
  لتیدو فیت فضاي آموزشی مدارس غیرین ظریشرایط و ضوابط جهت تائید ساختمان و تعحداقل 
  )06/02/99مورخ 117/300(مطابق با دستور العمل اجرایی آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی به شماره  

  موسس محترم  
  با سالم و درود

یین عمل اجرایی آلمطابق با دستور ا(قانون آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی  6ماده نمودن  اجرا براي اداره کل نوسازي مدارس استان یزد 
داراي صالحیت گواهی از سازمان برنامه و از توان و تخصص مهندسین مشاور باید ) 06/02/99مورخ 117/300نامه استقرار مدارس غیردولتی  

نسبت به صدور مجوز اقدام  ذیصالح پس از تائیدیه هاي الزم توسط مشاورینو نموده استفاده هاي آموزشی  ناتمبا تخصص ساخ کشوربوجه 
  نماید.

لذا به جهت تسهیل در روند تآمین فضاي آموزشی و جلوگیري از هرگونه خسارت ناشی از عدم تآیید ساختمان توسط مشاورین محترم، 
ه اقدامی اعم از انعقاد قرارداد اجاره و یا دعوت از مشاور جهت مد نظر آن موسس محترم قرار گرفته و قبل از هرگونموارد ذیل شایسته است 

  .بازدید نکات زیر در انتخاب ساختمان رعایت گردد
  موجود و استیجاريمدارس غیردولتی 

ح احداث ساختمان باید مطابق با ضوابط فنی و ایمنی در چهارچوب آخرین ویرایش مقرارت ملی ساختمان با پروانه ساخت و نظارت کارشناس ذیصال ·
  .شده و همچنین تآییدیه ي پایان کار و یا شناسنامه فنی و ملکی با تائید نظام مهندسی داشته باشد

و  باشند فاقد کد تخریبی باید ، مدارسآموزش و پرورش به استناد از شناسنامه فنی فضا مدارس کشور  متعلق به فضاهاي آموزشی اجاره ي در موردتبصره : 
  .اخذ مجوز اقدام گردد ابتدا طبق دستورالعمل هاي مربوطه مقاوم سازي شده و سپس نسبت  به هستند به مقاوم سازي مندیا ساختمانهایی که نیاز

  دوره هاي تحصیلی مختلف در یک ساختمان با درب ورودي، حیاط، راهرو و سرویس بهداشتی مشترك ممنوع می باشد. با استقرار همزمان مدارس ·
یا دوره تحصیلی ضمیمه در سایر  شکیل دوره پیش دبستانی به عنوان ضمیمه صرفا در مدارس غیر دولتی دوره ابتدایی مجاز است و تشکیل پایه وت ·

  .دوره هاي تحصیلی مجاز نیست
    با نظر مشاورین اعالم می گردد.مدت اعتبار تائیدیه ها بسته به  شرایط فضا هاي موجود  ·

  ضوابط ساختمان:  حد اقل  ·
  )1398معیارها و ضوابط مکانیابی و تخصیص فضاهاي آموزشی سازمان نوسازي مدارس معیارهاي محدودیت هاي حرایم مطابق با جدول پیوست ( .1
  .متر کمتر نباشد 8ز و حداقل گذر معبر اصلی ا بودهمتر 30با طول بیشتر از موقعیت ساختمان نباید در کوچه هاي بن بست  .2
  متر مربع کمتر نباشد. 250زیربنا فضاي آموزشی از حداقل  .3
ها  ویک فضا جهت  فضا جهت سایر اتاق 3و حداقل  در طبقه ي همکف کالس با نور طبیعی و کافی 3فضاي آموزشی باید داري حداقل  .4

  سالن نمازخانه و اجتماعات در نظر گرفته شود. 
  : فضاي آموزشی زیربناییحداقل سرانه  .5

  فضاهاي سربسته کالس:حداقل سرانه 
براي دوره متوسطه دوره و متر مربع  8/1براي دوره متوسطه دوره اول به ازاي هر دانش آموز  و متر مربع 7/1به ازاي هر دانش آموز  براي دوره ابتدایی

  می باشد.نفر   30نفر تا  24حد اکثر تعداد دانش آموزان براي هر کالس از و متر مربع  2دوم به ازاي هر دانش آموز 
  حداقل سرانه فضاي سرباز:

  متر مربع  4براي متوسطه دوره دوم  و متر مربع 3براي دوره متوسطه دوره اول  و متر مربع 2براي دوره ابتدایی به ازاي هر دانش آموز 
  .در نظر گرفته می شودچشمه براي معلمین  1و چشمه  1تعداد چشمه هاي سرویس بهداشتی به ازاي هر کالس  .6



  .مستاجر یا هر شخص دیگري به جزء سرایدار در فضاي آموزشی باید به تایید نوسازي رسیده باشد سکونت .7

     ایمنی: نکاتالزامات مربوط به  ·
  .عدم وجود تغییر ارتفاع در فضاي محوطه (پله ها، تراس ، حوض و باغچه ها) و یا حفاظت بوسیله نرده صورت گیرد .1
  شوفاژ، پکیج یا اسپیلت می باشد. دسیستم گرمایشی استاندار .2
  وجود بخاري گازي، نفتی و پنکه هاي سقفی در مدارس و مراکز آموشی ممنوع می باشد. .3
  و بایستی بر روي پشت بام با تعبیه کانال در سقف صورت گیرد. بوده وجود کولر آبی در محوطه و پشت پنجره ها ممنوع .4
در کالسها ، اتاق ها و سالن ها باید قطع و جمع آوري  انشعاب گاز موتور خانه و آبدارخانه باشد.محل عبور لوله هاي گاز باید از علمک به طرف  .5

  گردد.
  باید داراي درپوش اطمینان باشند. برق  يپریزها .6
  اصالح شود. بایدبرق گرفتگی با احتمال سیم کشی هاي نا مناسب روکار   .7
  .گرددبرچسب محافظت به کمک با  ایمن شده و دارند بایدوریزش شکستن  امکان شیشه هاي بزرگ درب و پنجره ها که .8
  مجهز باشد.و کپسول اطفاء حریق ساختمان آموزشی باید به سیستم اعالم حریق  .9

   باید اصالح گردد. سطوح دیوارها و ستونها لبه هاي تیز و برنده .10

  مدارس غیردولتی احداثی
 و توسعه ي و یا تکمیلمدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی احداث مورد نیاز ، تهیه ي  نقشه هاي آیین نامه استقرار 7مطابق با ماده ·

  بر عهده موسسان می باشد.نیکی و  برقی امعماري، سازه  وتاسیسات مکفضاي موجود، اعم از 
 کل نوسازي مدارس می باشد.  اداره تائید و انطباق نقشه هاي ارائه شده با رعایت کلیه ضوابط به عهده مشاوران و تائید نهایی به عهده ·

  فرآیند نظارت بر روند اجرا  به عهده ي مشاوران و نظارت عالیه توسط اداره کل نوسازي مدارس استان صورت می گیرد. ·
  .سال می باشد 10ي احداثی غیر دولتی اه مدت اعتبار تائیدیه ساختمان آیین نامه استقرار مدارس غیر دولتی 11مطابق با ماده  ·

  

 

در روند انجام کار همکاري  الزم به ذکر استو نکات فوق مورد مطالعه قرار گرفت و در انتخاب ساختمان لحاظ گردید. موارد
  خودداري نمایند.نگردد مشاوران می توانند از همکاري با موسس صورت  انبا مشاورموسسان  طتوسالزم 

  نام و نام خانوادگی مؤسس

  امضا                                                                                                                           
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