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کروکی موقعیت با مشخص نمودن عرض معابر-1

نمایش شمال نقشه ها-2

گرافی هاي بزرگ تهیه نقشه توپودر پروژه(بازدید محلی از سایت جهت کنترل کدها  -3

)و ارائه آن الزامی است

)پروژهحجمبا عنایت به (500/1تا200/1مقیاس نقشه-4

هـا  هاي ساختمانی در طراحی سایت پالن در جهت شمال و جنوب مجتمع       فاصله بلوك -5

.ها درنظر گرفته شودبرابر ارتفاع بلوك/ . 5حداقل به میزان 

اي و بازشوهاي واحـدها بگونـه     ها  گیري بلوك هاي مسکونی جهت  در طراحی مجموعه  -6

.درنظر گرفته شود تا مسائل مربوط به کوران هوا در طراحی لحاظ گردد

گـذاري  درصد در سایت پالن ارائه شده بـا انـدازه          60مشخص نمودن حد پیشروي     -7
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سایت پالن-1



نمایش آکس ها و محور ستونها-1

ستون گذاري-2

رودیها و اختالف سطوحکدگذاري طبقات، پاگردها، و-3

5فضاي پارك هرماشین (نمایش محل پارك ماشینها و مسیر حرکت آنها در پارکینگها -4

. ) متر درنظر گرفته شود5× متر 5متر و براي دو ماشین 3× متر 

نمایش انباریها درصورت وجود-5

)درصورت وجود(طراحی فضاي باز حیاط با نمایش مسیرها، فضاي سبز و سپتیک -6

ش یتفکیک مسیر حرکت پیاده و سواره در طراحی فضاي باز و پیلوت ساختمانها با نما-7

هاي مربوطه

ات مربوطهینمایش دقیق ورودیها با جزئ-8

گذاري آنهاها و شمارهنمایش دقیق پله-9

)دو خواب و باالتر(تفکیک حمام و توالت در واحدهاي داراي بیش از یک خواب -10

.ي خصوصی واحد مسکونی از فضاي عمومی الزامی استتفکیک قسمتها-11

5/7فضاهاي مورد استفاده براي پخت و پز و صرف غذا باید حداقل داراي زیربناي -12

.مترمربع باشد

حداقل . متر مربع مساحت داشته باشد5/5آشپزخانه واحد مسکونی باید حداقل -13

.متر مربع باشد75/2سطح زیربنا بدون مانع در آن 

متر در 1,20فاصله بین دو ردیف کابینت به عنوان فضاي کار در آشپزخانه حداقل -14

.نظر گرفته شود

متر عرض0,90حداقل ابعاد فضاهاي بهداشتی مستقل، در تصرف هاي مسکونی، باید -15

. متر طول داشته باشد1,20و 

.استهاي باز و دیواري، تخلیه هواي مکانیکی الزامیدرآشپزخانه-16
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آشپزخانه هایی که ملزم به تعبیه هواکش روي اجاق يهسیستم هاي تخلیه هواي هم-17

.  هستند، باید توسط کانال یا هواکش مستقل به خارج از بنا ارتباط یابند) هود(

تقسیم بندي فضاي شیب بندي بام با ذکر درصد شیب و جهت و محل دفع آب-18

اري فضاهامبلمان و نامگذ-19

voidسقف کاذب، اختالف سطوح درسقف، وجود نورگیر و (نمایش پالنهاي معکوس -20

..)و

جانمائی سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی در پالنها-21

براي فضاهاي زیرکد طبیعی زمین تهویه الزامی و نور طبیعی حتی االمکان درنظر -22

.گرفته شود

.ي کلیه واحدهاي مسکونی الزامی استدرنظر گرفتن حداقل یک بالکن برا-23

.ها ممنوع استنصب درب ماشین رو درکلیه پخ-24

ها و بازشوها، از تابش مستقیم اي صورت پذیرد که پنجرهطراحی پالنها به گونه-25

) ضلع شرق و غرب. (آفتاب محفوظ باشند

از یک ساعت استفاده از زیر زمین براي سکونت و همچنین براي فعالیتهایی که بیش -26

.گذراندن وقت انسان را مستلزم است، مجاز نمی باشد

.ایجاد بالکن درشمال بصورتی که مشرف به قطعات دیگر باشد، مجاز نمی باشد-27

.متر باشد70/1هاي شمالی از کف تمام شده نباید کمتر ازارتفاع پنجره-28

درنظر  گرفته 80/2داقل جهت پارك یک ماشین فاصله محور تا محور ستونها ح-29

جهت پارك یک ماشین و عبور یک ماشین از کنار آن حداقل فضاي کافی از محور تا . شود

جهت پارك دو ماشین کنار هم حداقل فضاي کافی از .درنظر گرفته شود80/4محور ستونها 

ت جه.  متر درنظر گرفته شود50/4متر و داخل به داخل ستونها 5محور تا محور ستونها 

درنظر گرفته 50/7پارك سه ماشین کنار هم حداقل فضاي کافی از محور تا محور ستونها 

جهت پارك دو ماشین کنار هم و عبور یک ماشین از کنار آنها حداقل فضاي کافی از .شود

. متر درنظر گرفته شود7محور تا محور ستونها 
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ه پالنها خصوصا پیلوت الزامی استرکلینمایش بادبندها و یا دیوارهاي برشی د-30

)در صورت وجود(

بین واحدها دیوار دیوارهاي خارجی، کلیهسانتیمتر براي20ضخامترعایت-31

. ودیوارهاي اطراف پله الزامی است

)2800نامهمطابق با استاندارد آیین(ساختمانها کلیهنمایش درز انقطاع در-32

با هماهنگی ) انشعاب10(واحد 10اختمانهاي بیش ازدرنظر گرفتن پست برق در س-33

.اداره برق الزامی است که در شهرداري با توجه به استعالم از اداره برق کنترل می شود

.باز شود) داخل گذر(هاي ورودي ساختمانها نباید به طرف بیرون ساختمان درب-34

(ز نمی باشدبازشدن مستقیم درب توالت و حمام به فضاهاي عمومی مجا-35 در . 

)فضاهاي مسکونی

اي انجام پذیرد تا مسیر حرکت هوا درساختمانهاي داراي پیلوت طراحی به گونه-36

طبقه روي پیلوت به 3الزم االجرا براي ساختمانهاي.(مسدود نگردد) سیرکوالسیون هوا(

)باال

مجزا به در ساختمان هاي جنوبی داراي بیشتر از یک واحد تصرف، باید دسترسی -37

حیاط اصلی ، به صورت راهرو یا پلکان براي تمام ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان 

.پیش بینی گردد

8کلیه فضاهاي اصلی ساختمان باید نورگیري مناسب داشته باشند و حداقل -38

.درصد از مساحت هریک از فضاهاي اصلی نیز بازشو داشته باشند
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مترمربع و با 12طبقه حداقل7نورگیرهاي مرکزي مساحت نورگیرها تادرخصوص -39

15طبقه حداقل 10تا8مساحت نورگیرها از .متر درنظر گرفته شود3عرض حداقل

.متردرنظر گرفته شود3مترمربع و با عرض حداقل

متردرنظر 4مترمربع و با عرض حداقل 20طبقه حداقل 15تا 11مساحت نورگیرها از 

.گرفته شود

متر درنظر 5مترمربع و با عرض حداقل 30طبقه به باال حداقل 15مساحت نورگیرها از 

.گرفته شود

ر حداقل یت پنجره هاي پذیرایی واحدهاي مسکونی در نورگیدرصورت اشراف: تبصره

. متر درنظر گرفته شود3گر یها از یکدفاصله پنجره

12متر و مساحت 2حداقل درخصوص نورگیرهاي شمالی ساختمان رعایت عرض -40

.مترمربع الزامی است

مترمربع 200نهاي کمتر از یطبقه روي پیلوت و زم2براي ساختمانهاي تا : تبصره

درصد  مساحت زمین 6درخصوص نورگیري حیاط خلوتها و یا نورگیرهاي شمالی حداکثر 

همچنین درخصوص ) متر درنظر گرفته شود5/1حداقل عرض (کفایت میکند 

طبقه به باال مطابق 5متر و از 2طبقه روي پیلوت با عرض 5یرهاي شرقی و غربی تا نورگ

.با نورگیرهاي مرکزي درنظرگرفته شود

عمق نورگیري تا دیوارانتهائی آشپزخانه )open(باز در مورد نورگیري آشپزخانه هاي -41

رهاي مرکزي و یا متر از جبهه نورگیر جنوبی و در صورت تامین نور از نورگی5/8حداکثر

.متر درنظر گرفته شود5/6شمالی حداکثر فاصله تا دیوار انتهایی آشپزخانه 

6مساحت زمین و حداقل ٪3جهت تامین نور فقط براي آشپزخانه ها نورگیر با : تبصره

.مترمربع درنظرگرفته شود

ر طبقه درصورت اشراف پذیرایی واحدهاي روبروي یکدیگ10در ساختمانهاي تا-42

.متر الزامی است3رعایت حداقل عرض
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درصد 6طبقه روي پیلوت مساحت نورگیرها 2در کلیه ساختمانهاي بیش از -43

.متر درنظر گرفته شود70/1مساحت کل زمین و با عرض حداقل 

هاي در خصوص کنترل نورگیریها در ساختمان تمهیدات الزم با درنظر گرفتن توصیه-44

.مقررات ملی ساختمان درنظر گرفته شود19بحث طراحی در م

اي به طرح اي طراحی گردد تا لطمههاي تاسیساتی به گونهجانمائی محل داکت-45

.هندسه فضاها و سیر کوالسیون حرکتی وارد نشود،معماري، تناسبات

دهی هر کدام در ها و جانمائی آنها با توجه ظرفیت سرویسدر خصوص ایجاد داکت-46

ن طراحی با مهندسین تاسیسات هماهنگی الزم بعمل آید اما حداقل ابعاد داکت هاي حی

با رعایت . (بازدید الزامی استيمی باشد و نمایش دریچهمطابق جدول ذیلتاسیساتی 

.)استانداردهاي موجود و دسترسی الزم تهیه شود

ابعاد داکتهاي تاسیساتی
یک سرویس جهت 

بهداشتی آشپزخانه

سرویس بهداشتی جهت دو 

آشپزخانه

سرویس بهداشتی جهت سه 

آشپزخانه

سرویس جهت چهار 

بهداشتی آشپزخانه

60×6060×7060×8060×100

ابعاد ارائه شده در جدول فوق به سانتیمتر بوده و در صورت استفاده : توضیح

. مشترك فضاهاي اشاره شده از یک رایزر ارائه شده است

10مسکونیساختمانهايبراي )ها و منابع آبپمپ(تاسیساتدر خصوص ابعاد اتاق-47

تعبیه فضاي موردنظر در (مترمربع در طبقه همکف یا زیرزمین درنظر گرفته شود 

)فضاي باز بالمانع است

در ) رمپها(هاي مربوط به پارکینگها شیب درنظر گرفته شده در طراحی شیبراهه-48

ي هایدرصد و در سایر کاربریها و مسکون15اکثرواحد حد24کاربریهاي مسکونی بیش از 

. درصد درنظر گرفته شود17واحد حداکثر تا  24کمتر از 

واحد پارکینگ که نیاز به رمپ ورود و 14براي کلیه واحدهاي مسکونی بیش از -49

.متر قبل از شروع رمپ الزامی است5یک توقفگاه به طول ي خروج خودرو دارد تعبیه

.احت توقفگاه باید مساحت پارك یک خودرو را داشته باشدمس: 1تبصره

. تعبیه توقفگاه در شیب ممنوع می باشد: 2تبصره
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هاي پارکینگهاي تجاري، اداري و پارکینگهاي طبقاتی براي عبور عرض مفید شیبراهه-50

نظرمتر در5ماشین از کنار یکدیگر حداقل 2متر و براي عبور 3اشین حداقل یک م

.گرفته شود

متر محور 5ها درنظر گرفتن حداقل در محل چرخش ماشینها بر روي شیبراهه-51

.متر الزامی است5/3چرخش و عرض

عرض قابل قبول در خصوص جانمائی یک واحد پارکینگ از محور تا محور هر ستون -52

ل براي متر طو5باشد، درضمن درنظر گرفتن حداقل متر می5واحد 2متر و براي 3

.جانمائی ماشین الزامی است

.متر درنظر گرفته شود5فضاي موردنیاز براي خروج از محل پارك حداقل -53

خودرودر محل توقفمتر و 80/1ارتفاع مفید سقف پارکینگها براي عبور خودرو -54

.متر درنظر گرفته شود 40/2مفیدارتفاع

از سانتیمتر در صورتیکه صرفا دسترسی 30یت کد ارتفاع کف ساختمانها حداقلرعا-55

.  استفضاي باز   داشته باشد الزامی

که ورودي مستقیما از سطح اشغال ساختمان در نظر گرفته ییدر واحدها: تبصره

.درنظر گرفته شودسانتیمتر15شود حداقل ارتفاع می

تر درنظر سانتیم40حداقل کد ارتفاعی کف  ساختمانهاي بدون پیلوت و زیرزمین-56

.گرفته شود

. ایجاد هرگونه پله و رمپ در معابر عمومی مجاز نمی باشد-57

ساختمان را در ) مسافربر یا باربر(طراح باید تعداد ظرفیت و نوع آسانسورهاي -58

مراحل اولیه طراحی تعیین نموده و بر اساس اطالعات حاصله و مقررات جانمایی نماید 

.زم متناسب با شرایط اقلیمی بعهده طراح می باشدضمناٌ پیش بینی تمهیدات ال

متر از کف ورودي اصلی تعبیه 9با طول مسیر قائم حرکت بیش از در ساختمانهاي-59

).  طبقه3معموالٌ بیش از (باشدالزامی میآسانسور 

ضوابط و مقررات

تهیه و ترسیم نقشه هاي معماري 

) 1389ماهفروردین–ویرایش پنجم (

سازمان نظام مهندسی

هرمزگانساختمان استان



در ساختمانهاي مسکونی که تعبیه آسانسور اجباري است باید یک آسانسور قابل -60

جسمی حرکتی مناسب براي معلولین ) کیلوگرمی600یا450از نوع(حمل صندلی چرخدار 

مترمربع زیربنا ویا بیش 1000هاي مسکونی بیش ازنصب شده باشد و براي کلیه مجتمع

واحد مسکونی باید ارتباطات عمودي و افقی و فضاهاي عمومی قابلیت استفاده براي 10از

باشند با توجه به لزوم استفاده از آسانسور و حرکتی را داشته -معلولین جسمی

دسترسی و امکان استفاده  از آن رعایت موارد مربوطه درکلیه ساختمانهاي داراي 

.آسانسور الزامی است

متر حداقل یکدستگاه 28در کلیه ساختمانهاي با طول مسیر حرکت بیش از -61

. نیز باید پیش بینی شود) وگرمیکیل1000از نوع برانکاردبر (آسانسور مناسب حمل بیمار 

این 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-62

نها دسترسی کمترین حرکت و جابجایی مسافر یا بار بتوان از نقاط مختلف ساختمان به آ

.پیدا نمود

.درصد درنظر گرفته شود8شیب رمپ معلولین حداکثر -63

.متر درنظر گرفته شود10/1عرض مفید رمپ معلولین حداقل-64

.الزامی است20/1متر طول رمپ تعبیه یک پاگرد به عمق حداقل 9به ازاي هر -65

.تعبیه پاگردها در محل چرخش یا شکست مسیر رمپ الزامی است-66

پیاده در طبقه همکف ومتر تفکیک ورودي سواره10در واحدهایی با عرض باالي–67

الزامی است و پیشنهاد می گردد تا تعریف فضاي ورودي پیاده به همراه عقب نشینی 

. سایه اندازي رعایت گرددوبه منظور ایجاد پیش فضاي ورودي20/1حداقل با عمق
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متر در ساختمانهاي   مسکونی با 20/1ض پله ها و راهروها به میزانحداقل عریترعا-68

)در مشاعات. (در نظر گرفتن ابعاد تیرها و کلیه مسائل سازه اي ساختمان الزامی است

درصد 10متر به باال به میزان 8رعایت میزان پیشروي کنسول در معابر با عرض -69

.متر مجاز است20/1عرض معبر حداکثر تا 

.متر در قسمت زیرین پیشروي کنسول در معابر الزامی است3عایت ارتفاع حداقلر-70

.متر مجاز است20/2سانتیمتر و ارتفاع مفید 50پیش آمدگی کنسول پاگرد پله تا -71

.متر است05/2حداقل ارتفاع غیر سرگیر پله ها در تمام طول مسیر -72

ست، در صورتیکه ساختمانهاي درصد شمال قطعه مجاز ا60استقرار بنا درحد -73

مجاور به صورت نوساز و بیش از حد مجاز قطعه باشد، احداث بنا تا حد مجاور با نظر 

.معاون فنی و معاونت شهرسازي شهرداري مشخص  خواهد گردید

.شروي طولی الزامی استیپ% 60فیمحل استقرار ستونها در رد-74

و ی تقرار بنا با نظر شوراي فنغربی باشد نحوه اس-که قطعه شرقییدر صورت-75

.ن خواهد شدییتعيشهرسازي شهردار

نی براي جلوي ورودي واحدها و یش فضاهاي مناسب و عقب نشیدر نظر گرفتن پ-76

دسترسی به پله عدم تداخل فضاي مانور ورود به هر واحد با فضاي ورود به آسانسور و

.گردده مییگر در طراحی ساختمانها توصیر عملکردهاي دیها و سا

ش یجاد پیهاي اصلی ساختمانها در معابر و اینی در ورودیدر نظر گرفتن عقب نش-77

هاي مشرف به معابر با درنظر عمق فضاي جلوي ورودي.گردده مییفضاي ورود  توص

.متر درنظر گرفته شود1/ 20گرفتن سایبان حداقل
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تهیه و ترسیم نقشه هاي معماري 

) 1389ماهفروردین–ویرایش پنجم (

سازمان نظام مهندسی

ساختمان استان هرمزگان



جهت ورود به فضاي واحدهاي موجود در گردد در طراحی ساختمانهاه مییتوص-78

م یداتی درنظر گرفته شود که مانع از تداخل حرکتی و اشراف مستقیستگاه تمهیک ای

.به واحدها گردد

از در کنار یساختمانهاي واقع در جنوب معابر چنانچه بخشی  از فضاي  باز موردن-79

کامل m220به ازا هر  ) تر از معبر احداث شودساختمان عقب(ابان قرار دهند یجبهه خ

.دینگ کمتر احداث نمایک واحد پارکیی میتواند ین فضایاز چن

نگ مجاز خواهد بود مگر آنکه طول بر یک راه ورودي پارکیدر معابر اصلی فقط -80

. نصورت میتوان از دو درب ورودي استفاده کردیمتر باشد که در ا25ش ازین بیزم

متر تعیین تکلیف با شوراي فنی شهرداري 20ز هاي با عرض کمتر انیدر خصوص زم(

.)خواهد بود

ت هر یر براي آسانسورها در طراحی ساختمانها بسته به ظرفیت ابعاد زیرعا-81

( آسانسور الزامی است حداقل ابعاد .) باشندهاي ذکر شده ابعاد داخلی میاندازه.   

60/1× 80/1اتاقک آسانسور 
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جدول محاسبه تعداد و نوع آسانسور در مجتمعها با درنظر گرفتن طبقات

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

طبقه

تعداد طبقات روي 

پیلوت

طبقه5واحد5و 4و3و 12کیلوگرمی450یک آسانسور 

طبقه5واحد8و 7و 26کیلوگرمی450دو آسانسور 

کیلوگرمی450آسانسور یک 

کیلوگرمی630و یک آسانسور 
طبقه5واحد10و 29

طبقه6واحد4و 3و 2و 11کیلوگرمی450یک آسانسور 

کیلوگرمی450یک آسانسور 

کیلوگرمی630و یک آسانسور 
طبقه6واحد10تا 5از 2

کیلوگرمی450یک آسانسور 

کیلوگرمی630و یک آسانسور 
طبقه7واحد4و 23

طبقه7واحد10تا 25کیلوگرمی630دو آسانسور 

طبقه8واحد10تا 1از 2کیلوگرمی630دو آسانسور 

450کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 

کیلوگرمی
طبقه9واحد10تا 1از 2

450کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 

کیلوگرمی
طبقه10واحد10تا 1از 2

450کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 

کیلوگرمی
طبقه11واحد10تا 1از 2

450کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 

کیلوگرمی
طبقه13واحد10تا 1از 2

630کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 

کیلوگرمی
طبقه14واحد10تا 1از 2

6300کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 

کیلوگرمی
طبقه14واحد8تا 1از 2

630کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 

کیلوگرمی
طبقه15واحد6تا 2از 2

630کیلوگرمی و یک آسانسور 1000یک آسانسور 

کیلوگرمی
طبقه15واحد10تا 7از 2

کیلوگرمی الزامی 450اه آسانسور ز سه طبقه، تعبیه یک دستگدر کلیه ساختمانهاي بیش ا

.باشدمی
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450واحـد مـسکونی یـک آسانـسور          14طبقـه بـا حـداکثر        7براي سـاختمانهاي    :استثناء

. کیلوگرمی درنظر گرفته می شود

60/1×80/1نفره حداقل با ابعاد مفید 6کیلوگرمی،آسانسور 450منظور از آسانسور 

20/2×80/1نفره حداقل با ابعاد مفید 8کیلوگرمی،آسانسور 630ز آسانسور منظور ا

20/2×80/2نفره حداقل با ابعاد مفید 10کیلوگرمی،آسانسور 1000منظور از آسانسور 

راهرو و مقابل ورودیهاي کابین)عرض یا طول هم راستاي عمق کابین(عمق-82

نوع ساختمانآسانسورجایگذاري عمق راهروي مقابل ورودیهاي کابین

تکیمتر5/1برابر یا بزرگتر از عمق کابین یا حداقل 

متر یا بزرگتـرین عمـق کـابین در         5/1برابر یا بزرگتر  از      

)هرکدام که بزرگتر باشد(گروه 
گروهی در کنار هم

متـــر یـــا بزرگتـــرین عمـــق 1/2برابــر یـــا بزرگتـــر از  

)ر باشندروبروي هم هرکدام که بزرگت(آسانسور
گروهی روبروي هم

مسکونی

چاه آسانسور به عنوان یک کانال هوایی عمل می کند و لـذا راهـروي طبقـات بایـد      -83

توسط درهاي ضد گسترش حریق محفوظ گردد تا از  نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور   

. و عمل نمودن چاه آسانسور به عنوان دودکش جلوگیري شود

آسانسورها با توجه به سـرعت هرکـدام الزامـی           ت عمق مناسب براي چاهک    یرعا-84

.است

متر40/1........................ ه یمتر برثان1آسانسورهاي با سرعت 

متر60/1.......................ه یمتر برثان6/1آسانسورهاي با سرعت 

متر20/2.......................ه یمتر برثان5/2آسانسورهاي با سرعت 
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) بامپشت(ن سقف یت حداقل فاصله از کف آخریی اتاق موتورخانه، رعایبراي جانما-85

متر درنظر گرفته شود و ابعاد اتاق موتورخانه باید از          20/3ر حداقل تا سقف چاه آسانسو   

. ابعاد کابین آسانسور بزرگتر باشد

مسافران بکار مـی  کیلوگرمی فقط براي انتقال عادي       300و 375آسانسورها با وزن      -86

1000کیلوگرمی براي جابجایی افراد با صندلی چرخدار و آسانـسور            450و600ظرفیت  . رود

. کیلوگرمی در ساختمانهاي مسکونی و بیمارستانها براي حمل برانکار استفاده می شود

ه ضـوابط منـدرج    یت کل یباشند رعا ی که داراي آسانسور می    یدر طراحی ساختمانها  -87

.زدهم مقررات ملی ساختمان الزامی استدر مبحث پان

) cm18پلـه  17(06/3) از کف تا کـف طبقـات  (حداقل ارتفاع ساختمانهاي مسکونی  -88

. درنظر گرفته شود

واحـد  30متر بـه بـاال یـا    28سقف و  8نصب دو دستگاه آسانسور در ساختمانهاي        -89

.)گرددسقف زیرزمین نیز محاسبه می. (استبیشتر الزامی

هر بخش از یک بنا در هر ساختمان کـه          ) 3مبحث  (براساس مقررات ملی ساختمان     -90

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 -91

متر و در صـورتیکه  30حداکثر طول خروج از آخرین محل تصرف تا دسترسی خروج      -92

.متر قابل افزایش است45شبکه اطفاء حریق بارنده داشته باشد تا 

طبقه از تراز همکف فاصـله فـوق از درب ورودي تـا              5در واحدهاي مسکونی تا     : تبصره

.متر باشد10دستگاه پله حداکثر 

متر مربع و بیشتر نیاز به       600طبقه روي پیلوت و با سطح اشغال         8براي ساختمانهاي  -93

. دستگاه پله مجزا می باشد2

ضوابط و مقررات
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دستگاه پله باید به گونه اي طراحی شود که در زمان وقوع حریـق قابلیـت جداسـازي                   -94

. بوسیله یک درب ضد حریق خودبسته شو از دستگاه آسانسور را داشته باشد

هتر است مجموعه دستگاههاي پله و آسانسور توسط درب ضد حریق خودبسته شو         ب: تبصره

)2و 1تصویر . (از گذرگاه خروج و محل تصرف واحدها جدا شود
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برابر حریقساعت مقاومت در2دوربند شده با مصالح مقاوم به نرخ 



راههاي خروج باید به ) طبقه روي همکف و بیشتر 8(در ساختمانهاي بلندمرتبه -95

. ده از نور طبیعی نیز در روز بالمانع استروشنایی اضطراري مجهز باشد و امکان استفا

پنجره هاي راه پله درصورت نـورگیري از نورگیرهـاي مرکـزي یـا هـر نـورگیر         : تبصره

دیگري باید بدون بازشو و مقاوم دربرابر حریق بوده و امکان ورود دود در زمان حریـق               

)3تصویر . (را نداشته باشد

واحد مسکونی در هر 4طبقه باالتر از همکف با حداکثر 7هر بناي آپارتمانی با حداکثر -96

. طبقه به شرط تطبیق با ضوابط زیر استثنائا می تواند فقط یک پلکان خروج داشته باشد

ساعت مقاومت کامال دوربندي شده باشد و 1پلکان خروج توسط موانع حریق با حداقل )الف

یق تمام بازشوهاي واقع بین ساعت محافظت حر1دربهاي حریق خودبسته شو با نرخ 

. دوربند پلکان و آن بنا را محافظت کند

. ادامه نداشته باشدطبقه پائین تر از تخلیه خروج3پلکان خروج بیش از )ب
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ساعت 1راهروهایی که به عنوان دسترسی خروج مورد استفاده واقع می شوند حداقل ) ج

. مقاومت حریق داشته باشد

.متر نباشد10عبوري بین درب ورودي هر واحد مسکونی تا پلکان خروج بیش از فاصله) د

ساعت نرخ مقاومت 4/3ساختار افقی و قائم جدا کننده واحدهاي مسکونی حداقل داراي ) ه

.حریق با شد

.     ها الزامی استرعایت ضخامت خطوط با توجه به ماهیت آنها در ترسیم نقشه-97

ساتی و یمانها درنظر گرفتن محل مناسب براي نصب تابلوهاي تاسدر طراحی ساخت-98

.دیگر موارد تاسیساتی و تجهیزاتی با هماهنگی با مهندسین تاسیسات الزامی است

. در نظر گرفتن مطالب ارائه شده در مبحث نوزدهم در طراحی ساختمانها الزامی است-99

ی فضاهاي داخلی، جدارهاي نورگذر یاري  ساختمان، حجم و فرم کلی ساختمان، جانمیجهت گ«

»....ض هواي فضاها ینرسی حرارتی جدارها، تعویبانها، ایو سا

Aو بزرگتر و حداقل در قطع 100/1اسیه پالنها با مقیکل-100 .ارائه گردند3

.متر درنظر گرفته شود80/2اط در واحدهاي شمالیین رو حید درب ماشیعرض مف-101

)(Title Block.ها در جدول طراحی شده مشخص درج گرددهعنوان و مشخصات نقش-102

تواند با هماهنگی ش آمدگی کنسول ساختمانها در معابر طراح مییدر خصوص پ-103

(متر طول و با سطح معادل 5/1مهندس محاسب حداکثر تا 
10
عرض × عرض معبر 1

امر موجب تنوع در احجام ساختمانی ن ید که ایکنسول ساختمان را طراحی نما) ساختمان

.گرددمی

.ستیشروي الزامیمتر پ20/1ت حداکثر یدر محل فصل مشترك ساختمانها رعا:تبصره

.هاي روي بام به طور کلی حذف گرددمقرر گردید انباري-104
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حا یرجها و آسانسورها و تکی از مقاطع از محل پلهیحداقل دو مقطع عمود برهم، -1

اي در نظر گرفته شود که تفاوت ارتفاعات و کدها در پالنها بطور محل مقطع دوم  بگونه

.کامل معرفی گردد

.ه پالنها الزامی استیش خطوط برش در کلینما-2

دست -اختالف سطوح–پاگردها -طبقات(ش کـدهاي ارتفاعـی در مقاطع ینما-3

.الزامی است..... ) اندازهاي بام و تراس 

.م در مقاطع الزامی استیت عمق مناسب براي چاهک آسانسور و ترسیرعا-4

.ب در مقاطع الزامی استیها با ذکر درصد شبیش شینما-5

.ه سقفهاي کاذب و کف هاي کاذب در مقاطع الزامی استیش کلینما-6

.اط در مقاطع طولی الزامی استیوارهاي حیش دینما-7

.در مقاطع الزامی است) آکس ها (ش محورها ینما-8

.ها الزامی استم نقشهیت ضخامت خطوط در ترسیرعا-9

Aو بزرگتر و در قطع حداقل 100/1اسیه مقاطع با مقیکل-10 . ارائه گردند3

مقاطع-3

بط و مقرراتضوا

تهیه و ترسیم نقشه هاي معماري 

) 1389ماهفروردین–ویرایش پنجم (

سازمان نظام مهندسی

ساختمان استان هرمزگان



.ه نماهاي موجود در ساختمانها الزامی استیم کلیترس-1

.ده شودش دایه کدهاي ارتفاعی در نماها نمایکل-2

.معرفی مصالح اصلی بکار رفته در نماهاي ساختمانی الزامی است-3

.استفاده از نماي شیشیه اي و آلومینیومی ممنوع است-4

نما شیشه یا آلومینیوم باشد ، به آن نماي شیشه اي یا % 60اگر بیشتر از : 1تبصره

.آلومینیومی گفته می شود

آلومینیومی لزوم اجراي صحیح و فنی و در صورت اجراي نماي شیشه اي و: 2تبصره

.همچنین ارائه دیتایل مناسب الزامی است

.متر مربع می باشد20تقسیمات شیشه و آلومینیوم به صورت پیوسته حداکثر : 3تبصره

استفاده از شیشه رفلکس و بازتابنده و آلومینیوم بازتابنده در نماي مجاورمعابر : 4تبصره

.عمومی شهر ممنوع است

در صورت استفاده از نماي ترکیبی مجموع سطوح شیشه وآلومینیوم محاسبه : 5رهتبص

.میگردد

.م خرپشته و اتاقک آسانسور در نماها الزامی استیترس-5

بات مناسب در طراحی نما الزامی یت تناسبات و درنظر گرفتن هندسه و ترکیرعا-6

.است

صب کولرهاي قرارگرفته در داتی براي محل نیدر طراحی نماهاي ساختمانی تمه-7

.ردیهاي اصلی نما انجام پذبدنه

سایر فضاهاي موردنیازها و آشپزخانه–ه فضاهاي اصلی ساختمان شامل اتاقها یکل-8

ک از فضاهاي اصلی داراي یاز مساحت هر % 8ري مناسب داشته و حداقل ید نورگیبا

.باشد) بازشو(پنجره 

.ها الزامی استهم نقشیت ضخامت خطوط در ترسیرعا-9

Aدر قطع حداقل 100/1اسیه نماهاي ساختمانی  حداقل با مقیکل-10 .ارائه گردند3

نماها-4

ضوابط و مقررات

معماري تهیه و ترسیم نقشه هاي

) 1389ماهفروردین–ویرایش پنجم (

سازمان نظام مهندسی

ساختمان استان هرمزگان


