الگوي نظري زيرنظام تامین فضا  ،تجهیزات و فن آوري نظام تربیت رسمی و عمومی

اساس عالم
بر تربیت انسان
است

تحول
يک کلمه است
لکن در پشت اين وجود لفظی
در پشت اين کلمه
يک دنیا کار نهفته است

فصل اول
مبانی نظري وکلیات

تعريف و قلمرو
❑

❑

❑

❑

اين زير نظام فعاليت هاي برنامه ريزي ،سامان دهي ،طراحي ،اجرا،نظارت وپشتيباني مربوط به
تامين كالبد نظام تربيت رسمي وعمومي و تدارك تجهيزات و فن آوري آن را متناسب با
ساحت هاي تربيت و هماهنگ با مولفه هاي معماري  ٤و طراحي شهري ،تكنولوژي ساخت،
لوازم وتجهيزات ،منابع(انساني -مادي -مالي) ومديريت فني ومهندسي در راستاي دستيابي به
اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي به عهده دارد.
تأمين كالبدي فضاهاي تربيتي از طرفي تبيين كننده وپاسخگوي نظري در امر طراحي فضاو
توليد و تامين تجهيزات و فن آوري مبتني بر فلسفه تربيت رسمي و عمومي متناسب با شرايط
جسمي ،روحي ،جنسيتي ،اقليمي ،برنامه درسي و...بوده و ازطرف ديگرتسهيل كننده
فرايندياددهي  -يادگيري وتحقق اهداف تربيتي براي رشدوپيشرفت كشور مي باشد .
به اموري چون تنوع فضاها ،اثربخشي و روز آمدي ،توليد و تامين تجهيزات و فن آوري،
زيب اسازي و با نشاط سازي محيط دروني وبيروني ،نحوه تامين منابع وتوسعه مشاركت هاي
مردمي ،مشاركت فراگيران وكاربران درنگهداري فضا ،تجهيزات وفن آوري توجه دارد.
دراين زير نظام ،فضاي تربيتي به كالس درس خالصه نمي شود بلكه تربيت ،در محيط تربيتي
اتفاق مي افتد كه شامل كالس درس ،حياط مدرسه ،آزمايشگاه ها ،كارگاه ها و حتي محيط
خارج ازمدرسه مي باشد .درتمام اين محيط ها ،پيام هاي تربيتي به متربيان منتقل مي شود.
لذا براي دستيابي و تحقق اهداف تربيتي ،بايد تمام اين محيط ها مديريت و هماهنگ شوند.
زيرا از منظر فلسفه تربيت رسمي و عمومي ،مدرسه كانون تربيتي محله و تجلي بخش حيات
طيبه است بنابراين بايددر طراحي و ساخت مدرسه تدابيري اتخاذ كرد تا ارتباطات مدرسه با
محيط تسهيل شود و زمينه ارائه خدمات مؤثر به محيط در آن تدارك شود.

وظايف
 )1تأمين فضاهاي كالبدي ،تجهيزات و فناوري مناسب و معتبر براي زمينه سازي تحقق اهداف ساحت هاي
تربيتي ،رسالت و كاركردهاي نظام تربيت رسمي و عمومي و متناسب با نيازهاي زيرنظام برنامه درسي
 )2مكان يابي و استقرار مناسب فضا براي تربيت رسمي و عمومي با توجه به اصول شهرسازي و تحوالت
جمعيتي
 )3برنامه ريزي ،ساماندهي ،طراحي ،اجرا ،نظارت و پشتيباني جهت ساخت و ساز فضاهاي مناسب نظام
تربيت رسمي و عمومي و متناسب با نيازها و ويژگي هاي حيات طيبه
 )٤طراحي فضاي مناسب و ايمن براي دوره هاي تربيت رسمي و عمومي ،با توجه به عوامل مختلف
كاركردي ،اقليمي ،روانشناختي ،فرهنگي ،زيست محيطي ،فني ،اقتصادي و ...
 )5هويت بخشي به معماري فضاهاي تربيتي با توجه به اقتضائات فرهنگ ايراني– اسالمي
 )6توليد و تأمين فن آوري (فناوري اطالعات و ارتباطات)متناسب با اهداف ساحت هاي تربيت در زيرنظام
برنامه درسي
 )7تأمين و تجهيز فضا به تجهيزات متناسب با اهداف مراحل تربيت در نظام تربيت رسمي و عمومي
وزيرنظام برنامه درسي جهت تسريع ،تسهيل و ارتقاي فرايندكسب شايستگي ها
 )8مشاركت فعال درتصميم سازي مرتبط با كليه زيرنظام ها به دليل تأثيرگذاري و تأثير پذيري بر عملكرد
اين زيرنظام و سايرزيرنظام ها
 )9زمينه سازي براي ايجاد نشاط و شادابي در متربيان و تقويت سالمت آنان با لحاظ نمودن عناصر هنري در
فضاهاي تربيتي
 )10تأمين هويت ويژه مدرسه صالح از طريق طراحي فضاي مدرسه مبتني بر اصول فرهنگ معماري اسالمي
و زيبايي شناختي با توجه اقتضائات بومي

رويکرد
در راستاي رويكرد نظام تربيت رسمي وعمومي جهت گيري كالن اين زير نظام؛ساماندهي موقعيت هاي
تربيتي است .يعني طراحي و ساخت فضا و توليد و تامين تجهيزات و فناوري در ،تربيت رسمي و عمومي
تابعي از عناصر موقعيت است كه در آن ،ويژگي ميان رشته اي ،تعاملي و فرهنگي بودن به شكل جامع و
همه جانبه...مد نظر قرا مي گيرد.

در سامان دهي موقعيت هاي تربيتي در مدرسه صالح ويژگي هاي زير مورد تأكيد است:

✓ اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي
✓ سطح رشد مخاطبان و شرايط جسمي و رواني آنها
✓ مقتضيات جغرافياي محلي

✓ مقتضيات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي
✓ اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي در مراحل و ساحته اي تربيت
✓ استلزامات زير نظام برنامه درسي
✓ مقتضيات عصري و زماني
✓ دانش و فناوري

روز(قابليت جابجايي مواد و تجهيزات ،سبكي مواد ،سطح االيندگي ،كيفيت مواد ،نوع رنگ)

اصول ناظر بر زيرنظام تأمین فضا ،تجهیزات و فناوري) اصول معماري و شهرسازي
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

هماهنگي وتناسب فضا با اهداف و ويژگي هاي جريان تربيت رسمي و عمومي و
ويژگي هاي حيات طيبه
متناسب سازي فضا با لوازم تحقق كاركردها و وظايف زير نظام برنامه ريزي درسي
هماهنگي وتناسب فضا با ويژگي هاي رواني ،جسماني ،جنسيت و مراحل رشد متربيان
ارتباط منطقي با طبيعت ،تنظيم شرايط محيطي و رابطه ادراكي با عناصر طبيعت
استفاده از زمين هاي بزرگ و وسيع براي ساخت مجتمع هاي تربيتي و تأمين نيازهاي
محيط تربيتي مطلوب
معماري همساز با اقليم و شرايط اقليمي و اصول معماري ايراني  -اسالمي
توجه به الگوهاي توسعه پايدارو آمايش سرزمين
الويت قائل شدن براي نمادهاي ارزشي ديني و فرهنگي در طراحي وساخت فضا...
حفظ زيبايي و نشاط انگيزي فضا و انطباق آن با رويكردهاي ساحتهاي تربيتي
ارتباط و هماهنگي فضا با محيط و عوامل فرهنگي و اجتماعي محله ،شهروروستا
انعطاف پذيري طراحي و ساخت فضا نسبت به تحوالت محيطي
حفظ محيط زيست و جلوگيري از افزايش آالينده ها در محيط هاي تربيتي
افزايش بهره وري در فرايند طراحي ،ساخت و بهره برداري ازفضا،تجهيزات و فن آوري
توجه به ايجاد مجموعه مكان هاي آموزشي و پرورشي متناسب با استلزامات ساحت هاي
تربيت

اصول ناظر بر زيرنظام تأمین فضا ،تجهیزات و فناوري) اصول استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات(فاوا)
❑ با استفاده از ظرفيت ممتاز فناوري اطالعات و ارتباطات بايد تحول دركيفيت ياددهي -
يادگيري و در نتيجه ارتقاء سطح اثر بخشي نظام تربيت رسمي و عمومي را به طور جدي
تعقيب نمود.
❑ با تغيير نگاه به متربي به عنوان مصرف كننده صرف اطالعات و دانش ،براي ورود متربيان به
جريان توليد محتواي الكترونيكي نيز بايد بستر سازي شود.
❑ استفاده از فناوري اطالعات وارتباطات در برنامه درسي با نگاه تقويتي و تكميلي يا توانمند
سازي  ،و نه نگاه جايگزيني و واگذاري دنبال شود .بدين معنا كه تحوالت فناورانه موجب
حذف يادگيري حضوري (رو در رو ميان مربي ومتربي)از برنامه هاي درسي و نظام تربيت
رسمي وعمومي نمي شود و مدرسه و مربي به عنوان مركز ثقل ارائه خدمات تربيتي محوريت
خود را حفظ خواهد نمود .البته استفاده از رويكرد جايگزين يا واگذاري براي گروه هاي
خاصي كه به هر دليل دسترسي به مدرسه ندارند بايد در كانون توجه قرار گيرد.

❑ توسعه فاوا بايد بستر تحقق شايستگي ها در تمامي ساحت هاي تربيت را تسهيل نمايد .خصوصاً
در استفاده از فاوا جايگاه ارزش هاي ديني و انساني و موضوع كرامت آدمي به عنوان
موجودي انديشنده مورد تأكيد باشد.

اصول ناظر بر زيرنظام تأمین فضا ،تجهیزات و فناوري) اصول استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات(فاوا)
❑ متربيان بايداز خالل برنامه درسي ضرورت نگاه انتقادي به اطالعات را دريابند .اين خطر كه
منابع شناسايي شده از طريق شبكه به دليل منشاء اينترنتي قابل اعتماد و داراي اعتبار تلفي
شوند و پديده “مرجعيت اينترنتي “ شكل بگيرد جدي است .بر اين اساس در استفاده از
فناوري حركت بايد از محدوديت در بهره گيري از منابع اطالعاتي به استفاده معقول از منابع
و مبتني بر نظام معيار اسالمي باشد.
❑
❑
❑

❑

توسعه فاوا در برنامه درسي بايد به گونه اي باشد كه متربيان از تجربه مستقيم ،مشاهده و تماس
با طبيعت محروم نشوند.
توسعه فاوا در برنامه درسي بايد تا حدي ادامه يابد كه پرورش روحيه اجتماعي متربيان را به
مخاطره نيندازد.
كاربرد فاوا بايد متكي به رويكرد هاي يادگيري باشد كه ظرفيت تحقق اهداف جامعه دانائي-
محور يعني خالقيت و آفرينش گري را دارند( ..به عنوان نمونه رويكرد رفتار گرايي با اين
اهداف سازگار نيست).
در استفاده از فاوا دربرنامه درسي بايد با خطر تبديل كردن حوزه هاي يادگيري به
حوزه هاي “دست اول” و “دست دوم” را مطرح ساخته است مقابله شود.اين احتمال كه در
اثر توسعه فاوا علوم محض و فني بيش از هنر و علوم انساني ارج و قرب بيابند بايد جدي
گرفته شود.

اصول ناظر بر زيرنظام تأمین فضا ،تجهیزات و فناوري) اصول استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات(فاوا)
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

نگاه پارادايمي و تمدني به فناوري هاي نوين و هوشياري نسبت به آثار و پيامدهاي مثبت و منفي آن در
محيط هاي تربيتي
تحول دركيفيت ياددهي -يادگيري با استفاده از ظرفيت ممتاز فناوري اطالعات و ارتباطات در راستاي
ارتقاي سطح اثربخشي نظام تربيت رسمي عمومي
تقدم و اصالت توليد فناوري نرم بر فناوري سخت
بسترسازي براي ورود دانش آموزان به جريان توليد محتواي الكترونيكي با تغيير نگاه به دانش آموزان از
مصرف كننده صرف اطالعات و دانش به توليدكننده و كاربر هوشمند
تأكيد بر آموزش حضوري و تعامل چهره به چهره مربي و متربي و تقويت نگاه توانمندساز به فناوري در
برابر نگاه جايگزيني و واگذاري
تقويت سواد رسانه اي و تفكر انتقادي دانش آموزان براي مواجهه هوشمندانه و فعال با فضاي مجازي و
شبكه هاي اجتماعي الكترونيكي مبتني برنظام معيار اسالمي وجلوگيري ازسطحي نگري وكم عمقگرايي
حمايت از مشاركت بخش غيردولتي در گسترش فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و فرآيند توليد
محتواي الكترونيكي در چهارچوب نظام معيار
تقويت مديريت يكپارچه در واحدهاي ستادي و اجرايي وزارت آموزش و پرورش با گسترش
زيرساخت هاي فناوري اطالعات ورتباطات
تأكيدبررعايت هنجارها و تقويت ارزش هاي فرهنگي،اخالقي و ملي دركاربرد فناوري اطالعات و
ارتباطات
تأكيد بر حفظ حريم خصوصي افراد و اتخاذ تدابير الزم براي تأمين امنيت شبكه هاي اطالعات و ارتباطات
و استفاده از ظرفيت شبكه هاي داخلي

اصول ناظر بر زيرنظام تأمین فضا ،تجهیزات و فناوري) اصول فناوري ساخت

 )1رعايت ضوابط و مقررات ملي ساختمان در ايجاد فضا
 )2رعايت اصول ايمني و پايداري الزم در فضا و تجهيزات
 )3بهره گيري ازفناوري هاي نوين در ايجاد فضا وتجهيزات ضمن تاكيدبرفناوري هاي بومي
 )٤تناسب تأسيسات با فضاهاي تربيتي و شرايط اقليمي

 )5استفاده از انرژي هاي پاك در طراحي تأسيسات فضا
 )6تقدم استفاده ازمصالح بومي ،متناسب با زيست بوم منطقه

اصول ناظر بر زيرنظام تأمین فضا ،تجهیزات و فناوري) اصول تأمين لوازم ،تجهيزات وفناوري
 )1هماهنگي و متناسب سازي لوازم و تجهيزات با اهداف ساحت هاي تربيت و اصول
طراحي و تدوين برنامه هاي تربيتي و درسي
 )2جامع نگري در طراحي ،توليد تجهيزات و توليد و تأمين فناوري در پاسخگويي به نياز
ساحت هاي تربيتي و عدم انحصار محيط يادگيري به كالس درس
 )3تجهيز محيط تربيتي به رسانه هاي ديداري ،شنيداري ،الكترونيكي و فناوري هاي تربيتي با
تأكيد بر تجهيزات و فناوري هاي بومي
 )٤تجهيز محيط هاي تربيتي به كتاب و كتابخانه و ديگر منابع تربيتي
 )5هماهنگي تجهيزات و فناوري با ويژگي هاي رواني و جسماني و استانداردهاي
ارگونوميک دانش آموزان در سطوح مختلف
 )6رعايت ضوابط و استانداردهاي چيدمان مبلمان ،تجهيزات ،توليد ،تأمين و استقرار فناوري
در فضاهاي تربيتي
 )7تناسب تأمين و توليد فناوري با اصول و ضوابط برنامه درسي
 )8تقدم و اصالت توليد فناوري نرم بر فناوري سخت

اصول ناظر بر زيرنظام تأمین فضا ،تجهیزات و فناوري) اصول تأمين منابع مالي
❖ مشاركت بهره برداران و متخصصان درفرايند طراحي ،ساخت ،تعمير و نگهداري فضا،
تجهيزات و فناوري
❖ اقتصادي كردن فرايند طراحي وساخت فضا ،تجهيزات فناوري و بهره برداري بهينه از
امكانات وظرفيت هاي موجود
❖ انتخاب زمين و مكان يابي فضاهاي تربيتي متناسب با ضوابط و معيارهاي فضاهاي تربيتي
و مالحظات اقتصادي
❖ تقويت مشاركت هاي مردمي درفرايند ساخت فضا و تجهيزات و توليد و استقرار
فناوري جامع نگري در تربيت نيروي انساني ماهر ومتخصص موردنياز

❖ گسترش فرهنگ وقف و نيک انديشي ديني در جامعه و حمايت مادي و معنوي از
جريان فرهنگي خيرين مدرسه ساز

اصول ناظر بر زيرنظام تأمین فضا ،تجهیزات و فناوري) اصول مديريت فني مهندسي
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

پژوهش محوري واستفاده ازآخرين يافت ههاي علمي وپژوهشي داخلي وخارجي
توجه به مهندسي ارزش در ساخت و ساز و تجهيزفضاهاي تربيتي
نظارت و ارزيابي مستمردر احداث ،توسعه و تعمير ونگهداري فضا و تجهيزات
رعايت عدالت در توزيع فضا و تجهيزات وفناوري
كاهش تصدي گري اجرايي و مشاركت پذيري وحمايت از تشكل هاي مردمي وخيرين مدرسه ساز
درفرايند ساخت وتجهيز فضاهاي تربيتي
مديريت برفرايند طراحي ،ساخت وتجهيز و واگذاري اموراجرايي به بخش غيردولتي
همكاري وهماهنگي باسايردستگاهها ،نهادها ،موسسات براي استفاده بهينه از منابع وامكانات موجود جهت
تحقق ا هداف تربيت رسمي وعمومي
اصول كاربرد تجهيزات و فناوري
تجهيزات به عنوان تسهيل كننده فرايند ياد دهي  -يادگيري
تقويت عدالت تربيتي و جلوگيري از ايجاد شكاف ديجيتالي
نگاه پارادايمي به فناوري هاي نوين و هوشياري نسبت به آثار و پيامد هاي مثبت و منفي آن در محيط
هاي تربيتي
توانمند سازي مربيان و معلمان و مديران براي استفاده از فرصت تجهيزات و فناوري هاجهت دست يابي
به جايگاه برتر علمي و فناوري در سطح منطقه و جهان
جلوگيري از فروكاستن جايگاه و نقش تربيتي مربيان با ورود فناوري هاي نوين به محيط هاي يادگيري
صيانت از امنيت متربيان ،مربيان و محيط هاي تربيتي در دنياي الكترونيكي و افزايش هوشياري متربيان در
مواجهه با جنگ نرم دشمنان و مخاطرات فناوري هاي نوين (مانند بيوتروريسم و ضد ارزش هاي اخالقي)

رويکرد و جهت گیري کالن
ساختمان مدارس پديده يا محصول مركب و تلفيقي است كه حاصل تعامل و تاثير
تخصص هاي متفاوت علمي و اجرايي در فرايند تصميم گيري ،طراحي و ساخت مي باشد.
طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي خصوص ًا مدارس به دليل اهميت و جايگاه ويژه آنها در
نظام تعليم و تربيت ،موضوعي است ميان رشته اي كه هماهنگي و هم افزايي دانش ها و
تخصص هاي مختلفي را مي طلبد.
آشنايي با اصول و فنون طراحي (معماري) ،شناخت مباني ،اصول و روشهاي آموزشي و
پرورشي در مدارس ،توجه به مسائل روانشناختي كودكان و نوجوانان ،توجه به مسائل زيست
محيطي و مسائل جامعه شناختي ،فرهنگي و اقتصادي ،توجه به فناوري هاي نوين ،بكارگيري
تخصص هاي فني ساختمان ،آشنايي با استانداردهاي مربوطه در ساخت مجموعه هاي
آموزشي ،عواملي هستند كه در طراحي و ساخت مدارس نقش كليدي و تأثيرگذار داشته و
نگرش سنتي و يک بعدي به مدرسه ،پاسخ گوي نظام آموزش و پرورش نوين نمي باشد.
توجه به دانش هاي مداخله گر در اين حوزه ،طيف وسيعي از رشته هاي دانشگاهي را
دربرمي گيرد كه هر كدام به دليل اهميت ،در اين حيطه تأثيرگذار مي باشند .لذا ضرورت
دارد كه در اين زيرنظام ،دانش هاي مختلف و موثر به كار گرفته شوند .به همين منظور اين
علوم در هفت طبقه دسته بندي مي شوند كه در جدول ذيل ضمن مشخص كردن عوامل
مؤثر ،به حوزه هاي تأثيرگذاري هر گروه و طبقه اشاره مي شود.

رديف

عوامل موثر

حوزه هاي تاثیر گذار

1

كاركردي

پاسخ گويي به نيازهاي نظام تعليم و تربيت رسمي كشور
و تحوالت آموزشي و تربيتي

2

كالبدي

مكان يابي و استقرار مناسب فضاهاي آموزشي و پرورشي -بكارگيري
ويژگي هاي معماري ايراني و اسالمي -ايجاد مكان امن توأم با سالمت جسمي
و رواني  -روانشناسي رنگ

3

علوم تربيتي
و روان شناختي

توجه به ويژگي ها و نيازهاي مختلف سني ،جنسي ،جسمي و عاطفي
دانش آموزان در جهت رشد و تعالي شخصيت آنان

4

زيست محيطي

حفاظت از منابع طبيعي -بكارگيري مصالح بوم آور -همسازي با اقليم -به
حداقل رساندن استفاده از انرژي هاي فسيلي و پاك
و بكارگيري منابع تجديد پذير

5

فناوري و تجهيزات

بكارگيري فناوري و تكنولوژي نوين در جهت ارتقاء كيفيت آموزش
بكارگيري لوازم و تجهيزات مناسب و استاندارد

6

فرهنگي و اجتماعي

توجه به ارزش ها و هنجارها و اقتضائات فرهنگي و اجتماعي -توجه به اقوام و
مذاهب -توجه به تعامالت مدرسه و محله

7

اقتصادي

مديريت بر منابع دولتي -جذب مشاركت هاي مردمي
باالبردن نظام بهره وري

تمام هفت تخصص در يک شبكه پيوسته و سازماندهي شده با يكديگر مرتبط بوده و همكاري و تعامل پوياي متخصصان
مختلف ومرتبط با هر يک از عوامل ذكر شده به تحقق كاركردهاي آن منجر مي شود و قطعاً كمک شاياني در تحقق
نظام تربيتي كشورخواهند داشت.

عوامل موثر در طراحی و ساخت فضا و تجهیزات
عوامل
كالبدي
عوامل
كاركردي

عوامل
زيست
محيطي

عوامل
تربيتي و
عوامل
روان
شناختي

عوامل موثر
فضاهاي
آموزشي و
تربيتي

عوامل
فناوري و
تجهيزات

عوامل
اجتماعي و
فرهنگي

عوامل
اقتصادي

در راستاي رويكرد نظام تربيت رسمي عمومي ،جهت گيري كالن اين زيرنظام ،ساماندهي

موقعيت هاي تربيتي است .يعني طراحي و ساخت فضا و توليد و تأمين تجهيزات و فناوري
در تربيت رسمي عمومي تابعي از عناصر موقعيت است كه درآن ،ويژگي ميان رشته اي،
تعاملي و فرهنگي بودن به شكل جامع و همه جانبه مدنظر قرار مي گيرد .در ساماندهي

موقعيت هاي تربيتي در مدرسه صالح ويژگي هاي زير مورد تأكيد است :
❑ اهداف نظام تربيت رسمي عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي
❑ سطح رشد مخاطبان وشرايط جسمي و رواني آنها

❑ مقتضيات جغرافياي محلي و منطقه اي
❑ مقتضيات فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي
❑ استلزامات زيرنظام برنامه درسي و ساحت هاي تربيتي
❑ دانش و فناوري روز در طراحي ،ساخت و تجهيزات

مولفه هاي اصلی زير نظام تأمین فضا ،تجهیزات و فناوري
معماري و طراحي شهري
اگر معماري را تنظيم روابط و عملكرد فضاها با بهره گيري از امكانات و عوامل اقليمي در نظر
بگيريم و به مقر و موقعيت اين فضاها در بافت و كالبد مجتمع هاي تربيتي توجه نمائيم ،مي بايد
مجموعه عوامل موثر در فرآيند تعليم و تربيت را در طراحي و ساخت فضا مورد توجه قرار دهيم.
اين عوامل عبارتند از  :برنامه ريزي شهري و مكان يابي ،اقليم و عوامل زيست محيطي ،كاركرد و
برنامه ريزي فيزيكي ،عوامل تربيتي و روان شناختي ،روانشناسي رنگ ،عوامل فرهنگي اجتماعي،
هويت ايراني و اسالمي

تكنولوژي ساخت
تكنولوژي ساخت بكارگيري عوامل و ضوابطي است كه اعمال آن در ساخت مدارس كمک به
سرعت ،استحكام و ماندگاري بنا نموده و بدون توجه به آن ،عوامل مرتبط با فضاهاي تربيتي فاقد
ارزش و كيفيت الزم خواهد شد .عوامل مربوط به اين مولفه عبارتند از :
رعايت استانداردهاي مربوط ،بكارگيري تكنيک ساخت با توجه به وضعيت زلزله خيزي كشور،
استاندارد كردن طراحي و ساخت فضاها و مقاوم سازي ،بكارگيري انرژي هاي نو يا تجديدپذير
در طراحي و اجراي تأسيسات ،استفاده از مصالح و تجهيزات استاندارد باتأكيد بر مصالح بومي

لوازم و تجهيزات
مجموعه وسايلي است كه با استفاده از لوازم ،تجهيزات و فناوري هاي نوين متناسب با فضا،
برنامه هاي درسي و محتواي كتاب هاي دوره هاي تحصيلي جهت تسهيل و تسريع فرآيند
ياددهي و يادگيري انتخاب و بكار گرفته مي شود .در اين مجموعه لوازم و تجهيزات شامل
اداري ،آموزشي ،تربيتي (نمازخانه ،كتابخانه و )...آزمايشگاهي،كارگاهي و ورزشي مي باشد.
منابع (انساني ،مادي ،مالي) ثبت هر نوع نهاده و امكانات كه در جريان توليد محصول و
خدمات بكار گرفته مي شود ،به عنوان منابع تعريف مي شود .در اين سند مولفه هاي منابع
اشاره به منابع مالي ،مادي و انساني دارد.

مديريت فني و مهندسي
فرآيندها ،فعاليت ها و مطالعات فني و مهندسي است كه از حيث فضاهاي تربيتي مبتني بر
تحقق و توسعه ،نظارت و ارزيابي ،آمار و برنامه ريزي ،تعمير و نگهداري و مديريت ساخت و
اجرا بوده و براي دست يابي به اهداف تعيين شده صورت مي گيرد.

مدل مفهومي زيرنظام تأمين فضا ،تجهيزات و فناوري
الگوي نظري زيرنظام تأمين فضا ،تجهيزات و فناوري

چرخش هاي تحول آفرين
 )1از مدرسه به عنوان مكان آموزش به محيط تربيتي در ساحت هاي شش گانه تربيتي
 )2از تأمين كالس درس به ساماندهي موقعيت هاي يادگيري
 )3از انحصار يادگيري در كالس درس به تنوع بخشي به محيط هاي تربيتي و يادگيري
 )٤از نگاه تفكيكي به فضاي فيزيكي مدارس به نگاه فرآيندي به تربيت و ساخت مجتمع هاي
آموزشي و تربيتي
 )5از معماري بي هويت و وارداتي به معماري اسالمي– ايراني با هويت مدرسه صالح
 )6از مدارس فاقد امكانات و فناوري ها ،به مدارس مجهز ،كارآمد و كانون تربيتي محله
 )7از طراحي مدارس توسط مهندسين فني به طراحي تيمي با لحاظ نمودن ابعاد مدرسه
صالح و عوامل موثر و سهيم
 )8از نگاه ابزاري به فناوري ها به استفاده هوشمندانه از فناوري هاي نوين متناسب با نظام
معيار اسالمي
 )9از ساخت مدارس كوچک به ساخت مدارس متوسط و بزرگ
 )10از فضاي فيزيكي خشک و بي روح به مدرسه دوست داشتني ،سر سبز و نشاط انگيز

فصل دوم

چشم انداز ،اهداف ،سیاست ها و برنامه ها

برنامه زيرنظام تامین فضا تجهیزات و فناوري نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ايران
در جلسات  933-930-929-928تاريخ 1395/03/24-1395/02/06-1395/01/30- 1395/01/16
به تصويب شوراي عالی آموزش و پرورش رسیده است

چشم انداز
فضاها و مراكز آموزشي و تربيتي در افق  ، 1٤0٤زمينه ساز تحقق اهداف و برنامه هاي نظام
تعليم و تربيت رسمي عمومي و تأمين كننده نيازهاي فردي و جمعي دانش آموزان ،متناسب

با ساحت هاي شش گانه تربيت و الزامات برنامه درسي ملي ،استانداردهاي بين المللي ،با
هويت و ويژگي هاي معماري اسالمي -ايراني ،داراي ظرفيت باال در تعامالت فرهنگي و

اجتماعي محله ،امكان دسترسي آسان به محيطي مقاوم ،ايمن ،با نشاط ،دوست داشتني،
دوستدار محيط زيست ،بهره مند از انرژي هاي پاك (تجديد پذير) و مجهز به تجهيزات و
فناوري هاي نوين بومي براي يادگيري مي باشند.ژ

اهداف
 )1ساخت ،نوسازي ،توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي ،تربيتي و ورزشي براساس ضوابط و استانداردهاي فني و
مهندسي ،شرايط اقليمي ،اصول شهرسازي ،هماهنگ با معيارها و ضوابط زيست محيطي ،فرهنگي ،اجتماعي و
اقتصادي ،مقاوم و ايمن در برابرحوادث طبيعي و غيرطبيعي با توجه به نيازها ،رعايت شرايط سني ،جسمي و جنسيتي
دانش آموزان ،با تكيه بر فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني اسالمي و متناسب با اقتضائات فلسفه تعليم و تربيت
اسالمي و برنامه درسي ملي
 )2ساماندهي فضاي كالبدي موجود براي استفاده بهينه از امكانات و منابع
 )3جذب مشاركت حداكثري سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي و كمک هاي مردمي و هدايت آن در جهت
طراحي ،ساخت،مقاومسازي و تجهيز و نگهداري فضاهاي آموزشي ،تربيتي و ورزشي
 )٤بازسازي ،مقاوم سازي فضاهاي فرسوده و ايمنسازي مدارس و ايجاد پايگاه هاي ايمن در شرايط بحران
 )5تأمين فضا ،تجهيزات و فناوري استاندارد كليه مراكز آموزشي ،تربيتي و ورزشي براساس اولويت ها ،ضوابط و
معيارهاي فني مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات(فاوا) با نگاه كاربردي به فناوري روز با تكيه بر توانمنديهاي
بومي و منطقهاي در طراحي وساخت فضاها
)6حفظ و نگهداري مطلوب فضاهاي آموزشي ،تربيتي و ورزشي به عنوان سرمايه هاي ملي با مشاركت عوامل
اجرايي ادارات كل ،مناطق ،نواحي ،مدرسه ،دانش آموزان ،اوليا و معتمدين محل
 )7افزايش سرانه فضاي فيزيكي دانش آموز در فضاهاي آموزشي ،تربيتي و ورزشي براساس برنامه درسي ملي و
منطبق با استانداردهاي جهاني در راستاي پاسخگويي به ساحت هاي مختلف آموزشي ،تربيتي و ورزشي و دست
يابي به ابعاد مناسب(سايز و تنوع فضايي) و با تأكيد بر توسعه مجتمع هاي آموزشي و تربيتي با توجه به اقتضائات
اقتصاد آموزش و پرورش
 )8افزايش بهره وري و صرفه جويي اقتصادي با بهره گيري مناسب از فناوري هاي نوين ساخت و ساز در فضاهاي
آموزشي و تربيتي و ورزشي

مدرسه در تراز سند تحول بنیادين
مدرسه به عنوان محيط اصلي تربيت و يادگيري ،تجلي بخش تحقق مراتبي از حيات طيبه ،كانون عرضه
خدمات و فرصت هاي تعليم و تربيتي ،محل كسب تجربه هاي تربيتي و زيستي مي باشد.
برخي ازويژگي هاي مهم مدرسه از منظر فضا ،تجهيزات و فناوري عبارت است از :
✓ تسهيل كننده فرآيند يادگيري و تربيت دانش آموزان و موثر در بروز خالقيت ،مهارت آموزي،
تعامل سازنده و رشد شخصيت آنان
✓ سازگار و منطبق با معماري و فرهنگ وتمدن اسالمي – ايراني و داراي هويت شاخص تربيتي
✓ زمينه ساز براي كسب شايستگي هاي الزم در ساحت هاي شش گانه تربيتي
✓ دوست داشتني ،زيبا ،نشاط آور ،تحرك آفرين و با طراوت ،متناسب با ويژگي هاي جسمي،
جنسيتي ،سني و روحي دانش آموزان و معلمان

✓

كانون تربيتي،آموزشي وفرهنگي محله وداراي امكانات وشرايط مناسب براي ارتباط موثرباجامعه محلي

✓
✓
✓

برخوردارازنمازخانه،كتابخانه،آزمايشگاه،كارگاه،فضاي سبز،فضاي ورزشي وحياط مناسب
متناسب با شرايط اقليمي ،فرهنگي ،اجتماعي و معيارهاي زيست محيطي ،ايمني و بهداشتي
داراي امكانات ،تجهيزات و لوازم استاندارد براي تسهيل فرآيند يادگيري و رفع نيازهاي علمي،
پژوهشي و تربيتي مخاطبان
مستحكم و مقاوم در برابر حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي ،با استفاده حداكثري از مصالح ملي
و منطق هاي و محلي امن در ايام اضطرار براي كمک رساني به جامعه
برخوردار از تأسيسات مناسب با تأكيد بر استفاده از انرژي هاي طبيعي و پاك

✓
✓

سیاست هاي اجرايی
 )1استانداردسازي فرآيند مكان يابي ،طراحي ،ساخت ،مقاوم سازي ،متناسب سازي و تجهيز
فضاهاي آموزشي و تربيتي و ورزشي متناسب با اهداف سند تحول بنيادين آموزش و
پرورش و منطبق بر فرهنگ اسالمي -ايراني
 )2توجه به الگوهاي توسعه پايدار و آمايش سرزمين و اقتضائات محيط هاي آموزشي و
تربيتي و جمعيتي در مكان يابي مدارس ومراكز
 )3توجه به اقتضائات برنامه درسي ملي و ساختار چهار دوره تحصيلي سه ساله (  )3 -3-3-3به
صورت فضاهاي مستقل از هم با اولويت ساخت مجتمع هاي آموزشي و تربيتي
 )٤هويت بخشي به فضاهاي آموزشي و تربيتي و احياء معماري اسالمي -ايراني با رعايت
الگوهاي بومي هر منطقه ،محرم سازي،هم سازي با شرايط اقليمي
 )5تسهيل دسترسي عمومي به فضاها و استفاده از امكانات آموزشي و تربيتي به عنوان كانون
تربيتي محله
 )6توجه به ايجاد مجموعه مكان هاي آموزشي وتربيتي متناسب با استلزامات ساحتهاي
ششگانه تربيتي و مجهز به امكانات وتجهيزات موردنياز
 )7استفاده حداكثري از ظرفيت هاي مردمي و بخش خصوصي و غيردولتي و تنوع بخشي و
توسعه روش هاي مشاركت خيرين و نهادهاي دولتي و غير دولتي

 )8ايمن سازي مدارس و دست يابي به مولفه هاي مدرسه ايمن
 )9استانداردسازي سيستم گرمايشي و سرمايشي و بهينه سازي مصرف انرژي و مديريت سبز با
بهره گيري از فناوري هاي نوين و انرژي هاي تجديدپذير مانند انرژي هاي خورشيدي ،باد
و تركيبي در فضاهاي آموزشي و تربيتي
 )10توانمندسازي مجموعه عوامل اجرائي مرتبط با ساخت و ساز اعم از پيمانكاران و
ذي نفعان ،مهندسان و كارشناسان
 )11متناسب سازي فضاها با شرايط دانش آموزان با نيازهاي ويژه مشغول به تحصيل در
مدارس خاص و مدارس فراگير
 )12بازسازي ،توسعه ،بهسازي ،مقاوم سازي و ساماندهي فضاهاي موجود متناسب با مفاد سند
تحول بنيادين و برنامه درسي ملي
 )13رعايت ضوابط و الزامات ارگونوميک و ابعاد و اندازه هاي دانش آموزان ايراني در
تجهيز مدارس موجود و نوساز به فناوري هاي نوين ،مبلمان و تجهيزات ،متناسب با شرايط
جسمي ،روحي و جنسيتي دانش آموزان
 )1٤انتخاب زمين با وسعت مناسب براي تأمين فضاي سبز و فضاي ورزشي عالوه بر ساختمان
و فضاي كالبدي

 )15رعايت ابعاد و اندازه فضاهاي آموزشي ،تربيتي و ورزشي به شرح ذيل :
❖ با توجه به اقتضائات آمايش سرزمين و تحوالت جمعيتي و با جلب مشاركت دستگاه ها و
نهادهاي ذي ربط ،زمين مناسب و بزرگ براي ساخت مدارس جديد ،با اولويت احداث
مجتمع هاي آموزشي و تربيتي ،به ويژه در شهرها تأمين شود و ازساخت مدارس در
زمين هاي كوچک خودداري شود.
❖ مدرسه در هر دوره تحصيلي حداقل بايد دو كالس در هر پايه تحصيلي (در مجموع به
تعداد حداقل  6كالس) داشته باشد.
❖ مجتمع آموزشي و تربيتي با تركيب دوره هاي تحصيلي (دوره پيش دبستاني ،دو دوره
ابتدايي ،دو دوره متوسطه) تشكيل مي شود.
❖ با تمهيد مقدمات الزم براي تبديل مدارس موجود به مدارس متوسط ( 180-5٤0دانش
آموز ) و بزرگ (بيش از  5٤0دانش آموز) اقدام شود.

استانداردهاي فضاهاي آموزشی ،تربیتی و ورزشی
متوسط سرانه فضاهاي آموزشي و تربيتي

تعاريف
فضاي آموزشي  :كالس  +كارگاه ها  +آزمايشگاه  +اتاق سمعي بصري  +اتاق رايانه
فضاي پرورشي :اتاق پرورشي  +نمازخانه  +كتابخانه  +سالن اجتماعات  +اتاق بهداشت +
اتاق مشاور +اتاق تشكلهاي دانش آموزي (اتاق بسيج)
فضاهاي اداري:اتاق مدير  +اتاق معاون آموزشي  +اتاق معاون فناوري  +اتاق معاون اجرايي
(بايگاني)  +اتاق استراحت معلمان  +مالقات والدين  +اتاق چاپ و تكثير
فضاهاي خدماتي و پشتيباني :سرويس بهداشتي معلمان  +آبدارخانه  +انبار وسايل شستشو (تي
شور)  +انبار وسائل وتجهيزات مستعمل  +انبار وسائل اداري  +اتاق تأسيسات  +اتاق برق
فضاهاي سرپوشيده موجود در محوطه  :سرويس بهداشتي دانش آموزان  +آبخوري دانش
آموزان  +سر درب ورودي  +پايگاه تغذيه (بوفه)  +سرايداري
فضاي باز محوطه محوطه:صف جمع و تفريح  +زمين بازي و ورزش  +فضاي سبز  +پاركينگ
فضاي ارتباطي با توجه به شهري يا روستايي بودن و همچنين اقليم منطقه بين  25تا 35درصد
فضاي خالص محاسبه مي شود.
فضاي زيرساخت با توجه به شهري يا روستايي بودن مدرسه بين  1٤تا  16درصد جمع
فضاهاي خالص و ارتباطي محاسبه مي شود.

سرانه و مساحت كالس در س مدارس

سرانه و ظرفيت فضاهاي آموزشي و تربيتي

تعداد طبقات ساختمان مدارس

سطوح كاربري و سرانه مجتمع هاي آموزشي و تربيتي

سطوح محوطه باز مجتمع هاي آموزشي و تربيتي

متوسط سرانه فضاهاي هنرستان هاي فني و حرفه اي

➢ در هنرستانهاي فني و حرفه اي دو تيپ كلي هنرستان يكي با حداكثر سه رشته و ديگري با حداكثر
 5رشته در نظر گرفته شده است كه مناسب ترين شرايط براي استفاده بهينه از كارگاه ها و
آزمايشگاههاي تخصصي  5رشته اي مي باشد.
➢ هنرستانها را مي توان از نظر فضاهاي بسته غيرمشترك (آزمايشگاه ها و كارگاه هاي سبک و سنگين)
به  7نوع به شرح زير طبقه بندي نمود:
نوع  )1رشته هايي همچون «حسابداري »و «نقشه برداري » كه نيازي به آزمايشگاه و كارگاه تخصصي
ندارند.
نوع  )2برخي رشته هاي زمينۀ صنعت همچون «الكترونيک»« -الكتروتكنيک» «-مخابرات دريايي »
«ناوبري»« -صنايع شيميايي » كه فقط واجد آزمايشگاه ها و كارگاه هاي سبک هستند.
نوع  )3برخي رشته هاي زمينه صنعت همچون «ساختمان» « -تأسيسات» « -صنايع فلزي » « -مكانيک
خودرو » كه فقط واجد آزمايشگاه ها و كارگاه هاي سنگين هستند.
نوع  )٤برخي رشته هاي زمينه صنعت همچون «مكانيک موتورهاي دريايي » « -سراميک» « -نساجي» -
«متالورژي» « -چاپ» « -ساخت و توليد» « -چوب و كاغذ» « -نقشه كشي عمومي» كه واجد
آزمايشگاه ها و كارگاه هاي سبک و سنگين هستند.
نوع )5كليۀ رشته هاي زمينۀ خدمات غيراز«تربيت بدني»كه فقط واجدآزمايشگاه وكارگاه سبک هستند.
نوع  )6رشتۀ«تربيت بدني» از زمينۀ خدمات كه فقط واجد سالن ورزش سرپوشيده (سنگين) است.
نوع  )6كليۀ رشته هاي زمينۀ كشاورزي كه واجد آزمايشگاه ها و كارگاه هاي سبک و سنگين و زمين
زراعي و باغي هستند.

تدوين استانداردهاي فضاهاي آموزشی ،تربیتی و ورزشی
)1وزارت آموزش و پرورش موظف است ضوابط ،معيارها و استانداردهاي طراحي كليه فضاهاي
آموزشي ،تربيتي و ورزشي از جمله مدارس پيش دبستاني ،ابتدايي و متوسطه ،مجتمع هاي آموزشي و
تربيتي ،هنرستانهاي فني و حرفهاي و كار ودانش،مدارس با نيازهاي ويژه (استثنايي) ،مدارس با
نيازهاي خاص(استعدادهاي درخشان ،نمونه دولتي و مدارس ورزش) ،مدارس شبانه روزي،
پژوهشسراهاي دانش آموزي ،موزه و نمايشگاه علم و فناوري ،دارالقرآن ،اردوگاههاي دانش آموزي،
كانونهاي فرهنگي ،كانونهاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،سالن هاي ورزشي ،فضاهاي
ورزشي روباز ،استخر و ورزشگاه هاي دانش آموزي را متناسب با جداول فوق و رعايت اصول و
ضوابط ذي ربط ظرف مدت دو سال تهيه و به تصويب كميسيون اقتصادو منابع فيزيكي آموزش و
پرورش و ساير مراجع ذيصالح برساند.
 )2وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت نياز ،ضوابط خاص مدارس غيردولتي و ساير
مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي را متناسب با ضوابط مصوب مدارس دولتي ،حداكثر ظرف مدت
يک سال تدوين و به تصويب شوراي عالي آموزش وپرورش برساند.
 )3در مناطق روستايي داراي چندين مدرسه زير  6كالس فاقد سالن ورزشي سرپوشيده ،يک سالن
ورزشي سرپوشيده به صورت مستقل و يا در يكي از مدارس ،با اولويت مدارس دخترانه ،با حداقل
ابعاد سالن تيپ پنج و حداكثر تيپ سه ،احداث شود.
 )٤در مناطق شهري ،با توجه به تعداد ،نوع و جمعيت كل مدارس و كالسهاي درس ،يک سالن
ورزشي سرپوشيده ،با حداقل ابعاد سالن تيپ دو و حداكثر تيپ يک ،به صورت مستقل و يا در يكي
از مدارس ،با امكان استفاده براي كليه مدارس منطقه/ناحيه و همچنين ساكنان محله ،در نظر گرفته
شود.

مکان يابی
 )1سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور موظف است در مكان يابي فضاهاي
آموزشي ،تربيتي و ورزشي ،ضمن رعايت اصول فني و مهندسي با توجه به تحوالت جمعيتي
و پراكنش فضاهاي موجود و با رعايت ضوابط و اصول همجواري ،ويژگي هاي محيطي،
شعاع دسترسي ،اقليم و ظرفيت و با هماهنگي ادارات آموزش و پرورش و ساير نهادها ،زمين
مناسب را انتخاب نمايد.
 )2در تخريب و بازسازي مدارس موجود و نيز احداث مدارس جديد توسط خيرين و
نيكوكاران ،رعايت استاندارد سرانه زمين و فضا الزامي است و حتي المقدور بايد از ساخت
مدارس در زمين هاي كوچک جلوگيري شود.
 )3وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت يک سال طرح ساماندهي مدارس
موجود را به منظور كاهش تعداد مدارس با رويكرد ايجاد مدارس متوسط و بزرگ و افزايش
بهره وري ،تهيه و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برساند.

تجهیزات آموزشی ،تربیتی و ورزشی
 )1وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي) موظف است با همكاري سازمان
ها و واحدهاي ذي ربط وسازمان ملي استاندارد ايران ،ضوابط و استانداردهاي تجهيزات ،مواد و
فناوري هاي آموزشي ،تربيتي و ورزشي مبتني براقتضائات برنامه درسي ملي را حداكثر ظرف مدت يک
سال پس از ابال اين مصوبه تدوين و مبناي عمل قرار دهد و ساالنه آن را به روزآوري نمايد.
 )2وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ايجاد مركز تخصصي كنترل كيفيت ،براي تهيه،
استقرار و پايش تجهيزات ،مواد و فناوري آموزشي بر اساس استانداردها اقدام نموده و از ظرفيت بخش
غيردولتي حداكثر استفاده را به عمل آورد.
 )3وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تحقق اهداف ساحتهاي تربيتي ،امكانات ،تجهيزات و
فناوري هاي مناسب در تمام ساحت ها را براي مدارس و مراكز آموزشي ،تربيتي و ورزشي نوساز و
موجود ،با رعايت اصل عدالت در تأمين وتوزيع ،تهيه و تحويل ادارات آموزش و پرورش دهد.
 )٤وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تأمين و حفظ سالمت دانش آموزان ،الزامات
بهداشتي و استانداردهاي ارگونوميكي مربوط به طراحي فضا ،تجهيزات آموزشي و چيدمان آنها را كه
توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تدوين و صادر مي شود ،رعايت كند و نظارت هاي
الزم را بر حسن اجراي اين مصوبه به عمل آورد.
 )5در تأمين تجهيزات آموزشي ،تربيتي و ورزشي ضمن رعايت اصل اقتصادي بودن ،اولويت با توليدات
و محصوالت داخلي وبومي خواهد بود.

فناوري هاي اطالعات و ارتباطات (فاوا)
 )1وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور) موظف است
همزمان با تحويل فضاهاي آموزشي و تربيتي نسبت به تأمين تجهيزات و زيرساخت هاي
فناوري اطالعات و ارتباطات بر اساس استانداردهاي مصوب اقدام نمايد.
 )2وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ارتقاء وتوسعه تجهيزات و زيرساخت هاي
فناوري اطالعات و ارتباطات مدارس موجود ،بر اساس استانداردهاي مصوب ،طي برنامه
ششم توسعه اقدام نمايد.
 )3وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي) موظف است با
همكاري سازمان ها و نهادهاي ذي ربط ،نسبت به تهيه و تدوين استانداردهاي نرم افزاري،
سخت افزاري ،زيرساخت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و محتواي الكترونيكي موردنياز
مدارس ،مبتني بر برنامه درس ملي ،با استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي و دولتي اقدام
نمايد.
 )٤وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي
مربوط به امنيت فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي و فناوري هاي ايمني و كنترل از راه
دور مدارس براساس تكنولوژيهاي روز اقدام نمايد.

مديريت نگهداري و تعمیر
 )1وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور) موظف است
پس از ساخت ،تكميل و تجهيزمدارس ،آنها را به عنوان امالك دولتي ،طي انجام مراحل
قانوني و رسمي با نظارت اداره كل آموزش و پرورش استان ،تحويل رئيس آموزش و
پرورش منطقه /ناحيه ذي ربط دهد.
 )2ادارات آموزش و پرورش مناطق /نواحي موظفند در زمان انتصاب مديران مدارس و
مراكز آموزشي و تربيتي ،ساختمان وتجهيزات موجود را به عنوان امالك و اموال دولتي
طي انجام مراحل قانوني و رسمي ازمدير قبلي تحويل گرفته و به مدير جديد تحويل دهند.
 )3مسئوليت نگهداري فضاها و تجهيزات آموزشي ،تربيتي و ورزشي با وزارت آموزش و
پرورش (بهره بردار) مي باشد كه براي انجام اين مأموريت ،بايد ساز و كارهاي الزم (از
جمله ساختار اداري ،نيروي انساني ،منابع مالي)رابا هماهنگي مراجع ذي ربط تدارك نمايد.
 )٤مسئوليت تعميرات جزئي مدارس و فضاهاي آموزشي و تربيتي و تجهيزات برعهده
ادارات آموزش و پرورش مي باشد كه براي انجام آن با برون سپاري ،از پيمانكاران مورد
تأييد سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور استفاده خواهندكرد.
 )5مسئوليت تعميرات اساسي مدارس و فضاهاي آموزشي ،تربيتي و ورزشي برعهده سازمان
نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور مي باشد.
تبصره :در صورت نياز و ضرورت ،بايد انجام تغييرات اساسي در فضاي فيزيكي مدارس و مراكز آموزشي ،تربيتي و ورزشي توسط ادارات
آموزش و پرورش با موافقت و هماهنگي ادارات كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استانهاصورت پذيرد.

 )6مسئوليت تعمير و رفع نواقص ناشي از عدم رعايت شرايط عمومي پيمان ،در مدارس و
مراكز آموزشي ،تربيتي و ورزشي نوساز به مدت يک سال بر عهده پيمانكار است كه نظارت
آن برعهده سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور مي باشد .بديهي است تأمين
هزينه تعمير آسيب هايي كه توسط كاربران در اين مدت وارد مي شود بر عهده آموزش
وپرورش مي باشد.
 )7منابع الزم براي نگهداري و تعمير ،از سرجمع هزينه اي و بودجه تملک دارايي هاي
سرمايه اي استاني ،ملي و مشاركتي وزارت آموزش و پرورش تأمين مي شود.
 )8وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور) موظف است
فهرست بازبيني (فرم چک ليست)نگهداري و تعمير فضاهاي آموزشي و تربيتي را ظرف مدت
 3ماه تدوين كند و آن را جهت كنترل فضاها ،تجهيزات وتأسيسات توسط مديران مدارس و
مراكز ،در اختيار ادارات آموزش و پرورش قرار دهد.
 )9وزارت آموزش و پرورش (معاونت حقوقي و امور مجلس) موظف است اقدامات الزم را
جهت اخذ مجوزهاي قانوني نگهداري و تعمير براي فضاهاي آموزشي ،تربيتي و ورزشي كه
در اختيار دارد اما سند آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش نمي باشد ،انجام دهد.

برنامه هاي زير نظام

از مجموع131راهكار سند تحول بنيادين آموزش وپرورش ،تعداد  9راهكار به صورت
مستقيم با زيرنظام تامين فضا تجهيزات و فناوري مرتبط است كه عبارتند از راهكارهاي :

()1٤-2(-)1٤-1(-)9-2(-)6-6(-)6-3(-)6-1
()21-2(-)17-1(-)1٤-3
براي تحقق اين راهكارها  33برنامه پيش بيني شده است كه در طول برنامه ششم و هفتم
توسعه كشور بايد عملياتي شوند.

استلزامات
 )1وزارت آموزش و پرورش موظف است براي تحقق اهداف و برنامه هاي زيرنظام تأمين فضا،
تجهيزات و فناوري ،استلزامات حقوقي ،قانوني و مالي آن را با مشاركت ساير دستگاهها و مراجع
ذي ربط فراهم نمايد.
 )2وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه اجرايي و عملياتي شامل اقدامات و فعاليت هاي
سرآمد زيرنظام تأمين فضا ،تجهيزات و فناوري براي اجرا در طول برنامه ششم را تنظيم و حداكثر
ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين مصوبه به تصويب كميسيون ذي ربط در شوراي عالي
آموزش و پرورش برساند.
 )3وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده از ظرفيت و اختيارات مجلس شوراي اسالمي،
هيأت دولت ،وزارتخانه ها ،دستگاه هاي اجرايي ،شوراي عالي انقالب فرهنگي و ساير مراجع
سياست گذاري و تخصيص دهنده منابع ،زمينه ايفاي مسئوليت عوامل موثر برون سازماني براي
تحقق اهداف و برنامه هاي زيرنظام تأمين فضا ،تجهيزات و فناوري را فراهم آورد.
 )٤نظارت اجرايي و عملياتي اين برنامه،توسط وزارت آموزش وپرورش وواحدهاي ذي ربط آن،
انجام مي شود و نظارت وارزشيابي راهبردي برعهده شوراي عالي آموزش و پرورش مي باشد.
 )5با توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنيادين و فرآيند اصالح و به روزآوري سند تحول ،در
صورت انجام تغيير در سند تحول و متناظر با آن ،تغييرات الزم در برنامه زير نظام تأمين فضا،
تجهيزات و فناوري اعمال مي شود و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش خواهد رسيد.

نمونه برنامه زير نظام

پیامبر اکرم ( صلی اهلل علیه و آله وسلم)

دانشمندى که
از علم او سود برند

از هزار عابد بهتر است

