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 سایت پالن -1

 کروکی موقعیت با مشخص نمودن عرض معابر و نشان دادن فضای سبز محوطه.-1

 .اندازه گذارینمایش شمال نقشه ها و رعایت -2

)در پروژه های بزرگ و خاص،  بازدید محلی از سایت جهت کنترل کدهای ارائه شده و عکسبرداری از وضع موجود توسط کارفرما-3

 (.وپوگرافی  و ارائه آن الزامی استتهیه نقشه ت

 .)با عنایت به حجم پروژه( 011/1نا  211/1و 111/1مقیاس نقشه -4

و تفضیلی شهرها یا مقررات مربوطه در نظر  مجتمع ها مطابق طرح های جامعپالن در طراحی سایت  فاصله بلوک های ساختمانی-0

 گرفته شود.

در نظر گرفته شود تا مسائل مربوط به کوران در طراحی مجموعه های مسکونی جهت گیری بلوک ها و بازشوی واحدها به گونه ای -6

 حاظ گردد.هوا و استفاده بهینه از نور خورشید در طراحی ل

 کامل. ذاریمشخص نمودن حد پیشروی بنا در سایت پالن ارائه شده با اندازه گ -7

 مشخص نمودن جهت قبله در همه نقشه ها-8
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 پالن ها-1

 .نمایش آکس ها و محور ستون ها -1

 .ستون گذاری-2

 : تبصره 

 رات رسانده شود.یبه اطالع مهندس معمار جهت اعمال تغی هرگونه تغیرات در ستون گذاری و سازه کتباً-1تبصره 

 در صورتی که سازه بتنی باشد باید اندازه ستونها با هماهنگی مهندس محاسب در ابعاد واقعی باشد.-2تبصره 

 .سطوح کد گذاری طبقات ، پاگردها ، ورودی ها  و اختالف-3

نگ ها )فضای پارک ماشین  مطابق ضوابط طرح جامع و مبحث نمایش محل پارک ماشین ها  و مسیر حرکت آنها در پارکی-4

 چهارم(

 .نمایش انباری ها در صورت وجود-0

 ز و سپتیک)در صورت وجود(بطراحی فضای باز حیاط با نمایش مسیرها ، فضای س-6

 نمایش دقیق ورودی ها-7

 نمایش دقیق پله ها و شماره گذاری آنها-8

 واحدهای دارای بیش از یک خواب )دو خواب و باالتر(تفکیک حمام و توالت در کلیه -9

 چهارم در نظر گرفته شود.مبحث  های مسکونی باید مطابق ضوابط تصرف  حداقل ابعاد فضای بهداشتی مستقل، در-11

 .مبلمان و نام گذاری فضاها-11

 .ارتفاع مناسب و رعایت استانداردهای ملیبا  ایش پالن خرپشته  و اطاق آسانسورنم-12

 و...( void)سقف کاذب، اختالف سطوح در سقف ، وجود نورگیر و " د"نمایش پالن های معکوس در پروژه های خاص و گروه -13

 نصب در ماشین رو در کلیه پخ ها ممنوع است.-14
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یم آفتاب محفوظ طراحی پالن ها به گونه ای صورت پذیرد که حتی االمکان پنجره ها و بازشوها، از تابش مستق توصیه میشود -10

 باشند.)ضلع شرق و غرب(

 بالکن های رو باز مشرف به پالک های دیگر رفع مشرفیت گردد.-16

 متر باشد. 71/1به منظور رفع اشرافیت ارتفاع بازشو در پنجره های مشرف به پالنهای مجاور از کف تمام شده نباید کمتر از -17

 ای خارجی، دیوار بین واحدها و دیوارهای اطراف پله الزامی است.سانتی متر برای کلیه دیواره 21رعایت ضخامت -18

 تبصره: 

 سانتی متر در نظر گرفته شود. 30ضخامت دیوار زیرزمین --1تبصره 

 استفاده از عایق صوتی در دیوارها ی فصل مشترک واحدها الزامی می باشد.-2تبصره 

 گذر( باز شود.درب ورودی ساختمان نباید به طرف بیرون ساختمان )داخل -19

مسدود  در ساختمان های دارای پیلوت طراحی به گونه ای انجام پذیرد تا مسیر حرکت  هوادر پیلوت )سیر کوالسیون هوا(-21

 . طبقه روی پیلوت به باال( 3برای ساختمان های نگردد.)الزم االجرا 

هرو یا پلکان برای امجزا به حیاط اصلی ، به صورت ردر ساختمان های جنوبی دارای بیشتر از یک واحد تصرف، باید دسترسی  -21

 تمام ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان پیش بینی گردد.

 کلیه فضاهای اصلی ساختمان باید نورگیری مناسب داشته باشند.-22

فضاها و سیر جانمایی محل داکت های تاسیساتی به گونه ای طراحی گردد تا لطمه ای به طرح معماری تناسبات، هندسه -23

 کوالسیون حرکتی وارد نشود.

ها( در کاربری مسکونی مطابق ضوابط طرح های  های مربوط به پارکینگ ها )رمپر نظر گرفته شده در طراحی شیبراه شیب د-24

 جامع  و مقررات ملی در نظر گرفته شود.

 رح جامع در نظر گرفته شود.در محل چرخش ماشین ها بر روی شیبراهه ها عرض و شعاع چرخش مطابق ضوابط ط-20

و در محل توقف خودرو ارتفاع  21/2متر و برای عبور خودرو حداقل  2در محل ورودی حداقل  ارتفاع مفید سقف پارکینگ ها-26

 در نظر گرفته شود. 21/2مفید حداقل 

 ایجاد هرگونه پله و رمپ در معابر عمومی مجاز نمی باشد.-27
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و نوع آسانسورهای )مسافربر یا باربر( ساختمان را در مراحل اولیه بر اساس مقررات ملی ساختمان طراح باید تعداد، ظرفیت -28

نموده و بر اساس اطالعات حاصله و مقررات جانمایی نماید ضمناً پیش بینی تمهیدات الزم متناسب با شرایط اقلیمی طراحی و تعیین 

 به عهده طراح می باشد.

متر از کف  ورودی اصلی  تعبیه آسانسور الزامی می باشد.)معموالً بیش  9ر قائم  به حرکت بیش از در ساختمانهای با طول مسی-29

 طبقه( 3از 

بر  تر حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار) از نوع برنکاردم 28در کلیه ساختمانها ی با طول مسیر حرکت بیش از -31

آسانسور باید با عالمت مخصوص قابل رویتی مشخص شده و کلیه طبقات را سرویس  این .کیلو گرمی( نیز باید پیش بینی شود 1111

 دهد.

و ترافیکی ساختمان قرار گیرد .به طوری که با کمترین حرکت و جابجایی مسافر یا بار کز یا مرکز حرکتی ارها باید در مرآسانسو-31

 آنها دسترسی پیدا نمود.بتوان از نقاط مختلف ساختمان به 

 درصد در نظر گرفته شود. 8رمپ معلولین حداکثر شیب -32

 متر در نظر گرفته شود. 11/1عرض مفید رمپ معلولین حداقل -33

 الزامی است. 21/1حداقل  عمقمتر طول رمپ معلولین تعبیه یک پاگرد به  9به ازای هر -34

 تعبیه پاگردها در محل چرخش یا شکست مسیر رمپ الزامی است .-30

 متر تفکیک در ورودی سواره و پیاده در طبقه همکف الزامی است. 11باالی  با عرض پالک هایدر  -36

و ایجاد پیش فضای ورودی و سایه  21/1)پیشنهاد میگردد به منظور تعریف فضای ورودی پیاده به همراه عقب نشینی حداقل با عمق 

 اندازی رعایت شود.(

ندرج در مبحث چهارم و ضوابط جوامع، در ساختمان های مسکونی با در نظر رعایت حداقل عرض پله ها و راهرو ها به میزان م-37

 .اداره برق مجوزگرفتن ابعاد تیرها و کلیه مسائل سازه ای ساختمان الزامی است.)در مشاعات( و با 

 مطابق دستور نقشه مجاز است.فقط رعایت میزان پیشروی کنسول در معابر -38

 متر ( 0/3یرین پیشروی کنسول در معابر مطابق ضوابط طرح جامع الزامی است.)حداقل رعایت حداقل ارتفاع در قسمت ز-39

 متر الزامی است.( 0/3خیابان است  ومتر است.)اگر مسیر پیاده رو  10/2حداقل ارتفاع غیر سرگیر پله ها در تمام طول مسیر -41
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واحدها و عدم تداخل مانور ورود به هر واحد با فضای  در نظر گرفتن پیش فضاهای مناسب و عقب نشینی برای جلوی ورودی-41

 .شوددیگر در طراحی ساختمان ها توصیه می  ورود به آسانسور و دسترسی به پله ها و سایر عملکرد های 

 در نظر گرفتن عقب نشینی در ورودی های اصلی ساختمان ها در معابر و ایجاد پیش فضای ورود توصیه میگردد.-42

که تگاه تمهیداتی در نظر گرفته شود موجود در یک ایسواحدهای توصیه میگردد در طراحی ساختمان ها جهت ورود به فضای  -43

 مانع از تداخل حرکتی و اشراف مستقیم به واحدها گردد.

مع مقادیر آن در در صورت اجازه طرح جایک راه ورودی پارکینگ مجاز خواهد بود.) فقطمتر  21عبر اصلی به ازای هر از هر م-44

 نظر گرفته شود.(

 رعایت ابعاد برای آسانسورها در طراحی ساختمان بسته به ظرفیت هر آسانسور الزامی است.)حداقل ابعاد در مبحث پانزدهم(-40 

تصاویر آسیبی برساند و طراح وضع موجود را باارائه اره نباید به درختان موجود معابر محل قرارگیری درب ها و مسیر حرکت سو-46

 توسط کارفرما کنترل کند تا الزام حفظ درختان رعایت شود.

 رعایت ضخامت خطوط با توجه به ماهیت آنها در ترسیم نقشه ها الزامی است.-47

در نقشه های ارائه  برشی در نظر گرفته شود )الزام حتی االمکان ابعاد واقعی ستونها و دیوارهای  در ترسیم نقشه ها ی معماری-48

 پارکینگ( 2فاز 

 متر الزامی است. 3در صورت استفاده از آسانسور ماشینی در نظر گرفتن رمپ خروج اضطراری به عرض حداقل -49

امکان  یصرفه جویی انرژ 19ضخامت دیواره ها بصورتی باشد که رعایت مبحث  "د"و "ج"گروه  ساختمانی در رسم نقشه های-01

 پذیر باشد.

 ضوابط پله فرار رعایت گردد. "د"و "ج"در ساختمانهای گروه -01

محل مناسب برای نصب تابلوهای تاسیساتی داکت ها و دیگر موارد تاسیساتی و تجهیزاتی  ندر نظر گرفتدر طراحی ساختمان ها -02

 با هماهنگی مهندسین تاسیسات الزامی است.

 ارائه گردند.  A3و بزرگتر ترجیحاً در قطع  111/1کلیه پالن ها با مقیاس -03

 (Titele Blockعنوان و مشخصات نقشه ها در جدول طراحی  شده مشخص درج گردد)-04
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 مقاطع-3

ه گونه ای در نظر گرفته بحداقل دو مقطع عمود بر هم ، یکی از مقاطع از محل پله ها و آسانسورها و ترجیحاً محل مقطع دوم -1

 گردد.شود که ارتفاعات و کدها در پالن ها به طور کامل معرفی 

 نمایش خطوط برش در کلیه پالن ها الزامی است .-2

 ...( الزامی است.و دست اندازهای بام و تراس–اختالف سطوح -اهپاگرد-نمایش کدهای ارتفاعی در مقاطع )طبقات-3

 طولی الزامی است. عحیاط در مقاطنمایش دیوارهای -4

 رعایت ضخامت خطوط در ترسیم نقشه ها الزامی است.-0

 شوند. ارائه  A3قطع و بزرگتر ترجیحاً در  111/1مقاطع با مقایس کلیه -6
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 نماها-4

 ترسیم کلیه نماهااصلی و جانبی در ساختمان الزامی است.-1

 کلیه کدهای ارتفاعی در نما ها نمایش داده شود.-2

 معرفی مصالح اصلی به کار رفته در نماهای ساختمانی الزامی است.-3

        مینیومی )مطابق ضوابط ارتقاء سیماو منظر شهری( محدود است که ضوابط متعاقباً تنظیمویشه ای و آلاز نمای ش استفاده-4

 می گردد.

 پشته و اتاقک آسانسور در نماها الزامی است.ترسیم خر-0

 ای اصلی نما صورت گیرد.توصیه می شود در طراحی نماهای ساختمانی تمهیداتی برای پوشش کولرهای قرار گرفته در بدنه ه-6

 رعایت ضخامت خطوط در ترسیم نقشه ها الزامی است.-7

 در رسم نمای ساختمان پوشش منابع و لوله های تاسیساتی لحاظ گردد.-8

 ارائه گردند.  A3قطع  ترجیحاً 111/1کلیه نما های ساختمان حداقل با مقیاس --9

 

 

 

 

  


