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 آموزشی های ساختمان طراحی اصول

 

 انتخاب زمین مدرسه

زمینی که جهت احداث ساختمان مدارس  در نظر گرفته میشود  باید دارای بهترین موقعیت ، محلی از نظر دور بودن از 

های اصلی و پر  سر و صدا و آلودگی هوا و برخورداری کافی از نور آفتاب باشد. این محل بایستی دور از محل خیابان

 رفت و آمد، خطوط راه آهن  و کارخانجات و کانال های فاضالب  قرار داشته باشد

درختکاری در فضای مدرسه از مواردی است که بسیار توصیه میشود.هنگام انتخاب زمین باید توسعه عادی ساختمان 

 مدرسه و جهت آن را کامالً در نظر داشت و پیش بینی های الزم را نمود.

 

 حداکثر مسافت بین محل سکونت دانش آموز و مدرسه

 1جدول شماره

 سطح تحصیلی                                 شرح

اکثر حد

فاصله 

 مدرسه تا 

محل 

 سکونت

 متوسطه راهنمایی دبستان کودکستان

 روستائی شهری روستائی شهری روستائی شهری روستائی شهری
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 تعداد شاگردان در هر کالس

 ) 0جدول شماره(حداکثر تعداد دانش آموزان کالسها با رعایت کلیه اصول آموزشی به  شرح ذیل منظور میگردد.

 

 تعداد شاگردان در کالس سطح تحصیلی

 نفر 52حداکثر کودکستان

 نفر 03-03حداکثر دبستان

 نفر 03-03حداکثر راهنمایی

 نفر 25-03حداکثر دبیرستان

 

 ابعاد کالس درس

متر باشد . برای کالسهایی که از یک طرف نور  طبیعی دریافت میکنند حداکثر  2.5عرض کالسهای درس نباید کمتر از 

متر است. طول  4.2متر است .برای کالسهایی که از دو طرف نور طبیعی دریافت میکنند حداکثر عرض  5.2 عرض

متر باشد. این ابعاد کالسها بیشتر در رابطه با درسهای تئوری دانش  9متر و بیشتر از  3کالس درس نباید کمتر از 

آموزان در نظر گرفته شده و ابعاد و مشخصات کالسهای درسهای عملی در بعضی موارد با توجه به نوع درس  متفاوت 

 میباشد.

 اصول طراحی دبستان

و تحلیل فضاهای مور نیاز و شناخت کامل آن نیازها و نوع طراحی یک دبستان ابتدائی می بایستی پس از تجزیه 

دبستان توسط دانش آموزان انجام میگیرد و پس از برنامه ریزی الزم انجام پذیرد . فضاهای دبستان را فعالیتهایی که در 

 میتوان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

 فضاهای تحصیلی: (1

 اشد.عمولی برای درس در دبستان می بشامل کالسهای م
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 فضاهای تحصیلی ویژه: (2

شامل کالسها مخصوص دانش آموزان عقب افتاده و معلول ، آزمایشگاهها ، و کالسهای نقاشی وهنر ، کتابخانه 

 ردد. و تعداد دانش آموزان  تعیین میگ  مباشد. که ابعاد و اندازه هر یک با توجه به فونکسیون داخل  ها  و ...

 محیط تحصیلی  در فضای آساد: (3

 که به صورت کالس در فضای آزاد ، بدون سقف  و یا سرپوشیده که در مواقع خاص مورد استفاده قرار میگیرد.

 :فضای ورسشی (4

 شامل فضاهای آزاد برای ورزش و بازی و تجمع دانش آموزان و کامالً جدا از  محوطه اصلی مدرسه میباشد.

 فضای اداری و مدیزیت مدارس: (5

اتاق نگهداری اورژانس برای  واتاق بهداشت  ،اتاق تجمع معلمین  ،، ناظم مدرسه شامل اتاق الم برای مدیریت

 دانش آموزان حادثه دیده  میباشد.

 سزویس ها: (6

شامل سرویس های توالت برای دانش آموزان ، محل نگهداری وسایل نظافت، محل وسایل گرمایش ساختمان و 

 محل آبخوری دانش آموزان میباشد

 فضای غذاخوری: (7

صوت یک سالن گروهی  برای غذا خوری  صرف ناهار  دانش آموزان منظور میگردد. در قسمتی  از این به 

فضا محلی برای گرم کردن غذا نیز باید تعبیه شود. ابعاد این سالن با توجه به تعداد دانش آموزانی که ناهار را 

 در  مدرسه میمانند تعیین گردد.

 فضای راه روها: (8

نیاز برای رفت و آمد دانش آموزان  با نقش ارتباطی بین کالسها  به حساب می آیند. در  در واقع مساحت مورد 

مورد نیاز برای فصل گرما و فصل سرما و بارندگی که استفاده از محوطه مدرسه مقدور فضای  این قسمت باید

ای راه رو دبستانها نباشد  در نظر گرفت که سطح آن با توجه به تعداد  کالسها تعیین مگردد. حداقل عرض بر

 متر در  نظر گرفت. 0 متر میباشد و درصورتی که دو طرف  راه رو کالس باشد  عرض را باید 5.2
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 :فضای پارکینگ (9

شامل فضای  مورد نیاز برای پارک اتومبیل مربیان و مدیران  و همچنین اولیای دانش آموزان  و محل  اتوبوس 

 های  سرویس  مدرسه میباشد.

 

 طراحی مدارس ابتدائی در آب و هوای مختلف کشور فرم و سیستم

نظر به تنوع آب و هوای ایران ،روابط و سیستم طراحی ساختمان مدارس نیز با توجه به عوامل اقلیمی هر منطقه متفاوت 

 آن منطقه میباشد.و مختص 

باید حداکثر  استفده از گردش طبیعی هوا در فضاها رعایت شود تا از میزان رطوبت   نواحی مزطوب شمالی ایزان در 

کاسته گردد. سیستم گرمایشی باید طوری باشد  که به کم کردن رطوبت  هوا کمک نماید.ضمناً سقف مدارس  با توجه به 

یا بتنی استفاده شود. استفاده از سقفهای میزان بارندگی شیبدار باشد.حداقل امکان سعی شود از سقفهای آرداواز، سفالی، و 

شیروانی فلزی  در مواقع بارندگی ایجاد سر و صدای زیادی کرده  و در تابستان گرمای بیشتری را به داخل انتقال میدهد 

 و از این نظر نامناسب میباشد.

گرم کردن فضاها بشود.  باید حداکثر استفاده از نور خورشید  برای   مناطق سزدسیز شمال غزبی و شمال شزقی در

 همچنین  سیستم دیوارها  و سقفها باید طوری طراحی شود که از خروج هوای داخل  به خارج جلوگیری نماید

بایستی به منظور  جلوگیری از نفوذ گرمای زیاد ،  : در این مناطق در مناطق گزم و خشک ایزان فضای مدارس

نور و گرمای خورشید به سطوح کمتری دسترسی پیدا کند و پنجره ها  باید فضاهای مختلف را به یکدیگر نزدیکتر نمود تا 

طوری تعبیه شوند که حداالمکان در تابش مستقیم نور آفتاب نباشد. استفاده از سایبان ها در این مناطق بسیار منطقی 

ود.استفاده از درخت در است.ضمناً برای فضای باز محوطه مدرسه باید امکان برخورداری از حداکثر سایه را تأمین نم

 محوطه مدرسه بسیار الزم است.

ساختمان کالسهای مدارس در این نواحی باید به  :فضای مدارس در مناطق گزمسیز و مزطوب جنوب و جنوب غزبی

صورتی قرار  قرار گیرد که از وزش باد استفاده نماید. و سیرکالسیون مناسب برای هوا در داخل کالسها  ایجاد گردد. 

 .این مناطق از اصول طراحی میباشد ردایجاد سایه در فضای آزاد ورزشی و بازی  مدارس 
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* * * * * * * 

متر در نظر گرفته میشود . به طور کلی کالسهای مربعی  0.3 متر و حداکثر 0های مدارس ابتدائی حداقل ارتفاع کالس  

شکل، یا مستطیل شکل و یا چندضلعی  فرم های مناسب برای دبستان هستند ولی در هر صورت باید توجه داشت که فرم 

 .کالسهای طراحی شده  دارای فونکسیون منطقی برای داخل کالسها باشد

نوع مصالح ساختمانی یک  دبستان باید طوری انتخاب گردد که در مقابل آتش سوزی مقاوم باشند . استفاده از وسایل 

 با لوله های ابرسانی و یا سیستم مفصلهای اتوماتیک مواد شیمیایی در ساختمان مدارس ضروری است. آتشنشانی 

در نظر گرفته شود .برای سالن   -متر 1برای هر لنگه  -متر 5درب های ورودی دبستان باید دو لنگه و حداقل عرض آن 

اجتماعات حتماً بایستی درب فرار از آتش سوزی پیش بینی شود و باید کلیه درهای اصلی ورودی و اضطراری ساختمان 

 دبستان  به سمت بیرون باز شوند.
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