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 معماری و مدارک مورد نیاز جهت ارایه به واحد کنترل نقشه معماری: 2لیست نقشه های فاز -1

 هافهرست نقشه   -9-9

 (9 فاز نقشه های فضاها )مطابق مساحت و تعداد جدول  -9-2

 (9:211سایت پالن )مقیاس   -9-3

 مقیاس)پالن اندازه گذاری کل طبقات شامل : زیرزمین ها ،همکف و محوطه سازی،نیم طبقه،طبقات فوقانی همکف،بام و خرپشته  -9-4

9:51) 

 (9:51 مقیاس) پله، رامپ و حیاطمقطع طولی و عرضی از کل بنا؛گذرنده از راه   -9-5

یا عرضی نمایش داده نشده اند مانند پله ورودی ساختمان و ش عمودی گذرنده از اختالف سطح هایی که در مقاطع طولی بر -9-6

 از رآسانسو با نمایش کامل عناصر سازه ای و معماری، چاه ()جهت کنترل سرگیری طبقه زیرین معلول و رامپ ها و سایر موارد باالبر

 (9:51 مقیاس) و تاسیسات دفنیموتورخانه  سکوی و چاه به متصل های سقف نمایش با خرپشته تا شالوده

 (9:51 مقیاس)؛ رو به حیاط یا گذر یا سایر فضاهای شهری نما از کل بدنه های  بنا -9-7

 (9:51 مقیاس) پالن مبلمان - 9-8

 (9:51 مقیاس) پالن سقف کاذب -9-1

 (9:51کفسازی )مقیاس پالن  -9-91

 یطول مقطع و پالن شامل کلیه سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه ها؛ شامل پالن و مقطع طولی بزرگنمایی از : کلیه راه پله ها -9-99

 (9:25 مقیاس)

 (9:25یا  9:51 مقیاس) و پنجره و جزییات اجرایی آنها درنقشه تیپ بندی   -9-92

 (9:25 مقیاس) اصلی بنا پایین ترین تا باالترین تراز بنا؛ گذرنده از بازشوهای نمایحداقل یک وال سکشن از   -9-93

: انواع کفسازی و دیوار داخلی و خارجی با نمایش الیه های تشکیل دهنده و ضخامت آنها وهمچنین جزییات اجرایی شامل  -9-94

(؛ پله و نرده آن؛ سقف مطابق نقشه های وال پست در سازه الزم مورد نیاز ؛جان پناه )با مهار و اتصاالت صوتی -حرارتی -عایق رطوبتی

درگاه؛ اتصاالت چارچوب و ساب فریم و نرده به کف و دیوار و سقف یا نعل درگاه؛ نحوه  نعل پنجره؛ کاذب ؛ گاتر و کفشور؛ کف

تی واتصال آنها به کف تی شور و سایر لوازم سرویس های بهداش -زیردوشی –روشویی  -نصب کاسه توالت فرنگی و ایرانی

برای نقشه های جزییات  مقیاس))با نمایش کامل الیه های کفسازی ودیوار(؛ و سایر موارد مورد نیاز ودیواروخروجی های فاضالب

 (اجرایی متناسب با نقشه ها تنظیم شود

 جدول نازک کاری )درمطابقت کامل با نقشه های ارایه شده(-9-95

 الزامی نمیباشد( 95در فایل نقشه ها )از این پس ارایه چک لیست مبحث .D.W.Gشده با فرمت  ؛ارایه 91چک لیست مبحث -9-96
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 تحت و 31/12/9316 درتاریخ ها اطالعیه و اخبار ستون در سازمان سایت روی بر که مطالبی ها، نقشه بارگذاری در ضروریست-9-97

 حین در کار حفاظت و ایمنی الزامات اینفوگرافیک " و "حقوقی و حقیقی از اعم طراح مهندسان کلیه توجه مورد – مهم اطالعیه" عنوان

 .گردد درج برقی تاسیسات و مکانیکی تاسیسات سازه، معماری، اجرایی های نقشه در عیناً شده گذارده 94/16/9316 مورخ "اجرا

 :سایتدر مطالب مرتبط لینکهای

 : مهم اطالعیه

-4cde-1a76-http://82.99.242.34/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=b32dd5eb
-9302-422b-a963-7764962e8108&LayoutID=d59bca15-a6d3

d610cb88267b&SearchKey=-9027-46d1-b108-0d21b82bb87c&CategoryID=8b7248db 

 :اینفوگرافیک

http://82.99.242.34/portal/home/?news/267605/267634/279126/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%
-81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
-%A7%D8%B8%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7

http://82.99.242.34/portal/home/?news/267605/267634/279126/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
http://82.99.242.34/portal/home/?news/267605/267634/279126/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
http://82.99.242.34/portal/home/?news/267605/267634/279126/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
http://82.99.242.34/portal/home/?news/267605/267634/279126/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
http://82.99.242.34/portal/home/?news/267605/267634/279126/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
http://82.99.242.34/portal/home/?news/267605/267634/279126/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7


9318 بهار  واحد کنترل نقشه نظام مهندسی استان تهران 
 

 متر 2222 از شیب یها پروژه یبرا 2 فاز ییاجرا یمعمار یها نقشه ارائه و هیته در تیاهم حائز نکات و یطراح یراهنما دفترچه

 بنا ریز مربع

 

5 
 

 :2ه نقشه های فاز ئنکات مهم در طراحی و ارا-2

 ارایه گردیده و نام فایل با این ساختار نوشته شود:    .D.W.Gمیباید صرفا در یک فایل با فرمت  91نقشه ها و چک لیست مبحث -2-9

                                         شماره پرونده                                                    -Arc-تاریخ تهیه هر دفعه از نقشه ها       

 Arc-1398.04.26-10024722                  : مثال

 ضمیمه فایل معماری شوند. .P.D.Fسایر اسناد فنی مورد نیاز و پاسخ نامه با فرمت 

نقشه ها به غیر از جزییات اجرایی با واحد متر ترسیم، و اندازه گذاری ها و کدهای ارتفاعی بر اساس این واحد ارایه شود. همه -2-2

ب با ابعاد نقشه ها ها براساس این واحد انجام شود . ابعاد کادر استاندارد متناس جزییات اجرایی با واحد سانتی متر ترسیم و اندازه گذاری

ذکر شده است( ذیل هر نقشه درج  2انتخاب و معادل مقیاس آنها بزرگنمایی شود. مقیاس هر نقشه )معادل آنچه در لیست نقشه های فاز 

 گردد.

 .دنشو یومعرف یگذار شمارهع طو مق کلیه فضاها در پالن -2-3

 با هاشور مشخص گردیده و راهنمای نوع هاشور در کنار نقشه  ارایه  شود. ها در نقشهجنسیت سطوح برش خورده -2-4

 از نوع خنثی محورنقشه ها ،رنگ خوانا بودن بزرگنمایی نمایش داده شود.)جهت  و  پالن ، برش خطوط محور بندی ستون ها در-2-5

 انتخاب شود.(

 نماسازی بدنه از نوع دوغابی )کاشی کاری ،سنگ کاری،آجر س.م. و برای 3ضخامت نازک کاری بدنه وسقف برای انواع اندود -2-6

 و سایر سیستم های نماسازی مطابق جزییات اجرایی در نظر گرفته شود. س.م. 5کاری از نوع پالک و ...(

 ازکن از جهت کنترل رعایت مقررات فضاها اندازهلیکن  ،اندازه گذاری ها بر اساس سفت کاری درج گردد 2در نقشه های فاز -2-7

 و ها برش در طبقات یا سازه سقف یرو سطح و یمعمار شده تمام کف یارتفاع تراز نیهمچن. گردد یم محاسبه یکار نازک تا یکار

 .شود مشخصمیباید  سکشن وال و ییاجرا اتییجز و نماها

اعمال شود.در صورت وجود درطراحی سطوح شیبدار مانند رامپ و راه پله در خصوص عدم شانه گیری تیرهای کناری دقت الزم -2-8

                                                                              تیر شانه گیر، اندازه گیری از بدنه نازک کاری شده تیر انجام میگیرد.

تا باالترین بصورت تجمعی از پایین ترین  پله راه یگذار شماره ،(ییبزرگنما بر عالوه) ها برش و طبقات یگذار اندازه پالن در-2-1

و  اصول نقشه کشی در خصوص عالمت جهت پله و خط برش شود. درجارتفاعی پاگردهای طبقه و نیم طبقه کد انجام شود و  طبقه

 .رعایت شود)در صورت نیاز( بر روی سطح طبقه زیرین  و همچنین نرده ترسیم خط چین پله

 نیریز طبقه سطح یرو بر رامپ  نیچ خط و شیبدار در پالن، جهت و درصد شیب و خط برشدر ترسیمات رامپ و سطح همچنین 

 شود.  رعایت( ازین صورت در)

و در صورت لزوم با در نظر گرفتن دریچه  دور چینی جعبه آتش نشانی )در سه طرف( و رایزر برق و مکانیک)در چهار طرف-2-91

 است. الزامی الیه نازک کاری  ترسیم با  و (بازدید
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حداقل ؛ عایقکاری حرارتیو آکوستیکی  مربوط به مهار جانبی دیوارها در برابر بارهای وارده، ضوابط مقرراتدر صورت رعایت -2-99

نتیمتر سا 95و تصرف ها  دیوار مابین راهرو دسترس خروج ،دیوار دوربند راه پله   ، آسانسوردیوار سفت کاری برای ضخامت قابل قبول 

قابل  ،(متریسانت 5/7 تیمحدود صورت درصرفا  و) سانتیمتر 91سانتیمتر، تیغه های اطراف رایزرها  91های داخلی تصرف ها دیوار ،

  .قبول است

 ابعاد اساس بر دیبایم مختلف طبقات در رهیغ و سقف ،یا سازه یوارهاید ر،یت ستون، مانند یا سازه عناصر مقطع اندازه رییتغ-2-92

 پیت طبقه نیتر نییپا یستونها مقطع دیبایم طبقات پیت پالن در. شود اعمال یمعمار یها نقشه در سازه یها درنقشه شده مشخص

 .رندیگ قرار استفاده مورد میترس جهت

در نظر گرفته شده  فاقد دورچینی و نازک کاریدر پارکینگ ها  لوله های عمودی فاضالب وکانال های تاسیساتیدر صورتی که -2-93

 و از عدم تداخل آنها با محدوده توقف و مانور اتومبیل ها و یا معابر پیاده اطمینان حاصل شود. شدهنمایش داده ها میباید در پالن ، باشند

 .است یالزام پالنها در "آتش برابر در مقاوم مصالح از آسانسور وارید و پله راه واریود در" عبارت درج-2-94

 .است یالزام مربوطه یها نقشه در نماها هیکل یبرا "آتش برابر در مقاوم مصالح از نما" عبارت درج-2-95

 در در نظر گرفته شده است، سقف یا دیوار ، کف درکه مطابق جزییات اجرایی  صوتی یا رطوبتی، حرارتی عایق های الیه نمایش-2-96

 .است الزامی ها نقشه سایر و بزرگنمایی ، سکشن وال ، مقطع ، پالن

دقت شود که کلیه الیه های تشکیل دهنده و ضخامت عناصر ساختمانی شامل  91 مبحث محاسبات لیست در تهیه و ارایه چک-2-97

  و وال سکشن مطابقت داشته باشد.و پالن و برش اجرایی  جزییات باکف ، دیوار و سقف دقیقا 

 .نماید تجاوزمشخص شده است  9که در نقشه های فاز  بنا روی پیش مجاز حد یا و ملک محدوده از نباید نماسازی-2-98

 ها ، نقشه کنترل زمان در جوئی صرفه در محیط مدل ارایه میگردد ، جهت که هائی نقشه کنترل فرآیند بودن زمان بر به توجه با-2-91

  مانند یکش نقشه یافزارها نرم ریازسا شده گرفته یخروج یها نقشه یبررس ضمنا گردد. ارائه فایل یک در صرفاً و اتوکد رایج روش با

 REVITدباشیم یکش نقشه ماتیترس در ونقص بیع یب هیارا بر مشروط اتوکد، افزار نرم در. 
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 ضوابط طراحی: -3

 ورودی و دسترسی پیاده :-3-1

ورودی اصلی، باید حداقل  درورودی اصلی ساختمان ،در صورت وجود پله یا هر اختالف سطح یا دیوار در مقابل  درپس از -9- 3-9

 (9-3-9-5-4متر از آن فاصله داشته باشد.) 41/9

 (2-3-9-5-4باشد.)  41/9*41/9فضای ورود ساختمان باید دارای سطح آزاد و بدون مانعی با ابعاد حداقل -3-9-2

 (4-3-9-5-4متر است.) 21/9ارتفاع مجاز تراز کف ورودی اصلی ساختمان از متوسط ارتفاع تراز معبر مجاور حداکثر -3-9-3

های دو لنگه بدون وادار وسط درمتر باشد. 15/2متر و ارتفاع مفید حداقل 11/1اصلی باید از نوع لوالیی با پهنای مفید حداقل  در-3-9-4

 درمتر پهنای مفید بدون مانع داشته باشد. پهنای هر لنگه  81/1ید هنگام باز شدن لنگه فعال حداقل اصلی به کار میروند با درکه به عنوان 

ساختمانهای دارای آسانسور، حداقل  مشاعاتبا توجه به الزام رعایت ضوابط معلولین در  (9-5-9-5-4متر بیشتر باشد.) 21/9نباید از 

 سانتیمتر میباشد. 911 ها اختمانساین و واحد معلول در اصلی ورودی  درعرض مفید 

تراز سطح این کف یا پاگرد باید  .یا پاگرد وجود داشته باشدواحد تصرف و فضا، باید یک کف  اصلی ساختمان، دردر هرطرف -3-9-5

 (3-5-9-5-4یکسان باشد.) دردر هر دو سمت 

 8 کمتر ازبرابر یا شیب راه های عبور پیاده که در مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهای تصرف قرار میگیرند باید دارای شیبی -3-9-6

 5/92 شیب بقیه شیب راه های عبور پیاده در صورتی که قابل دسترس بودن آن ها برای افراد معلول الزامی نباشد، نباید از  درصد باشند.

راهنما این  5در فصل مندرج  "یحرکت-یجسم معلول افراد یبرا یمعمار مقررات و ضوابط"رعایت  (9-8-9-5-4.)باشدبیشتر  درصد

  الزامی است.در خصوص شیب راه معلولین 

متر طول ،پاگرد داشته  1ها و یاپس از طی هر درشیبراه ها باید در باال و پایین،در نقاط گردش حرکت،ورود و خروج فضاها،-3-9-7

طول و عرض پاگردهای شیب راه ها در صورتی که قابل دسترس بودن آن ها برای تغییر تراز و اجرای پله در پاگرد مجاز نیست.  باشند.

  (2-8-9-5-4متر باشد.) 11/1افراد معلول الزامی نباشد باید حداقل 

پهنای شیبراه های واقع در مسیر دسترس و خروج اصلی باید برابر با پهنای الزامی راهروهای اصلی در همان تصرف باشد. -3-9-8

مگر آنکه در  متر است، 11/1پهنای بقیه شیب راه ها در صورتی که قابل دسترس بودن آن ها برای افراد معلول الزامی نباشد حداقل 

 (3-8-9-5-4) ی دیگر تعیین شده باشد.مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ا

 41/9پهنای مفید آزاد و بدون مانع فضای راهرو های ارتباطی داخل ساختمان که در مسیر دسترس و خروج قراردارند نباید از -3-9-1

ش باید به گونه ای مکان و اندازه پیش بینی شده برای نصب هر وسیله مجاز یا مبلمان برای نشستن یا نکهبانی و پذیر متر کمتر باشد.

در صورتی که بر  (9-4-9-5-4باشد که پس از نصب آنها پهنای مفید راهرو به میزانی کمتر از حداقل پهنای الزامی فوق کاهش نیابد.)

 در صرفامتر  21/9اساس نقشه های مورد تایید مرجع صدور پروانه، عرض راهرو کمتر از این مقدار باشد، حداقل عرض عبور معادل 

 قابل قبول میباشد.( لغاز بصورت) ها ستون محل
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در ساختمان ها یا داخل واحدهای تصرف که قابل دسترس بودن آن ها برای افراد معلول الزامی نیست،اگر راهروی ارتباطی در -3-9-91

اختصاصی تصرفی به مگر آنکه در مقررات  متر است، 91/9مسیر دسترس و خروج قرار داشته باشد حداقل پهنای مفید و بدون مانع آن

 (2-4-9-5-4گونه ای دیگر تعیین شده باشد.)

راهروهایی که فقط برای دسترسی به تجهیزات برقی،مکانیکی یا لوله کشی و بهره برداری ار آن استفاده می شود باید حداقل -3-9-99

 (3-4-9-5-4متر پهنا داشته باشد.) 61/1

نفر یا کمتر که قابل  51ر واقع در مسیر دسترس خروج ساختمان،با بار تصرف حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیم غی-3-9-92

 (4-4-9-5-4متراست.)11/1آن ها برای افراد معلول الزامی نباشد، ندسترس بود

در تمام ساختمان های دارای بیشتر از یک واحد تصرف،باید دسترسی به حیاط بیرونی به صورت راهرو یا پلکان مستقل از -3-9-93

( این دسترسی میتواند از طبقه همکف یا زیرزمین )با 9-2-8-5-4دها برای تمام ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان فراهم باشد.)واح

درصد نمیتواند بعنوان مسیر  5/92توجه به شیب زمین و عدم مشرفیت( صورت گیرد. دقت شود که شیبراه اتومبیل با شیب بیش از 

. تامین دسترسی پیاده به کلیه ترازها و (ادهیپ ریمس هیتعب امکان عدم صورت در مگر)استفاده قرار گیرددسترسی پیاده به حیاط مورد 

 قسمت های حیاط الزامی است.

، باید دسترسی الزم به آن (یتجار طبقه یفوقان بام مانند)در بناهایی که در اثر عقب نشینی طبقات فوقانی، تراس ایجاد میگردد-3-9-94

 فراهم گردد.

های واقع در دوربندهای درهای واقع در مسیرهای دسترس و خروج  در موارد زیر باید موافق جهت خروج بچرخند:درتمام -3-9-95

 (2-5-9-5-4نفرو بیشتر.)51های اتاق ها و فضاهای با بار تصرف درهای واقع در تصرف های مخاطره آمیز؛درخروج؛

 :خودرو توقفگاه و سواره دسترسی و ورودی-3-2

 قابل تغییر نمی باشد. 9نسبت به فاز 2محل ورودی سواره از گذر خارجی در نقشه های فاز -3-2-9

ها و استفاده از فضاهای انباری و تاسیساتی و دسترسی به راه پله درتوقف خودروها در توقفگاه ها نباید مزاحمتی برای باز شدن -3-2-2

 مشاعات یارتباط یفضاها به یدسترس جهت خودرو توقف محدوده کنار در حداقل عرض عبوررعایت (4-9-91-5-4ها ایجاد کند.)

 الزامی است. س.م.  51و جهت دسترسی به انبار معادل  س.م. 81 برابر با، رهیغ و ،آسانسور پله ،راه یراهرو،الب مانند

در کنار معبر سواره یا جایگاه های توقف خودرو باید گذرگاه  در توقفگاه های بزرگ به منظور تفکیک عبور سواره و پیاده،-3-2-3

متر در نظر گرفته شود و با تغییر رنگ، معبر یا افزایش ارتفاع کف آن باالتر از سطح معبر سواره تفکیک  61/1عابران به عرض حد اقل 

 (6-9-91-5-4شود.)

 (8-9-91-5-4.)پیش بینی سرویس بهداشتی در توقف گاه های عمومی الزامی است-3-2-4

 (1-9-91-5-4پیش بینی کف شوی در توقفگاه های متوسط و بزرگ الزامی است.)-3-2-5
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 بر که یصورت در (2-2-91-5-4متردر نظر گرفته شود.) 11/5شعاع درونی مسیر چرخش خودرو در توقفگاه ها نباید کمتر از -3-2-6

بر اساس میباید امکان پذیر نباشد، شعاع درونی  2در نقشه های فاز دار تامین این مق پروانه صدور مرجع دییتا مورد یها نقشه اساس

 .در نظر گرفته شود 9ی فاز نقشه ها

 اتومبیل گردش ابعاد( 3-2-91-5-4.)است الزامی خودرو درجه 11 گردش فضای برای متر 11/5*11/5ابعاد حداقل رعایت-3-2-7

 در مقدار نیا نیتام پروانه صدور مرجع تایید مورد های نقشه اساس بر که صورتی در. میباشد متر 5*91 (U-turn)درجه 981 بصورت

 .شود گرفته نظر در 9 فاز یها نقشه اساس بر دیبایمابعاد فضای گردش  نباشد، ریپذ امکان 2 فاز یها نقشه

در توقفگاههای . میباشدمتر  11/5*51/2ابعادالزم جهت توقف دو خودرو در صورتی که کنار یکدیگر قرار گیرند هر یک -3-2-8

متر باشد ، دو خودرو میتوانند بین دو ستون 51/4حداقل متر و فاصله بین دوستون  11/5سرپوشیده در صورتیکه فاصله محور ستون ها 

-4-2-91-5-4متر به ازای هر خودرو بالمانع است.) 51/2افزایش تعداد خودرو با افزایش فاصله داخلی ستون ها به مقدار قرار گیرند.

 شده گرفته نظر در فوق الذکر مقادیر از کمتر توقف محل عرض پروانه صدور مرجع تایید مورد های نقشه اساس بر که صورتی در الف(

 ازای به مورد نیاز بوده و متر 11/5*51/2 باشد ابعاد گرفته قرار ستون دو بین فاصله در که صورتی در خودرو یک توقف جهت باشد،

 یا وجود دیوار ازای به همچنین...(.متر،51/8متر،51/6متر،51/4)میگردد  اضافه توقف محل عرض به متر 2 آن کنار در خودرو هر توقف

 .میشود اضافه توقف محل عرض به متر 25/1 محل توقف طرفهرمانع در 

 25/1 مانع، یا دیوار هرطرف ازای به و میباشد ها ستون محور تا محور متر 11/5*51/3 معلول خودروی توقف جهت الزم ابعاد-3-2-1

 ب( -4-2-91-5-4میشود.) اضافه توقف محل عرض به متر

-5-4. )میباشد متر 11/6*51/2 یک هر برای نیاز مورد ابعاد میگیرند قرار یکدیگر سر پشت و طول در خودروها که هنگامی-3-2-91

کمتر از مقادیر ذکر  پارکینگ مزاحم توقف محل ابعاد ، پروانه صدور مرجع تایید مورد های نقشه اساس بر که صورتی در (الف-91-2-4

 مورد تایید است. 2همان اندازه ها در نقشه های فاز  ،شده باشد

 صورت در.شود گرفته نظر در پروانه صدور مرجع تایید مورد های نقشه در شده ذکر مقدار معادل شیبراهها در شیب حداکثر-3-2-99

 .میباشد مجاز% 95 تا حداکثر آن مقدار ، افزایش به نیاز

 حداقل کوچک توقفگاههای در.باشد مترک متر 11/5نباید از متوسط  و بزرگ توقفگاههای در وآمد رفت مسیر عرض حداقل-3-2-92

 صدور مرجع دییتا مورد یها نقشه اساس بر که یصورت در (5-2-91-5-4.)باشد متر 51/3 ، راه شیب عرض هم باید آمد و رفت مسیر

 .است دییتا مورد 2 فاز یها نقشه در ها اندازه همان، باشد شده ذکر ریمقاد از وآمد کمتر رفت ریمس عرض حداقل ، پروانه

متر و در  11/5و توقفگاههای عمومی متوسط نباید کمتر از  توقفگاههای بزرگ همه در شیبراه و ورودی معبر پهنای-3-2-93

متر  3حداقل عرض ورودی و شیب راه برای توقفگاههای کوچک  متر باشد. 51/3توقفگاههای متوسط خصوصی نباید کمتر از 

کمتر از مقادیر فوق در نظر گرفته شده باشد،  عرض شیبراه در محل لغاز ستونها 9در صورتی که در نقشه های فاز (9-3-91-5-4است.)

 قابل قبول است.متر کمتر از پهنای فوق الذکر  21/1ر تا کاهش پهنای شیب راه حداکث

 صورت در یا و سقف زیرین سطح تا کف از حریق، از ناشی خطرات تقلیل منظور به خودرو کوچک های توقفگاه مجاز ارتفاع-3-2-94

 و متوسط توقفگاههای مجاز ارتفاع. است متر 21/2 حداقل ها آن نقطه ترین پایین تا سقف زیر در ای سازه عناصر یا تاسیسات وجود
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در کلیه توقفگاه های عمومی و توقفگاه های بزرگ و متوسط خصوصی رعایت  (9-2-91-5-4.)است متر 41/2حداقل خودرو بزرگ

 (   5-3-91-5-4متر الزامی است.) 91/2ورودی و خروجی خودرو به میزان  درحداقل ارتفاع آزاد 

در توقفگاه های خصوصی کوچک، در صورت وجود ورودی مجزای دیگری برای اشخاص، پیش بینی ورودی و خروجی سواره به 

 (6-3-91-5-4متر الزامی است.)91/2غیر این صورت تامین حداقل ارتفاعمتر الزامی است.در 9915ارتفاع حداقل 

 نقشه در ها و ورودی توقفگاه سقف ارتفاع ، تامین پروانه صدور جعمر تایید مورد های ضوابط ونقشه اساس بر که صورتی در-3-2-95

 :انجام خواهد گرفت زیر شرح به زیرزمین و پیلوت درطبقات ارتفاع مطابق ضوابط بند فوق امکانپذیر نباشد،کنترل 2فاز  های

 و متر 21/2کاذب سقف زیر سطح تا شده تمام کف از ارتفاع حداقل( طبقه هر در پارکینگ واحد25تا) متوسط و کوچک توقفگاههای در 

 .میباشد متر 15/9( رامپ شیبدار کف بر عمود فاصله) رامپ سرگیریو ارتفاع  یورود در دیمف ارتفاع حداقل

 و متر 41/2 سقف کاذب ریز سطح تا شده تمام کف از ارتفاع حداقل واحد پارکینگ در هر طبقه( 25از  در توقف گاه های بزرگ )بیش

 عمود فاصله) رامپ یریسرگ ارتفاعو  یورود در دیمف ارتفاع حداقل و ،متر 21/2 محل توقف اتومبیلدر  صرفا محدودیت،صورت  در

    .باشدیم متر 91/2( رامپ بداریش کف بر

 3تراز عناصر سازه ای و تاسیساتی میباید حداقل ضخامت نازک کاری سطح زیر اعضاء سازه ای و ضخامت سقف کاذب،  جهت تامین

 .سانتیمتر باالتر از مقادیر فوق در نظر گرفته شود

 کانال میتوان نباشد، پذیر امکان محل توقف خودرو در متر 21/2 ارتفاع تامین تاسیساتی عناصر وجود بدلیل که صورتی در-3-2-96

و  اتومبیل توقف محدوده انتهای در و تر، پایین باترازی و سایر عناصر تاسیساتی را فاضالب آوری جمع های لوله ، هوا انتقال های

 های پارکینگدر   کاذب سقف ریز سطح تا طبقه شده تمام ازکف ارتفاعحداقل  تامین صورت این در.  گرفت نظر در درمجاورت دیوار

  است. مترالزامی 15/9 و خصوصی عمومی

 3 حداقل دیبایم یساتیتاس و یا سازه عناصر تراز کاذب، سقف ضخامت و یا سازه اعضاء ریز سطح یکار نازک ضخامت جهت تامین

 .شود گرفته نظر در فوق ریمقاد از باالتر متریسانت

 از بیش ارتفاع افزایش.میباشد متر 91/3 فوقانی طبقه شده تمام کف تا زیرزمین یا پیلوت شده تمام کف مجاز ارتفاع حداکثر-3-2-97

 است. 9 فاز های نقشه در آن تصویب به مشروط صرفا مقدار، این

 فضاهای مشاع و سایر تصرف ها در زیرزمین و همکف: -3-3

استخرهای واقع در طبقات زیرین ساختمان ها نباید در کناره بنا و چسبیده به مرز مالکیت آن ساخته شوند. فاصله دیواره های -3-3-9

 (3-2-93-5-4متر باشد.) 3عمومی حداقل متر و در طرف معبر  2این استخرها از مرز مالکیت زمین در وجوه مختلف باید حداقل 

متر پیش بینی شود. در استخرهای  21/9 در دورتادور تمام استخرها باید مسیر حرکتی بدون مانع و غیر لغزنده با عرض حداقل-3-3-2

 (3-2-93-5-4عمومی ، بسته به تعداد افراد استفاده کننده پهنای این مسیر افزایش می یابد.)

 (4-2-93-5-4خرها باید حداقل یک وسیله خروج افراد از داخل استخر مانند پله یا نردبان پیش بینی شود.)در تمام است-3-3-3
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با قابلیت باز شدن از هر دو سو، یک پنجره با ابعاد  درچنانچه ساختمان دارای سونای خشک باشد باید دارای حداقل یک -3-3-4

 (7-2-93-5-4هویه مطابق الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان باشد.)متر در ارتفاع دید و یک دریچه ت1/ 31*51/1حداقل 

 (5-2-93-5-4تمام استخرهای شنا باید به تجهیزات تصفیه آب مجهز باشند.)-3-3-5

متر رعایت شود.)در صورت افزایش عمق ، حضور نجات غریق  61/9حداکثر مجاز عمق استخر در ساختمان های مسکونی -3-3-6

 (.ستالزامی ا

نفر یا  21که برای کودکان اشد. فضاهای بازی بفضای بازی کودکان باید به حداقل یک روشویی و یک آبخوری دسترسی داشته -3-3-7

 (4-3-93-5-4بیشتر در نظر گرفته میشوند باید حداقل به یک سرویس بهداشتی نیز دسترسی داشته باشند.)

 (9-99-5-4متر است.) 91/2د برای مدت طوالنی در آنها حضور پیدا نمیکنند حداقل ارتفاع در فضاهای انباری که افرا-3-3-8

 متر رعایت گردد. 91/9حداقل عرض مفید راهرو در تصرف انباری ها  -3-3-1

در صورتی که تدابیری برای تهویه فضای انباری که برای مدت طوالنی در آنها حضور پیدا نمیکنند پیش بینی نشده باشد، بر -3-3-91

 (2-99-5-4باید شیارهایی جهت ورود و خروج هوا تعبیه شود.) درروی سطح 

جاز نیست و در صورت وجود چنین اتاق هایی ایجاد بازشوی مستقیم از پارکینگ به اتاقی که برای خوابیدن استفاده میشود م -3-3-99

)مانند اتاق خواب نگهبان، سرایداری و از این قبیل( باید یک فضای پیش ورودی با دیوارهای جدا کننده با مقاومت یک ساعت در برابر 

 (7-3-99-3)متر باشد. 21/9*21/9آتش در نظر گرفته شود. ابعاد این پیش ورودی باید حداقل 

 راه پله: -3-4

ارتفاع پله باید به میزان باید به میزانی باشد که مجموع کف پله  متر است. 28/1حداقل اندازه عمق کف پله در راه پله ساختمان -3-4-9

 (9-7-9-5-4متر باشد.) 64/1تا  63/1و دو برابر ارتفاع آن بین 

متر  41/2متر و عرض مفید راه پله در پاگرد  91/9 مفید پله عرض حداقلکنند  در راه پله هایی که عموم از آن استفاده می-3-4-2

 (3-7-9-5-4رعایت گردد.)

 (4-7-9-5-4حداقل عرض یا شعاع پاگرد مساوی با عرض پله میباشد.)-3-4-3

 92دارای معلولیت و کم توانان جسمی حرکتی باید افراد حداکثر تعداد پله های بین دو پاگرد در ساختمان های مورد استفاده -3-4-4

 (5-7-9-5-4ه باشد.)پل

متر است که از لبه هر کف پله اندازه گیری  15/2حداقل ارتفاع غیر سرگیر پله ها و پاگردهای آن ها در تمام طول مسیر -3-4-5

 (6-7-9-5-4میشود.)

 (2-99-9-5-4د.)متر باش 11/1ارتفاع دست اندازهای شیب دار پله ها یا شیب راه ها از لبه پله یا سطح شیب راه باید حداقل -3-4-6

 الزامی است. 99-3-3-6-3در خصوص پلکان و شیبراه خارجی جهت رعایت ضوابط حریق ،رعایت -3-4-7
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س.م. و حداکثر 91طرح و استفاده از پله های قوسی در راه های خروج در صورتی مجاز است که ارتفاع هر پله حداقل -3-4-8

سانتیمتر و اندازه کف در باریکترین قسمت  28از انتهای باریک تر کف پله، حداقل  سانتیمتری 31س.م.و اندازه کف هر پله در فاصله 98

 31تفاوت بین بزرگترین عمق کف پله با کوچکترین آن در یک بال پله در روی یک خط فرضی با فاصله  سانتیمتر باشد. 25آن حداقل 

-6-3عاع قوس کوچکتر پله نباید از دو برابر عرض آن کمتر باشد.)میلیمتر بیشتر و اندازه ش 91سانتیمتر از باریک ترین قسمت نباید از 

4-3-6) 

بع و رمتر م 23استفاده از پله های مارپیچ در راه های خروج تنها در واحدهای مسکونی یا برای فضایی با مساحت کمتر از -3-4-1

               بردار مجاز است، مشروط به آن که با رعایت ضوابط زیر طرح شوند:                                نفر بهره 5دارای حد اکثر 

سانتی متر بیشتر نباشد. پ(ارتفاع مفید روی پله)قد راه پله(از 24سانتی متر کمتر نباشد. ب(ارتفاع هر پله از 65الف(عرض مفید پله از 

سانتی متر باشد. 21سانتی متر از باریک ترین قسمت پله حداقل 31اندازه کف)پاخور(هرپله در فاصله سانتیمتر کمتر نباشد. ت( 211

 (7-3-4-6-3)ث(تمام کف پله ها یک شکل و یک اندازه باشد.

از  طبقه، بین قفسه پلکان و فضای توقفگاه یا موتورخانه باید فضای جدا کننده ای جهت جلوگیری 2در ساختمانهای بیش از -3-4-91

 (6-91-9-5-4انتقال دود و سرو صدا ایجاد شود.)

 پلکان برقی و پیاده رو متحرک: -3-5

در ابتدا و انتهای پلکان برقی فضای غیر محصور مناسبی در نظر گرفته شود، به نحوی که مسافران به راحتی به مسیر حرکت -3-5-9

.حداقل عرض این فضا باید به اندازه فاصله لبه ی بیرونی دستگیره خود ادامه داده از ازدحام در قسمت ورودی و خروجی جلوگیری شود

متر باشد  2متر باشد.درصورتی که عمق  51/2میلی متر از هر طرف بیشتر بوده و عمق آن از انتهای دستگیره حداقل  81ها به عالوه 

 (2-9-3-95) حداقل عرض باید دو برابر فاصله بین مرکز دو دستگیره باشد.

 (99-9-3-95و7-9-3-95درجه رعایت گردد.) 35تا  27حداقل و حداکثر زاویه شیب پله برقی نسبت به افق -3-5-2

 (91-9-3-95متر میباشد.) 31/2حداقل فاصله عمودی بین نوک هر پله تا هر مانع قانونی -3-5-3

 (1-5-3-95متر میباشد.) 38/1متر و حداقل عمق  24/1حداکثر ارتفاع هر پله -4-5-4

در طراحی محل نصب پلکان برقی و پیاده رو متحرک باید پیش بینی های الزم جهت چاهک متناسب با نوع و ارتفاع پلکان -3-5-5

برقی و پیاده رو متحرک مد نظر قرار گیرد، ابعاد و ارتفاع چاهک مذکور طبق جدول های شرکت های سازنده پلکان برقی و پیاده رو 

 (4-2-3-95متحرک طراحی میگردد.)

 آسانسور:- 3-6

طبقه(، تعبیه آسانسور  3متر از کف ورودی اصلی)معموال بیش از  7در ساختمان های با طول مسیرعمودی حرکت بیش از -3-6-9

الزامی میباشد. در ساختمان های غیر مسکونی طول مسیر عمودی حرکت از کف پایین ترین طبقه تا کف باالترین طبقه محاسبه 

 (2-9-2-95میشود.)

درساختمان هایی که وجود آسانسور الزامی میباشد باید حداقل یکی از آسانسورها قابلیت حمل صندلی چرخدار را دارا -3-6-2

 (5-9-2-95باشد.)
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متر از کف ورودی الزم است حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل  29در کلیه ساختمان های با طول مسیر حرکت بیش از -3-6-3

 (4-9-2-95شود.)بیمار)برانکاردبر(تعبیه 

 دستگاه دو حداقل باید ، اصلی ورودی کف از بیشتر و متر 28 حرکت مسیر طول با های ساختمان یا طبقه 8 های ساختمان در-3-6-4

 (3-9-2-95.)نماید کفایت دستگاه یک ، ظرفیت و تعداد محاسبات نظر از اگر حتی گردد، بینی پیش آسانسور

(، ودر ساختمان های 6-9-2-95بیش از یک طبقه وجود حداقل یک دستگاه آسانسور تخت بر)در ساختمان بیمارستان های -3-6-5

(، 7-9-2-95بت های روزانه و مکان های نگهداری سالمندان و معلوالن بیش از یک طبقه تعبیه یک دستگاه آسانسور برانکاردبر)اقمر

قل یک دستگاه آسانسور با قابلیت حمل اوجود حد)در صورت عدم وجود سطح شیبدار مناسب(،  مراقبتی-ودرساختمان های درمانی

 (.8-9-2-95الزامی است.) صندلی چرخ دار

طبقه ساختمانی دسترسی های پیاده اصلی در طبقات مختلف به یک آسانسور وجود داشته باشد، پایین ترین آنها چنانچه در  -3-6-6

  اصلی محسوب میشود.

 درمیلیمتر و حداقل عرض بازشو  9911*9411در آسانسورهایی که قابلیت حمل صندلی چرخ دار را دارند ،حداقل ابعاد کابین - 3-6-7

بازشو  و میباشد میلیمتر 9611 وعرض 2111(حداقل ابعاد چاه در این نوع آسانسور، عمق 1-9-2-95میلیمتر رعایت گردد.) 811کابین 

 یرو ویلچربر آسانسور بازشو که یصورت در .شود گرفته نظر در از نوع کشویی)تلسکوپی( گردیده وب آسانسور بر روی عرض چاه  نص

 چارچوب یداخل بدنه وود ش گرفته نظر درو بازشو از نوع تلسکوپی  متریلیم 9911بازشومفید  عرض است الزم گیرد  قرار طول چاه 

 .شود سریم نیکاب داخل صندلی چرخ دار در چرخش تا ردیگ قرار نیکاب عرض یداخلهای  بدنهیکی از  با همبادبازشو آسانسور 

 بازشو عرض حداقل و میلیمتر 9911*2911 کابین ابعاد حداقل ،( برانکاردبر) دارند بیمار را حمل قابلیت که در آسانسورهایی- 3-6-8

 و میباشد میلیمتر 9611 وعرض 2611 عمق آسانسور، نوع این در چاه ابعاد حداقل(91-9-2-95.)گردد رعایت میلیمتر 111 کابین در

آسانسور  بازشودر صورتی که . شود گرفته نظر در( یتلسکوپ)ییکشو نوع از وگردیده  نصب  چاه عرض یرو بر آسانسوربازشو 

بدنه و  ودگرفته شدر نظر  یتلسکوپ نوع از بازشو ومیلیمتر  9311بازشو مفید الزم است عرض  گیردبرانکاردبر روی طول کابین قرار 

 داخل کابین میسر شود. در قرار گیرد تا چرخش برانکاردکابین  عرض یداخل یها بدنه از یکی با همباد آسانسور بازشو داخلی چارچوب

و  عرض حداقل و میلیمتر 9411*2411 کابین ابعاد ،حداقل دارند را( تخت بر) تخت بیمار حمل قابلیت که آسانسورهایی در-3-6-1

 3111 عمق ، آسانسور نوع این در چاه ابعاد حداقل( 91-9-2-95.)گردد رعایت میلیمتر 2911و  9311 کابین به ترتیب در بازشو ارتفاع

 .میباشد( تلسکوپی)کشویی اتوماتیک نوع از بازشو برای میلیمتر 2411 وعرض

 .مترالزامی است 91/2*51/9متر و آسانسور برانکاردبر  51/9*51/9رعایت حداقل ابعاد پیش فضای ورودی آسانسور ویلچربر-3-6-91
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 :گردد نیتام ریز شرح به (4-9-2-2-95) جدولمندرج در  ابعاد باید طبق آسانسورها مقابل هایراهرو عمق-3-6-99

 

 :گردد محاسبه ریز شرح بهمقررات ملی ساختمان  95مبحث  2پیوست  2باید طبق جدول  (وجود صورت در) موتورخانه ابعاد-3-6-92

 

 

 عمق راهرو مقابل ورودی های کابین جانمایی آسانسور نوع ساختمان

 بزرگتر از عمق کابین ابرابر ی تکی مسکونی

 هر کدام که بزرگتر باشند (یا بزرگترین عمق کابین در گروه ) متر5/9برابر یا بزرگتر از  گروهی در کنار هم

هر )متر یا مجموع بزرگترین عمق آسانسورهای رو به روی هم 9/2برابر یا بزرگتر از گروهی رو به روی هم

 کدام که بزرگتر باشند (

غیر مسکونی به 

استثنای آسانسور 

 بر تخت

 برابر عمق کابین 5/9برابر یا بزرگتر از  تکی

برابر بزرگ ترین عمق کابین در گروه ) هر کدام که  5/9متر یا  4/2برابر یا بزرگتر از  گروهی در کنار هم

 (بزرگتر باشند

 5/4برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگ ترین عمق کابین های رو به روی هم ، حداکثر  گروهی  رو به روی هم

 متر

غیرمسکونی 

بیمارستان و ... 

آسانسور دارای 

 تخت بر

 برابر عمق کابین 5/9برابر یا بزرگتر از  تکی

 در گروه کابین برابر عمق بزرگترین 5/9برابر یا بزرگتر از  گروهی در کنار هم

 بزرگترین عمق کابین های رو به روی هم برابر یا بزرگتر ازمجموع گروهی رو به روی هم

 سرعت  )جرم ( اسمیظرفیت 

   اسمی 

(m/s) 

 

 2222کیلو به  1022

 کیلو

   *   

 9611کیلو به 9275

 کیلو

   *   

 کیلو به 811

 کیلو 9111

   *   

 کیلو به 321

 کیلو  631

   *   

 موتورخانه 63/1* 75/9 2511*3711 3211*4111 3211*4111 3222*5222

 آسانسورهای الکتریکی

 1/2-1/3  2711*5911 3111*5311 3322*5722 ) در صورت وجود (

5722*3322 5711*3111 5711*3111  1/6-5/3 

 موتورخانه 4/1-1/9 میلی متر 2222در ساختمانهای مسکونی عرض یا عمق چاه * 

 آسانسورهای هیدرولیک

 ) در صورت وجود (
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بر  مشترک موتورخانه ابعاد حداقلش از یک آسانسور استفاده شود یدر صورتی که موتورخانه )در صورت وجود( برای ب-3-6-93

 :به شرح زیر محاسبه گردد 3-5-2-2-95اساس جدول 

 موقعیت آسانسور ها پارامتر

 مقابل یکدیگر یکدیگرمجاور 

+   مساحت کف 1/1    (N-9) )9-   (N 1/1 +   

 (      )(   )+   عرض
   

(   )(      )

 
 

 2  فاصله بین دو چاه روبرو +     عمق

 

هخان موتور مساحت  =Ra 

خانه موتور عرض =b4 

چاه عرض =b3 

موتورخانه عمق =d4 

چاه عمق =d2 

.شود گرد باالتر زوج عدد به بودن فرد صورت در – آسانسور تعداد =N 

 

 (.ت-2-5-2-2-95)شود تیرعا متریلیم 2111 یدسترس و تردد ینواح در آسانسور موتورخانه ارتفاع حداقل-3-6-94

-2-95.)شود باز رونیب سمت به و باشد ارتفاع متریلیم 2111 و عرض متریلیم 111 حداقل یدارا دیبا موتورخانه در یبازشو-3-6-95

2-5-4) 

 (93-5-2-2-95.)باشد شده ساخته آجدار ورق ای شده یکش ماله بتن مانند لغزنده ریغ مصالح از دیبا موتورخانه کف -3-6-96



9318 بهار  واحد کنترل نقشه نظام مهندسی استان تهران 
 

 متر 2222 از شیب یها پروژه یبرا 2 فاز ییاجرا یمعمار یها نقشه ارائه و هیته در تیاهم حائز نکات و یطراح یراهنما دفترچه

 بنا ریز مربع

 

16 
 

 گردد تیرعابه شرح زیر  95مبحث 2 وستیپ 3و9 جدول مطابق "در" و نیکاب ارتفاع چاهک، ارتفاع ،یباالسر یها اندازه-6-97 -3

سرعت  پارامتر

 نامی

 آسانسورهای ساختمان مسکونی 

 )دسته دوم (

آسانسورهای عمومی ) دسته اول، دوم و 

 چهارم  (

 سوم (آسانسور باترافیک سنگین ) دسته 

 ظرفیت نامی ) جرم (  

 کیلوگرم

451 631 9111 631 811 9275/9111 9351 9275 9351 9611 9811 2111 

 2411 2311 2211    ارتفاع کابین

کابین و  درارتفاع 

 طبقات    هایدر

 2111 2911 

   

 

 

 

 

 ارتفاع چاهک

1941 9411 c 

1963 9411 c 

1975 

9911 

9951 c 9611 

9961 

9975 

2911 c 9751 c 9751 

2951 c 2211 c 2211 

3911 c 3211 

3951 3411 

4911 3811 

5911 3811 

6911 4111 

   

 2111 9811 9611 9351 9275 9351 9275/9111 811 631 9111 631 451  ارتفاع باالسری،

45/1 3611  

63/1 3611 3811 4211  

75/1  

11/9 3711  

51/9 c 3811 4111 4211  

61/9  

75/9  

11/2 c 4311 C 4411  

51/2 5111 c 5111 5211 5511 

11/3  5511 

51/3  5711 

11/4  5711 

11/5  5711 

11/6  6211 

 C  برای موارد خارج از اندازه استاندارد 
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 فضای داخلی تصرف ها:- 3-7

 (3-3-8-5-4.)باشند نظافت جهت مناسب دسترسی دارای باید ها پاسیو و خلوت های حیاط تمام-3-7-9

.      شندبارا داشته آن به یدسترس امکانباشند ، همگی باید یک حیاط خلوت مجاور در صورتی که دو یا چند واحد تصرفی -3-7-2

 الزامی است. جداسازی حیاط خلوت برای هر واحد تصرفامکان  پیش بینی

 (6-9-9-7-4متر است.) 11/1حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیم و پله های داخلی تصرف های مسکونی -3-7-3

متر 11/92بیشتر،حداقل یکی از فضاهای اقامت باید دارای مساحت حداقل  و مترمربع 75 زیربنای تصرف مسکونی با هر در-3-7-4

متر مربع و  1مترمربع ، مساحت این اتاق نباید کمتر از  75متر باشد.در واحدهای مسکونی با زیربنای کمتراز  71/2مربع با پهنای حداقل 

 41/2در تصرف های مسکونی  اقامتی های اتاق و فضاها سایر عرض متر کمتر باشد.  حداقل 51/2ز هیچ یک از اندازه های افقی آن ا

 (8-9-9-7-4متر میباشد.)

درصد سطح آن و  51متر مربع و بیشتر باید در بیشتر از  11/92در تصرف های مسکونی ، ارتفاع هر فضای اقامت با زیربنای -3-7-5

متر باشد. در باقی سطح این فضاها و در تمام سطح سایر فضاهای 61/2درصد سطح آن حداقل  75از ارتفاع  نشیمن یا سالن در بیشتر 

 (1-9-9-7-4)متر تامین شود. 41/2اقامت باید ارتفاع حداقل 

متر مربع  41/2وارتفاع  95/2متر مربع ،عرض 51/6باید دارای حداقل زیربنای  (یمسکون ریغ یها درتصرف)فضای اقامت  -3-7-6

)فضای اقامت فضایی محصور برای زندگی، خواب، و غذا خوردن انسان است، که به وسیله عناصر ساختمانی از  (2-2-5-4میباشد.)

 جمله دیوارها، سقف و کف از سایر فضاها جدا شده و دارای نور و تهویه طبیعی و حفاظت الزم در برابر عوامل طبیعی باشد.(

 (2-8-2-5-4.)باشد مفید ارتفاع متر 15/2 و مفید پهنای متر81/1 حداقل دارای باید اقامت های اقات اصلی ورودی در-3-7-7

  آنعرض  حداقلو مترمربع  51/5در تمامی تصرف ها، حداقل مساحت آشپزخانه هایی که برای پخت و پز استفاده میشود  -3-7-8

 (.91-9-9-7-4و2-5-5-4گردد) رعایت متر81/9

مربع رعایت  متر 51/7 میشود استفاده غذا صرف و پز و پخت که برای هایی آشپزخانه مساحت مسکونی، حداقل درتصرف های-3-7-1

 (99-9-9-7-4گردد.)

-96لوازم بهداشتی مورد نیاز، برحسب نوع کاربری ساختمان و تعداد استفاده کنندگان،  دست کم باید برابر ارقام جدول  تعداد-3-7-91

 گرفته شود.در نظر  "الف" 2-3-2

 و یکاف یفضا دیبا شتریب و مربع متر 75 یربنایز با یمسکون تصرف هر در یحرکت و یجسم توانان کم استفاده منظور به-3-7-99

 (97-9-9-7-4.)شود ینیب شیپ یفرنگ مستراح کاسه کی حداقل نصب یبرا الزم فاضالب و آب ساتیتاس

 (4-9-6-5-4قبله باشد.)توالت در هیچ شرایطی نباید در راستای -3-7-92

در صورت  (9-2-6-5-4.) باشد متر9991 از کمتر دینبا یطیشرا چیه در یبهداشت یفضا هر تر کوچک ضلع یبرا یافق اندازه-3-7-93

سانتیمتر از لبه جلوی کاسه  51نصب توالت غربی یا شرقی موازی با عرض سرویس بهداشتی، با توجه به الزام رعایت حداقل فاصله 

سانتیمتر رعایت گردد. همچنین در صورت نصب کاسه روشویی بر روی  925عرض سرویس  حداقلتا دیوار روبرو، الزم است  توالت
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 ورودی روبروی کاسه روشویی ویا بر روی دیوار عرضی کنار کاسه روشویی، الزم است  درقرارگیری  حالتطول سرویس بهداشتی،در 

 .گردد تیرعا متریسانت 925 سیسرو عرض حداقل

 (2-2-6-5-4متر باشد.) 51/9از سایر فضاها جدا میگردد )دوش مستقل( باید  درحداقل یکی از ابعاد فضای دوش که با -3-7-94

دسترسی به تنها فضای بهداشتی تصرف مسکونی نباید مستقیما از یکی از فضاهای اقامت )اتاق خواب( باشد. در ساختمان -3-7-95

متر مربع با حداکثر دو اتاق)خواب(،میتوان دسترسی به تنها  75یا دارای مساحت کمتر از (خواب اتاق)های دارای یک فضای اقامت 

 ب(-2-9-9-7-4حمام تصرف مسکونی را از یکی از اتاق ها قرار داد.)

-96.)باشد لیمترمی 451 از کمتر نباید دیگر)مانند محدوده زیر دوشی(، هرمانع یا مجاور دیوار سطح از دستشویی محور فاصله-3-7-96

 .(ت-2-5-9

 ریز محدوده مانند)توالت )غربی و شرقی( باید طوری نصب شود که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر-3-7-97

 511میلیمتر نباشد. جلو توالت )غربی وشرقی( باید دست کم  761میلیمتر و از محور لوازم بهداشتی دیگر کمتر از  451، کمتر از  (یدوش

  (الف-3و2-5-2-96)مقابل آن جای خالی پیش بینی شود.  درمیلیمتر تا دیوار یا 

  (9-الف-2-5-2-96) میلیمتر درازا داشته باشد. 9511متر پهنا و میلی 111شرقی( نباید کمتر از  یا  توالت )غربی( کابین)اتاقک -3-7-98

ر متر مربع باشد.کابین دوش ممکن است اشکال مختلف داشته باشد. در حالت مربع ه 196سطح کابین دوش باید دست کم -3-7-91

تر باشد. فضایی که برای شیر میلی م 751، و در حالت دایره یا بیضی قطر آن نباید کمتر از ضلع ، در حالت مثلث ارتفاع وتر

 (2و9-5-5-2-96جاصابونی،دستگیره و دیگر متعلقات الزم است باید خارج از اندازه های داده شده برای کابین دوش باشد.)

بنابراین الزم  (2-ت-5-5-2-96میلی متر نسبت به کف آن باالتر باشد.) 51لبه های زیردوشی باید در همه طرف دست کم -3-7-21

 وه بر کفشور برای محوطه سرویس بهداشتی، یک کفشور مستقل برای زیردوشی نیز پیش بینی شود.است عال

 در سرویس های بهداشتی، شیر توالت شرقی یا غربی میباید بر روی دیوار کناری نصب گردد.-3-7-29

( ، در 91-9-9-7-4متر باشد ) 2921 درصد از سطح الزامی باید 81در تصرف های اقامتی، حداقل ارتفاع فضاهای بهداشتی در -3-7-22

 (.3-2-6-5-4متر است ) 2991سایر تصرف ها حد اقل ارتفاع فضاهای بهداشتی 

مراقبتی ، تجمعی و -فرهنگی ، درمانی-اداری ، آموزشی -ضوابط طراحی مربوط  به تصرف های هتل و مسافرخانه ، حرفه ای -3-7-23

 رعایت شود. مقررات ملی 6و5و4و3و2و9-7-4صنعتی بر اساس 
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 :رعایت شودبه شرح زیر مقررات ملی  6-4الزامات نور و هوا و محدودیت های الزامی فضاها  بر اساس جدول -3-7-24
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ن
 

پیش بینی سطح شیشه پنجره 

 سطح کفنسبت به 

 الزامات حداقل فضا
 

 

 اتاق و فضای مورد نظر

ار 
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ش ا
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 فضای اقامت اصلی واحد مسکونی *71/2 11/92 * 61/2 9:7 9:8 9:96 - + +

 فضاهای اقامت دیگر 95/2 5/6 41/2 9:7 9:8

 فضاهای منضم به فضای اصلی - - 41/2 9:7 9:8

 فضاهای نورگیر از محفظه آفتاب گیر 95/2 5/6 41/2 9:4 9:4

 فضاهای انباری - - 9/2 9:25 9:25 9:25 - - -

 آشپزخانه مسکونی 81/9 5/5 41/2 9:8 9:8 9:96 - +** +**

 آشپزخانه دیواری - - 41/2 9:8 9:8 **- **-

 اتاق نشیمن و غذاخوری یا چند منظوره *11/3 5/94 *61/2 9:7 9:8 9:96 - + +

 اتاق آشپزخانه وغذا خوردن 95/2 5/7 41/2 9:7 9:8 9:96 - +** +**

 اتاق اقامت، پختن و خوردن *11/3 21 *61/2 9:7 9:8 9:96 - + +

 فضاهای بهداشتی - - 9/2 9:91 9:91 9:21 98/1 - -

 توقفگاه سواره کوچک - - 21/2 9:21 9:21 9:25 - - -

 توقفگاه سواره متوسط و بزرگ - - 41/2 9:8 9:8

 فضای اشتغال )اداری یا تجاری( - - 41/2 9:8 9:8 9:96 - - -

راهروهای عمومی و دسترس های  - - 9/2 9:25 9:25 9:25 11/1 - -

 خروج

 راه پله ها )در هر طبقه( - - - 9:8 9:8 9:96 45/1 - -

بسته به نوع  - -

 استفاده

 زیرزمین ها - - 41/2 9:25 9:25

بسته به اندازه و  - -

 نوع استفاده

 فروشگاهها - - 41/2 9:8 9:8

 فضای اشتغال )صنعتی( - - - نوع کارمقررات خاص بر اساس  9:92 - - -

 21کالس های درس تا متوسطه )باالی  - - 11/3 9:5 9:5 9:92 - + +

 نفر(

 محفظه آفتابگیر - - 41/2 9:4 9:4 9:96 - + +

بسته به نوع  - -

 استفاده

 نفر( 21فضاهای جمعی )باالی  - - 11/3 9:8 9:8
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 ساختمان:الزامات عمومی عناصر و جزییات مهم - 3-8

و  ساختمان، عمومی فضاهای و با یکدیگر با واحدها مشترک دیوارهای همچنین و تصرف واحدهای خارجی دیوارهای تمام -3-8-9

،جهت  ساختمان عمومی فضاهای با و یکدیگر با واحدها مشترک های سقف همچنین و تصرف واحدهای خارجی های سقف تمام

-9-1-4)مقاومت کافی در برابر ضربه باشد.در انطباق با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان بوده و دارای  مقاومت در برابر حریق باید

 (9-2-1-4و9

 فضاهای با و یکدیگر با واحدها مشترک دیوارهای همچنین و تصرف واحدهای خارجی دیوارهای تمام مقادیرصدابندی - 3-8-2

 عمومی فضاهای با و یکدیگر با واحدها مشترک های سقف همچنین و تصرف واحدهای خارجی های سقف تمام و ساختمان، عمومی

 (  9-9-1-4) باشد. ساختمان ملی مقررات 98 مبحث با مطابق ،باید ساختمان

 جدا اجرایی جزییات و گردیده تعیین ساختمان ملی مقررات 98 مبحث 2 جداول مجاز جدا کننده ها ی تصرف ها ، در مقادیرصدابندی

مصالح آن دارای  که اجرایی جزییات سایر از میتواند طراح همچنین. شود طرح  مبحث این  3 پیوست جدول اساس بر میباید ها کننده

 .نماید )با اراایه گواهی( استفاده مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی میباشند فنی گواهینامه استاندارد یا تاییدیه

 کف و ها سقف تمامو  جداره های مشترک واحدهای تصرف با فضاهای کنترل نشده، جداره های خارجی تمام ساختمان ها و- 3-8-3

-1-4)ن عایق بندی حرارتی شده باشند.،باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختما فضاها و ها تصرف و ها ساختمان خارجی های

 (2-2-1-4و9-2

-4می شوند،اتصال بین الیه ها و یکپارچگی دیوار باید تامین گردد.) در تمام دیوارهایی که بعلت قرارگیری عایق ها چند الیه- 3-8-4

 و افقی متر 1961 حداکثر فاصله با میلیمتر 91 قطر به شکل ”S”آجدار میلگرد توسط میباید مسونری دیوارهای در اتصال این (1-9-4

 در آن برای دیگری مشخصات سازه های نقشه در مربوطه جزییات در اینکه مگر،  شود تامین میگردد جاگذاری دیوار بند در که عمودی

 .باشد شده گرفته نظر

دیوارهای جداکننده فضاها باید تا باالی سقف کاذب و زیر سقف سازه ای امتداد داشته باشند و یا فضای باالی سقف کاذب در - 3-8-5

-4-1-4و صدابند مناسب کامال مسدود و جداسازی شود.)امتداد قایم دیوارهای جداکننده به وسیله مواد مقاوم و پایدار غیر قابل اشتعال 

4) 

 تعبیه صورت در سقف هایی که در آن ها از مواد قابل سوختن نظیر انواع بلوک یا صفحه پلی استایرین استفاده میشود حتی در- 3-8-6

                  (7-4-1-4شود.)مطابق ضوابط مربوط با اندود یا فرآورده های مناسب در برابر آتش محافظت  باید نیز کاذب سقف

 اتصاالت توسط که رابیتس روی بر میباید لزوما و نمیباشد مجاز استایرین پلی نوع از دیوار یا سقفی بلوک روی اندود مستقیم اجرای

 جزییات مقاطع ،این موارد باید در وال سکشن ، .گردد اجرا است شده مهار( سقف دیواریا مانند) مربوط ساختمانی عناصر به مکانیکی

 کاذب وسایر جزییات اجرایی نمایش داده شود. سقف اجرایی

شیشه ای وان و دوش ، قطعات شیشه در اطراف  درهای شیشه ای بدون قاب ، دیواره و درهای شیشه ای کشویی و دردر - 3-8-7

متر و مساحت بیش از  11/1های توقفگاه ها و قطعات با عرض بیش از درورودی های اصلی و خروجی بناها،قطعات شیشه ای 

 متر بکار رفته، 15/9هایی که شیشه در آن ها در ارتفاع پایین تراز درمترمربع که در مجاورت فضای باز یا معبر قرار دارند و تمام 9951
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هرگونه شیشه یا  یا شفاف در سایر قسمت ها، سقف های نور گذر یاشفاف مانند سقف گلخانه و پاسیو و همه قسمت های شیشه ای

،استفاده از شیشه های ایمن و غیر ریزنده الزامی  هرقطع به شیشه دارای اندازهای دست و  ها پناه جان عناصر شیشه ای در سقف کاذب،

 (4-9-1-1-91،4-4-1-8،4-4-4-3،4-8-1-4است.)

 (9-99-9-5-4است.) الزامی پناه جان یا انداز دست نصب باشد متر 71/1 از بیش سطوح ارتفاع اختالف که هایی محل در - 3-8-8

 متر 11/1 شیبدار سطح یا پله لبه از و متر 91/9 حداقل باید دسترس در بام یا فضا سطح از ها پناه جان یا اندازها دست ارتفاع- 3-8-1

یا فضای مجاور متر از زمین 71/1(در صورتی که پنجره در فضایی نصب شود که کف آن فضا در ارتفاع بیش از 9-9-1-1-4باشد.)

متر از کف  91/9یا دارای جان پناهی به ارتفاع حداقل  احداث شده ومتر  91/9ارتفاع داشته باشد، باید کف آن پنجره در ارتفاع حداقل 

 (4-8-1-4فضا باشد.)

 نباید تزیینی های نرده وجود صورت در.باشد متر 99/1 از بیشتر نباید پناه جان و انداز دست عمودی نرده دو بین خالی فاصله -3-8-91

 جان و انداز دست در افقی های میله از استفاده صورت ( در2-9-1-1-4.)کند عبور متر 99/1 از بیش قطر به ای کره آن قسمت هیچ از

 تدابیری چون با آنها سقوط احتمال و کودکان رفتن باال از که باشد ای گونه به باید انداز دست طراحی ،فوق الذکر فاصله از غیر پناه،

 (3-9-1-1-4) .کند گیری جلو گشته بر حاللی یا داخلی شیب

 (3-92-9-5-4)میلیمتر باشد. 93شعاع گردی لبه کف پله )نوک پله( نباید بیش از  -3-8-99

 ساختمان اصلی های بام در باران آب قایم لوله و کفشوی تعداد.باشد% 2 حداقل مناسب بندی شیب دارای باید مسطح های بام-3-8-92

 (3-5-1-4و2-5-1-4.)باشد کمتر عدد دو از نباید ساختمان ملی مقررات 96 مبحث با انطباق در

الزامی است.بام های تخت، ایوان ها، فضاهای نیمه در تمام ساختمان ها حفاظت در برابر بارش نزوالت جوی و رطوبت خاک  -3-8-93

باز، کف های در تماس با زمین های نمناک، کف کلیه فضاهای بهداشتی در طبقات، دیوارهای زیرزمین، و سایر دیوارهای در تماس با 

ی و گنبد ها و نماهایی که در زمین نمناک، بدنه و کف و دیوار استخرها و منابع آب، باید عایق رطوبتی شوند. بام های شیبدار و قوس

 .                           معرض بوران های موسمی قرار میگیرند، باید با روش مناسب در برابر نزوالت جوی و کج باران حفاظت شوند

دفع فاضالب در تمام فضاهای داخلی بنا هر جا که شیر آب تعبیه شود، کف فضا باید عایق رطوبتی شده و تمهیدات الزم دیگر برای 

پیش بینی شود.محافظت سطح کف و عایق کاری دیواره های زیرزمین ، جهت جلوگیری از نفوذ آب های سطحی و زیرزمینی و نشت 

 (3-91-1-4و2-91-1-4و9-91-1-4آب لوله کشی در ساختمان الزامی است.)

ترسی به آنها در همه جا فراهم باشد و استقالل واحد مسیر لوله ها در ساختمان باید به نحوی در نظر گرفته شود که امکان دس -3-8-94

عبور لوله های تاسیساتی یک واحد از بخش های خصوصی سایر واحدهای ساختمان مجاز  های ساختمانی حتی االمکان حفظ گردد.

 (2-94-1-4نمیباشد.)

 (3-94-1-4باشد.)سطوح داخلی کانالها و شفت های تاسیساتی باید نازک کاری شده و کامال مسطح  -3-8-95

 زباله انداز: - 3-9

 ورودی واحد های تصرفی و سایر بازشوهای مشاعات باشد. درمحل قرارگیری دریچه زباله انداز نباید در تداخل با حریم -3-1-9

باشد. ابعاد بازشو میلی متر می 411میلیمتر ، و فردی)مانند آشپزخانه رستوران ،رختشورخانه ،...( 511حداقل قطر لوله زباله انداز جمعی 
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میلیمتر از هر طرف بزرگتر از سایز لوله در نظر  951در سقف ها پس از اجرای اندود نازک کاری جهت جاگذاری لوله زباله انداز، 

 گرفته شود.

لیتر  6 لیتر میباشد که بر اساس سرانه هر واحد مسکونی معادل 25حجم زباله تولید شده هر واحد مسکونی در هر روز معادل  -3-1-2

 48بنابراین اتاق دپوی زباله باید حجم کافی برای انبار کردن زباله کل واحدهای مسکونی به مدت حداقل  در روز محاسبه شده است.

 ساعت )برای دو روز تعطیلی آخر هقته( را دارا باشد.

بوده و پوشش کف و  گرم و سرد آب شیر دارایانبارزباله  باید . باشند داشته دسترسی زباله دریافت محل به باید نقلیه وسایل -3-1-3

 .دیوارها از نوع مصالح قابل شستشو با زیرسازی عایق رطوبتی و کفشور در نظر گرفته شود

 

 :تهران استان  در مرتبه بلند یها ساختمان بام یرو پد یهل یطراح دستورالعمل -4

 یسکو احداث داوطلب ها آن نیمالک که ییها ساختمان ای و باالتر و متر 45 ارتفاع با مرتبه بلند یها ساختمان شامل دستورالعمل نیا

 با مطابق تصرف قابل طبقه نیآخر سقف تا ساختمان یورود تراز ارتفاع، محاسبه مالک. باشد یم متر 45 از کمتر ارتفاع با بالگرد فرود

  شماره دستورالعمل ضوابط دیبا دستورالعمل، نیا مشمول یها ساختمان یرو پد یهل احداث یبرا .باشد یم ساختمان یمل مقررات

 .شود گرفته نظر در کشور ییمایهواپ سازمان 4394

 یورود ریمس گرفتن نظر در نیهمچن و آن اطراف یمنیا حفاظ متر 5/9 حداقل انضمام به  متر 98 در متر 98 پد، یهل سطح ابعاد حداقل

      پد یهل لبه یمتر دو فاصله از 9:2 موانع یارتفاع رشد. باشد یم یورود ریمس یبرا یمنیا میحر احتساب با آن کناره از پد یهل به

 .باشد یم

 :یحرکت-یجسم نیمعلول یمعمار مقررات و ضوابط  -5

 یها مجتمع یها محوطه و ها ساختمان یاجرا و یطراح در یحرکت-یجسم نیمعلول یمعمار مقررات و ضوابط تیرعا الزام به توجه با

 در خصوص نیا در است الزم که یموارد ، یشخص یها آپارتمان و یتیحما و یاجتماع مسکن یها مجتمع در نیهمچن و یساختمان

-یجسم معلول افراد یبرا یمعمار ومقررات ضوابط دوم شیرایو ضوابط براساس ، گردد تیرعا و لحاظ یمعمار 2 فاز یها نقشه

 ریز شرح به  ساختمان یمل مقررات 96و4 مباحث اساس بر نیهمچن ،و 9387 سال یمعمار و یشهرساز یعالیشورا مصوب یحرکت

 : گرددیم اعالم

 ومحل تعداد دیبا ها کتابخانه ،ویتجار ،مراکزیشگاهیآسا و یدرمان-یبهداشت ها،هتلها،مراکز ،رستورانیعموم یها ساختمان در-4-9

همچنین در مکانهای عمومی .شود ینیب شیپ یشهرساز و مسکن وزارت یسو از شده منتشر ضوابط مطابق چرخدار یصندل یبرا الزم

 درصد از فضاهای پارکینگ بعنوان پارک معلول در نظر گرفته شود.4حداقل تعداد  دیبا

 (9-5.)باشد شده یطراح معلول افراد یبرا استفاده قابل دیبا یمسکون یواحدها% 5 حداقل یمسکون یها مجتمع در-4-2
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 دیبا بنا یعموم یفضاها و آسانسور باشد، آسانسور یدارا دیبایم محل یشهردار ضوابط طبق بر که یمسکون یها ساختمان در- 4-3

 واحد 91 از شیب و 91تعداد با و باشندینم آسانسور یدارا که یمسکون یها ساختمان در(2-5.)باشد معلول افراد یبرا دسترس ابلق

 (3-5.)باشد معلول افراد دسترس قابل ، مشاع در همکف سطح حداقل دیبا ، شوندیم ساخته یمسکون

 (9-9-9.)باشد متریسانت 925 دیبا رو ادهیپ دیمف عرض حداقل- 4-4

 خواهند بداریش سطح ضوابط یاجرا به ملزم درصد 5 از شیب بیش با یروها ادهیپ. باشد درصد 5 رو ادهیپ یطول بیش حداکثر-4-5

 (5-9-9.)بود

 (2-9-6-9.)است متر 3951 معلول افراد لیاتومب توقف محل عرض حداقل- 4-6

 از رهیغ و یساتیتاس یکانالها و ها لوله نکهیا بدون باشد، متریسانت 241 دیبا آنها یورود و مسقف یها نگیپارک ارتفاع حداقل- 4-7

 (5-9-6-9.)بکاهد آن دیمف ارتفاع

 (4-9-9-4. )باشد متریسانت941 یورود جلو یفضا عمق حداقل- 4-8

 (5-9-9-4. )باشد متریسانت911 ساختمان در یبازشو عرض حداقل-4-1

 (9-2-9-4. )باشد متریسانت941راهروها عرض حداقل -4-91

 (9-3-9-4.)باشد متریسانت81 چرخدار یصندل عبور یبرا در لنگه هر دیمف عرض حداقل-4-99

 یمعمول در کی ینیب شیپ است، استفاده قابل ریغ معلول افراد یبرا که ...و ییکشو ،یگردش چرخان، یهادر از استفاده درصورت-4-92

 (1-3-9-4.)است یالزام معلول افراد استفاده یبرا آنها جوار در متریسانت 81 اقل حد دیمف عرض به

 281 شوند، باز داخل به دو هر چنانچه و متریسانت211 شوند باز جهت کی در ،در دو هر چنانچه یمتوال در دو نیب فاصله حداقل-4-93

 (1-3-9-4.)باشد متریسانت

 (91-3-9-4.)باشد متریسانت 2 آستانه ارتفاع حداکثر اجبار صورت در. باشند آستانه بدون المقدور یحت دیبا هادر-4-94

 (9-5-9-4.)باشد متریسانت921 بداریش سطح عرض حداقل-4-95

 (2-5-9-4.)باشد متریسانت921 حداقل عرض با درصد 8 بیش ،حداکثر طول متر3 تا بداریش سطوح یبرا-4-96

 5/1و اضافه آن دیمف عرض به متریسانت5 طول شیاقزا متر هر یازا به( متر1 مجاز حد تا) طول متر سه از شیب بداریش سطح در -4-97

 .است یالزام متر 1 یافق طول حداکثر گرفتن نظر در با متریسانت951 حداقل عمق به پاگرد کی ینیب شیپ. شود کاسته آن بیش از صد در

 (6-5-9-4و4-9-5-4)

 (7-5-9-4.)باشد متریسانت951*951 دیبا بداریش سطح پاگرد ابعاد حداقل-4-98

 (9-8-9-4.)است یالزام معلول افراد مخصوص یبهداشت سیسرو هیتعب یعموم یها ساختمان در-4-91
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-2-5-2-96.)شود داده اختصاص معلول افراد استفاده یبرا توالت کی دیبا توالت 6 هر مقابل در یعموم اماکن در یبهداشت گروه هر در

 (ساختمان یمل مقررات-ث

-8-9-4.)باشد ریپذ امکان آن در چرخدار یصندل گردش تا باشد متریسانت971*951 دیبا یبهداشت سیسرو یفضا اندازه حداقل-4-21

 در وار،ید با یتقاطع دینباسرویس بهداشتی  971*951ضای ف)(96-8-9-4).سانتیمتر باشد 921*921فضای آزاد زیر دوش باید  (3

 (                                                                                                     .باشد داشته یغرب توالت ای ییروشو ردوش،یزفضای آزاد 

 فراهم دار چرخ یصندل گردش یبرا متریسانت 5/952 کم دست قطر به یا رهیدا بصورت کف آزاد یفضا توالت اتاقک در-4-29

این اتاقک معموال در سرویس بهداشتی اماکن عمومی، برای معلولین در  نظر گرفته  (ساختمان یمل مقررات—ج-2-5-2-96.)گردد

 .میشود

 در()4-8-9-4.)باشد ریپذ امکان رونیب از یاضطرار مواقع در آن گشودن تا شود باز رونیب به رو دیبا یبهداشت سیسرو در-4-22

 .(شود باز رونیب به رو دیبا یبهداشت سیسرو یورود در هم و توالت نیکاب در هم یعموم یبهداشت یها سیسرو

 (5-8-9-4.)است یالزام مجاور وارید از متریسانت 31 فاصله با و کف از سانتبمتر 45ارتفاع به یفرنگ توالت کاسه نصب- 4-23

 مقررات-3-ج-2-5-2-96.)شود ینیب شیپ یخال یجا آن مقابل در ای وارید تا متر یلیم 9221 کم دست دیبا توالت کاسه جلو-4-24

 (ساختمان یمل

( 1-8-9-4. )شود ینیب شیپ معلول ییدستشو جلو در دیبا متریسانت 921 عمق و متریسانت 75 کم دست عرض به آزاد یفضا- 4-25

 به یسطح معلول، یدسترس یفضا و ییروشو کاسه یجاده جهت نیبنابرا شود،یم محاسبه وارید یمتریسانت 25 فاصله از عمق نیا)

 .(باشدیم ازیناز دیواری که روشویی بر روی آن قرار میگیرد  متریسانت 945 عمق و متریسانت75عرض

-8-9-4.)باشد متریانتس951*81 ابعاد به دیبا وان یجلو در کف، آزاد یفضاسرویس بهداشتی( )درصورت استفاده از وان در -4-26

95) 

 نظر در متریسانت917*95295 را آن ابعاد توانیم نیهمچن(96-8-9-4.)باشد متریسانت921*921 دیبا دوش ریز آزاد یفضا -4-27

 (ساختمان یمل مقررات-9-ث-5-5-2-96.)گرفت

 :است یالزام ریز مشخصات و ابعاد نیتام یمسکون یواحدها در-4-28

 تیرعا متریسانت 941یداخل یراهروها عرض حداقل و متریسانت 81 و 911 بیبترت یداخل یهادر و یورود در دیمف عرض حداقل-

 .گردد

فضا باید رو به  این درجهت بازشوی  .است یالزام ازین مورد ابعاد مطابق (ییدستشو و حمام،توالت)یبهداشت یفضا کی حداقل نیتام-

 بیرون باشد.

 .گردد نیتام متر2941 ارتفاع حداقل و متر5*395 ابعاد به معلول واحد هر یبرا نگیپارک واحد کی-

 .شود ینیب شیپ مناسب معلول تردد یبرا یمسکون واحد یورود تا نگیپارک محوطه از دسترس قابل ادهیپ ریمس-
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 یدارا افراد نیا یبرا دسترس قابل دیبا معلول افراد یبرا استفاده قابل یمسکون واحد در وانیا و خواب ،یغذاخور ،یزندگ یفضاها-

 .باشد لیوسا از استفاده و عبور ،یریقرارگ جهت متریسانت 941*941 ابعاد به آزاد یفضا

 

 :مقررات ملی ساختمان 19مبحث  چک لیست -6

 روش الف )کارکردی( بهطراحی   -چک لیست عایق کاری حرارتی ساختمانها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل ویژه اصلی :

 (:91مبحث  4پیوست گروه کاربری ساختمان )طبق جدول 

 کاربری د   کاربری ج   کاربری ب    کاربری الف 

 همراه محاسبات مربوطهزیربنای مفید ساختمان 

 متر مربع  9111بیش از               مترمربع  9111کمتر از یا مساوی 

 مشخص نمائید. 91مبحث  5جویی در مصرف انرژی را طبق پیوست  شماره گروه ساختمان از نظر میزان صرفه

  4گروه    3گروه   2گروه          9گروه 

 اطالعات کلی:

 ( مشخص نمائید؟2-3-2-91نوع انرژی مصرفی را )طبق بند 

 غیربرقی                       برقی

پالک شماره ….………………………………………………………: نام مالک

 ….......………...................................……ثبتی

 .............................................................................................................................آدرس ساختمان: 

 

 :)شخص حقیقی(  مشخصات طراح

.دارای پروانه اشتغال شماره: ………………..…..…………………… …نام و نام خانوادگی: 

……………..…….…… …… 

 :شخص حقوقی(  طراح ) مشخصات

دارای پروانه اشتغال ……………….............................................……………..… ……نام: 

 .……… ………….……………شماره:
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 ( تعیین نمائید؟2-9-91نوع ساختمان را )طبق تعریف بند 

 غیرویالیی             ویالیی

 ( مشخص کنید؟5-3-2-91ساختمان غیر ویالیی است نوع استفاده را)طبق بند در صورتی که 

 منقطع   مداوم

 

 تعداد و شماره عناصر مورد استفاده در طراحی ساختمان را با تکمیل جدول زیر مشخص کنید:

 

 شماره آخرین عنصر شماره اولین عنصر تعداد نوع عنصر

    خارجی دیوار

    فضای کنترل نشدهجدار 

    بام تخت یا شیبدار

    کف در تماس با هوا

    کف در تماس با خاک

    جدار نور گذر

    در

 

 های مختلف عناصر ساختمانی ـ تعیین ضرایب انتقال حرارت گونه 1فرم شماره 

 : صرشماره گونه عن

 

 

 

نشان دادن طرف دهنده )با  های تشکیل جزئیات مربوط به الیه

 داخل و خارج عنصر(

های ذکر شده  عنصر مورد مطالعه )در این فرم( متعلق به کدام گروه از گروه

 باشد با عالمت مشخص نمایید. در جدول زیر می

  دیوارهای پوسته خارجی ساختمان

 دیوارهای مجاور فضاهای کنترل نشده

 های مجاور هوای آزاد بام

 نشده کنترل مجاورفضاهای های هاوکف سقف

 های مجاور خاک کفدیوارها و 

 های خارجیدرها و  پنجره
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شماره 

 الیه

 مشخصات

 مصالح تشکیل

 دهنده الیه

 مرجع مورد استناد برای

تعیین ضریب هدایت 

 حرارت

 ضریب هدایت حرارت

)./( kmW 

 ضخامت الیه

d(m) 

 مقاومت حرارتی الیه

R(m2.K/W) 

9      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

مرجع مورد استفاده برای تعیین  الیه هوا

مقاومت حرارتی بین سطح عنصر و 

 هوای محیط

 مقاومت حرارتی الیه توضیحات

R(m2.K/W) 

    داخل

    خارج

 

 های مختلف عناصر ساختمانی ـ تعیین ضرایب هدایت متوسط گونه  2شماره فرم 

 باید تکمیل گردد.که بیش از یک نوع هستند، های عناصر زیر  این فرم برای هر یک از گروه

 دیوارهای پوسته خارجی ساختمان 9

 دیوارهای مجاور فضاهای کنترل نشده 2

 فضای بازهای روی  های مجاور هوای آزاد و سقف بام 3

 های مجاور فضاهای کنترل نشده سقف 4

 های مجاور خاک دیوارها و کف 5

 های خارجی پنجره 6

 های خارجیدر 7

 

 

            U  3ضریب انتقال حرارت عنصر  Rt           (m2.K/W)  2مقاومت حرارتی کل عنصر 

(W/m2.K) 
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 باشد. ذکر شده در باال مدنظر می های با عالمت مشخص نمایید در این فرم کدام گروه از گروه

شماره 

 عنصر

RG  ضریب انتقال

 حرارت عنصر

U(W/Km2) 

 مساحت

A(m2) 

 ضریب تقلیل

 
U.A 

(W/K) 

 توان حرارتی

U.A. 

       

       

       

       

       

 کف روی خاک پیرامون به جای مساحت استفاده می شوند.در خصوص  -9

 مساوی با یک فرض می شود مگر اینکه با استناد به روشهای علمی معتبر و داده های کافی قابل کاهش باشد. مقدار -2

 9داخل و خارج  دمای بین محیطهای توان حرارتی میزان انرژی است که در واحد زمان از عنصری می گذرد، زمانی که اختالف -3

 درجه کلوین باشد.

 

 تعیین ضریب انتقال حرارت مرجع و طرح ساختمان ـ3 شماره فرم

 RG A Û U ÛA UA گروه عناصر ساختمانی

 m2 (W/m2K) (W/m2K) (W/K) (W/K) - واحد

       دیوار

       بام تخت یا شیبدار

       کف در تماس با هوا

       با خاککف در تماس 

       جدار نور گذر

       فضای کنترل نشده()مجاوردر

       فضای کنترل نشده

       پلهای حرارتی

 

بیشتر باشد طراحی قابل قبول نیست و   Ĥاز ضریب انتقال حرارت مرجع  Hدر صورتی که مقدار ضریب انتقال حرارت طرح 

 مشخصات عناصر )میزان عایقکاری حرارتی،....( باید تغییر یابد.

 روش کارکردی : 91عایق کاری حرارتی ساختمان از لحاظ مبحث 

 مورد تائید نمی باشد                                                               مورد تائید می باشد  

 =توان حرارتی کل مربوط به عناصر این گروه                                )..( AU P= 

H=             (W/K)              Ĥ =            (W/K) 
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 رست منابع:فه

 (9315-)ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق-

 (9316-مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان )ویرایش سوم-

 (9312-مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان: آسانسورها و پلکان برقی )ویرایش سوم-

 (9316-چهارم شیرایو)تاسیسات بهداشتی: ساختمان یمل مقررات شانزدهم مبحث -

 (9316-سوم شیرایو) عایق بندی و تنظیم صدا: ساختمان یمل مقررات هجدهم مبحث -

 (9381) صرفه جویی در مصرف انرژی: ساختمان یمل مقررات نوزدهم مبحث -

 (9387-2رایشحرکتی)وی-ل جسمیمعلوشهرسازی و معماری برای افراد ضوابط و مقررات -

 سازمان هواپیمایی کشور 4394دستورالعمل شماره -

 (9387جزوه آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران)بهمن -


