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 حوزه  مدیریت و پشتیبانی هایو سیاست اهداف

 نگهداری، زیباسازی، بهداشت، تعمیر()تجهیز، چینش،  مبلمان و محیط فیزیکیتجهیزات، 

 
 اهداف:

 صورت مناسب.طراحی محیط فیزیکی به .1

 صورت مناسب.تهیه تجهیزات و مبلمان فضای فیزیکی مدارس به .2

 ها:سیاست

 .کند می حمایت یادگیری فرآیند از مدرسه، فضاهای سایر و ها کالس چیدمان .3

 .کند می حمایت نآموزا دانش فعالیت از ها کالس و مدرسه کلی چیدمان .3.1

 .است شده فراهم کارتیمی و مشارکت امکان درس هایکالس در .3.2

 .است درس کاربری با متناسب کالس چیدمان .3.3

 .دارد مخصوص اتاق دروس از نیمی برای مدرسه .3.3

 .است بازی تجهیزات و فضا نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، سایت، دارای مدرسه .3.3

 .است آور شادی مدرسه چیدمان .3.3

 .دارد وجود طبیعت از زیادی های نشانه مدرسه فضاهای در .3.3

 .است جریان در جانبی یادگیری مدرسه فضاهای در .3.3

 .کنند می تداعی را واقعی زندگی که اند شده طراحی طوری مدرسه فضاهای .3.3

 برخوردارند. کافی استحکام از مدارس ساختمان .3

 .است شده سازی مقاوم زلزله مقابل در مدارس ساختمان .3.1

 .کندنمی استفاده استیجاری مدارس از مدت بلند در سهمؤس .3

 .باشندمی خود منطقه مدارس ترین مدرن از مدارس ساختمان .3

 .کندمی اندازی راه مجتمع صورتهب را خود مدارس مؤسسه .3

 .باشندمی دارا را شناختی مدل اساس بر مدرن مدرسه یک فضاهای مؤسسه مدارس .3

 .نکند محدود را فردی هایآزادی که بزرگ هایکالس .3.1

 .کامل کالس یک برای فردی کار و نشستن و حضور امکان با شیمی آزمایشگاه .3.2

 .کامل کالس یک برای فردی کار و نشستن و حضور امکان با فیزیک آزمایشگاه .3.3

 .کامل کالس یک برای فردی کار و نشستن و حضور امکان با رایانه سایت .3.3

 باشند.می دارا را متر نیم موزآدانش هر ازای به مساحت به نمازخانه مدارس .3.3

 است. آموزدانش هر ازای به مربع متر3 حیاط مساحت .3.3

 دارد. طبیعی سبز فضای مدرسه .3.3

 است. شده طراحی مدرسه هر در نما آب .3.3
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 .دارند هایشانکمک و خود استفاده برای اختصاصی اتاق راهنما معلمان .3.3

 .دارد قرار ورودی درب به محل تریننزدیک در رجوع ارباب و اولیاء مراجعه مورد هایمحل .3.18

 عمومی روابط 

 مالی امور 

 انتظار محل 

 مالقات محل 

 .رجوع ارباب برای مطالعه و پذیرائی امکان با همراه رجوع ارباب انتظار و نشستن برای مناسبی محل .3.11

 .بود خواهد مشاهده قابل کالس بیرون و بوده ایشیشه نیمه طرف یک حداقل از هاکالس دبستان در .3.12

 .دارند نورطبیعی حتما هاکالس .3.13

 .باشندمی منظوره چند بازی سالن و سرپوشیده استخر دارای مدارس .3.13

 .است شده طراحی صحبت و استراحت یا درس برای آموزاندانش نشستن برای مناسبی هایمحل .3.13

 .دارد وجود همکاران و دبیران استراحت و تغذیه برای مناسبی محل مدرسه در .3.13

 .باشدمی مشاهده قابل نآ داخل راحتی هب که است ایشیشه هایپنجره دارای مدرسه مسئوالن هایاتاق .3.13

 .دارد قرار است راحت نآ به آموزاندانش و همکاران دسترسی که محلی در مدیر دفتر .3.13

 .باشدمی مطالعه جهت مناسبی محل همراه کتابخانه دارای مدارس .3.13

 .باشدمی مدرسه اهداف راستای در و شناختی مدل با متناسب مدارس تجهیزات .3

 .کندمی استفاده کیفیت با و مناسب تجهیزات از مدرسه .3.1

 .کنندمی رسانی روز به خود نشأ و نیاز با متناسب و موقعهب را خود تجهیزات مدارس .3.2

 مؤسسه تی یآ مرکز با هماهنگی با یانهارای تجهیزات. 

 نامهآئین با مطابق آزمایشگاهی تجهیزات. 

 دهد.آموزان اهمیت میت کارکنان و دانشزیبائی و بهداش به مؤسسه .18

 .آموزان و همکارانبسه کثیف و موهای بلند توسط دانشعدم استفاده از ال .18.1

 .بیماران مسری در مدرسه عدم پذیرش افراد بیمار خصوصاً .18.2

 .توجه به نظافت مدرسه .18.3

 .استفاده از کارشناس سالمت و بهداشت در مدرسه .18.3

 .مدرسه و قرار دادن در محل مناسبهای اولیه مناسب در داشتن جعبه کمک .18.3

 .های اولیهان تمام وقت با کمکآشنائی یکی از همکار .18.3

 .آنهاها و کیفیت اطراف در مدرسه و اطالع از تخصص هایو درمانگاه هاناداشتن اسامی و آدرس بیمارست .18.3

گیری مسائل و پی آنان ءاولیاانتقال مصدومین و آسیب دیدگان در مدرسه به درمانگاه مناسب و نزدیک و اطالع به  .18.3

 .و همکاری با آنان اولیاءتا حضور 

 .توجه به سالمت مواد غذائی و عملکرد و نظافت بوفه .18.3

 نواز داشته باشد.کند تا محیطی زیبا و چشمتالش می مؤسسه .11
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 توجه به نظافت محیط .11.1

 استفاده از مظاهر طبیعی در محیط .11.2

 نما باستفاده از آ 

 گل و گلدان 

 تابلوهای طبیعت 

 سبز طبیعی یفضا 

 ها در محیطتنوع و شادابی رنگ .11.3

 شوندصورت یکسان توسط مجتمع تعیین میهها برنگ. 

 توجه به زیبائی تابلوها و چینش وسایل .11.3

 شوند.تابلوهای مدارس یکسان و توسط مجتمع تعیین می 

 نظم و عدم شلوغی و به هم ریختگی .11.3

 عدم استفاده از کازیو روی میزها 

 عدم وجود وسائل اضافی مرتب بودن روی میزها و 

 )عدم مشاهده وسائل غیر ضروری در مدرسه)دپو نکردن وسائل در محل دید 

 رعایت بیشتر بهداشت و نظافت .12

 تذکر در مورد بهداشت شخصی و آراستگی ظاهر .12.1

 ترویج تمیزی در محیط کالس و سالن مطالعه .12.2

 ، نظافت کف(بررسی کامل بودن لوازم نظافت در کالس ها و سالن مطالعه ) سطل آشغال .12.3

 نظارت بر رعایت بهداشت در اردوها .12.3

 افزایش آگاهی پیرامون سالمت و فرآیندهای رشد جسمی .13

 تأکید بر خواب مناسب) در جلسات مشاوره جمعی و فردی( .13.1

 تأکید بر تعریف برنامه منظم ورزش .13.2

 گیری تغذیه کامل ها به پی تأکید بر تغذیه مناسب و توجه الزم خانواده .13.3

 آموزیاردوهای دانشزی غذایی ری دقت در برنامه .13.3

 تأکید بر پوشش مناسب در فصل سرما) ذکر موردی( .13.3

 هاتأکید بر درمان کامل در بیماری .13.3

 

 


