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  مقدمه

ين های سنگهزينه ميزان باالی مصرف انرژی، تشديد روند انتشار گازهای آالينده و از بين رفتن منابع طبيعي از

 ت است.زيست قابل مديرييطمحيزی و حفظ ربرنامههای درست در حوزه ياستسمحيط زيستي است که با اتخاذ 

 ظ محيطالمي ايران به عنوان يک وظيفه عمومي جهت حفاين نگرش در اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوری اس

 يقتصاد مقاومتهای اقانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران، سياست 190زيست گنجانده شده است. ماده

صالح الگوی ااز فصل پنجم قانون  20مادهسازی مصرف انرژی و مديريت سبز، مقام معظم رهبری در حوزه بهينه

ابالغ  صل مذکورادرجهت اجرای  ساله ششم توسعه جمهوری اسالمي ايرانماده )ز( قانون برنامه پنج ومصرف انرژی 

 شده است.

 کم توجهي به رينظ يلدالي ،مدارس احداثطراحي و  دست در هایپروژهقابل توجه  داتعدبه باتوجه  ياز طرف    

 نهساال ،صرفلوازم کم مو  کننده مصرف انرژی تجهيزات کنترل یرگيعدم بهره ،مالحظات اقليمي و محيط زيستي

ا در جهت هآن  ليو تعد یساز نهبهي که شودمي انرژی هایصرف حامل یديرمفغي و توجيه غيرقابل هایهزينه

 دارد. ييدستورالعمل اجرا نيو تدو یزيبه برنامه ر ازيسبز  ن تيريبا اهداف مد يهماهنگ

 دست مسير که است يبديه د،هستن اثرگذار آينده هاینسل بر تربيت دانش ائهار با فضاهای آموزشيکه با عنايت به اين

 گردد.مي ممکن "سبز خانواده" و "سبز مدارس" ناپذير اجتناب هایزه دروا از "و پايدار سبز معهجا"يک  به يافتن

ياء به زان و اولآمومتشکل از آموزگاران، دانش آن اعضای جامعه مخاطبمدرسه سبز فضايي است که در آن تمامي 

مي ضوابط آن تماو بهره برداری از  طراحي، ساختکنند و در محيط زيستي مبادرت ميهای کسب آموزش و مهارت

 و استانداردهای محيط زيستي لحاظ شده است. 

-ليتفعا در آن فرهنگ گسترش و محيط زيست منابع کارآمد مديريت و حفاظت در ز آن است کهسب مدارس هدف

 ايجاد و مدارس اریپايد باشند. بنابراين موفق کشور سطح در اجتماعي هایارزش به آگاهي انتقال اين و نکاربرا های

 استفاده ،محيطي شرايط با متناسب سبز فضاهای افزايش چون ای، مدرسه درون های عملياتيجنبه هم سبز مدارس

 حمل و پساب آب، هبهين مديريت، بازيافت ندها،پسما و مصرفي مواد مديريت انرژی، مديريت تجديدپذير، هایانرژی از

 به اصول اين تعميم به همراه آنها اوليا و آموزان دانش پرورش و آموزش نظری هم جنبه های و گيردمي بر در را نقل و

  .مي دهد قرار مدنظر را جامعه
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احي و ساخت در بخش طر هاريزیبرنامه یسازو همسومدرسه سبز اهداف  به منظور دستيابي بهرهنمودهای حاضر 

 .تهيه شده استبا رويکرد مديريت سبز  فضاهای آموزشي

 

 های مدرسه سبزشاخص

های صترين شاخدر راستای تهيه و تدوين برنامه ی اجرايي مديريت سبز در طراحي و ساخت فضاهای آموزشي مهم

-رهپساب، به نرژی، مديريت آب وا احي معماری ساختمان سبز، مديريتطر حوزه اصلي شاملچندين مورد نياز در 

 گ و تقويتترويج فرهنحمل و نقل و کنترل آلودگي صوتي، های تجديد پذير، مديريت پسماند، گيری از انرژی

 .مي باشد محيط زيست در حوزه های اجتماعيمسئوليت

 

 ساختمان سبز طراحی معماری( 1

 ؛...(و حمل و نقل عمومي شرايطبه  توجه ،حفظ ارزش های اکولوژيکي سايتيابي مناسب سايت )مکان 

 ؛ساختمان مطابق با نوع اقليم سازمان دهي پالن و ی، انتخاب فرمگيرجهت 

 با  دی و...ستفاده از تهويه دوطرفه، دودکش خورشيا) در صورت نياز وکارهای مناسب تهويه طبيعيساز

 ؛توجه به اقليم(

  کلي  گيری ساختمان، حجم و فرمجهت) انمقررات ملي ساختم 19مبحث ها و تاکيدات توصيهرعايت

 سايبان، های نورگذر، طراحيجداره، کاری و جزئيات اجراييعايقساختمان، جانمايي فضاهای داخلي، 

 ؛(تهويه طبيعي و اينرسي حرارتي

 ؛...(ودگير با، استفاده از راهکارهای اقليمي غير فعال در طراحي )زمين پناهي، پوشش گياهي، بادخان 

 ؛از بام سبز و ديوار سبز استفاده 

 ؛استفاده از نمای دوجداره 

 ؛)ديوار ترومب( استفاده از ديوار خورشيدی 

 ت شجر جهمکرکره ها و شيشه های  ، لوورهای داخلي متحرک،هامشبک بر روی پنجره استفاده از سايبان

 ؛کاهش خيرگي و جذب گرما

  ؛اقليمانتخاب اندازه و جهت سطوح نورگذر ساختمان مطابق با نوع 
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 های های نوين برای تبديل شيشههای جديد و پوششبرای ساختمان 1گسيلکم یهااستفاده از شيشه

 گسيل؛کم هایمعمولي به شيشه

  هت تامين جروز  از نور گيری حداکثریبهرهچيدمان مناسب فضاهای داخلي به منظور سازماندهي پالن و

  ؛مورد نياز کالس ها و ساير فضاها روشنايي

 ؛های مرکزیتفاده از نورگيرهای سقفي و آتريوماس 

 ؛های رو به شمالدر کالس 3ایه جنوب و نورگيرهای لولهبهای رو در کالس 2های نوریاستفاده از قفسه 

 رنگ در نانو های عايق و هارنگ از استفادهمبلمان، استفاده از مواد تجديد پذير در مبلمان،  داخلي، طراحي

ي بازده های روشن جهت افزايش سطحتوجه به شرايط اقليمي و استفاده از رنگ آميزی محيط داخلي با

 ؛روشنايي

  ي از نوع ز پوشش گياهاستفاده او در مجاورت ساختمان طراحي فضای سبز متناسب با اقليم سبزينگي و

ز گيری اهو بهر ابش آفتاب در ماه های سردبه منظور استفاده از ت )کاشت درختان خزان پذير گياهان بومي

 ؛.(به منظور مسدود کردن مسير بادهای نامناسب و..درختان هميشه سبز  های گرم،سايه در ماه

 دانش معماری بومي در طراحي و اجرا؛ گيری از اصول معماری اسالمي ايراني وبهره 

 ؛حياط مدرسه سازیکف برای آسفالت و بتن جايگزين مصالح از استفاده 

 ها؛کالس مجاورت در سبز و کوچک های حياط از استفاده 

 با رويکرد مديريت سبز؛ ای نوينهای سازهاستفاده از سيستم 

 رسد.ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان مي 

 

  انرژی مدیریت( 2

 تاسیسات الکتریکیالف( 

 هوشمندمديريت  هایاستفاده از سيستم ( ساختمانBMSدر ) ربع مترم 4000های بيش از  ساختمان

 ؛(جديداالحداثآموزشي، تربيتي و ورزشي های مجتمعمانند )

                                                 
1 Low-E 
2 Light shelf 
3 Sun Pipe 
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 و  ربيتيتي، جهت هوشمند سازی فضاهای آموزش در طراحي تاسيسات الکتريکيهای نوين استفاده از شيوه

متر  4000ز او با زير بنای کمتر  جديداالحداث)مدارس  KNX استاندارد توپولوژیورزشي، ترجيحاً تحت 

 ؛مربع(

 ؛های کنترل هوشمند موتورخانهاستفاده از سيستم 

  اربری نتخاب صحيح چراغ های روشنايي متناسب با نوع کاطراحي دقيق سيستم روشنايي و محاسبه و

به  ها LED اعانند انوپربازده م المپ های دارای و ی نوری باالبهرهاستاندارد با  هایستفاده از چراغا)هرفضا 

 ؛(غيره ای التهابي و گازی وهای رشتههای قديمي با المپجای چراغ 

 ي نجوم استفاده از لوازم کنترل روشنايي )تايمر، ديمر، سنسورهای حضور و حرکتي، فتوسل و ساعت

 ؛(و... روشنايي

 ؛تعبيه درهای اتوماتيک در نظر گرفتن تمهيدات الزم جهت 

 ؛های آلومينيوميه جای کابلاستفاده از کابل های مسي و متناسب با ميزان مصرف ب 

 ؛نصب و تعبيه بانک خازن جهت کاهش توان راکتيو 

 ؛دارای رده های باال م و تجهيزات برقي با برچسب انرژیاستفاده از لواز 

 و استفاده از سيستم  آسانسورهاو سيستم نيرو محرکه ی  انتخاب مناسب موتورVVVF ؛ر()اينورت 

 رفت و آمد های ساختمان؛کاربری و سور متناسب با نوع سفارشي کردن فراخوان های آسان 

 ؛هاکنترل سيستم های روشنايي، تهويه، صوت و... داخل کابين آسانسور 

 ؛ساالنه ميزان مصرف برق به صورت انجام مميزی 

 رسدديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان مي. 

 

 تاسیسات مکانیکیب( 

 ؛و...( االستومری مانند نوين ) هایهای تاسيساتي با استفاده از عايقری سيستمعايقکا 

 ؛د(رمتيک هوشمنگرمايشي راندمان باالی گازسوز )بخاری های ه منطقه ای هایاستفاده از سيستم 

 ؛لهای انتقال سياهای پليمری با ضريب زبری کم جهت کاهش مصرف انرژی در سيستماستفاده از لوله 

  ؛(و... گيرهای راديوييسختيمانند ) بگيرهای مناسسختياستفاده از 



 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور                ، تربیتی و ورزشیمدیریت سبز در فضاهای آموزشی رهنمودهای

 5 

 ؛های گرمايش وسرمايشاستفاده از شيرهای باالنسينگ جهت توزيع متناسب سيال در سيستم 

 ؛هاها و کارگاهشي گازی صنعتي جهت سالنهای تاباستفاده از سيستم 

 ؛مصرف انرژی دار جهت کنترل هوا و کاهش های دمپراستفاده از هواکش 

 های علورتر، مش)مانند:کولرهای گازی اين تاسيساتو راندمان باالی کم مصرف ، استفاده از تجهيزات نوين

 ؛..(های با مصرف انرژی کم و.کم مصرف، ديگ های چگالشي، رادياتورهای با راندمان باال، پمپ

 هایستفاده از سيستماCHP و CCHP  ؛برق گرمايش و توليدسرمايش،جهت تامين 

 ؛رطوبمهای برای سرمايش و گرمايش فضاهای آموزشي در اقليم گرماييهای زمين استفاده از سامانه 

 ؛های محيطي ومرکزی جهت تنظيم دمای آسايش حرارتي وکاهش مصرف انرژیاستفاده از کنترل 

 ؛انبساط بسته جهت کاهش مصرف انرژیهای حرارتي با منبع استفاده از سيستم 

 ؛های دورمتغيير جهت تنظيم دقيق دبي و کاهش مصرف انرژیمپاستفاده از پ 

 ؛های سرد(ها در اقليماجرای سيستم گرمايش از کف )مخصوصا برای مدارس شبانه روزی و خوابگاه 

 ؛هااستفاده از پرده هوا در ورودی 

 ؛به صورت ساالنه انرژی انجام مميزی 

 ؛بي و...های آسب برای تاسيسات سرمايشي نظير کولرايجاد سايبان يا استفاده از پوشش عايق حرارتي منا 

 ؛هااستفاده از مسدود کننده دريچه 

  ؛وا(های هوا به هها )مبدلمرکزی برای کالس منطقه ای و استفاده از سيستم تامين هوای تازه 

  ؛استخر ها و کاهش مصرف انرژی وآباستفاده از سيستم های جاروی رباتيک 

 مانند گازهای استفاده از گازهای ترکيب( ي جديدR410, R407  ).... دارصری يا کلرعنجای گازهای تک ه بو 

 کاهش گازهایهای تبريد جهت کاهش مصرف انرژی و در سيستم و ...( R134, R22)مانند گازهای 

 ؛ای و حفاظت بهتر از محيط زيستگلخانه

 ؛4)بام خنک( استفاده از بام انعکاس دهنده 

 ؛استاندارد شاخص هایبررسي ميزان مصرف انرژی و مقايسه با  نظوره مشبيه سازی ساختمان ب 

                                                 
4 Cool Roof 
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 استفاده از استانداردهای موجود در زمينه طراحي تاسيسات (Sections 4 through 7 of ASHRAE 

Standard 62.1-2007)؛ 

  2استفاده از سيستم کنترليCO ؛در فضاهای آموزشي به منظور تامين کيفيت هوا 

  ؛5های اوج مصرفو گرما در زمان  ره سرمابانک ذخياستفاده از 

 رسدديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان مي. 

 

 های تجدید پذیرانرژیهای پاک و فناوری( بهره گیری از 3

 ؛های خورشيدیو آبگرمکن های فتوولتائيکاستفاده از انرژی خورشيدی به وسيله سامانه 

 ؛های بادیز انرژی باد به وسيله انواع توربيناستفاده ا 

 ؛استفاده از انرژی زمين گرمايي 

 ؛استفاده از آب شيرين کن خورشيدی در مدارس شبانه روزی 

 ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان مي رسد. 

 

 مدیریت آب و پساب( 4

 ؛هاييهای بهداشتي و روشويک جهت سرويسای و اتوماتاستفاده از شيرهای مخلوط اهرمي، ضربه 

  ؛جهت آبياری فضای سبز آب خاکستریاستفاده از 

  ؛هاجهت تامين آب فالش تانک خاکستری آبايجاد تمهيدات استفاده از 

 ؛های کم آب در فضای سبز جايگزين چمنکاشت گياهان با مصرف آب کم و سازگار با محيط 

 ؛ای و...آبياری باراني، قطره درن )مانندهای مشي با استفاده از روشپانصب سيستم خودکار آب  

 ؛آب مصرفي یکاهنده  تجهيزات نصب 

 ؛جداسازی آب شرب و غير شرب 

 ؛فضای سبز و محيط طراحي در آب چرخه طبيعي کارکرد برای مناسب شرايط آوردن فراهم  

 رسد.ت سبز استان ميديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديري 

 

                                                 
5 Heat Bank & Cool Bank 
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 مدیریت منابع، مصالح و پسماند( 5

 ؛مقررات ملي ساختمان 22و  21 ،12 ، 5 رعايت مالحظات مبحث 

  رعايتHSE  ؛عمليات ساخت و زمان بهره برداری حين طراحي، مراحلدر    

 و سرعت تجديدپذيری باال؛ انتخاب درست مواد و مصالح با توجه به قابليت بازيافت 

 سط وا تو)مانند جلوگيری از آلودگي ه يرات نامطلوب زيست محيطي ناشي از تخريب و احداثکاهش تاث

 جابجا شدن خاک يا آلودگي در اثر وجود آبهای سطحي و غيره(؛

 ؛انتخاب مصالح با توجه به انرژی نهفته به کاررفته 

 ؛استفاده از مصالح با مواد اوليه سازگار با محيط زيست 

 ؛تمانيمديريت نخاله های ساخ 

 ؛توجه به ذخيره آنچه قابل بازيافت است 

 آلودگي و مصرف انرژیکاهش حمل و نقل و در نتيجه نياز به کاهش  ه منظوراستفاده از مصالح بومي ب 

 ؛محيط زيست

 ؛تر(لهو زبا ک مثل کاغذ، شيشه و غيرهصورت جداگانه )زباله خشه های مناسب بها در محلجداسازی زباله 

  ترغيب و زشآمو جهت متفاوت، هایزباله رنگ مختلف برای و شکل با بازيافت زباله هایسطل ازاستفاده 

 ؛در داخل ساختمان و محوطه محيطيمسائل زيست  به توجه به کودکان

 ويشه، چوب يک، شکاهش مواد و مصالح ساختماني دور ريز و استفاده مجدد از آنها )مانند آجر، بتن، پالست 

 ؛غيره(

  رسداين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان ميديگر مواردی از. 

 

 آلودگی صوتیکنترل ( 6

 ؛مقررات ملي ساختمان 18 رعايت مبحث 

 رعايت موز )های معلم و دانش آرعايت شدت آلودگي صوتي استاندارد به منظور عدم تاثير پذيری فعاليت

 ؛های تاسيساتي(سيستم عملکرد به برای فضاهای آموزشي مربوط 45دسي بل صدای 

 ؛هانويز باال در پوشش داخلي کالسح با جذب لاستفاده از مصا 



 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور                ، تربیتی و ورزشیمدیریت سبز در فضاهای آموزشی رهنمودهای

 8 

 .ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان مي رسد 

 حمل و نقل( 7

 ل و ل حمز وسايهای تشويقي به منظور ترغيب کارکنان، معلمان و دانش آموزان به استفاده ااجرای سياست

 ؛نقل عمومي و دوچرخه

 ؛در نظر گرفتن فضای الزم جهت پارکينگ دوچرخه 

  ؛در نزديکي مدارس برای جلوگيری از ترافيکپارکينگ وجود 

 .ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان مي رسد 

 

 ط زیستمحی نسبت به حفظهای اجتماعی فرهنگ و تقویت مسئولیت  ترویج ( 8

نظور ميقي به اقداماتي تشو با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش، استانالزم است شورای راهبری مديريت سبز 

م دهد. انجاآموزان مدارس  کارکنان و دانشميان  حيط زيستحفظ مانرژی و  آب و گسترش فرهنگ صرفه جويي

 گردد:اقدامات ذيل در اين راستا پيشنهاد مي

 وموزش آص صاحب صالحيت و آموزش ديده در مدارس برای کنترل مصرف، مونيتورينگ، استفاده از اشخا 

 صالح؛های ذیارتباط با سازمان

  ؛سبز به بهره برداران جهت مشارکتمديريت ارائه دستورالعمل 

 کنانکار وليا،ا آموزان،دانشی آموزشي متناسب با مديريت سبز برای کليه هاپيش بيني و برگزاری دوره ،

 ؛پيمانکاران، مهندسين و علمينم

 ؛وزشيسات آمسازی و آموزش عمومي با استفاده از مراکز و موسهای عمومي از طريق فرهنگی آگاهيارتقا 

 ؛استفاده از ظرفيت رسانه ملي و شبکه آموزش سيما 

 ؛های مرتبطهمايش ها و جشنواره برگزاری 

 ؛های توجيهي تخصصيبرگزاری جلسات و نشست 

  اينترنتي  سامانه تصويریالکترونيکي، فيلم آموزشي و تهيه محتوای(IPTV) ؛و بروشور 

 ( و های مجازیپيام رسانسايت های اينترنتي، استفاده از ظرفيت فضای مجازی)...؛ 

 .ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان مي رسد 


