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  نحوه حل مساله و پاسخ به سوال - 1

  ب انجام شوند:یر به ترتیبهتر است مراحل ز شود یکه در آزمون مطرح م یمعموالً در سواالت

  ازیمورد ن ينگ هاین پارکیتام .1

  راه پله و آسانسور ییجانما .2

  طبقات يپالن ها یطراح .3

 موارد خواسته شدهابتدا بهتر م یم با خط کش نکنید توجه داشت که از همان ابتدا شروع به ترسیبا

ق با خط کش یآن ها را بصورت دق د،ییپس از تا تاًینها و مییم نمایترس يگریبرگه د يرا بر رو

  م.ییم نمایترس

  

  گام اول درپاسخ به سوال -1- 1

توقف  يد محل هایاز است ابتدا بایمورد ن ينگ هاین پارکیتام يمعمار ین قسمت طراحیتر یاصل

 يرا در مواردیو سپس ادامه مراحل را انجام داد ز م کردیک ترسیورت شماتخودروها را به ص

م یبخواهاگر  .ن کردیدوحالت  تام ایک یخواسته شده را فقط در  ينگ هایممکن است تعداد پارک

در و انباري ها و غیره رمپ  يریجهت قرارگ یکاف يد فضایم باین حل کنیمرزینگ را در زیپارک

  .نظرگرفته شود

  :در پاسخ به سوال ام دومگ -2- 1

  پله و آسانسور ییجانما

م ممکن است به یک مشخص کردیخودروها را به صورت شمات يرین که محل قرارگیپس از ا

ن یپله و آسانسور مشخص شود. در ا ياز جایمورد ن ينگ هاین پارکیتام و براساس طرحاجبار 

د تا در حل پالن طبقات یز سنجین ت پله و آسانسور را نسبت به پالن طبقاتید موقعیمرحله با

شود این است که محل ستون  همچنین موردي که بعضا به آن بی توجهی میم. یدچار مشکل نشو

ن مرحله و مرحله قبل مشخص شده باشد(باتوجه به ید در ایز بایسازه ساختمان نها و طرح کلی 

  .ن)یماش يریچون قرارگ یعوامل

  :در پاسخ به سوال گام سوم -3- 1

  پالن طبقات یحطرا

 یاز خصوص یک عرصه عمومیرد تفکید مدنظر قرارگیطبقات با یکه در طراح ین عاملیمهمتر

ن مرحله یخواب در ا يمانند اتاق ها یعیازمند نورطبین  يفضاها يریهمچون نورگ يموارد .است
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ت زمون طراحی را می توان به صورآدر یک جمع بندي کلی ضوابط کلی رند.ید مدنظر قرار گیبا

  زیر خالصه کرد:

 سطح اشغال و نحوه استقرار بنا -

 درز انقطاع -

 پله  و آسانسور -

 و رمپ ینگپارک -

 مجاز (کنسول) پیشروي -

 یداخل يفضاها یطراح الزامات -

 )یرو نورگ یو(پاسییروشنا ضوابط -

 ها و معابر ورودي -

 یو اصالح پخی -

 ارتفاع ياستاندارها رعایت -

 يشهر ينما ضوابط -

 و معلول یآتشنشان ضوابط -

 يکاهنده مصرف انرژ ضوابط -

 یعموم یخدمات فضاهاي -

 يتجار ضوابط -

 يسازه ا مباحث -

 و داکت ها یساتتاس مباحث -
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  ورودي در زمین شیب دار -4- 2

  زمین شیب دار نوع اول - 4-1- 2

مون این نوع زمین زمینی است که ورودي سواره و پیاده از سطح صاف و بدون شیب باشد. آز

  به این شکل مطرح شده بود. در شکل زیر موقعیت زمین مشخص شده است. 1393خرداد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

در این زمین بهتر است ورودي در قسمت صاف زمین که ضلع جنوبی است قرار گیرد زیرا هم 

گ در زیرزمین نیازي به یافتن کد دقیق محل ورودي نباشد و همچنین در صورت تامین پارکین

باشد و  - 2.70رمپ با طول کمتري مورد نیاز می باشد.براي مثال اگر کد زیرزمین جهت پارکینگ 

 0.00پایین تر از تراز  2.70در نظر گرفته شود طول رمپ باید به اندازه  0.00ورودي را از کنار کد 

پ باید به اندازه در نظر گرفته شود طول رم - 1.00برود ولی اگر ورودي  ازضلع جنوبی و کد 
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گرفته شود باید کد دقیق محل ورودي را به دست آورد تا مقدار دقیق اختالف ارتفاع مشخص شود 

  تا بتوان طول رمپ را به دست آورد.
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  نگیرمپ پارک ینکات مهم در طراح -5- 2

  عرض رمپ - 5-1- 2

  متر 3کوچک  يگ هانیپارک يبرا -

  متر 5/3متوسط  ينگ هایپارک يبرا -

  متر 5بزرگ  ينگ هایپارک يبرا -

  محاسبه رمپ  -2-5-2

(یک باشد یم 95/1 در توقف گاه هاي کوچک رمپ يورود يبرا يریحداقل ارتفاع سرگ -

و  مقدار براي توقف گاه هاي متوسط . اینورودي مجزا براي اشخاص نیز در نظر گرفته شود)

  می باشد. متر 2.10 رگبز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

% 16متـر، بـا حـداکثر شیب  20در توقفگاه هاي عمومی، شیبراههاي مسقف با طول بیشتر از  -

% است؛ امـا حـداکثر شـیب یک متر 17متر حداکثر شیب مجاز  20مجاز است. در طول کمتر از 

 .% باشد10ابتدا و یک متر انتهاي آن باید مساوي یا کمتر از 

% است. حداکثر 15هاي متوسط و بزرگ خصوصی  راه روباز در توقفگاه حداکثر شیب در شیب- 

 .% باشد10شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهاي آن باید مساوي یا کمتر از 

% مجاز 17هاي مسقف در توقفگاه هـاي کوچـک خصوصـی حـداکثر راه حداکثر شیب در شیب- 

 .% باشد10بتدا و یک متر انتهاي آن باید مساوي یـا کمتـر از است. اما حداکثر شیب یک متر ا
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  پیوست یک

 براي معلوالن یساختمانهاي عموم یطراح یضوابط کل

  ورودي

 رو یـا پارکینـگ ورودي اصلی باید براي استفاده معلوالن نیـز در نظـر گرفتـه شـود، و بـه سـواره

  .دسترسی مناسب داشته باشد سـاختمان

  .رو باشد ورودي ساختمان حتی االمکان هم سطح پیاده .

  .رودي معلوالن باید با عالیم حسی مشخص شودرو منتهی به و پیاده

  .سانتیمتر است 140داقل عمل فضاي جلو ورودي ح

  .سانتیمتر بر روي فضاي جلو ورودي الزامی است 140بان به عرض حداقل  وجود سایه

  .سانتیمتر باشد 160داقل عرض بازشوها در ورودي ساختمان ح

  

  راهرو

  .سانتیمتر است 140حداقل عرض راهرو 

  .راهروها باید غیرلغزنده باشد و از نصف کفپوشها با پرز بلند نیز خودداري شودکف 

  در صورت وجود اختالف سطح در کف راهرو باید ارتباط با سطح شیبدار به صورتمناسبی تأمین گردد

  

  )ـ بازشوها (درو پنجره

  سانتیمتر باشد 82حداقل عرض مفید هرلنگه در براي عبور صندلی چرخدار 

  درهایی که به خارج باز میشوند تأمین دید کافی الزامی است در مورد
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  سانتیمتر باشد 90ارتفاع لبه پایینی آینه دستشویی معلوالن از کف حداکثر  - 

 سانتیمتر 80حداکثر ارتفاع آویز حوله و جاي صابون از کف  - 

 

  پیوست دو

  تش نشانیحث مربوط به آمبا

 

ساختمان هاي یک طبقه ، یک طبقه و زیر زمین ، همکف و یک طبقه باالي آن مشروط به اینکه 

  .متر بیشتر نباشد 250 متراژ مجموع طبقات از

  .در صورت ایجاد موتور خانه رعایت ضوابط موتورخانه الزامی است - 1

  .ردداز ایجاد هر گونه روزنه مابین طبقات خودداري گ - 2

  .نصب دستگاه تهویه از نوع ضدجرقه در آشپزخانه - 3

سانتیمتر جهت بام و بالکنها و کلیه نقاطی که داراي اختالف سطح بیش  110ایجاد جانپناه به ارتفاع  - 4

  .باشد سانتیمتر 60از 

  .در صورت اجراي نماکاري سنگی اسکوپ شود - 5

  .کیلویی در هر طبقه 6ر صب یک دستگاه خاموش کننده پودر و هواي درجه دان- 6

سانتیمتر و خاموش کننده پودر و هوا  120دي اکسید کربن) ) CO2 نکته: ارتفاع نصب خاموش کننده

  .قالب خاموش کننده تا کف تمام شده ساختمان می باشد سانتیمتر از 150

  .سیم کشی محل بر اساس ضوابط استاندارد صورت گیرد - 7

متري به نحوي که کلیه نقاط ساختمان در شعاع عملکرد آن  20در نظر گرفتن یک عدد شیلنگ  - 8

  قرار گیرد
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  سهپیوست 

  دستورالعمل مربوط به نماي سنگ وشیشه

  .شیشه از نوع سکوریت باشد

از پشت نما داخل ساختمان در قسمت داخل واحدها در هرطبقه از کف تمام شـده اجـراي جانپنـاه 

  .سانتیمتر ضروري است 110به ارتفاع حداقل  ساختمانی بـا مـصالح

ضخامت شیشه متناسب با ابعاد شیشه در نظر گرفته شده و براي فرم شیشه هر شش متر ارتفاع یک 

  .سانتی اجراء گردد ژوئن دو

  .هر سه متر ارتفاع سنگ روي نیشی قرار گیرد و اسکوپ کامل شود

  فرم شیشه محکم و فیکس اجراء گردد

  پوش ها کامالً رولپالك گردندسنگ هاي روي در

در محل تقاطع دیوارهاي جداکننده با فرم نماي شیش ه به منظور ممانعت گسترش حریق از دو فـضاي 

به یکدیگر از پشت نماي شیشه به عرض حداقل یک متر با مصالح ساختمان مقاوم حریق  مجـاور

  احداث گردد

نسبت به یکدیگر با مصالح ساختمانی غیـر فضاهاي جدا از یکدیگر واقع در پشت نماي شیشه،   -

  .کامالً جداسازي شوند قابـل اشـتعال

  دستورالعمل مربوط به جانپناه، داکت و نورگیر و بازشوها

سانتیمتر از کف تمام شده اطراف پشت بـام، تـراس، بـالکن،  110احداث جانپناه با ارتفاع حداقل 

طبقه بـه  6بام، پرتگاه ها و پشت بام ساختمان هاي اطراف داکت هاي واقع در پشت  دسـتگاه پلـه،

  .آسفالت و ایزوگام استفاده نشود بـاال موزایـک فـرش شـود و از
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  چهارپیوست 

  ضوابط مربوط به آسانسور

قراردادن آسانسور در داخل باکس پله(مثال در چشم  آسانسور خارج از مرکز دستگاه پله طراحی گردد

  پله هاي سه یا چهاربازو بهیچ عنوان مورد قبول نخواهد بود).

قـرار داشـتن فـضاي آزاد زیـر چاه آسانسور تا روي فوندانسیون ساختمان امتداد یابد و یا در صـورت 

آسانسور یک ستون زیر ضربه گیرهاي چاهک با تأمین ایستائی پنج هزار نیوتن بر متر مربع در  چاهـک

  .نظر گرفته شود

  .در چاه آسانسور داخل موتور خانه تأسیسات قرار نگیرد

سانتیمتر زیر  80×  60در نظر گرفتن اطاق مستقل براي موتورخانه آسانسور، دریچه به ابعاد حداقل 

  .خانه روي دیوار جانبی با بازشو به بیرون کف موتور

غیر مجاز  االهر گونه بازشو (روزنه، دریچه) به چاه آسانسور بجز در ورودي به چاه و دریچه مورد ب

  .است

  .رعایت کلیه اصول استاندارد مربوط به آسانسور



 

 

 ( 2 فاز) ییاجرا یمعمار یها نقشه ارائه و هیته اهمیت درنکات حائز  یراهنما  دفترچه

 ربنایز مربع متر 2222 از شیب یها پروژه در آن یها وستیپ و کنترل ستیل چک

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان تهران

 

 

  معماریهای  واحد کنترل نقشه

 9315ماه  خرداد

                                                  



9315خرداد   استان تهرانواحد کنترل نقشه نظام مهندسی  
 

ISO:WI/D.C/05.00  اهمیت در طراحی معماریدفترچه راهنمای نکات حائز 

 نقشه های ارسالی به کارتابل سازمان با توجه به اشکاالت پرتکرار
 

 2 صفحه

 

 فهرست مطالب

                                                       عنوان                                                                                                                                 

 صفحه

 3 اتیکل 1

 4 کی فاز یها نقشه مطابق پالن تیاس -1 2

 5 ها یدسترس و ها یورود -2 3

 6 ها نیرزمیز و ها نگیپارک -3 4

 7 ها پلکان و پلکان -4 5

 7 یبرق پلکان -5 6

 8 آسانسور -6 7

 9 همکف طبقه -7 8

 9 طبقات -8 9

 12 یمعمار دو فاز یها نقشه ستیل چک یراهنما -1پیوست  12

 11 تذکرات -2پیوست  11

 12 تهران استان  در مرتبه بلند یها ساختمان بام یرو پد یهل یطراح دستورالعمل -3پیوست  12

 13 15 مبحث محاسبات ستیل چک -4پیوست        

 15 19 مبحث محاسبات ستیل چک -5 وستیپ 13

 

 

 

 

 

 

 


