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٣

راهنماي ارائه آلبوم



٤

در آلبوم نقشه هاي معمارينقشه ها ترتیب قرار گیري 1-1

ها به ترتیب زیر نقشهشایسته است به منظور سهولت بررسی و کنترل نقشه هاي معماري، -1-1-1
:ارائه گردند 

سایت پالن-1
:شاملپالن همکف-2
و سقف کاذبیک پالن مبلمان و اندازه گذاري-
:شامل پالن زیر زمین-3
پالن مبلمان و اندازه گذاريیک-
:شاملطبقاتهايپالن-4
پالن مبلمان-
پالن اندازه گذاري-
پالن سقف کاذب-
موتورخانهاتاق وخرپشتهپالن-5
پالن شیب بندي بام-6
طع طولیامق-7
طع عرضیامق-8
)در صورت وجود ( نماي شمالی-9

)در صورت وجود ( نماي جنوبی-10
)در صورت وجود ( نماي شرقی-11
)در صورت وجود ( غربینماي -12



٥

:توسعه بنا طرح هاينقشه هايآلبوم معماري  -1-2
ارائه نقشه هاي تائید شده قبلی که به تائید نظام مهندسی یا شهرداري رسیده است، -1-2-1

.الزامیست
.در آلبوم ارائه شده، بخش هاي قبلی با هاشور از بخشهاي در حال توسعه متمایز گردند-1-2-2

). ل پالن، مقطع و نما می شوداین بند شام( 
.بدیهی است که رعایت ضواط آخرین ویرایش در طرح الزامیست-1-2-3

:مربوط به تغییر طرحهاي داراي پروانه ساخت آلبوم معماري -1-3
رسیده است، یا شهرداريارائه نقشه هاي تائید شده قبلی که به تائید نظام مهندسی-1-3-1

.الزامیست
ارائه نقشه هاي چون ساختهاي تائید شده اولیه،  در صورت عدم وجود نقشه :تبصره

)As Built (الزامی است3-1و  2-1براي بند هاي با تائیدیه مهندس ناظر.



٦

: کلیاستانداردهاي ترسیمی-1-4
.ها الزامی استنقشهتمامیضخامت خطوط با توجه به ماهیت آنها در ترسیم-1-4-1
و 100/1با مقیاس ، نماها و مقاطع  ) به استثناي سایت پالن(اعم از پالن هاهانقشهتمامی -1-4-2

.ارائه  گردندA٣بزرگتر و حداقل در قطع 
)(Title Block.ها در جدول طراحی شده مشخص درج گرددعنوان و مشخصات نقشه-1-4-3
:د نضخامت خطوط ترسیمی به شرح زیر پیشنهاد می گرد-1-4-4

)1: 100اس مقی( ضخامتنمونهشرح

نمایش قسمت هایی که دیده نمی شوند

خط برش در پالن
لبه هاي برش خورده
خط آکس و محورها

نمایش سطوح برش نخورده

شور، خط اندازه و مبلمانها

٥/٠

٥/٠

٢/٠

٢/٠

١/٠

١/٠



٧

ضوابط و مقررات طراحی و ترسیمی پالنها



٨

ایت پالنس-2-1
همجواري هانمایشوکروکی موقعیت با مشخص نمودن عرض معابر-2-1-1

1تصویر 

درجه غربی18ر جهت دو قبله در بندرعباس قطعهجهت شمالنمایش-2-1-2

2تصویر 



٩

سایت پالندر) صورت وجود در(و نور گیر نمایش خرپشته و درز انقطاع-2-1-3

3تصویر 

گذاري کاملدرصد در سایت پالن ارائه شده با اندازه60وي مشخص نمودن حد پیشر-2-1-4

4تصویر 



١٠

درصد شمال قطعه مجاز است، در صورتیکه ساختمانهاي 60استقرار بنا درحد : 1تبصره -
د، احداث بنا تا حد مجاور با نظر نمجاور به صورت نوساز و بیش از حد مجاز قطعه باش

.گردیدمشخص  خواهدشهرداري مناطق سه گانه

4-1تصویر 

مناطق سه گانهغربی باشد نحوه استقرار بنا با نظر -که قطعه شرقییدر صورت: 2تبصره -
.گردیدن خواهدییتعشهرداري

4-2تصویر 



١١

.کدهاي ارتفاعی معابر اطراف زمین مورد نظر در سایت پالن نمایش داده شوند-2-1-5

5تصویر

:ژه انتخاب گردد مقیاس سایت پالن متناسب با حجم پرو-2-1-6
مساحت سایتو مجموعه ها با مقیاس متناسب با 250/1یا 200/1قطعه هاي کوچک با مقیاس 

) . 1000/1یا 500/1( 

6تصویر 



١٢

6-1تصویر

تمامی جهاتی که به عنوان نورگیري هاي ساختمانی در طراحی سایت پالن در فاصله بلوك-2-1-7
.ها درنظر گرفته شودبرابر ارتفاع بلوك1/ 5زان حداقل به میاصلی استفاده شده است ،

. )منظور از ارتفاع بلوك، طول مستقیم ازروي زمین تا روي بام آخر می باشد( 

7تصویر 



١٣

اي ها و بازشوهاي واحدها بگونهگیري بلوكهاي مسکونی جهتدر طراحی مجموعه-2-1-8
.حاظ گردددرنظر گرفته شود تا مسائل مربوط به کوران هوا در طراحی ل

8تصویر

هاي بزرگ تهیه نقشه توپوگرافی و در پروژه(بازدید محلی از سایت جهت کنترل کدها -2-1-9
.)ارائه آن الزامی است



١٤

:طبقاتيپالن ها-2-2
شامل پالن هاي اندازه گذاري، مبلمان و سقف کاذب-

:در پالن هاي مذکور رعایت موارد زیر الزامیست 

با اندازه متناسبدر باال و سمت راست صفحهو قبله در پالن هاقطعهت شمالنمایش جه-2-2-1

9تصویر

)با هماهنگی مهندس محاسب ( آنهامتناسب با بار گذاريش ستون ها در ابعاد واقعینمای-2-2-2

ساختمان تا چهار طبقهطبقه               ششساختمان تا طبقه                   هشتساختمان تا 

.ابعاد ستون با توجه به تعداد طبقات و میزان بارگذاري متغیر است

10تصویر



١٥

شامل مبلمان، اندازه گذاري و سقف کاذباهپالنکلیهدر نمایش آکس ها و محور ستونها -2-2-3

11تصویر

پالن هاتمامیآنها درگذاريجهت، خط برش و  شمارهها شاملنمایش دقیق پله-2-2-4

کدگذاري طبقات، پاگردها، ورودیها و اختالف سطوح-2-2-5

ترسیم صحیح پله در طبقه همکف

12تصویر



١٦

ترسیم صحیح پله در طبقات
13تصویر

ترسیم صحیح پله در خرپشته
14تصویر



١٧

نحوه باز شدن آنهاو نمایش دقیق ورودیها -2-2-6

و  نمایش مبلمان با مقیاس صحیح و جانمایی مناسبنامگذاري فضاها-2-2-7

دازه هاي داخلی نکنسول ها و ادرج اندازه میزان پیش آمدگی اندازه گذاري ابعاد کلی پالن، -2-2-8
فضاها

)...و voidسقف کاذب، اختالف سطوح درسقف، وجود نورگیر و  (نمایش پالنهاي معکوس -2-2-9

voidپالن معکوس نمایش 

15تصویر

و سقف کاذبپالن هاي مبلمان و اندازه گذارياعم از ه پالنهایش خطوط برش در کلینما-2-2-10
.الزامی است

.ترسیم شوندجانمائی سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی در پالنهاپیشنهاد می شود -2-2-11



١٨

.الزامی استپالن طبقه همکفیوارهاي برشی درکلیه پالنها خصوصا نمایش بادبندها و یا د-2-2-12

16تصویر



١٩

دیوارهاي خارجی، بین واحدها ودیوارهاي کلیهسانتیمتر براي20ضخامتحداقلعایتر-2-2-13
.الزامی استو آسانسوراطراف پله

17تصویر

ارتفاع آن طبقه از روي تراز 100/1عرض درز انقطاع در هر طبقه بایدحداقل برابر-2-2-14
می توان فاصله هر طبقه ساختمان از مرز زمین مجاور را براي تامین این منظور،. درنظر گرفته شود

.ارتفاع آن طبقه از روي تراز در نظر گرفت 005/0حداقل برابر 

ن کنترل مبحث ششم مقررات ملی ساختما4-3-1-7-6طبقه و بیشتر بند 8براي ساختمانهاي : تبصره
.و بیشترین مقدار مالك عمل قرار گیرد

18تصویر 



٢٠

م در طراحی ساختمانها الزامی در نظر گرفتن مطالب ارائه شده در مبحث نوزده-2-2-15
بانها، یی فضاهاي داخلی، جدارهاي نورگذر و سایري ، حجم و فرم کلی ساختمان، جانمایجهت گ«.است

»....ض هواي فضاها یحرارتی جدارها، تعوظرفیت 

ساتی و دیگر یدر طراحی ساختمانها درنظر گرفتن محل مناسب براي نصب تابلوهاي تاس-2-2-16
.موارد تاسیساتی و تجهیزاتی با هماهنگی با مهندسین تاسیسات الزامی است



٢١

:و زیرزمینهمکفطبقه هايپالن-2-2-1
پالن پارکینگ-2-2-1-1

اختمان هاي جنوبی داراي بیشتر از یک واحد تصرف، باید دسترسی مجزا به حیاط در س-2-2-1-1-1
.اصلی ، به صورت راهرو یا پلکان براي تمام ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان پیش بینی گردد

سایر فضاهاا، فضاي سبز و طراحی فضاي باز حیاط با نمایش مسیره-2-2-1-1-2

20تصویر 

19تصویر 



٢٢

ساختمانها با در طبقه همکفکت پیاده و سواره در طراحی فضاي باز وتفکیک مسیر حر-2-2-1-3
)متر12به استثناء پالکهاي با عرض کمتر از (ش هاي مربوطهینما

.تردد ماشین از مسیر پیاده بالمانع می باشد: توجه

.ها ممنوع استنصب درب ماشین رو درکلیه پخ-2-2-1-1-4
دیگري وجود نداشته صرفا از پخی باشد و دسترسی دسترسیمسیردر پالکهایی که : تبصره

.شهرداري بال مانع می باشدمناطق سه گانه باشد،تعبیه درب با نظر 

21تصویر 

22تصویر 

انتخاب نامناسب-بانتخاب مناسب-الف

پیادهمسیر حرکتمسیر حرکت سوارهپیادهمسیر حرکتمسیر حرکت سواره



٢٣

با هماهنگی ) انشعاب10(واحد 10درنظر گرفتن پست برق در ساختمانهاي بیش از-2-2-1-1-5
.از اداره برق کنترل می شوداداره برق الزامی است که در شهرداري با توجه به استعالم

نمایش انباریها درصورت وجود-2-2-1-1-6
.دنباز شو) داخل گذر(هاي ورودي ساختمانها نباید به طرف بیرون ساختمان درب-2-2-1-1-7

متر 20/1همچنین پیشنهاد می گردد جهت تعریف فضاي ورودي پیاده عقب نشینی حداقل با عمق 
که طراح به دلخواه می تواند جهت تعریف فضاي ورودي پیاده از قابل ذکر است .رعایت گردد

.حدود زمین عقب نشینی نماید

اي انجام پذیرد تا مسیر حرکت هوا درساختمانهاي داراي پیلوت طراحی به گونه-2-2-1-1-8
)طبقه روي پیلوت و بیشتر3الزم االجرا براي ساختمانهاي.(مسدود نگردد) سیرکوالسیون هوا(

سانتیمتر درنظر 40ساختمانهاي بدون پیلوت و زیرزمینحداقل کد ارتفاعی کف -2-2-1-1-9
.گرفته شود

24تصویر

انتخاب مناسب-ب

مناسبناانتخاب -الف

23تصویر 

24تصویر 



٢٤

نظر گرفته می شود که ورودي مستقیما از سطح اشغال ساختمان درییدر واحدها.-2-2-1-1-10
.متر درنظر گرفته شودسانتی١٠حداقل ارتفاع 

.پ در معابر عمومی مجاز نمی باشدایجاد هرگونه پله و رم-2-2-1-1-11

.شروي طولی الزامی استیپ% 60فیمحل استقرار ستونها در رد-2-2-1-1-12

26تصویر

مناسبناانتخاب -الف

انتخاب مناسب-ب

25تصویر 



٢٥

قرارگیري ستون مجاور معبر در منتهی الیه در صورت همجواري زمین  با معبر، استثناًً: تبصره 
.امکان پذیر می باشدپیشامدگی 

26-1تصویر

هاي زیرکد طبیعی زمین تهویه الزامی و نور طبیعی حتی االمکان درنظر براي فضا-2-2-1-1-13
مناسبهايو در مکاندرصد سطح زیربناي زیرزمین5سطح تهویه برابر با حداقل ( .گرفته شود

. )در نظر گرفته شود

مقطع

پالن

27تصویر



٢٦

.چند محل جهت تهویه در نظر گرفته شودمتر مربع 200در زمین هاي بیشتر از :1تبصره
واحد پارکینگ در زیر زمین ، تهویه هوا از طریق فضاي رمپ و 3در صورت تامین حداکثر :2تبصره

.درب مشبک بال مانع می باشد

28تصویر

استفاده از زیر زمین براي سکونت و همچنین براي فعالیتهایی که بیش از یک ساعت -2-2-1-1-14
طراحی و تعبیه سرایداري در زیر زمین (. دگذراندن وقت انسان را مستلزم است، مجاز نمی باش

)مجاز نمی باشد
فضایی براي ساختمان هاي مسکونی ) بپمپ ها و منابع آ(در خصوص اتاق تاسیسات-2-2-1-1-15

.مکف یا زیرزمین در نظر گرفته شوددر طبقه ه

پالن طبقه همکف

پالن طبقه زیرزمین



٢٧

مگر آنکه طول بر . نگ مجاز خواهد بودیک راه ورودي پارکیدر معابر اصلی فقط -2-2-1-1-16
در خصوص . (نصورت میتوان از دو درب ورودي استفاده کردیمتر باشد که در ا20ش ازین بیزم
).می باشدشهرداريمناطق سه گانهبا متر تعیین تکلیف20هاي با عرض کمتر از نیزم

رمت5و حداکثر عرض آن متر80/2اط ین رو حید درب ماشیعرض مفحداقل -2-2-1-1-17
.درنظر گرفته شود

و فضاي مفید داخل 80/2ستونها حداقل جهت پارك یک ماشین فاصله محور تا محور-2-2-1-1-18
درصورتی 50/2فضاي پارك آزاد باشدو حد اقل در صورتی که اطراف 30/2حداقل به داخل ستون 

ین و عبور یک ماشین از جهت پارك یک ماش. شوددرنظر  گرفته که اطاف فضاي پارك محصور باشد،
جهت پارك دو ماشین .درنظر گرفته شود80/4کنار آن حداقل فضاي کافی از محور تا محور ستونها 
متر درنظر 50/4متر و داخل به داخل ستونها 5کنار هم حداقل فضاي کافی از محور تا محور ستونها 

و50/7حور تا محور ستونها جهت پارك سه ماشین کنار هم حداقل فضاي کافی از م.  گرفته شود
جهت پارك دو ماشین کنار هم . درنظر گرفته شودترم7داخل ستونها تا داخلحداقل فضاي کافی از 

متر درنظر گرفته 30/7ستونها محور تا محور و عبور یک ماشین از کنار آنها حداقل فضاي کافی از 
.)و سازه ساختان بستگی داردبدیهی است اعداد ارائه شده به ابعاد مقطع ستون ها(. شود
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٢٨

.متر درنظر گرفته شود5فضاي موردنیاز براي خروج از محل پارك حداقل -2-2-1-1-19

از در صورتی که دو طرف یک محل توقف در توقفگاه دیوار باشد، عرض آن باید -2-2-1-1-20
. متر باشد3حداقل محور تا محور ستون 

در محل توقف خودرومتر و 00/2عبور خودروید سقف پارکینگها برايارتفاع مف-2-2-1-1-21
.متر درنظر گرفته شود 40/2مفیدارتفاع

33تصویر
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:شیب راهها -2-2-1-2
.درصد درنظر گرفته شود8شیب رمپ معلولین حداکثر -2-2-1-2-1
.متر درنظر گرفته شود10/1عرض مفید رمپ معلولین حداقل-2-2-1-2-2
.الزامی است20/1مق حداقل متر طول رمپ تعبیه یک پاگرد به ع9به ازاي هر -2-2-1-2-3
.تعبیه پاگردها در محل چرخش یا شکست مسیر رمپ الزامی است-2-2-1-2-4
.در مسیر حرکت رمپ ها الزامی است( hand rail )ترسیم دستگیره -2-2-1-2-5

در) رمپها(هاي مربوط به پارکینگها شیب درنظر گرفته شده در طراحی شیبراهه-2-2-1-2-6
واحد حداکثر تا  15درصد و کمتر از 15واحد حداکثر15بیش از تمامی کاربریها

. درصد درنظر گرفته شود17
واحد پارکینگ که نیاز به رمپ ورود و 15براي کلیه واحدهاي مسکونی بیش از -2-2-1-2-7

.متر قبل از شروع رمپ الزامی است5خروج خودرو دارد تعبیه یک توقفگاه به طول 
.شته باشدمساحت توقفگاه باید مساحت پارك یک خودرو را دا: 1تبصره
.تعبیه توقفگاه در شیب ممنوع می باشد: 2تبصره
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متر و براي عبور 3هاي پارکینگها براي عبور یک ماشین حداقل عرض مفید شیبراهه-2-2-1-2-8
در محل چرخش ماشینها بر .متر درنظر گرفته شود5ماشین از کنار یکدیگر حداقل 2

متر الزامی 5/3چرخش و عرضمتر محور5ها درنظر گرفتن حداقل روي شیبراهه
.است

واحد پارکینگ و بیشتر در زیر زمین در نظر گرفتن 24تامین لزومدر صورت-2-2-1-2-9
یکی براي ورود و دیگري براي خروج و یا یک رمپ با ) رمپ(شیبراهه حداقل دو 

.الزامی می باشدمتر 5عرض مفید 
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: پالن هاي مسکونی  -2-2-2-1
نی براي جلوي ورودي واحدها و یضاهاي مناسب و عقب نشش فیدر نظر گرفتن پ-2-2-2-1-1

ر یعدم تداخل فضاي مانور ورود به هر واحد با فضاي ورود به آسانسور و دسترسی به پله ها و سا
.گردده مییگر در طراحی ساختمانها توصیعملکردهاي د

. از ورود به فضاي داخلی واحد طراحی گرددقبلشایسته است پیش فضایی 

+n(دها در بخش مشاعات می بایست حداقلي پاگرد مشترك واحفضا-2-2-2-1-2 ٣ (
.مترمربع در نظر گرفته شود

،ستگاهیک ایگردد در طراحی ساختمانها جهت ورود به فضاي واحدهاي موجود در ه مییتوص
.م به واحدها گرددیداتی درنظر گرفته شود که مانع از تداخل حرکتی و اشراف مستقیتمه
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)دو خواب و باالتر(ک حمام و توالت در واحدهاي داراي بیش از یک خواب تفکی-2-2-2-1-3
الزامی   است

متر 20/1حداقل ابعاد فضاهاي بهداشتی مستقل، در تصرف هاي مسکونی، باید -2-2-2-1-4
.متر طول داشته باشد50/1عرض و 

حداقل . متر مربع مساحت داشته باشد5/5آشپزخانه واحد مسکونی باید حداقل -2-2-2-1-5
.متر مربع باشد75/2سطح زیربنا بدون مانع در آن 

5/7فضاهاي مورد استفاده براي پخت و پز و صرف غذا باید حداقل داراي زیربناي -2-2-2-1-6
.مترمربع باشد

متر در 20/1وان فضاي کار در آشپزخانه حداقل فاصله بین دو ردیف کابینت به عن-2-2-2-1-7
.نظر گرفته شود

.ه هواي مکانیکی الزامی استهاي باز و دیواري، تخلیدرآشپزخانه-2-2-2-1-8
ي آشپزخانه هایی که ملزم به تعبیه هواکش روي اجاق سیستم هاي تخلیه هواي همه-2-2-2-1-9
.  هستند، باید توسط کانال یا هواکش مستقل به خارج از بنا ارتباط یابند) هود(

.در محل نصب آبگرمکن گازي و الزاما در آشپزخانه، دودکش تعبیه گردد-2-2-2-1-10
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٣٤

کش از آبگرمکن هر طبقه تا بام، یک مسیر مستقیم بدون مانع مسیر لوله هاي دود-2-2-2-1-11
.)لوله ها خارج از مسیر عبور تیر و داکت تاسیساتی باید باشند. ( می باشد

30این لوله در دیوار توپر . سانتیمتر در نظر گرفته شود15قطر لوله دودکش -2-2-2-1-12
.سانتیمتري اجرا می گردد

.ز فضاي عمومی الزامی استتفکیک قسمتهاي خصوصی واحد مسکونی ا-2-2-2-1-13
در . (بازشدن مستقیم درب توالت و حمام به فضاهاي عمومی مجاز نمی باشد-2-2-2-1-14

)فضاهاي مسکونی

، در صورتی که فاصله فضاهاي اصلی ساختمان باید نورگیري مناسب داشته باشند -2-2-2-1-15
در نظر گرفته مساحت فضا 8/1متر باشد سطح نورگیر  باید 5/4پنجره تا دیوار مقایل آن کمتر از 
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7/1متر باشد سطح نورگیر باید 5/4شود و در صورتی که فاصله پنجره تا دیوار مقابل آن بیشتر از 
.مساحت فضا در نظر گرفته شود

.تعبیه نعل درگاه در طراحی بازشوها الزامی می باشد-2-2-2-1-16
ها و بازشوها، از تابش مستقیم اي صورت پذیرد که پنجرهطراحی پالنها به گونه-2-2-2-1-17

تعبیهدر ضلع شرق و غرب جانمایی پنجره در سطح اول نما مجاز نبوده و با. تاب محفوظ باشندآف
سایبان عمودي از تابش مستقیم آفتاب جلوگیري نمود همچنین در ضلع جنوب با تعبیه سایبان افقی 

.تابش مستقیم آفتاب را باید کنترل نمود

.ي مسکونی الزامی استدرنظر گرفتن حداقل یک بالکن براي کلیه واحدها-2-2-2-1-18
ایجاد بالکن درشمال بصورتی که مشرف به قطعات دیگر باشد، مجاز نمی -2-2-2-1-19

.باشد
در پالك هایی که در جهت شمال مشرف هاي شمالی از کف تمام شدهارتفاع پنجره-2-2-2-1-20

.متر باشد70/1نباید کمتر ازبه قطعه می باشند، 

50در نظر گرفت ، مشروط بر اینکه 20/1ن از کف ارتفاع پنجره هاي شمالی را  می توا: تبصره
سانتیمتر پایین آن بدون باشو و با شیشه مشجر پوشیده شود و قسمت باال می تواند با شیشه ساده و 

.به صورت باز شو طراحی  گردد

43تصویر

تراس

44تصویر

تراس



٣٦

) cm18پله 17(06/3) از کف تا کف طبقات(حداقل ارتفاع ساختمانهاي مسکونی -2-2-2-1-21
.درنظر گرفته شود
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:نورگیر ها -2-2-2-2
مترمربع و 12طبقه حداقل5درخصوص نورگیرهاي مرکزي مساحت نورگیرها تا-2-2-2-2-1

مترمربع و با 15طبقه حداقل 8تا5مساحت نورگیرها از .متر درنظر گرفته شود3با عرض حداقل
.متردرنظر گرفته شود3عرض حداقل

4مترمربع و با عرض حداقل 20طبقه حداقل 12تا 8مساحت نورگیرها از -2-2-2-2-2
.متردرنظر گرفته شود
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متر 5مترمربع و با عرض حداقل 30طبقه به باال حداقل 12مساحت نورگیرها از -2-2-2-2-3
.درنظر گرفته شود

ها ر حداقل فاصله پنجرهیت پنجره هاي پذیرایی واحدهاي مسکونی در نورگیدرصورت اشراف: تبصره
. تر درنظر گرفته شودم3گر یاز یکد

نورگیرهاي مرکزي

متر و مساحت 70/1عرض حداقل درخصوص نورگیرهاي شمالی ساختمان رعایت -2-2-2-2-4
.مترمربع الزامی است12

حداقل عرض)مترمربع( حداقل مساحت تعداد طبقات
متر3مترمربع12طبقه5تا 1از 

متر3مترمربع815تا 6از 
متر4مترمربع1220-9از 

متر5مترمربع30طبقه به باال12از 
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مترمربع درخصوص 200نهاي کمتر از یطبقه روي پیلوت و زم2براي ساختمانهاي تا : 1تبصره
حداقل (درصد  مساحت زمین کفایت میکند 6نورگیري حیاط خلوتها و یا نورگیرهاي شمالی حداکثر 

طبقه روي 5خصوص نورگیرهاي شرقی و غربی تا همچنین در) متر درنظر گرفته شود5/1عرض 
.طبقه به باال مطابق با نورگیرهاي مرکزي درنظرگرفته شود5متر و از 2پیلوت با عرض 

عمق نورگیري تا دیوارانتهائی open)(باز در مورد نورگیري آشپزخانه هاي-2-2-2-2-5
ور از نورگیرهاي مرکزي و یا متر از جبهه نورگیر جنوبی و در صورت تامین ن5/8آشپزخانه حداکثر 

تامین نور آشپزخانه ( .متر درنظر گرفته شود5/6شمالی حداکثر فاصله تا دیوار انتهایی آشپزخانه 
.)بصورت مایل، طبق نظر کارشناسان پذیرفته خواهد شد
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٤٠

مترمربع 6مساحت زمین و حداقل ٪3جهت تامین نور فقط براي آشپزخانه ها نورگیر با : تبصره
.رنظرگرفته شودد
در خصوص کنترل نورگیریها در ساختمان تمهیدات الزم با درنظر گرفتن -2-2-2-2-6

.مقررات ملی ساختمان درنظر گرفته شود19هاي طراحی در مبحث توصیه

:داکت هاي تاسیساتی-2-2-2-3
دهی هر کدام در ها و جانمائی آنها با توجه ظرفیت سرویسدر خصوص ایجاد داکت-2-2-2-3-1

حین طراحی با مهندسین تاسیسات هماهنگی الزم بعمل آید اما حداقل ابعاد داکت هاي تاسیساتی 
با رعایت استانداردهاي موجود و . (سانتیمتر می باشد و نمایش دریچهء بازدید الزامی است50×50

.)دسترسی الزم تهیه شود

جهت یک سرویس 
و یا حمامبهداشتی

آشپزخانه

جهت دو سرویس 
و یا حمامیبهداشت

آشپزخانه

جهت سه سرویس 
و یا حمامبهداشتی

آشپزخانه

سرویس چهارجهت 
و یا حمامبهداشتی

آشپزخانه
60×6060×7060×8060×100

سرویس
یتبهداش

آشپزخانه

و آشپزخانهیا حمامجهت یک سرویس بهداشتی

جهت دو سرویس بهداشتی یا حمام و آشپزخانه

نهآشپزخا

حماماتاق خواب

52تصویر
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٤١

اي به طرحاي طراحی گردد تا لطمههاي تاسیساتی به گونهجانمائی محل داکت-2-2-2-3-2
.معماري، تناسبات  هندسه فضاها و سیر کوالسیون حرکتی وارد نشود

در واحدهاي داراي دو خواب و بیشتر داکت آشپزخانه از سرویس هاي بهداشتی و -2-2-2-3-3
.حمام تفکیک گردد

سرویس بهداشتی یا حمام و آشپزخانهجهت سهیا حمام و آشپزخانهسرویس بهداشتیچهار جهت 

حمام

حمام

آشپزخانهآشپزخانه

سرویس
یتبهداش

سرویس
یتبهداش

سرویس
یتبهداش

سرویس
یتبهداش

اتاق خواب حماماتاق خواب



٤٢

:ها و کنسول هاپله-2-2-2-3
مسکونی متر در ساختمانهاي20/1حداقل عرض پله ها و راهروها به میزانیترعا-2-2-2-4-1

)در مشاعات. (با در نظر گرفتن ابعاد تیرها و کلیه مسائل سازه اي ساختمان الزامی است
.متر است05/2حداقل ارتفاع غیر سرگیر پله ها در تمام طول مسیر -2-2-2-4-2
درصد 10متر به باال به میزان 8رعایت میزان پیشروي کنسول در معابر با عرض -2-2-2-4-3

.ز استمتر مجا20/1عرض معبر حداکثر تا 
.حداقل عرض یا شعاع پاگرد، مساوي عرض پله می باشد-2-2-2-4-4

تواند با هماهنگی ش آمدگی کنسول ساختمانها در معابر طراح مییدر خصوص پ-2-2-2-4-5

١٠(متر طول و با سطح معادل 5/1مهندس محاسب حداکثر تا 
١

) عرض ساختمان× عرض معبر 
.گرددن امر موجب تنوع در احجام ساختمانی مییاد که یکنسول ساختمان را طراحی نما

.ستیشروي الزامیمتر پ20/1ت حداکثر یدر محل فصل مشترك ساختمانها رعا:تبصره
متر در قسمت زیرین پیشروي کنسول در معابر الزامی 3رعایت ارتفاع حداقل-2-2-2-4-6

.است
.از استمتر مج20/2سانتیمتر و ارتفاع مفید 50پیش آمدگی کنسول پاگرد پله تا -2-2-2-4-7
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٤٣

:ي مسافربر و خودرو برآسانسورها-2-2-2-5
) یا خودروبرباربرمسافربر،(ظرفیت و نوع آسانسورهاي ،طراح باید تعداد-2-2-2-5-1

ساختمان را در مراحل اولیه طراحی تعیین نموده و بر اساس اطالعات حاصله و مقررات جانمایی نماید 
.بعهده طراح می باشدضمناٌ پیش بینی تمهیدات الزم متناسب با شرایط اقلیمی

از کف ورودي اصلی متر 9حرکت بیش از طول مسیر قائم بهدر ساختمان هاي -2-2-2-5-2
. تعبیه آسانسور الزامی است

.می باشد60/1× 80/1حداقل ابعاد اتاقک آسانسور -2-2-2-5-3
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٤٤

ت هر یر براي آسانسورها در طراحی ساختمانها بسته به ظرفیت ابعاد زیرعا-2-2-2-5-4
. شندباهاي ذکر شده ابعاد داخلی میاندازه. (آسانسور الزامی است

جدول محاسبه تعداد و نوع آسانسور در مجتمعها با درنظر گرفتن طبقات

تعداد واحد در هر تعداد آسانسور)برحسب کیلوگرم(نوع آسانسور 
طبقه

تعداد طبقات روي 
پیلوت

طبقه5تاواحد5و 4و3و 12کیلوگرمی450یک آسانسور 
طبقه5تاواحد8و 7و 26کیلوگرمی450دو آسانسور 
کیلوگرمی450یک آسانسور 

طبقه5واحد10و 29کیلوگرمی630و یک آسانسور 

طبقه6واحد4و 3و 2و 11کیلوگرمی450یک آسانسور 
کیلوگرمی450یک آسانسور 

طبقه6واحد10تا 5از 2کیلوگرمی630و یک آسانسور 

لوگرمیکی450یک آسانسور 
طبقه7واحد4و 23کیلوگرمی630و یک آسانسور 

طبقه7واحد10تا 25کیلوگرمی630دو آسانسور 
طبقه8واحد10تا 1از 2کیلوگرمی630دو آسانسور 

کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 
طبقه9واحد10تا 1از 2کیلوگرمی450

آسانسور کیلوگرمی و یک1000یک آسانسور 
طبقه10واحد10تا 1از 2کیلوگرمی450

کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 
طبقه11واحد10تا 1از 2کیلوگرمی450

کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 
طبقه13واحد10تا 1از 2کیلوگرمی450

کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 
طبقه14واحد10تا 1از 2کیلوگرمی630

کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 
طبقه14واحد8تا 1از 2کیلوگرمی6300

کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 
طبقه15واحد6تا 2از 2کیلوگرمی630

کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 
هطبق15واحد10تا 7از 2کیلوگرمی630
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450واحد مسکونی یک آسانسور 14با حداکثر روي پیلوت طبقه7براي ساختمانهاي :استثناء
. کیلوگرمی درنظر گرفته می شود

60/1×80/1نفره حداقل با ابعاد مفید 6کیلوگرمی،آسانسور 450منظور از آسانسور 
10/2×80/1نفره حداقل با ابعاد مفید 8کیلوگرمی،آسانسور 630منظور از آسانسور 
00/2×60/2نفره حداقل با ابعاد مفید 10کیلوگرمی،آسانسور 1000منظور از آسانسور 

راهرو و مقابل ورودیهاي کابین)عرض یا طول هم راستاي عمق کابین(عمق

نوع ساختمانجایگذاري آسانسورعمق راهروي مقابل ورودیهاي کابین
تکیمتر5/1اقل برابر یا بزرگتر از عمق کابین یا حد

مسکونی
متر یا بزرگترین عمق کابین 5/1برابر یا بزرگتر  از 

گروهی در کنار هم)هرکدام که بزرگتر باشد(در گروه 

متر یا بزرگترین عمق 1/2برابر یا بزرگتر از 
گروهی روبروي هم)روبروي هم هرکدام که بزرگتر باشند(آسانسور

55تصویر کیلوگرمی450آسانسور  کیلوگرمی630آسانسور  کیلوگرمی1000آسانسور 
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الف

ب پ

جانمایی دو آسانسور

56تصویر

الف

ب

جانمایی سه آسانسور

57تصویر
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ت عمق مناسب براي چاهک آسانسورها با توجه به سرعت هرکدام الزامی یرعا-2-2-2-5-5
.است

متر40/1........................ ه یمتر برثان1آسانسورهاي با سرعت 
متر60/1.......................ه یمتر برثان6/1آسانسورهاي با سرعت 
متر20/2.......................ه یمتر برثان5/2آسانسورهاي با سرعت 

در صورتی که تعداد آسانسورها سه دستگاه یا کمتر باشد می توان آنها را در یک -2-2-2-5-6
اگر تعداد آسانسورها چهار دستگاه باشد باید حداقل در دو چاه مجزا قرار گیرند و در . چاه قرار داد

یک چاه مشترك صورتی که بیش از چهار دستگاه باشند حداکثر چهار دستگاه آسانسور می توانند در
.قرار گیرند

59تصوي

الف

ب

جانمایی چهار آسانسور

هانتهاي راهرو باز یا بست

58تصویر
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) بامپشت(ن سقف یت حداقل فاصله از کف آخریی اتاق موتورخانه، رعایبراي جانما-2-2-2-5-7
.متر درنظر گرفته شود20/3تا سقف چاه آسانسور حداقل

ه ضوابط مندرج در یت کلیباشند رعای که داراي آسانسور مییهادر طراحی ساختمان-2-2-2-5-8
.مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان الزامی است

واحد 30متر به باال یا 28سقف و 8نصب دو دستگاه آسانسور در ساختمانهاي -2-2-2-5-9
.)گرددسقف زیرزمین نیز محاسبه می. (استبیشتر الزامی

نسور اجباري است باید یک آسانسور قابل در ساختمانهاي مسکونی که تعبیه آسا-2-2-2-5-10
مناسب براي معلولین جسمی حرکتی نصب شده ) کیلوگرمی600یا450از نوع(حمل صندلی چرخدار 

واحد مسکونی 10مترمربع زیربنا ویا بیش از1000هاي مسکونی بیش ازباشد و براي کلیه مجتمع
حرکتی را -اده براي معلولین جسمیباید ارتباطات عمودي و افقی و فضاهاي عمومی قابلیت استف

آسانسور و دسترسی و امکان استفاده  از آن رعایت موارد از داشته باشند با توجه به لزوم استفاده 
.مربوطه درکلیه ساختمانهاي داراي آسانسور الزامی است

متر حداقل یکدستگاه 28در کلیه ساختمانهاي با طول مسیر حرکت بیش از -2-2-2-5-11
این . نیز باید پیش بینی شود) کیلوگرمی1000از نوع برانکاردبر (بیمار آسانسور مناسب حمل

.آسانسور باید با عالمت مخصوص قابل رویتی مشخص شده و کلیه طبقات را سرویس دهد
بطوریکه با . آسانسورها بایددر مرکز یا مرکز حرکتی و ترافیکی ساختمان قرار گیرد-2-2-2-5-12

.وان از نقاط مختلف ساختمان به آنها دسترسی پیدا نمودکمترین حرکت و جابجایی مسافر یا بار بت
از در ورودي ساختمان یا در آپارتمان ها براي مسیر پیاده رويفاصله حداکثر -2-2-2-5-13

.متر می باشد40در هر طبقه) ها( سوار شدن به آسانسور
چاه آسانسور به عنوان یک کانال هوایی عمل می کند و لذا راهروي طبقات باید -2-2-2-5-14

ي ضد گسترش حریق محفوظ گردد تا از  نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور و عمل توسط درها
. نمودن چاه آسانسور به عنوان دودکش جلوگیري شود

تعبیه آسانسور خودروبر به عنوان تنها راه ورود و خروج خودرو در طبقات پارکینگ -2-2-2-5-15
.ساختمان هاي مسکونی، تجاري، اداري و عمومی ممنوع می باشد

نگ هاي طبقاتی و ساختمان هایی که طبقات پارکینگ در کنار ساختمان قرار در پارکی-2-2-2-5-16
در این شرایط تعداد مورد نیاز آسانسور . دارند، تعیبه آسانسورهاي خودروبر مجاز می باشد

.خودروبر باید بر اساس محاسبات ترافیکی آن تعیین شود
انتظار مطابق جانمایی آسانسور حمل خودرو در حیاط با در نظر گرفتن فضاي -2-2-2-5-17

.شرایط و با تائیدیه شهرداري بالمانع می باشد
جانمایی آسانسور حمل خودرو بایستی به گونه اي باشد که بتوان فضاي انتظار آن -2-2-2-5-18

را که مشخصات آن بر اساس بار ترافیکی و تعداد آسانسورهاي حمل خودرو تعیین می گردد، در 
.داخل محدوده زمین پیش بینی نمود

قل فضاي پارك آسانسور حمل خودرو باید به گونه اي باشد که حدافضاي انتظار-2-2-2-5-19
.بدون آنکه براي خروج خودروهاي دیگر مزاحمتی ایجاد کند. موقت یک خودرو را تامین کند
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متر ) 00/5* 50/2(سورهاي حمل خودروـظار آسانـحداقل فضاي الزم جهت انت-2-2-2-5-20
.می باشد

واحد پارکینگ و در 10اي مسکونی به ازاي هر آسانسور خودروبر در کاربري ه-2-2-2-5-21
.واحد پارکینگ قابل محاسبه می باشد20مختلطکاربري هاي 

درصورتی که در پارکینگ ها آسانسورهاي خودروبر تعبیه گردد، ابعاد آسانسور بر -2-2-2-5-22
.)واحدها به سانتیمتر می باشند(: اساس جدول زیر در نظر گرفته شود 

جدول

در صورتی که در ساختمان تنها یک آسانسور خودروبر در نظر گرفته شود، می -2-2-2-5-23
.کیلوگرم استفاده گردد4000بایست آسانسور با ظرفیت 

آسانسورچالهارتفاع  عمق چاهعرض چاهارتفاع کابین آسانسوربینعرض مفید کاعرض مفید کابینظرفیت  
3000250550

220
250یا370640150

40003006000420690
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در صورتی که در ساختمان بیش از یک دستگاه آسانسور خودروبر تعبیه شده باشد، -2-2-2-5-24
کیلوگرم نصب 3000کیلوگرم و دیگري می تواند با ظرفیت 4000حداقل یکی از آنها با ظرفیت 

.گردد

ک ـیه برابر با چاهـمتر بر ثان63/0کی با سرعت ـابعاد اتاق موتورخانه آسانسورهاي الکتری-
.آنها می باشد

:حریق -2-2-2-6
هر بخش از یک بنا در هر ساختمان که ) 3مبحث (براساس مقررات ملی ساختمان -2-2-2-6-1

ساخته می شود باید به راههاي خروجی اصولی و کافی بدون مانع مجهز شود تا درصورت بروز حریق 
.متصرفان به راحتی و به موقع فرار کنند 

.سانتیمتر درنظر گرفته شود120حداقل عرض راهروي دسترسی -2-2-2-6-2
متر و در 30حداکثر طول خروج از آخرین محل تصرف تا دسترسی خروج -2-2-2-6-3

.متر قابل افزایش است45صورتیکه شبکه اطفاء حریق بارنده داشته باشد تا 

61تصویر

60تصویرکیلوگرمی4000آسانسور کیلوگرمی3000آسانسور 
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طبقه از تراز همکف فاصله فوق از درب ورودي تا دستگاه پله 5در واحدهاي مسکونی تا : تبصره
.متر باشد10حداکثر

62تصویر
بیشتر واحد و25تعدادو با یا بیشتر) سقف9(همکف طبقه روي8براي ساختمانهاي -2-2-2-6-4

.دستگاه پله مجزا می باشد2نیاز به 
واحد مسکونی در 4ز همکف با حداکثر طبقه باالتر ا7هر بناي آپارتمانی با حداکثر -2-2-2-6-5

. هر طبقه به شرط تطبیق با ضوابط زیر استثنائا می تواند فقط یک پلکان خروج داشته باشد
ساعت مقاومت کامال دوربندي شده باشد و دربهاي 1پلکان خروج توسط موانع حریق با حداقل )الف

اي واقع بین دوربند پلکان و آن بنا ساعت محافظت حریق تمام بازشوه1حریق خودبسته شو با نرخ 
. را محافظت کند

. طبقه پائین تر از تخلیه خروج ادامه نداشته باشد3پلکان خروج بیش از )ب
ساعت مقاومت 1راهروهایی که به عنوان دسترسی خروج مورد استفاده واقع می شوند حداقل ) ج

. حریق داشته باشد
.متر نباشد10د مسکونی تا پلکان خروج بیش از فاصله عبوري بین درب ورودي هر واح) د
ساعت نرخ مقاومت حریق با 4/3ساختار افقی و قائم جدا کننده واحدهاي مسکونی حداقل داراي) ه

.شد

63تصویر
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دستگاه پله باید به گونه اي طراحی شود که در زمان وقوع حریق قابلیت جداسازي -2-2-2-6-6
. آسانسور را داشته باشدبوسیله یک درب ضد حریق خودبسته شو از دستگاه 

بهتر است مجموعه دستگاههاي پله و آسانسور توسط درب ضد حریق خودبسته شو از : تبصره
. محل تصرف واحدها جدا شودگذرگاه خروج و 

راههاي خروج باید به ) طبقه روي همکف و بیشتر 8(در ساختمانهاي بلندمرتبه -2-2-2-6-7
. فاده از نور طبیعی نیز در روز بالمانع استروشنایی اضطراري مجهز باشد و امکان است

پنجره هاي راه پله درصورت نورگیري از نورگیرهاي مرکزي یا هر نورگیر دیگري باید : تبصره
. زمان حریق را نداشته باشدبدون بازشو و مقاوم دربرابر حریق بوده و امکان ورود دود در 

66تصویر
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:و اتاق موتورخانهپالن بام و خرپشته-2-2-3
با ذکر درصد شیب و جهت و محل و خرپشتهبندي فضاي شیب بندي بامتقسیم-2-2-3-1

.درصد در نظر گرفته شود5/1حداکثر شیب بام در پالن شیب بندي . الزامی استدفع آب
.الزامی استدر پالن بامنمایش لوله هاي دودکش و کالهک آن-2-2-3-2
.الزامی استنمایش صحیح داکت هاي تاسیساتی-2-2-3-3
.الزامی استاتاق خرپشتهنمایش جان پناه بام و-2-2-3-4
.روي بام مجاز نمی باشدطراحی انباري-2-2-3-5
.الزامی استررات ملی ساختمانطبق مبحث چهارم مقموتورخانهاتاقصحیح نمایش-2-2-3-6

.از می شودخرپشته به سمت بیرون بدرب-2-2-3-7
گتر در درصد از ابعاد چاه آسانسور بزر60ابعاد موتورخانه آسانسور حداقل به اتدازه -2-2-3-8

سانتیمتر 90/1سانتیمتر عرض و 90بازشوي در موتورخانه باید داراي حداقل . نظر گرفته می شود
.بازشوي در باید به سمت بیرون باشد. ارتفاع باشد

66تصویر
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مقاطعضوابط و مقررات طراحی و ترسیمی
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مقاطع-3-1

مقطع حا یا و آسانسورها و ترجهکی از مقاطع از محل پلهیحداقل دو مقطع عمود برهم، -3-1-1
.اي در نظر گرفته شود که تفاوت ارتفاعات و کدها در پالنها بطور کامل معرفی گرددبگونهدیگر 
.ارائه یک مقطع طولی از رمپ الزامیستاشین رومدر صورت وجود رمپ : تبصره

اندازهاي بام دست-اختالف سطوح–پاگردها -طبقات(ش کـدهاي ارتفاعـی در مقاطع ینما-3-1-2
.الزامی است..... ) و تراس 

.م در مقاطع الزامی استیت عمق مناسب براي چاهک آسانسور و ترسیرعا-3-1-3
.در مقاطع الزامی است) آکس ها (ش محورها ینما-3-1-4
.اط در مقاطع طولی الزامی استیوارهاي حیش دینما-3-1-5

68تصویر
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تکف هاي کاذب در مقاطع الزامی اسه سقفهاي کاذب و یش کلینما-3-1-6
.ب در مقاطع الزامی استیها با ذکر درصد شبیش شینما-3-1-7

69تصویر
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ضوابط و مقررات طراحی و ترسیمی نماها
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نماها-4-1
.ه نماهاي موجود در ساختمانها الزامی استیم کلیترس-4-1-1

.ش داده شودیه کدهاي ارتفاعی در نماها نمایکل-4-1-2
.ی مصالح اصلی بکار رفته در نماهاي ساختمانی الزامی استمعرف-4-1-3
.مصالح بکار رفته در نما با مقیاس و داراي تناسب باشدو ترسیم نمایش-4-1-4
.استفاده از نماي شیشیه اي و آلومینیومی ممنوع است-4-1-5

اي یا آلومینیومی گفته نما شیشه یا آلومینیوم باشد ، به آن نماي شیشه% 60اگر بیشتر از :1تبصره
.می شود

71تصویر
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در صورت اجراي نماي شیشه اي و آلومینیومی لزوم اجراي صحیح و فنی و همچنین ارائه :2تبصره
.دیتایل مناسب الزامی است

.متر مربع می باشد20تقسیمات شیشه و آلومینیوم به صورت پیوسته حداکثر : 3تبصره
بازتابنده و آلومینیوم بازتابنده در نماي مجاورمعابر عمومی استفاده از شیشه رفلکس و :4تبصره

.شهر ممنوع است
.در صورت استفاده از نماي ترکیبی مجموع سطوح شیشه وآلومینیوم محاسبه میگردد: 5تبصره

.م خرپشته و اتاقک آسانسور در نماها الزامی استیترس-4-1-5
.بات مناسب در طراحی نما الزامی استیترکت تناسبات و درنظر گرفتن هندسه ویرعا-4-1-6
هاي داتی براي محل نصب کولرهاي قرارگرفته در بدنهیدر طراحی نماهاي ساختمانی تمه-4-1-7

.ردیاصلی نما انجام پذ
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٦٠

ري مناسب ید نورگیپله باها و راهآشپزخانه–ه فضاهاي اصلی ساختمان شامل اتاقها یکل-4-1-8
.باشد) بازشو(ک از فضاهاي اصلی داراي پنجره یاز مساحت هر % 8حداقل داشته و 
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٦١

در تهیه این مجموعه با سپاس از بزرگوارانی که با راهنمایی هاي گرانقدر و تجربیات ارزشمندشان 
یاري رساندند 

:با احترام به تالش بی دریغ این عزیزان 

 جناب آقاي مهندس محمد ناجیان
ب آقاي دکتر ابراهیم عمید جنا
جناب آقاي مهندس غالم فضلی پور
جناب آقاي مهندس سید عمادالدین البرزي
 جناب آقاي مهندس رامین حیدري مقدم
سرکار خانم مهندس سمیره معتمدي
 سرکار خانم مهندس ملیحه هاکی
جناب آقاي مهندس خجاو

و مناطق سه گانه نیز به دلیل کزي شهرداري هاي مرضمناً از مدیران و کارشناسان محترم 
.توجه کافی به مقررات ملی ساختمان تقدیر و تشکر می گردد
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