
 

   

راهنماي آموزشی بهداشت 
 محیط مدارس

 
 
 
 

مهندس الهی : تهیه   
 
 

www.iehe.ir



  مقدمه
  ريف اتع

  موقعيت و فضاي مورد نياز مدارس
 ضوابط انتخاب زمين محل احداث - ۱

  فضاي مورد نياز ورزشي و فضاي سبز - ۲
  ضوابط ساختمان مدرسه و كالسها

 نا و فضاي مورد نيازبسطح زير .۱

 روشنايي و رنگنور،  .۲

 رطوبت، حرارت و دما .۳

 صدا .۴

 )سيستم گرمايشي و سرمايشي(هوا و تهويه .۵

  تجهيزات .۶
  آبكننده  آبخوريها و منابع تأمين 

  سرويسهاي بهداشتي و دفع فاضالب
  محل هاي جمع آوري زباله

  ايمني و ارگونومي
  بيماريها  جوندگان، حشرات و ناقلين

  بهداشت بوفه ها و موادغذايي
 بوفه هابهداشت  - ۱

  تغذيه سالم - ۲
 

 
   

www.iehe.ir



 
  :مقدمه

يكي از مهمترين و ابتدايي ترين حقوق و نيازهاي حيات بشري سالمت است كه از عمده ترين 
برنامه هاي دولت محسوب شده و براي دستيابي به باالترين سطح آن بايد به تمامي گروههاي جامعه 

ار هستند زيرا آنان عالوه بر توجه شود كه در اين ميان دانش آموزان از اهميت خاصي برخورد
  .اينكه جزء اقشار آسيب پذير جامعه مي باشند، آينده سازان جامعه نيز مي باشند

يكي از راههاي ارتقاء بهداشت و سالمت دانش آموزان تحقق هدف هاي بهداشت مدارس و 
زمينه فراگيري استانداردنمودن آنها از ديدگاه بهداشتي بوده تا عالوه بر تأمين و حفظ سالمت آنها 

مدرسه يكي از مهم ترين نهادهاي سازمان يافته رسمي  . رفتارهاي بهداشتي در جامعه افزايش يابد
امكان كشور است كه بايد با فراهم نمودن محيطي سالم و بهداشتي به جسم و روان كودك جامعه، 

د، بديهي است شكوفايي بدهد و آنان را نسبت به ديگر اشخاص، خانواده و اجتماع مسئول ساز
سرمايه گذاري در امر سالمت دانش آموزان از نظر اقتصادي نيز منطقي بوده و موجب افزايش بهره 
دهي خواهد بود بدون شك محيط مادي و فيزيكي حاكم بر مدرسه يكي از مؤلفه هايي است كه 

  .در اموزش و پرورش كودكان تأثيري اجتناب ناپذير دارد
باشند تا از هر لحاظ به نيازهاي جسمي، رواني و اجتماعي دانش مدارس بايد به گونه اي 

آموزان پاسخ دهند در آموزش و پرورش نوين فضاي فيزيكي بعنوان يك عامل زنده و پويا در 
  .انجام فعاليتهاي آموزشي و تربيتي دانش آموزان تلقي مي گردد

جمع آوري مواد زائد،  چنانچه در مدرسه آب سالم، سرويسهاي بهداشتي، فضاي كافي، سيستم
تجهيزات، وسايل مناسب و استاندارد وجود نداشته باشد و بطور كلي آسايش محيطي فراهم شود، 

  .بطور قطع تالشهاي آموزش و پرورش معلمان و مربيان بازدهي مطلوب نخواهد داشت
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  :تعاریف 
 : مجموعه اقداماتي است كه :سالمت محیط مدارس

رواني  –آموزشگاه به گونه اي گردد كه اثـر نامطلوبي بر سالمت جسمي /مدرسهباعث ميشود محيط  
  دو اجـتـمـاعي دانـش آمـوزان بـــر جـاي نـگـذار

  
  

  (School community) جامعه مدرسه
  .مي باشند ضاي جامعة مرتبط با مدرسهجامعه اي شامل دانش آموزان ، كاركنان مدرسه ، والدين و اع

  
  مقاطع تحصیلی 

  .       هاي پيش دبستاني ، دبستان ، راهنمايي و متوسطه در نظام آموزش كشور اطالق مي شود  به دوره
  

  تجهیزات بهداشتی مدارس 
  .به كليه وسايلي كه با هدف بهبود وضيعت بهداشت در مدارس تهيه و بكار گرفته مي شود، اطالق مي گردد

  
  :موقعیت و فضاي مورد نیاز مدارس

 :محل احداث مدرسهضوابط انتخاب زمین  -1

مدرسه باید در فاصله و موقعیت مناسبی نسبت به مراکز جمعیتی و نواحی مسکونی و آموزشی و در داخل 
دانش آموزان مدرسه از امکانات رفاهی رفت و آمد و سرویس .محدوده شهري و روستا قرار داشته باشد

مسیر مدرسه باید براي عبور و مرور آماده اتوبوسرانی برخوردار باشند در صورت عدم وجود خطوط اتوبوسرانی 
آب، برق، تلفن، گاز و  امکان دسترسی به تأسیسات مانند,حتی االمکان در حاشیه خیابان اصلی نباشد.باشد

خارج از جاده، خیابانهاي با ترافیک سنگین، .داشته باشد... سرویسهاي رفاهی و امنیتی مثل پلیس، آتش نشان و 
.... انه مناطق پرگردوغبار، دور از سروصدا، حوزه هاي آبریز فرعی و اصلی رودخانه و اتوبان، راه آهن، کارخ

قرار ... بدور از مراکزي که تعارض با روحیه و آرامش دانش آموزان است مانند زندان، قبرستان و .انتخاب شود
ی، محلهاي دفن زباله، زمین انتخابی در مسیر عوامل آلودگی زا مانند کارخانجات صنعتی، شیمیای.داشته باشد

کابلهاي فشار قوي، پمپ بنزین، فاضالب شهري، دامداري، مرغداري، دباغ خانه ها، کشتارگاهها، کوره آجرپزي، 
محلهاي عرضه کپسول گاز، انبارهاي مواد محترقه، منفجره و انبارهاي قابل اشتعال مانند کاغذ و پالستیک، 

ایجاد دود، بو و غبار نماید قرار داشته کزي که بنحوي ممکن است چوب و الیاف و محل انباشت کود و سایر مرا
متر با  500باشد در صورتیکه احداث مدرسه در نزدیک محیطهاي ذکر شده اجتناب ناپذیر باشد باید حداقل 

فضاهاي کم آفتاب که بوسیله ساختمانهاي چند طبقه و بلند اشغال شده محل  .مراکز فوق فاصله داشته باشد
مدرسه باید تا حد امکان خشک و مسطح باشد زمین اطراف ساختمان  .براي احداث مدرسه نخواهد بودمناسبی 

آلوده و مرطوب سردتر از محل خشک است و نیز داراي فاضالب طبیعی یا مصنوعی باشد چون یک محیط 
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م نفوذ به زمین گچی یا شنی به علت سرعت دفع رطوبت بر سایر زمینها مزیت دارد چون خاکهاي رسی یا ک
همچنین دیوارهاي ساختمان باید به . براي مدرسه مشکالتی خواهد داشت علت کندي در جذب آب و رطوبت

میزان متراژ و وسعت فضاي مدرسه ارتباطی نزدیک  .قسمتی ساخته شود که بتواند با رطوبت خارج مقابله کند
تري می توان در نظر گرفت ضمناً معیار مثالً در مناطق روستایی متراژ باال. باارزش و فراوانی زمین دارد

دانش آموزانی که در آن مدرسه به تحصیلی اشتغال خواهد داشت و مساحت زمین مورد نیاز بیشتر به تعداد 
متناسب با دوره هاي ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و براساس سرانه بنا و محوطه کافی براي زمین بازي و محل 

حتی المقدور چشم انداز محیط اطراف مدرسه باید خوش .یگر نیازها خواهد بودمسابقات، باغ و پارکینگ و د
می برند و در عوض فضاهاي تنگ  تمنظر و مناسب باشد چون از نظر روانی، کودکان از فضاهاي باز بیشتر لذ

کنی که لذا اما. و تاریک و گرفته، نشاط و تحرك و شوق فراگیري را کم نموده و آنها را ملول و خسته می کند
اطراف آن مخروبه یا زمین باید یا زباله دانی یا باتالق و امثال آن باشد براي احداث مدرسه مناسب نخواهد 

 .بود

 
 فضاي ورزشی و فضاي سبز -2

یکی از نیازهاي مهم دانش آموزان فضاي ورزشی است که ضرورتاً باید در مدارس ایجاد شود این فضا 
باشد تا موجب ازدحام و برخورد دانش آموزان نشده و فعالیت ورزشی الزم است وسعت داشته و بقدر کافی 

  .بصورت مطلوب صورت گیرد
مترمربع پیشنهاد می گردد سطح فضاي  10مساحت مطلوب فضاي ورزشی به ازاء هر دانش آموز تقریباً 

ازه هاي وسایل ورزشی به تناسب سن دانش آموزان و اند ورزشی حتی االمکان باید مسطح و هموار بوده و
  .مناسب و نیز تعداد کافی موجود باشد

  .مترمربع فضاي سبز مورد نیاز می باشد 5/0در هر مدرسه به ازاء هر دانش آموز 
  

  ضوابط ساختمان مدرسه و کالسها
براي مدارس ابتدایی ساختمان یک طبقه مناسب تر بوده و درصورت دو طبقه نیازسطح زیربنا و فضاي مورد  .1

تر در طبقه هم کف جا داده شوند در صورت ضرورت براي سن ردان کم بودن الزم است شاگ
دبیرستانها و هنرستانهاي فنی حرفه اي ساختمانهاي سه طبقه و حداکثر چهار طبقه مجاز می 

دیوارها و کف کالسها باید کامالً خشک، بدون ترك و درز و شکاف، صاف بوده و حداقل تا ارتفاع .باشد
کف کالسها باید قابل شستشو، مسطح و بدون درز بوده و .مناسب استفاده شودکف پنجره ها از سنگ 

براي هر نفر دانش آموز لغزنده مرطوب نباشدسقف کالسها باید صاف، بدون درز و ترك و شکاف باشد
حداکثر . متر کمتر نباشد 3مترمربع سطح نیاز می باشد حداقل ارتفاع اطاقها از  25/1در کالس حداقل 

در مدارس ابتدایی و .متر عرضه مناسب است 7متر طول و  8ل قبول براي کالس درس ابعاد قاب
نفر نباشد و بهتر است کالس درس مربعی  30راهنمایی تعداد دانش آموز در کالس درس بیش از 

 .شکل و مستطیل با طول کمی بیشتر از عرض آن در نظر گرفته شود
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 نور، روشنایی و رنگ .2

بتواند دید دانش آموزان را در هنگام مطالعه و استفاده از تخته سیاه به راحتی  استفاده از نور مطلوب که
  تأمین کند یکی از مسائل مهم ساختمان مدرسه خواهد بود 

حتی االمکان کالسها طوري ساخته شوند که از نور طبیعی استفاده نمایند ترجیحاً پنجره ها در سمت چپ دانش 

5آموزان تعبیه شده و سطح آن حدود 
میزان نور چه طبیعی و چه مصنوعی مناسب دید  .سطح مساحت کالس باشد 1

تابش خورشید در کالس یا سیستم نورگیري مستقیم از (دانش آموز باشداز نورهاي تند که با تشعشع منبع نورانی
از انعکاس نورهاي تند به سطح دیوارها، کف اتاق، سقف اتاق، میز، .موجب خیرگی چشم می شود اجتناب گردد )برق

در اماکنی که براي روشنایی از .تخته سیاه جلوگیري بعمل آید تا موجب خیرگی و خستگی چشم دانش آموز نشود
ه بیشتر ساعات درس در روشنی روز و با استفاده نمی شود برنامه هاي درسی به گونه اي تنظیم شود کنیروي برق 

که نور از سمت چپ آنها بتابد و از نشاندن طریق نشستن شاگردان به نحوي باشد .استفاده از نور طبیعی صورت گیرد
در کالسهاي شبانه یا کالسهایی که اجباراً از نور مصنوعی استفاده می نمایند .دانش آموزان مقابل پنجره احتراز شود

بوده و نحوه تابش طوري باشد که در دانش آموز ایجاد خیرگی  لوکس  500تا  300ی بایستی برابر شدت روشنای
 100تا  50تکن و توالتها و دستشویی ها حداقل خلوکس و براي ر 150تا  100میزان نور راهروها بایستی برابر .ننماید

رنگ تابلو کالس سبز  لی براق نباشدرنگ سقف و دیوار کالسها روشن و شفاف بوده و.لوکس در نظر گرفته شود
پنجره ها باید حتی االمکان در یک  –الف  .مناسب و غیر براق بوده و در مسیر دید دانش آموز قرار گرفته باشد

سمت اتاق باشد تا از بروز خیرگی و تابش نور مقابل جلوگیري کند ، 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 ایجاد  –ب 
  .خیرگی جلوگیري کند

  .فضاي بین پنجره باید حداقل ممکن باشد تا از ایجاد سایه در وسط کالس جلوگیري نماید –ج 
سانتی متر زیر سقف ادامه یابد تا حداکثر نور را به  20ا سانتی متر از کف کالس باالتر و ت 120پنجره ها باید  - د

  .کالس برساند
پنجره ها باید از کرکره یا سایه گیر مناسبی برخوردار باشد تا تابش نور مستقیم و زیاد موجب خیرگی چشم دانش  –ه 

  .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 به  -ز

  .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 

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

  
 :رطوبت، حرارت و دما .3
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 درجه سانتيگراد ۲۱تا  ۱۸درجه حرارت مناسب جهت كالسها بين  -

  درجه سانتيگراد  حرارت
  ۲۱- ۱۸  كالس درس

  ۲۳- ۲۰  اطاق سخنراني
  ۱۹- ۱۵  ورزشيسالن 

  ۲۴- ۱۶  دستشويي
  ۳۰- ۲۸  استخر سرپوشيده

 
 درصد 60تا  50رطوبت بین  -

 درصد 50تا  45درجه رطوبت مطلوب -  

 درصد 70- 30درجه رطوبت مجاز و مناسب  -  

 استفاده از سیستم هاي خنک کننده استاندارد در مناطق گرم مسیري -

 گازي و نفتیاستفاده از وسایل گرمایشی استاندارد مثل بخاریهاي  -

 
یکی از مسائل مهمی که براي حفظ سالمت دانش آموزان ضروریست دوري مدرسه از مراکز :صدا .4

پرسروصدا است زیرا سروصدا تأثیر نامطلوبی روي سلسله اعصاب و تعادل فعالیت هاي مغزي و عصبی 
دیوارهاي قطور براي کاهش صدا الزمست با ایجاد .گذاشته و موجب تأخیر در فراگیري آموزش خواهد شد

 و دو جداره کردن پنجره ها و سقف و نیز با کاشت درخت از انتقال صدا جلوگیري نمود

  
  سيستم تهويه و حرارتي مدرسه -  ٦ا

با استفاده از پنجره هاي د و استفاده از دستگاههاي تهويه موجب متبوع كردن هواي كالس خواهد ش
روزانه چندين بار درب و پنجره باز و . انجام داد دوطرفه ميتوان ايجاد كوران نمود و تهويه مناسب

ليتر در  ۶استفاده از هواكش بايد به نحوي باشد كه در كالس حدود . بسته شود تا تهويه صورت گيرد
  .ليتر در ساعت هوا را جابجا كند ۵/۴ساعت و در راهرو و سالن حدود 

  
  

ليتر  ٥/٤ليتر در ساعت و در راهروها و هال  ٦حداكثر  انتخاب سيستم تهويه مصنوعي بايد به نحوي باشد كه در كالس
در ساعت هوا جابجا شود در مورد تأمين گرما جهت كالس بايستي دستگاه مولد حرارت مستقيماً گازهاي حاصل از 
سوخت را به فضاي كالس وارد ننمايد و حداقل اكسيژن را جهت سوختن كامل مصرف نمايد و خطر آتش سوزي 

  .كالس را بطور يكنواخت گرم نمايدنداشته و فضاي 
  

   .آزمايشگاه و كارگاه مي بايست مجهز به سيستم تهويه مناسب با حجم سالن باشد –يادآوري 
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دستگاه تهويه و حرارت مركزي به نحوي مطلوب اين نياز را برطرف  بديهي است در ساختمان هاي مدرن ،
  .باشد ٤ساختمان يك مدرسه بايد مطابق جدول شماره مي كند درجه حرارت مناسب براي اتاق هاي مختلف 
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  درجه حرارت مناسب براي قسمت هاي مختلف ساختمان مدرسه – ٤جدول شماره 
 درجه سلسيوس حرارت

 ١٨-٢١ كالس درس

  ٢٠-٢٣ اتاق سخنراني

  ١٥-١٩ سالن ورزش

  ١٣-١٨ ژیمناستیك

  ٢١-٢٤ دستشوئي

  ٢٨-٣٠ استخر سرپوشیده
  .درصد است  ٣٠-٧٠درجه رطوبت مناسب  –يادآوري 

 :تجهیزات   - 6

  ميزها و نيمكت ها -۶- ۱
است میز و صندلی جداگانه فراهم شود ارتفاع صندلی باید به اندازه اي  بهترهر دانش آموز براي  - ۱-۶- ۱

باشد که وقتی دانش آموز روي آن می نشیند ران او با صندلی تماس داشته باشد و کف پایش به آزادي با کف 
ب تناس(سانتیمتر باشد ضوابط ارگونومی 50فاصله بین آخرین صندلی با دیوار انتهاي کالس  .کالس مماس شود

 .بین المللی و ملی باشدبراي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصیلی باید براساس استاندارد )فیزیکی بدن
بستگی دارد سطح میزها صاف و صیقلی و  اندازه و بلندي میزها به سن و قد بچه ها، نوع درس با فراگیري آنها

درجه از باال به  15الیم با زاویه تقریبی اب دار نباشد و سطح میز شیبی معتمیز باشد ولی براق، زنگ زده، ل
  .پایین داشته باشد

  تابلو کالس - 2-6
تابلو کالس باید در محل و ارتفاع مناسب نصب شده که نور کافی به آن برسد تابلو کالس نباید روي دیوار 

ردیف دانش  پنجره دار نصب شود تابلو کالس در مسیر دید دانش آموز قرار گیرد فاصله تابلو کالس از اولین
ارتفاع مناسب براي نصب تابلو کالس به نحوي باشد که لبه فوقانی تابلو  .متر کمتر نباشد 5/2تا  20/2آموز 

  .سانتیمتر باالتر از  محصلین دبیرستانی واقع شود 80تا  70سانتیمتر باالتر از  محصلین دبستانی و  50
  تحصيلي طول و ارتفاع تابلو با توجه به مقطع – ٣جدول شماره  

 )سانتي متر(ارتفاع تخته سياه از روي سكو  )سانتي متر(طول تابلو مقطع

 ٧٠ ٢٧٠ ابتدايي

  ٨٠  ٣٠٠  راهنمايي
  ٨٥  ٣٠٠  متوسطه 

  
براي ساخت انواع تخته هاي سبز و سیاه از انواع : جنس مواد اولیه : ویژگیهاي فیزیکی

و همچنین روکش  هاي فلزي با ) فیبرتخته خرده چوب  ، تخته سه ال و (فرآورده  هاي چوبی 
  .رنگ مناسب استفاده می  گردد
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هنگام استفاده از روكش  هاي فلزي بايستي به زواركوبي دور تخته  ها توجه  - 1يادآوري  
  .نمود بشكلي كه روكش فلزي زير زوارهاي دور تخته قرار گيرد

  .آب نباشدرنگ پهنه تخته بايد ثابت باشد و قابل حل در : رنگ تخته 2-3- 
جهت جلوگيري از   ريزش گچ و يا گذاشتن تخته پاك كن يك : ناوداني زير تخته 3-3- 

سانتيمتر زير تخته قرار مي  7ناوداني از جنس  چوب يا آلومينيوم بطول تخته و عرض  
  .دهند

اتصال پهنه تخته به پايه  ها بوسيله لوال انجام مي  : اتصال قطعات تخته سبز و سياه 4-3- 
  .يردگ

يا نبشي آلومينيوم ) ماسيو(كالف دور تخته ميتواند از چوب طبيعي : كالف دور تخته 5-3- 
  .باشد

اين پايه  ها مي  تواند از چوب طبيعي  ، پروفيل فلزي : پايه  هاي تخته  هاي متحرك 6-3- 
پايه مي  تواند جهت سهولت . باشد كه متناسب با شكل و ابعاد تخته طراحي شده باشند

  .بجائي داراي چرخهاي گردان باشندجا
بمنظور باال و پائين نمودن ارتفاع تخته  ها بر روي پايه  ها بايستي شياري يا 7-3- 

سوراخهائي در روي بدنه پايه تعبيه نمود كه بتوان بر حسب قد دانش  آموز آنرا  تنظيم 
  .نمود

ر زمان نوشتن از حركت باشند كه د) ضامن (چرخ پايه  هاي متحرك بايد داراي ترمز 8-3- 
  .آن جلوگيري شود

ابعاد طول و عرض تخته سبز وسياه بر حسب قد دانش  آموزان در مقاطع تحصيلي 9-3- 
  .مختلف و حجم كالس مي  تواند بر اساس جدول زير متغير باشد

  سانتيمتر240 تا 80طول از   - 1
  )حداقل (سانتيمتر 120 تا 80عرض از   - 2
  :ارتفاع تخته بر حسب قد دانش  آموزان در مقاطع مختلف  1: ارتفاع تخته  - 3

  سانتيمتر60براي دوره دبستاني  1-3- 
  سانتيمتر60براي دوره راهنمائي  2-3- 
  سانتيمتر70براي دوره دبيرستاني  3-3- 

  تجهيزات الزم در مدارس 
اگر فضاي كالس براي نصب  ردد ،در هر كالس مي بايست رخت آويز به منظور نصب البسه اضافي دانش آموزان تهيه گ

  .رخت آويز مناسب نباشد مي توان رخت آويز را در راهروها در محل درب ورودي كالس به ديوار نصب كرد
ارتفاع و محل نصب رخت آويز مي بايست با قد و مقطع تحصيلي دانش آموزان باشد، ويژگيهاي رخت آميز مدارس بايد 

  .باشد“  رخت آويز مدارس“  ١٣٥٨سال :  ايران ١٩١٣مطابق با استاندارد ملي 
  

www.iehe.ir



  :آبخوریها و منابع تأمین کننده آب) ج 
  :تأمين آب آشاميدني مورد مصرف دانش آموزان در مدارس

آب سالم آبی بدون بو ، مزه و . داشتن آب سالم بهداشتی از ضروري ترین نیازهاي بهداشتی هر مدرسه میباشد
معموالً در  .موادشیمیایی و فیزیکی باید داراي کلر باقیمانده در حد استاندارد باشد _طعم فاقد عوامل بیماریزا 

شده استفاده می شود که غیر این صورت از منابع دیگري مثل چاه، چشمه، آب لوله کشی  مدارس شهري از
اده مبذول استفاده می شود که توجه و دقت زیادي در مدت سالم ماندن آب مورد استف.... رودخانه، قنات و 
ماندن آب مورد استفاده باید کوشش جدي مبذول شود که مبادا آلودگی در ا، راه و سالم  پاك شود و در جهت

  .یابد و منشاء بروز بیماریهاي واگیر شود
ولی آنچه به صورت علمی  .ه استبیان نشدي  از نظر کمیت میزان آب مورد نیاز هنوز رقم استاندارد

لیتر و براي هر  40حداقل مقدار آب الزم براي هر محصل در مدارس ابتدایی روزانه  مورد نظر و پیشنهاد است
لیتر تخمین زده شده است در مناطق روستایی که از توالت فالش دار  50یک نفر دانش آموز مدارس متوسط 

براي هر  لیتر براي هر محصل در روز کاهش می یابد ولی در کل می توان 20استفاده نمی شود این مقدار به 
براي مدارس شبانه روزي حداقل میزان آب مصرفی  .لیتر در روز مناسب می باشد 15- 20دانش آموز حداقل 

ماده اي به نام فلوراید  حاوي  آب آشامیدنی مناطق مختلف است  یکصد لیتر براي هر نفر در نظر گرفته شده
  .که مقدار مناسب آن باعث افزایش مقاومت دندانها می شوداست 

مقدار فلوراید آب در یک منطقه بیشتر از حد معمول باشد نقاط سفید رنگ و ماتی روي دندانها نانچه چ
دیده می شود و یا اینکه دندانها به رنگ زرد و قهوه اي در می آید که به این حالت فلوئورزیسی می گویند و در 

در این مناطق باید آب آشامیدنی . ودحالتهاي شدید آن میناي دندان نرم و مانند سنگ پا سوراخ سوراخ می ش
  .رقیق نموده و سپس مصرف نمایندرا به اتصال به منابع دیگر که داراي فلوراید کمتري است 

در این شرایط براي . اگر میزان فلوراید آب کمتر از مقدار طبیعی باشد مقاومت دندانها کم می شود
که یکی از این راهها استفاده از دهان شویه با سدیم فلوراید مبارزه با کمبود فلوراید راههاي مختلفی وجود دارد 

  .است
  :آلودگی آب مدارس

گرچه تمام آلودگی ها . آلودگی آب در اثر موادشیمیایی، میکروبی یا ویروسی می تواند صورت گیرد
 ی اشتو غیربهد زیانبخش را   تی شدن آب نمی شود بلکه وجود عده اي از مواد آلوده آبشموجب غیربهدا

بخصوص آلودگی با مدفوع و ارتباط آب با مجاري فاضالبهاست که می تواند منشاء سرایت . خواهد کرد 
  .شود...... بسیاري از امراض بخصوص بیماري حصبه، عفونت و 

در بعضی نقاط مخازن فلزي مثل تانکر یا بشکه هاي مخصوص براي آب آشامیدنی مدارس استفاده می شود که باید 
ا دار بودن بشکه هاي فلزي بعمل آید و از طرف دیگر ب فیت، جنس و بهداشتی بودن مخزن تانک، درتوجه به ظر

کیفیت آب آشامیدنی باید توسط مراجع قانونی و  – .آب بهداشتی و سالم براي مصرف مورد استفاده قرار گیرد
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و استاندارد “ ویژگیهاي آب آشامیدنی “  1374سال : ایران  1053تایید شود و با استاندارد ملی  1ذیصالح کشور
ویژگیهاي بیولوژیکی و حد مجاز آلودگی باکتریولوژیکی آب آشامیدنی مطابقت “  1373سال : ایران  1011ملی 

  .داشته باشد
  : مات زیر انجام گیرددر مواقع بروز یک همه گیري با منشاء انتقال آب اقدا  4-1- 7-6

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

ابزار و نوع عالوه بر بهداشتی و سالم بودن آب مورد استفاده در مدارس از مسائل مهم دیگر  :آبخوري
شیرهاي مکنده و لیوان مخصوص براي هر  _شیرهاي جهنده . براي آشامیدن آب در مدارس می باشدتجهزات 

  : جهت مکان آبخوري الزامیست  موارد ذیل رعایت  .از سایر  تجهیزات مناسب تر میباشد دانش آموز 
 کف محوطه آبخوري قابل شستشو و شیب کافی و مناسب به طرف مجراي فاضالب باشد .1

بوده و داراي شیب مناسب بطرف مجراي )نظیر کاشی(آبخوري بایستی از جنس قابل شستشو دیوار لبه  .2
 فاضالب باشد

 باشد)نظیر کاشی، سرامیک، سنگ(دیوار طرف آبخوري از جنس قابل شستشو  .3

آبخوري عمومی دانش آموزان باید با شیرهاي مناسب با آبسردکن مجهز باشد و حداقل براي هر  .4
ارتفاع شیر آن متناسب با سن دانش آموزان در . آبخوري پیش بینی شودنفري یک شیر  45کالس 

 .از سطح زمین باشد)75- 100(دوره هاي مختلف تحصیلی

آبخوري باید خارج از سرویس هاي بهداشتی و با رعایت شرایط بهداشتی و رعایت فاصله مناسب پیش  .5
 .بینی گردد

بخش باشد چون به راحتی موجب آلودگی از استفاده از شیرهاي معموي نمی تواند مطلوب و رضایت  .6
 .راه لب ها و دهان می شود

ره اي یا ابهتر است که از شیرهاي مایل فو. در جاهایی که آب لوله کشی به قدر کافی فشار دارد .7
 .شیرهایی که جهش کج استفاده شود

  سرویسهاي بهداشتی و دفع فاضالب) خ 
بخصوص اینکه بتوان مستراح . س مسئله مستراحها استیکی از مسائل بسیار با اهمیت و ویژه در مدار

کیفیت ساختمان . ها را به روش هاي بهداشتی ساخته شود و بهداشتی بودن و بهداشتی ماندن آنرا تضمین کرد
که الزم است موارد . مستراحها و رعایت نکات بهداشتی نیاز موقعیت هاي مکانی هر ساختمان متفاوت می باشد

  :مذیل را رعایت کنی
نفر و یک جاي ادرار عمومی براي  75تعداد توالتها براي مدارس پسرانه یک توالت فالش دار براي هر  .1

ولی در کشور . نفر یک توالت فالش دار منظور گردد 45نفر و براي مدارس دخترانه براي هر  40هر 
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یک چشمه توالت  نفر حداقل 40ما با توجه به مسائل فرهنگی متخصصین امر در هر مدرسه به ازاء هر 
 .را پیشنهاد می نمایند

 .مستراحها باید مجهز به بوگیر، وسیله تهویه باشد .2

 .پنجره هاي مستراحها با تور سیمی ریز پوشیده باشند .3

 .مستراحها از نور کافی برخوردار باشند .4

 .....مشخصات ساختمان مستراحها حداقل  .5

 .جمع آوري عمومی فاضالب متصل باشدچاه فاضالب یا مخزن سپتیک داشته باشد و یا به شبکه  .6

 .داراي دیوارو سقف و درب باشد .7

 .اتاقک مستراح داراي نور و جریان هوا جهت تهویه باشد .8

 .سره سالم بدون شکستگی و قابل شستشو داشته باشد .9

 .کف توالت به سمت سره داراي شیب و قابل شستشو باشد .10

 .سانتی متر قابل شستشو باشد 150دیوارها تا ارتفاع  .11

 .براي شستشو به آب و و سیله مورد نیاز دسترسی داشته باشد  .12

  
  

  :دستشویی
یکی دیگر از امکانات بهداشتی که در مدرسه مورد توجه می باشد دستشویی هاست که الزم است موارد 

 .زیر رعایت گردد

 باشد مشخصات بهداشتی دستشوئیها از نظر طراحی مطابق با استانداردهاي ملی و بین المللی هماهنگ -1

 .نفر دانش اموز در نظر گرفته شود 60- 50حداقل براي هر  -2

سانتیمتر از  75- 65ارتفاع دستشوئیها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصیلی  -3
 .سطح زمین باشد

 .دستشوئیها نزدیک به توالتها یا نهارخوري نصب شده باشد -4

 آب گرم در دستشوئیها باشد -5

مایع در دستشوئیها ضروري بوده که بهتر است توسط مخزن ثابت صابون مایع و استفاده از صابون  -6
 .لوله کشی روي دستشوئیها انجام شود

 حوله هاي شخصی براي هر دانش آموز یا کاغذهاي خشک کن در کنار -7

 

بهداشت بوفه و موادغذایی) چ   

ضرورت آن بیشتر در . این مکان وجود دارد مدارسنه تنها الزم بلکه ضروري است و در تمام  بوفهوجود  
ابتدایی و راهنمایی به چشم می خورد چون اکثر کودکان با صبحانه ناکافی راهی کالس هاي درس می  مدارس

شوند، بنابراین ذخایر قندي شان کاهش می یابد و مغز کارآیی خود را از دست می دهد و در یادگیري مفاهیم 
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این موضوع یعنی خوردن صبحانه بسیار حایز . ریاضی دچار اشکال می شوند وص دروسی مثلـــدرسی، به خص
اهمیت است و باید در خانواده ها نهادینه شودچون کودکان ساعات مهم و اولیه روز را در مدرسه می گذرانند، 

.قرار گیردتعذیه در این ساعت ها هم باید مورد توجه ویژه   

 

 بهداشت بوفه ها )1
 بهداشت فردي )1-1

متصدیان و کارگرانی که در بوفه کار می کنند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را گذرانده و کلیه  -
 .گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند

کلیه متصدیان و کارگران بوفه ها موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته  -
هرستان یا مراکز بهداشتی درمانی کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مرکز بهداشت ش(باشند

شهري و روستایی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد و مدت اعتبار 
 )ماه می باشد 6آن براي بوفه داران 

 .متصدیان و کارگران موظفند بهداشت فردي و نظافت عمومی محل کار را رعایت نمایند -

به لباس کار و روپوش تمیز و برنگ روشن بوده و در حین کار از  متصدیان و کارگران موظفند ملبس -
 .دستکش استفاده نمایند

 .موزان و افراد متفرقه بداخل بوفه خودداري شودآاز ورود و خروج دانش  -

 .استعمال دخانیات در محل کار ممنوع میباشد -

    
 شرایط ساختمان بوفه ها )1-2

کف داراي شیب مناسب  شکاف و قابل شستشو باشدکف ساختمان از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و 
ساختمان دیوار از کف تا سقف  بطرف کفشور و لوله فاضالب بوده و روي کفشور با توري ریز پوشیده شود

از مصالح محکم، قابل شستشو، صاف و صیقلی و برنگ روشن باشددرها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم و 
زدگی و قابل شستشو بوده و همیشه تمیز باشدپنجره ها و درها بدون ترك خوردگی، شکستگی و زنگ 

آب مصرفی باید مورد تأیید  بازشو مجهز به توري سالم و مناسب بوده تا از ورود حشرات جلوگیري شود
مقامات بهداشتی باشددستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق بصورت کامل 

دستشویی متناسب در  صورت گیرد)شی شستشو و آبک(در ظرفشویی دو مرحله ايظروف باید  انجام گیرد
پیشخوان و میز کار سالم و  دستشویی و ظرفشویی مجهز به آب سرد و گرم باشند محل وجود داشته باشد

پیش بینی الزم براي  یخچال و سردخانه مجهز به دماسنج سالم باشد.سطح آن از جنس قابل شستشو باشد
زباله دان درپوش دار، زنگ نزن، قابل حمل و با حجم  حریق و انفجار صورت گرفته باشد جلوگیري از

 .مناسب و تعداد کافی موجود باشد و در داخل آن کیسه زباله قرار گیرد

  
 وسایل و لوازم کار )1-3
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استفاده از مواد غیر استاندارد  ظروف مورد استفاده سالم، تمیز بدون ترك خوردگی و لب پریدگی باشند -
از جمله کاغذهاي بازیافتی و کاغذهائیکه تمیز نباشد و روزنامه و همچنین کیسه هاي پالستیکی جهت 

استفاده از انبرك مخصوص از جنس استنلس استیل  .پیچیدن و بسته بندي موادغذایی ممنوع است
صیفی  سبزیجات، .براي برداشتن موادغذایی مثل دانه هاي شیرینی، خرما، حلوا و امثال آن ضروریست

از عرضه محصوالت خارجی بدون مجوز  جات کامالً شستشو با مواد مخصوص گندزدایی شوند
 .خودداري شود
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 اقالم خوراكي مجاز در مدارس

  توضيحات  خوراكيهاي مجاز  رديف
  از نوع پاكتي، استريليزه يا پاستوريزه  شير و شيركاكائو  ۱

۲  
پسته، بادام، فندق، گردو، (خشكبار

  كشمش، انجير خشكنخودچي و 
بعلت دارا بودن مواد مغذي در بسته هاي 

  كوچك قابل استفاده است
  بدون كرم و خامه و داراي بسته بندي  كيك و نانهاي شيريني و نانهاي محلي  ۳

۴  
نان و پنير، نان و خرما، نان و حلوا، نان 

  و تخم مرغ، نان و سيب زميني
  با اطمينان از تازگي و سالم آن آنها

۵  
ميوه هاي قابل شستشو كه خوب شسته و   وه هامي

  ضدعفوني شوند

۶  
از نوع پاكتي تهيه شده در كارخانه هاي   آب ميوه ها

  معتبر داخلي

۷  
از نوع بدون رنگ، بسته بندي شده در   بستني

كارخانجات معتبر بشرط نگهداري در 
  يخچال

  انواع بيسكويت هاي ساده و بدون كرم  بيسكويت  ۸
  

 :تغذیه سالم )2

دانش آموزان براي رشد و نمو خود نیاز به غذاي سالم و مناسب داشته تا عالوه بر تأمین مواد مورد نیاز 
رشد، دچار بیماري نشوند به همین خاطر ارائه موادغذایی سالم و جلوگیري از عرضه محصوالت غیرمجاز و 

ده و در بچه ها ایجاد سوء غیربهداشتی بسیار ضروري بوده ضمن اینکه برخی محصوالت موجب سیري کاذب ش
تغذیه خواهند کرد از طرفی تنقالت عرضه شده در مدارس گاهاً موئجب تقویت رژیمهاي غذایی نامناسب مثل 
عادت به شوري یا شیرینی در دانش اموزان نموده که تهدیدي براي سالمتی آنها در آینده خواهد شد لذا 

 :ضروریست که

 از کارخانه هاي معتبر عرضه شود در بوفه ها محصوالت بسته بندي شده -

 محصوالت داراي پروانه بهره برداي، پروانه ساخت، تاریخ مصرف باشند -

درجه سانتیگراد نگهداري  4موادغذایی فاسدشدنی تا موقع مصرف در یخچال و درجه حرارت حدود  -
 شوند

  .موادغذایی پخته و خام، شسته و نشسته در کنار هم داخل یخچال قرار نگیرند -
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-  
  
 
 

-  

 :شهرســـــــتان  
............  

دانشكده علوم پزشكي و خدمات /دانشگاه
  .................. بهداشتي درماني

  ۲/۱۰۹ : كد فرم

   £د روستايي .ب.م £ه بهداشت ــخان :نرخ واحد 

  £ري ـــد شه.ب.م  £پايگاه بهداشت           

:  نام واحد
....................................  

  ................. :ششماهه ................  :فصل 

  : ............................سال 

  بهداشت محيط مدارس

  مقطع تحصيلي
  تعداد

  دبيرستان  راهنمايي  ابتدايي

        ساختمان  پوششمدارس تحت 
        شيفت

        دانش آموزان تحت پوشش
  

  آبخوري
        تعداد

        بهداشتي
        مورد نياز

  
  دستشويي

        تعداد
        بهداشتي
        مورد نياز

  
  مستراح

        تعداد
        بهداشتي
        مورد نياز

  
  
  

  مدارس داراي

          بوفه
        

        آب آشاميدني 
        كالسهاوضعيت مطلوب 

وضعيت حفاظتي و 
  ايمني مطلوب

      

        دفع بهداشتي فاضالب
جمع آوري و دفع 

  بهداشتي زباله
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: توجه 
  . درصورت ناخوانا و ناقص بودن ، فرم فاقد اعتبار بوده و عيناً عودت داده ميشود . تكميل قسمتهاي باال و پايين فرم الزامي است  -١
 . مسئوليت صحت اطالعات مندرج در فرم به عهده مسئول واحد ميباشد  -٢

 .عودت داده ميشود  فرم ميبايست داراي مهر مركز بوده و فرم بدون مهر فاقد اعتبار و عيناً - ٣

  

: نام و امضاي تكميل كننده   .........................: تاريخ تكميل فرم   
..........................  

  ...................: نام و امضاي مسئول واحد 
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: گردش کار تکمیل فرم   
اولين سطح تكميل فرم خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشت ميباشد كه توسط بهورز و بازرس بهداشت محيط بصورت فصلي از روي : نوع واحد  -١

  . دد پرونده هاي بهداشتي و چك ليستها و براساس آئين نامه هاي موجود تكميل و به مراكز بهداشتي درماني تابعه ارسال ميگر
و به مركز طبق فرم مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري نيز پس از جمعبندي اطالعات دريافت شده از خانه ها و پايگاههاي بهداشت تحت پوشش  -٢

 . بهداشت شهرستان تابعه ارسال مينمايند 

طالعات را جمعبندي نموده و بصورت فصلي به مركز مراكز بهداشت شهرستان طي دو فرم يكي براي مناطق شهري و ديگري براي مناطق روستايي ، ا -٣
 . بهداشت استان ارسال ميكنند 

و پس  مركز بهداشت استان نيز پس از دريافت فرمهاي مربوطه از هر شهرستان طي دو فرم جداگانه براي مناطق شهري و روستايي اطالعات را جمعبندي -٤
 . به ستاد مركزي ارسال مينمايد  هشش ماهاز تأييد واحدهاي بهداشت محيط و بهداشت مدارس بصورت 

: توضيحات   
مدارسي كه در آنها دانش آموزان مقاطع مختلف ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان با هم شاغل به تحصيل هستند باتوجه به تعريف : مقطع تحصيلي مدرسه  -

 . آموزش و پرورش ثبت ميگردد ، در غير اينصورت مقطعي كه بيشترين دانش آموز را دارد مالك ثبت بايد قرار گيرد 

دانشگاهي در قسمت دبيرستان ثبت گردد و مجتمع هاي آموزشي مقطعي را كه بيشترين دانش آموز را دارا در قسمت دبستان پيش : مقطع پيش دبستاني  -
 . مي باشد در نظر گرفته شود 

. اين فرم براي كليه مدارسي كه داراي پرونده بهداشتي ميباشند و درطول يك فصل حداقل يكبار مورد بازديد قرار گرفته اند تكميل ميگردد : توجه   
در . منظور كليه مدارس داير و فعالي است كه در منطقه تحت پوشش قرار دارند كه براساس تعداد ساختمان و شيفت ثبت ميگردد : ارس تحت پوشش مد -

ي دو محاسبه مينماييم مثالً مدرسه اي كه داراقسمت ساختمان مدارسي كه دو شيفته باشند يك ساختمان محسوب شده ولي در قسمت شيفت آنرا دو مدرسه 
 . ثبت ميگردد  ١در شيفت ثبت ميگردد و در قسمت ساختمان عدد  ٢عدد . شيفت است 

منظور تعداد دانش آموزاني است كه در سال تحصيلي جاري در يكي از مدارس تحت پوشش ثبت نام و به تحصيل اشتغال دارند : دانش آموزان تحت پوشش  -
 . را قيد نمايند  مدارس چند شيفته جمع كل دانش اموزان در شيفتها. 

منظور آبي است كه عوامل فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي و راديونوكلوئيدي در حدي باشد كه مصرف آن جهت آشاميدن ، عارضه سويي در : آب آشاميدني  -
 )طبق اطالعات موجود(كوتاه مدت يا درازمدت در انسان ايجاد نكند 

ار و كف اطراف آبخوري بوده و داشتن شيب مناسب در كف و لبه آبخوري طوري كه به طرف مجراي منظور قابل شستشو بودن ديو  :آبخوري بهداشتي  -
نفر دانش آموز  ٤٥سانتيمتر باالتر از سطح زمين و به ازاء هر  ٧٥ – ١٠٠فاضالب باشد مورد نظر است ، ارتفاع شير آبخوري متناسب با سن دانش آموزان بين 

 . گرفته شود و همچنين هر شير آبخوري در سكوي نصب شده در نظر گرفته شود يك شير آبخوري طبق ضوابط در نظر 

چاه فاضالب با مخزن داشته باشد و يا به شبكه جمع آوري عمومي فاضالب  -١: مستراحي است كه حداقل اين شرايط را داشته باشد : بهداشتي  مستراح -
سره سالم ، بدون شكستگي و قابل شستشو  -٤اح داراي نور و جريان هوا جهت تهويه باشد اتاقك مستر -٣داراي ديوار و سقف و در باشد  -٢متصل باشد  
براي شستشو به آب   -٧سانتيمتر قابل شستشو باشد  ١٥٠ديوارها تا ارتفاع  -٦كف توالت به سمت سره داراي شيب و قابل شستشو باشد  -٥داشته باشد 

 . موز حداقل يك مستراح در نظر گرفته شود نفر دانش ا ٤٠دسترسي داشته باشد و به ازاء هر 

سانتيمتر از سطح زمين متناسب با سن دانش آموز نصب شده و شير دستشويي ها  ٦٠ – ٧٥منظور دستشويي هايي است كه در ارتفاع : بهداشتي  دستشوئي -
 . بط در نظر گرفته شود نفر دانش آموز يك دستشوئي طبق ضوا ٦٠بلندتر از لبه كاسه دستشويي قرار گيرد و به ازاء هر 

تعداد آبخوري ، دستشويي و مستراح براي مدارس دو يا سه شيفت عدد مزبور در دو يا سه ضرب شود : توجه   

كه بنحوي در تهيه و فروش و توزيع موادغذايي در مدرسه دخالت دارند  يكليه افراد -١منظور بوفه اي است كه داراي حداقل شرايط زير باشد : بوفه بهداشتي 
كليه افراد موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي  -٢بايد داراي گواهينامه دوره ويژه بهداشت عمومي و داراي كارت معاينه پزشكي معتبر باشند 

كليه افرادي كه بنحوي در تهيه و فروش و توزيع   -٣و مربيان بهداشت داده ميشود ، عمل نمايند  محل كار خود را نموده و به دستوراتي كه از طرف بازرسين
استعمال دخانيات توسط افراد فوق الذكر در حين كار ممنوع  -٤موادغذايي در مدرسه دخالت دارند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و رنگ روشن باشند 

وفه داراي كف ، ديوار و سقف از جنس مقاوم ، بدون درز و شكاف و قابل شستشو و به رنگ روشن باشد ، پوشش ديوار تا ساختمان يا اطاق ب -٥ميباشد 
 از سنگ يا كاشي و برنگ روشن باشد ، در و پنجره و قفسه  و ويترين و ميز كار بوفه از جنس مقاوم ، سالم ، بدون ترك خوردگي و شكستگي و ٢٠/١ارتفاع 

كليه موادغذايي فاسد شدني بايد در يخچال يا سردخانه مناسب نگهداري شود و از عرضه موادغذايي بسته بندي شده  -٦هميشه تميز باشد  قابل شستشو و
شتي جهت استفاده از مواد غيراستاندارد از جمله كاغذها و كيسه هاي پالستيكي بازيافتي و غيربهدا - ٧تاريخ مصرف گذشته و موادغذايي فله اي خودداري گردد 

كيفيت موادغذايي عرضه و توزيع شده مطابق با استانداردها و دستورالعملهاي اعالم شده وزارت بهداشت ،  -٨پيچيدن و بسته بندي موادغذايي ممنوع ميباشد 
.درمان و آموزش پزشكي باشد   

اوم ، صاف ، بدون درز و شكاف و تميز و كافي تابش نور منظور مناسب بودن كف ، سقف ، درب و پنجره ها ، ديوار از جنس مق: وضعيت مطلوب كالسها  -
 . طبق آئين نامه هاي بهداشت محيط مدارس ميباشد )نور طبيعي و مصنوعي(از سمت مناسب

 .منظور وجود وسايل اطفاء حريق مناسب ، نصب حفاظ و نرده طبق آئين نامه هاي بهداشت محيط مدارس ميباشد : وضعيت حفاظتي و ايمني مطلوب  -

منظور دفع فاضالب است كه طبق اصول بهداشتي به چاههاي جاذب يا سپتيك تانك هدايت شود يا از طريق شبكه فاضالب : داراي دفع بهداشتي فاضالب  -
و حمل ، جمع منظور استفاده از زباله دان درب دار ضد زنگ ، قابل شستشو با حجم مناسب : جمع آوري و دفع بهداشتي زباله . شهري يا روستايي دفع گردد 

 . آوري و دفع صحيح و بموقع آن ميباشد 
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.  
  

  آموزش پزشکیووزارت بهداشت درمان                            وزارت آموزش و پرورش       
  معاونت سالمت                  معاونت تربیت بدنی و تندرستی                                                 

  مرکز سالمت محیط و کار             دفتر سالمت و تندرستی  
  
  

  بسمه تعالی
  

  :مقدمه 
  

بدون شک یکی از . و بهداشت  محیط مدرسه که درفصل چهارم آئین نامه اجرایی مدارس به ان توجه شده ، از اصول اولیه بهداشت مدارس  است  ایمنی
ا محیط مدارس باید به گونه اي باشد ت.مولفه هایی که درآموزش و پرورش کودکان تاثیر اجتناب ناپذیردارد محیط مادي وفیزیکی حاکم برمدرسه است 

درآموزش و پرورش نوین فضاي فیزیکی به عنوان یک عامل زنده و پویا درانجام . ازهرلحاظ به نیازهاي جسمی ، روانی واجتماعی دانش آموزان پاسخ دهد 
ل مناسب چنانچه درمدرسه آب سالم ،سرویسهاي بهداشتی ، فضاي کافی ، تجهیزات ووسای. فعالیتهاي آموزشی و تربیتی دانش آموزان تلقی میگردد

ش و واستاندارد ، سیستم صحیح جمع آوري زباله وفاضالب وجود نداشته باشد و به طور کلی آسایش محیطی فراهم نشود ، به طور قطع تالشهاي آموز
اردهاي موجود به دراین راستا این آیین نامه جهت ایجاد هماهنگی وبرخورد داري مدارس از استاند.پرورش معلمان ومربیان بازدهی مطلوب نخواهد داشت 

    .منظور ایجاد فضاي فیزیکی مناسب براي تعلیم وتربیت نسلی پویا تهیه گردیده است 

 آئین نامه بهداشت محیط مدارس
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  : 1ماده

  :محلی که براي احداث مدرسه درنظرگرفته میشود
ه   شهري یا باید درفاصله وموقعیت مناسبی نسبت به مراکز جمعیتی ونواحی مسکونی وآموزشی بوده درمالکیت آموزش و پرورش وداخل محدود

  براساس مطالعات اقلیمی منطقه ، . روستا قرار داشته ،و امکان دسترسی به تاسیسات مانند آب ، برق ، تلفن و گاز داشته باشد 
  .درهنگام احداث ساختمان مدرسه ، رعایت نکات زیرضروري است 

  باتوجه به تعیین جهت وزش باد زمین انتخابی نباید درمسیر ومجاورت عوامل آلودگیزا مانند کارخانجات صنعتی ، شیمیایی ، محلهاي 
  دفن زباله ، فاضالب شهري ، دامداري ، مرغداري ، دباغ خانه ها ، کشتارگاهها ، کوره هاي آجرپزي ، محل انباشت کود وسایر مراکزي 

  .است ایجاد دود ، بو وگردوغبار نماید قرار داشته باشدکه به نحوي ممکن 
  بایددقت شود تا محل احداث مدرسه در جوار بیمارستان ، تیمارستان ، گورستان ، زندان ، خط راه آهن ، بزرگراهها قرار نداشته و خارج 

  زمینی فشارقوي ، پمپ بنزین ، محل عرضه خطوط اصلی وفرعی گازرسانی ، پستهاي ) هوایی یازمینی ( از حریم کابلهاي فشارقوي برق 
چوب ، الیاف بافت وغیره ونیز درمسیرحوزه  وفروش کپسولهاي گاز، انبارهاي مواد محترقه ، منفجره ، ترکیبات شیمیایی مانند کاغذ، پارچه ، الستیک ،

  .هاي آبریز فرعی واصلی رودخانه واقع نشود
  :1تبصره 

  .متربا مراکز فوق فاصله داشته باشد 500اجتناب ناپذیر و اجباري باشد، باید حداقل  1محیطهاي ذکرشده درماده درصورتیکه احداث مدرسه درنزدیک 
  : 2تبصره

  .تامدرسه را رعایت نمایند  )متر 0 0حداقل پانصد( درصورتی که ابتدا مدرسه احداث شده باشد سایرمراکز باید فاصله مناسب 
  :2ماده 

خواهند داشت  ورد نیاز به منظور احداث مدرسه، تعداد دانش آموزان خواهد بود که درآن مدرسه به تحصیل اشتغالمعیارمحاسبه مساحت زمین م
تندرستی به لحاظ زمین هاي ورزشی  ومتناسب با دوره هاي ابتدایی ، راهنمایی ومتوسطه وبراساس سرانه بنا ومحوطه با اخذ نظرات معاونت تربیت بدنی و

آموزشی وپرورشی سازمان نوسازي ، توسعه وتجهیز   ي بهداشتی به ازاء هردانش آموز طبق ضوابط ومعیارهاي طراحی فضاهايمورد نیاز ونیزفضاها
  موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران خواهدبود 2086مدارس واستاندارد ملی 

  این آیین  2ورد عالوه بر زمین اشاره شده درماده براي احداث مدارس فنی حرفه اي ،مدارس شبانه روزي ومدارس کارودانش حسب م:1تبصره 
  .شود نامه باید زمین کافی جهت احداث کارگاه ، آزمایشگاه اختصاصی ، فضاهاي ورزشی ، خوابگاه ، سالن غذا خوري ، آشپزخانه وانباردرنظرگرفته

  :2تبصره 
  ودرصورت ضرورت حداکثر سه طبقه وبراي دبیرستانها تعداد طبقات مدارس براي دوره هاي ابتدایی وراهنمایی حتی االمکان دوطبقه 

  .وهنرستانهاي فنی وحرفه اي وکارودانش حداکثرچهارطبقه مجاز است 
  :3تبصره 

  براساس آئین نامه ماده   . .. ، آشپزخانه ، انبار ، سردخانه ،بوفه ، حمام سرویسهاي بهداشتی و  ضوابط احداث خوابگاه ، سالن غذا خوري
  د خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی وضوابط ومعیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی وپروشی سازمان نوسازي ، قانون موا 13

  .توسعه وتجهیز مدارس کشوررعایت گردد
  :4تبصره 

  موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی  4072آیین کارمکان یابی وساختمان ، تجهیزات وبهداشت بوفه مدارس میبایست با استاندارد 
  .ایران مطابقت داشته باشد

  : 3ماده 
  الزم است نقشه هاي ساختمانی مدارس وسایرفضاهاي مرتبط درمقاطع مختلف تحصیلی منطبق با معیارهاي بهداشتی و براساس 

  استاندارد ملی  7مربوط به سازمان نوسازي، توسعه وتجهیز مدارس کشور وبند ( استانداردهاي موجود درضوابط طراحی فضاها 
  .طراحی شود) موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران  2086ران شماره ای

  :تبصره 
  .این آیین نامه خواهد بود 3هرگونه اصالحات ، تعویض محل وتوسعه ساختمان مشمول ماده 

  :4ماده 
  وحداقل تاارتفاع کف پنجره ها ازسنگ مناسب استفاده شده وبقیه سطح دیوار    صاف خشک ، بدون درز، "دیوارهاي کالسها باید کامال 

  وتمهیدات الزم جهت جلوگیري از انتقال صوت به کالس . مطابق با جدول رنگ فضاهاي آموزش وجداول نازك کاري رنگ آمیزي گردد
  .مجاور انجام شود
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  : 5ماده 
  کف کالسها ، راهروها وپله ها باید مقاوم ،مسطح وقابل شستشو بوده ولغزنده نباشد

  :6ماده 
  .سقف کالسها باید صاف ، بدون درز و شکاف وبه رنگ روشن باشد

  :7ماده 
  سبز مناسب  تابلو کالس درس باید درمحلی مناسب که نورکافی به آن میرسد قرار داشتته ودرمعرض دید کامل دانش آموزان وبه رنگ

  .کمتر باشد 2/20فاصله تابلو کالس درس از اولین ردیف دانش آموزان نباید از . وغیربراق باشد، تا ازایجاد خیرگی براثر بازتاب نورجلوگیري گردد
  :8ماده 

  .مترمربع سطح درنظرگرفته شود  25/1براي هر نفردانش آموز درکالس حداقل باید 
  .مترکمترباشد3ارتفاع سقـــف کالس نبایـــد از . مترعرض میباشـــــد  7متر طول و 8الس درس حداکثر ابعاد قابل قبول براي ک

  :9ماده 
  براي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصیلی باید براساس معیارها وضوابط طراحی ) مناسبات فیزیکی بدن ( ضوابط ارگونومی 

  موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی  2086ستاندارد ملی ایران شماره ا 6سازمان نوسازي مدارس ومرکز سالمت محیط وکار وبند 
  .ایران در ساخت تجهیز ات ، منطبق باشد 

  :10ماده
  .پله هاي مشرف به پرتگاه درمدارس باید لغزنده نبوده وبه نرده مناسب مجهز باشد 

  :11ماده
  .مترباشد 30/1وطول آن حداقل  سانتی متر 30سانتیمتروحداقل عرض آن  18حداکثر ارتفاع پله در مدرسه 

  :12ماده 
  .نقشه مدارس استثنایی ، طبق ضوابط واستانداردهاي موجود براي معلولین بوده وکالسها درطبقه همکف درنظرگرفته شود

  
  :13ماده 

درو پنجره هاي مشرف به فضاي خارج ، براي جلوگیري از ورود حشرات باید به توري سیمی مناسب مجهز باشند وپنجره هاي طبقات فوقانی مشرف  
  .)ازجام شیشه بزرگ استفاده نشود. ( به پرتگاه عالوه برمورد فوق داراي نرده محافظ یا کتیبه ثابت باشد

  :14ماده 
  .باید در طبقات پایین تر  ساختمان قرارگیرد کالس دانش آموزان خرد سال

  .ایجاد هرگونه بالکن وتراس مرتبط با کالس ممنوع است : 15ماده 
  : 16ماده 

  سالن اجتماعات کارگاه ، آزمایشگاه ، مکانهاي ورزشی واتاقهاي عمومی درنقشه ساختمانی مدرسه طوري منظور شود که مزاحمتی    
  .ردبراي کالسهاي درس بوجود نیاو

  :17ماده 
  درمدارس شبانه روزي مساحت اتاق خواب باید مطابق استاندادهاي طراحی فضاي سازمان نوسازي ، توسعه وتجهیز مدارس ومرکز 

متر مربع سطح در نظر گرفته  5براي هر نفر .( نفر باشد 8تخت دوطبقه به ظرفیت  4متر مربع با  40سالمت محیط وکار ، براي هراتاق خواب حدود 
  .)دشو

  . نفر باشد 8حداکثر تعداد افراد هر اتاق عمومی نبایستی بیش از : تبصره
  : 18ماده 

  .کف آزمایشگاه وسطح میزهاي آن باید قابل شستشو ونسبت به حرارت ومواد شیمیایی وغیره مقاوم باشد
  :19ماده 

  .صنعتی ایران مطابقت داشته باشدموسسه استاندارد وتحقیقات  1011و1053آب مورد مصرف باید با استاندارد ملی 
  : 1تبصره 

  .در روستاهایی که آب لوله کشی دارند باید مدرسه به شبکه آب روستا متصل شود
  :2تبصره 

  الزم است با استفاده ازمنبع آب بهداشتی ، ذخیره  . درمدارسی که ازآب لوله کشی برخوردار نیستند ویا با قطع آب شبکه مواجه میباشند 
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براي مدارس شبانه  "ضمنا. لیتر در روز تامین گردد  15نیاز شرب وسایرمصارف بهداشتی با رعایت ضوابط وبراي هردانش آموز حداقل آب مورد 
  .روزي حداقل میزان آب مصرفی یکصد لیتر براي هرنفر درنظرگرفته شود

  : 3تبصره
  :آبخوري عمومی آموزشگاه باید داراي شرایط زیر باشد

  .آبخوري  قابل شستشو وداراي شیب کافی ومناسب به طرف مجراي فاضالب باشد کف  محوطه  -الف  
  بوده وداراي شیب کافی ومناسب به طرف مجراي   ) نظیرکاشی(دیوارلبه آبخوري بایستی ازجنس  قابل شستشو  -ب
  .فاضالب باشد  
  .شد با...) نظیر کاشی ، سرامیک، سنگ و ( دیواراطراف آبخوري ازجنس قابل شستشو  -ج
  نفر یک  شیر آبخوري  45آبخوري عمومی دانش آموزان باید باشیرهاي مناسب یا آب سردکن مجهز گردد وحداقــــل بـــراي هر   -د

  .ازسطح زمین باشد) سانتیمتر 75-100(ارتفاع شیرآن متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصیلی . پیش بینی شود 
  .متر احداث گردد 15ز سرویسهاي بهداشتی وبارعایت شرایط بهداشتی وبا فاصله حداقل آبخوري باید خارج ا -ه 

  .نفر یک دستشویی درنظرگرفته شود  60نفر حداقل یک چشمه توالت وهر 40تعداد توالتها درمدرسه به ازاء هر : 20ماده 
  : 1تبصره 

  .این آیین نامه باشد 2رد مندرج درماده مشخصات بهداشتی توالتهاودستشوئیها ازنظرطراحی واجرا مطابق با موا
  : 2تبصره 

  .باشد) سانتیمترازسطح زمین  60-75(ارتفاع دستشوئیها متناسب با سن دانش آموزان دردوره هاي مختلف تحصیلی 
  : 3تبصره 

  تشوئیها انجام استفاده از صابون مایع دردستشوئیها ضروري بوده که بهتراست توسط مخزن ثابت صابون مایع ولوله کشی روي دس
 .شود

   :21ماده 
  .نحوه دفع فاضالب بایستی براساس استانداردهاي موجود ازنظربهداشتی ،طراحی واجرا شود

  
  : 1تبصره

  دفع فاضالب به چاههاي جاذب ویا سپتیک تانک طبق اصول بهداشتی انجام گرفته وطرح . ندارند) اگو( مناطقی که سیستم دفع فاضالب 
  .ط ومعیارهاي طراحی فضاي آموزشی و پرورشی سازمان نوسازي ، توسعه وتجهیزمدارس کشورتهیه واجرا گرددآن بایستی طبق ضواب

  :2تبصره
  .حجم سپتیک تانک یا چاه فاضالب براساس طراحی پروژه ازنظرمعماري باتوجه به ظرفیت مدرسه محاسبه وتعیین میگردد

  :22ماده 
  پنجره ها درسمت چپ دانش آموزان تعبیه  "ترجیحا. کالسها باید حتی االمکان  طوري ساخته شوندکه از نورطبیعی استفاده نمایند  

  .شود و سطح آنها حدود یک پنجم مساحت کالس باشد 
  : 1تبصره 

  لوکس بوده  300 – 500ایی بایستی برابر درمورد کالسهاي شبانه ویا کالسهایی که اجبارا از نور مصنوعی استفاده مینماید شدت روشن
  .و نحوه تابش طوري باشد که ایجاد خیرگی دردانش آموزان ننماید

  .لوکس درنظرگرفته شود 50 -100لوکس وبراي رختکن ، توالت ها ودستشوییها حداقل  100 – 150میزان نور راهروها بایستی برابر 
  :2تبصره 

  قانون کار  85شدت روشنایی براي کارگاههاي فنی وحرفه اي درمدارس وآزمایشگاهها مطابق با معیارهاي بهداشت کار موضوع ماده 
  .جمهوري اسالمی ایران رعایت شود 

  : 23ماده 
  .درصد میباشد 50 -60درجه سانتی گراد ورطوبت  18-21درجه حرارت مناسب جهت کالسها بین 

  :تبصره 
  :ین گرماي کالسها باید ضوابط زیررعایت شوددرمورد تام

  وسایل گرمایشی بخصوص بخاریهاي گازي مدارس باید استاندارد بوده وگازهاي حاصل از سوخت دستگاهها مولد حرارت به خارج 
  بطور  خطر آتش سوزي وجود نداشته باشد وفضاي کالس را. ازکالس هدایت شود تا حداقل اکسیژن را براي سوخت کامل مصرف کند 

  .)نکات ایمنی بطور کامل رعایت گردد.( یکنواخت گرم نماید
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  :24ماده
  کلیه مراکز آموزشی مشمول این آئین نامه باید مجهز به وسائل اعالم واطفاء حریق بوده واز نظرطراحی بایستی پیش بینی هاي  الزم 

این راهها بایستی با عالئم ویژه با رنگ سبز .طبقات به عمل آید جهت تامین راههاي ورودي وخروجی اضطراري باتوجه به ظرفیت مدرسه وتعداد 
  .مشخص گردد تا محل فرار اضطراري مشخص گردد

  :1تبصره 
  حداقل دوراه فرار براي مواقع اضطراري که ازهرنقطه داخل ساختمان قابل روئیت باشد، الزم است وبایستی امکان تخلیه ساکنین در 

  .واجزاء سازه اي مسیرهاي فرار درمقابل حریق مقاوم باشندکوتاه ترین زمان میسر گردد 
  : 2تبصره 

  .موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رعایت گردد 4571اصول طراحی سازه هاي ایمنی مدارس طبق استاندارد ملی 
  

  :25ماده
  ودستشویی ، محوطه سالن ورزشی ، کارگاه  کلیه کالسها ، راهروها ، قسمتهاي اداري ، خوابگاه ، ناهارخوري ، آشپزخانه ، توالت

  وآزمایشگاه باید داراي زباله دان بهداشتی درب دار، ضد زنگ باظرفیت وتعداد مناسب باشند وروزانه تخلیه وبه موقع شستشو وتمیز 
  .گردند
  :26ماده 

  .وجود هرگونه حوض وحوضچه درمحوطه مدارس ممنوع است 
  :27ماده

  باشد وکف . . . ) کاشی ، سرامیک ، موزائیک ، موزاییک و ( شگاه بایستی از جنس مقاوم وقابل شستشو دیوارها وکف کارگاه وآزمای
  .لغزنده نبوده وداراي شیب مناسب به طرف کف شوي باشد

  : 1تبصره 
  .آزمایشگاه وکارگاه بایستی مجهز به دستشویی وصابون مایع باشد

  : 2تبصره 
  .ه تهویه متناسب با حجم سالن جهت تهویه هوا باشدآزمایشگاه وکارگاه باید داراي دستگا

  : 3تبصره
  قانون کار جمهوري اسالمی ایران ودستورالعمل  96ماده  1وتبصره  85دستورالعمل ایمنی کار درآزمایشگاه وکارگاه مطابق باماده 

  .ایمنی کاردرآزمایشگاه وکارگاه حسب مورد تهیه ودرمحل مناسب وقابل رویت نصب گردد
معاینات بهداشتی درمانی ( هرمدرسه بایستی داراي اتاق خدمات بهداشتی مجهز  به تجهیزات کامل جهت انجام فعالیتهاي بهداشتی و تغذیه اي : 28ماده 

مواقع بروز حادثه آموزش بهداشت وتغذیه به کارکنان و دانش آموزان کمکهاي اولیه در -بینایی سنجی ، شنوایی و پایش رشد دانش آموزان شامل بیماریابی،
  .باشد. . . ) و 

  :29ماده
  درمدرسه پایگاه .مدرسه همجوار ، یک مدرسه که مرکزیت دارد مدرسه پایگاه سالمت دانش آموزان درنظرگرفته شود  15براي هر 

  ازم وتجهیزات جهت انجام معاینات تخصصی دانش آموزان باکلیه لو) شامل سه اتاق( متر مربع  30سالمت ، فضایی به مساحت حداقل 
  .مورد نیاز اختصاص داده شود 

  :تبصره
  ازدرمانگاههاي دانش آموزي یا فرهنگیان ومراکز بهداشتی درمانی نیز میتوان به عنوان پایگاههاي سالمت براي مدارس همجوار استفاده 

  .کرد
  :30ماده 

  .مترمربع فضاي سبز درنظرگرفته شود/. 5درهرمدرسه باید به ازاءهردانش آموز
  :31ماده 

  .به منظور جلوگیري از ایجاد گردوغباردرمحیط مدرسه، محوطه مدرسه باید با آسفالت یا بتون کف و نظایر آن مفروش گردد
  :32ماده 

  کلیه مراکز آموزشی اعم از پیش دبستان ، دبستان ، مدرسه راهنمایی ، دبیرستان، مراکز پیش دانشگاهی ، مدارس فنی وحرفه اي 
  .ط با آموزش وپرورش وامثال آن مشمول این آیین نامه میباشدوکارودانش مرتب

  :33ماده
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  مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی ازسوي مرکز  13اخذ صالحیت بهداشتی جهت احداث وتاسیس مدرسه طبق قانون ماده 
  .سالمت محیط وکار وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی الزم اجرا  است 

  به تایید وزراي آموزش و پرورش وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی      16/1/84تبصره درتاریخ  25ماده و  33در این آیین نامه
  وریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشوررسید و اجراي آن توسط واحد هاي ذیربط آموزش وپرورش ونظارت برحسن اجراي 

  .بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی است  آن برعهده واحد هاي بهداشتی آموزش و پرورش و وزارت
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  :منابع مورد استفاده 

  آئين كار اصول كلي مكان يابي و تأمين بهداشت ساختمانهاي آموزشي “  ١٣٧٥سال: ايران  ٣٧٦٣استاندارد ملي  -١
 ١كودكان آئين كار اصول شناخت ، مكان يابي و طراحي فضاهاي بازي “  ١٣٧٣سال: ايران  ٣٥٤٦استاندارد ملي  - ٢-٣

  “ساله  ٦تا 
   “ميز و نيمكت مدارس “  ١٣٥١سال: ايران  ٨٢١استاندارد ملي  - ٣-٣
  “ابعاد ميزهاي تحرير“  ١٣٥٣سال: ايران  ٤٠٤استاندارد ملي  - ٤-٣
  “ابعاد صندلي هاي ميز تحرير“  ١٣٥٣سال: ايران  ٦٥١استاندارد ملي  - ٥-٣
  “تجهيزات چوبي كتابخانه“  ١٣٧٥سال: ايران  ٣٧٣٣استاندارد ملي  - ٦-٣
  “چهارپايه مدارس “  ١٣٥٨سال: ايران  ٢٠٣٣استاندارد ملي  - ٧-٣
  “ رخت آويز مدارس “  ١٣٥٨سال: ايران  ١٩١٣استاندارد ملي  - ٨-٣
  “تخته سياه و سبز“  ١٣٧٨سال: ايران  ٩٦٥استاندارد ملي  - ٩-٣
  “روشهاي آزمون –و نفره مدارس ميز و نيمكت د“  ١٣٥٧سال: ايران  ٢٠٣٩استاندارد ملي  -١٠-٣
  “ميز و صندلي كودكستان“  ١٣٥٢سال: ايران  ٩٦٦استاندارد ملي  -١١-٣
  “ميز و صندلي دبير و آموزگار“  ١٣٥٢سال : ايران  ٩٦٧استاندارد ملي -١٢-٣
  “ميز  نقشه كشي مدارس “  ١٣٥٧سال: ايران  ٢٠٣٦استاندارد ملي  -١٣-٣
  “تلوزيون در مدارس “  ١٣٥٨سال: ان اير ٢٠٣٥استاندارد ملي  -١٤-٣
  “بهداشت مدارس“  ١٣٥٩سال: ايران  ٢٠٨٦استاندارد ملي  -١٥-٣
  “مبحث فرار  –اصول طراحي ايمني مدارس در برابر آتش “  ١٣٧٧سال: ايران  ٤٥٧١استاندارد ملي  -١٦-٣
  “روشنايي مدارس“  ١٣٦٣سال: ايران  ١٨٤٨استاندارد ملي  -١٧-٣
تجهيزات و بهداشت  –ساختمان  –آئين كار مكان يابي  –بوفه مدارس “ ١٣٧٦سال: ايران  ٤٠٧٢د ملي استاندار -١٨-٣

  “بوفه مدارس
  “سرويس هاي بهداشتي مدارس“  ١٣٧٦سال: ايران  ٤٠٧٣استاندارد ملي  -١٩-٣
  “ويژگيهاي آب آشاميدني“  ١٣٧٤سال: ايران  ١٠٥٣استاندارد ملي  -٢٠-٣

 ويژگيهاي بيولوژيكي“  ١٣٧٣سال: ايران  ١٠١١استاندارد ملي  -٢١-٣ ١-٤

  
  

  پرسشنامه  بهداشت محيط مدارس
  

آموزشگاه به گونه اي گردد كه اثــر نـامطلوبي   /مدرسهباعث ميشود محيط :  مجموعه اقداماتي است كه -۱سوال 
  درواني و اجـتـمـاعي دانـش آمـوزان بـــر جـاي نـگـذار –بر سالمت جسمي 

  بهداشت جسمي كودكان  -دبهداشت روان   –بهداشت مدارس  ج بسالمت محيط مدارس  –الف 
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  .میشود  طراحی  آن  قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی وضوابط و...................بوفه بهداشتی  بر اساس ماده   -۲سوال 
   هیچکدام   - د377- ج98 - ب13 –الف 

  ؟درنظرگرفته شود چقدر هر نفردانش آموز درکالس حداقل باید  متراژ مناسب براي  - ۳سوال 
  متر مربع  ۱-د-متر مربع ۲ج–مترمربع  25/1بمتر مربع  ۱.۷۵ –الف 

.  
  ؟شده است در کالس شبانه روزي چند نفر در نظر گرفته  براي هراتاق خواب- ۴سوال
  نفره  ۴– دنفره    ۵–جنفره  –۳بنفره ۸ –الف

  متراژ  مناسب براي اتاق خواب آموزشگاههاي شبانه روزي چند متر مربع است - ۵ سوال
  50- د 70-ج100-40ب–48الف 

  درنظرگرفته  می شود........... استاندارد توالت  به ازاء هر دانش آموز   - ۶سوال 
  22 -د-20ج–نفر  40ب70–الف 

  شودمی  درنظرگرفته  ...........به ازاء هر دانش آموز  ستشوییاستاندارد د  -۷سوال  
  100 -د-ج ۸۰-بنفر  60وهر 50–الف 

  .درهرمدرسه به ازاءهردانش آموز  چقدر فضاي سبز درنظرگرفته شود- ۸سوال 
  مترمربع/. 5 حداقل  -د0مترمربع /. 5حداکثر -ج-متر مربع  1.5بمتر مربع  15 –الف 

  درصد میباشد..................میزان رطوبت در کالس   - ۹سوال 
  هیچکدام  -ددر صد  50 -60- جدرصد  20-بدرصد  70–الف 

   است. سانتی گراددرجه حرارت مناسب جهت کالسها بین درجه  -۱۰سوال 
  18- 21- د 16-21- ج- 14-21ب 18-51–الف 
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