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1

کلیات

-1

ضخامت کلیه دیوارهای خارجی ،فضاهای مشاع و دیوارهای جداکننده واحددها و پلکدان  ،اسانردور حددا ل  22سدانتیمتر بددون
احتراب نازککاری (در مورد دیوارهای دور اسانرور چنانچه از مصالح جداکننده مقاوم در برابر حرید اسدتفاده شدود ،مدی تدوان
ضخامت  95سانتیمتر را پذیرفت)
کلیه اندازه ها در مورد پارکینگ ها ،پلکانها ،اسانرورها ،راهروها به صورت مفید (از نازک کاری تا نازک کاری) محاسبه می گردد.
کلیه کانالهای عمودی تاسیراتی در پالن های مربوطه ترسیم و د ت شود که کانالهای مذکور نباید با تیرهای سازه تال ی داشدته
باشد.
ارائه دو مقطع عمود برهم الزامی است.
مقطع طولی از ابتدا تا انتهای محدوده ملک را در برمی گیرد.
یکی از مقاطع باید از راه پله عبور نماید.
مقطع شیب راهه پارکینگ در هر مقطعی که مناسب است نمایش داده شود.
منظور نمودن در و مصالح ضد حری در مورد راه پله و اسانرور الزامی است.
برش دیوار ( )Wall Sectionحتما از روی پنجره ها و از بام تا پایین ترین کف ساختمان ترسیم گردد.
تعبیه عای رطوبتی در کلیه فضاهای تر و دیوارها و کف زیرزمین (پارکینگ ها) الزامی است.
کلیه دیوارهای خارجی عای حرارتی الزم دارد.
کلیه دیوارهای مشترک واحدهای همرایه باید دارای عای صوتی باشد.
در کلیه پالن ها ،نماها و مقاطع و از جمله بزرگنمایی ها محورهای مربوطه ترسیم گردد.
حدا ل کفرازی در کلیه طبقات باتوجه به نصب کف شور (در فضاهای الزم) رعایت شود.
ایجاد فضاهای بهداشتی به تعداد کافی در ساختمان های مورد استفاده عموم الزامی است)9-9-6-5-4 ( .
در نصب لوازم بهداشتی به ابعاد استاندارد برای نصب انها و رعایت جهت بله توجه شود.
ارائه پالن خرپشته الزامی و با خروجی های مرتقل برای راه پله و برای اتاق موتورخانه اسانرور بوده و در خروجی هدا بده طدر
بیرون باز شود.
به شیب بندی صحیح بام توجه شود.
درج مشخصات چک لیرت اسانرور یا اسانرورها (پیوست  )4د ت الزم مبذول گردد.
چک لیرت محاسبات مبحث ( 91پیوست  ) 5با توجه به جزییات ارائه شده در نقشه ها ،تکمیل گدردد و در محاسدبات ان د دت
شود.
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 -1سایت پالن مطابق نقشه های فاز یک

 -1-1ابعاد اضالع زمین و زوایای ان
 -2-1عرض گذرهای مجاور
 -3-1ترازهای چهارگوشه و وسط اضالع زمین (در صورت تغییر شدید ترازها)
 -4-1وضعیت همجواریها
 -5-1ترسیم و درج اندازه درزانقطاع
 -6-1محل ورودی های سواره ،پیاده و معلول
 -7-1ترسیم عالمت شمال و جهت بله
 -8-1جدول مراحات و فضاها طب الگوی شهرداری
 -9-1نمایش محل درخت های موجود در سایت و معابر مجاور ملک

صفحه 4
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 -2ورودی ها و دسترسی ها

 -1-2در صورت وجود پله یا هر اختال سطح یا دیوار در مقابل درب ورودی اصلی  ،باید حدا ل  9/42متر از ان فاصله داشدته باشدد.
()9-3-9-5-4
 -2-2فضای ورودی ساختمان باید سطح ازاد و بدون مانعی برابر با حدا ل  9/42×9/42متر باشد)2-3-9-5-4( .
 -3-2درب اصلی باید از نوع لوالیی با پهنای مفید حدا ل  12سانتی متر و ارتفاع مفید حدا ل  225سانتی متدر باشدد .درب هدای دو
لنگه بدون وادار وسط که به عنوان درب اصلی به کار می روند ،لنگه فعال حدا ل  02سانتی متر و پهنای هر لنگده درب نبایدد از 9/22
متر بیشتر باشد)9-5-9-5-4( .
 -4-2در هر طر درب اصلی باید یک کف یا پاگرد وجود داشته باشد .تراز سطح این کف یا پاگرد باید در هر دو سدمت درب یکردان
باشد)3-5-9-5-4( .
 -5-2در صورتی که اختال تراز ورودی طبقه همکف (ورودی اصلی) از کف پیاده رو بیش از  62سانتیمتر باشد باید دسترسی معلول
بوسیله باالبر (جک) و یا راه شیبدار تامین گردد( .ضوابط معلولین)
 -6-2دسترسی راه پله از تو فگاه خودرو باید بوسیله دیوار و یا فضای واسط محصور جدا باشد)7-3-92-5-4( .
 -7-2حدا ل ارتفاع مفید ورودی و خروجی خودرو در تو فگاه های عمومی  2/92متر می باشد)5-3-92-5-4( .
 -8-2حدا ل ارتفاع مفید درب ورودی و خروجی خودرو در تو فگاه های خصوصدی در صدورت وجدود ورودی مجدزای دیگدری بدرای
اشخاص  9/02متر می باشد)6-3-92-5-4( .
 -9-2پهنای ورودی و عرض شیب راهه پارکینگ برای بیش از  25واحد پارکینگ (پارکینگ های بزرگ)  5متدر و کمتدر از  25واحدد
(پارکینگ های متوسط)  3/5متر می باشد)9-3-92-5-4( .
 -12-2رعایت بند  4-2-92-5-4در مورد شیب راهه خودرو الزامی است.
 -11-2کنار معبر سواره در پارکینگ های بزرگ ،گذرگاه عابر پیاده به عرض حدا ل  62سانتیمتر و ارتفاع  2/2متر از سطح معبر سواره
باید تعبیه گردد)6-9-92-5-4( .
 -12-2شیب راهه عبور پیاده دارای شیبی برابر یا کمتر از 0درصد بوده و حداکثر ان برای افراد غیدر معلدول  92/5درصدد مدی باشدد.
()2-0-9-5-4
 -13-2شیبراه عبور پیاده باید در باال و پایین ،در نقاط گردش حرکت ،ورود و خروج فضاها ،درب ها ،و یا پس از طی هر  1متدر طدول،
پاگرد داشته باشند .طول و عرض پاگردهای شیب راه ها اگر برای افراد معلول الزامی نباشد باید حدا ل  2/12متر باشد)2-0-9-5-4( .
 -14-2در ساختمان بیش از یک واحد باید دسترسی مرتقل ساکنین به حیاط اصلی وجود داشته باشد )9-2-0-5-4( .این دسترسی
می تواند از طبقه همکف و یا زیرزمین (با توجه به شیب زمین و عدم مشرفیت) صورت گیرد.
 -15-2تمام حیاط خلوت ها ،نورگیرها ،پاسیو ها و تراس ها باید دارای دسترسی مناسب جهت نظافت باشند)3-3-0-5-4( .
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 -3پارکینگ ها و زیرزمین ها

 -1-3حدا ل عرض مریر رفت و امد (معبر) در تو فگاه های بزرگ (بناهای مرکونی)  5متر و در محل ستونها  4/5متر بدوده و شدعاع
میانی مریر گردش نباید کمتر از  5متر درنظر گرفته شود.
 -2-3حدا ل ارتفاع مفید فضای تو فگاه های کوچک  2/22متر و در تو فگاه های متوسط و بدزرگ  2/42متدر از کدف تدا زیدر سدقف
پایین ترین عناصر سازه می باشد )9-2-92-5-4( .
 -3-3برای حفظ ابعاد مفید پارکینگ ها ابعاد داخل به داخل ستونها بمیزان  92سانتیمتر برای نازککاری افزایش می یابد لدذا عدرض
پارک یک خودرو  2/62متر  ،دو خودرو  4/62متر ،سه خودرو  6/62متر و  ...بدون نازک کاری در نظر گرفته می شود.
 -4-3ابعاد مفید دهانه ورود خودرو در محل پارک باتوجه به عرض مریر ( 5متر) و زاویه گردش حداکثر  12درجه در زیر اورده شدده
است:

توجه :پارکینگ معلولین دهانه تو فگاه خودرو به عرض  3/52متر می باشد.
 -5-3در پارکینگ های چند طبقه در زیرزمین ،دیوارهای اطرا (دیوار حایل) با احتراب ضخامت الزم (باتوجه به محاسدبات سدازه)
درنظر گرفته شود.
 -6-3حدا ل ارتفاع مفید کف تا زیر پایین ترین عنصر سازه ای یا تاسیرات در پارکینگ های متوسط و بدزرگ و زیدرزمین هدا 2/42
متر است)9-2-92-5-4( .
 -7-3رعایت حدفاصل درب و فضاهای ارتباطی مشاعات مانند راهروها ،البی ها ،راه پله ها ،اسانرورها و غیره با پارکینگ ها به میدزان
 02سانتیمتر الزامی است و در صورتیکه درب انبار به محل ایرت پارکینگ ها باز شود .حدا ل رعایت حدفاصل  52سانتیمتر بدا حددود
اختصاص داده شده به پارکینگ ها الزامی می باشد همچنین لزوم رعایت راه عبور پیاده جهدت دسترسدی بده راه پلده و سدایر فضداهای
مشاعی مجددا تاکید می گردد.
 -8-3عای کاری رطوبتی کف و دیوار پارکینگ ها و زیرزمین ها ضروری است)3-0-1-4( .
 -9-3دیواره استخرهای وا ع در طبقات زیرزمین باید حدا ل از مرز مالکیت زمین  2متر و از طر معبر عمومی  3متر فاصدله داشدته
باشند)2-2-93-5-4( .
 -12-3دورتا دور استخر مریر حرکتی غیر لغزنده با عرض حدا ل  9/22متر در نظر گرفته شود)3-2-93-5-4( .
 -11-3عم استخر حداکثر  9/62متر در ساختمان های مرکونی رعایت شود( .در صوت بیشتر بودن حضور نجات غری الزامی است).
 -12-3در صورت وجود استخر الزامی است فضای تصفیه خانه تامین گردد)5-2-93-5-4( .
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صفحه 7

 -4پلکان و پلکان ها

 -1-4ضخامت دیوار پلکان بدون نازککاری  22سانتیمتر درنظر گرفته شود.
 -2-4عرض مفید پلکان از نازک کاری تا نازک کاری  2/42متر الزامی است.
 -3-4تمام درهای وا ع در مریرهای دسترس و خروج در موارد زیر ،باید مواف جهت خروج بچرخند) 2-5-9-5-4 ( :
ا -درهای وا ع در دوربندهای خروج
ب -درهای وا ع در فضاهای پرخطر
پ -درهای اتاق ها و فضاهای با بار تصر  52نفر و بیشتر
 -4-4حداکثر ارتفاع پله  90و حدا ل  92سانتیمتر و حدا ل اندازه کف پله  20سانتیمتر ( )5-4-4-9-3و درج تراز کف پاگردها
 -5-4ارتفاع دست اندازهای شیب دار پله با شیب راه ها از لبه پله یا سطح شیب دار باید حدا ل  12سانتیمتر باشد)2-99-9-5-4( .
 -6-4حدا ل ارتفاع غیرسرگیر پله ها و پاگردهای انها در تمام طول مریر  2/25متر بوده و از لبه پله انداز گیری می شدود-9-5-4( .
)6-7
 -7-4پله های وسی شکل در صورتی مجاز است که حداکثر ارتفاع ان  24سانتیمتر و عرض مفید  65سانتیمتر و د راه پلده  2متدر
بوده و پاخور پله در فاصله  32سانتیمتری از باریکترین رمت حدا ل به عرض  22سانتیمتر و یک شکل باشد)7-4-4-9-3( .
 -8-4دود بند کردن پلکان داخلی یا تامین فضای دودبند طب بند 92-4-4-9-3
 -9-4پلکان خارجی طب بند 99-3-3-9-3
 -12-4در ساختمان های بیش از  2طبقه ارتباط بین فره پلکان و فضای تو فگاه و موتورخانه باید باتهیه عنصر یا فضدای جداکنندده
ای جهت جلوگیری از انتقال دود و سرو صدا صورت گیرد)6-92-9-5-4( .
 -11-4در مورد ساختمان های بلند ضوابط مندرج در بندهای  9-90-9-3و  4-90-9-3الزامی است.

6

 -5پلکان برقی

 -1-5زاویه شیب پله بر ی بین  27الی  35درجه ( 7-9-3-95و )99-9-3-95
 -2-5حدا ل فاصله ائم مجاز بین نوک پله تا موانع فو انی حدا ل  2/32متر ()92-9-2-95
 -3-5عرض پله برای یک نفر  2/6متر  9/5 ،نفر  2/0متر 2 ،نفر  2متر ()2-2-3-95
 -4-5حداکثر ارتفاع پله ها  24سانتیمتر و حداکثر کف پله  30سانتیمتر ()1-5-3-95
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صفحه 0

 -6آسانسور

 -1-6در ساختمان های با طول مریر ائم حرکت بیش از  7متر از کف ورودی اصلی (بیش از  3طبقه) تعبیه اسانردور الزامدی اسدت.
در ساختمان های غیر مرکونی طول مریر ائم حرکت از کف پایین ترین طبقه تا کف باالترین طبقه محاسبه می شود)2-9-2-95( .
 -2-6در ساختمان های  0طبقه یا با طول مریر حرکت  20متر از تراز کف ورودی اصلی حدا ل  2دستگاه اسانرور الزم اسدت حتدی
اگر یک دستگاه اسانرور کفایت کند)3-9-2-95( .
 -3-6در ساختمان های با طول مریر بیش از 29متر ازکف ورودی اصلی حدا ل یک دستگاه اسانرور برانکارد بر الزم اسدت-2-95( .
)4-9
 -4-6در ساختمان هایی که وجود اسانرور یا اسانرورها الزامی است باید حدا ل یکی از اسانرورها ابلیت حمل صدندلی چرخددار را
دارا باشد)5-9-2-95( .
 -5-6ع م راهروهای مقابل اسانرور ها برابر یا بیشتر از عم کابین بوده و اطالعات ان مطاب جدول  4-9-2-2-95می باشد.
 -6-6پیش فضای الزم برای اسانرورهای ویلچربر در زیرزمین ها و پارکینگ ها  952 * 952سانتیمتر و برای اسانرور برانکداردبر بده
عرض  952و عم  292سانتیمتر الزامی است.
 -7-6ابعاد موتورخانه اسانرور طب بند  2-5-2-2-95رعایت شود.
 -8-6دیوار دور اسانرور به ضخامت حدا ل  22سانتیمتر رعایت شود( .در صورتیکه از مصالح مقاومدر برابر اتدش اسدتفاده شدود مدی
توان ضخامت  95سانتیمتر را پذیرفت)
 -9-6باتوجه به مبحث  95مقررات ملی ساختمان در ساختمانهای عمومی طول مریر حرکت اسانرور از پایین ترین طبقده محاسدبه
می گردد.
در ساختمان های مرکونی طبقه اصلی ورودی طبقه ایرت که ورود افراد پیاده در ساختمان از ان طری انجام می شود و معمدوال هدم
تراز سطح خیابان یا باالتر می باشد (تراز مذکور توسط شهرداری تعیین می گردد) معیار محاسبه طول مریر حرکت اسانردور از تدراز
مذکور تا کف اخرین طبقه تصر است .چنانچه در ساختمانی دسترسی های اصلی مختلفی به یک اسانرور وجود داشته باشد و پایین
ترین طبقه دسترسی  ،طبقه دسترسی اصلی ورودی محروب و ط ول مریر حرکت اسانرور از این تراز تدا کدف اخدرین طبقده تصدر
خواهد بود.
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 -7طبقه همکف

 -1-7حدا ل ارتفاع از کف تا زیر پایین ترین عنصر سازه یا تاسیرات  2/42متر
 -2-7پیش امدگیها ساختمان در معابر عمومی با توجه به بند  9-6-4-4مجاز است.
 -3-7در مورد ارتفاع فضاهایی ک دارای نیم طبقه هرتند به بند  5-2-2-5-4رجوع شود.

9

 -8طبقات

 -1-8تمام حیاط های خلوت  ،نورگیرها و پاسیوها باید دارای دسترسی مناسب جهت نظافت باشند)3-3-0-5-4( .
 -2-8اندازه افقی تمام شده برای ضلع کوچکتر هر فضای بهداشتی در هیچ شرایطی نباید از 9/92متر کمتر باشد .در صورتی که
محدوده ای به عنوان پیش ورودی در داخل فضای دوش مرتقل پیش بینی شود یکی از ابعاد فضای دوش باید  9/52تا  9/62متر
باشد.
( )90-9-9-7-4و ()9-2-6-5-4
 -3-8حدا ل اندازه فضای بهداشتی برای استفاده افراد معلول 9/52 × 9/72 ،متر و چیدمان ان بنحوی باشد که امکان مانور صندلی
چرخدار در ان فضا فراهم باشد 2-2-6-5-4( .و ضوابط معلولین)
 -4-8ارتفاع فضاهای بهداشتی در هر رمت نباید از  2/92متر کمتر باشد( .همچنین بند )3-2-6-5-4( )91-9-9-7-4
 -5-8در هر واحد مرکونی با زیر بنای  75متر مربع و بیشتر باید فضای کافی برای نصب حدا ل یک کاسه توالت فرنگی پیش بینی
شود)97-9-9-7-4( .
 -6-8در چیدمان توالت های ایرانی و فرنگی جهت بله رعایت گردد.
 -7-8در واحدهای مرکونی ،ارتفاع هر اتاق ا امت با زیربنای  92مترمربع و بیشتر از  52درصد سطح ان و ارتفاع نشیمن یا سالن در
بیشتر از  75درصد سطح ان حدا ل  2/62متر باشد .در با ی سطح این فضاها باید ارتفاع حدا ل  2/42متر تامین شود)1-9-9-7-4( .
 -8-8در مورد نورگیری و تهویه فضاهای ا امتی به بند  2-3-2-5-4و در مورد سایر تصرفات به جدول  9-6-4رجوع گردد.
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(پیوست )1
 11راهنمای چک لیست نقشه های فاز دو معماری
 -1نقشه جانمایی (سایت پالن) :ابعادو ترازهای چهارگوشه زمین ،درزانقطاع ،عرض گذر یا گدذرها ،همجدواری هدا ،عالمدت شدمال و
جهت بله
 -2پالن طبقه همکف و نیم طبقه (در صورت وجود) :ورودی ها از جمله ورودی معلول ،کانال های عمودی تاسیرداتی ،دسترسدی
مرتقیم به حیاط و دسترسی و مراحت نیم طبقه
 -3پالن های طبقه اول و تیپ :نورگیرها ،واحد معلول و سرویس های بهداشتی ان ،البی طبقات ،کانال های عمودی تاسیرات ،ندور
و تهویه طبیعی و نحوه دسترسی به نورگیرها در طبقه اول
 -4پلکان یا پلکان ها :عرض پلکان ،عرض پله ،عرض پاگرد ،شانه گیری ،سرگیری ،ارتفاع پله ،ارتفاع نرده و فواصدل عناصدر ان ،درب
ضد حری  ،دیوار به ضخامت  22سانتیمتر و ذکر مصالح ضدحری در مورد ضخامت حدا ل  95سانتیمتر
 -5آسانسور یا آسانسورها :تعداد ،ابعاد مفید داخلی
 -6رمپ یا رمپ ها :درب ورودی ،عرض ،شیب ،زاویه گردش ،عدم سرگیری
 -7پارکینگ ها :عرض و طول پارکینگ معلول و سایر پارکینگ ها ،فضای حرکت و گردش خودرو ها ،معبر عابر ،تهویه هوا ،سدرویس
های بهداشتی ،دسترسی مرتقیم به حیاط (با توجه به شیب زمین) ،هماهنگی با نقشه های فاز یک
 -8مقاطع طولی و عرضی از روی پلکان و رمپ :ارتفاعات مفید زیرزمین ،پارکینگ ،طبقه همکف ،نیم طبقه (در صدورت وجدود) و
سایر طبقات (با توجه به ضخامت سقف ،ارتفاع تیرها و سقف کاذب)  ،ارتفاع جانپناه بام ،بالکن ،تراس ،کف پنجره و برش دیوار
 -9کلیه نماها :جنس مصالح و ترازها و با توجه به بند ׳ ب׳ پیوست 2
 -12پالن بام وخرپشته :شیب بندی ،اتا ک موتورخانه اسانرور ،کانال های عمودی تاسیرات
 -11زیرزمین یا زیرزمین ها :سرایداری ،راهرو و در انبارها ،استخر و تصفیه خانه ان ،سالن اجتماعدات و غیدره ،فضداهای تاسیرداتی،
گود نور و دسترسی به ان ،سرویس های بهداشتی و کانال های عمودی تاسیراتی
 -12محوطه سازی و جزییات آن
 -13بزرگنمایی ها :پلکان و ن رده ان ،اشپزخانه ،سرویس های بهداشتی (پالن و مقطع) با درج محورهای مربوطه و رعایت جهت بلده
در نصب توالتها
 -14نقشه درها و پنجره ها :ابعاد درهای ورودی اصلی ،فرعی و سرویس های بهداشتی ،انبارها با مهدار و اتصداالت الزم ،درج جددول
تعداد درها و پنجره ها.
 -15نقشه سقف های کاذب :ذکر نوع مصالح و ارتفاع مفید از کف
 -16جزییات اجرایی :کفرازی ،بام ،دیوارهای داخلی ،دیوارهای خارجی با مهار و اتصداالت الزم ،اتصداالت نماسدازی هدا ،عدای هدای
رطوبتی ،حرارتی و صوتی ،ابروها ،کف شوها ،جانپاه ها ،دیوارهای زیرزمین ها و پارکینگ ها ،کف پنجره ها ،نعل درگاه ها و غیره
 -17جدول نازک کاری
 -18کنترل چک لیست محاسبات مبحث 15
 -19کنترل چک لیست محاسبات مبحث 19
 -22هماهنگی نقشه های سازه و تاسیسات با معماری
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صفحه 99

(پیوست )2
 11تذکرات

الف -متقاضی پروانه ساختمان موظف است یک نرخه از گزارش تطاب را به همدراه نقشده هدا بده تعدداد و نردال الزم تحویدل نداظر
هماهنگ کننده بدهد.
ب -نظر به اینکه نمای ساختمان ها توسط مرجع صدور پروانه (شهرداری تهران) مورد بررسی و تصویب رار می گیرد لدذا مهندسدان
مشاور موظف هرتند تمهیدات الزم در خصوص جزییات اجرایی مربوطه را در تطاب با نقشه های فاز دو کنترل شدده توسدط سدازمان
نظام مهندسی ساختمان بعمل اورند.
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(پیوست )3
 12دستورالعمل طراحی هلی پد ) محل نشست و برخاست بالگرد ( روی بام ساختمان های بلند مرتبه در استان
تهران

این دستورالعمل شامل ساختمان های بلند مرتبه با ارتفاع  45متر و باالتر و یا ساختمان های داوطلب احداث سکوی فرود بالگرد با
ارتفاع کمتر از  45متر می باشد .مالک محاسبه ارتفاع ،تراز ورودی ساختمان تا سقف اخرین طبقه ابل تصر مطاب با مقررات ملی
ساختمان می باشد.
برای احداث هلی پد روی ساختمان های مشمول این دستورالعمل ،باید ضوابط دستورالعمل شماره  4394سازمان هواپیمایی کشور به
همراه موارد ذیل در نظر گرفته شود:
 -1حدا ل ابعاد سطح هلی پد 90 ،متر در  90متر ) به انضمام حدا ل  9/5متر حفاظ ایمنی اطرا

ان و همچنین در نظر گرفتن

مریر ورودی به هلی پد از کناره ان با احتراب حریم ایمنی برای مریر ورودی (می باشد .رشد ارتفاعی موانع  9:2از فاصله دو متری
لبه هلی پد می باشد.
 -2حدا ل وزن بالگردهای مورد استفاده در تهران ) در حال برخاستن ( حدا ل  12کیلونیوتن در نظر گرفته شود.

-3

جهت بارگذاری سازه هلی پد عالوه بر بارگذاری های ارائه شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان) بارهای وارد بر

ساختمان(
سال  ، 12باید بندهای ذیل نیز منظور شود:




برای بالگردهای با وزن  94کیلونیوتن و بیشتر ،سازه هلی پد باید ابلیت تحمل بار زنده گرترده یکنواخت  3کیلو نیوتن بر
مترمربع را داشته باشد .نیازی به در نظرگیری همزمان این بار با سایر بارهای متمرکز نیرت.
در طراحی به روش حدی نهایی در سازه های بتن ارمه ،ضریب بار بالگرد در ترکیب اول برابر  9/66منظور شود.
در طراحی به روش حدی مقاومت در سازه های فوالدی ،ضریب بار بالگرد در ترکیب دوم برابر  9/66منظور شود.
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(پیوست )4
 13چک لیست محاسبات مبحث 15
خواهشمند است ،مشاوران و طراحان محترم در تهیه نقشه های فاز  2نسبت به موارد بررسی آسانسور یا آسانسورها در
ساختمان طبق مندرجات زیر که بر اساس مقررات ملی ساختمان تهیه گردیده ،توجه فرمایند.
 -1معماری




ارائه محاسبات و توضیحات در خصوص تعیین تعداد ،ظرفیت ،سرعت ،ابعاد کابین و چاه ،ارتفاع باال سری و نوع در اسانرور یا
اسانرورها.
تعیین محل و چیدمان اسانرور یا گروه اسانرورها ،عم راهرو.
رعایت استانداردها در مورد ابعاد چاه ،مصر مصالح مقاوم در برابر حری در دیواره چاه ،نازک کاری دیواره چاه ،جزئیات اجرای
چاهک و کف ان.

 -2سازه


تعیین عم چاه اسانرور مطاب مبحث  ،95بار اسانرور مطاب مبحث  ،95ضریب ضربه بر اساس مبحث .6



پیش بینی ورق های مدفون در بتن در کف چاه ،ورق های مدفون در پیشانی تیر یا دال در سازه های بتنی.



طراحی سازه مونوریل یا الب با ظرفیت مناسب در موتورخانه.



اعمال بار اسانرور در اخرین تراز در مدل سازه.

 -3برق


تغذیه الکتریکی (کابل و حفاظت) ،نوع راه اندازی ،پوشش برق اضطراری ،نوع سیرتم فراخوان.



روشنایی موتورخانه و چاه ،برق رسانی تهویه و پریز.



اعالم حری موتورخانه و چاه ،اینترالک با تابلوی اعالم حری .



انتخاب و تعیین تجهیزات جانبی مانند زنگ اخبار ،تلفن ،اینترالک فل در ،چشم الکترونیکی ،سیرتم صوتی ،امکانات هدایت به
هنگام طع برق.

 -4مکانیک


درت موتور.



ابعاد موتورخانه ،بررسی اجزای موتورخانه (سکو ،مونوریل ،در.)... ،



تجهیزات مکانیکی جانبی (ترمز ایمنی ،ضربه گیر.)... ،



تخلیه هوای چاه ،موتورخانه و کابین.
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چک لیست مشخصات آسانسور در ساختمانهای مسکونی (معماری)
مشخصات ساختمان :
نام مالک:

شماره پرونده:

کاربری ساختمان:

طبقه اصلی ورودی:

تعداد طبقات باالی ورودی:

طول مسیر حرکت (از طبقه اصلی ورودی):

تعداد اتاق خواب:

تقریب ساکنین هر اتاق:

برآورد ساکنین کل ساختمان:

انتخاب آسانسور :
اول □

دسته بندی ساختمان از نظر تردد:
نوع کاربری:

مسکونی □

دوم □

سوم □

کاربرد عمومی □

چهارم □

ترافیک سنگین □

بیمارستانی □

طبق الزامات اولیه انتخاب آسانسور (بند  1-2-15و پیوست  2مبحث  )15در ساختمان ردیف های زیر تکمیل گردد (حداقل ابعاد آسانسور در این جدول
تعیین می گردد):
آسانسورشماره :

ظرفیت (تعداد مسافر):

ظرفیت (کیلو گرم ):

سرعت:

آسانسورشماره :

ظرفیت (تعداد مسافر):

ظرفیت (کیلو گرم ):

سرعت:

آسانسورشماره :

ظرفیت (تعداد مسافر):

ظرفیت (کیلو گرم ):

سرعت:

نوع چیدمان :تکی □

گروهی در کنار هم □

گروهی روبروی هم □

مجزا □

تعداد آسانسور:

مشخصات آسانسور و چاه:
نوع آسانسور :مسافربر □ باربر □

آسانسور شماره:
بار نامی:
ابعاد داخلی کابین :عرض:

نوع آسانسور :الکتریکی □ هیدرولیکی □

سرعت نامی:

حداقل ابعاد استاندارد چاه :عرض :

عمق :
عمق :

ارتفاع :

حداقل عمق راهرو (باتوجه به جدول :)4-1-2-2-15
عمق چاهک:

نازک کاری چاهک:

سرعت نامی:
عمق :
عمق :

ارتفاع :

نازک کاری چاهک:

ابعاد داخلی کابین :عرض:

ابعاد در :عرض :

ارتفاع :

ارتفاع باالسری:

سرعت نامی:
عمق :
عمق :

برانکاردبر □

تخت بر □

نوع آسانسور :الکتریکی □ هیدرولیکی □
ارتفاع :

حداقل عمق راهرو (باتوجه به جدول :)4-1-2-2-15
عمق چاهک:

نوع در :دو لنگه از وسط باز □ دو لنگه یک سمت باز □ یک لنگه □

نوع آسانسور :مسافربر □ باربر □

حداقل ابعاد استاندارد چاه :عرض :

برانکاردبر □

تخت بر □

نازک کاری داخل چاه:

آسانسور شماره:
بار نامی:

ارتفاع باالسری:

نوع آسانسور :الکتریکی □ هیدرولیکی □

حداقل عمق راهرو (باتوجه به جدول :)4-1-2-2-15
عمق چاهک:

ابعاد در :عرض :

ارتفاع :

نوع آسانسور :مسافربر □ باربر □

حداقل ابعاد استاندارد چاه :عرض :
ابعاد داخلی کابین :عرض:

نوع در :دو لنگه از وسط باز □ دو لنگه یک سمت باز □ یک لنگه □
نازک کاری داخل چاه:

آسانسور شماره:
بار نامی:

برانکاردبر □

تخت بر □

نازک کاری چاهک:

نوع در :دو لنگه از وسط باز □ دو لنگه یک سمت باز □ یک لنگه □
ابعاد در :عرض :
نازک کاری داخل چاه:
ارتفاع باالسری:

ارتفاع :
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 14پیوست 5
نکات مهم در تکمیل چک لیست مبحث 19
 ساختمان های اداری ،تجاری با زیربنای مفید بیش از  9222متر مربع و کلیه ابنیه مرکونی شهر تهران ،درگروه  2از نظر میزانصرفه جوئی انرژی رار می گیرند ،بنابراین مطاب بند  4-2-91مبحث  ،91تنها روش طراحی کارکردی برای انها ابل اعمال است.
بدیهی است برای ساختمانهای با کمتر از  9222مترمربع زیربنای مفید یا ابنیه ای که کاربری انها نوع "ج" یا "د" محروب می شود،
طراحی به طریقه تجویزی بالاشکال است.
 به علت رار داشتن ساختمانهای شهر تهران در گروه  3 ، 2یا  4صرفه جوئی انرژی ،بر طب تبصره  2بند  3-9-3-91مبحث  91درخصوص روش کارکردی ،اعمال ضرایب تخفیف انتقال حرارت ساختمان منتفی است و محاسبه ضرائب شاخص خورشیدی و گاما
موردی ندارد.
 با توجه به بند فوق ،در روش طراحی کارکردی تعیین گروه اینرسی ساختمان نیز ضرورتی نداشته و از محاسبه جرم سطحی جدارها،مراحت دیوارها و سقف های داخلی می توان صرفنظر نمود.
 بر اساس تقریم بندی مبحث  ،91ساختمان های رار گرفته در گروه  4نیازی به صرفه جویی در مصر انرژی ندارند ،با این وجودتوصیه می شود از وانین گروه  3برای ساختمان های گروه  4نیز استفاده گردد.
 با هماهنگی بخش تاسیرات ،تجهیزات گرمایش و سرمایش ساختمان می باید تعیین شود تا مطاب بند  2-3-2-91نوع انرژیمصرفی مشخص گردد.
 در محاسبه سطح زیربنای مفید ساختمان (  ) Ahتنها مراحت بخش کنترل شده ساختمان مورد نظر است. در تعیین سطح دیوارهای خارجی فقط سطح بین فضای کنترل شده و فضای خارج محاسبه می گردد ،و دیوارهای فضای کنترلنشده به صورت جداگانه در نظر گرفته می شوند .همین طور اگر پنجره ای بین فضای کنترل نشده و فضای خارج رار گرفته باشد در
محاسبات جدارهای نورگذر نباید لحاظ شود.
 در رمتهایی که کف روی فضای کنترل نشده رار دارد باید مراحت کف حراب شود ولی در صورت وا ع شدن روی زمین ،به جایان ،محیط کف مجاور خاک محاسبه می گردد.
 تکمیل فرم شماره یک برای تک تک عناصر جدار ساختمان (مجاور فضای خارج ،مجاور فضای کنترل نشده و مجاور خاک) مطاب بانقشه های معماری ارائه شده ،الزامی است .بنابراین تعداد فرمهای شماره یک تکمیل شده بایرتی به اندازه عناصر باشد.
 -محاسبات مربوط به تعیین مراحت کلیه جداره ها به تفکیک در ضمیمه چک لیرت می باید ارائه گردد.
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مبحث  19مقررات ملی ساختمان
چک لیرت عای کاری حرارتی ساختمانها  -طراحی به روش الف (کارکردی)
………………………………………………………….شماره پالک ثبتی……….......………...................................
نام مالک:
.1
.2
.............................................................................................................................
ادرس ساختمان:

مشخصات طراح (شخص حقیقی) :
نام و نام خانوادگی.……………………………………..….. … :دارای پروانه اشتغال شماره…… ……………..…….…… :
مشخصات طراح ( شخص حقو ی) :
نام……………….............................................……………….. …… :دارای پروانه اشتغال شماره.……… …………….…………:

عوامل ویژه اصلی :

 .9.9گروه کاربری ساختمان (طب جدول پیوست  4مبحث :)91
کاربری الف 

کاربری ب 

کاربری ج 

کاربری د 

 .9.2زیربنای مفید ساختمان همراه محاسبات مربوطه
کمتر از یا مراوی  9222مترمربع 

بیش از  9222متر مربع 

 .9.3شماره گروه ساختمان از نظر میزان صرفهجویی در مصر انرژی را طب پیوست  5مبحث  91مشخص نمائید.
گروه  9

گروه  2

گروه  3

گروه  4
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اطالعات کلی:
 .9.4نوع انرژی مصرفی را (طب بند  )2-3-2-91مشخص نمائید؟
بر ی

.3

غیربر ی

 .9.5نوع ساختمان را (طب تعریف بند  )2-9-91تعیین نمائید؟
ویالیی

.4

غیرویالیی

 .9.6در صورتی که ساختمان غیر ویالیی است نوع استفاده را(طب بند  )5-3-2-91مشخص کنید؟
مداوم

منقطع

 .9.7تعداد و شماره عناصر مورد استفاده در طراحی ساختمان را با تکمیل جدول زیر مشخص کنید:
نوع عنصر
دیوار خارجی
جدار فضای کنترل نشده
بام تخت یا شیبدار
کف در تماس با هوا
کف در تماس با خاک
جدار نور گذر
در

تعداد

شماره اولین عنصر

شماره اخرین عنصر

صفحه 97
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فرم شماره  1ـ تعیین ضرایب انتقال حرارت گونههای مختلف عناصر ساختمانی
جزئیات مربوط به الیههای تشکیلدهنده (با نشان دادن طر

شماره گونه عنصر :
عنصر مورد مطالعه (در این فرم) متعل به کدام گروه از گروههای ذکر
شده در جدول زیر میباشد با عالمت مشخص نمایید.

داخل و خارج عنصر)

دیوارهای پوسته خارجی ساختمان
دیوارهای مجاور فضاهای کنترل نشده
بامهای مجاور هوای ازاد
سقفهاوکفهایمجاورفضاهایکنترلنشده
دیوارها و کفهای مجاور خاک
پنجرهها و درهای خارجی

شماره
الیه

مشخصات

مرجع مورد استناد برای

مصالح تشکیل

تعیین ضریب هدایت

دهنده الیه

حرارت

ضریب هدایت حرارت

ضخامت الیه

مقاومت حرارتی الیه

)  (W / m.k

)d(m

)R(m2.K/W

1
2
3
4
5
6
7
مرجع مورد استفاده برای تعیین
مقاومت حرارتی بین سطح عنصر و
هوای محیط

الیه هوا

مقاومت حرارتی الیه

توضیحات

2

)R(m .K/W

داخل
خارج
مقاومت حرارتی کل عنصر

2

Rt

)(m2.K/W

ضریب انتقال حرارت عنصر

3

U

 -9مقاومت حرارتی هر الیه برابر است با نربت ضخامت الیه بر حرب متر به ضریب هدایت حرارت الیه R=d/λ
 -2مقاومت حرارتی کل عنصر برابر است با مجموع مقاومتهای حرارتی الیه های تشکیل دهنده عنصر و مقاومت حرارتی الیه های هوا
 -3ضریب انتقال حرارت عنصر برابر است با معکوس مقاومت حرارتی کل عنصر U=1/Rt

)(W/m2.K
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صفحه 91

فرم شماره  2ـ تعیین ضرایب هدایت متوسط گونههای مختلف عناصر ساختمانی
این فرم برای هر یک از گروههای عناصر زیر که بیش از یک نوع هرتند ،باید تکمیل گردد.

9

دیوارهای پوسته خارجی ساختمان

2

دیوارهای مجاور فضاهای کنترل نشده

3

بامهای مجاور هوای ازاد و سقفهای روی فضای باز

4

سقفهای مجاور فضاهای کنترل نشده

5

دیوارها و کفهای مجاور خاک

6

پنجرههای خارجی

7

درهای خارجی

با عالمت مشخص نمایید در این فرم کدام گروه از گروههای ذکر شده در باال مدنظر میباشد.

شماره
عنصر

RG

ضریب انتقال
حرارت عنصر

)U(W/Km2

مساحت

)A(m2

ضریب تقلیل



U.A
)(W/K

توان حرارتی



U.A.

جمع

توان حرارتی کل مربوط به عناصر این گروه

= )  (U .A.

=P

 -9در خصوص کف روی خاک پیرامون به جای مراحت استفاده می شوند.
 -2مقدار مراوی با یک فرض می شود مگر اینکه با استناد به روشهای علمی معتبر و داده های کافی ابل کاهش باشد.
 -3توان حرارتی میزان انرژی است که در واحد زمان از عنصری می گذرد ،زمانی که اختال دمای بین محیطهای داخل و خارج  9درجه کلوین باشد.



واحد کنترل نقشه نظام مهندسی استان تهران

خرداد 9315

دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در طراحی معماری
با توجه به اشکاالت پرتکرار نقشه های ارسالی به کارتابل سازمان

ISO:WI/D.C/05.00

صفحه 22

فرم 3ـ تعیین ضریب انتقال حرارت مرجع و طرح ساختمان
گروه عناصر ساختمانی

RG

A

Û

U

ÛA

UA

واحد

-

m2

)(W/m2K

)(W/m2K

)(W/K

)(W/K

دیوار
بام تخت یا شیبدار
کف در تماس با هوا
کف در تماس با خاک
جدار نور گذر
در (مجاور فضای کنترل نشده)
فضای کنترل نشده
پلهای حرارتی

)(W/K

=Ĥ

)(W/K

=H

در صورتی که مقدار ضریب انتقال حرارت طرح  Hاز ضریب انتقال حرارت مرجع  Ĥبیشتر باشد طراحی قابل قبول نیست و مشخصات عناصر
(میزان عایقکاری حرارتی )....،باید تغییر یابد.
عایق کاری حرارتی ساختمان از لحاظ مبحث  19روش کارکردی :

مورد تائید می باشد 

مورد تائید نمی باشد 
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 ضرائب انتقال حرارت و جرم مخصوص بعضی از مصالح که مقادیر ان در پیوستهای مبحث  91نیامده یا توضیحان با اصطالحات رایج ،مغایر است به شرح ذیل ید می گردد ( :مرجع ،نرم افزار مبنا )91
جرم مخصوص
مصالح

kg / m3

ضریب هدایت
حرارتی
W / mk

تیرچه و بلوک پلی استایرن منبرط (سقف)
ارتفاع بلوک  cm 22و عرض پاشنه  15تا mm 924
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  55تا cm 62
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  69تا cm 63
فاصله اکس به اکس تیرچه ها بیشتر از cm 64

22
22
22

2/214
2/27
2/26

ارتفاع بلوک  cm 22و عرض پاشنه  925تا mm 942
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  55تا cm 62
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  69تا cm 63
فاصله اکس به اکس تیرچه ها بیشتر از cm 64

22
22
22

2/331
2/320
2/214

ارتفاع بلوک  cm 25و عرض پاشنه  15تا mm 924
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  55تا cm 62
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  69تا cm 63
فاصله اکس به اکس تیرچه ها بیشتر از cm 64

22
22
22

2/396
2/21
2/270

ارتفاع بلوک  cm 25و عرض پاشنه  925تا mm 942
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  55تا cm 62
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  69تا cm 63
فاصله اکس به اکس تیرچه ها بیشتر از cm 64

22
22
22

2/362
2/321
2/396

ارتفاع بلوک  cm 32و عرض پاشنه  15تا mm 924
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  55تا cm 62
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  69تا cm 63
فاصله اکس به اکس تیرچه ها بیشتر از cm 64

22
22
22

2/33
2/323
2/219

ارتفاع بلوک  cm 32و عرض پاشنه  925تا mm 942
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  55تا cm 62
فاصله اکس به اکس تیرچه ها  69تا cm 63
فاصله اکس به اکس تیرچه ها بیشتر از cm 64

22
22
22

2/30
2/345
2/33
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جرم مخصوص
kg / m3

مصالح

صفحه 22

ضریب هدایت
حرارتی

بتن معمولی (مبحث  : 91بتن های با سنگدانه سنگین سیلیری ،سیلیری اهکی وسنگ
اهک /بتن معمولی)

2322

W / mk
9/75

بلوکاژ (مبحث  : 91سنگ های چخماق (فلینت) و سنگ های ساب)

2322

9/0

بلوکهای بتن سبک (مبحث  : 91بتن متخلخل اتوکالو )

622

2/97

پوکه شیب بندی (مبحث :91بتن با پوکه طبیعی یا سرباره منبرط با ساختار متخلخل )

9522

2/52

عای رطوبتی (ایزوگام و  ()...مبحث  : 91مقواهای نمدی و پوشش های نرم اغشته)

9252

2/23

گچ و گچ خاک (مبحث  :91گچ دوغاب غنی یا بریار غنی (گچ بریار سخت پاشیده))

9222

2/5

مالت ماسه سیمان (مبحث  : 91اندود مالت و درزگیر)

9152

9/95

سنگ تراورتن (مبحث  : 91سنگهای اهکی سخت)

2452

2/4

موزائیک

2322

9/75

سرامیک و کاشی

9122

9/975

دانه های لیکا

432-332

2/21-2/929

بتن لیکا

152-722

2/220

کنا

2/252-2/257

در تشخیص گونه بندی ساختمان از نظر نوع مصر انرژی ،از جدول زیر می توان کمک گرفت :تجهیز گرمایشی

تجهیز سرمایشی

نوع انرژی مصرفی

موتورخانه مرکزی گازسوز

کولر ابی

غیر بر ی

پکیج گازسوز

کولر ابی

غیر بر ی

بخاری

کولر ابی

غیر بر ی

() 9

بر ی

هیتر بر ی

-

-

چیلر تراکمی (بر ی)

بر ی

موتورخانه مرکزی گاز سوز

چیلر جذبی

غیر بر ی

-

اسپلیت و کولر گازی

بر ی

( : ) 9مهم نمی باشد.



در صورت مواجهه به مواردی که در راهنما عنوان نگردیده ،لطفاً شرح موارد را به ادرس ایمیل Design.control.tceo@gmail.com

ارسال و ما را در تکمیل راهنما یاری نمائید.

