ضوابط معماری مصوب جلسات کارگروه های معماری کنترل و ارزیابی پروژه
ردیف

بند مقررات ملی

شرح کار و عملیات

1

نحوه ارائه نقشه ها

آلثَم ًقطِ ّا در قؽغ  ٍ A4در صَرت لشٍم در قؽغ تیطتز
پالى اًذاسُ
پالى ؼثقات
پالى هَقؼیت ّوزاُ تا ٍظؼیت هجاٍریي ٍ جْت جغزافیائی
ضاهل
ًوا ّا ّوزاُ تا
گیزی پالى هثلواى در ًطیوي ٍ خَاب ّا ٍ آضپشخاًِ ٍ سزٍیس ّای تْذاضتی
پالى پی کٌی پالى ّوزاُ تا هطخصات
جٌس ًوا تز اساس اقلین هٌؽقِ تزش اس هحل راُ پلِ
هحاسثِ تیز
دتایل ّای هَرد ًیاس پی کٌی  ،پی ساسی  ،کزسی چیٌی ٍ ضٌاص
تیزچِ ّای سقف
یا ستَى در صَرت ًیاس

2

کٌتزل رػایت ظَاتػ ضْزساسی ؼزح جاهغ  ،تفصیلی ٍ ّادی در ًقطِ ( اس ًظز کارتزی تٌا  ،جْت
استقزار ٍ تزاکن تز اساس دستَر ًقطِ یا هقزرات ضْزداری هحل )

3

کٌتزل رػایت تز ٍ کف اخذ ضذُ تَسػ هالک اس ضْزداری ٍ لحاؾ آى در ًقطِ

4

1-7-2-4

5

-2-6-1-8پ

رػایت ارتفاع تٌا
کٌتزل رػایت پیطزٍی تالکي ّا ٍ پاگزدّا ٍ ارتفاع آى اس کف هؼثز تا ظَاتػ ضْزداری

6
6-1

کٌتزل رػایت ؼَل پیص رٍی هجاس ؼثق ظَاتػ هقزرات هلی

1-7-2-4

کٌتزل رػایت ارتفاع هجاس اس کف هؼثز تِ هیشاى  3/50هتز تا پیص آهذگی تؼزض  90ساًتی هتز
در اٍلیي پاگزد پلِ ؼَل پیطزٍی حذاکثز  40ساًتیوتز تا تَجِ تِ ظَاتػ ضْزداری هٌؽقِ

6-2
6-3

-1-7-2-4پ

درگاّی ٍ لثِ کف پٌجزُ ٍ ًین ستَى چسثیذُ تِ دیَار  ،قزًیشّا  ،لَلِ آب تاراى ٍ دیگز ػٌاصز
ساختواًی کِ در ارتفاع کوتز اس  3/50هتز اس کف هؼثز هجاٍر تاضٌذ ًویتَاًٌذ تیص اس  0/10هتز در هؼثز
ػوَهی پیص آهذگی داضتِ تاضذ.

6-4

-1-7-2-4ج

پلِ ّای ٍرٍدی ًثایذ تیطتز اس  0/10هتز ٍارد حزین هؼثز ضًَذ.

6-5

-1-7-2-4د

در ساختواى ّا ٍ تصزفْایی کِ درّای آًْا تِ سوت تیزٍى هؼثز ػوَهی تاس هی ضًَذ ظوي لشٍم ًصة
ػالئن احتیاغ در حالت تاس ًثایذ تیص اس  0/10هتز ٍارد حزین هؼثز ضًَذ.

6-6

1-3-7-2-4

پیص آهذگی سیزسهیي تِ حزین هؼثز ػوَهی هوٌَع است.

7

-2-6-1-8ب

کٌتزل رػایت ارتفاع کزسی چیٌی

8

11-5-2-4

کٌتزل رػایت هساحت ًَرگیزّای داخلی ساختواى تِ هیشاى  6هتز هزتغ تِ ػزض  2هتز ٍ در سهیي ّای
کوتز اس  200هتز هزتغ  3درصذ هساحت سهیي جْت ساختواًْای دٍ ؼثقِ ٍ  3هتز هزتغ تا حذاقل
ػزض  1/50هتز جْت ساختواًْای یک ؼثقِ

9

3-2-3-4

کٌتزل رػایت ارتفاع پارکیٌگ حذاقل تِ هیشاى  2/20هتز

9-1

6-2-3-4

در پارکیٌگ ّا حذاقل ارتفاع آساد خزٍجی خَدرٍ تِ هیشاى  2/05هتز الشاهی است

9-2

چٌاًچِ پلِ ّا تا پارکیٌگ اداهِ داضتِ تاضذ هی تایستی فعای پارکیٌگ تا راُ پلِ تَسیلِ درب اس ّن
هجشا ٍ ایشٍلِ گزدد

ستون کنترل
بلی

خیر

ضوابط معماری مصوب جلسات کارگروه های معماری کنترل و ارزیابی پروژه
ردیف

بند مقررات ملی

ستون کنترل

شرح کار و عملیات

بلی

11

کٌتزل رػایت ػزض پارکیٌگ در دٍتلکس ّای تا ؼزح اسکلت تتٌی جْت یک اتَهثیل  3/20هتز ٍجْت
دٍ اتَهثیل تِ ػزض ٍ 5/20جْت سِ اتَهثیل تِ ػزض  7/20هتز هحَر تا هحَر ستَى

11-1

چٌاًچِ دٍتلکس تصَرت اسکلت فلشی اجزا ضَد هی تَاى تِ هقذار  20ساًتی هتز اس ػزض آى کن ًوَد
تْز حال ػزض هفیذ ًثایستی کوتز اس  6/60 ، 4/60 ، 2/60تِ تزتیة جْت یک الی سِ اتَهثیل تاضذ.
کٌتزل رػایت ظَاتػ فٌی ٍ ؼزاحی ساسُ ای ساختواى ّایی کِ تصَرت دٍتلکس ؼزاحی ضذُ است

11

در اجزای اسکلت فلشی ٍ تتٌی در قسوت دٍتلکس ایجاد درس اًقؽاع حذفاصل تیي ساسُ اسکلتی ٍ تٌائی
الشاهی است

11-1

کٌتزل رػایت ؼَل هفیذ پارکیٌگ تا تَجِ تِ تاس ضذى درب پارکیٌگ اس ؼزف داخل حذاقل تویشاى
 5/50هتز

12

8-8-2-4

13

2-8-6-1-8

کٌتزل رػایت حذاکثز سؽح هجوَع تاسضَّا ٍ حذاکثز ؼَل هجوَع تاسضَّا

14

4-8-6-1-8

کٌتزل رػایت حذاکثز فاصلِ تاسضَّا اس تز خارجی ساختواى

15

5-8-6-1-8

کٌتزل رػایت حذاقل فاصلِ افقی دٍ تاسضَ

16

7-8-6-1-8

کٌتزل رػایت کالف ّای ػوَدی در ؼزفیي تاسضَّای تا ػزض تیص اس  2/50هتز

17

-2-11-6-1-8الف

کٌتزل رػایت فاصلِ افقی ضٌاصّای ػوَدی هحَر تا هحَر

18

12-3-12-2-4

کٌتزل رػایت سزگیزی پلِ ( حذاقل  2/05هتز )

19

5-3-3-1-2-4

19-1

5-3-12-2-4

حذاقل ػزض هفیذ پلِ هستقین  0/90هتز ٍ حذاقل ػزض هفیذ پلِ ای کِ دارای گزدش تاضذ  1/10هتز
تاضذ

19-2

8-3-12-2-4

کٌتزل رػایت حذاقل ػزض پاگزد تِ هیشاى ػزض پلِ

19-3

9-3-13-2-4

کٌتزل رػایت ایستگاُ پلِ در پلِ ّای یکؽزفِ ٍ هستقین جْت جلَگیزی اس خستگی ػاتزیي ( حذاقل
 12پلِ در یک تاسٍ )

21

3-6-1-2811

کٌتزل رػایت هقذار دیَار ًسثی در جْت ؼَل تویشاى درصذ
در جْت ػزض تویشاى درصذ

21

14-6-1-8

کٌتزل رػایت خیش پلِ ؼثق فزهَل  64یا 2h+b=63
 =Hخیش پلِ  =b ،کف پلِ توام ضذُ

21-1

35cm

b

30cm

19cm

h

16cm

کٌتزل رػایت ارتفاع ٍ ظخاهت دیَار جاى پٌاُ تام
حذاقل ارتفاع جاى پٌاُ در صَرتیکِ ظخاهت دیَار  10الی  20ساًتی هتز تاضذ ًثایذ تِ تزتیة اس
 70 cm ٍ 50 cmتیطتز تاضذ

خیر

ضوابط معماری مصوب جلسات کارگروه های معماری کنترل و ارزیابی پروژه
ردیف

بند مقررات ملی

22

5-5-12-2-4

کٌتزل رػایت ظَاتػ فٌی ٍ ضْزساسی در هَرد ػذم پیطزفت

22-1

6-5-12-2-4

در صَرت هطزفیت تاسضَّا تا ارتفاع  1/70هتز تا ضیطِ هات ٍ ثاتت اجزا گزدد.
کٌتزل رػایت تذاتیز السم جْت تقسین فعاّا اس ًظز استاًذاردّای هؼواری جْت رفاُ ساکٌیي ٍ
جلَگیزی در فعاّای غیز هفیذ

23
23-1

شرح کار و عملیات

11-1-5-4

در هَاقؼی کِ ًیاس تِ حذاقل استفادُ اس فعاّا را دارین رػایت حذاقل ًَر ٍ َّا ٍ هحذٍدیت فعاّا ؼثق
هقزرات هلی الشاهی است
رػایت حذاقل سؽح تاسضَ ٍ پٌجزُ ّا تزای تؼَیط َّای فعاّا ؼثق هقزرات هلی هثحث چْارم

23-2

در صَرتی کِ تذاتیزی تزای تَْیِ فعای اًثار پیص تیٌی ًطذُ تاضذ تز رٍی سؽح درب تایذ ضیارّایی
جْت ٍرٍد ٍ خزٍج َّا تؼثیِ گزدد.

23-3

7-5-12-3-4

24

6-2-3-4

کٌتزل رػایت حذاقل ارتفاع در فعاّای اقاهت ٍ سزٍیسْای تْذاضتی

24-1

1-2-3-4

حذاقل ارتفاع فعاّای اقاهتی  2/40هتز ٍ در سقف ّای ضیة دار کَتاُ تزیي قسوت آى ًثایذ اس 2/05
کوتز تاضذ

24-2

5-2-3-4

حذاقل ارتفاع در سزٍیس ّای تْذاضتی در  %80اس سؽح  2/20هتز ٍ در سقف ّای ضیة دار در
کَتاّتزیي قسوت آى ًثایذ  2/05کوتز تاضذ

24-3

6-2-3-4

حذاقل ارتفاع آساد سیز چ ارچَتْا  ،درتْا  ،تیزّا  ،لَلِ ّا  ،کاًالْا ٍ سایز ػٌاصز ساسُ ای در فعای اقاهت ٍ
اضتغال کِ سیز آًْا ػثَر ٍ هزٍر صَرت هیگیزد ًثایذ اس  2/05کوتز تاضذ  ،رػایت ایي حذاقل ارتفاع آساد
در سیز پلِ ّا ٍ پاگزدّا ًیش الشاهی است.

25

16-3-12-2-4

کٌتزل رػایت حذاقل ارتفاع جاى پٌاُ  ،تالکي ّا ٍ تزاس ّا ٍ جاى پٌاُ حیاؼْای داخلی تویشاى 1/10

26

17-3-12-2-4

کٌتزل رػایت ارتفاع دست اًذاسّای پلِ ّا اس لثِ پلِ ّا اس  1/10کوتز ًثاضذ

27

18-3-12-2-4

کٌتزل فاصلِ خالی تیي ًزدُ ػوَدی دست اًذاس ٍ جاى پٌاُ ًثایذ تیطتز اس  11 cmتاضذ

28

کٌتزل ػذم استفادُ اس ًوای سزاهیک

29

کٌتزل ػذم استفادُ اس ًواّای آلویٌیَم تویشاى تیص اس  %20اس سؽح کل ًوا در صَرت ایجاب ضزایػ
اقلیوی هٌؽقِ

31

آیا ؼزح اس ًظز فزم  ،جٌس ًوا  ،جٌس دیَارّا  ،هحل قزارگیزی ٍ اتؼاد پٌجزُ ٍ تاسضَّا  ٍ ،سایِ یا ًْا ٍ
غیزُ تا ضزایػ اقلیوی هٌؽقِ ؼزح هؽاتقت دارد.

ستون کنترل
بلی

خیر

