
:هجوَػِ الذاهاتي است كِ

ضَد هحيظ آهَصضگاُ تِ گًَِ اي گشدد كِ احـش تاػج هي 

سٍاًي ٍ اجـتـوـاػي داًـص آهـَصاى –ًاهغلَتي تش سالهت جسوي 

.تـــش جـاي ًـگـزاسد



 ٌاًگلْاٍ لاسچــْاتاكتشيـْاٍيشٍسـْا ٍ:چـَىاوتقـبل عًامل بيمبريشاي سوذ ٍ ٍ

.سيكتضياّا

 فيضيــكي ػَاهــل ضذيـذ تغييـشات :هـاًٌذاثـز وبمطلـًة عًامـل بيمبريـشاي فيشيـكي

.ٍ ضـشتِ ّا ٍ تـشيـذگيْـا ٍ غيشُحـشاست هحيـظ هخـل تاال يا پاييـي آهـذى ضـذيذ دسجــِ 

 داًص تذى ضذى گاصّا ٍ تخاسات سـوي تِ ٍاسد :هاًٌذاثز عًامل بيمبريشاي ضيميبيي

.آهَصاى دس احش ًضديكي هذسسِ تِ كاسخاًِ ّا

 دس ّا كالس... هاًٌذ فضا ٍ تْساصي ٍ سًگ ٍ تبثيز غيز مستقيم عًامل محيطي خبرجي

سالهت سٍاًي ٍ جسواًي ٍ اجتواػي داًص آهَصاى
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 تِ تاييـذ ٍصساي آهـَصش ٍ  84/1/16تاسيـخ تثـػشُ دس  25هادُ ٍ  33ايي آييي ًاهِ دس

.پشٍسش  ٍ  تْذاضت دسهاى ٍ آهَصش پضضكـي سسيذُ است

 ِتش  ًظاست تش حسي اجـشاي آى تَسظ ٍاحذ ّاي ريشتظ آهَصش ٍ پشٍسش ٍ اجشاي آييي ًاه

ػْـذُ  ٍاحذ ّاي تْذاضتـي آهـَصش ٍ پشٍسش ٍ  ٍصاست تـْـذاضت  دسهـاى  ٍ آهَصش 

.پضضكـي است

كليِ هشاكض آهَصضي اػن اص پيص دتستاى، دتستاى، هذسسِ ساٌّوايي، دتيشستاى، هشاكض پيص    

داًطگاّي ٍ هذاسس فٌي ٍ حشفِ اي ٍ كاس ٍ داًص هشتثظ تا آهَصش ٍ پشٍسش ٍ اهخال آى 

 .هطوَل ايي آييي ًاهِ هي تاضٌذ
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. تاضذ صاًثايستي دس هسيش ٍ هجاٍست ػَاهل آلَدگي 

، داهذاسي دفي صتالِ ٍ فاضالب ضْشي هحل .ضيويايي. كاسخاًجات غٌؼتي

آجش پضي ٍ هحل اًثاضت كَدكَسُ  . كطتاسگاُ . هشغذاسي دتاؽ خاًِ

: ًثايستي دس جَاس 

.  خغَط ساُ آّي.صًذاى .  گَسستاى. تيواسستاى . تيواسستاى                     

.  تٌضييپوپ . سساًيگاص خغَط . لَيكاتلْاي فطاس حشين  . تضسگشاّْا

ٍ ٍ هحل ػشضِ اًثاسّاي هَاد هحتشلِ ٍ هٌفجشُ  پست صهيٌي  فطاس  لَي 

( كاغز ، پاسچِ ، پالستيک ، چَب  ،الياف تافت ٍ غيشُ )تشكيثات ضيويايي 

 .تاضذًيض دس هسيش حَصُ ّاي آتشيض فشػي ٍ اغلي سٍدخاًِ ٍ 
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 تعذاد طبقبت مذارس بزاي ديرٌ َبي ابتذايي ي راَىمبيي حتي

االمكبن دي طبقٍ ي در صًرت ضزيرت حذاکثز سٍ طبقٍ ي بزاي 

دبيزستبن َب ي َىزستبن َبي فىي ي حزفٍ اي ي کبر ي داوص حذاکثز  

.چُبر طبقٍ مجبس است
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 ٌ8مبد

 سغح هتش هشتغ   1/3تشاي ّش داًص آهَص دس كالس حذالل تايذ

.  دس ًظش گشفتِ ضَد 

 هتش هكؼة  3/9تغَس كلي فضاي الصم تشاي ّش داًص آهَص تايذ

.  تاضذ ٍ حذالل استفاع اعاق ّا اص سِ هتش كوتش ًثاضذ 

 هتش  7هتش عَل ٍ  8حذاكخش اتؼاد لاتل لثَل تشاي ّش كالس دسس

.ػشؼ هي تاضذ
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استاًذاسدّاي هَجَد اص ًظش تْذاضتي ،عشاحي  تش اساس ًحَُ دفغ فاضالب تايستي  

.ٍ اجشا ضَد 

               

اغَل  عثك جارب چاُ ّاي فاضالب تِ فاضالب ًذاسًذ، دفغ هٌاعمي كِ سيستن دفغ 

تْذاضتي اًجام گشفتِ ٍ عشح آى تايستي عثك ضَاتظ ٍ هؼياسّاي عشاحي فضاي  

ٍ اجشا  تَسؼِ ٍتجْيض هذاسس كطَس تْيِ ًَساصي، آهَصضي ٍ پشٍسضي ساصهاى 

.گشدد 
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:21ماده 

:1تبصره 



كالسْا تايذ حتي االهكاى عَسي ساختِ ضًَذ  

كِ اص ًَسعثيؼي استفادُ ًوايٌذ تشجيحا 

تؼثيِ  پٌجشُ ّا دس سوت چپ داًص آهَصاى

يک پٌجن هساحت ضَد ٍ سغح آًْا حذٍد 

.  تاضذ كالس 
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هَسد كالسْاي ضثاًِ ٍ يا كالسْايي كِ اجثاسا اص ًَس هػٌَػي دس 

لَكس  300-500استفادُ هي ًوايٌذ ضذت سٍضٌايي تايستي تشاتش 

تَدُ ٍ ًحَُ تاتص عَسي تاضذ كِ ايجاد خيشگي دس داًص آهَصاى 

لَكس ، سختكي، تَالت ّا ٍ  100-150هيضاى ًَس ساّشٍّا . ًٌوايذ

.دسًظش گشفتِ ضذُ است  لَكس 50-100دستطَيي ّا حذالل 

1تبصره



دسجِ ساًتي گشاد ٍ سعَتت   21-18دسجِ حشاست هٌاسة جْت كالسْا تيي  

.هي تاضذ% 50-60

:دس هَسد تاهيي گشهاي كالس ّا تايذ ضَاتظ صيش سػايت ضَد

ٍسايل گشهايطي تخػَظ تخاسي ّاي گاصي هذاسس تايذ استاًذاسد تَدُ ٍ

گاصّاي حاغل اص سَخت دستگاُ ّاي هَلذ حشاست تِ خاسد اص كالس ّذايت  

خغش آتص سَصي  . ضَد تا حذالل اكسيژى سا تشاي سَخت كاهل هػشف كٌذ 

.ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ٍ فضاي كالس سا تغَس يكٌَاخت گشم ًوايذ 
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تبصره



كليِ هشاكض آهَصضي هطوَل ايي آييي ًاهِ تايذ هجْض   

تِ ٍسائل اػالم ٍ اعفاء حشيك تَدُ ٍ اص ًظش عشاحي  

تايستي پيص تيٌي ّاي الصم جْت تاهيي ساّْاي  

ٍسٍدي، خشٍجي اضغشاسي تا تَجِ تِ ظشفيت هذسسِ  

ايي ساّْا تايستي تا  . ٍ تؼذاد عثمات تؼول هي آيذ

ػالئن ٍيژُ ٍ تا سًگ سثض هطخع گشدد تا هحل فشاس  

.اضغشاسي هطخع گشدد 
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دٍ ساُ فشاس تشاي هَالغ اضغشاسي كِ اص ّش ًمغِ داخل ساختواى حذالل 

لاتل سٍيت تاضذ الصم است ٍتايستي اهكاى تخليِ ساكٌيي دس 

كَتاّتشيي صهاى هيسش گشدد ٍ اجضاء ساصُ ّاي هسيشّاي فشاس دس 

هماتل حشيك هماٍم تاضٌذ 



كليِ كالسْا ، ساّشٍّا ، لسوتْاي اداسي ، خَاتگاُ ، ًاّاس خَسي، آضپض  

خاًِ ، تَالت ٍ دستطَيي ،هحَعِ سالي ٍسصضي ، كاسگاُ ٍ 

آصهايطگاُ تايذ داساي صتالِ داى تْذاضتي دستذاس ، ضذ صًگ تا 

ظشفيت ٍ تؼذاد هٌاسة تاضٌذ ٍ سٍصاًِ تخليِ ٍ تِ هَلغ ضستطَ ٍ 

.تويض گشدًذ 

.ٍجَد ّشگًَِ حَؼ ٍ حَضچِ دس هحَعِ هذاسس هوٌَع است 
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:26هادُ 



ديَاسّا ٍ كف كاسگاُ ٍ آصهايطگاُ تايستي اص جٌس هماٍم ٍ لاتل ضستطَ  

تاضذ ٍ كف لغضًذُ ًثَدُ ٍ داساي ضية  ....( كاضي ،سشاهيک، هَصاييک ٍ)

.هٌاسة تِ عشف كف ضَي تاضذ 

:1تثػشُ 

.آصهايطگاُ ٍ كاسگاُ تايستي هجْض تِ دستطَيي ٍ غاتَى هايغ تاضذ 

:2تثػشُ 

آصهايطگاُ ٍ كاسگاُ تايذ داساي دستگاُ تَْيِ هتٌاسة تا حجن سالي جْت 

تَْيِ َّا تاضذ
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ّش هذسسِ تايستي داساي اتاق خذهات تْذاضتي هجْض تِ تجْيضات  

هؼايٌات )تْذاضتي تغزيِ اي فؼاليت ّاي كاهل جْت اًجام 

، سٌجي ، تيٌايي تْذاضتي دسهاًي داًص آهَصاى ضاهل تيواسياتي 

آهَصش تْذاضت ٍ تغزيِ تِ  –ضٌَايي سٌجي ٍ پايص سضذ 

كوک ّاي اٍليِ دس هَالغ تشٍص حادحِ ٍ  –كاسكٌاى ٍ داًص آهَصاى 

.تاضذ...( 
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، يک هذسسِ كِ هشكضيت داسد تؼٌَاى هذسسِ  هذسسِ ّوجَاس  15 تشاي ّش 

دس هذسسِ پايگاُ سالهت ،  . پايگاُ سالهت داًص آهَص دس ًظش گشفتِ ضَد 

جْت اًجام هؼايٌات  ( اتاق 3ضاهل )هتش هشتغ  30فضايي تِ هساحت حذالل 

تخػػي داًص آهَصاى تا كليِ لَاصم ٍ تجْيضات هَسد ًياص اختػاظ دادُ ضَد  

.

اص دسهاًگاُ ّاي داًص آهَصي يا فشٌّگياى ٍ هشاكض تْذاضتي دسهاًي ًيض هي تَاى تِ ػٌَاى پايگاُ 

ّاي سالهت تشاي هذاسس ّوجَاس استفادُ كشد

32

تبصره 



 0/5دس ّش هذسسِ تايذ تِ اصاء ّش داًص آهَص  

.هتش هشتغ فضاي سثض دس ًظش گشفتِ ضَد

تِ هٌظَس جلَگيشي اص ايجاد گشد ٍ غثاس دس هحيظ 

هذسسِ ، هحَعِ هذسسِ تايذ تا آسفالت يا تتَى 

.كف ٍ ًظايش آى هفشٍش گشدد
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:31هادُ 



كليِ هشاكض آهَصضي اػن اص پيص دتستاى ، دتستاى ، هذسسِ ساٌّوايي ،  

دتيشستاى ، هشاكض پيص داًطگاّي ٍ هذاسس فٌي ٍ حشفِ اي ٍ كاس ٍ داًص 

هشتثظ تا آهَصش ٍپشٍسش ٍ اهخال آى هطوَل ايي آييي ًاهِ هي تاضٌذ

هَاد  13اخز غالحيت تْذاضتي جْت احذاث ٍ تاسيس هذسسِ عثك لاًَى هادُ 

خَسدًي ،آضاهيذًي ، آسايطي ٍ تْذاضتي اص سَي هشكض سالهت هحيظ ٍ كاس  

.ٍصاست تْذاضت ، دسهاى ٍ آهَصش پضضكي الصم االجشا است 

34

:33هادُ 



ببتًجٍ بٍ ايىكٍ داوص آمًسان در سىيه مذرسٍ عاليٌ بز  سٍ يعذٌ  

غذايي اصلي بٍ ميبن يعذٌ ويش ويبس داروذ  ي در بيطتز مًاقع ايه 

ويبس را اس طزيق مًادغذايي مًجًد در تعبيوي يب بًفٍ مذرسٍ تبميه  

مي کىىذ، اس ايه ري ضزيرت دارد عاليٌ بز ارائٍ آمًسش َبي  

بُذاضتي ي  تغذيٍ اي ، تًجٍ ييژٌ اي بٍ مًاد غذايي عزضٍ ضذٌ، 

ي ايه  . عزضٍ ي فزيضىذٌ معطًف گزدد وحًٌ تُيٍ يتًسيع ، مكبن

امكبن پذيز مي ببضذ کٍ يالذيه ، کبرکىبن مذرسٍ ي  امز سمبوي  

داوص آمًسان فعبالوٍ مطبرکت داضتٍ ببضىذ ي مسئًليت وظبرت بز  

چىبوچٍ ايه امز   ريوذ کمي ي کيفي تغذيٍ در مذارس را بپذيزوذ

صًرت پذيزد قطعب در حفظ سالمت داوص آمًسان مًثز خًاَذ  

   .بًد



.  در مكبوي ياقع ضذٌ ببضذ کٍ داوص آمًسان بٍ راحتي بٍ آن دستزسي داضتٍ ببضىذ -1 
آمًسضي ببضذ  کىتزل مسئًالن ياحذدر معزض ديذ ي -2
.  اس محل جمع آيري سببلٍ ي سزييس َبي بُذاضتي فبصلٍ داضتٍ ببضذ -3
.  در ي پىجزٌ سبلم داضتٍ ببضذ -4
.  کف يديًارَبي آن قببل ضستطً ي بذين درس ي ضكبف ببضذ -5
. در ي پىجزٌ آن بٍ تًري مجُش ببضذ -6
   .سطل سببلٍ قببل ضستطً ي مجُش بٍ کيسٍ سببلٍ داضتٍ ببضذ -7

. ميشکبر سبلم بب ريکص قببل ضستطً مجُش ببضذبٍ پيطخًان ي-8
قفسٍ بىذي جُت چيذن مًاد غذايي ي کمذ بزاي قزاردادن سبيز يسبيل داضتٍ ببضىذ -9

.درحذ امكبن يخچبل داضتٍ ببضذ -10
.  آة سبلم ي بُذاضتي داضتٍ ببضذ -11
کبرکىبن بًفٍ ببيذ کبرت بُذاضتي داضتٍ ببضىذ ي گًاَيىبمٍ بُذاضت عمًمي را اس آمًسضگبٌ  -12

.َــــبي بُذاضت اصىبف دريبفت کىىذ ي وكبت بُذاضت فزدي را رعبيت کىىذ 
 


