرمتناسب سازی فضا بالوازم تحقق کارکرد (2

 ایرانی - معماری همساز با اقلیم و شرایط اقلیمی و اصول معماری اسالمی (3

 ارتباط منطقی با طبیعت، تنظیم شرایط محیطی و رابطه ادراکی با عناصر طبیعت (4

، جنسیت ومراحل رشد دانشهای آنتروپومتریکیو ابعاد و اندازههای روانی، جسمانی فضا با ویژگیهماهنگی و تناسب  (5

 آموزان



 فضا، تجهيزات و فناوري تأمین زري نظام ربانهم 

 

 

 
8 

 های تربیتیهای ساحتانگیزی فضا وانطباق آن با رویکردزیبایی و نشاط (6

 ارتباط و هماهنگی فضا با محیط و عوامل فرهنگی واجتماعی محله، شهر و روستا (7

 و ساخت فضا نسبت به تحوالت محیطی و جمعیتی پذیری طراحیانعطاف (8

 های تربیتیها درمحیطحفظ محیط زیست و جلوگیری از افزایش آالینده (9

 مدارس دخترانهدر ویژه رعایت اصول محرمیت به (10

 اصول مدیریت فنی مهندسی

 

 های علمی و پژوهشی داخلی و خارجیمحوری و استفاده ازآخرین یافتهپژوهش (1

 آموزشی، تربیتی و ورزشیتوجه به مهندسی ارزش در ساخت و ساز و تجهیز فضاهای  (2

 گری اجراییایی به بخش غیردولتی و کاهش تصدیطراحی، ساخت، تجهیز و واگذاری اموراجر فرآیندمدیریت بر  (3

 و ورزشیتی تربی آموزشی، طراحی، ساخت و تجهیز فضاهای فرآیندساز درهای مردمی وخیرین مدرسهحمایت ازتشکل (4

 فضا و تجهیزات نگهداری و تعمیرنظارت و ارزیابی مستمر دراحداث، توسعه و  (5

سسات برای استفاده بهینه ازمنابع و امکانات موجود جهت تحقق ؤها و مها، نهادهمکاری و هماهنگی باسایر دستگاه (6

 اهداف تربیت رسمی عمومی

 برداری از فضا، تجهیزات و فناوریطراحی، ساخت و بهره فرآیندوری در افزایش بهره (7

 های نوین و مصالح و امکانات بومی در طراحی و ساخت و تجهیز فضاهااستفاده بهینه از فناوری (8

 اصول استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

 

های محیط های نوین و هوشیاری نسبت به آثار و پیامدهای مثبت و منفی آن درنگاه پارادایمی و تمدنی به فناوری (1

 تربیتی

ح سطءیادگیری با استفاده از ظرفیت ممتاز فناوری اطالعات وارتباطات در راستای ارتقا -تحولدرکیفیت یاددهی (2

 اثربخشی نظام تربیت رسمی عمومی

 تقدم و اصالت تولید فناوری نرم بر فناوری سخت (3

آموزان از مصرف کننده با تغییر نگاه به دانشآموزان به جریان تولید محتوای الکترونیکی بسترسازی برای ورود دانش (4

 صرف اطالعات و دانش به تولیدکننده و کاربر هوشمند

ساز به فناوری در برابر نگاه ی و تقویت نگاه توانمندی و متربّچهره مربّ به تأکید بر آموزش حضوری و تعامل چهره (5

 جایگزینی و واگذاری 

های هوشمندانه و فعال با فضای مجازی و شبکه ههآموزان برای مواجدانشای و تفکر انتقادی تقویت سواد رسانه (6

 گرایی عمقنگری و کماجتماعی الکترونیکی مبتنی بر نظام معیار اسالمی و جلوگیری از سطحی
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 ی الکترونیکیاتولید محتو فرآیندهای اطالعات و ارتباطات و حمایت از مشارکت بخش غیردولتی در گسترش فناوری (7

 در چهارچوب نظام معیار 

های فناوری اطالعات و ساختآموزشوپرورشباگسترش زیرتقویتمدیریتیکپارچهدرواحدهایستادیو اجراییوزارت (8

 ارتباطات  

 های فرهنگی، اخالقی و ملی در کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات تأکید بر رعایت هنجارها و تقویت ارزش (9

های اطالعات و ارتباطات و استفاده راد و اتخاذ تدابیر الزم برای تأمین امنیت شبکهتأکید بر حفظ حریم خصوصی اف (10

 های داخلیاز ظرفیت شبکه

 اصول تأمین لوازموتجهیزات تربیتی

 

های تربیتی و های تربیت و اصول طراحی و تدوین برنامهسازی لوازم و تجهیزات با اهداف ساحتهماهنگی و متناسب (1

 درسی

های تربیتی و عدم انحصار نگری در طراحی، تولید تجهیزات و تولید و تأمین فناوری در پاسخگویی به نیاز ساحتجامع (2

 محیط یادگیری به کالس درس

های تربیتی با تأکید بر تجهیزات و فناوریهای دیداری، شنیداری، الکترونیکی و فناوریتجهیز محیط تربیتی به رسانه (3

 های بومی

 های تربیتی به کتاب وکتابخانه و دیگر منابع تربیتیمحیط تجهیز (4

 آموزان در سطوح مختلفدانش هایارگونومیکاستانداردهایروانیوجسمانیوویژگی هماهنگیتجهیزاتوفناوری با (5

 های مبلمان، تجهیزات، تولید، تأمین واستقرار فناوری در فضاهای تربیتیرعایت ضوابط واستاندارد (6

 فناوری با اصول، ضوابط و اقتضائات برنامه درسی تولید تجهیزات تناسب تأمین و (7

 اقتصادی بودن تأمین لوازم و تجهیزات با تأکید بر منابع و امکانات داخلی (8

 اصول فناوری ساخت 

 

 ی ساختمان در ایجاد فضارعایت ضوابط ومقررات ملّ (1

 رعایت اصول ایمنی و پایداری الزم در فضا و تجهیزات (2

 های بومیکید بر فناوریتجهیزات ضمن تأهای نوین در ایجاد فضا وفناوریگیری از بهره (3

 تناسب تأسیسات با فضاهای تربیتی و شرایط اقلیمی (4

 های پاک در طراحی تأسیسات فضااستفاده از انرژی (5

 تقدم استفاده ازمصالح بومی، متناسب با زیست بوم منطقه (6

 اصول تأمین منابع مالی
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 های موجودبرداری بهینه ازامکانات و ظرفیتطراحی و ساخت فضا، تجهیزات وفناوری و بهره فرآینداقتصادی کردن  (1

 یابی فضاهای تربیتی متناسب با ضوابط و معیارهای فضاهای تربیتی و مالحظات اقتصادیانتخاب زمین و مکان (2

طراحی، ساخت فضا،  فرآیندهای دولتی و عمومی در دولتی و سایر نهادهای غیرهای مردمی، نهادتقویت مشارکت (3

 ها تجهیزات و تولید واستقرارفناوری

 هافضا، تجهیزات و فناوری نگهداری و تعمیرفرآیندصان در متخصّبرداران و مشارکت بهره (4

 سازرین مدرسهاندیشی دینی در جامعه و حمایت مادی و معنوی از جریان فرهنگی خیّگسترش فرهنگ وقف و نیک (5

 هاها و عملکردافیت در هزینهمدیریت بهینه منابع و مصارف و شفّ (6
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 گیری کالن رویکرد و جهت

های متفاوت علمی و اجرایی ثیر تخصصاست که حاصل تعامل و تأساختمان مدارس پدیده یا محصول مرکب و تلفیقی 

دلیل خصوصاً مدارس به ، تربیتی و ورزشیآموزشیطراحی فضاهای باشد. گیری، طراحی و ساخت میتصمیم فرآینددر 

-ها و تخصصدانشافزاییای که هماهنگی و هماهمیت و جایگاه ویژه آنها در نظام تعلیم و تربیت، موضوعی است میان رشته

رورشی های آموزشی و پطلبد. آشنایی با اصول و فنون طراحی )معماری(، شناخت مبانی، اصول و روشهای مختلفی را می

شناختی کودکان و نوجوانان، توجه به مسائل زیست محیطی و مسائل جامعه شناختی، در مدارس، توجه به مسائل روان

های مربوطه در های فنی ساختمان، آشنایی با استانداردهای نوین، بکارگیری تخصصفرهنگی و اقتصادی، توجه به فناوری

که در طراحی و ساخت مدارس نقش کلیدی و تأثیرگذار داشته و نگرش  های آموزشی، عواملی هستندساخت مجموعه

 باشد.میپاسخگوی نظام آموزش و پرورش نوین نمدرسه، سنتی و یک بعدی به

گیرد که هر کدام به دلیل های دانشگاهی را دربرمیگر در این حوزه، طیف وسیعی از رشتههای مداخلهتوجه به دانش

کار گرفته ثر بههای مختلف و مؤباشند. لذا ضرورت دارد که در این زیرنظام، دانشثیرگذار میاهمیت، در این حیطه تأ

شوند که در جدول ذیل ضمن مشخص کردن عوامل مؤثر، شوند. به همین منظور این علوم در هفت طبقه دستهبندی می

 شود.های تأثیرگذاری هر گروه و طبقهاشاره میبهحوزه

 های تأثیرگذار حوزه عوامل مؤثر ردیف

 کشور و تحوالت آموزشی و تربیتی عمومی پاسخگویی به نیازهای نظام تعلیم و تربیت رسمی کارکردی 1

 کالبدی 2
 –یسالماهای معماری بکارگیری ویژگی -، تربیتی و ورزشی یابی و استقرار مناسب فضاهای آموزشیمکان

 شناسی رنگروان -روانی ایجاد مکان امن توأم با سالمت جسمی و  -ایرانی

3 
علوم تربیتی و روان

 شناختی

آموزان در جهت رشد و تعالی و عاطفی دانش تیجنسی، جسمیها و نیازهای مختلف سنی، توجه به ویژگی

 شخصیت آنان

 محیطیزیست 4
از انرژیحداقل رساندن استفاده به -همسازی با اقلیم -آوربکارگیری مصالح بوم -حفاظت از منابع طبیعی

 پذیرپاک و بکارگیری منابع تجدید هایاستفاده حداکثری از انرژی های فسیلی و

 فناوری و تجهیزات 5
بکارگیری لوازم و تجهیزات مناسب و  -بکارگیری فناوری و تکنولوژی نوین در جهت ارتقاء کیفیت آموزش

 استاندارد

 فرهنگی و اجتماعی 6
توجه به تعامالت  -توجه به اقوام و مذاهب -اقتضائات فرهنگی و اجتماعیها و هنجارها و توجه به ارزش

 مدرسه و محله

 وریباالبردن نظام بهره -های مردمیجذب مشارکت -مدیریت بر منابع دولتی اقتصادی 7

ن مختلف صاتمام هفت تخصص در یک شبکه پیوسته و سازماندهی شده با یکدیگر مرتبط بوده و همکاری و تعامل پویای متخصّ

شود و قطعاً کمک شایانی در تحقق نظام تربیتی کشور خواهند میهای آن منجر و مرتبط با هر یک از عوامل ذکر شده به تحقق کارکرد

 دهد.الگوی تعامل بین عوامل یاد شده و تأثیر عوامل را در همدیگر نشان می ارائه شده در صفحه بعد،داشت. نمودار 
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 ساخت فضا و تجهیزات ثر در طراحی وؤعوامل م

 

های تربیتی است. گیری کالن این زیرنظام، ساماندهی موقعیتدر راستای رویکرد نظام تربیت رسمیعمومی، جهت

یعنی طراحی و ساخت فضا وتولید و تأمین تجهیزات و فناوری در تربیت رسمی عمومی تابعی از عناصر موقعیت است که 

تگیرد. درساماندهی موقعیّجانبه مدنظر قرار میتعاملی و فرهنگی بودن به شکل جامع و همه ای، درآن، ویژگی میان رشته

 های زیر مورد تأکید است:های تربیتی در مدرسه صالح ویژگی

 اهداف نظام تربیت رسمی عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی 

 هانسطح رشد مخاطبان وشرایط جسمی وروانی آ 

 ّایو منطقه جغرافیای محلیات مقتضی 

 ّات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیمقتضی 

 های تربیتیو ساحت ملی استلزامات زیرنظام برنامه درسی 

  در طراحی، ساخت و تجهیزاتدانش وفناوری روز 
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 های اصلی زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوریلفهمؤ

 معماری و طراحی شهری 

مقر و موقعیت این گیری از امکانات و عوامل اقلیمی در نظر بگیریم و بهعملکرد فضاها با بهره اگر معماری را تنظیم روابط و

تعلیم و تربیت را در طراحی و  فرآیندثر در ه عوامل مؤباید مجموعهای تربیتی توجه نمائیم، میفضاها دربافت و کالبد مجتمع

یابی، اقلیم و عوامل زیست محیطی، کارکرد ریزی شهری و مکان: برنامهساخت فضا مورد توجه قرار دهیم. این عوامل عبارتند از

 ایرانی - اجتماعی، هویت اسالمیو  شناختی، روانشناسی رنگ، عوامل فرهنگیریزی فیزیکی، عوامل تربیتی و روانو برنامه

 تکنولوژی ساخت 

ارس کمک به سرعت، استحکام و ماندگاری تکنولوژی ساخت بکارگیری عوامل و ضوابطی است که اعمال آن در ساخت مد  

خواهد شاااد. عوامل مربوط به این  فاقد ارزش و کیفیت الزم ،آن، عوامل مرتبط با فضااااهای تربیتیبنا نموده و بدون توجه به  

لفه عبارتند از: رعایت اسااتانداردهای مربوط، بکارگیری تکنیک ساااخت با توجه به وضااعیت زلزله خیزی کشااور، اسااتاندارد مؤ

ستفاده از    کردن طراحی و ساخت فضاها و مقاوم سازی، بکارگیری انرژی    های نو یا تجدیدپذیر در طراحی و اجرای تأسیسات، ا

 مصالح و تجهیزات استاندارد با تأکید بر مصالح بومی

 لوازم و تجهیزات 

های درسی و محتوای کتابا، برنامههای نوین متناسب با فضمجموعه وسایلی است که بااستفاده از لوازم، تجهیزات و فناوری

 شود. در این مجموعه لوازم ویاددهیو یادگیری انتخاب و بکار گرفته می فرآیندهای تحصیلی جهت تسهیل و تسریع های دوره

 باشد.کارگاهی و ورزشی میه، کتابخانه و ...(، آزمایشگاهی و تجهیزات شامل اداری، آموزشی، تربیتی )نمازخان

  مالی( -مادی -)انسانیمنابع 

شود. در نابع تعریف میشود، به عنوان مثبت هر نوع نهاده و امکانات که در جریان تولید محصول و خدمات بکار گرفته می

 دارد.مالی(  -مادی -)انسانیهای منابع اشاره به منابعلفهاین سند مؤ

 مدیریت فنی و مهندسی 

ق و توسعه، نظارت و یدسی است که از حیث فضاهای تربیتی مبتنی بر تحقها و مطالعات فنی و مهنها، فعالیتفرآیند

 گیرد.و مدیریت ساخت و اجرا بوده و برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می و تعمیر ریزی، نگهداریارزیابی، آمار و برنامه
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 مدل مفهومی زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری

 فضا، تجهیزات و فناوری الگوی نظری زیرنظام تأمین

 

 ام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری های تحول آفرین زیر نظچرخش

 گانه تربیتیهای ششاز مدرسه به عنوان مکان آموزش به محیط تربیتی در ساحت (1

 های یادگیریاز تأمین کالس درس به ساماندهی موقعیت (2

 های تربیتی و یادگیریاز انحصار یادگیری در کالس درس به تنوع بخشی به محیط (3

 های آموزشی و تربیتیی به تربیت و ساخت مجتمعبه فضای فیزیکی مدارس به نگاه فرآینداز نگاه تفکیکی (4

 ایرانی با هویت مدرسه صالح –هویت و وارداتی به معماری اسالمیاز معماری بی (5

 تربیتی محلهها، به مدارس مجهز، کارآمد و کانون از مدارس فاقد امکانات و فناوری (6

 ثر و سهیممودن ابعاد مدرسه صالح و عوامل مؤاز طراحی مدارس توسط مهندسین فنی به طراحی تیمی با لحاظ ن (7

 های نوین متناسب با نظام معیار اسالمی ها به استفاده هوشمندانه از فناوریاز نگاه ابزاری به فناوری (8

 از ساخت مدارس کوچک به ساخت مدارس متوسط و بزرگ (9

 فضای فیزیکی خشک و بی روح به مدرسه دوست داشتنی، سر سبز و نشاط انگیزاز (10
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 فضا، تجهيزات و فناوري تأمین زري نظام ربانهم 

، 929، 928نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور که در جلسات  نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوریبرنامه زیر

به تصویب نهایی رسیده است، به شرح  24/03/1395و  06/02/1395، 30/01/1395، 16/01/1395تاریخ  933و  930

 زیر برای اجرا ابالغ می شود:

 چشم انداز 

های نظام تعلیم و تربیت رسمی اف و برنامه، زمینه ساز تحقق اهد1404ها و مراکز آموزشی و تربیتی در افق فضا

گانه تربیت و الزامات برنامه درسی های ششآموزان، متناسب با ساحتعمومی و تأمین کننده نیازهای فردی و جمعی دانش

گی و ایرانی، دارای ظرفیت باال در تعامالت فرهن -های معماری اسالمیالمللی، باهویت و ویژگیهای بینملی، استاندارد

مند داشتنی، دوستدار محیط زیست، بهرهنشاط، دوستاجتماعی محله، امکان دسترسی آسان به محیطی مقاوم، ایمن، با

 باشند.های نوین بومی برای یادگیری میپذیر( و مجهز به تجهیزات و فناوریهای پاک )تجدیداز انرژی

 اهداف

های فنی و مهندسی، تربیتی و ورزشی براساس ضوابط و استانداردساخت، نوسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی،  (1

شرایط اقلیمی، اصول شهرسازی، هماهنگ با معیارها و ضوابط زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مقاوم و 

با ، انآموزایمن در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی با توجه به نیازها، رعایت شرایط سنی، جسمی و جنسیتی دانش

رنامه باقتضائات فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و و متناسب با  ایرانی - تکیه بر فرهنگ معماری و شهرسازی اسالمی

 درسی ملی

 ساماندهی فضای کالبدی موجود برای استفاده بهینه از امکانات و منابع (2

ی و هدایت آن در جهت طراحی، های مردمها و نهادهای دولتی و غیردولتی و کمکجذب مشارکت حداکثری سازمان (3

 سازی و تجهیز و نگهداری فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشیساخت، مقاوم

 های ایمن در شرایط بحرانسازی مدارس و ایجاد پایگاهسازی فضاهای فرسوده و ایمنبازسازی، مقاوم (4

ها، ضوابط و معیارهای اساس اولویتورزشیبرتأمین فضا، تجهیزات و فناوری استاندارد کلیه مراکز آموزشی، تربیتی و  (5

ای های بومی و منطقهفنی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات)فاوا(با نگاه کاربردی به فناوری روز با تکیه بر توانمندی

 در طراحی و ساخت فضاها

ا مشارکت عوامل اجرایی ی بهای ملّحفظ و نگهداری مطلوب فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی به عنوان سرمایه (6

 آموزان، اولیاء و معتمدین محل ادارات کل، مناطق، نواحی، مدرسه، دانش
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آموز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی براساس برنامه درسی ملی و منطبق با افزایشسرانه فضای فیزیکی دانش (7

ربیتی و ورزشی و دستیابی به ابعاد مناسب های مختلف آموزشی، تاستانداردهای جهانی در راستای پاسخگویی به ساحت

 های آموزشی و تربیتی با توجه به اقتضائات اقتصاد آموزش و پرورش )سایز و تنوع فضایی( و با تأکید بر توسعه مجتمع

 وساز درفضاهای های نوین ساختگیری مناسب از فناوریجویی اقتصادی با بهرهوری و صرفهافزایش بهره (8

 تربیتی و ورزشی آموزشی،

 آموزش و پرورش راز سند تحول بنیادینمدرسه در ط

به، کانون عرضه خدمات و مدرسه به عنوان محیط اصلی تربیت و یادگیری، تجلی بخش تحقق مراتبی از حیات طیّ

از منظر های مهم مدرسه باشد. برخی از ویژگیهای تربیتی و زیستی میهای تعلیم و تربیتی، محل کسب تجربهفرصت

 : ازفضا، تجهیزات و فناوری عبارت است

 آموزی، تعامل سازنده و رشد ثر در بروز خالقیت، مهارتآموزان و مؤیادگیری وتربیت دانش فرآیندکننده تسهیل

 شخصیت آنان

 ایرانی و دارای هویت شاخص تربیتی -تمدن اسالمی سازگار و منطبق با معماری و فرهنگ و 

 گانه تربیتیهای ششهای الزم در ساحتشایستگیساز برای کسب زمینه 

 و روحی دانشسنی، جسمی، جنسیتی های آفرین و با طراوت، متناسب با ویژگیآور، تحرکدوستداشتنی، زیبا، نشاط

 آموزان و معلمان

 محلیثر با جامعه نات و شرایط مناسب برای ارتباط مؤکانون تربیتی، آموزشی و فرهنگی محله و دارای امکا 

 برخوردار از نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، فضای سبز، فضای ورزشی و حیاط مناسب 

 ایمنی و بهداشتیمتناسب با شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و معیارهای زیست محیطی ، 

  پژوهشی و تربیتییادگیری و رفع نیازهای علمی،  فرآیندو لوازم استاندارد برای تسهیل دارای امکانات، تجهیزات 

 مخاطبان

 ای و مستحکم و مقاوم در برابر حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی، با استفاده حداکثری از مصالح ملی و منطقه

 من در ایام اضطرار برای کمک رسانی به جامعهامحلی 

 های طبیعی و پاک برخوردار از تأسیسات مناسب با تأکید بر استفاده از انرژی 

 

 

 های اجرایی سیاست
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تربیتی و  ،سازی و تجهیز فضاهای آموزشیسازی، متناسبیابی، طراحی، ساخت، مقاوممکان فرآیندسازی استاندارد(1

 ایرانی  -ورزشی متناسب با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و منطبق بر فرهنگ اسالمی

یابی تی درمکانهای آموزشی و تربیتی و جمعیّئات محیطتوجه به الگوهای توسعه پایدار و آمایش سرزمین و اقتضا(2

 مدارس و مراکز

( به صورت فضاهای مستقل 3-3-3-3توجه به اقتضائات برنامه درسی ملی و ساختار چهار دوره تحصیلی سه ساله )( 3

 های آموزشی و تربیتیت ساخت مجتمعاز هم با اولویّ

ایرانی با رعایت الگوهای بومی هر  -و احیاء معماری اسالمی و ورزشی تربیتی ،ت بخشی به فضاهای آموزشیهویّ( 4

 سازی، همسازی با شرایط اقلیمیمنطقه، محرم

 تسهیل دسترسی عمومی به فضاها و استفاده از امکانات آموزشی و تربیتی به عنوان کانون تربیتی محله ( 5

گانه تربیتی و های ششمتناسب با استلزامات ساحت یو ورزش تربیتی، های آموزشیتوجه به ایجاد مجموعه مکان( 6

 ز به امکانات و تجهیزات موردنیاز مجهّ

های مشارکت های مردمی و بخش خصوصی و غیردولتی و تنوع بخشی و توسعهروشاستفاده حداکثری از ظرفیت( 7

 رین و نهادهای دولتی و غیردولتیخیّ

 1های مدرسه ایمنلفهایمن سازی مدارس و دستیابی به مؤ( 8

های گیری ازفناوریسازی مصرف انرژی و مدیریت سبز با بهرهسازی سیستم گرمایشی و سرمایشی و بهینهاستاندارد( 9

 و ورزشی تربیتی ،های خورشیدی،باد و ترکیبی در فضاهای آموزشیپذیر مانند انرژیهای تجدیدنوین و انرژی

 اجرائی مرتبط با ساخت و ساز اعم از پیمانکاران و ذینفعان، مهندسان و کارشناسان توانمندسازی مجموعه عوامل ( 10

 آموزان با نیازهای ویژه مشغول به تحصیل در مدارس خاص و مدارس فراگیرمتناسب سازی فضاها با شرایط دانش(11

سند تحول بنیادین و برنامه بازسازی، توسعه، بهسازی، مقاوم سازی و ساماندهی فضاهای موجود متناسب با مفاد ( 12

 درسی ملی

در تجهیز مدارس موجود و نوساز به  آموزان ایرانیهای دانشرعایت ضوابط و الزامات ارگونومیک و ابعاد و اندازه(13

 روحی و دانش آموزان و جنسیتیجسمی،سنی، های نوین، مبلمان و تجهیزات، متناسب با شرایط فناوری

 انتخاب زمین با وسعت مناسب  برای تأمین فضای سبز و فضای ورزشی عالوه بر ساختمان و فضای کالبدی  (14

                                                           
 Safe Schoolمدرسه ایمن: -1
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 : 2به شرح ذیل1رعایت ابعاد و اندازه فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی( 15

       ستگاه شارکت د سرزمین و تحوالت جمعیتی و باجلب م ضائات آمایش  ها و نهادهای ذیربط، با توجه به اقت

آموزشی و تربیتی، به ویژه   هایزمین مناسب و بزرگ برای ساخت مدارس جدید، با اولویت احداث مجتمع  

 خودداری شود.3های کوچکدر شهرها تأمین شود و  از ساخت مدارس در زمین

   6مدرسااه در هر دوره تحصاایلی حداقل باید دو کالس در هر پایه تحصاایلی )در مجموع به تعداد حداقل  

 باشد. تهکالس( داش

 دو دوره های تحصاایلی )دوره پیش دبسااتانی، دو دوره ابتدایی مجتمع آموزشاای و تربیتی با ترکیب دوره ،

 شود. متوسطه( تشکیل می

  ( آموز ( و بزرگ )  دانش 180-540با تمهید مقدمات الزم برای تبدیل مدارس موجود به مدارس متوسااط

 4آموز ( اقدام شود.دانش 540بیش از 

                                                           
 School Sizeاندازه مدرسه :-1

 های مذکور، در طراحی و ساخت تمام مدارس اعم از دولتی و غیردولتی الزامی است.رعایت ابعاد و اندازه -2

 توسعه و تجهیزمدارس کشوراندازه و ابعاد زمین بر اساس استانداردهای مصوب سازمان نوسازی،  -3

جمعیت، متناسب با امکانات و شرایط، تمام یا برخی از موارد فوق اجرا در طراحی،ساخت و تجهیز مدارس روستایی، عشایری و مناطق کم-4

 خواهد شد.
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 های فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشیاستاندارد

 1متوسط سرانه فضاهای آموزشی و تربیتی –1جدول شماره 

  

 2دوره دوم متوسطه دوره اول متوسطه  دوره دوم ابتدایی  دوره اول ابتدایی 

15- 6  

کالسه 

 شهری

6 - 1  

کالسه 

 روستایی

15- 6  

کالسه 

 شهری

6 - 1  

کالسه 

 روستایی

15- 6  

 کالسه

 شهری 

3  

 کالسه

 روستایی 

15- 6 

 کالسه 

 شهری  

 30 24 30 18 30 18 30 ظرفیت دانش آموزان در کالس درس

 1260 72 1260 378 1260 378 1260 کل دانش آموزان

 39/2 33/4 28/2 29/2 24/2 29/2 75/1 سرانه فضای آموزشی

 61/1 08/3 61/1 64/0 44/1 64/0 27/1 سرانه فضای پرورشی

 16/1 - 16/1 - 96/0 - 96/0 سرانه فضای ورزشی سرپوشیده

 33/0 0/39 31/0 37/0 28/0 37/0 28/0 سرانه فضای اداری

 29/0 46/0 29/0 23/0 26/0 23/0 26/0 سرانه فضای خدماتی و پشتیبانی

سرانه فضای سرپوشیده موجود در 

 محوطه
51/0 74/0 51/0 74/0 57/0 55/0 57/0 

 38/6 82/8 26/6 28/4 66/5 28/4 03/5 سرانه فضای خالص 

 71/2 75/3 66/2 12/2 40/2 12/2 13/2 سرانه فضای ارتباطی و زیر ساخت

 10/9 57/12 04/9 40/6 07/8 40/6 16/7 سرانه فضای ناخالص 

 4/32 40/4 35/3 53/3 40/2 53/3 14/2 سرانه محوطه باز

 68/7 سرانه زمین در شهرهای درجه یک
63/8 

04/8 
63/8 

17/8 
97/16 

51/8 

 24/11 07/11 73/10 60/9 سرانه زمین در شهرهای درجه دو

 

 عبارت است از )کالس + کارگاه ها + آزمایشگاه + اتاق سمعی بصری + اتاق رایانه( فضای آموزشی 

 آموزی )اتاق هایدانشتشکلعبارت است از )اتاق پرورشی + نمازخانه + کتابخانه + سالن اجتماعات + اتاق بهداشت + اتاق مشاور+ اتاق فضای پرورشی
 بسیج((

 عبارت است از )اتاق مدیر + اتاق معاون آموزشی + اتاق معاون فناوری + اتاق معاون اجرایی )بایگانی( + اتاق استراحت معلمان + مالقات  فضاهای اداری
 والدین + اتاق چاپ و تکثیر(

 تعمل ( + انبار وسائل وتجهیزات مسخانه + انبار وسایل شستشو )تی شوی+ آبدار عبارت است از )سرویس بهداشتی معلمان فضاهای خدماتی و پشتیبانی
 + انبار وسائل اداری + اتاق تأسیسات + اتاق برق(

 عبارت است از )سرویس بهداشتی دانش آموزان+ آبخوری دانش آموزان + سر درب ورودی + پایگاه تغذیه )بوفه( فضاهای سرپوشیده موجود در محوطه
 (  + سرایداری

 شود.فضای خالص محاسبه می 35%تا 25%ی بودن و همچنین اقلیم منطقه بین با توجه به شهری یا روستای فضای ارتباطی 

 شود.جمع فضاهای خالص و ارتباطی محاسبه می16%تا  14%با توجه به شهری یا روستایی بودن مدرسه بین  فضای زیرساخت 

 عبارت است از )محوطه صف جمع و تفریح + زمین بازی و ورزش + فضای سبز + پارکینگ( فضای باز محوطه 

                                                           
سه در دوره اول متوسطه در مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس باالتر از شش کالسه در دوره ابتدایی و همچنین باالتر از سه کال -1

 ضوابط، برنامه فیزیکی و سرانه های فضاهای مدارس شهری مالک عمل خواهد بود.

های فضاهای مدارس شهری مالک در مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس برای دوره دوم متوسطه، ضوابط، برنامه فیزیکی و سرانه -2

 باشد.دوره دوم متوسطه، شش کالسمیعمل خواهد بود. بدیهی است حداقل تعداد کالس در 
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 سرانه و مساحت کالس درس مدارس - 2جدول شماره 

 ظرفیت کالس دوره ابتدایی

 مساحت کالس سرانه کالس

 دوره دوم دوره اول دوره دوم دوره اول

 42 8/40 75/1 70/1 24-30 شهری

 36 2 18 روستایی

 

 مساحت کالس سرانه کالس ظرفیت کالس دوره اول متوسطه

 20/43 80/1 24-30 شهری

 20/43 80/1 24 روستایی

 

 مساحت کالس سرانه کالس ظرفیت کالس دوره دوم متوسطه

 48 2 24-30 شهری

 - - - روستایی
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 سرانه و ظرفیت فضاهای آموزشی و تربیتی - 3جدول شماره 

 دوره ها فضا

 ظرفیت سرانه

 دوره دوم دوره اول
 دوره اول

 شهری 

 دوره اول

 روستایی 

 دوره دوم

 شهری 

 دوره دوم

 روستایی 

 کارگاه
 18 24-30 18 24-30 5/2-7/2 5/2 ابتدایی 

 24 24-30 24 24-30 - 3 متوسطه 

 آزمایشگاه
18 24-30 18 24-30 02/2 ابتدایی 

 24 24-30 24 24-30 2/3 55/2 متوسطه

 سایت کامپیوتر و سمعی بصری
18 24-30 18 24-30 02/2 ابتدایی 

24 24-30 24 24-30 55/2 متوسطه 

 نمازخانه
 8/0 ابتدایی 

یک دوم ظرفیت 

 مدرسه
 _ دو سوم ظرفیت مدرسه _

 9/0 متوسطه
دو سوم ظرفیت 

 مدرسه

دو سوم ظرفیت 

 مدرسه
 _ دو سوم ظرفیت مدرسه

 کتابخانه 

آموزان یک  خانه کتابخانه برای اساااتفاده همزمان دانش        ظرفیت قرائت   8/1 6/1 ابتدایی 

باشاااد و ظرفیت کتاب برای کتابخانه حداقل به           نفر می 24-30کالس 

 جلد کتاب می باشد.15آموز ازای هر دانش
 2 متوسطه 

 سالن اجتماعات
 4/1 ابتدایی 

 آموزان یک مدرسهنصف دانش
 6/1 متوسطه

 )روستایی(سالن چند منظوره 
 8/0 ابتدایی 

_ 
 آموزان مدرسهدانشکل

_ 
 آموزان مدرسهدانشکل

 - - - متوسطه 

 ابتدایی اتاق مشاوره  
شاااش متر مربع برای مسااائول 

مشااااوره و به ازاء تعداد مراجعه     

متر مربع )حداکثر   4/1کنندگان   

 نفر مراجعه همزمان( 6

_ 

 متوسطه اتاق پرورشی 

 فضای اداری

 ابتدایی
شش متر مربع برای هر کارمند و  

گان         ند عه کن عداد مراج به ازاء ت

متر مربع 8/1همزمان به آن فضااا 

 به سطح آن افزوده می شود.

_ 

 متوسطه

 اتاق بهداشت 
  88/10با یک تخت، فضاااایی با       ابتدایی 

متر مربع و با دوتخت، فضااایی با 

 متر مربع 44/13

اتاق بهداشت دوتخته در نظر گرفته می کالس،  12در مدارس باالتر از 

 متوسطه شود.

 فضای سبز
متر مربع بااه ازاء هر دانش  5/0 ابتدایی 

 آموز
 

 متوسطه

 فضای بازی و ورزش
 136 110 ابتدایی 

 نفره پیش بینی شده است. 24سطح الزم برای بازی یک کالس 
 589 360 متوسطه
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 تعداد طبقات ساختمان مدارس - 4جدول شماره 

 شرح فضا

 ترکیبی سه ساله دوم سه ساله اول

6 

 کالسه

9 

 کالسه

12 

 کالسه

15 

 کالسه

6  

 کالسه

9 

 کالسه

12 

 کالسه

15 

 کالسه

6  

 کالسه

12 

 کالسه

18 

 کالسه

ی
دای

ابت
ره 

دو
 

ن
ما

خت
سا

ت 
قا

طب
د 

دا
تع

 

شهرهای 

 1گروه 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 

شهرهای 

 2گروه 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

طه
س

تو
ه م

ور
د

 

ن
ما

خت
سا

ت 
قا

طب
د 

دا
تع

 

شهرهای 

 1گروه 
2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 

شهرهای 

 2گروه 
2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 

 

 های آموزشی و تربیتیها و سرانه مجتمعسطوح کاربری -5جدول شماره

 شرح فضا ردیف

 مشخصات فضا

 توضیحات
 1تیپ 

 نفره 576) 

 +دو دوره ای( 

 2تیپ 

 نفره 864)

 +سه دوره ای (

 3تیپ 

 نفره  432) مرکز محله 

 + سه دوره ای(

 2mمساحت  2mمساحت  2mمساحت 

1 
 مجموعه 

 مساحت خالص
84/4381 28/5972 04/4317 

* مساحت زمین مورد نیاز 

حداث احداقل زمین الزم برای 

های آموزشی و مراکز مجتمع

 باشد.می آموزش محله

 

 %18ارتباطی  * فضاهای

فضای خالص در نظر گرفته 

 شده است.

 

 %12* فضای زیر ساخت 

فضاهای خالص در نظر گرفته 

 شده است.

2 
 میانگین 

 سرانه خالص
6/7 91/6 99/9 

 06/777 1075 73/788 فضاهای ارتباطی 3

 29/611 67/845 46/620 فضای زیرساخت 4

5 
 مجموعه 

 مساحت ناخالص
03/5791 95/7892 39/5705 

6 
 میانگین 

 سرانه ناخالص
05/10 13/9 2/13 
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 های آموزشی و تربیتیسطوح محوطه باز  مجتمع -6جدول شماره 

 

 شرح فضا ردیف

 مشخصات فضا

 مالحظات
  1تیپ 

نفره+ دو دوره  576) 

 2mای(

  2تیپ 

نفره+ سه دوره  864)

 2mای(

  3تیپ 

 432) مرکز محله 

 2mنفره+سه دوره ای(

1 

ی
دای

ابت
 و 

ی
تان

س
دب

ش 
پی

ره 
دو

 

بخش 

دبستانیوکالسهای پیش

 و سوم دوم ،اول

392 2/531 - 

 

* ظرفیت تعداد 

پارکینگ مورد نیاز هر 

تیپ با توجه به ظرفیت 

پرسنل هر بخش  40%

 محاسبه گردیده است.

 

2 
و پنجم  ،چهارمبخش 

 ابتداییششم 
6/451 4/612 - 

 - 104 98 بخش مشترك 3

 - 6/1247 6/941 بخشجمع  

4 

وم
 د

ل و
 او

طه
وس

مت
ره 

دو
 

 82/858 82/858 55/678 بخش متوسطه اول

 2/1233 2/1233 8/1036 بخش متوسطه دوم 5

 50 50 50 بخش  مشترك 6

 02/2142 02/2142 35/1765 جمع بخش 

7 
 محوطه باز بخش مدیریت و

 فضاهای عمومی
2297 3100 3100 

 5242 62/6489 9/5003 بازجمع کل محوطه  8

9 
 سطح اشغال بنا در

 شهرهایدرجه یک
41/2316 18/3157 2/2282 

10 
جمع کل زمین موردنیاز برای 

 شهرهای درجه یک
31/7320 8/9646 2/7524 

11 
 سرانه زمین برای

 شهرهایدرجه یک
7/12 16/11 41/17 

12 
 سطح اشغال بنا در

 شهرهایدرجه دو
51/2895 47/3946 6/2852 

13 
جمع کل زمین مورد نیاز برای 

 شهرهای درجه دو
45/7899 09/10436 6/8094 

 73/18 07/12 71/13 سرانه زمین برایشهرهای درجه دو 14
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 های فنی و حرفه ایمتوسط سرانه فضاهای هنرستان– 7جدول شماره 

  
 رشته ایهای پنج انواع هنرستان رشته ایهای سه انواع هنرستان

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 ظرفیت دانش آموزان در کالس درس
 حداکثر حداقل حداکثر حداقل

25 30 25 30 

 450 375 270 225 کل دانش آموزان

 415 250 میانگین کل دانش آموزان

 10 11 سرانه فضای خالص 

 14 14 سرانه فضای ناخالص 

 سرانه فضای ناخالص 

 های گرم() در اقلیم
15 15 

 6 6 بازسرانه فضای 

 سرانه زمین به ازاء هر هنرجو 

 ) بر اساس حداقل فضای باز مورد نیاز(
16 22 

 رین تاستکهمناسبدر نظر گرفته شدهرشته  5ای دو تیپ کلی هنرستان یکی با حداکثر سه رشته و دیگری با حداکثر فههای فنی و حردر هنرستان

 باشد.می ایرشته 5های تخصصی آزمایشگاهها و شرایط برای استفاده بهینه از کارگاه

 بندی نمود:به شرح زیر طبقه 1نوع 7های سبک و سنگین( به ها و کارگاهتوان از نظر فضاهای بسته غیرمشترک )آزمایشگاهها را میهنرستان 

 ندارند. که نیازی به آزمایشگاه و کارگاه تخصصی« حسابداری»و « بردارینقشه»هایی همچون رشته:1نوع 

واجد  که فقط« صنایع شیمیایی»، «ناوبری»، «مخابرات دریایی»، «الکتروتکنیک»، «الکترونیک»های زمینۀ صنعت همچون برخی رشته :2نوع 

 های سبک هستند.ها و کارگاهآزمایشگاه

 ها و، که فقط واجد آزمایشگاه«خودرومکانیک »، «صنایع فلزی»، «تأسیسات»، «ساختمان»های زمینه صنعت همچون برخی رشته:3نوع 

 های سنگین هستند.کارگاه

 ،«ساخت و تولید»، «چاپ»، «متالورژی»، «نساجی»، «سرامیک»، «مکانیک موتورهای دریایی»های زمینه صنعت همچون برخی رشته:4نوع 

 ن هستند.های سبک و سنگیها و کارگاه، که واجد آزمایشگاه«کشی عمومینقشه»، «چوب و کاغذ»

 که فقط واجد آزمایشگاه و کارگاه سبک هستند.« بدنیتربیت»های زمینۀ خدمات غیر از کلیۀ رشته:5نوع 

 از زمینۀ خدمات که فقط واجد سالن ورزش سرپوشیده )سنگین( است.« تربیت بدنی»رشتۀ :6نوع 

 سبک و سنگین و زمین زراعی و باغی هستند. هایها و کارگاههای زمینۀ کشاورزی که واجد آزمایشگاهکلیۀ رشته:7نوع 

  

                                                           
های تخصصی بهتر است همجوار معادن و کارخانجات ها و کارگاهکه به دلیل آزمایشگاه "سیمان"و  "معدن"های بندی رشتهدر این تقسیم -1

 اند.در نظر گرفته نشده "چاپ دستی"مربوطه تأسیس گردند و نیز 
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 های فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشیتدوین استاندارد

های طراحیکلیه فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش موظف است ضوابط، معیارها و استاندارد -1

ای و های فنی و حرفهتربیتی، هنرستان های آموزشی واز جمله مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه، مجتمع

های درخشان، نمونه دولتی و های خاص)استعدادهای ویژه )استثنایی(، مدارس با نیازکار ودانش، مدارس با نیاز

علم و فناوری، دارالقرآن، اردوگاهآموزی، موزه و نمایشگاه راهای دانشروزی، پژوهشسشبانه مدارس ورزش(، مدارس

های ورزشی، فضاهای های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالنهای فرهنگی، کانونی، کانونآموزهای دانش

آموزی را متناسب با جداول فوق و رعایت اصول و ضوابط ذیربط ظرف های دانشورزشی روباز، استخر و ورزشگاه

 اند.صالح برسسایر مراجع ذیمدت دو سال تهیه و به تصویب کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکیآموزش و پرورش و 

 مراکز آموزشی و پرورشیوزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت نیاز، ضوابط خاص مدارس غیردولتی و سایر  -2

غیردولتی را متناسب با ضوابط مصوب مدارس دولتی، حداکثر ظرف مدت یک سال تدوین و به ورزشی)تربیتی( و 

 .تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند

کالس فاقد سالن ورزشی سرپوشیده، یک سالن ورزشی سرپوشیده  6در مناطق روستایی دارای چندین مدرسه زیر  -3

به صورت مستقل و یا در یکی از مدارس، با اولویت مدارس دخترانه، با حداقل ابعاد سالن تیپ پنج و حداکثر تیپ 

 سه، احداث شود.

های درس، یک سالن ورزشی سرپوشیده، با یت کل مدارس و کالسدر مناطق شهری، با توجه به تعداد، نوع و جمع -4

حداقل ابعاد سالن تیپ دو و حداکثر تیپ یک، به صورت مستقل و یا در یکی از مدارس، با امکان استفاده برای کلیه 

 مدارس منطقه/ ناحیه و همچنین ساکنان محله، در نظر گرفته شود.

 یابیمکان

یابی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی، تجهیز مدارس کشور موظف است در مکانسازمان نوسازی، توسعه و  -1

ضمنرعایت اصول فنی و مهندسی با توجه به تحوالت جمعیتی و پراکنش فضاهای موجود و با رعایت ضوابط و اصول 

ا، نهاده و سایر های محیطی، شعاع دسترسی، اقلیم و ظرفیت و با هماهنگی ادارات آموزش و پرورشهمجواری، ویژگی

 زمین مناسب را انتخاب نماید.

رین و نیکوکاران، رعایت استاندارد سرانه در تخریب و بازسازی مدارس موجود و نیز احداث مدارس جدید توسط خیّ -2

 های کوچک جلوگیری شود.المقدور باید از ساخت مدارس در زمینزمین و فضا الزامی است و حتی

است ظرف مدت یکسال طرح ساماندهی مدارس موجود را به منظور کاهش تعداد وزارت آموزش و پرورش موظف  -3

عالی آموزش و پرورش وری، تهیه و به تصویب شورایمدارس با رویکرد ایجاد مدارس متوسط و بزرگ و افزایش بهره

 برساند.
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 تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی

های ها و واحدوزشی( موظف است با همکاری سازمانریزی آموزارت آموزش و پرورش )سازمان پژوهش و برنامه -1

های آموزشی، تربیتی و ورزشی های تجهیزات، مواد و فناوریذیربط و سازمان ملی استاندارد ایران، ضوابط و استاندارد

مبتنی بر اقتضائات برنامه درسی ملی را حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این مصوبه تدوین و مبنای عمل 

 آوری نماید.روزار دهد و ساالنه آن را بهقر

وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد مرکز تخصصی کنترل کیفیت، برای تهیه، استقرار و پایش  -2

تجهیزات، مواد و فناوری آموزشی بر اساس استانداردها اقدام نموده و از ظرفیت بخش غیردولتی حداکثر استفاده را 

 به عمل آورد.

های های تربیتی، امکانات، تجهیزات و فناوریآموزش و پرورش موظف است به منظور تحقق اهداف ساحت وزارت -3

ها را برای مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی نوساز و موجود، با رعایت اصل عدالت مناسب در تمام ساحت

 در تأمین و توزیع، تهیه و تحویل ادارات آموزش و پرورش دهد.

الزامات بهداشتی و استانداردهای  ،آموزانآموزش و پرورش موظف است به منظور تأمین و حفظ سالمت دانش وزارت -4

که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  را هانارگونومیکی مربوط به طراحی فضا، تجهیزات آموزشی و چیدمانآ

 عمل آورد.ه حسن اجرای این مصوبه بهای الزم را بر و نظارت کندرعایت  شود،پزشکی تدوین و صادر می

در تأمین تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی ضمن رعایت اصل اقتصادی بودن، اولویت با تولیدات و محصوالت  -5

 داخلی و بومی خواهد بود.

 های اطالعات و ارتباطات )فاوا( فناوری

فضاهای وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( موظف است همزمان با تحویل  -1

اساس های فناوری اطالعات و ارتباطات برنسبت به تأمین تجهیزات و زیرساختو ورزشی تربیتی، آموزشی

 استانداردهای مصوب اقدام نماید.

های فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه تجهیزات و زیرساخت ءرتقاوزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ا -2

 مدارس موجود، بر اساس استانداردهای مصوب، طی برنامه ششم توسعه اقدام نماید.

بط، ذیر ها و نهادهایریزی آموزشی( موظف است با همکاری سازمانوزارت آموزش و پرورش )سازمان پژوهش و برنامه -3

های فناوری اطالعات و ارتباطات و محتوای افزاری، زیرساختافزاری، سختوین استانداردهای نرمنسبت به تهیه و تد

 نیاز مدارس، مبتنی بر برنامه درس ملی، با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و دولتی اقدام نماید.الکترونیکی مورد

تانداردهای مربوط به امنیت فضای مجازی وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تهیه و تدوین ضوابط و اس -4

 های روز اقدام نماید.های ایمنی و کنترل از راه دور مدارس براساس تکنولوژیهای اجتماعی و فناوریو شبکه
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 مدیریت نگهداری و تعمیر 

 

وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( موظف است پس از ساخت، تکمیل و  -1

تجهیز مدارس، آنها را به عنوان امالک دولتی، طی انجام مراحل قانونی و رسمی با نظارت اداره کل آموزش و پرورش 

 استان، تحویل رئیس آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه ذیربط دهد.

ختمان ادارات آموزش و پرورش مناطق/ نواحی موظفند در زمان انتصاب مدیران مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی، سا -2

و تجهیزات موجود را به عنوان امالک و اموال دولتی طی انجام مراحل قانونی و رسمی از مدیر قبلی تحویل گرفته و 

 به مدیر جدید تحویل دهند.

ه باشد کبردار( میولیت نگهداری فضاها و تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی با وزارت آموزش و پرورش )بهرهؤمس -3

ریت، باید ساز و کارهای الزم )از جمله ساختار اداری، نیروی انسانی، منابع مالی( را با هماهنگی برای انجام این مأمو

 مراجع ذیربط تدارک نماید.

و تجهیزات برعهده ادارات آموزش و پرورش  و ورزشی تربیتی، مدارس و فضاهای آموزشی 1ولیت تعمیرات جزئیؤمس -4

پیمانکاران مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور  سپاری، ازباشد که برای انجام آن با برونمی

 استفاده خواهند کرد.

و ورزشی برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز آموزشی، تربیتی مدارس و فضاهای 2ولیت تعمیرات اساسیؤمس -5

 باشد.مدارس کشور می

در صورت نیاز و ضرورت،باید انجام تغییرات اساسی در فضای فیزیکی مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و  تبصره:

ها ورزشی توسط ادارات آموزش و پرورش با موافقت و هماهنگی ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان

 صورت پذیرد.

مومی پیمان، در مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و ولیت تعمیر و رفع نواقص ناشی از عدم رعایت شرایط عؤمس -6

ورزشی نوساز به مدت یک سال بر عهده پیمانکار است که نظارت آن برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

هایی که توسط کاربران در این مدت وارد باشد. بدیهی است تأمین هزینه تعمیر آسیبمیو ادارات کل تابعه کشور 

 باشد. بر عهده آموزش و پرورش می شودمی

ای استانی، ملی و مشارکتی های سرمایهای و بودجه تملک داراییمنابع الزم برای نگهداری و تعمیر، از سرجمع هزینه -7

 شود. وزارت آموزش و پرورش تأمین می

ینی )فرم چک وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( موظف است فهرستبازب -8

ماه تدوین کند و آن را جهت کنترل  3راظرف مدت و ورزشی تربیتی، فضاهای آموزشیلیست( نگهداری و تعمیر 

 فضاها، تجهیزات و تأسیسات توسط مدیران مدارس و مراکز، در اختیار ادارات آموزش و پرورش قرار دهد.

                                                           
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( موظف است نوع نگهداری و تعمیرات جزئی و اساسی وزارت آموزش و پرورش )سازمان  -2و1

ها را مشخص و تدوین نموده و آن را به ادارات کل آموزش و پرورش و ادارات کل نوسازی مدارس استانو ورزشی تربیتی ، فضاهای آموزشی

 ابالغ نماید.
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اقدامات الزم را جهت اخذ مجوزهای قانونی وزارت آموزش و پرورش )معاونت حقوقی و امور مجلس( موظف است  -9

نگهداری و تعمیر برای فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی که در اختیار دارد اما سند آن متعلق به وزارت آموزش و 

 باشد،انجام دهد.پرورش نمی

 تأمین فضا، تجهیزات و فناوری های زیر نظامبرنامه

نظام تأمین فضا، راهکار به صورت مستقیم با زیر 9ش و پرورش، تعداد راهکار سندتحول بنیادین آموز 131از مجموع 

-1(، )14-3، )(14-2، )(14-1، )(9-2، )(6-6(، )6-3، )(6-1تجهیزات و فناوری مرتبط است که عبارتند از: راهکارهای )

امه ششم وهفتم توسعه کشور بینی شده است که در طول برنبرنامه پیش 33( که برای تحقق این راهکارها، 21-2( و )17

 باید عملیاتی شوند.
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 های زیرنظام تأمین فضا،تجهیزات و فناوریبرنامه

هدف عملیاتی   

6 
 تعلیم وتربیت رسمی عمومیفرآینددر های یادگیریتنوع بخشی به محیط

 راهکار

 6 -1شماره 

 ایجاد،توسعهوغنیسازیواحداطالعاتومنابعآموزشوپرورشدرسطحمدرسه

 (ازقبیلکتابخانه،آزمایشگاهوکارگاه،شبکهملیاطالعاتوارتباطات)

 عناوین برنامه ردیف

 تدوین ضوابط و استانداردهای طراحی، ساخت و تجهیز واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه 1

 براساس استانداردهای مصوبتجهیز و توسعه واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه طراحی، ساخت،  2

3 
های الزم برای واحد اطالعات، اتصال منابع اطالعاتی به یکدیگر و اتصال کلیه مدارس به ها و زیرساختایجاد و فراهم نمودن سامانه

 شبکه اینترانت

 منابع بر اساس ضوابط مصوبموجود با اقتضائات واحد اطالعات و و ورزشی تربیتی ،فضاهای آموزشیمتناسب سازی، توسعه و تجهیز  4

5 
های تأسیس و تجهیز کتابخانه آموزشگاهی مطابق با استاندارد ملی با اولویت دوره متوسطه با مشارکت والدین و سایر نهادها و دستگاه

 ذیربط

 های ذیربطتأسیس و تجهیز کتابخانه کالسی در دوره ابتدایی با مشارکت والدین و سایر نهادها و دستگاه 6

 راهکار

 6 -3شماره  

ایجادموزهونمایشگاهعلموفناوریدرهریکازشهرستان

آموزانوعینیهاتاپایانبرنامهششمتوسعهکشور،بهمنظورفراهمآوردنزمینهمشاهدهوتجربهفزونتردانش

 ترکردنمحتوایآموزشیکتبدرسی

 عناوین برنامه ردیف

1 
های مرتبط با طراحی، ساخت و تجهیز موزه نامهها و آیینبخشنامهها، تهیه و تدوین برنامه فیزیکی، ضوابط، استانداردها، دستورالعمل

 و نمایشگاه علم و فناوری

2 
ها، های بزرگ و با مشارکت سایردستگاهها و شهرستان، ساخت و تجهیز موزه و نمایشگاه علم و فناوری با اولویت مراکز استانطراحی

 هو موسسات خیریّ هانهادهای دولتی و غیردولتی و شهرداری

3 
های آموزشی و تربیتی موجود با انجام تغییرات الزم و استفاده از مشارکت ایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری و تجهیز آن در ساختمان

 هها و موسسات خیریّها و نهادهای دولتی، بخش غیردولتی و شهرداریسایر دستگاه

 راهکار

 6 -6شماره 

هاوموزههایعمومی،نمایشگاههایفرهنگ،کتابخانهها،خانهسراها،اردوگاههاییادگیریمانندپژوهشایازمحیطایجادشبکه

ها،بارعایتاصلغنیهاوسایرمراکزمشابهوبرقراریتعامالثربخشمدارسبااینمحیطهایتخصصیعلوموفناوری،مراکزکارآفرینی،ورزشگاه

 هاسازیمحیطمدرسهباهمکاریسایردستگاه

 وین برنامهعنا ردیف

1 

های تحقیقاتی مرتبط با طراحی، ساخت و تجهیز ها و طرحنامهها، آیینتهیه و تدوین برنامه فیزیکی، ضوابط، استانداردها، دستورالعمل

دارالقرآن،  های پرورش فکری کودکان و نوجوانان،های فرهنگی تربیتی، کانونها، کانونسراها، اردوگاههای یادگیری مانند پژوهشمحیط

آموزی، فضاهای ورزشی روباز با محوریت های دانشهای ورزشی، استخر و ورزشگاههای تخصصی علوم و فناوری، سالنها و موزهنمایشگاه

 برنامه درسی ملی

2 
ها و موزهها، نمایشگاهسراها، اردوگاههای یادگیری مانند پژوهشسازی محیطسازی و مقاومطراحی، ساخت، توسعه، تجهیز، متناسب

 های یادگیریای از محیطبرای ایجاد شبکه بر اساس اصول و ضوابط ارگونومیکهای تخصصی علوم و فناوری 

 های یادگیری با یکدیگر و مدارس ای محیطهای الزم فناوری برای برقراری ارتباط شبکهایجاد زیرساخت 3

4 
ها و منابع با مشارکت سایر امکانات موجود با محوریت مدرسه برای استفاده بهینه از ظرفیتازی فضاها و س ساماندهی و متناسب

 های دولتی و بخش غیردولتیدستگاه
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 هدف عملیاتی

 9 
 جلب مشارکت ارکان سهیم  و مؤثربخش عمومی و غیردولتی درتعلیم و تربیت رسمی عمومی

 راهکار

 9 -2شماره  

سازازقبیلنامرینمدرسهمستمرسطحمشارکتواقفینوخیّءارتقاایجادسازوکارهایمناسببرایحفظو

 هایاینمدارسرساز،مشارکتدولتدرتأمینهزینهگذاریمدارسبهنامایشان،مشارکتآناندرمدیریتمدارسخیّ

 عناوین برنامه ردیف

1 
المللی جهت جذب اعضای جدید و سطوح داخلی و بینساز در رین مدرسهرین و شبکه خیّایجاد سامانه اطالع رسانی مشارکت خیّ

 های نقدی و غیر نقدیدریافت کمک

 سازرین مدرسهتدوین و اجرای ساز و کارهای اثربخش برای شناسایی، جذب و نگهداشت خیّ 2

 شیو ورز تربیتی ،آموزشیفضاهای دولتی در ساخت و تجهیز های دولتی و غیرایجاد و تقویت راهکارهای مشارکت دولت و سایر نهاد 3

4 
رساز از قبیل طرح هیأت امنایی ساز در مدیریت مدارس خیّرین مدرسهساز و کارهای مناسب برای افزایش سطح مشارکت خیّتدوین

 کردن مدارس 
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هدف 

عملیات

 ی

 14 

اقتضائات فرهنگ اسالمی ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی موزان و آها و نیازهای دانشسازی فضاهای تربیتی با ویژگیایجاد و متناسب

 و جغرافیایی

 راهکار

شماره  

1- 14 

طراحیوساختفضاهایتربیتیمتناسببااقتضائاتبرنامهدرسی،استانداردهایتربیتی،تحوالتجمعیتی،اصولشهرسازیومعماریوشرایطاقلیمیباتأکید

 –ی هاینوینساختوتجهیزاتآموزشیورعایتالگویمعماریاسالمبراستفادهازفناوری

 رانیوتوجهویژهبهنقشمحورینمازخانهدرطراحیومعماریاسالمیای

 عناوین برنامه ردیف

1 
و  تربیتی، فضاهای آموزشیهای تحقیقاتی مرتبط با طراحی، ساخت و تجهیز طرح و هادستورالعملاستانداردها، آوری ضوابط، روزتدوین و به

 متناسببااقتضائاتبرنامهدرسی،استانداردهایتربیتی،تحوالتجمعیتی،اصولشهرسازیومعماریوشرایطاقلیمی، ورزشی

 ایرانی  -های معماری اسالمیبا تدوین و پیاده سازی الگوها و شاخصو ورزشی تربیتی  ،فضاهای آموزشیهویت بخشی به  2

3 
با رویکرد هویت بخشی به فضاهای تربیتی و رعایت الگوی معماری و ورزشی تربیتی، آموزشیفضاهای سازی تجهیز و متناسبطراحی، ساخت، 

 برداریپذیری در بهرهبا رویکرد انعطاف هاینوینساختفناوریایرانی و  -اسالمی

 راهکار

شماره  

2- 14 

هاىجنسیتىدانشسازىفضاهاىفیزیکی،آموزشىوتربیتىبانیازهاىویژهوتفاوتمتناسب

 آموزانباتأکیدبرفراهمآوردنالزاماتنهادینهسازىفرهنگایمانی،عفافوپوششورعایتاحکاممحرمیتدرمحیط

 عناوین برنامه ردیف

1 
های تحقیقاتی مرتبط با طراحی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با نیازهای ها و طرحروزآوری ضوابط، استانداردها، دستورالعملتدوین و به

 آموزانجنسیتی و سنی دانشهای ویژه و تفاوت

 آموزان سنیدانشجنسیتیو هایطراحی، ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوت 2

 آموزانهای جنسیتی و سنی دانشسازی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوتسازی و مقاومتوسعه، متناسب 3

 راهکار

 

3شماره

-14 

 اهتمامبهطراحى،ساختوتجهیزمناسبنمازخانه،کتابخانه،آزمایشگاه،فضاىسبزوفضاىورزشىدرتماممدارسبهعنوانمحیطتعلیموتربیت

 عناوین برنامه ردیف

1 
فضای سبز وفضای  آزمایشگاه،روزآوری ضوابط و استانداردهای مرتبط با طراحی، ساخت و تجهیز فضاهایی مانند نمازخانه، کتابخانه، تدوین و به

آموزی ، فضاهای ورزشی روباز در مدارس با توجه به های دانشهای ورزشی، استخر و ورزشگاهورزشی و همچنین پایگاه تغذیه سالم اعم از سالن

 آموزانسنیدانش و جنسیتیفرهنگی و جغرافیایی وایرانی و شرایط اقلیمی، - اقتضائات فرهنگ اسالمی

 ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب طراحی، 2

3 
فضای سبز، فضای ورزشی، اتاق تأمین، متناسب سازی و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی موجود فاقد نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه،

 رین حقیقی و حقوقی ها و خیّتغذیه سالم با تأکید بر جلب مشارکت سایر سازمانهای پرورشی و مشاوره و همچنین پایگاه 

 ایجاد و تجهیز نمازخانه در مدارس موجود  4
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هدفعملی

 اتی

 17 

 نوین هایتعلیم وتربیت با تکیه براستفاده هوشمندانه از فناوری فرآیندکیفیت  ارتقاء

 راهکار

 -1شماره 

17 

توسعةضریبنفوذشبکهملیاطالعاتوارتباطاتاینترانتدرمدارسبااولویتپرکردنشکافدیجیتالیبینمناطقآموزشىوایجادسازوکارمن

 آموزاندرچارچوبنظاممعیاراسالمیبردارىبهینهوهوشمندانهتوسطمربیانودانشاسببراىبهره

 عناوین برنامه ردیف

1 
با رویکرد اتصال به شبکه ملی اطالعات و استفاده بهینه از و ورزشی تربیتی، آموزشیتدوین ضوابط و مستندات فنی برای طراحی فضاهای 

 های نوینفناوری

2 
های توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش در سطوح استانی، ملی های استاندارد و استقرار نظام پایش شاخصتدوین مدل

 فاوا در آموزش و پرورشچوب سند توسعه المللی در چهارو بین

3 
عشایری و با روزی و مناطق محروم و دارس شبانهها و اتصال کلیه مدارس به شبکه ملی اطالعات و اینترانت با اولویت متوسعه زیرساخت

 های ذیربط رعایت عدالت تربیتی تا پایان برنامه ششم توسعه کشور با همکاری و مشارکت دستگاه
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 هدف عملیاتی

 21 
 هاها و روشمهندسی ساختارها و رویهبازنگری و باز

 راهکار

 21 -2شماره 
 (ساآلینده 50 ناظربه) یابیمدارسبراساسسامانهآمایشسرزمینوتحوالتجمعیتىاستقرارنظاممکان

 عناوین برنامه ردیف

 یابی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی مبتنی بر آمایش سرزمین و تحوالت جمعیتی های مکانها و معیارتدوین شاخص 1

 یابی مناسب فضاها و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی طراحی و استقرار نظام هوشمند الکترونیکی برای مکان 2

 مدارس متوسط و بزرگ وری با رویکردساماندهی فضاهای آموزشی موجود به منظور تجمیع آنها و افزایش بهره 3

 استلزامات 

های زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش موظف است برای تحقق اهداف و برنامه -1

 استلزامات حقوقی، قانونی و مالی آن را با مشارکت سایر دستگاهها و مراجع ذیربط فراهم نماید.  

های سرآمد زیرنظام تأمین اجرایی و عملیاتی شامل اقدامات و فعالیتوزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه  -2

فضا، تجهیزات و فناوری برای اجرا در طول برنامه ششم را تنظیم و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این 

 عالی آموزش و پرورش برساند.مصوبه به تصویب کمیسیون ذیربط در شورای

با استفاده از ظرفیت و اختیارات مجلس شورای اسالمی، هیأت دولت، وزارتخانه وزارت آموزش و پرورش موظف است -3

و تخصیص دهنده منابع، زمینه گذاری عالی انقالب فرهنگی و سایر مراجع سیاستهای اجرایی، شورایها، دستگاه

ضا، تجهیزات و فناوری را های زیرنظام تأمین فثر برون سازمانی برای تحقق اهداف و برنامهولیت عوامل مؤؤمس ایفاء

 فراهم آورد.

شود و نظارت و نظارت اجرایی و عملیاتی این برنامه، توسط وزارت آموزش وپرورش و واحدهای ذیربط آن، انجام می -4

 باشد.عالیآموزش وپرورش میارزشیابیراهبردی برعهده شورای

وزآوری سند تحول، در صورت انجام تغییر در راصالح و به فرآیندبا توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین و  -5

شود و به تصویب سند تحول و متناظر با آن، تغییرات الزم در برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری اعمال می

 شورای عالی آموزش وپرورش خواهد رسید.
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، 929، 928، در جلسات رسمی عمومینظام تعلیم و تربیت برنامه زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوریموضوع :

به تصویب نهایی شورای عالی آموزش و  24/03/1395و  06/02/1395، 30/01/1395، 16/01/1395تاریخ  933و  930

های قبلی در موارد مغایر با آن منسوخ و بال اثر و پرورش رسید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است و کلیه مصوبات و سیاست

 گیرد.بر اساس آن مورد بازنگری و اصالح قرار می در سایر موارد

 

 

 نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مورد تأیید است. نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوریبرنامه زیر
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 ثر برون سازمانیؤنقش و سهم عوامل م -1

 نقش و سهم   ثر برون سازمانیعوامل مؤ ردیف

 شورای اسالمیمجلس  1

 های حمایتی و اجرایی از طریق نمایندگان مجلس شورای اسالمیتهیه و تدوین طرح -

 های زیر نظامهای ارائه شده از سوی دولت برای تحقق اهداف و برنامهبررسی و تصویب الیحه  -

 ها به همراهی با آموزش و پرورش برای تحقق اهداف زیرنظام انهخها و وزارتالزام دستگاه -

2 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 )سازمان برنامه و بودجه کشور(

 همکاری و مساعدت در تأمین اعتبار و تخصیص به موقع آنها -

 است.همکاری و مساعدت و تسریع در مواردی که الزامات نظام فنی اجرایی کشور مورد نیاز  -

ها و ضوابط مندرج در زیر نظام آموزش و پرورش بر اساس استانداردبرآورد اعتبارات و منابع مورد نیاز  -

 تأمین فضا، تجهیزات و فناوری

 های جمعیتی و اطالعاتی و سایر موارد مورد نیازهمکاری و مساعدت در خصوص تحویل الیه مرکز آمار 3

 های اطالعاتی و سایر موارد مورد نیاز قرار دادن الیهدر اختیار  سازمان نقشه برداری 4

 ها و مراکز علمی و پژوهشی کشوردانشگاه 5

یابی فضاهای آموزشی، تربیتی و همکاری در خصوص تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی و مکان -

 ورزشی و همچنین طراحی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

 های زیرنظامها و برنامهاز طرححمایت علمی و پژوهشی  -

تربیت کارشناسان و متخصصان مجرب در زمینه طراحی و ساخت فضا بر اساس مفاد سند تحول بنیادین  -

 آموزش و پرورش

6 
ها، ساز شهرستانرین مدرسهمجامع خیّ

 ها و کشوراستان
 و ورزشی تربیتی ،ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی برایرین فرهنگ سازی و جذب خیّ

 رسانه 7

های نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ساز و انتشار فعالیترین مدرسهفرهنگ سازی در خصوص خیّ -

 در خصوص توسعه عدالت آموزشی

آموزان در زمینه حفظ و نگهداری فضا، تجهیزات دانش فنی خانواده ها، معلمان و دانش فرهنگ و ارتقاء -

 و فناوری

 تحقیقات و فناوری  ،وزارت علوم 8
 ، تربیتی و ورزشیهای تخصصی در زمینه طراحی و ساخت فضاهای آموزشیتأسیس رشته-

 های دولتی و غیردولتیتربیت کارشناسان و متخصصان مجرب با همکاری دانشگاه-

 و مساعدت در خصوص تعیین استانداردهاهمکاری  سازمان ملی استاندارد کشور 9

 وزارت ارتباطات و  فناوری اطالعات 10
های ارتباطی و شبکه ملی اطالعات و ارتباطات و اتصال ساختهمکاری و مساعدت در خصوص تأمین زیر

 های داخلی در طول برنامه ششمتمام مدارس کشور به شبکه

 وزارت راه و شهرسازی 11

های مرتبط با نامهها و آئینها، بخشنامهها، دستورالعملمتناسب با ضوابط، استانداردهای تخصیص زمین -

تعیین شده توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به  و ورزشی تربیتی ،فضاهای آموزشی

 های مورد نیاز توسط سازمان زمین و مسکنادارات کل آموزش و پرورش و مساعدت

برآورده نمودن نیازهای مالی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در قالب استفاده از ظرفیت  -

 در احداث و تکمیل مدارس واقع در مساکن مهر و غیره …مالی، تهاتری و 

 سازیو شهرراه، مسکن  استفاده از ظرفیت مرکز تحقیقات -
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 نقش و سهم   ثر برون سازمانیعوامل مؤ ردیف

12 

های وابسته سسات و ستادسازمان و مؤ

به نهاد رهبری از جمله ستاد اجرای 

، بنیاد علوی، بنیاد )ره( فرمان امام

رت مستضعفان و جانبازان و حج و زیا

 و ...

 باشند.های مذکور را دارا میاهدا زمین و تأمین منابع جهت ساخت مدارس در مناطقی که مالکیت زمین-

 در طراحی و ساخت فضاها در مناطق محروم و نیازمندمشارکت -

 همکاری در خصوص طراحی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی دفاتر مهندسین مشاور 13

 وزارت کشور 14
ها، شهرداری، شورای اسالمی شهرها و های مربوط اعم از معاونت عمرانی، استانداریهماهنگی با زیرمجموعه

 و ورزشی تربیتی، نهادها در راستای توسعه فضاهای آموزشیروستاها و سایر 

 وزارت نیرو 15
 های فضاهای آموزش و پرورشهمکاری و مساعدت درخصوص اجرای زیرساخت-

 های آب و برق مدارسمشارکت و مساعدت در تأمین هزینه-

 سازی مصرف انرژیهمکاری و مساعدت درخصوص بهینه وزارت نفت 16

 بدنیهمکاری و مساعدت در استفاده از اماکن و امکانات ورزشی و تربیت جوانانوزارت ورزش و  17

 وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی 18
 های یادگیریهمکاری و مساعدت در استفاده از اماکن و امکانات تحت اختیار در راستای کمک به توسعه محیط-

 مشارکت در تأمین و تجهیز کتابخانه مدارس-

 های یادگیریهمکاری و مساعدت در استفاده از اماکن و امکانات تحت اختیار در راستای کمک به توسعه محیط فرهنگیسازمان میراث  19

20 
وزارتبهداشت،درمان و آموزش 

 پزشکی

موزان ایرانی جهت آهای دانشارائه استانداردها و الزامات ارگونومیکی و آنتروپومتریکی متناسب با ابعاد و اندازه-

 ساخت فضا وتجهیزات آموزشی در مدارس کشورطراحی و 

 مشارکت در تأمین امکانات و تجهیزات بهداشتی و سالمت مدارس -

21 

 هاها وشهرداریشورای اسالمی شهر

 ، فضای سبز، امکانات ورزشی، فرهنگی و هنریو تعمیر تأمین زمین و مشارکت در ساخت و تجهیز، نگهداری

 دهیاری هاشورای اسالمی روستاها و 

 سازمان حفاظت محیط زیست 22
همکاری در گسترش آگاهی زیست محیطی و تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای الزم برای مدیریت و بهره

 برداری از منابع طبیعی 
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 ها و مفاهیم کلیدیتعاریف واژه -2

وسایل آزمایشگاهی )واقعی و مجازی( متناسب با مکانی است آموزشی و تربیتی، مجهز به امکانات و تجهیزات و آزمایشگاه:  (1

آموزان به منظور تجربه و کشف مجهوالت مفاهیم علوم تجربی، مفاهیم کتب درسی را تحت های درسی تا یک گروه از دانشبرنامه

توسطه و همچنین های ابتدایی و منمایند و شامل آزمایشگاه علوم در دورهی( عیناً مشاهده و تجربه هدایت و رهبری معلم)مربّ

 باشد.شناسی میشناسی و زمینآزمایشگاه فیزیک، شیمی، زیست

های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور مایش سرزمینشامل تنظیم روابط و کنشآآمایش سرزمین: (2

وب، عادالنه مطلآرایشی باشد. به عبارت دیگر میگیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره

شود، برنامه آمایش لفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا سرزمین داده میؤو پایدار که به سه م

 د.گردقمیطالسرزمین ا

اولیای آنان برای طرح مسائل و مشکالت روانی، آموزان و ای مشاوره و رجوع دانشهای حرفهمکانی برای فعالیت اتاق مشاور: (3

 های گروهیرفتاری و تحصیلی در حریمی امن و تشکیل مشاوره

آموزان برای انجام مسائل مربوط به ای مربی تربیتی یا معاون پرورشی و رجوع دانشهای حرفهمکانی برای فعالیت :اتاق پرورشی (4

 امور تربیتی است.

آموزان که شامل سه نوع کشوری، استانی و سازی اوقات فراغت دانشرزشی تفریحی تربیتی جهت غنیمراکز فرهنگی واردوگاه: (5

 باشد.ای میمنطقه

های انسان ها و قابلیتای که متناسب با محدودیتسازی محیط، مشاغل و تجهیزات به گونهعلم اصالح و بهینه :ارگونومی (6

های انسانی، به منظور های جسمانی، روانی و محدودیّتعلوم انسانی را با توجه به تواناییویژگی علمی که دانش حاصل از باشد.

ها، محصوالت و محیط های روانی و جسمانی انسان، مشاغل، نظامها، ابزار و نحوه انجام کار و نیز انطباق آنها با ویژگیبهبود روش

یداتی که انسان در آن نقش دارد به دست آید. علم ارگونومی از رشتهسازد؛ به نحوی که حداکثر بازدهی در تولزیست مرتبط می

شناسی، مردم شناسی، آناتومی، بیومکانیک و سنجش ابعاد و اجزای بدن انسان، برای های علمی نظیر پزشکی، فیزیولوژی، آمار، روان

اط متقابل تکنولوژی، محیط و نیازهای روحی ای است که ارتببرد. در واقع، ارگونومی یک علم چند رشتهطراحی محیط کار سود می

 کند.و جسمانی انسان را برقرار می

به معنی  metryبه معنی انسان و  Anthropoکلمه یونانی است که از دو واژه  Anthropometryآنتروپومتری  :آنتروپومتری (7

در طراحی وساخت فضاها و تجهیزات مورد استفاده  های افراد بهمنظور استفادهگیری ابعاد و اندازهاست و اندازهسنجش، تشکیل شده

 آنها تا بهترین حالت و راحتیرا ایجاد نماید.

در مدت هواشناسیهای و سایر مشخصهبارش، باد، فشار اتمسفر، رطوبت، دمایک منطقه جغرافیایی نظیر آب و هواییبه شرایط :اقلیم (8

گیرد در حالی که در مورد بررسی قرار میآب و هواایط حال حاضر معموالً شرهواشناسیشود. در زمانی نسبتاً طوالنی نسبت داده می

 .استمورد توجهآب و هواهای درازمدت مشخصهشناسیاقلیم

خصوص تکنولوژی وب برای و بهاینترنتهای مرتبط با ای داخلی )با تملک سازمانی و یا خصوصی( است که از پروتکلشبکهاینترانت: (9

برای تبادل  ای است که از زبان مشترک ارتباطی شبکه جهانی اینترنتای رایانهاینترانت شبکه. کندسازماندهی شبکه استفاده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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های خبری و تله ، گروه(FTP) گستر، انتقال فایل، تارجهانپست الکترونیکیکند و تمام خدمات اینترنت، از جمله ها استفاده میداده

 .به اینترنت متصل نیست اًدهد و لزومکنندگان مشخص آن شبکه ارائه میای اختصاصی برای استفادهکنفرانس را در شبکه

، دوباره ساختن آنچه از بین های تخریب شده یا در حال تخریباصولی و هدفمند دوباره ساختن قسمت فرآیندعمل یا  :بازسازی(10

 یا خراب شده است یا مطلوب و مناسب نیست. رفته و

پذیری به هم مرتبط بوده و جهت ها که از نظر منطقی بطور انعطافها، مفاهیم یا گزارهای از مفروضهمجموعه پارادایم:(11

 کند.فکری و پژوهشی را هدایت می

فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین  منظور گسترشآموزی، مرکزی است که بهسرای دانشپژوهش:آموزیی دانشسراپژوهش (12

 . شودهای آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات الزم تأسیسمیتآموزان و هدایت استعدادها و رشد خالقیّدانش

 و و یا حمل و نقل کاال به صورت عمده باشد (ساختمان و بنا و راه و غیره)تعهد به فعلم شخص حقوقی است که:پیمانکاران(13

ضمن عقد  وسوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پنهان به عهده گرفته است 

 ندر قبال مزد یا بها و به مدت معیّ، قرارداد یا پیمان، انجام هرگونه عمل و یا فروش کاالیی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان

 .متعهد نماید

ها به های ویژه منابع انسانی که برای تبدیل منابع و ورودیها، فنون و مهارتترکیبی از ابزار، دانش، تجهیزات، روش :یتکنولوژ(14

کار های علمی که در حیطه خاصی بهشود یا مطالعه فنون، ابزار، ماشین آالت، مواد اولیه، تجهیزات و روشها، استفاده میخروجی

 شود.برده می

وزارت تربیت بدنی و سالمت معاونت های ورزشی سرپوشیده طبق مصوبهسالن :ههای ورزشی سرپوشیددی سالنبنتیپ(15

مترمربع،  420= مترمربع، تیپ سوم 608= مترمربع، تیپ دوم 1056باشند که عبارتند از : تیپ اول= تیپ می 5آموزش و پرورش در 

 مترمربع 180= مترمربع و تیپ پنجم 240=در مدارس ابتدایی مربع ومتر 375= تیپ چهارم در مدارس متوسطه

مند آموزانعالقههای دانشسطح دانش و مهارت ءهایقرآنی و ارتقاشود که ترویج و توسعه آموزشمی قطالابه مرکزی  :دارالقرآن(16

شود. به وزارت آموزش و پرورش ادارهمیو فرهنگی نظارت معاونت پرورشی شود و تحت دار میهای مختلف قرآنی را عهدهدر رشته

 شود.نامه قرآنی اعطا میاین مرکز گواهیآموختگان دانش

شناختی، هیجانی یا اجتماعی در زمینه های جسمی، ذهنی، روانآموزی که به سبب نارساییدانش :آموز با نیازهای ویژهدانش(17

آموزان کم توان ذهنی، آسیب دیده شنوایی، آسیب دیده بینایی، شاملدانشیادگیری یا سازگاری با محیط، دارای مشکالتی است که 

 شود و امکان ادامه تحصیل در مدارس عادی را ندارد.حرکتی و چند معلولیتی می -معلولین جسمی

به منظور و ارائه خدمات به آنها  سازمدرسه رینهای مردمی و جذب خیّمشارکتای جهت سامانهساز:رین مدرسهسامانه خیّ(18

 های مردمیهای واحد مشارکتسازی در سطح کشور و مکانیزه نمودن فعالیتگسترش فرهنگ مدرسه

ها و سایر اتالفات شود که طی آن از کاهش عمر مفید دستگاهالق میبه مجموع عملیاتی اط:نگهداری و تعمیر سرویس، (19

 انجامد.ساختمان میها و جلوگیری و به افزایش عمر مفید و بازدهی دستگاه

سند رسمی پایه، مدوّن و مصوّب که برای ترسیم نقشه حرکت آموزش و پرورش کشور  سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش:(20

های نظری )فلسفه تربیت، فلسفه تربیت رسمی عمومی و رهنامه نظام در افق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران بر پایه بنیان

های اساسی برای هدایت، راهبری و نظارت گیریعمومی جمهوری اسالمی ایران( تدوین شده است و مالک و راهنمای تصمیمتربیت رسمی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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های آن در سطح ملّی، تحقّق تحوّالت محتوایی و ساختاری، مورد استناد و استفاده بر استقرار نظام تربیت رسمی عمومی کشور و زیرنظام

 ز بررسی و تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است.گیرد. این سند، پس اقرار می

ق شی، اداری، پشتیبانی و خدماتی اطالبه مجموعه سطوح زیربنایی مفید فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، فرهنگی ورزسطوح خالص: (21

 .شودمی

اطی و خدماتی و ارتب زشی، کمک آموزشی، فرهنگی ورزشی، اداری، پشتیبانیبه مجموعه سطوح زیربنایی فضاهای آمو:سطوح ناخالص(22

 شود.ق میو زیرساخت اطال

توسعه یافته داخلی دولتی و  های ارتباطی، مراکز دادهمتشکل از زیرساخت اطالعات ملی شبکه:شبکه ملی اطالعات و ارتباطات(23

نگهداری و تبادل "این شبکه ظرفیت الزم برای .در سراسر کشور گسترده شده استاری است که افزنرمهای غیردولتی و همچنین زیرساخت

سراسری  از طریق بستر ارتباطی باند پهن " دسترسی به اینترنت"و  "خدمات الکترونیکی امن اطالعات داخلی درکشور به منظور توسعه

 .دکنهای اجرایی را فراهم میوکارها و دستگاهبرای کاربران خانگی، کسب

شاخصی است که نشانگر درصدی از جمعیت یک کشور یا منطقه است که از :ضریب نفوذ شبکه ملی اطالعات و ارتباطات(24

 .کننداینترنت استفاده می

فضای توقف وسائل ، فضای سبز و و ورزش بازی، زمینو تفریح های صف جمعفضای محوطه شامل محوطه:فضای محوطه(25

 باشد.می (پارکینگنقلیه)

افزارها و بهافزارها، سختهای فنی و سازمانی، نرمها، مهارتها، سامانهفرآیندها، ای از دانش، روشمجموعه:های آموزشیریفناو(26

ها و بندی کالسهای پژوهشی، سازمانگیری از تجارب و یافتههای یادگیری و استقرار نظام فراگیری، بهرهمند مواد و رسانهکارگیری نظام

افزاری در حقیقت فناوری آموزشیدارای دو بعد سخت.کیفیت یادگیری ءآموزش و پرورش و ارتقا فرآیندهای جدید تدریس، برای بهبود روش

 های یادگیری است.اری کاربرد دانش برای مقاصد عملی و بخشی از علوم تربیتی است که هدف اصلی آن حل مسئله یا مسئلهافزنرمو 

پوشانی و تعاطی سه حوزه های ارتباطی که از همارها و نظامافزنرمافزارها، ای از سختمجموعه:اطاتفناوری اطالعات و ارتب(27

بندی، دستکاری، آوری، رتبهبرداران، قابلیت دستیابی، جمعکامپیوتر، اطالعات و مخابرات به نحوی شکل گرفته است که به مجموعه بهره

 دهد.اطالعات به هر نقطه دیگری را میپردازش و امکان ارسال و ارائه 

های عملی و مهارتی آموزشی که به منظور اجرای آموزشمکانی است آموزشی و تربیتی با امکانات، تجهیزات و وسایل کمک:کارگاه(28

صویری دارند، برای کسب های شنوایی و یا تهایی که نیاز به سیستمتهای آموزشی در حوزه کار و فناوری، رایانه و همچنین فعالیّپودمان

 شود.ور در مدرسه ایجاد میهای مرتبط با زندگی کارآمد و بهرهشایستگی

که  استیوهنری،فرهنگیدولتیاکودکانونوجوانان،مؤسسهیکانونپرورشفکرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:(29

هاولمیکنندهمهمفهیوتهرانیدرایندوگروهسنیایهادکنندگانوناشرانکتابینتولینومعتبرتریترکودکونوجوانوازمهمیهانشبکهکتابخانهیترعیوسیدارا

 1344 ماهینکانوندردیا.کودکانونوجواناناستیبرایفرهنگیهارفرآوردهیسا

تخودادیشبهفعالوابستهبهوزارتآموزشوپروریدولتیعنوانشرکت،همچنانبهیسشدوپسازانقالباسالمیتأسیرانتفاعی،وغی،هنریفرهنگیاعنوانمؤسسهبه

 .دهدیمهما

ها و برنامه حقیقی خارج از مدرسه که با اجراء آموزی و واحد سازمانیمراکز دانشموزی(:آکانون فرهنگی و تربیتی )دانش(30

آموزان و کمک به تحقق های دانشهای فرهنگی، ادبی، هنری، ورزشی، اجتماعی، علمی و مهارتی برای رشد و شکوفایی استعدادفعالیت

 شود.تعلیم و تربیت در سراسر کشور تشکیل میاهداف نظام 
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های مورد ها و پژوهشایجاد تغییرات و اصالحات مورد نیاز در فضا و ساختمان، مطابق با ضوابط، معیارها، بخشنامه:سازیمتناسب(31

 رتأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشو

شود و یا به عبارتی یک دوره یش دبستان تا پایان دوره متوسطه را شامل میهای تحصیلی از پکلیه دوره:مجتمعآموزشی و تربیتی(32

باید طی نماید را شامل میدبستانی تا پایان دوره متوسطه در آن میآموز از پیشرا که دانش ساله پیش دبستانی 2تحصیلی و  ساله 12

 باشد.و اداری را دارا میشود و کلیه فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، پرورشی، خدماتی و رفاهی 

ها و حتی مناسبات و تعامالت تأثیرگذار درون نظام آموزش و پرورش و خارج از مدرسه که بطور کلیه عوامل، پدیدهمحیط یادگیری:(33

 کند.آموزان به نحوی تأثیر گذاشته و دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت و نتایج را تسهیل میهای دانشمستقیم در یادگیری

سطح کمی و کیفی  سالم بین مدارس و به منظور ارتقاءکه با هدف ایجاد رقابت  ایمدرسهغیردولتی )غیرانتفاعی(: هرسمد(34

 در نظام آموزش و پرورش شکل گرفته است. و ورزشی تربیتی فضاهای آموزشی،

مدرسه ایمن به  ،(UNISDR) طبق ضوابط راهبرد کاهش خطرپذیری بالیای سازمان ملل متحد :(Safe School)مدرسه ایمن (35

ها در مدارس و کاهش خطرپذیری سوانح های ایمن آموزشی، مدیریت سوانح و بحرانعنوان فصل مشترک سه موضوع تجهیزات و زیرساخت

 آوری در آموزش تعریف شده است.ها و تابو بحران

 ان یک فضاکاربر…عبارت است از پاسخگویی مناسب یک فضا به تمامی نیازهای کاربری، فیزیکی، روحی، روانی و :فضاییمطلوبیت (36

تر به معنی باال بردن مقاومت یک سازه) ساختمان( در برابر نیروهای وارده که امروزه بیش سازی در تعریف علمیمومقاسازی:مقاوم(37

 .است،باشدمنظور از نیروهای وارده زلزله می

یابی جدید با توجه به ضوابط و معیارهایمکان و ورزشی تربیتی ،اختصاص مکانی مناسب جهت ساخت فضاهای آموزشی:یابیمکان (38

 و ورزشی تربیتی، فضاهای آموزشی

آموزانوعینیفراهمآوردنزمینهمشاهدهوتجربهفزونتردانش مراکز علمی جهت :موزه و نمایشگاه علوم و فناوری (39

 ترکردنمحتوایآموزشیکتبدرسی

هاى توانند با تجهیز خود به دانش روز و ایجاد هستهن مشاور نوعى اهرم علمى و فنى هستند که مییمهندس:مهندسین مشاور(40

فق براى ورى در ارائه خدمات موبردارى، با حداکثر بهرههاى مختلف احداث و بهرهتر با سازندگان داخلى در زمینهتخصصى و ارتباط نزدیک

وتاه مدت خود، ک های مهندسین مشاور بسته به نوع فعالیت و اهداف بلند وشرکت. نقش اساسى ایفا نمایند یگذارطرح و سرمایه

های مختلف، نقش یک بنگاه اقتصادی دانش های علمی و فنی پروژهتوانند عالوه بر ایفای نقش در عرصهپتانسیلدرآمدزایی باالیی دارند و می

 .را نیز بر عهده بگیرندمحور 

 و ورزشیتربیتی  ،تجدید بنا یا ایجاد فضاهای جدید برای ساماندهی فضاهای آموزشی فرآیند:نوسازی(41

 

 


