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 برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی

 42/9/39آموزش و پرورش تاریخ  عالیشورایجلسه ( 399مصوب نهصدوسی و سومین )

 

های های زیرنظامآموزش و پرورش مبنی بر تصویب برنامهدر اجرای مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین 

عالی آموزش و پرورش، برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری به شرح اصلی سند تحول در شورای

 شود:زیر تصویب و برای اجرا ابالغ می

  :چشم انداز

های نظام تعلیم و رنامهو ب تحقق اهداف، زمینه ساز 4141و مراكز آموزشی و تربیتی در افق  هافضا

گانه های ششآموزان، متناسب با ساحتدانش جمعی نیازهای فردی وتربیت رسمی عمومی و تامین كننده 

 -های معماری اسالمیهویت و ویژگی باتربیت و الزامات برنامه درسی ملی، استانداردهای بین المللی، 

 ،مقاوم اجتماعی محله، امكان دسترسی آسان به محیطیایرانی، دارای ظرفیت باال در تعامالت فرهنگی و 

مجهز به  )تجدیدپذیر( وهای پاك مند از انرژیایمن، با نشاط، دوست داشتنی، دوستدار محیط زیست، بهره

 د.نباشهای نوین بومی برای یادگیری میتجهیزات و فناوری

 اهداف:

براساس ضوابط و استانداردهای  و ورزشی تربیتی ،ساخت، نوسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی  (1

 ،فنی و مهندسی، شرایط اقلیمی، اصول شهرسازی، هماهنگ با معیارها و ضوابط زیست محیطی، فرهنگی

، مقاوم و ایمن در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی با توجه به نیازها، رعایت شرایط و اقتصادی اجتماعی

با تكیه بر فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی و متناسب ، آموزانسنی، جسمی و جنسیتی دانش

 برنامه درسی ملیاقتضائات فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و با 

 ساماندهی فضای كالبدی موجود برای استفاده بهینه از امكانات و منابع (2

یت آن در های مردمی و هداها و نهادهای دولتی و غیردولتی و كمکجذب مشاركت حداكثری سازمان (3

 و ورزشی تربیتی ،سازی و تجهیز و نگهداری فضاهای آموزشیجهت طراحی، ساخت، مقاوم

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

ها، براساس اولویت و ورزشی  تربیتی، تأمین فضا، تجهیزات و فناوری استاندارد كلیه مراكز آموزشی (5

)فاوا( با نگاه كاربردی به فناوری روز با  ضوابط و معیارهای فنی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات

 ای در طراحی و ساخت فضاهاهای بومی و منطقهتكیه بر توانمندی
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ت های ملی با مشاركبه عنوان سرمایه و ورزشی تربیتی، حفظ و نگهداری مطلوب فضاهای آموزشی (6

 آموزان، اولیاء و معتمدین محل عوامل اجرایی ادارات كل، مناطق، نواحی، مدرسه، دانش

براساس برنامه درسی و ورزشی تربیتی ، آموز در فضاهای آموزشیافزایش سرانه فضای فیزیكی دانش (7

تربیتی و  های مختلف آموزشی،سخگویی به ساحتملی و منطبق با استانداردهای جهانی در راستای پا

دستیابی به ابعاد مناسب )سایز و تنوع فضایی( و با تأكید بر توسعه مجتمع های آموزشی و ورزشی و 

 اقتصاد آموزش و پرورش  توجه به اقتضائاتتربیتی با 

 وساز درهای نوین ساختاز فناوری مناسب گیریبا بهرهجویی اقتصادی وری و صرفهش بهرهافزای (8

  و ورزشی تربیتی فضاهای آموزشی و

 مدرسه در تراز سند تحول بنیادین: 

عنوان محیط اصلی تربیت و یادگیری، تجلی بخش تحقق مراتبی از حیات طیبه، كانون عرضه ه مدرسه ب

برخی از باشد. تربیتی و زیستی می هایتعلیم و تربیتی، محل كسب تجربه هایخدمات و فرصت

 تجهیزات و فناوری عبارت است: ،مهم مدرسه از منظر فضا هایویژگی

 آموزی، تعامل آموزان و موثر در بروز خالقیت، مهارتتربیت دانش یادگیری و فرآیندكننده تسهیل

 رشد شخصیت آنان سازنده و

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

 شش گانه تربیتی هایالزم در ساحت هایساز برای كسب شایستگیزمینه 

 جسمی، جنسیتی، سنی  هایطراوت، متناسب با ویژگی آفرین و با، تحركآورزیبا، نشاطداشتنی، دوست

 آموزان و معلمانو روحی دانش

 برای ارتباط موثر با جامعه  مناسب و دارای امكانات و شرایط فرهنگی محله و آموزشی ،كانون تربیتی

 محلی

 حیاط مناسبورزشی و فضای فضای سبز، نمازخانه، كتابخانه، آزمایشگاه، كارگاه،  از برخوردار 

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

  یادگیری و رفع نیازهای علمی، پژوهشی  فرآینددارای امكانات، تجهیزات و لوازم استاندارد برای تسهیل

 مخاطبانو تربیتی 
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  با استفاده حداكثری از مصالح ملی و  ،طبیعی و غیر طبیعیو سوانح مستحكم و مقاوم در برابر حوادث

 من در ایام اضطرار برای كمک رسانی به جامعهی أای و محلمنطقه

 طبیعی و پاك هایكید بر استفاده از انرژیأسیسات مناسب با تأبرخوردار از ت  

 :هاي اجرایی سیاست

سازی و تجهیز فضاهای آموزشی سازی، متناسبطراحی، ساخت، مقاومیابی، مكاناستانداردسازی فرآیند  (1

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

 ایرانی 

 و جمعیتیآموزشی و تربیتی  هایسرزمین و اقتضائات محیط پایدار وآمایش توسعه الگوهای به توجه( 2

 در مكان یابی مدارس و مراكز

صورت ه ( ب 3-3-3-3ملی و ساختار چهار دوره تحصیلی سه ساله )  یتوجه به اقتضائات برنامه درس( 3

 های آموزشی و تربیتیبا اولویت ساخت مجتمع فضاهای مستقل از هم

ایرانی با رعایت الگوهای بومی هر  -یمعماری اسالم آموزشی و تربیتی و احیا هویت بخشی به فضاهای( 4

 منطقه، محرم سازی، همسازی با شرایط اقلیمی

 آموزشی و تربیتی به عنوان كانون تربیتی محله  امكانات از عمومی به فضاها و استفادهتسهیل دسترسی ( 5

و  تربیتی گانهشش هایساحت استلزامات با متناسب تربیتیو آموزشی هایمكان مجموعه ایجاد به توجه( 6

  مجهز به امكانات و تجهیزات موردنیاز

های مردمی و بخش خصوصی و غیردولتی و تنوع بخشی و توسعه استفاده حداكثری از ظرفیت( 7

 مشاركت خیرین و نهادهای دولتی و غیردولتی هایروش

  4مدرسه ایمن هایایمن سازی مدارس و دستیابی به مولفه( 8

گیری از بهره با و مدیریت سبز سازی مصرف انرژیبهینهگرمایشی و سرمایشی و  استانداردسازی سیستم( 9

در فضاهای آموزشی تركیبی و  خورشیدی، باد هایتجدیدپذیر مانند انرژی هایانرژیو نوین  هایفناوری

 تربیتی و

توانمندسازی مجموعه عوامل اجرائی مرتبط با ساخت و ساز اعم از پیمانكاران و ذی نفعان، مهندسان ( 11

 و كارشناسان 

                                                           
 safe school مدرسه ایمن: - 1
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به تحصیل در مدارس خاص و  مشغول ویژه آموزان با نیازهایمتناسب سازی فضاها با شرایط دانش(11

 مدارس فراگیر

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

 ملی یبنیادین و برنامه درس

تجهیز مدارس در  آموزان ایرانیهای دانشرعایت ضوابط و الزامات ارگونومیک و ابعاد و اندازهدر  (13

نوین، مبلمان و تجهیزات، متناسب با شرایط جسمی، روحی و جنسیتی  هایموجود و نوساز به فناوری

  آموزاندانش

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

 كالبدی 

 : 2به شرح ذیل4 و ورزشی تربیتی ،ابعاد و اندازه فضاهای آموزشی رعایت( 15

     مشواركت دسوتگاه هوا و    جلوب   با توجه به اقتضائات آمایش سرزمین و تحووالت جمعیتوی و بوا

 هوای معبا اولویت احداث مجتبرای ساخت مدارس جدید، نهادهای ذیربط، زمین مناسب و بزرگ 

 3كوچوک  هوای از سواخت مودارس در زموین    مین شود و تأ ،به ویژه در شهرها ، آموزشی و تربیتی

 خودداری شود.

    در مجمووع بوه تعوداد     مدرسه در هر دوره تحصیلی حداقل باید دو كالس در هور پایوه تحصویلی(

 داشته باشد.كالس(  6حداقل 

  دو  ،دو دوره ابتودایی  ،)دوره پیش دبسوتانی  تحصیلی هایبا تركیب دورهمجتمع آموزشی و تربیتی 

  .شودتشكیل می دوره متوسطه(

   ( و  دانوش  484-014با تمهید مقدمات الزم برای تبدیل مدارس موجود به مدارس متوسط ) آمووز

 1.آموز ( اقدام شوددانش 014بیش از )    بزرگ

 
 
 
 
 

                                                           
 School Size : اندازه مدرسه - 1
 غیردولتی الزامی است.رعایت ابعاد و اندازه های مذکور، در طراحی و ساخت تمام مدارس اعم از دولتی و  - 2
 اندازه و ابعاد زمین بر اساس استانداردهای مصوب سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس کشور - 3
 ساخت و تجهیز مدارس روستایی، عشایری و مناطق کم جمعیت، متناسب با امکانات و شرایط، تمام یا برخی از موارد فوق اجرا خواهد شد. در طراحی، - 4
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 و ورزشی تربیتی فضاهاي آموزشی، هاياستاندارد

 1سرانه فضاهاي آموزشی و تربیتیمتوسط  – 1جدول شماره 

  

 دوره اول متوسطه  دوره دوم ابتدایی  دوره اول ابتدایی 
دوره دوم 

  2متوسطه

15- 6 

کالسه 

 شهري

6 - 

کالسه 1

 روستایی

15- 6 

کالسه 

 شهري

6 - 1 

کالسه 

 روستایی

15- 6 

کالسه 

 شهري

کالسه  3

 روستایی

15- 6 

 کالسه 

 شهري  

ظرفیت دانش آموزان در کالس 

 درس
34 48 34 48 34 21 30 

 1260 72 1260 378 1260 378 1260 کل دانش آموزان

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

27/4 سرانه فضاي پرورشی  0/64 11/4  0/64 64/4  3/08 64/4  

 1/16 _ 1/16 _ 0/96 _ 0/96 سرانه فضاي ورزشی سرپوشیده

28/4 سرانه فضاي اداري  37/4  28/4  37/4  34/4  0/39 33/4  

26/4 سرانه فضاي خدماتی و پشتیبانی  23/4  26/4  23/4  22/4  16/4  22/4  

سرانه فضاي سرپوشیده موجود در 

 محوطه
04/4  71/4  04/4  71/4  07/4  00/4  07/4  

43/0 سرانه فضاي خالص   28/1  66/0  28/1  6/26 82/8  38/6  

42/2 2/43 سرانه فضاي ارتباطی و زیر ساخت  14/2  42/2  2/66 70/3  74/2  

46/7 سرانه فضاي ناخالص   14/6  47/8  14/6  41/2  07/42  44/2  

03/3 2/14 سرانه محوطه باز  14/2  03/3  30/3  14/1  4/32 

 7/68 در شهرهاي درجه یک زمینسرانه 
8/63 

8/04 
8/63 

8/17 
16/97 

8/51 

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

 

 زمایشگاه + اتاق سمعی بصری + اتاق رایانه(آ كارگاه ها + كالس +عبارت است از ) فضاي آموزشی 

  اتاق بهداشت +  + + سالن اجتماعات كتابخانه + نمازخانه عبارت است از )اتاق پرورشی + پرورشیفضاي

 (آموزی )اتاق بسیج(دانش هایتشكل+ اتاق اتاق مشاور

                                                           
کالسه در دوره اول متوسطه ضوابط، برنامه فیزیکی و سرانه های فضاهای مدارس شهری مالک عمل  سهکالسه در دوره ابتدایی و همچنین باالتر از  ششدر مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس باالتر از  - 1

 خواهد بود.
ابط، برنامه فیزیکی و سرانه های فضاهای مدارس شهری مالک عمل خواهد بود. بدیهی است حداقل تعداد کالس در دوره دوم در مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس برای  دوره دوم متوسطه، ضو - 2

 کالس می باشد. ششمتوسطه، 
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 عبارت است از )اتاق مدیر + اتاق معاون آموزشی + اتاق معاون فناوری + اتاق معاون اجرایی  فضاهاي اداري

 )بایگانی( + اتاق استراحت معلمان + مالقات والدین + اتاق چاپ و تكثیر(

 سرویس بهداشتی معلمان + آبدارخانه + انبار وسایل شستشوعبارت است از ) فضاهاي خدماتی و پشتیبانی        

 )تی شور( + انبار وسائل وتجهیزات مستعمل + انبار وسائل اداری + اتاق تأسیسات + اتاق برق(

 آموزان + آبخوری دانشعبارت است از )سرویس بهداشتی دانش فضاهاي سرپوشیده موجود در محوطه

   سر درب ورودی + پایگاه تغذیه )بوفه( + سرایداری(آموزان + 

 درصد فضای خالص  30تا  20باتوجه به شهری یا روستایی بودن و همچنین اقلیم منطقه بین  فضاي ارتباطی

 شود.محاسبه می

 درصد جمع فضاهای خالص و  46تا  41 با توجه به شهری یا روستایی بودن مدرسه بین فضاي زیرساخت

 شود.به می ارتباطی محاس

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

 پاركینگ(

 

 سرانه و مساحت کالس درس مدارس  - 2جدول شماره 

دوره 

 ابتدایی

ظرفیت 

 کالس

 مساحت کالس سرانه کالس

 دوره دوم دوره اول دوره دوم دوره اول

-24 شهري
30 

1/70 1/75 40/8 42 

 36 2 18 روستایی

 

 مساحت کالس سرانه کالس ظرفیت کالس دوره اول متوسطه

 43/20 1/80 30-24 شهري

 43/20 1/80 24 روستایی

 

 مساحت کالس سرانه کالس ظرفیت کالس دوره دوم متوسطه

 48 2 30-24 شهري

 _ _ _ روستایی
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 تربیتیفضاهاي آموزشی و ظرفیت سرانه و  - 3جدول شماره 

 دوره ها فضا

 ظرفیت سرانه

 دوره دوم دوره اول
دوره اول 

 شهري

دوره اول 

 روستایی

دوره دوم 

 شهري
 دوره دوم روستایی

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

 24 30-24 24 30-24 _ 3 طهمتوس 

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

 24 30-24 24 30-24 3/2 2/55 متوسطه

سایت کامپیوتر و 

 سمعی بصري

 18 30-24 18 30-24 2/02 ابتدایی 

 24 30-24 24 30-24 2/55 متوسطه 

 نمازخانه

 0/8 ابتدایی 

یک دوم 

ظرفیت 

 مدرسه

_ 

دو سوم 

ظرفیت 

 مدرسه

_ 

 0/9 متوسطه

دو سوم 

ظرفیت 

 مدرسه

دو سوم 

ظرفیت 

 مدرسه

دو سوم 

ظرفیت 

 مدرسه

_ 

 کتابخانه 

آموزان یوک كوالس   خانه كتابخانه برای استفاده همزمان دانشظرفیت قرائت 1/8 1/6 ابتدایی 

باشد و ظرفیت كتواب بورای كتابخانوه حوداقل بوه ازای هور       نفر می 34-21

 می باشد. جلد كتاب40آموز دانش
 2 متوسطه 

 سالن اجتماعات
 ¼ ابتدایی 

 آموزان یک مدرسهنصف دانش
 1/6 متوسطه

سالن چند منظوره 

 )روستایی(

 0/8 ابتدایی

_ 

آموزان دانشكل

 _ مدرسه
 آموزان مدرسهدانشكل

 - - - متوسطه

شش متر مربع برای مسئول مشاوره و به ازاء  ابتدایی  اتاق مشاوره

متر مربع  1/4تعداد مراجعه كنندگان 

 نفر مراجعه همزمان( 6)حداكثر 

 متوسطه _

 اتاق پرورشی

 فضاي اداري

شش متر مربع برای هر كارمند و به ازاء  ابتدایی 

همزمان به آن فضا تعداد مراجعه كنندگان 

 متر مربع به سطح آن افزوده می شود.8/4

_ 
 متوسطه

 اتاق بهداشت 
با  متر مربع و 88/44با یک تخت، فضایی با  ابتدایی 

 متر مربع 11/43دوتخت، فضایی با 

كالس، اتاق بهداشت دوتخته در نظر گرفته می  42در مدارس باالتر از 

 متوسطه شود.

 فضاي سبز
 ابتدایی 

  متر مربع به ازاء هر دانش آموز 0/4
 متوسطه

فضاي بازي و 

 ورزش

 136 444 ابتدایی 
 نفره پیش بینی شده است. 21سطح الزم برای بازی یک كالس 

 589 360 متوسطه

 

 

 



 

8 

 تعداد طبقات ساختمان مدارس - 4جدول شماره 

 

 و تربیتی آموزشی هاي مجتمع سرانه و ها کاربري سطوح  -5 شماره جدول

 
 
 
 
 

   

ف
ردی

 

 شرح فضا

 مشخصات فضا

 توضیحات

 076)  4تیپ 

+ دو  نفره

 ای(دوره

 نفره 861) 2تیپ 

 ای (+ سه دوره

) مركز محله  3تیپ 

+ سه  نفره 132

 ای(دوره

 2mمساحت  2mمساحت  2mمساحت 

1 
مجموعه 

 مساحت خالص
81/1384 28/0272 41/1347 

* مساحت زمین مورد 

حداقل زمین الزم نیاز 

های مجتمع برای احداث

آموزشی و مراكز 

 باشد.می آموزش محله

 

 %48* فضاهای ارتباطی 

فضای خالص درنظر 

 گرفته شده است.

 

* فضای زیر ساخت 

فضاهای خالص  42%

 درنظر گرفته شده است.

2 
میانگین سرانه 

 خالص
6/7 91/6 99/9 

 46/777 4470 73/788 فضاهاي ارتباطی 3

4 
فضاي 

 زیرساخت
16/624 67/810 22/644 

5 

مجموعه 

مساحت 

 ناخالص

43/0724 20/7822 32/0740 

6 
میانگین سرانه 

 ناخالص
15/11 13/9 2/13 
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و تربیتی هاي آموزشیسطوح محوطه باز  مجتمع -6جدول شماره   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ف
ردی

 

 شرح فضا

 مشخصات فضا

نفره+ دو  576)  1تیپ  مالحظات

 2mدوره اي(

نفره+  864) 2تیپ 

 2mسه دوره اي(

 432) مرکز محله  3تیپ 

 2mنفره+ سه دوره اي(

1 

یی
دا

وابت
ی 

تان
بس

ش د
 پی

ره
دو

 

دبستانی و بخش پیش

 و دوم هاي اولکالس
392 2/531 - 

 

* ظرفیت تعداد پاركینگ 

مورد نیاز هر تیپ با توجه 

پرسنل هر  %14به ظرفیت 

بخش محاسبه گردیده 

 است.

 

و  سوم وچهارم بخش 2

 پنجم ابتدایی
6/451 4/612 - 

 - 114 98 بخش مشترك 3

 - 6/1247 6/941 جمع بخش 

4 

وم
و د

ل 
 او

طه
وس

 مت
ره

دو
 

 82/858 82/858 55/678 بخش متوسطه اول

 2/1233 2/1233 8/1136 بخش متوسطه دوم 5

 51 51 51 بخش  مشترك 6

 
 12/2142 12/2142 35/1765 جمع بخش

محوطه باز بخش مدیریت و فضاهاي  7

 عمومی
2297 3111 3111 

 5242 62/6489 9/5113 جمع کل محوطه باز 8

 2/2282 18/3157 41/2316 سطح اشغال بنا در شهرهاي درجه یک 9

10 
جمع کل زمین موردنیاز براي شهرهاي 

 درجه یک
31/7321 8/9646 2/7524 

 41/17 16/11 7/12 یک سرانه زمین براي شهرهاي درجه 11

 5242 62/6489 9/5113 جمع کل محوطه باز 12

 6/2852 47/3946 51/2895 سطح اشغال بنا در شهرهاي درجه دو 13

14 
جمع کل زمین مورد نیاز براي شهرهاي 

 درجه دو
45/7899 19/11436 6/8194 

 73/18 17/12 71/13 سرانه زمین براي شهرهاي درجه دو 15
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 ايفنی و حرفه هايمتوسط سرانه فضاهاي هنرستان – 7جدول شماره 

  

سه  هايانواع هنرستان

 ايرشته

پنج  هايانواع هنرستان

 ايرشته

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

 حداكثر حداقل حداكثر حداقل آموزان در کالس درسظرفیت دانش

25 30 25 30 

 450 375 270 225 کل دانش آموزان

 415 250 میانگین کل دانش آموزان

 10 11 سرانه فضاي خالص 

 14 14 سرانه فضاي ناخالص 

 15 15 گرم( هايناخالص ) در اقلیم سرانه فضاي

 6 6 سرانه فضاي باز

) بر اساس حداقل سرانه زمین به ازاء هر هنرجو 

 فضای باز مورد نیاز(
16 22 

 
 

 پنجحداكثر با حداكثر سه رشته و دیگری با فنی و حرفه ای دو تیپ كلی هنرستان یكی  هایدر هنرستان 

های ها و آزمایشگاهبهینه از كارگاه ترین شرایط برای استفادهمناسبكه  .رشته درنظر گرفته شده است

 باشد.می ایپنج رشتهتخصصی 

 7به  های سبک و سنگین(ها و كارگاهاز نظر فضاهای بسته غیرمشترك )آزمایشگاهتوان میها را هنرستان 

 بندی نمود:به شرح زیر طبقه 4نوع

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

، «ناوبری»، «دریاییمخابرات»، «الكتروتكنیک»، «الكترونیک»صنعت همچون  های زمینهبرخی رشته :2نوع 

 های سبک هستند.ها و كارگاهكه فقط واجد آزمایشگاه« صنایع شیمیایی»

، كه «مكانیک خودرو»، «صنایع فلزی»، «تأسیسات»، «ساختمان»های زمینه صنعت همچون برخی رشته :3نوع 

 های سنگین هستند.ها و كارگاهفقط واجد آزمایشگاه

، «متالورژی»، «نساجی»، «سرامیک»، «مكانیک موتورهای دریایی»های زمینه صنعت همچون برخی رشته :4نوع 

های سبک و ها و كارگاه، كه واجد آزمایشگاه«كشی عمومینقشه»، «ب و كاغذچو»، «ساخت و تولید»، «چاپ»

 سنگین هستند.

                                                           
در نظر گرفته  "چاپ دستی"ت مربوطه تأسیس گردند و نیز های تخصصی بهتر است همجوار معادن و کارخانجاها و کارگاهکه به دلیل آزمایشگاه "سیمان"و  "معدن"های بندی رشتهدر این تقسیم - 1

 اند.نشده
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 كه فقط واجد آزمایشگاه و كارگاه سبک هستند.« بدنیتربیت»های زمینۀ خدمات غیر از كلیۀ رشته :5نوع 

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

های سبک و سنگین و زمین زراعی و ها و كارگاههای زمینۀ كشاورزی كه واجد آزمایشگاهكلیۀ رشته :7نوع 

 باغی هستند.

 :فضاهاي آموزشی، تربیتی و ورزشی هايتدوین استاندارد

ه فضاهای وزارت آموزش و پرورش موظف است ضوابط، معیارها و استانداردهای طراحی كلی -1

های آموزشی و بستانی، ابتدایی و متوسطه، مجتمعپیش د مدارس از جملهآموزشی، تربیتی و ورزشی 

دانش، مدارس با نیازهای ویژه )استثنایی(، مدارس با ای و كاروهای فنی و حرفهتربیتی، هنرستان

روزی، شبانه مدارس درخشان، نمونه دولتی و مدارس ورزش(، های)استعداد نیازهای خاص

آموزی، دانش هایآموزی، موزه و نمایشگاه علم و فناوری، دارالقرآن، اردوگاهسراهای دانشپژوهش

ورزشی، فضاهای  هایپرورش فكری كودكان و نوجوانان، سالن هایفرهنگی، كانون هایكانون

ل و متناسب با جداول فوق و رعایت اصو آموزی رادانش هایورزشی روباز، استخر و ورزشگاه

تهیه و به تصویب كمیسیون اقتصاد و منابع فیزیكی شورای عالی  ظرف مدت دو سال ضوابط ذیربط

 صالح برساند.آموزش و پرورش و سایر مراجع ذی

و سایر مراكز  غیردولتی ضوابط خاص مدارس در صورت نیاز، وزارت آموزش و پرورش موظف است -2

 حداكثر ظرف مدت یکضوابط مصوب مدارس دولتی،  را متناسب باغیردولتی آموزشی و پرورشی 

 .عالی آموزش و پرورش برساندو به تصویب شورایتدوین  سال

یک سالن  ،دهیفاقد سالن ورزشی سرپوش كالس 6دارای چندین مدرسه زیر روستایی  اطقمندر  -3

، با حداقل با اولویت مدارس دخترانهورزشی سرپوشیده به صورت مستقل و یا در یكی از مدارس، 

 .احداث شودابعاد سالن تیپ پنج و حداكثر تیپ سه، 

، یک سالن ورزشی های درسكالسشهری، با توجه به تعداد، نوع و جمعیت كل مدارس و  مناطقدر  -4

صورت مستقل و یا در یكی از سرپوشیده، با حداقل ابعاد سالن تیپ دو و حداكثر تیپ یک، به 

 یه مدارس منطقه/ ناحیه و همچنین ساكنان محله، در نظر گرفته شود.، با امكان استفاده برای كلمدارس

 

 

 

 :یابیمکان

 تربیتی ،یابی فضاهای آموزشیاست در مكان موظفكشور مدارس  ، توسعه و تجهیزسازمان نوسازی -1

ضمن رعایت اصول فنی و مهندسی با توجه به تحوالت جمعیتی و پراكنش فضاهای  ،و ورزشی
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و محیطی، شعاع دسترسی، اقلیم و ظرفیت  هایو با رعایت ضوابط و اصول همجواری، ویژگی موجود

 زمین مناسب را انتخاب نماید. و سایر نهادها، با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش

توسط خیرین و نیكوكاران، جدید  در تخریب و بازسازی مدارس موجود و نیز احداث مدارس  -2

 هایالمقدور باید از ساخت مدارس در زمینزمین و فضا الزامی است و حتیارد سرانه رعایت استاند

 شود.كوچک جلوگیری 

وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت یكسال طرح ساماندهی مدارس موجود را به   -3

وری، تهیه و به منظور كاهش تعداد مدارس با رویكرد ایجاد مدارس متوسط و بزرگ و افزایش بهره

 عالی آموزش و پرورش برساند.شورایتصویب 

 

 :و ورزشی تربیتی هیزات آموزشی،تج

موظف است با همكاری  (ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامهوزارت آموزش و پرورش ) -1

ضوابط و استانداردهای تجهیزات، مواد ، و سازمان ملی استاندارد ایران ذیربط هایواحد ها وسازمان

را حداكثر ظرف مدت  ملی مبتنی بر اقتضائات برنامه درسی و ورزشی تربیتی آموزشی، هایو فناوری

 آوری نماید.روزمبنای عمل قرار دهد و ساالنه آن را بهو  تدوینپس از ابالغ این مصوبه یک سال 

تهیه، برای  ،كیفیت كنترلایجاد مركز تخصصی وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به  -2

اقدام نموده و از ظرفیت  بر اساس استانداردها تجهیزات، مواد و فناوری آموزشی استقرار و پایش

 بخش غیردولتی حداكثر استفاده را به عمل آورد.

بیتی، امكانات، های ترتحقق اهداف ساحت به منظوروزارت آموزش و پرورش موظف است  -3

مراكز آموزشی، تربیتی و و ها را برای مدارس های مناسب در تمام ساحتتجهیزات و فناوری

تهیه و تحویل ادارات آموزش و مین و توزیع، با رعایت اصل عدالت در تأ، نوساز و موجود ورزشی

 پرورش دهد.

الزامات  ،آموزانوزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تأمین و حفظ سالمت دانش  -4

 را هانآ زات آموزشی و چیدمانفضا، تجهی بهداشتی و استانداردهای ارگونومیكی مربوط به طراحی

-و نظارت كندرعایت  ،شودكه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تدوین و صادر می

 عمل آورد.ه های الزم را بر حسن اجرای این مصوبه ب

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

 خواهد بود.و محصوالت داخلی و بومی 

 

  :هاي اطالعات و ارتباطات )فاوا(فناوري
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همزمان موظف است  (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشوروزارت آموزش و پرورش ) -1

فناوری اطالعات و  هایتأمین تجهیزات و زیرساختنسبت به وزشی و تربیتی با تحویل فضاهای آم

 اقدام نماید.مصوب استانداردهای  ارتباطات بر اساس

های فناوری تقا و توسعه تجهیزات و زیرساختوزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ار -2

طی برنامه ششم توسعه اقدام  ،بر اساس استانداردهای مصوب ،موجودمدارس اطالعات و ارتباطات 

 نماید.

با همكاری  موظف است( آموزشی ریزیسازمان پژوهش و برنامهوزارت آموزش و پرورش ) -3

زاری، افافزاری، سختنسبت به تهیه و تدوین استانداردهای نرمربط، ذی هایها و نهادسازمان

مبتنی بر برنامه  ،سمدارنیاز موردالكترونیكی محتوای  ت و ارتباطات وهای فناوری اطالعازیرساخت

 .نماید اقدامغیردولتی و دولتی  با استفاده از ظرفیت بخش ،ملی درس

وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به  -4

اس ایمنی و كنترل از راه دور مدارس براس هایفناوریاجتماعی و  هایامنیت فضای مجازی و شبكه

 .روز اقدام نماید هایتكنولوژی

 

 : و تعمیر مدیریت نگهداري

موظف است پس از  (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور) وزارت آموزش و پرورش -4

ساخت، تكمیل و تجهیز مدارس، آنها را به عنوان امالك دولتی، طی انجام مراحل قانونی و رسمی با نظارت 

 ربط دهد.اداره كل آموزش و پرورش استان، تحویل رئیس آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه ذی

مدارس و مراكز آموزشی و  ادارات آموزش و پرورش مناطق/ نواحی موظفند در زمان انتصاب مدیران -2

تربیتی، ساختمان و تجهیزات موجود را به عنوان امالك و اموال دولتی طی انجام مراحل قانونی و رسمی از 

 مدیر قبلی تحویل گرفته و به مدیر جدید تحویل دهند.

 با وزارت آموزش و پرورشو ورزشی تربیتی  ،مسئولیت نگهداری فضاها و تجهیزات آموزشی -3

باشد كه برای انجام این مأموریت، باید ساز و كارهای الزم )از جمله ساختار اداری، نیروی می بردار()بهره

 انسانی، منابع مالی( را با هماهنگی مراجع ذیربط تدارك نماید.

برعهده ادارات آموزش و  و تجهیزات تربیتی مدارس و فضاهای آموزشی و 4مسئولیت تعمیرات جزئی -1

سپاری، از پیمانكاران مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز ه برای انجام آن با برونباشد كپرورش می

 مدارس كشور استفاده خواهند كرد.

                                                           
یتی را مشخص و تدوین نموده و آن را به وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( موظف است نوع نگهداری و تعمیرات جزئی و اساسی فضاهای آموزشی و ترب -2و1

 ها ابالغ نماید.ارات کل نوسازی مدارس استانادارات کل آموزش و پرورش و اد
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و ورزشی برعهده سازمان نوسازی،  تربیتیفضاهای آموزشی، مدارس و  4مسئولیت تعمیرات اساسی -0

 باشد.توسعه و تجهیز مدارس كشور می

نجام تغییرات اساسی در فضای فیزیكی مدارس و مراكز آموزشی، ، باید ادر صورت نیاز و ضرورت تبصره:

تربیتی و ورزشی توسط ادارات آموزش و پرورش با موافقت و هماهنگی ادارات كل نوسازی، توسعه و 

 ها صورت پذیرد.تجهیز مدارس استان

و مراكز آموزشی،  پیمان، در مدارسعمومی ط مسئولیت تعمیر و رفع نواقص ناشی از عدم رعایت شرای -6

به مدت یک سال بر عهده پیمانكار است كه نظارت آن برعهده سازمان نوسازی،  نوساز تربیتی و ورزشی

ی كه توسط كاربران در هایتأمین هزینه تعمیر آسیببدیهی است  باشد.توسعه و تجهیز مدارس كشور می

 .باشدپرورش میشود برعهده آموزش و این مدت وارد می

ای استانی، سرمایه هایای و بودجه تملک داراییاز سرجمع هزینه ،و تعمیر نابع الزم برای نگهداریم -7

  شود.می ملی و مشاركتی وزارت آموزش و پرورش تأمین

فهرست وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور( موظف است  -8

و  كند تدوینماه  3ظرف مدت را  فضاهای آموزشی و تربیتی تعمیر ( نگهداری ولیستفرم چک بازبینی )

ادارات آموزش و  ختیار، در امدارس و مراكزمدیران كنترل فضاها، تجهیزات و تاسیسات توسط آن را جهت 

 قرار دهد.پرورش 

اخذ  جهت را وزارت آموزش و پرورش )معاونت حقوقی و امور مجلس( موظف است اقدامات الزم -2

 در اختیار دارد اما سند آنكه فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی  برای های قانونی نگهداری و تعمیرمجوز

 انجام دهد. ،باشدوزارت آموزش و پرورش نمی متعلق به

 

 

 
 

 

 برنامه زیرنظام:

نظام مستقیم با زیرراهكار به صورت  2راهكار سندتحول بنیادین آموزش و پرورش، تعداد  434از مجموع 

-4، )(2-2، )(6-6)(، 6-3) ،(6-4راهكارهای ) :فضا، تجهیزات و فناوری مرتبط است كه عبارتند ازتامین 

                                                           
 

 



 

15 

بینی شده است كه برنامه پیش 33( كه برای تحقق این راهكارها، 24-2( و )4-47)(، 3-41)، (2-41، )(41

 عملیاتی شوند.هفتم توسعه كشور باید  در طول برنامه ششم و

 

 فضا،تجهیزات و فناوريتأمین زیرنظام  هايبرنامه

 عمومی وتربیت رسمی تعلیمفرآینددر یادگیري هايمحیط به بخشی تنوع 6هدف عملیاتی  

 6 -1راهکار شماره 
 کتابخانه، قبیل از) مدرسه سطح در پرورش و آموزش منابع و اطالعات واحد سازي غنی و توسعه ایجاد،

 (ارتباطات و اطالعات ملی شبکه کارگاه، و آزمایشگاه

 عناوین برنامه ردیف

 

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

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

 مصوب

3 
الزم برای واحد اطالعات، اتصال منابع اطالعاتی به یكدیگر و اتصال  هایها و زیرساختایجاد و فراهم نمودن سامانه

 كلیه مدارس به شبكه اینترانت

4 
بر اساس ضوابط  با اقتضائات واحد اطالعات و منابع توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و تربیتی موجود ،متناسب سازی

 مصوب

5 
با مشاركت والدین و سایر نهادها با اولویت دوره متوسطه  ملیتأسیس و تجهیز كتابخانه آموزشگاهی مطابق با استاندارد 

 ربطهای ذیو دستگاه

 ربطهای ذیبا مشاركت والدین و سایر نهادها و دستگاهدوره ابتدایی در تأسیس و تجهیز كتابخانه كالسی  6

 6 -3راهکار شماره 
 فراهم منظور به کشور، توسعه ششم برنامه پایان تا هاازشهرستان هریک در وفناوري علم نمایشگاه و موزه ایجاد

 درسی کتب آموزشی محتواي کردن ترعینی و آموزاندانش فزونتر تجربه و مشاهده زمینه آوردن

 عناوین برنامه ردیف

1 
ین نامه های مرتبط با طراحی، بخشنامه ها و آیها، دستورالعمل ضوابط، استانداردها،تهیه و تدوین برنامه فیزیكی، 

 ساخت و تجهیز موزه و نمایشگاه علم و فناوری

2 
و با مشاركت  های بزرگها و شهرستانبا اولویت مراكز استان ، ساخت و تجهیز موزه و نمایشگاه علم و فناوریطراحی

 و موسسات خیریه هادولتی و غیردولتی و شهرداریها، نهادهای سایر دستگاه

3 
و  آموزشی و تربیتی موجود با انجام تغییرات الزم هایایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری و تجهیز آن در ساختمان

 و موسسات خیریه هاو شهرداری بخش غیردولتی ،استفاده از مشاركت سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی

 6 -6شماره راهکار 

 عمومی، هايفرهنگ،کتابخانه هاي خانه ها، اردوگاه سراها،پژوهش مانند یادگیري هاي محیط از ايشبکه ایجاد

 برقراري و مشابه مراکز سایر و هاورزشگاه کارآفرینی، مراکز فناوري، و علوم تخصصی هايموزه و هانمایشگاه

 ها دستگاه سایر همکاري با مدرسه محیط سازيغنی اصل رعایت با ها،محیط این با مدارس اثربخش تعامل

 عناوین برنامه ردیف
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1 

با طراحی، مرتبط های تحقیقاتی ها و طرحنامهها، آیینتهیه و تدوین برنامه فیزیكی، ضوابط، استانداردها، دستورالعمل

های پرورش فرهنگی تربیتی،كانونهای ها، كانونسراها، اردوگاههای یادگیری مانند پژوهشساخت و تجهیز محیط

های ورزشی، استخر و های تخصصی علوم و فناوری، سالنها و موزهفكری كودكان و نوجوانان، دارالقرآن، نمایشگاه

 آموزی، فضاهای ورزشی روباز با محوریت برنامه درسی ملیهای دانشورزشگاه

2 

ها، سراها، اردوگاههای یادگیری مانند پژوهشسازی محیطسازی و مقاومطراحی، ساخت، توسعه، تجهیز، متناسب

ای از برای ایجاد شبكه بر اساس اصول و ضوابط ارگونومیکهای تخصصی علوم و فناوری ها و موزهنمایشگاه

 های یادگیریمحیط

 های یادگیری با یكدیگر و مدارسای محیطبرقراری ارتباط شبكههای الزم فناوری برای ایجاد زیرساخت 3

4 
ها و منابع با ساماندهی و متناسب سازی فضاها و امكانات موجود با محوریت مدرسه برای استفاده بهینه از ظرفیت

 های دولتی و بخش غیردولتیمشاركت سایر دستگاه

 عمومی رسمی تربیت تعلیم و در غیردولتی و عمومی بخش مؤثر و سهیم ارکان مشارکت جلب 9هدف عملیاتی

 9 -2راهکار شماره 

 قبیل از سازمدرسه خیرین و واقفین مشارکت سطح مستمر ارتقاي و حفظ براي مناسب سازوکارهاي ایجاد

 هايهزینه تأمین در دولت مشارکت خیرساز، مدارس مدیریت در آنان مشارکت ایشان، نام به مدارس گذارينام

 مدارس این

 عناوین برنامه ردیف

1 
المللی جهت جذب ساز در سطوح داخلی و بینایجاد سامانه اطالع رسانی مشاركت خیرین و شبكه خیرین مدرسه

 های نقدی و غیر نقدیاعضای جدید و دریافت كمک

 سازتدوین و اجرای ساز و كارهای اثربخش برای شناسایی، جذب و نگهداشت خیرین مدرسه 2

3 
دولتی در ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی و های دولتی و غیرایجاد و تقویت راهكارهای مشاركت دولت و سایر نهاد

 تربیتی 

4 
ساز در مدیریت مدارس خیرساز از قبیل ساز و كارهای مناسب برای افزایش سطح مشاركت خیرین مدرسه تدوین

 طرح هیأت امنایی كردن مدارس 

 14هدف عملیاتی
 و ایرانی  اسالمی فرهنگ اقتضائات و آموزاننیازهاي دانش و هاویژگی با تربیتی فضاهاي سازيمتناسب و ایجاد

 جغرافیایی و اقلیمی، فرهنگی شرایط

 14 -1شماره راهکار

 جمعیتيی،  تحيوتت  تربیتيی،  استانداردهاي درسی، برنامه اقتضائات با متناسب تربیتی فضاهاي ساخت و طراحی

 آموزشی تجهیزات و ساخت نوین هايفناوري از استفاده بر تأکید با اقلیمی شرایط و معماري و شهرسازي اصول

 اسالمی معماري و طراحی در نمازخانه محوري نقش به ویژه توجه و رانیای -ی اسالم معماري الگوي رعایت و

 عناوین برنامه ردیف

1 

های تحقیقاتی مرتبط با طراحی، ساخت و تجهیز ها طرحدستورالعملو  تدوین و به روز آوری ضوابط، استانداردها

 اصول جمعیتی، تحوالت تربیتی، استانداردهای درسی، برنامه اقتضائات با متناسبفضاهای آموزشی و تربیتی، 

  اقلیمی شرایط و معماری و شهرسازی

 ایرانی  -معماری اسالمی هایالگوها و شاخص و پیاده سازی تدوینهویت بخشی به فضاهای آموزشی و تربیتی با  2
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3 
سازی فضاهای آموزشی و تربیتی با رویكرد هویت بخشی به فضاهای تربیتی و تجهیز و متناسبطراحی، ساخت، 

 برداریپذیری در بهرهبا رویكرد انعطاف ساخت نوین های فناوریو  ایرانی -رعایت الگوی معماری اسالمی

 14 -2راهکار شماره
 بر تأکید با آموزاندانش جنسیتى هاى تفاوت و ویژه نیازهاى با تربیتى و آموزشى فیزیکی، فضاهاى سازىمتناسب

 محیط در محرمیت احکام رعایت و پوشش و عفاف ایمانی، فرهنگ سازى نهادینه الزامات آوردن فراهم

 عناوین برنامه ردیف

1 
های تحقیقاتی مرتبط با طراحی فضاهای آموزشی، ها و طرحدستورالعملروزآوری ضوابط، استانداردها، تدوین و به

 آموزاندانش و سنی جنسیتی  هایو تفاوت تربیتی و ورزشی با نیازهای ویژه

2 
 و سنی های جنسیتیو تفاوت طراحی، ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با نیازهای ویژه

  آموزاندانش

3 
 و سنی جنسیتی هایو تفاوت سازی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با نیازهای ویژهسازی و مقاومتوسعه، متناسب

 آموزاندانش

 14-3راهکار شماره

 

 تميام  در ورزشى فضاى و سبز فضاى آزمایشگاه، کتابخانه، نمازخانه، مناسب تجهیز و ساخت طراحى، به اهتمام

 تربیت و تعلیم محیط عنوان به مدارس

 عناوین برنامه ردیف

1 

نمازخانه، كتابخانه،  مانندمرتبط با طراحی، ساخت و تجهیز فضاهایی آوری ضوابط و استانداردهای روزبهتدوین و 

 هایورزشی، استخر و ورزشگاه هایاعم از سالن و همچنین پایگاه تغذیه سالم فضای سبز و فضای ورزشی آزمایشگاه،

فرهنگی در مدارس با توجه به اقتضائات فرهنگ اسالمی ایرانی و شرایط اقلیمی،  ، فضاهای ورزشی روباز آموزیدانش

 آموزانو سنی و جنسیتی دانش و جغرافیایی

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

3 

فضای  ه،ا، آزمایشگموجود فاقد نمازخانه، كتابخانه و ورزشی تربیتی ،فضاهای آموزشی و تجهیز متناسب سازیمین، تأ

كید بر جلب مشاركت سایر با تأ و همچنین پایگاه تغذیه سالم پرورشی و مشاوره های، اتاقفضای ورزشی سبز،

  ها و خیرین حقیقی و حقوقیسازمان

 و تجهیز نمازخانه در مدارس موجود  ایجاد 4

 نوین هايفناوري استفاده هوشمندانه از بر تکیه با تربیت و تعلیم فرایند کیفیت ارتقاي 17عملیاتیهدف 

 17 -1راهکار شماره

 بین دیجیتالی شکاف پرکردن اولویت با مدارس در اینترانت ارتباطات و اطالعات ملی شبکه نفوذ ضریب توسعة

 در آموزاندانش و مربیان توسط هوشمندانه و بهینه بردارى بهره براى مناسب وکار ساز ایجاد و آموزشى مناطق

 اسالمی معیار نظام چارچوب

 عناوین برنامه ردیف

4 
تدوین ضوابط و مستندات فنی برای طراحی فضاهای آموزشی و تربیتی با رویكرد اتصال به شبكه ملی اطالعات و 

 نوین هایاستفاده بهینه از فناوری

2 
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و  هایاستاندارد و استقرار نظام پایش شاخص هایتدوین مدل

 موزش و پرورشآپرورش در سطوح استانی، ملی و بین المللی در چهار چوب سند توسعه فاوا در 
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3 

و مناطق  شبانه روزیاتصال كلیه مدارس به شبكه ملی اطالعات و اینترانت با اولویت مدارس توسعه زیرساخت ها و 

 هایتا پایان برنامه ششم توسعه كشور با همكاری و مشاركت دستگاه و با رعایت عدالت تربیتی و عشایری محروم

 ربط ذی

 روش ها و رویه ها و بازمهندسی ساختارها و بازنگري 21عملیاتیهدف

 (آینده سال 51 به ناظر) جمعیتى تحوتت و سرزمین آمایش سامانه اساس بر مدارس یابیمکان نظام استقرار 21 -2راهکار شماره

 عناوین برنامه ردیف

4 
تحوالت  و مبتنی بر آمایش سرزمینو ورزشی تربیتی  ،مكان یابی فضاهای آموزشی هایتدوین شاخص ها و معیار

 جمعیتی 

  و ورزشی تربیتی ،موزشیمكان یابی مناسب فضاها و مراكز آ طراحی و استقرار نظام هوشمند الكترونیكی برای 2

 وری با رویكرد مدارس متوسط و بزرگساماندهی فضاهای آموزشی موجود به منظور تجمیع آنها و افزایش بهره 3

  :استلزامات

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

 فراهمربط ها و مراجع ذیبا مشاركت سایر دستگاهحقوقی، قانونی و مالی آن را  و فناوری، استلزامات

 نماید.  

 های سرآمدشامل اقدامات و فعالیت و عملیاتی وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه اجرایی -2

اجرا در طول برنامه ششم را تنظیم و حداكثر ظرف مدت ، تجهیزات و فناوری برای مین فضاأنظام تزیر

 عالی آموزش و پرورشدر شورای ربطشش ماه پس از ابالغ این مصوبه به تصویب كمیسیون ذی

 برساند.

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

گذاری و سیاست عالی انقالب فرهنگی و سایر مراجعشورایهای اجرایی، ها، دستگاهدولت، وزارتخانه

تخصیص دهنده منابع، زمینه ایفای مسئولیت عوامل موثر برون سازمانی برای تحقق اهداف و 

 زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری را فراهم آورد. هایبرنامه

انجام  ،ربط آنآموزش وپرورش و واحدهای ذینظارت اجرایی و عملیاتی این برنامه، توسط وزارت  -4

 عالی آموزش وپرورش می باشد.برعهده شورای راهبردی و ارزشیابی می شود و نظارت

روزآوری سند تحول، در صورت با توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین و فرآیند اصالح و به -5

ر برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و انجام تغییر در سند تحول و متناظر با آن، تغییرات الزم د

 فناوری اعمال می شود و به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش خواهد رسید. 

برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در نهصد و سی  ضوع:مو

 تصویب رسید.به 21/3/20شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ  جلسه و سومین


