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  گفتار پيش

  
در طراحي، الرعايه  اي است از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي الزم مقررات ملّي ساختمان مجموعه

نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير 
دهي مناسب، آسايش، بهداشت و  برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره كاربري و بهره

  گردد. صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي
هاي  نامه ي ديگر از قبيل آيينـدارك فنـرات ملّي ساختمان، مدر كنار مقر و ور ماـدر كش     

ها و نشريات  سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان كارهاي ساختمان  ساختماني، استانداردها و آيين
يابد كه گرچه از نظر كيفي و محتوايي  ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي

  ررات ملّي ساختمان تمايزهاي آشكاري دارند.حايز اهميت هستند، اما با مق
سازد، الزامي بودن، اختصاري  آنچه مقررات ملّي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز مي     

بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح 
گفته  هاي پيش تا از اين طريق نيل به هدفباشد  ساختماني، توان اقتصادي و اقليم و محيط مي

  ممكن گردد.
نبايدهاي  و بايدها هاي مورد نياز واي از حداقلمجموعه در حقيقت مقررات ملّي ساختمان،     

گيري از با بهره توان مهندسي كشور و اجرائي و ساخت وساز است كه با توجه به شرايط فني و
  تدوين شده است. تهيه و براي آحاد جامعه كشور، مللي والبين آخرين دستاوردهاي روز ملّي و

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وظيفه تدوين  33كه در اجراي ماده  اين وزارتخانه     
مقررات ملّي را به عهده دارد، از چند سال پيش طرح كلي تدوين مقررات ملّي ساختمان را تهيه و 

شوراي تدوين مقررات ملّي «ساس آن، شورايي تحت عنوان به مرحله اجرا گذاشته است كه برا
با عضويت اساتيد و صاحبنظران برجسته كشور به منظور نظارت بر تهيه و هماهنگي » ساختمان

حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده و در كنار آن   پردازي، بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه
عه مهندسي كشور در تدوين مقررات ملّي ساختمان را، جهت مشاركت جام» هاي تخصصي كميته«

  زير نظر شورا به وجود آورده است.
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هاي تخصصي مربوط به هر مبحث  كميته  نويس مقدماتي مبحث موردنظر، پس از تهيه پيش     
داراي نويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهي از مراجع  پيش

هاي رسمي دولتي، مراكز علمي و دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي و كاربردي،  ازماننظير س صالحيت
 و ها هاي نظام مهندسي ساختمان استان اي و مهندسي، سازمان هاي حرفه ها و تشكل انجمن

  نمايند. هاي سراسر كشور، آخرين اصالحات و تغييرات الزم را اعمال ميشهرداري
تصويب اكثريت  رح در شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان ومتن نهائي اين مبحث پس از ط     

جامعه  هاي اجرائي ودستگاه ها وبه شهرداري رسيده واينجانب اعضاي شوراي مذكور، به تأييد 
  مهندسي كشور ابالغ گرديده است.

با  از زماني كه اين وظيفة خطير به اين وزارتخانه محول گرديده، مجدانه سعي شده است     
هاي تخصصي مربوط به هر مبحث و كسب  يل شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميتهتشك

بر غناي هر چه بيشتر مقررات ملّي ساختمان بيفزايد  داراي صالحيتنظران و مراجع  نظر از صاحب
گذار بوده است در اختيار جامعه مهندسي كشور  طور كه منظور نظر قانون و اين مجموعه را همان

  د.قرار ده
بدين وسيله از تالشها و زحمات جناب آقاي مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزير در      

امور مسكن و ساختمان و جناب آقاي دكتر غالمرضا هوائي، مديركل محترم مقررات ملّي ساختمان 
      نمايم.  اند، سپاسگزاري ميو ساير كساني كه به نحوي در تدوين اين مجلد همكاري نموده

  
  علي نيكزاد               

  و شهرسازي راهوزير          
  
  

 ت
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  مقررات ملّي ساختمان چهارمكنندگان مبحث  تدوينهيأت 
  (بر اساس حروف الفبا)

  الف) شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان
 عضو دكتر محمدعلي اخوان بهابادي 
 عضو مهندس محمدرضا اسماعيلي 
  عضو اباذر اصغريدكتر 
  عضو زادهشهريار افنديدكتر 
  عضو محمدحسن بازياردكتر 
 وعض دكتر منوچهر بهرويان 
 عضو زادهاصغر جاللمهندس علي 
 عضو دكتر عليرضا رهايي 
 عضو دكتر اسفنديار زبردست 
 رئيس مهندس ابوالفضل صومعلو 
  عضو محمدتقي كاظميدكتر 
  عضو ابوالقاسم كرامتيدكتر 
 عضو يدكتر محمود گالبچ  
 نايب رئيس و عضو ئيدكتر غالمرضا هوا 

  ب) اعضاي كميته تخصصي
  عضو          آزرميدكتر فرهاد 

 عضو          مهندس رضا اشراقي 

 سرپرست          دكتر ناصر بنيادي 

 نماينده معاونت شهرسازي و معماري         مهدمهندس سيدابراهيم بني 

 دبير        مهندس الله جعفرپورياني 

 و تدوين كننده متن اوليه زاده محله       عضومهندس مسعود قاسم 

 عضو          دكتر بهروز كاري 

  عضو        معدنيانمهندس شراره 
  

  دبيرخانه شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان ج)
           مسئول دبيرخانه شورا معاون مديركل و           مهندس سهيال پاكروان 

                  مقررات ملّي ساختمان تدوين رئيس گروه        دكتر بهنام مهرپرور 

 ث
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  مقدمه:
 

چهارم مقررات ملّي ساختمان با عنوان الزامات عمومي ساختمان اين مجموعه، ويرايش دوم مبحث 
  است.

سازي استفاده و دسترسي به مقررات موردنظر در فصول مختلف،  هدف از اين ويرايش، آسان    
تر و رفع برخي ابهامات و كمبودهاي اصلي و  افزودن برخي ضوابط تكميلي براي كاربرد گسترده

  ست. ويرايش فني و ادبي آن بوده ا
 آن و نحوه قرارگيري مجاز ساختمان در زمين و فضاهاي باز ، حجمشكل ةكنند مبحث تعييناين     
ها و همچنين ضوابط  ي آنهاي الزامي فضاها و تأمين نور و تعويض هوا مربوط به حداقل مقررات و

  است.  هاي متداول اختصاصي برخي تصرف
ترين  اقتصادي فرد و جامعه از اصلي ةناسب و صرفدهي م تأمين ايمني، آسايش، بهداشت، بهره    

. بدين لحاظ در اين مبحث نيز اين اهداف در شود محسوب ميي ساختمان اهداف مقررات ملّ
الزامات مربوط به فضاها و عناصر واقع  اند. در رابطه با امر ايمني، تدوين ضوابط قرار گرفته ةسرلوح

رساني براي  ها و بازشوهاي امداد جايگاه ينهمچن وي دسترس و خروج ساختمان مسيرها در
هاي خروج در مبحث سوم را  ي دسترسيلرزه كارآ كه حوادثي چون زمينمطرح گرديده  شرايطي

رساني به  امكان امدادعالوه بر دسترس و خروج ايمن، و تالش شده تا  دچار مخاطره نموده باشد
هاي  در رابطه با هدف ي كافير و تعويض هوان را از خارج از ساختمان فراهم سازد. تأمين نواساكن

و استفاده مناسب و بهينه از فضاهاي داخلي ساختمان و حتي  شدهآسايش و بهداشت مطرح 
دهي  هاي صرفه اقتصادي و بهره در رابطه با هدف ها و... ميان طبقهفضاهاي واقع در زيرزمين و 

  مند گرديده است.  مناسب ضابطه
حفظ هويت فرهنگي جامعه نيز در اين مبحث مطرح است. اگرچه منظر  از طرف ديگر موضوع    

مند و هدايت شود، اما  ها و ضوابط و راهنماهاي طراحي شهري قاعده شهري بايد از طريق طرح
  گذار است. ي ساختمان نيز بر ساماندهي منظر شهري تأثيرالزامات عمومي مقررات ملّ

 چ
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ايراني از ديگر رويكردهاي جديد و مهم در اين ويرايش  -يرعايت اصول و الزامات معماري اسالم    
ايراني  -هاي اسالمي است. در اين راستا ابتدا انتظارات عملكردي در ساختمان براي حفاظت از ارزش

هاي خصوصي، رعايت اعتدال در سهم فضاها، اعتالي  ازجمله تامين امنيت معنوي، حفظ حريم
گيري از تجربيات معماري بومي  ايش آباداني و نشاط، بهرهمظاهر و نمادهاي معماري اسالمي، نم

هاي مرتبط الزاماتي براي دستيابي به  و.... تبيين شده است. سپس سعي شده در فصول و قسمت
هاي  اين انتظارات ارائه شود. با همين ديدگاه، موضوعات مهمي همچون كنترل اشراف به ساختمان

هاي  ست احداث با ساختمانمسكوني و بين واحدها، رعايت هماهنگي حجم و نماي ساختمان در د
هاي تاريخي، مقررات فضاي ورودي و نحوة دسترسي و جانمايي فضاهاي  موجود، به ويژه در بافت

ها براي جلوگيري از  هاي مسكوني و الزامات براي همجواري فضاها و ساختمان اصلي در ساختمان
يش مورد توجه بيشتري ها نيز در اين ويرا هاي خصوصي و عمومي و مزاحمت بين آن تداخل حريم

  قرار گرفته است.
هاي ابتداي قرن حاضر به تصويب رسيده، عمدتاً موجب كنار  عالوه بر آن، مقرراتي كه در دهه    

گذاشته شدن معماري گذشته و رواج معماري مدرن گرديد. اما توجه به نحوه استقرار ساختمان و 
هاي داراي  ويژه قانوني كردن ساختمان فضاهاي آن در فرهنگ معماري و شهرسازي گذشته و به

هاي ساختماني ابتداي قرن،  نامه سال از تدوين آئين 70حياط مركزي پس از گذشت حدود 
ها از نظر ارتفاع، در گروه  بندي ساختمان گيرد. در دسته اقداماتي است كه در اين مبحث انجام مي

  كزي مجاز شمرده شده است. گيري ساختمان در اطراف حياط مر ، يك و دو طبقه، قرار3-آ
داد، در نظر گرفته  هاي آن را تشكيل مي عناصر معماري متداول در گذشته نيز كه بخشي از ارزش

شده و تالش جهت انطباق معماري گذشته با ضوابط كنوني، مثل امكان تعبيه گودال باغچه و 
اين ويرايش در ارتباط با احياي هاي تو در تو و ... از جمله اقداماتي است كه در  نورگيري براي اتاق

  گيرد.  هويت گذشته در معماري امروز صورت مي
ي هاي مشمول مقررات ملّ ها و سازه اي از ساختمان مند ساختن طيف گسترده به منظور ضابطه    

  ساختمان، ابتدا اين بناها بر اساس: 
  انواع فضاها؛  -آ

 ح
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  ها؛ انواع تصرف -ب
  گانه)؛  هشتاي هها (گروهساختمان انواع -پ

ها  شوند و سپس مقررات مرتبط با هر نوع فضا تدوين و از تركيب فضاها، تصرف بندي مي تقسيم
ترتيب مقررات حوزه  هاي گوناگون پديد آمده و بدين ها، ساختمان شكل گرفته و از تركيب تصرف
  يابد. متداول مي يها و فضاها ها و تصرف  شمولي در حد اغلب ساختمان

  هاي كلي زير تنظيم شده است: ين ويرايش، با در نظرداشتن ويژگيساختار ا
اي است كه سلسله مراتب مقررات، از اهداف و الزامات كلي آغاز شده و  گونه بندي به اساس فصل -1

ها به مقررات مربوط به عناصر و جزئيات  با گذر از مقررات كمي و ضوابط فيزيكي فضاها و تصرف
  شود. مهم ساختمان منتهي مي

اين ويرايش، بر اساس ديدگاه فضا محور تنظيم شده است. يعني تمام الزامات كلي و اصلي  -2
ديوار و كف، تهويه و نورگيري و عناصر مهم آن در  ها، پوشش مربوط به هر فضا از جمله اندازه

چارچوبي مشخص در كنار هم آورده شده تا مراجعه و استفاده از آن آسان شود. در ضمن در 
فصل جدا، نكات اساسي و حداقل الزامات مربوط به نورگيري و تهوية فضاهاي ساختمان به  يك
 جا به همراه يك جدول خالصه، همچون ويرايش نخست، ارائه گرديده است. ورت يكص

ها ايجاد شده است كه در آن برخي ضوابط مهم  فصلي با عنوان مقررات اختصاصي تصرف -3
دهد، بيان گرديده  ها نشان مي ر سطح الزامات عمومي را در آناختصاصي هر تصرف كه تفاوت د

 است.

هاي بلند افزوده شده است كه در آن الزامات مهمي  فصلي با عنوان مقررات خاص ساختمان -4
هاي خروج، برق اضطراري، فضاي مديريت، تهوية عمومي و ... در  مانند وضعيت خاص راه

   است. هاي بلند ارائه گرديده  ساختمان
فصل الزامات عمومي عناصر و جزئيات مهم ساختمان با انسجام بيشتر تكميل شده و الزامات  -5

 مربوط به جزئيات بيشتري از ساختمان ارائه گرديده است.

هاي اين مبحث، با توجه به بازتاب انتشار و كاربرد ويرايش نخست آن در جامعة  در برخي قسمت -6
هاي جديدتر مقررات ساير كشورها و همچنين با  ه از نسخهفني و اجرايي كشور و با استفاد

 خ
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شده در فاصلة بين انتشار ويرايش نخست و دوم،  استناد به نتايج مطالعات و تحقيقات انجام
 اند. الزامات جديدي افزوده شده و يا الزامات پيشين تعديل گرديده

  
ها و فضاهاست و  ختمانشود كه اين مبحث شامل الزامات عمومي سا در خاتمه خاطرنشان مي

ها،  ها مانند بيمارستان استانداردها و ضوابط تفصيلي و تخصصي كه در برخي فضاها يا ساختمان
صنايع توليدي سنگين، تاسيسات نظامي و.... مطرح هستند، اصوالً در دامنة شمول الزامات عمومي 

ند كه توسط مراجع ذيربط روز و جزئياتي هست ساختمان قرار نگرفته و نيازمند ضوابط تخصصي به
هاي مهم در  شوند. عالوه بر آن، در اين ويرايش تالش گرديده تا بخشي از تفاوت تهيه و ابالغ مي

سطح الزامات عمومي كه ناشي از شرايط متفاوت اقليمي و جغرافيايي هستند، بيان شود. اما ضوابط 
هاي بعدي و يا به صورت  رايشتفصيلي منطبق با شرايط اقليمي خاص در كشور، به تدريج در وي

  مدارك پشتيبان تكميل و تدوين خواهد شد. 

  
  مقررات ملّي ساختمان چهارمكميته تخصصي مبحث 

   
  

  
 

  
 

 د
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  كليات 1- 4
  

  اهداف 4-1-1
دهي مناسب، آسايش و صرفة  به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره اين مقررات 4-1-1-1

هاي  ابنيه و ساختمان) متصرفانِ(نِ كنندگا استفادهن و اساكنتأمين نيازهاي حداقل و اقتصادي، 
ها،  ا، ابعاد حداقل فضاه مشمول قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، با تعيين محدوديت

عنوان مبحث چهارم از مقررات ه ، بطراحي و اجرا تهوية مناسب و ساير الزامات عمومي ،نورگيري
  گيرد. ملي ساختمان مالك عمل قرار مي

  
  دامنه كاربرد  4-1-2
هاي مشمول قانون نظام مهندسي و كنترل  هها و ساز ساختمان تماماين مقررات ناظر بر  4-1-2-1

براي  برداري بناها بهره و در طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا آنرعايت و  استان در كشور ساختم
قانون نظام مهندسي و كنترل  34مراجع ذكر شده در ماده تمام اشخاص حقيقي و حقوقي و 

  الزامي است.سراسر كشور ساختمان در 
  
 آن و ابالغ س از تصويبي كه پيها ها و سازه ساختمان تمامرعايت اين مقررات براي  4-1-2-2

هاي موجود و در دست احداث به شرح  همچنين در ساختمان .الزامي است ساخته شوند طراحي و
  زير، رعايت اين مقررات الزامي خواهد بود:
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ديگر  يا مرمت و بازسازيدر مرحلة  هاي موجود در ساختمانو  در دست احداث هاي در ساختمان -آ
  ، مقامات قانوني مسئول بنا، به تشخيصجزئي تغييرات 

و براي منطبق شدن مشخصات  زمين كاربريتغيير يا  يا فضا ساختمان در هنگام تغيير تصرف -ب
  ساختمان يا فضا با مقررات مربوط به تصرف يا كاربري جديد، 

علت عدم هماهنگي با اين ه ب توسط مقام قانوني مسئول،هاي موجود، كه  در همه ساختمان -پ
غير ايمن، غير بهداشتي و خطرناك و ساير مردم،  كنندگان استفاده ،ساكنانبراي ، مقررات

  .دنتشخيص داده شو
مهلت مقرر در تعيين ها و ساير مراجع صدور پروانة ساختمان بايد با  شهرداري در اين صورت    

اصالح آن مورد تعميرات، تغييرات و تعبية تجهيزات الزم به دارندة ملك و بنا دستور اقدام دهد و تا 
   پيگيري نمايد.

  
هاي موقت (غير از اسكان موقت  ها و سازه ساختمان تمامشامل  اين مبحث مقررات 4-1-2-3

  شود. بازماندگان حوادث غيرمترقبه) نيز مي
  
و  ، صنايع دستي و گردشگريشده توسط سازمان ميراث فرهنگي هاي ثبت ساختمان 4-1-2-4

سازمان داراي ارزش تاريخي، فرهنگي و معماري خاص  هاي ديگري كه به تشخيص اين ساختمان
  د بود.نتابع ضوابط سازمان مذكور خواه ساختمان،ي ملّبا رعايت مبحث دوم مقررات  ،هستند

  
محدودة مالكيت و  ها و تجهيزات در ساختماندربرگيرندة ضوابط مربوط به  مبحثاين  4-1-2-5

 هاي هاي جامع و ساير طرح به ضوابط طرح داخل پالك زمين است و براي خارج از پالك بايد
  مراجعه شود. مصوب توسعه و عمران شهري  مصوب

  
آخرين ويرايش بايد  ،حركتي -براي افراد معلول جسمي ها ساختمان طراحي در صورت 4-1-2-6

حركتي مصوب شورايعالي  -ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي
  مالك عمل قرار گيرد.  نيز شهرسازي و معماري ايران
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يا ساير ضوابط مصوب  توسعه و عمران شهري مصوب،  هر طرح ضوابط چنانچه در 4-1-2-7
باشد، آن مقادير در حوزة طرح مذكور مالك  هاي بيشتري تعيين شده  محدوديت محلي، الزامات با

  گيرد. عمل قرار مي
  
باشد، استعالم از دفتر كه ضوابط اين مبحث داراي ابهام يا مسكوت ميدر مواردي 4-1-2-8

  مقررات ملّي ساختمان مالك عمل خواهد بود.
  

  استانداردها و ضوابط 4-1-3
ها اشاره شده الزامي است و به  ابط و استانداردهايي كه در اين مبحث به آنرعايت آن قسمت از ضو

   شوند. مثابة جزوي از اين مقررات تلقي مي
  

 برداري و نگهداري بهره 4-1-4

تغيير  آن به صورتي از نحوه استفاده تصرف يا برداري از ساختمان نبايد در هنگام بهره 4-1-4-1
و ضوابط  زمين هاي مجاز كاربري با ياو ربوط به تصرف جديد مساختماني با مقررات  كه نمايد

  . مغايرت يابد شهري و عمران توسعه مصوب هاي طرحشده در  تعيين  همجواري
  
  از هرگونه استهالك يا آسيب بست تا كار تمهيداتي را به هاي موجود، بايد در ساختمان 4-1-4-2

مات مقرر شده براي تصرف مورد نظر شود، كه باعث مغايرت مشخصات فضا يا ساختمان با الزا
  . گرددپيشگيري 

  
ي موجود، نبايد تعميرات و تغييراتي صورت گيرد كه با ها ساختماندر هيچ يك از  4-1-4-3

موجب مغايرت با  غيره نورگير وسطوح  ،تعويض هوا يسطوح بازشو ها، فضا بعاد و ارتفاعا كاهش
  گردد. براي تصرف مورد نظر الزامات اين مقررات

  
شده در اين مبحث و ساير  در عمليات نگهداري و تعمير ساختمان نبايد الزامات بيان 4-1-4-4

كه تمهيدات الزم براي  ي ساختمان حتي به صورت موقت نقض گردد. مگر آنمباحث مقررات ملّ
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ارهاي و اجرا شده و هشد بيني پيشبرداري و فعاليت متصرفان  جبران اثر اين اقدامات در حين بهره
ها به متصرفان داده شده باشد و يا ساختمان به صورت موقت از  الزم با ذكر نوع و دورة اثر آن

  هاي جاري در اين دوره متوقف گردد. متصرفان تخليه و فعاليت
  
ديوارهاي  همةبايد در شرايط مناسب نگهداري شوند.  سطوح خارجي ساختمان تمام 4-1-4-5

و شكاف اضافي و مصالح  ، روزنهمنفذي، بايد عاري از هر گونه خارجي واقع در معرض عوامل جو
هاي  پله راههاي فرار و  ها، تابلوها، پله نازده و پوسيده باشند. ضمائم آويز به سازه، شامل سايب زنگ

در شرايط ايمن  همواره ها ها، بايد در شرايط مناسب نگهداري شوند و اتصاالت آن خارجي و دودكش
  د.باشن قرار داشته

  
  مدارك فني 4-1-5
امالك بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان  ن اراضي وامالك 4-1-5-1

 3-4-4 قسمتو  قسمتيا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان، با رعايت الزامات اين  از شهرداري
  اخذ نمايند. ة الزم راپروان

  

مالك ساختمان يا نمايندة قانوني او بايد جهت اخذ پروانه يا هر گونه مجوز ساختمان،  4-1-5-2
ها، محاسبات و مشخصات فني كه در آن نوع، چگونگي و حدود كار  مدارك فني الزم شامل نقشه

هاي الزم، طبق روال تعيين  نشان داده شده است را به تعداد نسخه 3-5-1-4مورد نظر مطابق بند 
به شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و يا  ،ي ساختمانمبحث دوم مقررات ملّشده در 

  هر مقام قانوني مسئول تحويل دهد.
  

ها، مقاطع، نماها،  بايد شامل پالن ندشو ارائه مي تأييدمدارك فني كه براي بررسي و  4-1-5-3
ها، نوع، جنس و  ها شكل، اندازه در آنكه  ندجزئيات، هرگونه محاسبات و ساير مستندات فني الزم باش

هاي ثابت، لوازم بهداشتي و  ساير مشخصات تمام فضاها و عناصر ساختمان از جمله در، پنجره، قفسه
  . باشداست، معين گرديده  ها با اين مقررات الزامي هرگونه اجزايي كه انطباق مشخصات آن

www.mirjalili.net



  كليات   1- 4

5 

ها و ساير مشخصات فني و صدور پروانه ساختمان توسط شهرداري يا  نقشه تأييدپس از  4-1-5-4
ها و مشخصات فني باشد، بايد  مقام قانوني مسئول، چنانچه به هر دليل نياز به تغييراتي در نقشه

ي ساختمان، تغييرات مورد نظر به تاييد مقام پيش از هر اقدامي، مطابق روال مبحث دوم مقررات ملّ
  قانوني مسئول رسيده و پروانه ساختمان جديد صادر شود.

    
ير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند تمام مدارك فني ساختمان ها يا سا شهرداري 4-1-5-5
هاي  يهتأييدهاي مهندس ناظر و مجري،  ها يا هرگونه مستندات الزم از جمله گزارش يهتأييدو 

دهندة انطباق مشخصات طرح  كيفيت مصالح و اجزاي بكار رفته در ساختمان و ساير موارد كه نشان
هاي كامل به تعداد كافي نزد خود  اين مبحث است را در نسخهو اجراي ساختمان با مقررات 

  نگهداري نمايند. 
  
  اجرايي الزامات 4-1-6
  مانيتساخ هاي و روش ها مصالح و فرآورده 4-1-6-1
ي ساختمان در صورتي مجاز است كه عالوه بر ها روشها و  وردهآاستفاده از مصالح و فر 4-1-6-1-1

ي ساختمان، اثر زيان بخش بر سالمتي سازندگان، ساكنان مقررات ملّانطباق با الزامات مبحث پنجم 
ي مجاور نداشته ها ساختمانو استفاده كنندگان ساختمان و همچنين ساير مردم، عابران و ساكنان 

  باشد.
نهادهاي  ييدأها و مصالح جديد بايد به ت ي نوين ساخت و فرآوردهها روشاستفاده از  4-1-6-1-2

  .هاي الزم براي آنها اخذ گرددو گواهي سدمسئول برقانوني 
ها بايد در شرايط  ها و حفاظ مصالح و عناصر ساختماني چون نرده تمامحين ساخت،  4-1-6-1-3

  با رنگ مناسب پوشانده شوند.  براي محافظت نگه داشته شوند و محيط خورنده دور از و مناسب
 و اختماني صنعتي و مدوالر، بايد استانداردهاهاي س در صورت استفاده از اجزاء و سيستم 4-1-6-1-4

   رعايت شود. ،از جمله مبحث يازدهم ،ي ساختمانمباحث مربوط در مقررات ملّ
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  مانيتكارگاه ساخ 4-1-6-2
شوند هاي ساختماني بايد طوري در محوطه مكانيابي  ها و تجهيزات كارگاه ساختمان 4-1-6-2-1
مبحث مندرج در مني و حفاظت كار در حين اجرا مقررات اي همچنين براساس قوانين و كه

 قانوني مسئولو ساير مراجع   ها و با مصوبات شهرداري باشندخطر و مزاحمت ايجاد بدون  ،دوازدهم
  انطباق داشته باشند.

روها و تأسيسات و تجهيزات شهري، آب و برق و گاز و  در هنگام ساخت، بايد از پياده 4-1-6-2-2
برداري و غيره مراقبت گردد و در مدت زمان  م ادارة نقشهينشاني، عال شفاضالب و شيرهاي آت
  ممكن باشد. ها آنبه  مقامات قانوني مسئولن اساخت دسترسي مأمور

 هاي ساختماني و تأسيساتي، و نقشه ،پروانة ساختمان تصويردر هنگام ساخت، بايد  4-1-6-2-3
ي حاوي مشخصات ملك، يه باشد و تابلوداشت وجود دفترچة اطالعات ساختمان در محل كارگاه

صورتي كه از معبر ه ن ساختمان (مالك، طراح، مجري و ناظر) در محل كارگاه بساختمان و مسئوال
  .شودي ساختمان نصب مقررات ملّ بيستم و حث دومايت باشد، مطابق با مبؤعمومي قابل ر

كه  طريقيه محيط زيست، به هاي ساختمان بايد بدون لطمه ب مصالح اضافي و نخاله 4-1-6-2-4
  انتقال يابد.  ، از محل كارگاهكنند تعيين مي قانوني مسئولو ساير مراجع  ها شهرداري

 شدهالزامي  ها آننگهداري  ،درختان، گياهان و ساير عناصري كه در پروانة ساختمان 4-1-6-2-5
  محافظت گردند. هاي اصولي و مطمئن با روش ،، بايد در هنگام ساختاست

، مقامات قانوني مسئولو ساير   و موافقت شهرداري قطع درختانالزام به در صورت  4-1-6-2-6
  الزامي است.  آناننشاندن درخت يا درختان جايگزين طبق نظر 

شود،  يافتهرگاه در حين عمليات ساختمان آثاري مربوط به ميراث فرهنگي كشور  4-1-6-2-7
، صنايع دستي و متوقف و به سازمان ميراث فرهنگي ندهتوسط مالك و ساز عمليات ساختمانيبايد 

اطالع داده شود. ادامة عمليات ساختماني منوط به  قانوني مسئولكشور و ديگر نهادهاي  گردشگري
  خواهد بود. ياد شده و نهادهاي سازماناخذ مجوز از 

اشتي نگهداري هاي خالي بايد در شرايط سالم، ايمن و بهد ها و ساختمان زمين تمام 4-1-6-2-8
  شوند تا به ويرانه تبديل نشده و آثار منفي بر سالمت و ايمني مردم نداشته باشند.

www.mirjalili.net



   اريفتع  2- 4

7 

  
  
  

  تعاريف 2- 4
  

  تصرف 4-2-1
گرفتن ساختمان يا بخشي از ساختمان به منظور كار يا  به مفهوم در اختياردر لغت تصرف 
گيري از بنا يا بخشي  بهرهو شيوة ، نوع "تصرف"مقصود از  در اين مقررات، و اي معين است استفاده

است براي آن مقصود مورد  برداري بوده يا قرار از آن است كه با مقصودي معلوم در دست بهره
  استفاده واقع شود.

  است. شده تشريح 3- 4ها در فصل  بندي تصرف دسته
  
  واحد تصرف 4-2-2

 ،برداري مشخص با مالكيت يا مجوز بهره يداراي متصرف يا متصرفان ،از يك بنا اي مستقل محدوده
جزا گرديده است. كه به وسيلة ديوارها و سقف و كف از ساير واحدهاي تصرف و فضاي عمومي م

  . مستقل ها و واحدهاي اداري مغازه، مستقل مانند واحدهاي مسكوني، واحدهاي كسبي
هاي  ها، ادارات و يا غرفه ها، بيمارستان ، خوابگاههاي اقامتي و ساير ساختمان ها هاي هتل اتاق    

  شوند.  هاي بزرگ، واحد تصرف محسوب نمي فروش كاال در فروشگاه
  
  رفبار تص 4-2-3

زمان، كه راه دسـترس يـا     طور هم تعداد افراد استفاده كننده از يك فضا، واحد تصرف يا ساختمان به
  شود. طراحي مي تعداد  خروج براي آن
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  فضا 4-2-4
براي فعاليتي مشخص در است كه  تصرف يا ساختمان اي از محدوده مبحثدر اين  "فضا"مقصود از 

هاي  ديگر يا مستقل از هم در تصرفيكدر تركيب با ممكن است  فضاهانظر گرفته شده است. 
و هر  نيستها  بندي تصرف ها در ارتباط مستقيم با تقسيم بندي فضا مختلف استقرار يابند. تقسيم

  عبارتند از:  به طور كلي ها . انواع فضاتصرف ممكن است از يك يا چند فضا تشكيل شود
  
  فضاي اقامت  4-2-4-1

به وسيلة عناصر ساختماني از  ، كهاست خوردن انسان ، خواب و غذافضايي محصور براي زندگي
در حفاظت الزم  داراي نور و تهوية طبيعي و جمله ديوارها، سقف و كف از ساير فضاها جداشده و

  .برابر عوامل طبيعي باشد
  
  فضاي اشتغال  4-2-4-2

، ستها ست نفر در تمام تصرفن به تعداد كمتر از بيو استقرار شاغال براي كسب و پيشه فضايي محصور
 سقف و كف ،(پارتيشن) هاي قابل جابجايي يا جداكننده به وسيلة عناصر ساختماني از جمله ديوارهاكه 

در برابر عوامل حفاظت الزم  و يا مصنوعي طبيعية داراي نور و تهوي از ساير فضاها جداشده و
  .طبيعي باشد

  
  جمعيفضاي   4-2-4-3

هايي مانند  . فضادر نظر گرفته شده است و بيشتر نفر 20و همزمان  جمعي براي استفاده كه فضايي
ترمينال مسافربري،  انتظار در سينما، سالن رستوران، سالنآيي يا كنفرانس، سالن  گردهمسالن 
هاي  فضا ،مسجد و استاديوم ورزشيشبستان سالن نمايشگاه،  نمايش، كتابخانه، سالنقرائت سالن 
  د.نشو محسوب مي جمعي
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  فضاي انبار  4-2-4-4
كه به منظور انبار كردن كاالها و محصوالت غيرخطرناك مورد استفاده قرار  هائي ة فضاشامل هم

  .شوند و محل اشتغال محسوب نمي گيرند مي
  
  فضاي آشپزخانه  4-2-4-5

به  تابه امكانات و لوازمي تجهيز شده  كهداراي نور و تهوية الزم مطابق الزامات مربوط فضايي 
گيرد. در مواردي  پخت و پز و تهية غذا مورد استفاده قرار  ،نگهداري مواد غذايي، آماده سازي منظور

   گيرد. قرار مي همين فضا وسايل الزم براي غذاخوردن نيز در
  نوع هستند: سهبر  معماريقرارگيري و  از نظر نحوه ها آشپزخانه

  ها جدا شده است؛ جداكننده از ديگر فضا آشپزخانة مستقل، كه توسط در و ساير عناصر -آ
مرتبط  ها با ساير فضا آشپزخانة باز، كه فضاي آشپزخانه بدون وجود در يا ديگر عناصر معماري -ب

  است؛
به داخل ديوار جاسازي شده جوار يا در  آشپزخانة ديواري، كه در آن تجهيزات آشپزخانه در -پ

اي قرار نگرفته  هيچ عنصر ساختماني يا قفسه كه حدفاصل رديف قفسه با فضاي مجاور شكلي 
  ؛از فضاي اصلي مجزا گرددپوشانده شده و  ها ي قفسهتواند توسط درها مي فقط و باشد

  
  هستند: دسته سهاستفاده بر نوع ها از نظر آشپزخانه

  ود؛ش  خانگي، كه براي استفاده يك خانواده يا گروهي مشخص از افراد در نظر گرفته مي آشپزخانة -آ
يا مراكز  ها ها و هتل مانند رستوران يك فعاليت تجاري برايعمومي، كه  تجاري يا آشپزخانة -ب

  گيرد؛مورد استفاده قرار مي كنندة غذا عرضه
  شود. بندي انبوه غذا ايجاد ميكه براي توليد صنعتي و بسته صنعتي، آشپزخانة -پ

  .است تابع مقررات جداگانه و خاص خودصنعتي  ةآشپزخان
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  فضاي آبدارخانه 4-2-4-6
ها  آماده سازي و تهيه خوراك سرد و نوشيدني به امكانات و لوازم تنها كه مشابه آشپزخانه فضايي

 تمهيدات الزم با ،همين فضا در. در مواردي شود نصب نميپخت و پز در آن لوازم و  شود تجهيز مي
  .گردد مي صبن گرم كردن غذاي آماده نيز لوازم ،از جمله تهوية كافي

  
  فضاي بهداشتي 4-2-4-7

به تا  ،به امكانات و لوازمي تجهيز شده كه داراي تهويه و روشنايي الزم مطابق مقررات مربوط فضائي
اين فضاها  ساختمان مورد استفاده قرار گيرد. كنندگان ساكنان و استفاده منظور تأمين بهداشت

  شوند. مي ائل نظافتشستشوي وس فضاي ، دستشوئي و حمام ومستراحشامل 
  اند: دسته بر سهاستفاده  نوعفضاهاي بهداشتي به طور كلي از نظر 

ي بهداشتي خصوصي، كه براي استفاده افرادي معين در يك دوره زماني مانند ساكنان هافضا -آ
در نظر كاركنان ثابت يك تصرف اداري،  از جمله مشخص از افراد ييا گروه فضاهاي اقامت

  .دنمي شو گرفته
فضاهاي بهداشتي عمومي، كه براي استفاده عموم افراد در نظر گرفته مي شوند. مانند فضاهاي  -ب

فضاهاي عمومي، يا فضاهاي اختصاص يافته به مراجعه كنندگان در  ها و ساختمان بهداشتي در
  ي اداري و يا تجاري. ها تصرف

هاي  ها، آزمايشگاه ستانها و فضاهايي مانند بيمار فضاهاي بهداشتي خاص، كه در تصرف -پ
شوند و بايد از  كنندگان تعبيه مي ها براي نيازهاي خاص استفاده تشخيص پزشكي و آسايشگاه

  مشخصات و الزامات مختص خود پيروي نمايند.
  
   و دسترس فضاي ارتباط 4-2-4-8

از طريق آن صورت  فضاها بينيا   درون ساختمانهاي  تصرفبه  سيو دستر فضائي كه ارتباط
چنين فضاهايي ممكن است به عنوان بخشي از ساختمان به صورت محصور و سرپوشيده  گيرد. مي

طراحي شوند و يا به صورت فضاي نيمة باز متصل به ساختمان در مسير دسترس و خروج 
  ساختمان قرار گيرند.
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  فضاي تأسيسات  4-2-4-9
اگر چه ممكن شوند.  صب ميكه تجهيزات و وسايل تأسيساتي ساختمان در آن نمستقل هايي  فضا

تعمير تجهيزات نصب شده در آن صورت گيرد، فضاي اشتغال  ، عمليات نگهداري يااست در مواقعي
  شود.  محسوب نمي

  
  توقفگاه  4-2-4-10

هاي وسايل نقليه در فضاي باز و  هاي توقف و نگهداري وسايل نقليه هستند كه توقفگاه محل
  شوند. ساختمان را شامل ميهاي توقفگاه وسايل نقليه در  فضا

  
  فضاي توقفگاه وسايل نقليه در ساختمان   4-2-4-11

هاي  هايي كه مكان يا ساختمان هاي مسكوني هاي مختص وسايل نقلية ساكنان در ساختمان توقفگاه
هاي خصوصي محسوب گرديده و  ، توقفگاهتوقف داراي مالكيت يا حق استفادة افراد معين است

ها ميسر است، توقفگاه عمومي  امكان استفادة عموم از آن بدينگونه نيستند و هايي كه توقفگاه
  گردند.  محسوب مي

 4محل توقف خودرو)، متوسط (داراي  3هاي خودرو به سه گروه كوچك (داراي حداكثر  توقفگاه    
محل توقف خودرو)، در انواع  25محل توقف خودرو)، و بزرگ (داراي بيش از  25تا حداكثر 

  شوند. صوصي و عمومي تقسيم ميخ
  
  هاي باز فضا  4-2-4-12
، كه قسمت اعظم نورگيـري ساختمان از است بيرون محدودة ساختمان فضائي باز :بيروني حياط -آ

هاي توسعة شهري  همكف، در مقررات طرح يشود. نسبت سطوح حياط و سطح زيربنا آن تأمين مي
  .شود تعيين مي

 ديگراليه  در منتهي معموالً و بيروني تر از حياط ست، كوچكا باز فضائي :حياط خلوت -ب
  در تمام عرض زمين و يا در قسمتي از آن قرار گيرد.كه ممكن است ساختمان 
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  هاي داخلي حياط -پ
و به طور معمول اضالع آن در  هايي محصور شده به وسيلة جداره، كه است فضائي باز :پاسيو -1-پ

ر يافته، و وظيفة تأمين نور و تهوية بخشي از ساختمان را در طبقات بتمام ارتفاع ساختمان امتداد 
  عهده دارد.

 ، كه دراست )2-3-4 بخشبندي  از دسته( 3هاي گروه  در ساختمان گودال باغچه: فضائي باز -2-پ
از تراز طبقه همكف قرار  تر پائيندر سطحي كف آن و به طور معمول  داردميان ساختمان قرار 

  و وظيفة تأمين نور و تهوية بخشي از ساختمان را بر عهده دارد. گرفته است 
كه توسط احجام  است 3هاي گروه  ساختمان باز در طبقه همكف ي: فضائمركزي حياط -3-پ

ي توسعه ها طرحساختماني همان پالك از دو طرف يا بيشتر محصور گرديده و با رعايت ضوابط 
  گردد. تواند بعنوان حياط اصلي محسوب شهري مي

و در داشته از داخل ساختمان امكان دسترسي كه شود  الق ميطايي ها فضا به باز: فضاي نيمه -ت
. انواع اين فضاها استباز   ها اي كه حداقل يك وجه آن د، به گونهنر دارارتباط با هواي آزاد قرا

  :عبارتند از
ورت هواي آزاد قرار گرفته مستقيم در مجابه طور سه طرف  دو يا سطحي است كه از: بالكن -1-ت

  .اي اشغال نگرديده باشد وسيله فضاي بستهه است و زير آن ب
متر و حداكثر با طولي برابر با اندازة  50/0كمتر از  رضبالكني است با ع رض:ع بالكن كم -2-ت

  اي كه تا كف امتداد دارد.  عرض پنجره
   آن است.طبقة زيرين هايي از  بخشبام : سطح روبازي از ساختمان، كه مهتابي (تراس) -3-ت
  مستقيم ارتباط دارد. به طور است كه از يك طرف با هواي آزاد  مسقف فضايي: ايوان -4-ت
ها يا ساير مراجع  باز، كه در صورت اخذ مجوز از شهرداري گير: فضائي نيمه محفظة آفتاب -5-ت

شوند، يا از ابتدا به  يده ميصدور پروانة ساختماني، در شرايط اقليمي مناسب با سطوح شفاف پوش
هاي اصلي ساختمان به منظور استفاده از انرژي و نور آفتاب و اجتناب از تبادل  صورت بخشي از فضا

  شود. حرارت با خارج ساختمان طراحي مي
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  اتاق  4-2-5
 فضايي داراي نور و تهويـه مستقل مطابق الزامات مربوط، كه به وسيلة ديوارها، در، پنجره، سقف و
كف از ساير فضاها و محيط خارج ساختمان جدا شده و مطابق ضوابط مربوط، براي اقامت يا اشتغال 

  درنظر گرفته شده است.
  
  هاي مشاع  فضا 4-2-6

و ساير  ها ناكه در انطباق با قانون تملك آپارتم يا مجموعة ساختماني هائي از ساختمان بخش
  تعلق دارد. ساختمان يا مجموعه  آن، مالكيت آن به عموم مالكان قوانين مرتبط

  
  جايگاه امدادرساني 4-2-7

هاي باز در نظر گرفته  ها و سطوحي كه به منظور كمك و امدادرساني در موارد اضطراري در فضا فضا
  گيرند. شده و مورد استفاده قرار مي

  
  ي منفصل ها ساختمان 4-2-8

حوطه و ملك بدون اتصال به مانند، در داخل م "كوشك"ئي هستند كه بصورت ها ساختمان
  هاي ديگر قرار دارند.  ي پالكها ساختمان

  
  ي متصل ها ساختمان 4-2-9

ها درز انقطاع بين دو  ئي هستند كه به ساختمان ملك مجاور متصل و يا حد فاصل آنها ساختمان
  بنا است.

  
  حجمي بنا )پاكتبسته ( 4-2-10

  گردد. مصوب در آن محاط مياي است كه كل بنا بر اساس ضوابط  حجم ساده شده
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  نورگذر يا جدار سطح 4-2-11
باشد.  درصد 20كه ضريب انتقال نور آن بزرگتر از  شود اطالق مي جداريسطح يا به  به طور كلي

ها، نماها و درهاي خارجي  پنجرهدر اين مبحث، و  استجدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات 
  .شود شامل ميرا  ها ، نورگيرها و مشابه آناي شيشه

  
  بازشو 4-2-12

ضمن نورگذر بودن  كهساخته شده  و عناصري سطحي از نما و يا ديوارهاي ساختمان كه با مصالح
  دارد. الزم تهويةبراي تامين  امكان باز و بسته شدن را هايي از آن، تمام يا بخش

  
  گشودگي 4-2-13

  اي خارج يا فضاي مجاور باز است.اي در نما يا ديوارهاي يك فضا كه به روي فض سطح يا روزنه
  
  مصالح غيرريزنده 4-2-14

هستند كه اگر به هر صورت شكسته شده و يا از محل خود جدا شوند، امكان ريزش  يمصالح
  ها وجود نداشته باشد. قطعات آن

  
  نماي ساختمان 4-2-15

  بخشي از جدارة خارجي ساختمان است كه در معرض ديد قرار دارد.
  
  اي يشهنماي ش 4-2-16

اي ناميده،  درصد از شيشه باشد نماي شيشه 60كه نماي ساختمان داراي پوشش حداقل  درصورتي
  شود:  و به دو دسته تقسيم مي

  اي پيوسته: نماي شيشه 4-2-16-1
 20از شيشه باشد، بطوريكه در تقسيم آن به  يگردد كه داراي سطوح اي اطالق مي به نمايي شيشه 

  اي با مصالح ديگر در بين نباشد.كننده متر مربع و بيشتر، جدا
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  اي ناپيوسته: نماي شيشه 4-2-16-2
 يمتر مربع 20اي باشد كه در تقسيمات گردد كه داراي سطوح شيشه اي اطالق مي به نمايي شيشه 

  هائي با مصالح ديگر وجود داشته باشد. آن، جداكننده
  
  شيبراه 4-2-17

  شود. سطح داراي اختالف ارتفاع به كار برده مي سطح شيبداري است كه براي ارتباط بين دو
  
  ميله دستگرد 4-2-18

گاه يا هدايت  يك ميله يا نرده افقي يا مايل كه با مشخصاتي معين براي دست گرفتن به عنوان تكيه
  افراد، نصب شده است.

  
   خارجي نور و هوا يمجرا 4-2-19

آن است كه با تعبيه  يظور تأمين نور و هوامجرائي منتهي به فضاي باز در مجاورت زيرزمين و به من
ي ساختمان)، بازشوهائي به آن (در انطباق با تعويض هواي طبيعي در مبحث چهاردهم مقررات ملّ

  هاي واقع در زيرزمين را برعهده دارد.  تأمين نور و هواي فضا
  
   سطح الزامي 4-2-20

   ت الزامي شده است. هاي آن در اين مقررا سطحي است كه رعايت مقدار و محدوديت
  
  سطوح نورگيري و تعويض هواي الزامي  4-2-21

مقررات مربوط و  ها، طبق سطوحي هستند كه جهت حداقل نورگيري و تعويض هواي طبيعي فضا
شوند. درمحاسبة اين سطوح، مجموع سطوح اين مبحث درنظر گرفته مي 1-6-4جدول  مقادير
  گردند. زشوها منظور ميبا تمامها و درها و  مجاز پنجره نورگذر
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  ميان طبقه 4-2-22
زير  از فضاي كه قرار دارداي  به گونهآن بين هر يك از طبقات اصلي ساختمان  كف اي كه تراز طبقه
نسبتي كوچكتر از مساحت  ،و مساحت آن مطابق مقررات دسترسي دارد قابل تصرف استكه آن 

  ست.ا زير آنفضاي 
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  ها بندي ساختمان دسته  3- 4
  
  ها بندي و تعريف تصرف دسته 4-3-1

ها  ها و تعريف يكايك آن بازگشت به تعريف تصرف در قسمت تعاريف اين مبحث، دسته بندي تصرف
هايي از  بندي و مثال گروهايان اين قسمت جدولي قرار گرفته كه پشود. در در اين قسمت ارائه مي

  دهد.نشان مي گروه راها در هر  تصرف
  
  هاي مسكوني (م) تصرف 4-3-1-1

اي زندگي كند و به منظور خوابيدن از آن  هر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن شخص يا خانواده
شوند،  بندي مي مراقبتي دسته هاي درماني/ استفاده شود، به استثناي بناهايي كه در گروه تصرف

  شوند: با تصرف مسكوني شامل موارد زير مي شود. بناهاي داراي تصرف مسكوني شناخته مي
  1- گروه م 4-3-1-1-1

) در آن اقامت دارند، شامل يك ماههاي مسكوني كه متصرفان عمدتاً به طور موقت (كمتر از  تصرف
  موارد زير:

  ها و مسافرپذيرها (براي اقامت موقت)، مسافرخانه -
  ها. و متل ها آپارتمان ، هتلها هتل -
   2- م گروه 4-3-1-1-2

كه متصرفان آن به طور عمده، به صورت دائم  از دو واحد مسكوني بيشتر هاي مسكوني شامل تصرف
  در ساختمان ساكن هستند، شامل موارد زير:
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  بناهاي آپارتماني، -
  هاي غير موقت سازماني، مذهبي، ورزشي و نظاير آن، اقامتگاه -
  ها، خوابگاه -
  هاي تفريحي شراكتي. اقامتگاه -
   3-گروه م 4-3-1-1-3

نفر (به غير از تعداد  16تا  6روزي از افراد به تعداد  هاي مسكوني كه براي مراقبت شبانه تصرف
  شوند.  كاركنان) استفاده مي

  

شوند و همچنين بناهايي كه براي  هاي غير مسكوني كه به اين منظور استفاده مي تصرف توجه:
گيرند، حسب موضوع  برداري قرار مي ر مورد بهرهنف 16روزي از افراد بيش از  مراقبت شبانه

  شوند. بندي مي مراقبتي دسته هاي درماني/ هاي تصرف در يكي از زيرگروه
  4-گروه م 4-3-1-1-4

طبقه بر روي سطح دسترس معبر كه براي اقامت يك يا دو  3هاي مسكوني شامل حداكثر  تصرف
عمده، به صورت دائم در ساختمان ساكن  طور متصرفان آن به شوند و خانوار در نظر گرفته مي

   هستند.
، بايد از مقررات مربوط اين گروه تصرف مقررات اختصاصي جداگانه براي  تهيه و ابالغتا هنگام     
  .گرددتبعيت  2-گروه مبه 
  
  هاي آموزشي (آ) تصرف 4-3-1-2

رهاي آموزشي در نفر به منظو 6هر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن اشخاص به تعداد حداقل 
هاي تحصيلي ابتدايي تا دبيرستان در يك جا جمع شوند، داراي تصرف آموزشي شناخته  دوره
كودك با سن  5شود. همچنين هر بنا يا بخشي از بنا كه به منظور آموزش يا مراقبت از بيش از  مي

  گيرد. روز استفاده شود، در اين تصرف قرار مي سال براي قسمتي از طول شبانه 3بيش از 
هاي  هاي تحصيلي باالتر از دبيرستان جزو دسته تصرف هاي آموزشي در دوره كاربري :تبصره

  گيرند. اي/اداري قرار مي هاي حرفه آموزشي محسوب نشده و جزو دسته تصرف

www.mirjalili.net



   هابندي ساختماندسته  3- 4

19 

  مراقبتي (د) هاي درماني/ تصرف 4-3-1-3
معلوليت جسمي و يا  هر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن اشخاص به دليل داشتن محدوديت يا

ذهني، بيماري يا كهولت تحت مراقبت پزشكي و نظاير آن باشند، يا به منظور مجازات يا بازپروري 
تحت نظر يا بازداشت قرار گرفته و آزادي حركت از آنان سلب شده باشد، داراي تصرف درماني/ 

  شود. تقسيم مي 4-تا د  1- هاي درماني/ مراقبتي به چهار گروه د  شود. تصرف مراقبتي شناخته مي
  1-گروه د  4-3-1-3-1

روزي  طور شبانه نفر به 16شود كه براي پذيرايي از بيش از  اين تصرف شامل بنا يا بخشي از بنا مي
شود كه به علت شرايط روحي يا ساير داليل، در يك محيط مسكوني تحت مراقبت بوده  استفاده مي

د. متصرفان در اين تصرف قادر هستند تا در صورت وقوع يك گرد و خدمات مراقبتي به آنان ارائه مي
موقعيت اضطراري بدون كمك فيزيكي كاركنان، واكنش الزم را از خود نشان دهند. اين تصرف 

  شود. ديدگان اجتماعي، مراكز ترك اعتياد و موارد مشابه مي شامل مراكز نگهداري از آسيب
  2- گروه د 4-3-1-3-2

روزي پزشكي، جراحي، روانپزشكي،  نا كه به منظور ارائه خدمات شبانهشامل بنا يا بخشي از ب
سرپرست و نظاير آن براي افرادي به تعداد بيش از پنج نفر كه  پرستاري، يا نگهداري از كودكان بي

ها،  ها، درمانگاه ناشود. اين تصرف شامل بيمارست بعضاً قادر به مراقبت از خود نيستند، استفاده مي
شود. همچنين هر گونه مركز مراقبت از كودكان  ها و موارد مشابه مي ها و شيرخوارگاه ناتيمارست

روز نگهداري  سال به تعداد بيش از پنج نفر كه در آن كودكان براي كل مدت شبانه 3كمتر از 
  قرار داده شود. 2- شوند، بايد جزو گروه د  مي

  3- گروه د  4-3-1-3-3
كه در آن افراد به تعداد بيش از پنج نفر به داليل امنيتي شود  اين تصرف شامل بناهايي مي

ها به داليل امنيتي محدود شده باشد. اين تصرف شامل موارد  شوند و آزادي حركت آن نگهداري 
  ها و مراكز بازپروري. ها، دارالتأديب ها و اندرزگاه ها، ندامتگاه ها، بازداشتگاه ناگردد: زند زير مي

  هاي روزانه) (مراقبت 4-گروه د  4-3-1-3-4
هر بنايي كه در آن افراد در هر سني به تعداد بيش از پنج نفر به وسيله افرادي غير از والدين، 

ساعت مراقبت  24خويشاوندان يا وابستگان خود در محلي غير از خانه خود و به مدت كمتر از 
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ساعت و  24صي براي كمتر از هايي كه براي مراقبت شخ گيرد. آسايشگاه شوند، در اين گروه قرار مي
، و نيز مراكزي (مانند مراكز مراقبت روزانة سالمندان) براي بيش از پنج نفر افراد بالغ استفاده شود

ساعت استفاده  24سال به مدت كمتر از  3كه براي نگهداري بيش از پنج كودك با سن كمتر از 
  د.گيرن ، بايد جزو اين گروه قرار ها) (مانند مهد كودكشوند

  
  هاي تجمعي (ت) تصرف 4-3-1-4

هاي اجتماعي يا  هر بنا يا بخشي از بنا كه براي تجمع افراد به منظورهايي مانند تشكيل گردهمايي
هاي مسافري  هاي انتظار در پايانه ها و مراسم، خوردن و آشاميدن، يا سالن مذهبي، برگزاري جشن

  گيرد.  تجمعي قرار ميتصرف استفاده شود، جزو 
آن براي اهداف تجمعي براي افراد به تعداد كمتر  در مستقلي تصرف واحدچنانچه ساختمان يا     
   اداري قرار داد. اي/ نفر استفاده شود، آن را بايد جزو تصرف حرفه 50از 

ها  ساير تصرف جنبنفر در  50چنانچه اتاق يا فضايي براي اهداف تجمعي توسط افراد كمتر از     
به عنوان قسمتي از همان تصرف در نظر گرفته شود و نيازي به قرار دادن آن در به كار رود، بايد 

  گروه تجمعي نيست.
ساير  جنبمتر مربع براي اهداف تجمعي در  70تا چنانچه اتاق يا فضايي با مساحت حداكثر     

رار دادن ها به كار رود، بايد به عنوان قسمتي از همان تصرف در نظر گرفته شود و نيازي به ق تصرف
  تجمعي نيست.تصرف آن در 

شوند (مانند  هاي آموزشي محسوب مي تصرفدر هاي جنبي  كه جزو فضا جمعيهاي  فضا    
، تريا، سالن ورزش يا سالن سخنراني در مدارس) جزئي از تصرف آموزشي محسوب شده و  كتابخانه

  تجمعي نيست.تصرف ها در  نيازي به قرار دادن آن
  گردد: مل موارد زير ميهاي تجمعي شا تصرف

  1- گروه ت 4-3-1-4-1
، معموالً با صندلي ثابت، كه براي ارائه يا تماشاي اجراهاي هاي داراي فضاهاي تجمعمجموعه

 -شوند، شامل سينماها، تئاترها و استوديوهاي راديويي  نمايشي يا تصاوير متحرك استفاده مي
  پذيرند. تلويزيوني كه تماشاچي مي
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  2- وه تگر 4-3-1-4-2
شوند، شامل  كه براي صرف غذا يا نوشيدني استفاده ميهاي داراي فضاهاي تجمع مجموعه

  ها . ها، ترياها و نظاير آن ناهاي ضيافت، رستور سالن
  3- گروه ت 4-3-1-4-3

شوند و يا  كه به منظور نيايش، جشن يا سرگرمي استفاده ميهاي داراي فضاهاي تجمع  مجموعه
ي تصرف (ت) قرار نگرفته باشند، شامل مساجد، كليساها يا ها گروهه در ساير تجمعي ك هاي تصرف

هاي  سالنهاي سخنراني،  هاي هنري، سالن هاي تفريحي، گالري هاي بازي سالنساير اماكن مذهبي، 
هاي ورزشي (بدون جايگاه تماشاچي)،  هاي نمايشگاهي، باشگاه ها و دادسراها، سالن اجتماع، دادگاه

هاي سرپوشيده تنيس  ها، زمين هاي آن سرپوشيده (بدون جايگاه تماشاچي) و محوطهاستخرهاي 
هاي  هاي مسافرتي، سالن هاي انتظار در ترمينال ها، سالن ها، موزه (بدون جايگاه تماشاچي)، كتابخانه

  ها. هاي آن بيليارد و محوطه
  4- گروه ت 4-3-1-4-4

هاي ورزشي داخل سالن  ها و بازي ماشاي فعاليتبه منظور تهاي داراي فضاهاي تجمع كه  مجموعه
  هاي ورزشي سرپوشيده. ها و مجموعه كه داراي تماشاچي هستند، شامل استاديوم

  5- گروه ت 4-3-1-4-5
ها در فضاي باز استفاده  كه به منظور انجام يا تماشاي فعاليتهاي داراي فضاهاي تجمع  مجموعه

  هاي سرباز. ديومهاي تفريحي و استا شوند، شامل پارك مي
  
  اي/ اداري (ح) هاي حرفه تصرف 4-3-1-5

تواند  اي يا اداري استفاده شود كه مي هر بنا با بخشي از بنا كه براي انجام امور و ارائه خدمات حرفه
اي/  ترين بناهاي با تصرف حرفه شامل نگهداري يا انبار مدارك و بايگاني نيز شود. از جمله مهم

  اداري عبارتند از:
  همة دفاتر امور اداري، -
  ها، شعب پست، تلگراف و تلفن، بانك -
  ها، آرايشگاه -
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  شود، روزي بستري نمي ها به طور شبانه هاي پزشكي كه بيمار در آن ها و مطب كلينيك -
  ها و مراكز تشخيص طبي، آزمايشگاه -
  هاي اتومبيل، نمايشگاه -
  هاي كپي و پرينت، مغازه -
  اي (نظير مهندسي، معماري و غيره)، مات حرفههاي خد دفاتر و شركت -
  هاي راديو و تلويزيون، ايستگاه -
  هاي آموزشي باالتر از دبيرستان، فعاليت -
  هاي تحقيقاتي يا كنترل كيفيت، آزمايشگاه -
  نشاني، هاي نيروهاي انتظامي و آتش ايستگاه -
  ها، شويي ماشين -
  هاي حيوانات، كلينيك -
  فيك هوايي.هاي كنترل ترا برج -
  
  هاي كسبي/تجاري (ك) تصرف 4-3-1-6

هر بنا يا بخشي از بنا كه براي نمايش و فروش اجناس و كاالي مختلف استفاده شده و مقاديري 
ترين  كاال نيز در آن به منظور دسترسي براي فروش به مشتريان انبار شده است. از جمله مهم

  توان نام برد: بناهاي با تصرف كسبي/ تجاري موارد زير را مي
  ها، ها و مغازه فروشگاه -
  ها و ميادين فروش، سالن -
  ها، بازارها و بازارچه -
  ها، فروشي عمده -
  ها. داروخانه -
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  هاي صنعتي (ص) تصرف 4-3-1-7
يندهاي مربوط به آبندي، تعمير يا فر هر بنا يا بخشي از بنا كه به منظور ساخت، مونتاژ، توليد، بسته

آميز نباشد، جزو تصرف  هاي مخاطره فاده قرار گيرد، به شرطي كه جزو تصرفتوليد مورد است
) تقسيم 2- ) و (ص1- هاي صنعتي به شرح زير به دو گروه (ص شوند. تصرف صنعتي شناخته مي

  شوند. مي
  هاي صنعتي ميان خطر : تصرف1- گروه ص 1- 4-3-1-7

شوند، از جمله  قرار داده مي 1- خطر نباشند، جزو گروه ص صنعتي كه جزو گروه كم هاي تصرف
  صنايع زير:

صنايع الكترونيك و قطعات برقي، توليد المپ، وسايل ورزشي، خودرو و ساير وسايل نقليه موتوري، 
هاي اداري، تجهيزات عكاسي و فيلمبرداري، فرش و موكت،  سازي، توليد انواع قايق، ماشين دوچرخه

هاي ساختماني و كشاورزي، صنايع  ها، ماشين وييپوشاك، توليد مبلمان و روكش مبلمان، خشكش
كش، صنايع شوينده، صنايع غذايي، پخت نان و شيريني، توليد محصوالت  هواپيمايي، توليد حشره

سازي، خراطي  از جنس بوته و گياهان خشك، محصوالت از جنس كنف، صنايع چرم، صنايع ماشين
تحرك (بدون تماشاچي)، كاالي نوري، صنايع و فرزكاري چوب، فيلمبرداري تلويزيوني و تصاوير م

توليد كفش،   هاي سوزاندن زباله، هاي تفريحي، كوره كاغذ، صنايع پالستيك، صنايع چاپ، ماشين
  ها، دخانيات، صنايع چوب و كابينت. نساجي

  خطر هاي صنعتي كم : تصرف2- گروه ص 2- 4-3-1-7
ل سوختن استفاده شده و در حين صنعتي كه براي توليد و ساخت كاالي غير قاب هاي تصرف

بندي، با هيچ گونه خطر حريق همراه نيستند، تحت گروه  فرآيندهاي توليد، كارهاي تكميلي و بسته
  شوند. از جمله موارد زير: بندي مي ) دسته2- (ص

مصالح بنايي نظير آجر، محصوالت سراميكي، گداز فلزات، محصوالت شيشه، گچ، يخ، محصوالت 
  هاي غير الكلي. دهي)، نوشابه شكلفلزي (ساخت و 
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  هاي انباري (ن) تصرف 4-3-1-8
آميز  هاي مخاطره هر بنا يا بخشي از بنا كه براي انبار كردن استفاده شود، به شرطي كه جزو تصرف

) تقسيم 2- ) و (ن1-  هاي انباري به دو دسته (ن گيرد. تصرف جزو تصرف انباري قرار مي نباشد، 
  شوند. مي

  هاي انباري ميان خطر : تصرف1- گروه ن 4-3-1-8-1
گيرند. از  ) نباشند، جزو اين دسته قرار مي2- يي با تصرف انباري كه جزو تصرف (ن ها ساختمان

  جمله انبارهاي كاال و محصوالت زير:
  كاغذ، كتاب، كيف و البسه، بامبو و خيزران، الوار، چرم، خز، كفش، پوتين، چكمه، مقوا و جعبه

هاي لينولئوم، غالت، ابريشم، صابون، شكر، تاير،  پشم، كاموا، طناب، مبلمان، چسب، كفپوشمقوايي، 
  تنباكو، دخانيات، روكش و پركننده مبلمان و شمع.

  هاي انباري كم خطر : تصرف2- گروه ن 4-3-1-8-2
هاي  التتوانند بر روي پ يي با تصرف انبار براي نگهداري مواد غير قابل سوختن، كه مي ها ساختمان

بندي شده باشند. اين محصوالت  هاي كاغذي بسته ها يا لفافه چوبي قرار گرفته يا در داخل كارتن
توانند داراي مقادير اندكي تزئينات پالستيكي (مثالً به عنوان دسته، گيره يا پوشش نازك) نيز  مي

  باشند. از جمله انبارهاي كاالي زير:
هاي خشك،  هاي مقوايي بدون واكس، باتري بندي بسته هاي سيمان، گچ، آهك، لبنيات در كيسه
 هاي بندي هاي خالي، محصوالت غذايي، اغذيه در بسته هاي الكتريكي، موتورهاي برقي، قوطي پيچ سيم

هاي غير پالستيكي، غذاي منجمد، شيشه، ظروف  بندي غير قابل سوختن، ميوه و سبزيجات در بسته
هاي خنثي، كابينت فلزي،  قابل سوختن، تخته گچي، رنگدانهاي خالي يا داراي مايعات غير  شيشه

ميز فلزي با روكش و تزئينات پالستيك، قطعات فلزي، آينه، پاركينگ اتومبيل، چيني، عاج، اجاق، 
  كن. ظرفشويي و خشك

  
  آميز (خ) هاي مخاطره تصرف 4-3-1-9

كه با مواد و محصوالت بسيار قابل هر بنا يا بخشي از يك بنا، اگر به مقاصدي مورد استفاده قرار گيرد 
شود. اين مواد  آميز شناخته مي زا، سمي يا انفجاري در ارتباط باشد، داراي تصرف مخاطره احتراق، آتش
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هاي گسترده، دود و گاز  و محصوالت ممكن است در زماني كوتاه و به سرعت بسوزند يا منشأ شعله
خورندگي بوده و يا اينكه از لحاظ تركيب، داراي  زياد، تشعشعات راديواكتيو، انفجار، مسموميت يا

ها به دليل آسيا  اسيدها و بازهاي بسيار قوي و مخرب باشند. همچنين بناهايي كه فضاي داخل آن
شوند. به  كردن مواد، مملو از ذرات بسيار ريز و غبارهاي قابل اشتعال باشد، جزو اين گروه محسوب مي

  توان نام برد: شوند، مي اي مقاصد زير استفاده ميهايي كه بر عنوان مثال، ساختمان
متر مكعب از يكي از مواد استيلن، هيدروژن، گازهاي طبيعي قابل  23انبار و نگهداري بيش از  -آ

، هر گونه گاز  اكسيد كربن، اكسيد متيل اكسيد گوگرد، دي اشتعال، آمونياك، كلرين، فسژن، دي
   .كيلوپاسكال و بيشتر 103و غيره با فشار قابل انفجار يا سمي، گازهاي سرمازا، 

  انبار و نگهداري مايعات بسيار قابل اشتعال. -ب
  نگهداري مواد و مهمات منفجره، سوخت موشك و مشابه. وانبار  -پ
  انبار و نگهداري هرگونه مواد بسيار قابل اشتعال. -ت
ها وجود  سيلوهاي آرد) در آن هايي كه غبارات قابل انفجار (مانند پودر آلومينيوم يا ساختمان -ث

  داشته باشد.
  هاي قوي. انبار يا نگهداري اسيدها، بازها، اكسيدكننده -ج
  ها  به تشخيص مقام قانوني مسئول. ساير ساختمان -چ
  

هاي خاص اين نوع مواد، تمهيدات و الزامات ايمني كامالً تخصصي براي  با توجه به تنوع و پيچيدگي
شود و  هاي تخصصي مربوط مي نامه آميز نياز است كه به آيين ي مخاطرهها طرح و اجراي ساختمان

ي ساختمان است. در عين حال مقام قانوني مسئول به تشخيص عمدتاً خارج از حوزه مقررات ملّ
هايي از مقررات را (عالوه بر مقررات اختصاصي مربوط) در اين  تواند رعايت تمام يا قسمت خود مي
  ود.ها خواستار ش ساختمان

  
  هاي متفرقه (ف) تصرف 4-3-1-10

هايي كه در هيچيك از  هايي كه داراي ماهيت فرعي باشند و نيز ساختمان ها و ساختار ساختمان
هاي متفرقه قرار داده شوند. از  گانه ذكر شده در باال جاي نگيرند، جزو گروه تصرف 9هاي  تصرف

  توان نام برد: هاي زير را مي جمله ساختمان
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ها، انبار شخصي  هاي مربوط به كارهاي كشاورزي، آغل حيوانات و اصطبل، گلخانه مانساخت    
  هاي مسكوني، پاركينگ شخصي اتومبيل. غالت در مجاورت تصرف

  
  ها جدول راهنماي حروف اختصاري تصرف

تري بتوانند،  ارائه شده است، تا كاربران به نحو ساده 1-3-4در جدول  ها حروف اختصاري تصرف
هاي ارائه شده در مقررات تطبيق  بندي هاي مختلف رايج را يافته و با تقسيم صرف ساختماننوع ت
  دهند.
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  ها به ترتيب حروف الفباء حروف اختصاري تصرف 1-3- 4جدول 
حرف 
  مثال  ها گروهزير  نوع تصرف  اختصاري

آموزشي/  آ
  هاي تحصيلي ابتدايي تا دبيرستان دوره  -  فرهنگي

  تجمعي  ت

  معي با صندلي ثابت مانند سينما و تئاترتج تصرف  1-ت

ها، ترياها و  ناهاي ضيافت، رستور صرف غذا يا نوشيدني مانند سالن  2-ت
  ها باشگاه

  3-ت
هاي نيايش، جشن يا سرگرمي مانند مسجد، سالن سخنراني، محل

دادگاه، نمايشگاه، باشگاه ورزشي يا استخر سرپوشيده بدون تماشاچي، 
  هاي مسافرتي ، سالن انتظار در ترمينال كتابخانه، موزه

  هاي ورزشي سرپوشيده ها و مجموعه استاديوم  4-ت
  هاي سرباز هاي تفريحي و استاديوم پارك  5- ت 

اي/  حرفه  ح
  -  اداري

هاي  ها و مطب ها، شعب پست، آرايشگاه، كلينيكدفاتر اداري، بانك
دانشگاه، پاسگاه تشخيص طبي، دفاتر مهندسي،   پزشكي،  آزمايشگاه

  نيروهاي انتظامي

  آميز مخاطره  خ

  اماكن حاوي  مواد منفجره  1-خ

  2-خ
  

اماكن حاوي مايعات قابل اشتعال يا قابل سوختن در ظروف باز يا 
، غبار قابل و بيشتر كيلوپاسكال 103ظروف بسته با فشار نسبي 
  سوختن و گازهاي قابل اشتعال

  3-خ

اشتعال يا قابل سوختن در ظروف بسته با اماكن حاوي مايعات قابل
كيلوپاسكال، الياف قابل سوختن، سياالت  103فشار نسبي كمتر از 

دهنده با  سرمازاي اكسيدكننده، جامدات قابل اشتعال و مواد واكنش
  آب

  و مواد سمي  اماكن حاوي مواد خورنده  4-خ
  ها هادي  هاي توليد نيمه كارخانه  5-خ

درماني/   د
  بتيمراق

  1ـ د 

روزي به علت شرايط روحي يا ساير داليل در يك مراكز مراقبت شبانه
توانند در موقعيت اضطراري بدون كمك  محيط مسكوني از افرادي كه مي

فيزيكي ديگران واكنش الزم را از خود نشان دهند، مانند مراكز توانبخشي، 
  دديدگان اجتماعي و مراكز ترك اعتيا مراكز نگهداري از آسيب

  روزي پزشكي، جراحي، روانپزشكي و پرستاري خدمات شبانه  2د ـ
  ها، دارالتأديبها ها و اندرزگاه ها، ندامتگاه ها، بازداشتگاه نازند  3د ـ
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  ها به ترتيب حروف الفباء (ادامه) حروف اختصاري تصرف 1 - 3 - 4جدول 
حرف 
  اختصاري

نوع
  مثال  ها زيرگروه تصرف

درماني/  د (ادامه)
  4د ـ  راقبتيم

هاي ويژه مراقبت شخصي براي بيش از پنج نفر افراد بالغ آسايشگاه
ساعت(مانند مراكز مراقبت روزانة سالمندان)، مراكز  24براي كمتر از 

سال به مدت  3ويژه نگهداري بيش از پنج كودك با سن كمتر از 
  ها) ساعت (مانند مهد كودك24كمتر از

  ص
  1ـ ص  صنعتي

سازي،  بزار، وسايل ورزشي، وسايل نقليه موتوري، دوچرخهصنايع توليد ا
هاي ساختماني و  هاي اداري، فرش، موكت، پوشاك، ماشين ماشين

كش، شوينده، المپ، صنايع الكترونيك، صنايع غذايي،  كشاورزي، حشره
ها، صنايع چرم،  پخت نان و شيريني، مبلمان و روكش مبلمان، خشكشويي

ها، دخانيات، صنايع  يك، توليد كفش، نساجيصنايع كاغذ، صنايع پالست
 چوب و كابينت

صنايع توليد: مصالح بنايي، گداز فلزات، محصوالت شيشه، گچ،   2ـ ص  
  هاي غيرالكلي دهي فلزات و نوشابه شكل

  اصطبل، گلخانه، پاركينگ شخصي اتومبيل  -  متفرقه  ف

كسبي/  ك
  هاي اتومبيل ها، تعميرگاه خانهها، دارو ها، بازارها و بازارچه فروشگاه  - تجاري

مسكوني/   م
  اقامتي

  ها ها و مسافرخانه ها، متل آپارتمان ها، هتل هتل 1ـم

هاي  ها و اقامتگاه هاي غيرموقت سازماني، خوابگاهبناهاي آپارتماني، اقامتگاه  2ـ  م
  تفريحي شراكتي

  نفر 16 تا 6روزي از افراد بين  مسكوني براي مراقبت شبانه  3ـ م 
  هاي وياليي، ساختمان 4-م

  1ـ ن  انباري  ن
انبار: كاغذ، كتاب، كيف و البسه، بامبو و خيزران، الوار، چرم، خز، انواع 

مقوايي، پشم، طناب، مبلمان، چسب، كفپوشهاي   كفش، مقوا و جعبه
لينولئوم، غالت، ابريشم، صابون، شكر، تاير، تنباكو، دخانيات، روكش و 

 مان، شمعپركننده مبل
  

  2ـ ن  

هاي سيمان، گچ، آهك، لبنيات در  انبار: مواد غير قابل سوختن مانند كيسه
هاي  پيچ هاي خشك، سيم هاي مقوايي بدون واكس، باتري بندي بسته

بنديهاي  هاي خالي، اغذيه در بسته الكتريكي، موتورهاي برقي، قوطي
پالستيكي، غذاي بنديهاي غير  غيرقابل سوختن، ميوه و سبزيجات در بسته

اي خالي يا داراي مايعات غيرقابل سوختن،  منجمد، شيشه، ظروف شيشه
هاي خنثي، كابينت فلزي، ميز فلزي با روكش و  تخته گچي، رنگدانه

تزئينات پالستيك، قطعات فلزي، آينه، پاركينگ اتومبيل، چيني، اجاق، 
  كنماشين ظرفشويي يا خشك
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  و نحوه قرارگيري بر زمين نظر تعداد طبقات ها از بندي ساختمان دسته 4-3-2
 بندي ها، از نظر تعداد طبقات و نحوة قرارگيري بر زمين، در اين مبحث به صورت زير دسته ساختمان

  :شوند مي
  
  بندي كلي: دسته 4-3-2-1
  و  طبقه چهارو  سههاي  ساختمان -طبقه، ب دوو  يكهاي  ساختمان -آ

 23بيش از  با ارتفاع يها ساختمان -ت متر و 23ارتفاع تا  هطبق چهارهاي بيش از  ساختمان -پ
  .متر

  
  بندي جزئي:گروه 4-3-2-2
  طبقه:  دو و يك هاي ساختمان -آ

  و متصل؛ هاي رديفي ساختمان: 1گروه   
  منفصل؛هاي مجزا و  ساختمان :2گروه   
  .حياط مركزيهاي تركيبي با الگوي  ساختمان :3گروه   

  :طبقه هارچ و سههاي  ساختمان -ب
  و متصل؛ هاي رديفي ساختمان: 4گروه   
  منفصل. هاي مجزا و  ساختمان :5گروه   

  :متر ارتفاع 23تا  طبقه چهاربيش از  هاي ساختمان -پ
  و متصل؛ هاي رديفي ساختمان: 6گروه   

  مجزا و منفصل.هاي  ساختمان :7گروه 
  ي بلندها ساختمان -ت

  تفاعمتر ار 23ي بيش از ها ساختمان: 8گروه 
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  مقررات كلي  4- 4
  

  اهداف و انتظارات عملكردي 4-4-1
در اين قسمت، اهداف و انتظارات عملكردي مبحث الزامات عمومي ساختمان، بر پايه اهداف بيان 

 شود. الزامات كمي و مقررات ساختماني براي دستيابي مي بيان، به صورت كيفي 1- 1- 4شده در بند 
  شوند. مي ارائهمربوط  هاي قسمتدر عملكردي به اين اهداف 

  
  كاركرد مناسب و پايدار 4-4-1-1

ها تعيين  برداري از آن بهره ةمشخصات كالبدي ساختمان و فضاهاي آن بايد در تناسب با نوع و نحو
در طراحي و ساخت ساختمان برآورده  ،مبحثاز ديدگاه اين  شود. به اين منظور، انتظارات زير بايد

  شوند:
  ،آنفعاليت و استفاده از  برحسب نوع براي هر فضا مناسب درعايت حداقل ابعا -آ

تامين تعداد الزم و كافي از فضاهاي اصلي و جانبي بر اساس برآورد تعداد و تركيب جمعيت  -ب
  ،ها آناستفاده كننده و نيازهاي 

 ةهاي مختلف آن براي هم از قسمت برداري بهرهايمن به ساختمان و  و مناسب امكان دسترسي -پ
   ،است در نظر گرفته شده ي كهكنندگان تفادهاس

، ها ساختماناستقرار و همجواري  طراحي، هاي استفاده كننده، در امنيت افراد يا گروه تامين -ت
  ،ها آنفضاها و اجزا و عناصر 

  از آن. برداري بهرهي الزم كالبدي ساختمان بر اساس نوع و نحوه ها ويژگيتامين تجهيزات و ساير  - ث
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 هداشت و سالمت ب 4-4-1-2

سالمتي مردم تهديد شود و بايد در اين  بهداشت و ،برداري يا تخريب بنا نبايد در دورة ساخت، بهره
 افتادن منابع و چرخة حيات پيشگيري گردد. بنابراين الزم است انتظارات ها از آلودگي و به خطر دوره

  ورده شوند:آزير بر
  ية مناسب،برخورداري ساختمان از نورگيري و تهو -آ

  نفوذ نكردن رطوبت مزاحم به داخل ساختمان يا فضاها و اجزاء آن، -ب
هاي خطرناك  وجود نداشتن خطراتي مانند متصاعد شدن گازهاي سمي، ذرات يا گازها و تابش -پ

  يابي نادرست آن، بر اثر استفاده از مصالح يا جزئيات نامناسب در ساختمان يا مكان
  به وسيله ضايعات ساختماني و فاضالب. لوده نشدن آب يا خاكآ -ت
دريافتي توسط مردم در حدي كه از تهديد سالمتي  ةحفظ سطح نوفه يا سروصداي ناخواست - ث

ها فراهم  خواب مناسب براي آن گيري شده و امكان كار و فعاليت، استراحت و ها پيش  آن
  باشد.

  
  برداري ايمني در حين بهره 4-4-1-3

جزاء و عناصر آن بايد به صورتي طراحي و ساخته شوند كه در دوران ساخت يا ساختمان، تجهيزات و ا
تامين شود. لذا بايد شرايط زير فراهم  كنندگان و ساير افراد برداري، ايمني ساكنان يا استفاده بهره

 باشد:

و  گرفتگي بر اثر حوادثي مانند ليز خوردن، سقوط افراد يا اشياء، برخورد، برق  گونه احتمال خطر هيچ -آ
  آتش سوزي يا انفجار رخ ندهد. 

به  ي ساختمانحريق يا توسعة آتش و دود در انطباق با مبحث سوم مقررات ملّ ايجادامكان  -ب
مطابق مبحث ياد  و نجات ساكنين آن، اطفاء سوزي آتشصورت بروز  و دريابد  حداقل تقليل

  پذير باشد. امكان شده
ناه گرفتن در شرايط بروز سوانح يا جنگ، در انطباق با مبحث نجات يا پ فرار، امكان استتار، -پ

  فراهم باشد.براي افراد ي ساختمان، بيست و يكم مقررات ملّ
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  حفظ انرژي  4-4-1-4
نظرگرفتن شرايط اقليمي، محلي و  الزم است با رعايت تمهيداتي در طراحي و ساخت بنا، با در

گرمايي، تعويض هوا و تهوية  از ساختمان و تاسيساتبرداري  بهرهمصرفي در اقتصادي، مقدار انرژي 
  ي ساختمان، تا حد امكان پايين نگاه داشته شود.، در انطباق با مبحث نوزدهم مقررات ملّمطبوع

  
  يرانيا -اسالميهاي حفاظت از ارزش 4-4-1-5

- ميسالهاي ا ها و محيط زندگي بر پايه ارزش به منظور دستيابي به هويتي منسجم در ساختمان
و  طراحي و ساخته شوندها  اين ارزش پاسداري از در راستايبا تمهيدات الزم بايد بناها ، يرانيا

   فراهم نگردد.ها و محيط  در ساختمانها  اي براي تناقض با آن زمينه
  

در طراحي و  از جمله موارد زير ايراني -معماري اسالمي دار ريشه اصول ضروريست كه ،در اين راستا
  ا مورد توجه جدي قرار گيرند:ساخت بناه

  ، آوري مصالح و فن "آورد بودن و بوم خودبسندگي" -
  ، هاي غيرضروري به معناي دوري از افزوده "پرهيز از بيهودگي" -
   ،استو ا نيازهاي رفع اساس بر و مطلوب شكل به انساني هاي كه رعايت مقياس "واري مردم" -
  ،كندبيش از اصول ديگر تأثيرات مذهب را نمايان مي است وه به مفهوم حفظ حريم كه "درونگرايي" -
ترسيمي و هندسي  معين چارچوب رعايت به معناي ،بناها اصلي در طراحي ساختاركه  "نيارش"  -

  است،نگهدارنده بنا  و عناصر اصلي سازه
ممكـن  اي را  به مفهوم پيروي از نظام ابعادي معين كه بـه نحـوي توليـد انبـوه و حرفـه      "پيمون" -

  ،سازد مي
  

در گذشـته  كه به منظور تعيين و حفظ تناسب بـين اجـزاي بنـا     بودندضوابطي  اين اصول سرمنشا
يـابي بـه سـاير اهـداف و انتظـارات       عالوه بـر دسـت  الزم است در دوران معاصر نيز، و  شد رعايت مي

اين مبحـث مـدنظر    از ديدگاه ،انتظارات زيربه صورت  ها بازتاب عيني آن شده در اين قسمت،  تعيين
  قرارگيرند:

www.mirjalili.net



 چهارممبحث 

34 

 و جلوگيري از تداخل قلمروهاي كار و زندگي ي الزمها ها با رعايت حريم تامين امنيت معنوي انسان -آ
  .ها در طرح و اجراي ساختمان خصوصي و عمومي

هاي نهفته در محيط طبيعي و  معنوي جامعه و ساير ارزش هاي ديني و هماهنگي با ارزش -ب
طراحي  در ها و همچنين گيري فضاها و ساختمان ن شيوة استقرار و جهتتعييدر  ،مصنوعي

  ها. بنانماي ارتفاع و  ،حجم
، به صورتي كه عالوه بر ها طراحي و ساخت ساختمان ها در انسانمنزلت و شان  در نظر گرفتن -پ

يت ، هيچ فردي براي فعالالزمكفايت امكانات ساختماني براي تامين ايمني، بهداشت و سالمت 
  .، به كمك جسمي ديگران نياز نداشته باشدها در آن و زندگي مستقل

، به ويژه هاي جسمي متفاوت اقشار و افراد با توانايي تمام برداري رعايت عدالت در امكان بهره -ت
  .از فضاها و بناهاي عمومي جانبازان، افراد معلول و سالمندان،

ها از كل  سطح و حجم فضاها و سهم آن ها، اندازهرعايت اعتدال در تعيين  پرهيز از اسراف و -ث
 هاي نياز حداقل با از يك سوبه نحوي كه  كننده با توجه به انتظارات اقشار استفاده ،ساختمان

و از سوي  نشود ساختمان و فضاهادر  احساس كاستي و تنگنا متناسب بوده و موجب آنان
  .گردد ها جلوگيري ديگر از اسراف و اتالف منابع و سرمايه

 تامين انتظاراتيبا  هاي معاصر، در طراحي و ساخت ساختمان تجارب معماري بومي گيري از بهره -ج
، هاي زندگي جامعه ، هماهنگي با فرهنگ و سنتو شرايط محيطي مانند همسازي با اقليم

  .يو كاربرد مواد و مصالح بوم هاي ساختمان با نوع و مقياس كاركرد آن خواني حجم و اندازه هم
، ها ايراني در طراحي ساختمان -معماري اسالمي بصري و نمادهايو اعتالي مظاهر  كارگيري به -چ

  .هاي ساختماني ها و حجم شكل عناصر، به ويژه در كاربرد هندسه، رنگ،
  ها.  هاي فني جامعه در طراحي ساختمان ها و قابليت نشان دادن توانايي -ح
بيني تمهيدات الزم براي  پيشبا  ،تنوع يا چندمنظوره از فضاهااختيار كافي در استفادة م تامين -خ

  . ها آنپذيري فعاليت در  انعطاف
تامين جلوة بصري مناسب براي از طريق  ،نمايش آباداني و نشاط الزم و در شان جامعه -د

  ها. ها بسته به نوع استفاده و موقعيت آن ساختمان
  ها در شهر. ينات، بر حسب نوع استفاده و جايگاه ساختمانها و تزئ رعايت تعادل در كاربرد پيرايه -ذ
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آسايش،  وارد شدن خدشه بهها به منظور جلوگيري از  كنترل حجم، ارتفاع و نماي ساختمان -ر
  .و محيط پيرامون ي ديگرها ساختمان كنندگان يا ساكنان استفادهحقوق بهداشت و ساير 

كيفيت قابل قبول در طول عمر مفيد آن و  حفظ دوام و هدفطراحي و اجراي ساختمان با  -ز
و ساير كنندگان  استفاده ،سالمت و ايمني ساكنان ها بر اثر آن هايي كه جلوگيري از استهالك

  .افتدميبه خطر  مردم
  
  ها ارتفاع و مساحت مجاز ساختمان 4-4-2
  كليات 4-4-2-1
ها از  جاز ساختماندر مورد حداكثر مساحت و ارتفاع م قسمترعايت مقررات اين  2-1-1- 4-4

شهري مصوب،  ه و عمرانتوسع  لحاظ تامين اهداف اين مبحث الزاميست. چنانچه در هر طرح
باشد، آن مقادير در حوزة طرح مذكور  هاي بيشتري براي ارتفاع و مساحت تعيين شده  محدوديت

  گيرد. مالك عمل قرار مي
 بامسط كف معبر مجاور تا متوسط ارتفاع تراز متوفاصلة قائم  ،ساختمان مبناي محاسبة ارتفاع    

  .استهاي مسطح    بام در الزامي پناه دار و يا باالترين نقطه جان شيب
مورد بنا بايد طبق ضوابط هاي  و اندازه ارتفاعهاي تاريخي مصوب، محدوديت  در بافت 2-1-2- 4-4

  .در نظر گرفته شودگردشگري  صنايع دستي و سازمان ميراث فرهنگي،تأييد 
  
  محدوديت كلي مساحت و ارتفاع 4-4-2-2
  هاي ساختماني ارتفاع مجاز گروه 2-2-1- 4-4

مطابق  مبحثاز نظر اين  ،ها آن هاي ساختماني بر حسب تعداد طبقات حداكثر ارتفاع مجاز گروه
 يا  شرايط خاص اقليمي و يا نوع تصرف به دليلكه  مگر آن ،است شده در اين قسمت مقادير تعيين

توسعه و عمران شهري مصوب هاي  ها در طرح ، مقادير ديگري براي ارتفاع مجاز ساختمانناب ساختار
  . ها تعيين شده باشد يا در مقررات اختصاصي تصرف

دار يا  مبناي محاسبة ارتفاع ساختمان، تراز متوسط كف معبر مجاور، تا متوسط ارتفاع بام شيب     
  است. هاي مسطح  پناه در بام باالترين نقطة جان
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هاي داراي زيرزمين با  در ساختمان طبقه)،يك (در حالت  3 و 2، 1هاي ساختماني  گروه در -آ
  .متر 10/4هاي فاقد آن  متر و در ساختمان 30/5 ،پنجره نورگير از نما

هاي داراي زيرزمين با  در ساختمان طبقه)، دو در حالت( 3 و 2، 1هاي ساختماني  گروه در      
  . متر 30/7هاي فاقد آن  متر و در ساختمان 50/8 ،ز نماپنجره نورگير ا

هاي داراي زيرزمين با پنجره  در ساختمان )،طبقه (در حالت سه 5و  4هاي ساختماني  گروهدر  -ب
  . متر 50/10 حداكثر هاي فاقد آن متر و در ساختمان 70/11حداكثر  ،نورگير از نما

هاي داراي زيرزمين با  در ساختمان )،طبقه چهار در حالت( 5و  4هاي ساختماني  گروهدر       
  . متر 70/13 حداكثر هاي فاقد آن متر و در ساختمان 90/14حداكثر  ،پنجره نورگير از نما

بيش با ارتفاع ( 8 گروه متر) و 23 ارتفاعهفت طبقه يا تا  پنج تا( 7و  6هاي ساختماني  گروهدر  -پ
   و ساير ضوابط و مقررات قانوني. سب تعداد طبقات، به تنامتر) 23بيش از از هفت طبقه يا 

  
   هاي تصرف ارتفاع و مساحت مجاز بر اساس گروه 4-4-2-2-2

ها بايد بر اساس نوع ساختار و وضعيت استقرار ساختمان در زمين با  ارتفاع و مساحت تصرف
نطبق هاي تصرف، م شده در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان براي گروه هاي تعيين محدوديت

  باشد. 
به  مورد نياز سطح تصرف ساختمان، بخشي از ساختمان يا فضا، بر پايههاي مساحت محدوديت    

تعيين شده است،  ي ساختماندر مبحث سوم مقررات ملّ كه تصرف)، سطح (واحد ازاي هر نفر
  گردد.  محاسبه مي

  
  افزايش مجاز ارتفاع و مساحت 4-4-2-3
در بند  هاي ساختماني گروه براي تفاع بيش از حدود تعيين شدهدر صورت افزايش ار 2-3-1- 4-4
   منظور الزاميست. بدين و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان دريافت مجوز از شهرداري ،1- 2- 2- 4- 4
ها بيش از حداكثر مجاز تعيين شده در بند  افزايش تعداد طبقات و مساحت ساختمان 2-3-2- 4-4
ي ساختمان شده در مبحث سوم مقررات ملّ كه با شرايط تعيين مجاز نيست، مگر آن 4-4-2-2-2

  ها انطباق يابد. در برخي تصرف ها آنبراي افزايش مجاز 
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  ها طبقه  مساحت ميان 4-4-2-4
ها در صورت انطباق با تمام شرايط زير جزو اتاق يا فضاي زيرين خود محسوب شده و  طبقه ميان

هايي  طبقه  تاق يا فضا قابل محاسبه است. چنين ميانمساحت آن به عنوان بخشي از مساحت آن ا
  نبايد در احتساب تعداد طبقات مجاز ساختمان منظور شوند:

فضا  شده براي يك اتاق يا با حداقل الزامات تعيين به تنهايي طبقه ميانو مساحت  ، ارتفاعها اندازه -آ
   .فضاي مرتبط با آن منطبق باشد با تصرف

ي ساختمان از جمله براي ن شده در اين مبحث و ساير مباحث مقررات ملّساير الزامات تعيي -ب
  .رعايت شده باشد  آننورگيري، تهويه، ايمني، بهداشت، گرمايش و سرمايش مناسب در 

طبقه از يك سوم مساحت طبقه زيرين آن يا مقادير تعيين شده در مقررات يا  مساحت ميان -پ
  .ها بيشتر نباشد ضوابط اختصاصي تصرف

طبقه با الزامات مذكور، جزو اتاق يا فضاي مربوط به حساب  صورت عدم انطباق مشخصات ميان در 
يي در نظر گرفته شوند كه با مجموعة ها تصرفنيامده و بايد هر دو به عنوان فضاهايي مستقل تحت 

  انطباق دارند.  تصرف الزامات آن
  
  مساحت طبقات زيرزمين 4-4-2-5
با الزامات انطباق  به عنوان فضاي اقامت يا اشتغال در زيرزميناده از استفدر صورت  1- 2-5- 4-4

 جزو مساحت  مساحت آنتوسعه و عمران شهري، مصوب هاي  و ضوابط طرح 4-2-5-4قسمت 
  شود.  ساختمان محسوب مي درتصرف مورد نظر 

، چنانچه 1-5-2-4-4بند  شرايطدر صورت عدم انطباق مشخصات زيرزمين با  2- 2-5- 4-4
شده در مبحث سوم مقررات  هاي تعيين ها با الزامات و محدوديت ساحت و ساير مشخصات زيرزمينم
ها براي اقامت  مجاز بوده ولي نبايد از آن از نظر اين مقررات ها منطبق باشد، ايجاد آن ي ساختمانملّ

تمان زمين در محاسبة مساحت مجاز كل ساخ مساحت زير و اشتغال استفاده نمود. در اين حالت
هاي توسعة شهري و ساير ضوابط شهرسازي مصوب، محدوديت  كه در طرح شود، مگر آن منظور نمي

در  ها ها تعيين شده باشد كه در اين حالت، آن محدوديت بيشتري براي سطح اشغال و مساحت زيرزمين
  هاي مذكور مالك عمل خواهد بود. حوزة طرح
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  ن الزامات كلي ساخت و قرارگيري ساختما 4-4-3
هايي مجاز است كه از شبكة رفت و آمد عمومي قابل  ساختمان در زمين ساخت 4-4-3-1

توسعه و  مصوب يها طرحي ساختمان و و با ساير الزامات و شرايط مندرج در مقررات ملّ دسترس
  د. نباش براي محل ساخت بنا منطبق شهري عمران

  
ساختمان  ساخت ،ل دسترس هستندهاي پياده قاب هايي كه فقط توسط راه در زمين 4-4-3-2

عالوه بر امكان انطباق با مقررات خاص  صورتي مجاز است كه و در 3تا  1ي ها گروهمحدود به 
   باشد. امكان پذير نيز براي آن امدادرساني و اطفاي حريق تصرف مورد نظر،

  
يد طبق با ساختمان و نحوة استقرار آن در زمين ساخت هاي تاريخي مصوب، در بافت 4-4-3-3

  گردشگري باشد. صنايع دستي و سازمان ميراث فرهنگي،مورد تأييد ضوابط 
  
 د كه امكان اتصال به شبكة آبنمودرخواست  توان پروانة ساختمان هايي مي براي زمين 4-4-3-4

در مناطقي كه شبكة آب بهداشتي و يا شبكة برق هنوز احداث  د.نو شبكه برق داشته باش بهداشتي
توان پروانة ساختماني درخواست نمود مشروط  نا به تشخيص مراجع صدور پروانه مينشده باشد، ب

مقامات قانوني مسئول رسانده  تأييدكننده نحوة تامين آب بهداشتي و برق را به  كه درخواست بر آن
ها در مهلت  نسبت به اتصال به آن ،و متعهد شود كه به محض احداث شبكة آب بهداشتي و يا برق

  ه اقدام نمايد.تعيين شد
  
عوارض طبيعي از جمله جنگل، دريا،  در حاشيه ساخت و ساز هاي مصوب رعايت حريم 4-4-3-5

خطوط انتقال برق، گاز،  همچنينها،  مسيل، نهرها ها، ، رودخانهها چشمه پارك حفاظت شده ملي،
هاي  روهگ تمامبراي  مشابه،تجهيزات تاسيسات و و ساير  هاي برون شهري ، جادهنفت، قنوات

حداقل  منظور وجود نداشته باشد، بايد در صورتي كه حريم مصوب بدين ساختماني الزامي است.
  .رعايت شود يا تاسيسات و تجهيزات بين ساختمان و اين اراضيمتر  30فاصله 
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 و عمران توسعه مصوب هاي رعايت ضوابط طرحدر ساخت و قرارگيري ساختمان،  4-4-3-6
پاكت حجمي بنا،  بسته يا ،جانمايي ساختمان بر زميندر رابطه با  تمانو ساير مقررات ساخ شهري

شده با توجه به شرايط اقليمي در انطباق با  گيري تعيين جهت و زير بناي مجاز ،تراكم ساختماني
  ي ساختمان الزامي است.مبحث نوزدهم مقررات ملّ

  
  :اي باشد كهگونه به مشخصات بر و كف زمين بايد 4-4-3-7
و در جهت  متناسب در موقعيت مورد نظر ها و منظر شهري ها، محله نانماي كلي خياب با -آ

  باشد؛ پيشگيري از ايجاد يا گسترش ناهماهنگي در سيماي شهري
  گيرد؛ زمين همسايه قرار و دسترسارتفاع كف زمين در هماهنگي با ارتفاع خيابان  -ب
كنندگان از ساختمان فراهم  ان و استفادهامكان دسترسي مناسب و عادالنه براي تمام متصرف -پ

 گردد؛

  جلوگيري شود.نامتعارف برداري و خاكريزي  از خاك -ت
  

بر  ها و يا ساير مراجع صدور پروانة ساختمان، كف و لزوم اصالح آن با تأييد شهرداري و تعيين بر
  د بود. ي ساختمان خواهشهري مصوب و با رعايت مقررات ملّ ه و عمرانهاي توسع اساس طرح

 

به منظور جلوگيري از اتالف انرژي و همچنين ايجاد آسايش براي متصرفان ساختمان،  4-4-3-8
ها، هماهنگي الزم بين مهندس معمار و  الزم است در تعيين محل درزهاي انقطاع در ساختمان

  طراح سازة بنا صورت گيرد. 
  
  ها و فضاها ها، تصرف الزامات همجواري ساختمان 4-4-4
هاي  هاي داراي تصرف ساختمان ايجادهاي مختلف در يك ساختمان يا  قرارگيري تصرف 4-4-4-1

بايد عالوه بر انطباق با اين مقررات و ساير يك كاربري زمين واحد، در  مختلف در مجاورت يكديگر
 شهري ه و عمرانتوسعمصوب هاي  در طرح بيني شده ي ساختمان، با ضوابط پيشمباحث مقررات ملّ

  .طبق باشدمن نيز
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ها در ساختمان بايد به نحوي صورت گيرد كه مسأله اشراف و ديد از  همجواري تصرف 4-4-4-2
بازشوهاي پنجره يا درهاي  سطوح نورگذر و هاي مسكوني، از طريق هاي ديگر به تصرف  تصرف
  ) به حداقل تقليل يابد.الزامات فضاهاي باز( 8-5-4 قسمت با رعايت ضوابط مندرج در ،ورودي

  
طرح  هاي مجاز در هاي مختلف در هر تصرف و همجواري تصرف نحوه قرارگيري فضا 4-4-4-3

در صورت عدم مغايرت با مفاد اين مقررات و  به تشخيص طراح معمار و معماري يك ساختمان،
 ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان با تأييد شهرداري ي ساختمان،ساير مباحث مقررات ملّ

  .ودش تعيين مي
  
درصورت  تنها كاركرد ديگر، با يا واحد تصرفي به فضا يا واحد تصرف تغيير يك فضا 4-4-4-4

دادن  و انطباق مجاور هاي يا تصرف دسترسي و كاركرد فضاهاايمني، عدم ايجاد اختالل در 
ي فضاي ساختمان براي مقررات ملّ مباحث شده در  تعيينبا الزامات  فضا و ساختمان آن مشخصات

  . مجاز است و ساختمان آن يدجد
  
  الزامات شكل، حجم و نماي ساختمان  4-4-5

هاي مناسب ايمن،  بايد با مصالح و روشنمايان و قابل ديدن ساختمان  خارجي تمام سطوح
   مقررات اين قسمت نماسازي شود. با رعايت وبهداشتي و بادوام 

  
و تاسيسات و  رنگ، مقياس، مصالحشود كه شكل،  و اجرا ساختمان بايد طوري طراحي 4-4-5-1

، از نظر رعايت الزامات ساختمانتناسبات حجم  و همچنين آن، تمام سطوح نمايانساير الحاقات 
باز  ها، فضاهاي نيمه آمدگي ها، پيش هاي نورگذر و پنجره ، اندازه و شكل جدارهآن مربوط به ارتفاع

توسعه و عمران شهري منطبق و بسته مصوب ابط ي ساختمان و ضوو.... با مقررات ملّ، ها مانند بالكن
  هماهنگ باشد. هاي همجوار و ساختمان با محيط اطرافموقعيت قرارگيري آن،  نوع تصرف و به
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 جزئيات نمايان ساير و حجم و نما صورتي باشد كهه ها بايد ب طراحي و اجراي ساختمان 4-4-5-2
هاي ارزشمند  مظاهر فرهنگي، طبيعي و ويژگي ،خيابان، محلههويت و موقعيت  در تناسب با ها آن

مورد انتظار در موقعيت و كاربري مورد نظر، مشخصات بصري سيماي شهري از جمله محيط 
  .باشداندازها و عوارض طبيعي و شرايط اقليمي و جغرافيايي  هاي موجود شاخص، چشم ساختمان

  
ها و  بزرگراه همجوارهاي  اختماناي س در نماهاي شيشه هاي بازتابي استفاده از شيشه 4-4-5-3

مشروط به عدم مغايرت با ساير مفاد اين مقررات و عدم مزاحمت هاي اصلي عبوري شهر،  شريان
  .بصري يا درخشندگي مزاحم براي رانندگان است

  
 يا تمهيدات اي، درنظرگرفتن تجهيزات هاي داراي نماي شيشه در تمام ساختمان 4-4-5-4

اي كه در نما و حجم ساختمان تاثير نامطلوب  گونه به ز جبهه بيرونيمناسب جهت نظافت نما ا
  الزامي است. نگذارد،

  
مباحث مقررات ملي  ها و ضخامت شيشه بايد مطابق با انتخاب نوع، تعداد اليه 4-4-5-5

  ي ايران صورت پذيرد.استانداردهاي ملّ ساختمان و
  
ممنوع  مشرف به معابر هاي مسكوني تماندر ساخ هاي پيوست استفاده از نماهاي شيشه 4-4-5-6

  است.
  
اي پيوسته، رعايت  ، داراي نماي شيشه8و  7 ،6ي ها گروهي غير مسكوني ها ساختماندر  4-4-5-7

  محدودة زمين الزامي است. حد تا  اي پيوسته ي شيشهنما خط متر بين 00/2حداقل  افقي فاصله
  
كه  مترمربع 50/1متر و مساحت بيش از  90/0اي با عرض بيش از  سطوح شيشه تمام 4-4-5-8
  ، بايد از شيشة ايمن و غير ريزنده باشند. قرار دارند فضاي باز و معبر تمجاور در
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يا ساختارهاي به سازه اي،  هاي سازه نامه بدون مغايرت با مقررات و آيين مصالح نما بايد 4-4-5-9
  جدا شدن و فرو ريختن نما به وجود نيايد. خطر تا  باشد داشته ساختمان اتصال كافي و مناسباصلي 

  
نماي ساختمان  و گذاري، نصب هرگونه تابلو، تبليغ و آگهي بر سطح خارجي عالمت 4-4-5-10

  ي ساختمان است.مبحث بيستم مقررات ملّ الزاماتتابع 
  
ساخته شود كه تمام سطوح  هايي با مصالح و روش ساختمان بايد به نحوي طراحي و 4-4-5-11

در  مصالح ساختماني، يملّ استانداردهايالزامات مبحث پنجم و آن ضمن انطباق با جي و نماي خار
برابر عوامل جوي متعارف در منطقه اقليمي و جغرافيايي مورد نظر، مانند يخبندان، كج باران، تابش 

يرات آفتاب، هوازدگي و نفوذ گازهاي مضر مقاومت كافي داشته باشد و با عمليات نگهداري و تعم
  الزم، دوام و كارآيي آن حفظ شود.

  
  هاي ساختمان آمدگي الزامات پيش 4-4-6
  در معابر عمومي  آمدگي پيش 4-4-6-1

شـده در    هـاي گفتـه   با در نظر داشتن محـدوديت ، در معابر عمومي ساختمان هاي مجاز  آمدگي پيش
  :استبه شرح زير  از نظر اين مقررات ،4-6-4-4 قسمت

در معـابر   متـر  80/0حـداكثر   عمقبه ها از خط مرز مالكيت،  قات يا بخشي از آنطب آمدگي پيش -آ
ة كـف  بـاالترين نقطـ  از  آمـدگي  پيشكه حد زيرين  يدر صورت، متر 20تا  12عمومي با پهناي 

متـر   80/0رو حـداقل   آن از لبه سـواره   آمدگي متر ارتفاع داشته و حد پيش 50/3معبر حداقل 
  فاصلة افقي داشته باشد.

در معابر  متر 2/1حداكثر  عمقبه ها از خط مرز مالكيت،  طبقات يا بخشي از آن آمدگي پيش -ب
  .آمتر، با رعايت ساير شرايط بند  20عمومي با پهناي بيش از 

كه  ي، در صورت  متر 80/0 عمق حداكثربه  از حد ساختمان،بام  گير يا باران سايبان آمدگي پيش -پ
 آن  آمدگي متر ارتفاع داشته و حد پيش 50/3ة كف معبر حداقل نقط باالترينحد زيرين آن از 

   متر فاصلة افقي داشته باشد. 80/0رو حداقل  از لبه سواره
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 مشروط به ،احداث شود ها و معابر فرعي ها بر روي كوچه بين ساختمان كه ساباط و پل هوائي -ت
ارتفاع حداقل  در صورتي كه و نها و ساير مراجع صدور پروانة ساختما شهردارياخذ مجوز از 

  .رعايت شده باشد از معبر متر 50/3
هاي  تابلوها و ساير عناصر الحاقي به ساختمان منطبق با مبحث بيستم و ساير ضوابط طرح -ث

لبة جدول  متر با 80/0بيشتر از  ها آنلبة خارجي كه  شهري مشروط بر آن ه وعمرانتوسع
   رو فاصلة افقي داشته باشد. سواره

، پله يا شيبراه هاي آب باران ستون چسبيده به ديوار، قرنيزها، لوله پنجره، نيم درگاهي و لبة كف -ج
متر از كف معبر مجاور باشند،  50/3و ديگر عناصر ساختماني كه در ارتفاع كمتر از ورودي 

  متر در معبر عمومي پيش آمدگي داشته باشند.  10/0بيش از  نبايد
د، ضمن لزوم نشو سمت بيرون و معبر عمومي باز ميهائي كه به  تصرفو  ها ساختمان درهاي -چ

  وارد حريم معبر شوند. متر 10/0نصب عاليم احتياط، نبايد در حالت باز بيش از 
  
  در داخل محدودة مالكيت  آمدگي پيش 4-4-6-2

 هاي در نظر داشتن محدوديتبا ، هاي مجاز ساختمان در داخل محدودة مالكيت آمدگي پيش
  به شرح زير است: از نظر اين مقررات، 4-6-4-4قسمتشده در   گفته

كه لبة بيروني  ها از لبة خارجي طبقة زيرين مشروط بر آن آمدگي طبقات يا بخشي از آن پيش -آ
ها در داخل حدود سطح اشغال مجاز اعالم شده توسط شهرداري يا ساير مراجع صدور  آن

  متر باشد. 70/2زمين حداقل ة كف باالترين نقطن آن از پروانه قرار گيرد و ارتفاع حد زيري
كه  يمتر، در صورت 80/0 عمق حداكثربه  از حد ساختمانبام گير  سايبان يا باران آمدگي پيش -ب

 آن  آمدگي متر ارتفاع داشته و حد پيش 70/2حداقل  زمينة كف باالترين نقطحد زيرين آن از 
  متر فاصلة افقي داشته باشد. 80/0حداقل  محدودة زمين مجاوراز لبه 

   
  آمدگي زيرزمين پيش 4-4-6-3
بر عمومي امع در در خارج از محدودة مالكيت و ساختمان زيرزمين  آمدگي پيش 3-1- 6- 4-4

  ممنوع است.
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و خارج از سطح اشغال  در حدود داخلي ملك تعبية مجراهاي خارجي نور و هوا 3-2- 6- 4-4
 و در صورتي ها و ساير مراجع صدور پروانة ساختمان شهرداري اخذ مجوز از مشروط به ،شده تعيين

  و الزامات قسمت دنگيرنبراي مقاصدي غير از تأمين نور و هوا مورد استفاده قرار كه  مجاز است
هايي در زيرزمين كه نياز به نور و  بسته به فضا اين مجراها ها رعايت شده باشد. در آن 5-9-2- 4 

نبايد جزئي از مساحت  ها آنكف  و بنا ادامه يابند هاي آزاد جبهه در كنار توانند  تهويه دارند، مي
  زيرزمين محاسبه شود.

آمدگي زيرزمين به عنوان بخشي از ساختمان در داخل مرز مالكيت و خارج از  پيش 3-3- 6- 4-4
ابط محدودة اشغال اعالم شده توسط شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه مشروط به انطباق با ضو

بايد   آمدگي پيشاست. اين  مراجع ياد شده اخذ مجوز از شهري و ه و عمرانهاي مصوب توسع طرح
  تابع الزامات زير باشد:

تراز روي سقف آن بيشتر از باالترين تراز مجاز براي محوطة ساختمان نباشد و باعث اختالل در  -آ
ها و  راف آن و ساختمانعملكرد، نورگيري و ساير الزامات فضاهاي ساختمان، محوطة اط

  هاي همجوار نشود. زمين
آالت و تجهيزات امدادرساني  كه از سقف آن براي عبور وسايل نقليه و به ويژه ماشين در صورتي -ب

ها را در حين تردد يا عمليات  استفاده شود، بايد مقاومت مكانيكي الزم براي تحمل وزن آن
  امداد داشته و دچار نشست يا ريزش نشود.

بام ساختمان رعايت  مشابهدر سقف آن الزامات عايقكاري رطوبتي و هدايت و دفع نزوالت جوي  -پ
  شده باشد.

آمدگي زيرزمين به نحوي موجب تغيير مشخصات فضاي باز، محوطه و ساختمان نشود كه  پيش -ت
يزات ها مانند سرانة فضاي سبز و ساير تجه الزامات مربوط به آن باعث اختالل در تامين حداقل

  .گرددو همچنين پايداري و ايمني ساختمان در محوطه  الزامي
  
  ها  آمدگي پيش  حدوديتم 4-4-6-4
محدود يا  موارد زير در است شده   هائي كه در اين مقررات مجاز اعالم  آمدگي پيش 1- 4- 6- 4-4

  :شود ميممنوع 
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ه و توسع مصوب هاي طرح ضوابط شده در هاي تعيين كه با ساير الزامات يا محدوديت در صورتي -آ
ها  آمدگي براي پيشي ساختمان حث ششم و هشتم مقررات ملّامب مقرراتشهري و  عمران

  .مغايرت داشته باشد
 مراجع قانوني مسئول هاي ديگري توسط كه براي تامين منافع عمومي، محدوديت در صورتي -ب

  تعيين شده باشد.
ها مجاز  متر و در معابر موسوم به بزرگراه 12از آمدگي در معابر با پهناي كمتر  پيش 2- 4- 6- 4-4

كه در طرح توسعه و عمران شهري يا ضوابط شهرسازي مصوب براي شهر يا  ، مگر آننيست
  اي ديگر تعيين شده باشد. گونه آمدگي، به اي، ضمن رعايت ساير الزامات پيش منطقه

  آمدگي جداره خارجي پيشتأسيساتي نبايد در كشي  و كانال كشي گونه لوله هيچ 3- 4- 6- 4-4
  تعبيه شود. طبقات و بام

هاي كوچك محصور (پاسيوها) كه  هيچ قسمت از ساختمان نبايد به داخل حياط 4- 4- 6- 4-4
  آمدگي داشته باشد. شوند، پيش براي نورگيري و تهوية فضاهاي ساختمان تعبيه مي
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  ها الزامات عمومي فضاهاي ساختمان 5- 4
  

 هاي ورود، خروج، ارتباط و دسترس  فضا 4-5-1

  الزامات كلي 4-5-1-1
هاي فضاهاي ارتباط و دسترس نبايد در  پهناي الزامي بيان شده براي تمام قسمت 1-1-1- 4-5

  جهت خروج از واحد تصرف يا ساختمان كاهش يابد.
ها يا فضاهاي ديگر  سترس اصلي ساختمان نبايد از درون اتاقمسيرهاي ارتباط و د 1-1-2- 4-5

تواند از اتاقي براي كنترل رفت و آمد عبور  هاي اداري يا مراقبتي كه مي عبور كند، مگر در تصرف
  .كه با الزامات اين مسيرها انطباق داشته باشد مشروط بر آن نمايد
اند و همان  ساخته شده راهروهاطابق با الزامات هاي پذيرش، كه م هاي انتظار، سرسراها، يا اتاق اتاق

  توان در مسير ارتباط و دسترس اصلي قرار داد.سطح الزامات در آنها تأمين شده است را مي
هاي خروج مطابق مبحث  عالوه بر الزامات تعيين شده در اين قسمت، بايد الزامات راه 1-1-3- 4-5

  ي ساختمان نيز رعايت شود.سوم مقررات ملّ
  
  هاي دسترس و خروج قابل قبول راه 4-5-1-2

برداران و متصرفان آن قابل دسترس بوده و از هر نقطه از  هر ساختمان بايد همواره براي همة بهره
هاي قابل استفادة افراد، مسيرهاي پيوسته، ايمن و بدون مانع تا فضاي باز امن يا  بنا شامل زيرزمين

ي ساختمان فراهم باشد. مسير يا مسيرهاي دسترس و معبر عمومي مطابق مبحث سوم مقررات ملّ
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ها يا  هاي تقسيم، درها و ايوان ها، راهروها، هال راه ها، شيب خروج شامل فضاهاي ورودي، پلكان
  است كه بايد با ساير ضوابط اين قسمت انطباق داشته باشند. هاي بيروني بالكن

  
  ساختمانهاي ورودي  فضا 4-5-1-3

ا بايد پس از در ورودي اصلي فضاي ورودي مناسب مطابق شرايط زير وجود ه در تمام ساختمان
  داشته باشد:

در صورت وجود پله يا هر اختالف سطح يا ديوار در مقابل در ورودي اصلي، بايد  1-3-1- 4-5
  متر از آن فاصله داشته باشد. 40/1حداقل 

داراي سطح وجود داشته و  چند نفر ايستادنامكان فضاي ورودي ساختمان بايد در  1-3-2- 4-5
  .متر باشد 40/1 × 40/1 حداقل آزاد و بدون مانعي برابر با

  شده نبايد از موارد زير كمتر باشد:  ارتفاع زير سقف از كف تمام ،در فضاي ورودي 1-3-3- 4-5
 درصد سطح فضا. 50متر در بيشتر از  1/2حداقل -

  سطح فضا. باقي صددر 50متر به صورت موضعي يا محدود در  05/2حداقل -
 

  راهروها  4-5-1-4
كه در مسير   پهناي مفيد آزاد و بدون مانع فضاي راهروهاي ارتباطي داخل ساختمان 1- 1-4- 4-5

ي كه آن راهرو برداران بر اساس نوع تصرف و برآورد تعداد متصرفان يا بهرهدسترس وخروج قراردارند 
 متر كمتر باشد. 40/1ا در هر صورت نبايد از ام شود. محاسبه مي هاست، مسير دسترس يا خروج آن

يا مبلمان براي نشستن يا نگهباني و  هر وسيلة مجازشده براي نصب  بيني مكان و اندازة پيش
ها پهناي مفيد راهرو به كمتر از حداقل پهناي  اي باشد كه پس از نصب آن گونه ، بايد بهپذيرش

  الزامي فوق كاهش نيابد. 
الزامي  براي افراد معلولها  كه قابل دسترس بودن آن تصرفواحدهاي ا داخل ها ي ساختمان در    

خروج قرار داشته باشد، حداقل پهناي  نيست، اگر راهروي ارتباطي در راستاي مسير دسترس و
اي ديگر  كه در مقررات اختصاصي تصرفي به گونه ، مگر آناست متر 10/1مفيد و بدون مانع آن 

  . تعيين شده باشد
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كشي و  راهروهايي كه فقط براي دسترسي به تجهيزات برقي، مكانيكي يا لوله 2- 1-4- 4-5
  متر پهنا داشته باشند. سانتي 60شود بايد حداقل  برداري از آن، استفاده مي بهره

كه قابل  نفر يا كمتر 50تصرف  باربا  مستقيم حداقل پهناي الزامي راهروهاي 3- 1-4- 4-5
  متر است. 9/0د معلول الزامي نباشد، ها براي افرا دسترس بودن آن

  ارتفاع راهروها بايد با ارتفاع الزامي فضاي ورودي انطباق داشته باشد. 4- 1-4- 4-5
  
  درهاي ورودي اصلي  4-5-1-5

شود بايد  هر در كه به عنوان در ورودي اصلي و يا خروج الزامي ساختمان يا واحد تصرف طراحي مي
ها)، با الزامات اين بخش نيز  پنجره (نصب و اجراي درها و 6-9-4عالوه بر رعايت الزامات قسمت 

  مطابقت داشته باشد.
گيرند بايد عالوه بر مطابقت با  هاي تصرف كه در دوربندهاي خروج قرار مي درهاي اصلي واحد    

ضوابط اين قسمت، با رعايت ساير ضوابط مربوط به دوربندهاي خروج از جمله استفاده از درهاي 
ي ساختمان طراحي، شو الزامي مندرج در مبحث سوم مقررات ملّ شو يا خودكاربسته تهخودبس

  ساخته و نصب شوند.
متر و ارتفاع مفيد  سانتي 90اصلي بايد از نوع لواليي با پهناي مفيد حداقل  "در" 1- 1-5- 4-5

شده  يناي ديگر تعي گونه مگر آنكه در مقررات اختصاصي تصرفي به سانتي متر باشد 205حداقل 
روند، بايد در هنگام بازشدن كار مي وسط كه به عنوان در اصلي به وادار. درهاي دولنگة بدون باشد

در نبايد از   سانتيمتر پهناي مفيد بدون مانع داشته باشند. پهناي هر لنگه 80لنگة فعال، حداقل 
  متر بيشتر باشد.  20/1

يد بلندي قد راه را به صورت موضعي به كمتر كننده يا تنظيم كنندة حركت درها نبا وسايل متوقف
  .متر كاهش دهند  95/1از 
بايد موافق جهت   تمام درهاي واقع در مسيرهاي دسترس و خروج در موارد زير، 2- 1-5- 4-5

  خروج بچرخند:
  هاي خروج. درهاي واقع در دوربند -آ

  درهاي واقع در فضاهاي پرخطر. -ب
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  نفر و بيشتر. 50تصرف ها و فضاهاي با بار  درهاي اتاق -پ
(با متر   18/0يك از ابعاد الزامي پاگرد را بيش از  در اين حالت درها در حالت كامالً باز نبايد هيچ

  آمدگي دستگيرة در) كاهش دهند. احتساب پيش
نفر يا بيشتر است و يا ساختمان  50زماني كه بار تصرف يا تعداد استفاده كنندگان از پاگرد پله     

ي ساختمان، مترمربع ناخالص يا بيشتر است، مطابق مبحث سوم مقررات ملّ 930ساحت داراي م
اين درها در هيچ موقعيتي طي بازشدن نبايد اندازة پاگرد را به كمتر از نصف اندازة الزامي كاهش 

  دهند. 
جاز در موارد زير استفاده از انواع درهاي غير لواليي براي درهاي واقع در مسير دسترس و خروج م

  است:
  يا كمتر. نفر 10هاي خصوصي، فضاهاي اداري، كارخانه و انبارها با بار تصرف  در پاركينگ .1
  شوند. )، كه به عنوان محل بازداشت استفاده مي3-هاي گروه (د در تصرف .2
  ).4-در واحد مسكوني تكي در تصرف (م .3
  هاي گروه (خ). ها به غير از تصرف درهاي گردان مجاز در تمام تصرف .4
  هاي گروه (خ)، ي كشويي افقي مجاز به غير از تصرفدرها .5
  درهاي برقي مجاز. .6
در هر طرف در اصلي، بايد يك كف يا پاگرد وجود داشته باشد. تراز سطح اين كف يا  3- 1-5- 4-5

  پاگرد بايد در هر دو سمت در يكسان باشد. 
تر  متر پايين ميلي 20از كف يا پاگرد واقع در مسير دسترس و يا خروج الزامي اصلي نبايد بيش     

  از سطح بااليي آستانه در اصلي باشد. مگر در موارد زير:
قرار ندارند مجاز  براي افراد معلول ارتفاع كف يا پاگرد درهايي كه در مسير قابل دسترس الزامي -

  در نظر گرفته شود. متر 38/0است حداكثر 
 جي ساختمان كه در مسير قابل دسترسارتفاع كف يا پاگرد مجاور درهاي واقع در جدارة خار -

توان حداكثر مطابق ارتفاع تعيين شده براي  خروج الزامي قرار ندارند را مي يا براي افراد معلول
  يك پله در نظر گرفت.

  شود. در نظر گرفته  6- 1- 5- 4هاي دسترس بايد مطابق قسمت  سطح كف و پاگردهاي واقع در بالكن - 
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نصب و تنظيم   ، درها بايد طوري طرح، ساخته،اصلي و خروج در مسيرهاي دسترس 4- 1-5- 4-5
شوند كه در تمام اوقات استفاده از بنا از سمت داخل به آساني و فوريت قابل باز شدن بوده و هيچ 

  اي مانند قفل، كلون، كشو و غيره، مانع خروج به موقع يا فرار متصرفان نشود. عامل بازدارنده
  

  توان از قفل و چفت استفاده كرد: ري از عمل كردن درهاي خروج، ميدر موارد زير، براي جلوگي
  هاي بازداشت، . محلآ

هاي بيروني) را  يا كمتر، در يا درهاي اصلي (واقع در جداره 300هاي با بار تصرف  ب. در ساختمان
كننده كليددار مجهز كرد، به شرط آن كه وسيلة  توان از سمت داخل به وسايل قفل مي
به آساني تشخيص داده شود، قفل از انواع ساده انتخاب شود و باز كردن آن مهارت و  كننده قفل

تالش خاصي الزم نداشته باشد و تمام متصرفان كليد را در اختيار داشته يا در غياب مسئول 
  ساختمان، بتوان امكان بازكردن در را فراهم كرد.

هاي يك  خانه اصلي، فقط براي درهاي نصب و استفاده از يك كلون، يا زنجير ايمني 5- 1-5- 4-5
متل، مسافرخانه و مانند   هاي هتل، مانند آپارتمان، اتاق  يا دو خانواري و واحدهاي مسكوني مستقل،

متري از كف تمام شده نصب  سانتي 120آنها مجاز است، مشروط بر آنكه كلون در ارتفاع حداكثر 
  ه باشد.نيازي به كليد نداشتاز داخل شود و بازكردن آن 

  
  ها و سكوهاي واقع در مسير ورود و خروج ها، بالكن ايوان 4-5-1-6

خروج اصلي ساختمان يا واحدهاي  ها و سكوهاي بيروني كه در مسيرهاي دسترس و ها، بالكن ايوان
اند عالوه بر رعايت مقررات مربوط به پاگردها و همچنين ضوابط قسمت فضاهاي  تصرف واقع شده

  ا ضوابط اين قسمت نيز منطبق باشند.، بايد بباز نيمه
هاي بيروني كه در ابتدا يا انتهاي مسير دسترس يا خروج قرار دارند  ها يا بالكن ايوان 1-6-1- 4-5

باشند و اين سطح نبايد براي متر  40/1 × 40/1بايد داراي سطح آزاد و بدون مانعي با حداقل ابعاد 
ود. چنانچه در اصلي به سمت بالكن باز شود، نبايد در هيچ فعاليت يا منظور ديگري در نظر گرفته ش

  متر كاهش دهد.  سانتي 90تمام مسير بازشدن عمق و پهناي الزامي بالكن را به كمتر از 
  در صد باشند. 2ها در هيچ جهت نبايد داراي شيبي بيش از  ها و بالكن ايوان 1-6-2- 4-5
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متر  70/0وخروج اصلي در ارتفاع بيش از در صورتي كه كف ايوان يا بالكن دسترس  1-6-3- 4-5
پناه يا حفاظ مناسب مطابق  نسبت به كف فضا يا زمين مجاور قرار داشته باشد، بايد داراي جان

  باشد. 7-9-4مشخصات قسمت 
ها و سكوهاي بيروني واقع در  ها، بالكن براي ايوان 14- 1-5-4مقررات قسمت رعايت  1-6-4- 4-5

  اختمان الزاميست.مسير دسترس و خروج اصلي س
  
  ها  پله راه 4-5-1-7
متر است. ارتفاع پله بايد به  28/0پله  كف عمقپلة ساختمان، حداقل اندازه  راهدر  1-7-1- 4-5

  متر باشد. 64/0تا  63/0پله و دو برابر ارتفاع آن بين  ميزاني باشد كه مجموع اندازه كف
  شود. گيري مي پلة بعدي اندازه عمق كف پله از لبة يك كف پله تا تصوير افقي لبة كف

  و پلكان الزامي است.  پله راهي ساختمان در مورد رعايت مفاد مبحث سوم مقررات ملّ 1-7-2- 4-5
 وتصرف  و بار بر حسب نوعميزان حداقل عرض پلة الزامي،  ها ساختمان تمام در 1-7-3- 4-5

كمتر از  مفيد عرضهايي با  پله گردد. در هر صورت كنندگان تعيين مي متناسب با تعداد استفاده
متر  40/2كمتر از با عرضكه عموم از آن استفاده كنند داراي پاگردي هاي  پلهقفسه  متر و 10/1

  .اي ديگر تعيين شده باشد گونه كه در مقررات اختصاصي تصرفي به مگر آن ،مجاز نيست
  .باشدمساوي عرض پله مي يا شعاع پاگرد، حداقل عرض 1-7-4- 4-5
  پله باشد. 12هاي بين دو پاگرد بايد  پلهحداكثر تعداد  1-7-5- 4-5
 متر است 05/2در تمام طول مسير  ها و پاگردهاي آن ها غير سرگير پله ارتفاع حداقل 1-7-6- 4-5

  شود. گيري مي كه از لبة هر كف پله اندازه
كان عمومي هاي داراي چهار طبقه و بيشتر باالي زمين، حداقل يك پل در ساختمان 1-7-7- 4-5

 هايي كه بام و يادرصد  33شيب تندتر از  هايي با بام در ساختمان بايد تا سطح بام امتداد يابد، مگر
از طريق ديگر امكانات مانند نردبام  ها  آن دسترسي از طبقه آخر بهكه د، ناي ندار گونه استفاده هيچ

  مجاز است.
از طريـق يـك    بايـد  دارد، دسترسي به بامپلكان وجود آن  در ساختماني كه براي بام 4-5-1-7-8

  پله تأمين گردد. يا كمتر از قفسة راه برابراتاقك خرپشته با مساحت 
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   ي عبور پيادهها راه شيب 4-5-1-8
كه در مسير دسترس يا خروج اصلي واحدهاي تصرف قرار  عبور پياده هاي راه شيب 1-8-1- 4-5

هاي عبور پياده در  راه شيب بقيه شيبدرصد باشند.  8كمتر از  برابر يا گيرند بايد داراي شيبي مي
درصد بيشتر  5/12ها براي افراد معلول الزامي نباشد، نبايد از  صورتي كه قابل دسترس بودن آن

  باشد.
 فضاها، درها ،و  و خروج  ها بايد در باال و پايين، در نقاط گردش حركت، ورود راه شيب 1-8-2- 4-5

درصد در هر  2، پاگرد داشته باشند. پاگردها بايد داراي شيبي كمتر از متر طول 9يا پس از طي هر 
ها در  راه هاي شيبجهت باشند. تغيير تراز و اجراي پله در پاگرد مجاز نيست. طول و عرض پاگرد

  باشد. متر 90/0بايد حداقل  ها براي افراد معلول الزامي نباشد، صورتي كه قابل دسترس بودن آن
الزامي هاي واقع در مسير دسترس و خروج اصلي بايد برابر با پهناي  راه شيب پهناي 1-8-3- 4-5

دسترس بودن  ها در صورتي كه قابل راه شيب بقية پهناي .همان تصرف باشددر راهروهاي اصلي 
كه در مقررات اختصاصي تصرفي  متر است، مگر آن 9/0ها براي افراد معلول الزامي نباشد، حداقل  آن
  يگر تعيين شده باشد.اي د گونه به
هايي كه قابل  ها در مكان ها و پاگردهاي آن راه ها و ساير مشخصات شيب شيب، اندازه 1-8-4- 4-5

ها براي افراد معلول الزاميست، بايد تابع ضوابط مصوب شورايعالي شهرسازي و  دسترس بودن آن
  معماري ايران باشد.

  
  هاي برقي آسانسورها و پله 4-5-1-9

هاي برقي، بايد در اد و تعداد و ظرفيت حداقل و ساير ضوابط و الزامات آسانسورها و پلهابع وضعيت،
  ي ساختمان باشد. پانزدهم مقررات ملّ سوم و حثاانطباق با مب

  
  نورگيري و تهويه  4-5-1-10
در مواردي كه يا داراي پنجره در دو انتها  در راهروها و فضاهاي عمومي مستقيم و 1-10-1- 4-5

مترمربع  80/1و حداقل  1-6- 4طبق جدول ه سطح شيشن نور بصورت طبيعي صورت گيرد، تأمي
  باشد. يا يك چهلم سطح كف است و در غير از موارد فوق حداقل يك بيستم سطح كف مي
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 سطح شيشهدر مواردي كه تأمين نور بصورت طبيعي صورت گيرد،  ا،ه پله در راه 1-10-2- 4-5
  .استازاي هر طبقه ه مترمربع ب9/0اقل و حد 1-6-4طبق جدول  الزامي

ي ديواري، تأمين نور طبيعي از ها پنجرهبا  ها پله راه يدرصورت عدم امكان نورگير 1-10-3- 4-5
  است. مجاز 5-9-4محفظه پلكان نيز منطبق با الزامات قسمت سقف 

با پنجره  ها پله راهدر صورت عدم امكان نورگيري  8تا  6ي ها گروهي ها ساختماندر  1-10-4- 4-5
، تعبيه برق اضطراري براي تأمين نور مصنوعي پله راهديواري، عالوه بر تأمين نور طبيعي از سقف 

  ي ساختمان الزامي است. طبق مبحث سيزدهم مقررات ملّ
طور طبيعي تعويض هوا شوند، تعويض هوا بايد به يكي از ه ها ب پله كه راه در صورتي 1-10-5- 4-5

  شود: دو طريق زير انجام
پله ممكن باشد، سطح بازشو  هاي مياني در تمام ارتفاع محفظة راه پنجره تعويض هوا از در و اگر -آ

مالك بيشتر  مقدارمترمربع ( 45/0پله يا  تصوير افقينبايد از يك شانزدهم سطح در هر طبقه 
  عمل است) كمتر باشد.

پله بايد در  طح بازشو براي تمام راهپله انجام گيرد، س اگر تعويض هوا فقط از سقف محفظة راه -ب
  باشد.  5-9-4قسمت انطباق با 

طبقه، ارتباط بين قفسه پلكان و فضاي توقفگاه و  2هاي بيش از  در ساختمان 1-10-6- 4-5
جهت جلوگيري از انتقال دود و سر و صدا  اي جداكنندهفضاي  عنصر يا تعبيه باموتورخانه بايد 

  صورت گيرد. 
  
  هاي دستگرد ها و ميله ندازها، نردها دست 4-5-1-11
انداز يا  وسيلة دسته بيشتر باشد، بايد ب متر 70/0 ازها  هايي كه اختالف سطح محلدر 1-11-1- 4-5

  از احتمال سقوط افراد ممانعت شود. 7-9-4مطابق الزامات قسمت  پناه جان
 بايد راه يا سطح شيب ة پلهلباز  ها راه يا شيب ها دار پله اندازهاي شيب ارتفاع دست 1-11-2- 4-5

  متر باشد. 90/0حداقل 
الزاميست. مگر  7-9-4در شرايط زير نصب ميلة دستگرد منطبق با الزامات قسمت  1-11-3- 4-5
  ها به گونة ديگري تعيين شده باشد: كه در ضوابط اختصاصي تصرف آن
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در مسيرهاي دسترس يا كنند و  هايي كه بيش از دو ارتفاع پله را طي مي پله در دو طرف راه -آ
  قرار دارند. يا تصرف خروج اصلي ساختمان

 يا تصرف هايي كه در مسيرهاي دسترس يا خروج اصلي ساختمان راه شيب تمام در دو طرف -ب
 است متر 85/1ها بيش از  كنند و طول افقي آن را طي مي متر 15/0قرار دارند، ارتفاع بيش از 

  . است درصد 8شيب بيش از داراي كهغير آن اي ه راه در يك طرف تمام شيبحداقل و 
 كه در مسيرهاي دسترس يا خروج ساختمان متر 80/1بيش از  عرضبا هاي  در ميانة پهناي پله -پ

از يك ميلة دستگرد  يا كمتر متر 75/0قرار دارند، به نحوي كه همواره افراد در فاصلة  يا تصرف
  قرار گيرند.

  
  ها و پوشش كاري ك سازي، ناز كف 4-5-1-12
 سخت، از مصالحبايد  ها و راهروها راه و همچنين كف شيب ها و پاگردها پله كفلبه و  1-12-1- 4-5

  د.نباشو ثابت  لغزندهغير
  هاي يكسان تشكيل شده باشد. پله بايد از مصالح، رنگ و اندازه ها در هر راه پله كف 1-12-2- 4-5
  ميليمتر باشد. 13بايد بيش از ن(نوك پله) شعاع گردي لبه كف پله  1-12-3- 4-5
ي ساختمان، بايد ها و راهروها راه ، شيبها عناصر اصلي و مصالح مصرفي در پله 1-12-4- 4-5

ي ساختمان، داراي مقاومت مناسب در برابر حث سوم و پنجم مقررات ملّامطابق با مندرجات مب
  حريق بوده و در هنگام زلزله ريزش نداشته باشند.

  
  ها مدگيآ پيش 4-5-1-13
 ي ساختمان نبايد با هيچ وسيله و تجهيزاتي مانند شير آب، جعبة آتشها و راهروها راه ، شيبها پله

  تقليل يابد. به كمتر از مقدار حداقل الزامي ها نشاني و ساير وسايل مسدود شوند، يا عرض آن
  
  شرايط بيروني 4-5-1-14

دار واقع در  ها و سطوح شيب ج و همچنين پلههاي واقع در مسيرهاي دسترس و خرو ايوان ها وبالكن
هـا يـا    چنان طراحي و اجرا شوند كـه آب روي آن  داراي سطح غير لغزنده باشند و اين مسيرها بايد
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ها دسترسي دارد جمع نشود. سطوحي كه در معـرض نـزوالت جـوي     روي سطح فضاهايي كه به آن
هـا بـه    ان جمـع شـدن بـرف و يـخ روي آن    چنان طراحي و سرپوشيده شوند كه امكبايد قرار دارند، 

  حداقل برسد.
  
  هاي اقامت فضا 4-5-2
  الزامات كلي 4-5-2-1
نبايد از  اقامتهاي  فضادر ، نورگيري و تهويه داخليسطوح زيربنا، ابعاد و ارتفاع  2-1-1- 4-5

بايد  ها فضااين  هاي سطح كف و ابعاد حداقل اندازهشده در اين مقررات كمتر باشد.  مشخصمقادير 
مگر  گيري و كنترل شود اندازه ها ها و آستانة درها و پنجره توكار، تاقچه خارج از كمدهاي ديواري

  .اي ديگر بيان شده باشد. گونه كه در مواردي به آن
اقامت ديگري باشد مگر آنكه به  اتاقاقامت نبايد از  اتاقبه يك  موجود دسترسي تنها 2-1-2- 4-5

، يا واحد تصرف داراي فضاي محسوب شود 5-2-5-4ابق مقررات بند شده مط عنوان فضاي الحاق
   .اقامتي غير از اين دو اتاق نباشد

  
  هاي اقامت فضا هاي اندازه 4-5-2-2

كه در مقررات  مگر آن حداقل به شرح زير باشند هاي و اندازه هاي اقامت بايد داراي سطوح زيربنا فضا
  :شده باشداي ديگر بيان  ها به گونه اختصاصي تصرف

   مترمربع زيربنا داشته باشند. 50/6بايد حداقل  هاي اقامت فضا 2-2-1- 4-5
  متر عرض داشته باشد. 15/2فضاي اقامت بايد حداقل  2-2-2- 4-5
متر باشد. اين حداقل بايد در تمام سطح الزامي  40/2بايد  حداقل ارتفاع فضاي اقامت 2-2-3- 4-5

 30/0هايي با فاصلة  در قسمتدار، ارتفاع  سقف شيبع در زير هاي اقامت واق اتاق در رعايت شود.
  متر كمتر باشد. 05/2قسمت آن نبايد از  ترين متر از كوتاه

اي  ها و ساير عناصر سازه كانال ها و حداقل ارتفاع آزاد زير چارچوب درها، تيرها، لوله 2-2-4- 4-5
  متر كمتر باشد.  05/2بايد از گيرد، ن ها عبور صورت مي كه از زير آن اقامتهاي  در فضا
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طبقه در فضاي اقامتي به عنوان بخشي از آن فضا، ارتفاع  در صورت تعبية ميان 2-2-5- 4-5
  متر باشد. 4/2و  1/2ترتيب حداقل  قسمت باال و پائين آن بايد به

  
  نورگيري و تهويه 4-5-2-3
الزم باشد كه  اي رة شيشههر فضاي اقامت، بايد حداقل داراي يك يا چند در و پنج 2-3-1- 4-5

  . باشدعمومي  معبر خيابان ويا  باز فضايبه  رو مستقيمبه طور  ،ضوابط شهرسازيرعايت با  است
سطح شيشة الزامي، حداقل يك  ،6- 4در انطباق با الزامات فصل  در فضاهاي اقامت، 2-3-2- 4-5

شده باشد و فاصلة آن ديوار تعبيه  فضا ها تنها در يك ديوار ، مگر آنكه پنجرهاستهشتم سطح كف 
متر باشد، كه در اين صورت يك هفتم سطح كف،  50/4بيش از در فضاي مورد نظر با ديوار مقابل 

  .الزامي خواهد بود
دار،  ها، غير از نورگير سقف شيب ي پنجرهيكه لبة باال در فضاهاي اقامت درصورتي 2-3-3- 4-5

الزامي شيشة شفاف يك ششم سطح كف است، مگر  سطح، گرفته باشد متر قرار 10/2درارتفاع زير 
متر  50/4ها نيز در يك ديوار تعبيه شده باشد و فاصلة آن از ديوار مقابل بيش از  دريچه تمامآنكه 

  ، يك پنجم كف فضا است. باشد، در اين صورت سطح الزامي شيشه
  ط زير باشد:يشرا كه پنجره رو به يك ايوان باز شود، ايوان بايد داراي درصورتي 2-3-4- 4-5
گونه  خيابان و معبر عمومي، بدون هيچفضاي باز يا طرف ه ب مستقيمبه طور فضاي ايوان بايد  -آ

  مانع در برابر نور و جريان هوا، باشد. 
اي الزامي براي تأمين نور طبيعي و تهويه در فضاهاي اقامت، بايد با ابعاد  هاي شيشه در و پنجره -ب

مستقيم و بدون بطور  6-4 و انطباق با الزامات فصل 2-3-2-5-4ند ب شده در و سطوح تعيين
  مانع، به فضاي سرپوشيدة ايوان باز شوند.

  گير قرار داده شود. و فضاي ايوان نبايد محفظة آفتاب يا اشتغال بين فضاي اقامت -پ
ات ندرجات مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررم بابق اطم ، بايدهاي اقامت فضا تمام 2-3-5- 4-5
  طبيعي يا مكانيكي تعويض هوا شوند. طوره بي ساختمان ملّ
ارتباط مستقيم با فضاي خارج شوند، بايد  كه تهوية مكانيكي ميهاي اقامتي  فضا تمام 2-3-6- 4-5

  داشته باشند تا تعويض هواي طبيعي نيز ممكن باشد.
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ها،  سيوها، بايد اندازههاي داخلي و پا هاي خلوت يا حياط در صورت نورگيري از حياط 2-3-7- 4-5
  ها رعايت گردد. و مقررات اختصاصي تصرف ها حياطشده براي اين  سطح و ساير مقررات تعيين

  
  هاي اقامتي واقع در زيرزمين الزامات فضا 4-5-2-4

كه تأمين نورطبيعي در آن  يتوانند به عنوان فضاي اقامت هاي زيرزمين، با رعايت شرايط زير، مي اتاق
  :استفاده شوند، الزامي است

داراي نورگيري و تر از سطح زمين باشد، در صورتي كه  هايي كه كف آنها پايين از فضا 1- 2-4- 4-5
ويژه از نظر  به و ساير الزامات مربوط به فضا يا تصرف مورد نظر دنباش از فضاي باز الزم تهويه

توان جهت اقامت و   مي، ها رعايت شده باشد در آن همجواري، ارتفاع، مساحت، دسترس و خروج،
سطح زمين طبيعي (معبر  ازسقف فضاي زيرزمين  تراز زير ارتفاع متوسط اگر اشتغال استفاده نمود.

با تأييد شهرداري و ، جهت استفاده براي اقامت يا اشتغال، بايد باشد متر 90/0كمتر از يا حياط) 
در  2- 9-5-4ابق الزامات قسمت مطمجراهاي خارجي نور و هوا ساير مراجع صدور پروانة ساختمان 

   بيني شود. ها پيش كنار ديوار خارجي در حياط
، تعبيه گودال باغچه در داخل حياط اصلي، جهت تأمين نور 3هاي گروه  در ساختمان 2- 2-4- 4-5

مصوب هاي  و تهوية فضاي سكونت و اشتغال در زيرزمين، درصورت نداشتن مغايرت با ضوابط طرح
  مجاز است. 2-9-5- 4قسمت مقررات  ساير و مطابق شهري ه و عمرانتوسع

  
  ها و فضاهاي اقامت شده به اتاق هاي الحاق فضا 4-5-2-5
درصد ديوار مشترك آن  80كه حداقل  ، درصورتياقامتهاي منضم به فضاهاي  اتاق 1- 2-5- 4-5

الزم، سطح  با فضاي اصلي باز باشد، نياز به نور و هواي مستقل ندارد و براي محاسبه نور و هواي
شده بايد مطابق  صورت فضاي الحاق در غير اين شود. اتاق منضم، به سطح فضاي اصلي افزوده مي

  ، از نورگيري و تهوية الزم مطابق اين مقررات برخوردار باشد. استفادهنوع 
 اقامت شده به فضاي ديوار مشترك فضاي الحاقدرصد  80در حالتي كه كمتر از  2- 2-5- 4-5

  شد، بايد هر دو فضا از ورودي مستقل نيز برخوردار باشند.اصلي باز با
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  هاي اقامت با نورگيري از سقف  الزامات فضا 4-5-2-6
موجود كه نسبت به سطح الزامي يا تعمير اساسي فضاهاي اقامت  نوع استفادههنگام تغيير  در

ايت ساير شرايط با رع تواند درصد از سطح الزامي مي 50كمبود سطح پنجره دارند، تا حداكثر 
  تأمين شود. ياز طريق نورگير سقف 5-9-4مندرج در قسمت 

  
  گير هاي اقامت با نورگيري از محفظة آفتاب الزامات فضا 4-5-2-7

 3- 9- 5- 4شده در قسمت الزامات بيانسكونت درصورت رعايت  نورگيري و تهوية الزامي فضاهاي قابل
  شود.گير انجام  هاي آفتاب واند از طريق محفظهت مي
  
  در و پنجره 4-5-2-8
هاي مندرج  ورودي با رعايت اندازه» در«هاي اقامت بايد داراي حداقل يك  تمام اتاق 2-8-1- 4-5

هاي خواب، چندمنظوره و نشيمن بايد  اتاق» در«باشند.  6-9-4در اين قسمت والزامات كلي قسمت 
 اي باشد. از نوع لواليي يا پاشنه

هاي خواب و فضاهاي منضم درصورتي كه در اصلي  يا تاشو بين اتاق استفاده از درهاي كشويي    
  ورود به اتاق نباشد، مجاز است.

 200متر پهناي مفيد و سانتي 80هاي اقامت بايد داراي حداقل  در ورودي اصلي اتاق 2-8-2- 4-5
فيد لنگة ها، پهناي م متر ارتفاع مفيد باشد. درصورت استفاده از درهاي چندلنگه براي اتاق سانتي

  سانتيمتر باشد. 80فعال در حالت باز بايد حداقل 
فضا يا فاصلة مورد قبول براي نورگيري از يك پنجره،   عمق نورگيري در هر اتاق يا 2-8-3- 4-5

متر از پنجره قرارداشته  7متر است. درصورتي كه قسمتي از اتاق يا فضا با فاصلة بيش از  7حداكثر 
 آيد. در صورت نورگيري فضا از طريق يك فضاي بهره به حساب مي عي بيباشد، آن قسمت از نور طبي

باز محسوب  نيمه باز سرپوشيده مانند ايوان، عمق نورگيري مجاز از لبة خارجي آن فضاي نيمه
 شود. مي
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  ها و فضاهاي اقامتي چند منظوره اتاق 4-5-3
بايد حداقل  ،گيرند قرار مي هم صرف غذا مورد استفاده ي كه هم براي اقامت ويها فضا 1- 3- 4-5

  بنا داشته باشند. مترمربع زير 50/14
  
زيربناي حداقل  پز بايد داراي و هاي مورد استفاده براي اقامت، صرف غذا و پخت فضا 2- 3- 4-5

  مترمربع باشد.  00/20
  
ندرجات مباحث چهاردهم و نوزدهم م بابق اطم بايد چند منظوره هاي اقامت فضا تمام 3- 3- 4-5

  طبيعي يا مكانيكي تعويض هوا شوند. طوره بي ساختمان رات ملّمقر
  
شده براي فضاهاي اقامت، بايد براي فضاهاي اقامت چند منظوره نيز  ساير الزامات تعيين 4- 3- 4-5

  رعايت گردد.
  
  فضاهاي اشتغال 4-5-4
  الزامات كلي 4-5-4-1
نبايد از  اشتغالهاي  فضادر يه ، نورگيري و تهوداخليسطح زيربنا، ابعاد و ارتفاع  1- 4-1- 4-5

بايد  ها فضااين  هاي سطح كف و ابعاد حداقل اندازهشده در اين مقررات كمتر باشد.  مشخصمقادير 
مگر  گيري و كنترل شود اندازه ها ها و آستانة درها و پنجره توكار، تاقچه خارج از كمدهاي ديواري

  .اي ديگر بيان شده باشد. گونه كه در مواردي به آن
 دسترسي به يك فضاي اشتغال نبايد از فضاي اشتغال يا اقامت ديگري باشد مگر آنكه 2- 4-1- 4-5

شده  به عنوان فضاي الحاق مستلزم عبور از يك فضاي اشتغال ديگر باشد يا فعاليتسلسله مراتب 
   محسوب شود. 5-4-5-4مطابق مقررات بند 
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  هاي الزامي اندازه 4-5-4-2
د. اين نمتر ارتفاع آزاد از كف تا سقف داشته باش 40/2اشتغال بايد حداقل هاي  فضا 1- 4-2- 4-5

دار، ارتفاع كوتاهترين قسمت آن نبايد  حداقل بايد در تمام سطح الزامي رعايت شود. درسقف شيب
  متر كمتر باشد. 05/2از 
اي  عناصر سازهها و ساير  ها وكانال حداقل ارتفاع آزاد زير چارچوب درها، تيرها، لوله 2- 4-2- 4-5

  متر كمتر باشد.  05/2گيرد، نبايد از  ها عبور صورت مي هاي اشتغال كه از زير آن در فضا
  
  نورگيري و تهويه 4-5-4-3
نور طبيعي نياز دارد، بايد حداقل داراي يك يا چند در به  كه الزاماً اشتغالي يهر فضا 1- 4-3- 4-5

يا  باز فضايبه  رو مستقيمبه طور  ،وابط شهرسازيضرعايت با  الزم است اي باشد كه و پنجرة شيشه
  . باشدعمومي  معبر خيابان و

 شده براي تعييندر صورتي كه پنجره به سمت ايوان باز شود، رعايت مقررات  2- 4-3- 4-5
  نيز الزاميست.در اين شرايط فضاهاي اقامت 

، يك هشتم 6-4با رعايت الزامات فصل  اشتغالسطوح شيشه در فضاهاي  حداقل 3- 4-3- 4-5
  .استسطح كف 

ندرجات م بابق اطم د، بايدنگير كه مورد استفادة اشخاص قرار مي ي اشتغالها فضا تمام 4- 4-3- 4-5
  طبيعي يا مكانيكي تعويض هوا شوند. طوره بي ساختمان مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررات ملّ

ها،  و پاسيوها، بايد اندازه هاي داخلي هاي خلوت يا حياط در صورت نورگيري از حياط 5- 4-3- 4-5
  ها رعايت گردد. ها و مقررات اختصاصي تصرف شده براي اين حياط سطح و ساير مقررات تعيين

  
  هاي اشتغال واقع در زيرزمين الزامات فضا 4-5-4-4

فضاي توانند به عنوان  ، ميبيان شده براي فضاهاي اقامتهاي زيرزمين، با رعايت شرايط  اتاق
  .استفاده شوندمين نورطبيعي در آن الزامي است، كه تأ ياشتغال
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  ها و فضاهاي اشتغال شده به اتاق هاي الحاق فضا 4-5-4-5
درصد ديوار مشترك آن  80كه حداقل  ، درصورتياشتغالهاي منضم به فضاهاي  اتاق 1- 2-5- 4-5

واي الزم، سطح با فضاي اصلي باز باشد، نياز به نور و هواي مستقل ندارد و براي محاسبه نور و ه
شده بايد مطابق  صورت فضاي الحاق در غير اين شود. اتاق منضم، به سطح فضاي اصلي افزوده مي

  ، از نورگيري و تهوية الزم مطابق اين مقررات برخوردار باشد. نوع استفاده
شده به فضاي اصلي باز  ديوار مشترك فضاي الحاق درصد 80در حالتي كه كمتر از  4-5-2- 4-5

بايد هر دو فضا از ورودي مستقل نيز برخوردار باشند مگر در مواقعي كه فضاي داراي ورودي  باشد،
تواند تنها  تنها براي انتظار يا استقرار افرادي چون منشي يا راهنما استفاده شود كه در اين حالت مي

مانع كافي بر قرار كه اندازة عبوري آزاد و بدون  راه ورود به فضاي دوم از اين فضا باشد مشروط بر آن
  باشد.

  
  هاي اشتغال با نورگيري از سقف  الزامات فضا 4-5-4-6
طبيعي صورت  به شكل بايدكه  ياشتغال الزامي فضاهاي تهوية و براي تأمين نور 1- 4-6- 4-5

مطابق مقررات  ، در صورت عدم امكان تعبيه پنجره ديواري، استفاده از نورگيرهاي سقفيگيرد
  است. الزامي 5-9-4قسمت 

 ها ة آنسطح پنجرموجود كه  يا تعمير اساسي فضاهاي اشتغال تصرفبه هنگام تغيير  2- 4-6- 4-5
تواند از طريق نورگير  درصد از سطح الزامي مي 50، تا حداكثر كمتر استنسبت به سطح الزامي 

  تأمين شود. يسقف
  
  ها هاي پخت و آشپزخانه فضا 4-5-5
  الزامات كلي 4-5-5-1
نبايد از  آشپزخانههاي  فضادر ، نورگيري و تهويه داخليزيربنا، ابعاد و ارتفاع  حسط 1- 5-1- 4-5

 ها فضااين  هاي سطح كف و ابعاد شده در اين مقررات كمتر باشد. حداقل اندازه مشخصمقادير 
 ها ها و آستانة درها و پنجره تاقچه توكار، كمدهاي ديواريبايد خارج از و  هاست قفسهشامل 
  .اي ديگر بيان شده باشد. گونه كه در مواردي به مگر آن ي و كنترل شودگير اندازه
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دسترسي به يك فضاي اشتغال يا اقامت نبايد از فضاي آشپزخانه باشد. ولي دسترسي  2- 5-1- 4-5
به آشپزخانه در واحدهاي تصرف كه حداكثر داراي دو فضاي مستقل اقامت يا اشتغال هستند 

، تامين شود مشروط بر آنكه مانع فعاليت و كار در آن فضا نبودها هفضا ي از آنتواند از يك مي
و تهوية الزم براي آشپزخانه مطابق اين مقررات دسترسي به فضاي مورد نظر براي همه فراهم 

  .تامين شده باشد
ها و شرايط نصب كليد و پريز و ساير تجهيزات الكتريكي در محدودة  نوع، حريم 3- 5-1- 4-5

شود، بايد با رعايت مقررات مبحث سيزدهم  ها از آب استفاده مي كه در آن يتقرارگيري تجهيزا
  را فراهم آورد. آشپزخانهكنندگان از  اي باشد كه ايمني استفاده گونه به
  
   هاي الزامي اندازه 4-5-5-2

بر اساس نوع تصرف و نحوة استفاده تعيين  مستقل يا باز ها و فضاهاي پخت اندازة آشپزخانه
مترمربع و حداقل  5/5، ها قفسه، شامل سطوح زير  ها اما در هر صورت حداقل سطح آن شود. مي

 75/2برابر حداقل  يدر هر آشپزخانه سطحمتر است.  80/1مابين ديوارهاي اصلي  ابعاد آشپزخانه
  مترمربع، خارج از قفسه بندي و بصورت آزاد براي فضاي كار حفظ شود. 

به عرض حداقل فضاي كار آزاد و عاري از اشياء و لوازم ثابت  بايد آشپزخانه ديواري در سرتاسر    
اي ديگر  ، مگر در مقررات اختصاصي تصرفي به گونهدرنظر گرفته شود ها از لبة قفسه متر 90/0

   تعيين شده باشد.
  
  نورگيري و تهويه 4-5-5-3
، هاي باز و ديواري هدر آشپزخانمستقل بايد داراي نور طبيعي باشند. هاي  آشپزخانه 1- 5-3- 4-5

در صورت مجاز  و استفاده از تهويه و نور مصنوعي، درصورت عدم امكان تعبية نور و تهوية طبيعي
  الزامي است.، در تصرف موردنظر ها بودن استفاده از آن

  مكانيكي الزامي است. يتخليه هواهاي باز و ديواري،  در آشپزخانه 2- 5-3- 4-5
ي كه ملزم به تعبية هواكش روي اجاق يها هاي تخلية هواي همة آشپزخانه سيستم 3- 5-3- 4-5

  (هود) هستند، بايد توسط كانال يا هواكش مستقل به خارج از بنا ارتباط يابند. 
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بايد در تمام  8و 7، 6ي ها گروهي ها ساختماندر سيستم تخليه هواي آشپزخانه  4- 5-3- 4-5
مطابق با مندرجات مبحث  ها بايد اين كانالحرارتي  كاري ايقعمدت كاركرد آشپزخانه عمل كند. 

  . ي ساختمان صورت پذيردچهاردهم مقررات ملّ
  .است خاص خودهاي صنعتي و تجاري مشمول مقررات  آشپزخانه تهوية 5- 5-3- 4-5
ها،  هاي داخلي و پاسيوها، بايد اندازه هاي خلوت يا حياط در صورت نورگيري از حياط 6- 5-3- 4-5

در اين مورد ها  و مقررات اختصاصي تصرف ها حياطشده براي اين  ح و ساير مقررات تعيينسط
  رعايت گردد.

  
 كفسازي و پوشش ديوار 4-5-5-4

ة مستقل و باز و فضاي كار مقابل آشپزخانة ديواري بايد از كاشي و كف آشپزخان 5-4-1- 4-5
  پوشيده شود.با قابليت نظافت مصالح مشابه 

هاي مستقل و باز و ديواري بايد تا ارهاي اطراف ظرفشوئي و اجاق در آشپزخانهديو 5-4-2- 4-5
  متر از كاشي يا مصالح مشابه پوشيده شود. 50/1 حداقل ارتفاع

هاي صنعتي و  آشپزخانه نوع و ساير الزامات كفسازي و پوشش ديوارها و سقف 5-4-3- 4-5
  .است خاص خودتجاري مشمول مقررات 

 

  داشتيهاي بهفضا  4-5-6
  الزامات كلي 4-5-6-1
هاي بهداشتي به تعداد كافي  فضاها بسته به نوع و بار تصرف، بايد  در تمام تصرف 1-1- 6- 4-5

و  1-با گروه تصرف مهاي  هاي مورد استفادة عموم و همچنين ساختمان تامين شود. در ساختمان
مصوب شورايعالي شهرسازي بهداشتي مناسب براي افراد معلول مطابق ضوابط  تعبيه فضاهاي، 3-م

  و معماري الزاميست.
نبايد از  بهداشتيهاي  فضادر ، نورگيري و تهويه داخليسطوح زيربنا، ابعاد و ارتفاع  1-2- 6- 4-5

بايد  ها فضااين  هاي سطح كف و ابعاد حداقل اندازهشده در اين مقررات كمتر باشد.  مشخصمقادير 
مگر  گيري و كنترل شود اندازه ها ا و آستانة درها و پنجرهه توكار، تاقچه خارج از كمدهاي ديواري

  اي ديگر بيان شده باشد. گونه كه در مواردي به آن
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بهداشتي در واحدهاي تصرف كه حداكثر داراي دو فضاي مستقل  فضايدسترسي به  1-3- 6- 4-5
سترسي به فضاي دتواند از يكي از آن فضاها تامين شود مشروط بر آنكه  اقامت يا اشتغال هستند مي
و تهوية الزم و مستقل براي فضاي بهداشتي مطابق اين مقررات برقرار مورد نظر براي همه فراهم 

  .كه در مقررات اختصاصي تصرفي به نحو ديگري تعيين شده باشد ، مگر آنباشد
جهت قبله صورت  در راستايدر هر شرايطي نبايد (مستراح) بهداشتي  فضاهاي تعبية 1-4- 6- 4-5

  د.گير
ها و شرايط نصب كليد و پريز و ساير تجهيزات الكتريكي در فضاهاي  نوع، حريم 1-5- 6- 4-5

كنندگان از  اي باشد كه ايمني استفاده گونه بهداشتي، بايد با رعايت مقررات مبحث سيزدهم به
  فضاهاي بهداشتي را فراهم آورد.

  
  هاي فضاهاي بهداشتي اندازه 4-5-6-2
بهداشتي در هيچ شرايطي نبايد   تر هر فضاي  تمام شده براي ضلع كوچك اندازه افقي 2-1- 6- 4-5
  اي ديگر تعيين شده باشد.  باشد مگر آنكه در مقررات اختصاصي تصرفي به گونه كمترمتر 10/1از

بيني شود يكي از  ورودي در داخل فضاي دوش مستقل پيش عنوان پيش اي به كه محدوده درصورتي
   باشد. متر 60/1تا  50/1بايد   ابعاد فضاي دوش

  متر است 50/1×70/1حداقل اندازة فضاي بهداشتي براي استفادة افراد معلول،  2-2- 6- 4-5
صورت ايستاده است  طور معمول به هاي بهداشتي درهر قسمت كه فرد به ارتفاع فضا 2-3- 6- 4-5

اي ديگر تعيين  نهسانتيمتر كمتر باشد مگر آنكه در مقررات اختصاصي تصرفي به گو 210نبايد از 
  شده باشد.

شده، در صورت  ترين نقطة چراغ سقفي را با رعايت ساير مقررات و معيارهاي تعيين ارتفاع پايين    
درنظر گرفت. اين ارتفاع  متر 00/2توان حداقل  نداشتن لبة تيز و برجستگي موضعي خطرناك، مي

آمدگي داشته باشد و  از ديوار پيش متر 10/0كه كمتر از  شده در ديوار به شرط آن براي چراغ نصب
  است. متر 80/1يا در باالي كاسة روشويي نصب شود، حداقل 

است ارتفاع مجاز از روي كف آن  در صورت ايستادن در وان، زيردوشي و يا بر روي سكو، الزم     
  وسيله رعايت شود.
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  نورگيري و تهويه 4-5-6-3
بهداشتي طبق  هاي يض هواي طبيعي در فضاصورت تعوسطح بازشوي الزامي در 3-1- 6- 4-5

هاي  نورگيري و تعويض هواي طبيعي براي فضا مترمربع است. 18/0و حداقل  1-6-4جدول 
   .تامين نمودبصورت مصنوعي ها را  توان آن و مي بهداشتي الزامي نيست

بايد  8 و 7، 6ي ها گروهي ها ساختماندر  هاي بهداشتي هاي تخلية هواي فضا سيستم 3-2- 6- 4-5
ي مستقل كه توسط كليدهاي روشنايي برق يا كليدهاي يها صورت مركزي و يا با هواكشه يا ب

كه هواي چند فضاي بهداشتي توسط يك هواكش  درصورتي .جداگانه به كار افتند، عمل كنند
گيرد به كار  قرار مي ها آنتخليه شود، اين هواكش بايد توسط كليدهاي مجزايي كه در هر يك از 

  .ي ساختمان، متصل به سيستم برق اضطراري باشدو در انطباق با مبحث سيزدهم مقررات ملّ فتدا
  
   هاي بهداشتي با نورگيري از سقف الزامات فضا 4-5-6-4

تأمين نور آنها بصورت طبيعي صورت  بايدكه  تهوية الزامي فضاهاي بهداشتي و براي تأمين نور
مطابق شرايط  ديواري، استفاده از نورگيرهاي سقفي پنجره ة، در صورت عدم امكان تعبيگيرد

  الزامي است. 5-9-4قسمت 
  
  كفسازي و پوشش ديوار 4-5-6-5

و در حمام  متر 20/1بايد تا ارتفاع حداقل و توالت شويي  ها، ديوارهاي دست ساختمان تمامدر 
به نحو مناسب بايد ها  پوشيده شود. كف اين فضا يا مصالح مشابه با كاشي ،متر از كف 00/2حداقل 

  د.نقابل شستشو پوشيده شوكاشي يا ديگر مصالح با  كاري رطوبتي شده و عايق

  
  باز  هاي نيمه فضا 4-5-7
  الزامات كلي 4-5-7-1
قسمت و مقررات   ها بايد با الزامات اين شده در تمام تصرف باز تعبيه فضاهاي نيمه 7-1-1- 4-5

   اختصاصي هر تصرف منطبق باشند.
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بندي و  توسط شيب ،باز تمام فضاهاي نيمهدر  جمع آوري و هدايت آب باران و برف 7-1-2- 4-5
  است. الزامي ،شوي يا ناودان كف

  .نيستبه سطح معابر عمومي مجاز  باز نيمههاي  هاي سطحي فضا هدايت و تخلية آب 7-1-3- 4-5
 متر از تراز زمين 70/0ساختمان در ارتفاعي بيش از  باز نيمهفضاي  كف در صورتيكه 7-1-4- 4-5

  متر الزامي است.  10/1پناه به ارتفاع حداقل  مجاور قرار گيرد، تعبيه جان يا فضاي باز
بايد مطابق  ساختمان باز نيمههاي  فضا تمامپناه  جان ساير مشخصاتشكل، مصالح و  7-1-5- 4-5

  باشد. 7-9- 4قسمت ضوابط مندرج در 
ها و ساير مراجع  گير، تنها با مجوز شهرداري ة آفتاببه محفظ و بالكن تبديل ايوان 7-1-6- 4-5

  صدور پروانة ساختمان مجاز خواهد بود.
باز در مسير دسترس و خروج، بايد عالوه بر  در صورت قرارگرفتن فضاهاي نيمه 7-1-7- 4-5

  نيز رعايت گردد. 6-1-5-4ضوابط اين قسمت، الزامات قسمت 
  
  بالكن 4-5-7-2

هشتم مبحث و  اين مقررات 6-4- 4الزامات قسمت  طباق بابالكن، در ان ميزان حداكثر پيش آمدگي
  گردد. تعيين مي مصوبي ساختمان و نيز بر اساس ضوابط شهرسازي مقررات ملّ

  
  عرض بالكن كم 4-5-7-3

چون شبكه فلزي ساخته شود كه آب باران و برف از كف آن  يتواند از مصالح مي عرض بالكن كم
  عبور كند. 

  
  يوانا 4-5-7-4

از طريق پنجره واقع در يك ايوان، سطح باز نماي ايوان مورد استفادة افراد، براي نورگيري فضاي 
بايد كمتر از يك چهارم سطح كف سرپوشيده شده به اضافة دو برابر نهر طبقه  مقابل پنجره در

 طولبر برا از دوبيشتر الزامي فضاي سكونت مجاور باشد. عرض (عمق) ايوان نبايد  نورگذرسطح 
  (نماي) آن باشد.
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   هاي باز فضا 4-5-8
  الزامات كلي 4-5-8-1
قسمت و مقررات اختصاصي هر تصرف  ها بايد با الزامات اين باز در تمام تصرف فضاهاي  8-1-1- 4-5

   منطبق باشند.
هاي سطحي  بندي مناسب و سيستم دفع آب بايد داراي شيب فضاهاي بازكف تمام  8-1-2- 4-5

  د. نباش
نرده يا حصار فضاي سبز از معبر  ،بايد با ديوار مجاور معبر عمومي فضاهاي باز 8-1-3- 4-5

  د. نعمومي جدا گرد
خلوتي كه در معرض  يا داخلي هاي حياط ها و حياط سطوح ديوارهاي جانبي تمام 8-1-4- 4-5

  .دوننماسازي ش ايمن، بهداشتي و بادوام مناسب هاي مصالح و روش با ديد قرار دارند، بايد
  
  ها حياط 4-5-8-2
 ، بايد دسترسي به حياطواحد تصرفداراي بيشتر از يك  يها ساختمان تمام در 8-2-1- 4-5

ساختمان  كنندگان و استفاده نابراي تمام ساكن ،مستقل از واحدها ، به صورت راهرو يا پلكانبيروني
  .باشد فراهم

  
   پاسيوها خلوت و هاي حياط 4-5-8-3
نداشته كه حياط خلوت به معبر اصلي راه  ، درصورتي6و  4ي گروه ها ساختماندر  8-3-1- 4-5

ها در حياط خلوت باشد، دسترسي به آن بايد از طريق معبر  هاي امدادرساني تصرفجايگاه باشد و
توان  ميتأمين گردد. در ساير موارد، براي دسترسي به حياط خلوت  7-10-9-4مستقلي طبق بند 

واحد يا واحدهايي كه در طبقه همكف قرار دارند، استفاده از  ه صورت ويژه،از داخل ساختمان، و يا ب
   نمود.

بازشوهاي مناسب و  رفتنبا مصالح شفاف، درنظرگ در صورت مسقف شدن پاسيو 8-3-2- 4-5
  كافي جهت تهوية طبيعي آن الزامي است. 

  د.ننظافت باشبايد داراي دسترسي مناسب جهت  هاپاسيو وهاي خلوت  تمام حياط 8-3-3- 4-5
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كه طبقات زيرين ساختمان(زيرزمين يا همكف) به توقفگاه اختصاص داده  درصورتي 8-3-4- 4-5
هاي قابل سكونت و  ها و فضا كه براي تأمين نور و تهوية اتاق هاييپاسيو ياخلوت هاي  شود، حياط

الً به نحوي دوربندي كه كام مگر آن ،اند، نبايد تا فضاي توقفگاه ادامه يابند بيني شده اشتغال پيش
   وجود نداشته باشد. به فضاهاي اقامت و اشتغال ي توقفگاهشده باشند كه امكان انتقال دود يا صدا

، به شرط استفاده از مصالح ها حياطاين قرارگيري نورگير سقفي فاقد بازشو در حدفاصل توقفگاه و 
  ، بالمانع است.و آتش حرارتضربه و در برابر  مقاوم غيرريزنده

كه براي تأمين نور و  هاييپاسيو ياخلوت  هاي حياط ،5تا  1هاي گروه  در ساختمان 8-3-5- 4-5
مترمربع  12شوند، بايد داراي حداقل  بيني مي در طبقات پيش ي اقامت يا اشتغالها فضاية تهو

اي ديگر مطرح  گونه ، مگر در مقررات اختصاصي تصرفي بهمتر عرض باشند 3مساحت با حداقل 
   باشد.شده 

فقط براي تأمين  هاپاسيو ياخلوت هاي  ، اگر حياط5تا  1ي ها گروهي ها ساختماندر  8-3-6- 4-5
مترمربع مساحت با  6بيني شوند، بايد داراي حداقل  نور و تهوية آشپزخانه يا انبار در طبقات پيش

  ده باشد.اي ديگر مطرح ش گونه ، مگر در مقررات اختصاصي تصرفي بهمتر عرض باشند 2حداقل 
 مترمربع، 200از  كمترهاي با مساحت  زمين درواقع  5 تا 1هاي گروه  در ساختمان 8-3-7- 4-5

ها در  ساير الزامات مربوط به سطح و اندازة آنبا رعايت  ،پاسيو خلوت يا حياط مساحت الزامي
براي  ، ودرصد مساحت زمين 6حداقل  ،براي نورگيري فضاهاي اقامت يا اشتغالتصرف موردنظر، 

  .است، مساحت زمين درصد 3حداقل  ،نورگيري آشپزخانه
 عرض ،مترمربع 200تر از  هاي بزرگ در زمينواقع  5 تا 1هاي گروه  در ساختمان 8-3-8- 4-5

 200هاي كمتر از  زمين درمتر و  3 حداقل با رعايت مقررات سطح امدادرساني، حياط خلوت الزامي
اي ديگر بيان شده  گونه ها به كه در مقررات اختصاصي تصرف ، مگر آنمتر است 2 حداقل مربع، متر
  . باشد

ي ها گروهي ها ساختمانبا افزايش طبقات در  پاسيو هاي مورد نياز براي تعيين اندازه 8-3-9- 4-5
، بايد مطابق با در تصرف موردنظر ها ساير الزامات مربوط به سطح و اندازة آن، ضمن رعايت 7و  6

يا ساير  مام طبقات و به تشخيص مهندس طراح معماري و تأييد شهردارينيازهاي نورگيري ت
  مراجع صدور پروانة ساختمان صورت گيرد.
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نور و هوا  پاسيو خلوت يا مستقل از يك حياط تصرفاز دو ي يها فضادر مـواردي كه  8-3-10- 4-5
متر باشد.  3كمتر از طي در هيچ شرايها از هم نبايد  هاي مقابل آن پنجرهديوارهاي گيرند، فاصلة  مي

  اي ديگر تعيين شده باشد. ها به گونه كه در مقررات اختصاصي تصرف مگر آن
، تابع 8هاي گروه  براي نورگيري و تهوية فضاها در ساختمان استفاده از پاسيو 8-3-11- 4-5

  هاي بلند است. مقررات خاص ساختمان
  
  ها گودال باغچه 4-5-8-4
كه به  صورت گودال باغچه، در صورتيه ب محصورهاي  ، حياط3گروه هاي  در ساختمان 1- 8-4- 4-5

سكونت و اشتغال در زيرزمين مورد استفاده قرار گيرند، بايد  هاي ة فضامنظور تأمين نور و تهوي
  باشند.متر عرض  3و حداقل مترمربع مساحت  9داراي حداقل 

الزامات  د امكان تامين نور و تهويه مطابقباغچه باي براي تامين نور و تهوية ساير فضاها، ابعاد گودال
  فراهم نمايد. راهاي خلوت  مقررات پاسيوها و حياط و آن فضاها

  مسقف نمودن گودال باغچه مجاز نيست. 2- 8-4- 4-5
ها و  باغچه بايد تمهيدات كافي براي هدايت و دفع نزوالت جوي در كف گودال 3- 8-4- 4-5

  .بيني شده باشد ها پيش ت آندسترسي مناسب به منظور رسيدگي و نظاف
  
  عناصر واسط نورگيري و تهويهفضاها و  4-5-9
  الزامات كلي 4-5-9-1
سكونت  تهوية الزامي فضاهاي قابلرساندن نور و  براي عناصر واسطي كه فضاها و تمام 9-1-1- 4-5

  شوند بايد با الزامات اين قسمت منطبق باشند. يا اشتغال ايجاد مي
بيني شده  پيش اين فضاها و عناصررسي مناسب به منظور رسيدگي و نظافت بايد دست 9-1-2- 4-5

 باشد.

بدنه عناصر واسط بايد با مصالح مناسب و مقاوم در برابر شرايط بيروني پوشانده يا  9-1-3- 4-5
  اندود شده باشد.
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  مجراهاي خارجي نور و هوا 4-5-9-2
شوند  ايجاد مي فضاهار و تهوية الزامي كه براي تامين نومجراهاي خارجي نور و هوا  9-2-1- 4-5
  براي مقاصد ديگر مورد استفاده قرار گيرند.بايد ن

و با ارتفاع الزم در كنار ديوار  عرض داشته باشند متر 50/1حداقل اين مجراها بايد  9-2-2- 4-5
   بيني شوند. ها پيشخارجي در حياط

مترِ  90/0 ارتفاع رجي نور و هوا، تنهاها در مجراي خا براي محاسبة سطح نورگير فضا 9-2-3- 4-5
   شود. در زيرِ ترازِ زمين محاسبه مي و يا بازشو سطح نورگذر

، سطح فوقاني وجود داشته باشد وسايل نقليه افراد يا امكان عبور ي كهدر صورت 9-2-4- 4-5
افراد  باشد و توسط شبكة فلزي مستحكم در برابر عبور زمين مجراي خارجي نور و هوا بايد همسطح

  پوشيده و حفاظت شود.  افراد معلولبا رعايت ضوابط عبور و نقليه يل وسا يا
  
  هاي آفتابگير محفظه 4-5-9-3
گير بايد از شيشة شفاف  درصد سطح داخلي ديوارهاي محفظة آفتاب 60حداقل  9-3-1- 4-5

  باشد. 
  شو باشد.گير بايد باز سطح شيشة الزامي محفظة آفتاب از درصد 50 حداقل 9-3-2- 4-5
گير، سطح  براي تأمين نور و تهوية الزامي يك فضاي اقامت از طريق محفظة آفتاب 9-3-3- 4-5

 نورگذربرابر سطح  اي محفظة آفتابگير نبايد ازيك چهارم سطح كف محفظه به اضافة دو شيشه
شود،  گير و فضاي اقامتي كه از طريق اين محفظه نورگيري و تهويه مي آفتاب الزامي مابين محفظة

  كمتر باشد. 
  گير نبايد از محفظه يا فضاي سرپوشيدة ديگري تأمين شود.  نور و تهوية محفظة آفتاب 9-3-4- 4-5
  گير باز شود. محفظة آفتاب آن پنجرة فضاهاي بهداشتي و آشپزخانه نبايد به 9-3-5- 4-5
انواع سوخت در اين محفظة آفتابگير نبايد تاسيسات گرمايشي يا سرمايشي كه از  9-3-6- 4-5

، نصب گردد هاي هوادهي كه نياز به هواي تازه دارند يا دستگاه كنند، جامد، مايع يا گاز استفاده مي
و  ها به صورت مستقيم از فضاي باز فراهم شده باشد كه تامين هواي تازة مورد نياز آن مگر آن

  . هز باشندتاسيسات يادشده به دودكش مناسب مطابق مقررات و استانداردهاي مربوط مج
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باز رعايت  شده براي فضاهاي نيمه براي كفسازي و پوشش ديوارها بايد الزامات تعيين 9-3-7- 4-5
  شود. 

يا  متر از تراز زمين 70/0در ارتفاعي بيش از  كف محفظة آفتابگيردر صورتيكه  9-3-8- 4-5
در صورت نصب مي است. متر الزا 10/1به ارتفاع حداقل  پناه جانمجاور قرار گيرد، تعبيه  فضاي باز

  متر، بايد حفاظ مناسب تا اين ارتفاع نصب گردد. 10/1پنجره در ارتفاع كمتر از 
بايد مطابق ضوابط مندرج در  و حفاظپناه  جان ساير مشخصاتشكل، مصالح و  9-3-9- 4-5

  باشد. 7-9-4قسمت 
   

  ي خودروها توقفگاه 4-5-10
  الزامات كلي 4-5-10-1
در  ها آنهاي مختلف بر حسب موقعيت  امي محل توقف خودرو براي تصرفتعداد الز 10-1-1- 4-5

  گردد. شهري تعيين مي و عمران توسعه مصوب هاي شهر، در ضوابط طرح
ديگر صورت  استفادةهاي خودرو نبايد از فضايي با تصرف يا  توقفگاهورود و خروج  10-1-2- 4-5

 آنآن نبايد دود، بو يا سروصداي ناشي از  و مسيرهاي ورود و خروج هاي خودرو در توقفگاهگيرد. 
  مزاحم آسايش و آرامش در ساختمان و اطراف آن باشد.

بيني دو  ، پيشديگري هابراي خودرو ايجاد مزاحمتها، به شرط عدم  در توقفگاه 10-1-3- 4-5
  واحد توقف خودرو در پشت سرهم بالمانع است.

هاي  براي باز شدن درها و استفاده از فضا زاحمتيمها نبايد  توقف خودروها در توقفگاه 10-1-4- 4-5
  انباري و تأسيساتي ايجاد كند.

  ها ممنوع است. هرگونه تعمير يا تعويض قطعات خودرو در محل توقفگاه 10-1-5- 4-5
يا  بزرگ، به منظور تفكيك عبور سواره و پياده، در كنار معبر سواره هاي توقفگاهدر  10-1-6- 4-5

متر در نظر گرفته شود كه به  60/0به عرض حداقل  عابرانبايد گذرگاه  دروهاي توقف خو جايگاه
  متر باالتر از سطح معبر سواره باشد. 20/0ميزان حداقل 

  

www.mirjalili.net



   هاالزامات عمومي فضاهاي ساختمان  5- 4

73 

  هاي توقفگاه اندازه 4-5-10-2
هاي كوچك خودرو، به منظور تقليل خطرات ناشي از حريق، از  ارتفاع مجاز توقفگاه 10-2-1- 4-5

اي در زير سقف، تا  يا درصورت وجود تأسيسات يا عناصر سازهكف تا سطح زيرين سقف و 
هاي متوسط و بزرگ حداقل ارتفاع از كف  . در توقفگاهاستمتر  20/2ها حداقل  ترين نقطه آن پايين

  متر است.  40/2تا زير سقف 
   توقف خودرو:هاي  ابعاد و مساحت محل 10-2-2- 4-5
متر  00/5×50/2كه كنار يكديگر قرار گيرند، هريك  خودرو، درصورتيدو  توقفابعاد الزم جهت  -آ

گيرند، ابعاد مورد نياز براي مي باشد. هنگامي كه خودروها در طول و پشت سر يكديگر قرارمي
ها  سرپوشيده در صورتيكه فاصلة محور ستون هاي توقفگاهباشد. در متر مي 00/6×00/2يك  هر
توانند بين دو باشد، دو خودرو ميمتر  50/4 و فاصله داخلي بين دو ستون حداقلمتر  00/5

متر به  50/2ها به ازاي افزايش تعداد خودرو، با افزايش فاصله محور ستون ستون قرار گيرند.
  ازاي هر خودرو بالمانع است. 

 50/2ها به ازاي  بسته به افزايش فاصله بين محور ستون ،بيشتربه تعداد قرارگيري خودروها  -ب
  ودرو مجاز است. متر براي هر خ

متر  00/3كه دو طرف يك محل توقف در توقفگاه ديوار باشد، عرض آن بايد حداقل  درصورتي -پ
  باشد.

و  متر 00/5هاي بزرگ و متوسط نبايد از  حداقل عرض مسير رفت و آمد در توقفگاه 10-2-3- 4-5
ها نيز نبايد  توقفگاه شعاع مياني مسير گردش خودرو در كمتر باشد.متر  50/4ها از  در محل ستون

  متر در نظر گرفته شود.  00/5كمتر از 
% است. حداكثر شيب يك متر ابتدا و يك 15 ها توقفگاهراه حداكثر شيب در شيب 10-2-4- 4-5

  % باشد.10متر انتهاي آن بايد مساوي يا كمتر از 
داخلي بايد مطابق عرض مسير  عمومي هاي توقفگاهراه ورودي در عرض شيب 10-2-5- 4-5

  باشد. توقفگاه 
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  ورود و خروج 4-5-10-3
متر و در  5بزرگ نبايد كمتر از  هاي توقفگاهدر راه شيبمعبر ورودي و پهناي  10-3-1- 4-5

هاي كوچك  حداقل عرض ورودي براي توقفگاهمتر باشد.  50/3متوسط نبايد كمتر از  هاي توقفگاه
  متر است. 50/2

مطابق مبحث سوم  متوسط بايد حداقل دو راه خروج افراد پيادهبزرگ و  هاي توقفگاه 10-3-2- 4-5
  داشته باشند  ي ساختمانمقررات ملّ

تعبيه دو ورودي خودرو  ،متر به معبر عمومي 25هاي داراي بر بيش از  در زمين 10-3-3- 4-5
  مجاز است. 

گاه در اتصال حياط يا معبر عمومي به توقفگاه، بسته به تراز قرارگيري توقف 10-3-4- 4-5
  بصورت باالرونده يا پائين رونده بالمانع است.راه شيبساختمان، با رعايت ضوابط شهرسازي و با 

خروجيِ خودرو به ميزان ورودي و هاي عمومي حداقلِ ارتفاعِ آزاد درِ  در توقفگاه 10-3-5- 4-5
  متر الزامي است. 10/2

جزاي ديگري براي اشخاص، هاي خصوصي، درصورت وجود ورودي م در توقفگاه 10-3-6- 4-5
متر الزامي است. در غير اين صورت تابع  80/1سواره به ارتفاع حداقل  و خروجي بيني ورودي پيش

  خواهد بود. 5-2-2-5-4در بند  هافضاچارچوب در  حداقل ارتفاع الزامي
 سدسترقابل  توقفگاه خودروها از  هنگامي كه طبقات ديگر ساختمان به وسيله پله 10-3-7- 4-5

  شود. از فضاي پلكان جدا محصور واسطدر يا فضاي  به وسيلة ديوار و توقفگاهباشد، بايد فضاي 
  
  تهويه و نورگيري 4-5-10-4
هاي سرپوشيده بايد تا حد امكان به صورت طبيعي تهويه و درصورت  توقفگاه تمام 10-4-1- 4-5

سيستم تهوية مكانيكي  د.كافي نبودن سطوح جهت تهوية طبيعي، با سيستم مكانيكي تهويه شون
  هاي خودرو بايد در انطباق با مقررات مبحث چهاردهم باشد. توقفگاه

بايد حداقل يك  براي تهوية طبيعي آن سرپوشيدة اتومبيل در توقفگاه بازشوسطح  10-4-2- 4-5
   بيست و پنجم سطح كف باشد.
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ختمان (زيرزمين يا براي توقفگاه واقع در طبقات زيرين سا تأمين نور طبيعي 10-4-3- 4-5
مجاز  3-8- 5-4 مطابق الزامات بيان شده در قسمت، خلوت و پاسيوهاهاي  حياطاز طريق  ،همكف)
  است. 

  
  هاي واقع در زيرزمين توقفگاه 4-5-10-5
يك طبقه توقفگاه در  مساحت ، درصورتيكه8و 7 ،6ي ها گروهي ها ساختماندر  10-5-1- 4-5

با رعايت الزامات مربوط به  فگاه در زير فضاي باز و محوطه، استقرار توقكافي نباشد زيرزمين
  مجاز است. هاي زيرزمين و همچنين مقررات راه امدادرساني آمدگي پيش

نور و بازشوي مستقيم به فضاي باز ممكن نباشد، سطح نورگذر و چنانچه احداث  10-5-2- 4-5
مطابق الزامات ي خارجي نور و هوا مجراها باغچه يا گودال از طريق احداث توان را مي تهوية الزم

تنها براي يك طبقه و عناصر  استفاده از اين فضاها .كردتامين  2-9-5-4 و 4-8-5-4هاي  قسمت
زيرزمين مجاز است و در صورت احداث توقفگاه در بيش از يك طبقه زيرزمين، نصب تهوية 

حث چهاردهم و سوم مكانيكي و همچنين تجهيزات هشدار و اطفاي حريق مطابق الزامات مبا
  ي ساختمان الزاميست.مقررات ملّ

  
  مصالح و پوشش كف و ديوارها 4-5-10-6
  ها بايد از مصالح قابل شستشو ساخته شود.كف توقفگاه 10-6-1- 4-5
نهم  و هاي سرپوشيده بايد مطابق مباحث سوم ها و ديوارهاي واقع در توقفگاه ستون 10-6-2- 4-5

  بر حريق مقاوم شوند.ي ساختمان در برامقررات ملّو دهم 
  د.نها بايد از مصالح غير لغزنده براي خودرو باش در توقفگاهها راهشيبكف  10-6-3- 4-5
هاي متوسط و بزرگ بايد تدابيري جهت جلوگيري از برخورد خودروها با  در توقفگاه 4-5-10-6-4

  بيني و تعبيه گردد. ها پيشستون
  
  تاسيسات و تجهيزات 4-5-10-7
  ها ضروري است.  توقفگاه تمامامكان دسترسي به آب لوله كشي در  10-7-1- 4-5

www.mirjalili.net



 چهارممبحث 

76 

مجهز به  ي ساختمانمطابق مبحث سوم مقررات ملّ بايد هاي خودرو توقفگاههمة  10-7-2- 4-5
  حريق باشند. اطفاءكشف و تجهيزات 

 ها، بايد ي ساختمان در توقفگاههاي سطحي، مطابق مبحث شانزدهم مقررات ملّ آب 10-7-3- 4-5
  بندي مناسب هدايت و دفع شود. با شيب

  
  انبارها 4-5-11
 10/2شود، كه براي مدت طوالني در آنها توقف نمي حداقل ارتفاع در فضاهاي انباري 4-5-11-1

   متر است.
  
انباري كه براي مدت طوالني در آنها توقف كه تدابيري براي تهوية فضاي  درصورتي 4-5-11-2

  جهت ورود و خروج هوا تعبيه گردد.، برروي سطح در، بايد شيارهايي دبيني نشده باش پيش ،شود نمي
  
يا استفاده از آن  اي و هاي تخصصي يا حرفه در صورت حضور بلندمدت افراد در انباري 4-5-11-3

فضاها در خصوص  نوع ، بايد مقررات مربوط به همانبرخي افراد به عنوان فضاي اقامت يا اشتغال
  هويه و نورگيري الزامي و..... رعايت گردد.ها، ارتفاع، ت اندازه

  
 در برابر آتش انبارها حفاظت ي ساختمان در خصوصرعايت مبحث سوم مقررات ملّ 4-5-11-3

  الزاميست.
  
در صورتي كه انبار براي نگهداري كاالها و تجهيزات ساختماني در حين اجرا استفاده  4-5-11-4

 ختمان الزاميست. ي ساشود، رعايت مبحث دوازدهم مقررات ملّ

  
  تأسيسات  نصب هاي فضا 4-5-12

ها در نظر گرفته  كه براي نصب تاسيسات ساختمان يا تجهيزات مربوط به آن يا موقعيتي فضاهر 
مقررات ، هادرصورت استفاده مداوم فرد يا افراد از اين فضاشود بايد تابع الزامات اين قسمت باشد. 

  .نيز بايد رعايت شودهاي اشتغال  فضا
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  شيرها، كليدها و كنتورهاي اصلي 4-5-12-1
تابع  ها بايد آب، برق و گاز در ساختمان اصلي كنتورهاي شيرها، كليدها و قرارگيري 1-1- 12- 4-5

مباحث سيزدهم،  آمده در فضاها و همچنين اين مبحث در خصوص اشياء پيش مقررات مندرج در
  ي ساختمان باشد. شانزدهم و هفدهم مقررات ملّ

هايي نصب  صورت ايمن و مطمئن در محل به بايد اصلي يكنتورها شيرها، كليدها و 1-2- 12- 4-5
و در معرض ضربه و  شوند كه توسط مديريت و مسئوالن تاسيسات ساختمان قابل دسترس باشند

   باشند.قابل دسترس  توسط كودكان هيچ وجه نبايد ها به اين محل د.نقرار نگير نيز صدمه
  
  وتورخانهفضاي م 4-5-12-2
ي ساختمان مشخصات اين فضا بايد در انطباق با مقررات مبحث چهاردهمِ مقررات ملّ 2-1- 12- 4-5

  باشد.
هاي مختلف  در فضا ناشي از تاسيسات لرزش صدا وصدابندي موتورخانه و ميزان  2-2- 12- 4-5

  ي ساختمان باشد.بايد مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملّ ساختمان،
در زيرزمينِ  8و 7 ،6ي ها گروهي ها ساختمانگيري فضاي موتورخانه در  قرار 2-3- 12- 4-5

 هاي زيرزمين و همچنين مقررات راه امدادرساني آمدگي با رعايت الزامات مربوط به پيشهاي باز  فضا
  مجاز است.

هاي سنگين در هنگام  در طراحي فضاي موتورخانه بايد امكان ورود و خروج دستگاه 2-4- 12- 4-5
  در نظر گرفته شود.  برداري بهره ساخت و

  
  هاي تأسيساتي (قائم و افقي) دستگاه تهويه (هوادهي)، كانال 4-5-12-3
هاي تهويه بايد طوري درنظر گرفته شود كه بو و خاك را به  محل قرارگيري دستگاه 3-1- 12- 4-5

ان به صورت مزاحمت براي ساكنان و اطرافي منظور جلوگيري ازه هاي ديگر منتقل نكند و ب فضا
  شده باشد. صدابندي ،ي ساختمانمناسب مطابق مبحث هجدهم مقررات ملّ

ها نيز صادق  هاي تأسيساتي افقي و قائم و مصالح آن موارد بند فوق در مورد كانال 3-2- 12- 4-5
  است.
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شبكه يا  توري سيمي، بايد توسط ها كانال هاي ورودي و يا خروجي دريچههمة  3-3- 12- 4-5
و قابل جويدن به وسيله موش و ساير  ميليمتر از آن نگذرد 5/12كه جسمي به قطر  كركرة محكمي

 ها، حداقل به منظور تامين جريان مناسب هوا از اين دريچه محافظت شود. حيوانات موذي نباشد،
 ي ساختمانمقررات ملّ در انطباق با مبحث چهاردهمبايد  ها از يكديگر فاصلة اعضاي اين شبكه

  باشد.
هاي  به منظور اجتناب از تشديد و باقي ماندن آلودگي در داخل ساختمان، فضا 3-4- 12- 4-5

  تأسيساتي بايد داراي بازشو يا مجراي هواي متصل به خارج از فضاي ساختمان باشند.
  
  نصب تاسيسات در فضاي باز ساختمان 4-5-12-4

ها و بام بايد  ها، تراس يوانباز ساختمان مانند ا نصب تجهيزات و تاسيسات در فضاهاي باز و نيمه
به نما و حجم ساختمان لطمه نزنند  6-4- 4و  5-4-4هاي  مطابق الزامات قسمت بصورتي باشد كه

عالوه بر  كننده، مانند كولر، تجهيزات خنكاي ايمن و مطمئن در جاي خود محكم شوند.  گونه و به
 نيز كه از تابش مستقيم نور آفتاببايد در محلي نصب گردند تا حد ممكن  رعايت الزامات يادشده،

در  هاي يادشده منطبق و با الزامات قسمت بايد در فضاي باز نيز واقع هاي كولر كانال .محفوظ باشند
   د.نبا عايق حرارتي مناسب پوشيده شوها بايد  اين كانال باشند.حد امكان كوتاه 

  
  هاي خدماتي عمومي ساير مشاعات و فضا 4-5-13
  اقامت سرايدارفضاي  1- 4-5-13
از ساختمان را بر عهده  عمومي اقامت سرايدار كه وظيفة نگهداري و حفاظت فضاي 1-1- 13- 4-5

  دارد، جزو مشاعات ساختمان است.
 تصرف ديگر در سـاختمان  واحدهاي مستقل ازو ورودي جداگانه داراي سرايداري بايد  4-5-13-1-2

  .ي ساير ساكنين ساختمان ايجاد نكندسرايدار، مزاحمتي برا بطوريكه رفت و آمد، باشد
  هاي مسكوني است. تصرف فضاهاي فضاي سرايداري تابع مقررات 1-3- 13- 4-5
بيني حداقل  واحد تصرف، پيش 10با بيش از  8و  7 ، 6هاي  هاي گروه در ساختمان 1-4- 13- 4-5

  .الزاميستسرايدار  اقامت فضاييك 
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هاي مشاع ساختمان  بهداشتي در قسمت يفضافضاي اقامت سرايدار بايد به  1-5- 13- 4-5
  دسترسي داشته باشد.

  
  و ديگر امكانات ورزشي فضاي استخر 2- 4-5-13
كه داراي سند  يا محوطة آن محل استخر و ديگر امكانات ورزشي در ساختمان 2-1- 13- 4-5

  تفكيكي مجزا نباشند، جزو مشاعات ساختمان است.
كناره بنا مستقر  يهادر فضا ها، نبايد ساختمان نزيري طبقات واقع در يهااستخر 2-2- 13- 4-5

متر و  2زمين در وجوه مختلف آن بايد حداقل  مرز مالكيتاز  هااستخراين ي ها هفاصله ديوار .شوند
  باشد. متر 3از طرف معبر عمومي حداقل 

 لغزنده با عرض غيرو  بدون مانعمسير حركتي  بايد ،هااستخر تمام در دور تا دور 2-3- 13- 4-5
كننده، پهناي  در استخرهاي عمومي، بسته به تعداد افراد استفاده بيني شود. پيش متر 20/1حداقل 

  يابد. اين مسير افزايش مي
استخرها بايد حداقل يك سيستم خروج افراد از داخل استخر، مانند پله يا  تمامدر  2-4- 13- 4-5

  بيني شود. نردبان، پيش
به تجهيزات تصفيه آب مجهز باشند. استخر بايد مجهز به  استخرهاي شنا بايد تمام 2-5- 13- 4-5

ها و ساير مراجع صدور پروانة  هاي مورد تأييد شهرداري وسايل تخلية آب باشد و آب بايد با روش
  گونه صدمه به همسايگان و تأسيسات شهري تخليه شود. ساختمان، بدون هيچ

مانند حلقه نجات، مهيا و در دسترس در اطراف استخرهاي شنا بايد وسائل نجات،  2-6- 13- 4-5
  باشد.

باشد، بايد داراي حداقل يك در با قابليت  ي خشكچنانچه ساختمان داراي سونا 2-7- 13- 4-5
 در ارتفاع ديد و يك دريچه تهويه متر  30/0×50/0بازشدن از هر دو سو، يك پنجره با ابعاد حداقل 

  باشد. ي ساختمانم مقررات ملّهمطابق الزامات مبحث چهارد
كنندگان  تاسيسات الكتريكي در اين نوع سونا، به منظور جلوگيري از ايجاد خطر براي استفادهنصب 

و  سيزدهم ،حريق، بايد با مقررات ايمني مربوط در مباحث سوم محافظت در برابرو همچنين 
  ي ساختمان منطبق باشد. مقررات ملّ چهاردهم
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هاي  فضاخار، عالوه بر رعايت مقررات مربوط به در نصب و احداث فضاي سوناي ب 2-8- 13- 4-5
اي  گونه هاي مناسب و مطمئن بخاربندي شوند، به بهداشتي، بايد تمام ديوارها، كف و سقف با روش

ها نيز وجود نداشته باشد. تاسيسات الكتريكي در اين فضاها  كه خطر ايجاد ميعان در داخل جداره
  و منطبق با مقررات مبحث سيزدهم باشد. بايد از نوع مقاوم در برابر نفوذ بخار

كنندگان،  در تمام استخرهاي سرپوشيده بايد بسته به نوع استفاده و تعداد استفاده 2-9- 13- 4-5
ي ساختمان فراهم كافي مطابق مبحث سوم مقررات ملّ هاي به تعداد و اندازه هاي خروج راه يا راه

 مطابق مقررات مبحث سوم خروج  دو راه لحداقتامين عمومي،  سرپوشيدة در استخرهاي .باشد
  الزاميست.

مباحث  الزامات بامكانيكي متعلق به آن بايد  ي استخر و تاسيساتها بخش تمام 2-10- 13- 4-5
  .باشدمنطبق ي ساختمان مقررات ملّ همشانزد چهاردهم و

  
  محل بازي كودكان 3- 4-5-13
بايد در مكاني قرار گيرد كه ها  آنيا محوطة ها  ساختمان محل بازي كودكان در 3-1- 13- 4-5

خطراتي مانند برخورد با وسايل نقليه، تابش شديد آفتاب، باد شرايط و عالوه بر محفوظ بودن از 
وجود نداشته  امكان تعرض افراد بيگانه سقوط از ارتفاع، نظارت بزرگساالن فراهم باشد و و مزاحم
  باشد.

  يق محوطه يا فضاهاي عمومي ساختمان باشد.بازي بايد از طر محلدسترسي به  3-2- 13- 4-5
ها، ارتفاع، تهويه و  سرپوشيده، اندازه بسته و بازي در فضاي محلدر صورت استقرار  3-3- 13- 4-5

با مقررات فضاهاي ، آنبيني شده براي  بر پاية جمعيت پيشبايد  فضانورگيري و ورود و خروج 
  اشتغال يا تجمع مطابقت داشته باشد.

دسترسي داشته  آبخوريو يك  فضاي بازي كودكان بايد به حداقل يك روشويي 3-4- 13- 4-5
بهداشتي نيز  فضايشوند بايد به  نفر يا بيشتر در نظر گرفته مي 20فضاهاي بازي كه براي  باشد.

  دسترسي داشته باشند.
 سرپوشيده به قفل مناسب مجهز باشد كه دسترسي بهفضاي بازي  ورودي بايد در 3-5- 13- 4-5
  فراهم باشد. براي مديريت ساختمان آن تنها يدكل
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 ي ايران برايملّ هايها بايد استاندارد ها و استقرار آن در طراحي فضا، انتخاب دستگاه 3-6- 13- 4-5
  .شودفضاهاي بازي كودكان رعايت  ها و دستگاه
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  الزامات عمومي نورگيري و تهوية فضاها 6- 4
  

نور طبيعي نياز دارد، بايد حداقل داراي يك يا چند در و پنجرة به  كه الزاماًيي هر فضا 4-6-1
در انطباق با مقررات اين مبحث و ساير ضوابط شهرسازي  باشد كهيا سطوح نورگذر مشابه اي  شيشه

  . قرار گيردباز  فضايي يا عموم معبر ،به خيابان رو مستقيمبه طور 
  
با مقررات اين مبحث بق اطم د، بايدنگير كه مورد استفادة اشخاص قرار مييي فضاها تمام 4-6-2
طبيعي يا مكانيكي تعويض  طوره بي ساختمان ندرجات مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررات ملّم و

  .داشته باشندهوا 
  
تنها در فضاهايي مجاز اي تعويض هواي طبيعي به جتعويض هواي مكانيكي  استفاده از 4-6-2-1

  اند.  تعويض هواي آنها الزم بوده، اما ملزم به تعويض هواي طبيعي نشده است كه
  
هاي متعارف  درصورت استفاده از تعويض هواي مكانيكي، اين سيستم بايد از روش 4-6-2-2

عنوان جايگزين ه ي شده يا بي كه استفاده از تعويض هواي مكانيكي الزاميمهندسي بهره ببرد. جا
ها، فيلترها، و  ها، كانال تعويض هواي طبيعي مطرح شده، بايد مقدار هواي الزم و الزامات هواكش

  ي ساختمان باشد.مقررات ملّ چهاردهمديگر جزئيات در انطباق با مندرجات مبحث 
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از طريق  تصرف نبايدواحد هاي گرمايش يا سرمايش، هواي برگشت يك  در سيستم 4-6-2-3
ها  كه در مقررات اختصاصي تصرف مگر آن .تأمين گردد ديگرتصرف  واحد چرخة برگشت هواي

  اي ديگر تعيين شده باشد. گونه به
  
غبار،  و ولي امكان ايجاد گرد است، ها مقررات خاصي وضع نشده ي كه براي آنيفضاها 4-6-2-4

ها وجود دارد، به منظور حفظ سالمت  درآنآميز  آور و مخاطره شرايط زيان دود، گاز، بخار و ديگر
مطابق با مقررات مباحث سوم طور مجزا ه برداران و ممانعت از ايجاد حريق و خطر انفجار بايد ب بهره

  شوند. تعويض هواو تهويه ي ساختمان ايران و چهاردهم مقررات ملّ
  
 ساير و 1-6-4ول براي فضاهاي مختلف طبق جدها و بازشو نورگذرحداقل الزامي سطوح  4-6-3

هاي الزامي  به منظور استفادة بهتر از جدول، حداقل اندازه .گرددمندرجات اين بند محاسبه مي
  فضاها نيز در آن گنجانده شده است.

  
با ضريب نورگذر  اي و پالستيك شيشه هاي مات و آجر استفاده از انواع شيشه صورت در 4-6-3-1

  را تأمين كند، جايگزين گردد. آنر معادل ، بايد سطحي كه نوكمتر از شيشه شفاف
  
سطوح با  تعيين ميزان دقيق اينها،  الزامي فضا نورگذر و بازشوهايدر تعيين سطوح  4-6-3-2

و همچنين الزامات  اقليمي مكاني، جغرافيايي و هاي ويژگي نوع تصرف و فضاي مورد نظر، توجه به
ي ، چهاردهم، هجدهم و سوم مقررات ملّحث نوزدهمامندرج در مب هاي به روشها،  ايمني آن
  الزامي است. ساختمان 
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  هاي الزامي فضاهاالزامات نور و هوا و محدوديت 1- 6- 4جدول 

الزامي بودن تهويه طبيعي
 

الزامي بودن نور طبيعي
حداقل سطح بازشوي تهويه 

 

نسبت سطح بازشوي تهويه به سطح كف فضا
 

  سطح  بيني پيش
  نسبت  شيشه پنجره
 كف به سطح

  
  الزامات حداقل فضا

اتاق و فضاي 
  موردنظر

 سطح 
در  نورگذر

بيش از يك 
به  ياديوار 

فاصلة كمتر 
متر از  5/4از 

 ديوار مقابل

 سطح 
در  نورگذر

يك ديوار به 
فاصلة بيش از 

متر از  5/4
  ديوار مقابل

حداقل 
ارتفاع 
  به متر

حداقل 
سطح به 
  مترمربع

حداقل 
عرض به 

  ترم

+ + - 1:16 

1:8 1:7 60/2 * 00/12 70/2 * 
 فضاي اقامت اصلي
  واحد مسكوني

1:8 1:7 40/2 5/6  15/2 
فضاهاي اقامت 

 ديگر

1:8 1:7 40/2 _ _ 
به  هاي منضمفضا

  فضاي اصلي

از  رنورگي فضاهاي  15/2  5/6 40/2  1:4  1:4
 گير محفظة آفتاب

  انباريفضاهاي  _ _ 1/2 1:25 1:25 1:25 - _ _

+** +** 
- 1:16 

 آشپزخانة مسكوني 80/1 5/5 40/2  1:8 1:8

  آشپزخانة ديواري _ _ 40/2 1:8 1:8 **_ **_

+  + -  1:16 1:8 1:7 60/2 * 5/14 00/3 * 

و  اتاق نشيمن
يا  غذاخوري

 چندمنظوره

+** +** - 1:16 1:8 1:7 40/2 5/7 15/2 
اتاق آشپزخانه و 

  خوردن

+ + - 1:16 1:8 1:7  60/2* 20 00/3 * 
اتاق اقامت، پختن 

  و خوردن

  فضاهاي بهداشتي _ _ 1/2 1:10 1:10  1:20  18/0  -  -

  هاي مسكوني مراجعه شود. اختصاصي ساختمان مقرراتارتفاع الزامي فضاهاي اقامت اصلي به  حداقل عرض و * براي
ها مراجعه  صاصي اين ساختمانشرايط نورگيري و تهوية آشپزخانه واحد مسكوني، به مقررات اخت ها و اندازه ** براي
  شود.
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  هاي الزامي فضاهاالزامات نور و هوا و محدوديت (ادامه) 1- 6- 4جدول 

الزامي بودن تهويه طبيعي
 

الزامي بودن نور طبيعي
حداقل سطح بازشوي تهويه 

 

نسبت سطح بازشوي تهويه به سطح كف فضا
 

  سطح بيني  پيش
  نسبت شيشه پنجره

 به سطح كف 

شيشه سطح بيني  پيش
  پنجره

 نسبت به سطح كف

اتاق و فضاي 
  موردنظر

سطح  
در  نورگذر

بيش از يك 
به يا ديوار 

فاصلة كمتر 
متر از  5/4از 

 ديوار مقابل

سطح  
در  نورگذر

يك ديوار به 
فاصلة بيش از 

متر از  5/4
 ديوار مقابل

حداقل 
ارتفاع 
  به متر

حداقل 
سطح به 
  مترمربع

حداقل 
عرض 

  ترمبه 

_ _  - 1:25 
 پاركينگ كوچك _ _ 20/2 1:20 1:20

1:8 1:8 40/2 _ _ 
پاركينگ متوسط و 

  بزرگ

_ _  - 1:16 1:8 1:8 40/2 _ _ 
اداري فضاي اشتغال(

 تجاري)يا 

_ _ 90/0 1:25 1:25 1:25 1/2 _ _ 
راهروهاي عمومي و 

 هاي خروج دسترس

 -   - 45/0 1:16 1:8 1:8 _ _ _ 
ر (در هها  پله راه

  طبقه)

_ _ 
بسته به نوع
 استفاده

  اه زيرزمين _ _ 40/2 1:25 1:25

_ _ 
بسته به اندازه
 و نوع استفاده

  ها فروشگاه _ _ 40/2 1:8 1:8

_ _  -  1:12 
مقررات خاص براساس نوع

 كار
فضاي    _ _

 اشتغال(صنعتي)

+ +  - 1:12 1:5 1:5 00/3 _ _ 
هاي درس تا  كالس

  نفر) 20متوسطه (باالي 

  محفظة آفتابگير _ _ 40/2 1:4 1:4 1:16 -  + +

_ _ 
بسته به نوع 

 _ _ 00/3 1:8 1:8  استفاده
(باالي  جمعيفضاهاي 

  نفر) 20
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  ها مقررات اختصاصي تصرف 7- 4
  

  هاي مسكوني تصرف 4-7-1
  )2-در گروه (م هاي مسكوني ساختمان 4-7-1-1
هاي آپارتماني، بايد فضاي  پس از در اصلي واحدهاي مسكوني واقع در ساختمان 1- 4-7-1-1

 هاي دسترس و راه قسمتشده در  ورودي مناسب داخلي با رعايت شرايط زير و ساير ضوابط بيان
 همينبيني فضاي ورودي با  خروج تامين شود. در داخل واحدهاي مسكوني تكي يا وياليي نيز پيش

  شود:شرايط توصيه مي
 مترمربع 2و مساحت الزم آن حداقل  متر 40/1عمق آزاد و بدون مانع فضاي ورودي حداقل  -آ

   .است
بايد پس از عبور از  واحد، خليدر واحد مسكوني به جز انبار دا ها وساير فضاها دسترسي به اتاق -ب

بهداشتي را در ديوار مجاور در  فضايتوان دسترسي به  مي صورت گيرد. ورودي يادشده قسمت
دسترسي فضاهاي اصلي واحد  متر از آن در نظر گرفت. 80/0ورودي اصلي با فاصلة حداقل 

  مسكوني به يكديگر نبايد مستلزم عبور از اين فضاي ورودي باشد.
كن و آويختن لباس به نحوي در نظر  ل فضاي ورودي الزم است قسمتي براي كفشدر مح -پ

  هاي فضا را به كمتر از حداقل اعالم شده كاهش ندهد.  گرفته شود كه اندازه
ي مسكوني بايد به نحوي صورت گيرد كه ها تصرفهاي ديگر در داخل  همجواري ورودي و فضا -ت

ها  اخلي تصرف محدود گرديده و اشراف آنان به اين فضاهاي د ديد بيگانه از در ورودي به فضا
  به حداقل تقليل يابد. 
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هاي سرد و گرم و مرطوب، بهتر است دو در  ويژه در اقليم درقسمت ورودي واحد مسكوني به -ث
ها بايد با در اصلي دسترس و  دوم از لحاظ اندازه» در«گردد كه در اين حالت  بيني متوالي پيش

  ها مالك عمل خواهد بود. د ولي از لحاظ ساختار، مقررات مربوط به درهاي اتاقخروج منطبق باش
متر و در صورتي كه به سمت   2در يك جهت بگردند  حداقل فاصلة دو در متوالي چنانچه هردو،

در صورتي كه قابل دسترس بودن واحد مسكوني براي افراد معلول است.  متر 80/2يكديگر بگردند 
  متر كاهش داد. 20/2و  60/1توان به ترتيب تا  ها را مي ن اندازهالزامي نباشد، اي

  واحد مسكوني، رعايت شرايط زير الزاميست: اصلي فضاهاي ساير قرارگيري و جانماييدر  2- 4-7-1-1
 نشيمن يااز يك اتاق ديگر  مستقيماًنبايد  در واحد مسكوني اقامت مستقل هاي دسترسي به اتاق -آ

  در موارد زير: ، مگرشديا سالن باو  عمومي
فضاي نشيمن عمومي  داخلورودي يا فضاي تقسيم مناسب كه  يك پيش در صورت وجود -1-آ

  باشد.نيا سالن 
  متر مربع با يك اتاق اقامت.  75در واحد مسكوني داراي مساحت كمتر از  -2-آ
اتاق اقامت در  مربع و بيشتر و يا داراي بيش از يك متر 75در واحد مسكوني داراي مساحت  -3-آ

شده در نظر گرفته  به عنوان اتاق الحاق باشد و 5-2-5-4مطابق مقررات قسمت  كه  صورتي
  .گردد مياتاق مستقل محسوب ن كه در اين حالت يك شود

نشيمن عمومي نبايد در صورت باز بودن در اتاق اقامت، ديد مستقيم از فضاي  حالتدر هر 
   وجود داشته باشد.به قسمت خواب اتاق اقامت  يا سالن

 باشد. اقامت  هاي اتاق ي ازيكنبايد مستقيماً از  واحد مسكوني بهداشتي  فضاي تنها دسترسي به -ب
با حداكثر دو  مربع متر 75يا داراي مساحت كمتر از  هاي داراي يك اتاق اقامت در ساختمان
  قرار داد.  ها اتاق ي ازيكرا از  واحد مسكوني حمام تنها به دسترسي فقط توان ، مياتاق اقامت

بهداشتي وجود داشته  فضاي داخل فضاي نشيمن عمومي يا سالن، ديد به در صورتي كه از -پ
در آن  ورودي پيشفضايي به عنوان  بهداشتي توام مجاز نيست و بايد فضايباشد، استفاده از 

ضاي . نصب كاسة روشويي در فگرددجدا  آنهاي  كه با در از ساير قسمت تعبيه شود
فضاي هاي  كه در حركت و دسترسي به ساير قسمت ورودي مجاز است، مشروط بر آن پيش

  اختالل ايجاد ننمايد. بهداشتي
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  صورتي مترمربع و بيشتر، به 75كاربرد آشپزخانة ديواري در واحدهاي مسكوني داراي مساحت  -ت
   مجاز نيست.نشيمن عمومي يا سالن باز باشند، كه مستقيما به فضاي 

 75 در واحدهاي مسكوني داراي مساحت يا ديواري هاي باز آشپزخانه قرارگيريطراحي و  -ث
نبايد به نحوي باشد كه ديد مستقيم از فضاي نشيمن عمومي يا سالن به  مترمربع و بيشتر

  وجود داشته باشد. آشپزخانه هاي اصلي پخت و پز و كار قسمت
متر  90/0حداقل عرض پلة مستقيم رف مسكوني، با تص 3تا  1هاي گروه  در ساختمان 3- 4-7-1-1

  . متر است 10/1 ،باشديا پاگرد ي گردش اكه دار اي و حداقل عرض پله
و حداقل متر  10/1، حداقل عرض پلة مستقيم 7تا  4هاي مسكوني گروه  ساختمان در  4- 4-7-1-1

  است. متر  40/2 ،باشدپاگرد ي اكه دار اي پلهقفسه عرض 
و قفسة آن بر اساس جمعيت  پله راههاي  ، اندازه8هاي مسكوني گروه  تماندر ساخ 5- 4-7-1-1

  شود. ي ساختمان تعيين ميهاي خروج در مبحث سوم مقررات ملّ متصرف و الزامات راه
 90/0 واحدهاي مسكوني داخليهاي  پلكانو  ي مستقيمحداقل پهناي الزامي راهروها 6- 4-7-1-1

   است. متر
ها براي افراد  ي داخلي واحدهاي مسكوني كه قابل دسترس بودن آنها پلكاندر  7- 4-7-1-1

نيازي به نصب ميلة  ،پله و كمتر 4هاي داراي  معلول مطابق ضوابط مربوط الزامي نباشد يا پلكان
دستگرد نصب شود. در    ميله ها آن در يك طرفحداقل  است كهالزم در ساير موارد  ،دستگرد ندارند

ترين ارتفاع پله امتداد داشته باشد  د تنها بايد از باالترين ارتفاع پله به پايينميله دستگراين حالت، 
  راه ندارد. يا امتداد بيشتر از طول پله يا شيبميله دستگرد و نيازي به برگشتن انتهاي 

، و بيشتر مترمربع 75زيربناي  با ونيمسكواحد هر  هاي اقامت در حداقل يكي از اتاق 8- 4-7-1-1
در واحدهاي مسكوني  باشد. متر 70/2پهناي حداقل  با مترمربع 00/12 حداقل مساحتي بايد دارا

 هاي افقي اندازههيچ يك از متر مربع و  9، مساحت اين اتاق نبايد از مترمربع 75 كمتر از با زيربناي
   متر كمتر باشد. 50/2از  آن
ها مشخص  بر اساس نحوة استفاده آنهاي اقامتي در واحدهاي مسكوني،  اندازة ساير فضاها و اتاق    

   متر است. 40/2شده و حداقل 
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 متر مربع و بيشتر، 00/12با زير بناي  ارتفاع هر اتاق اقامتدر واحدهاي مسكوني،  9- 4-7-1-1
 آن سطح در صد 75و ارتفاع نشيمن يا سالن در بيشتر از  در صد سطح آن 50در بيشتر از بايد 

ي سطح اين فضاها و در تمام سطح ساير فضاهاي اقامت، بايد ارتفاع در باق متر باشد. 60/2حداقل 
   متر تامين شود. 40/2حداقل 

كه تنها براي پخت و پز استفاده  واحد مسكوني مستقل يا باز آشپزخانةفضاي  10- 4-7-1-1
 مترمربع مساحت داشته باشد. حداقل سطح زيربناي آزاد آن، خارج از 50/5بايد حداقل  شود، مي

   مترمربع باشد. 75/2بايد  ،قفسه بندي شده براي بيني پيش سطح
استفاده  براي پخت و پز و صرف غذاواحد مسكوني كه  مستقل يا باز فضاي آشپزخانه 11- 4-7-1-1

  مترمربع باشد. 50/7بايد داراي زيربناي حداقل  شود، مي
متر عرض داشته  80/1واحدهاي مسكوني بايد حداقل در بازمستقل يا  آشپزخانة 12- 4-7-1-1

شوند بايد  هايي كه براي پخت و پز و صرف غذا استفاده مي اين اندازه براي آشپزخانهباشد. 
  متر باشد. 15/2حداقل

و عاري از اشياء  فضاي كار آزاد بايد واحدهاي مسكوني آشپزخانه ديواري در سرتاسر 13- 4-7-1-1
  .درنظر گرفته شود ها از لبة قفسه متر 1/1 به عرض حداقل و لوازم ثابت

   متر است. 00/3 واحدهاي مسكوني حداقل طول آشپزخانه ديواري
 هاي مستقل در واحدهاي مسكوني بايد داراي نور و تهوية طبيعي تمام آشپزخانه 14- 4-7-1-1

در تمام مواردي كه  يا و متر مربع يا بيشتر 75در واحدهاي مسكوني داراي زيربناي  باشند. مستقل
 ، تعبيه نور طبيعيمتر است 7بيشتر از  فضاي مجاوراز پنجرة باز  هآشپزخان ن نقطةدورتري فاصلة

  نيز الزامي است.  آشپزخانهاين نوع  براي مستقل
نند، حداقل سطح بازشو ك رساني مي خدمت اقامتي ها فضاهايي كه به  در آشپزخانه 15- 4-7-1-1

  تهويه بايد يك شانزدهم سطح كف آشپزخانه باشد.
 و 7، 6ي ها گروهي ها ساختمان مسكوني واحدهايدر سيستم تخلية هواي آشپزخانه  16- 4-7-1-1
در  د ويا كليد مستقل شروع به كار كن ي آشپزخانه ويبايد با كنترل مركزي يا كليد برق روشنا 8

  . به سيستم برق اضطراري متصل باشد هاي فاقد تهوية طبيعي، آشپزخانه
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مترمربع و بيشتر، بايد فضاي كافي و تاسيسات  75ي با زيربناي در هر واحد مسكون 17- 4-7-1-1
  بيني شود. آب و فاضالب الزم براي نصب حداقل يك كاسة مستراح فرنگي پيش

ها براي  دسترس بودن آن كه قابل مسكوني واحدهايبهداشتي مستقل در فضاي هر  18- 4-7-1-1
  . باشدمتر طول  20/1متر عرض و  00/1 حداقلداراي  ، بايدافراد معلول الزامي نباشد

 كاستهمتر از حداقل طول فوق  15/0ها، مقدار  ميان آن "در" وجود بهداشتي توام بدون فضاهايدر 
  شود. مي
بيني شود يكي  ورودي در داخل فضاي دوش مستقل پيش عنوان پيش اي به كه محدوده درصورتي    

  باشد. متر 50/1بايد حداقل بهداشتي فضاي اين از ابعاد 
درصد از سطح الزامي  80مسكوني در  واحدهايارتفاع حداقل فضاهاي بهداشتي در  19- 4-7-1-1

  متر كمتر باشد. 05/2دار، ارتفاع كوتاهترين قسمت آن نبايد از  متر باشد. درسقف شيب 20/2بايد 
ي مسكوني، در صورتي كه سطوح ساخته نشدة زمين براي مصارف ها ساختماندر  20- 4-7-1-1

منظور  7-10-9-4طبق بند  ها و جايگاه امدادرساني راهو توقفگاه و راه  ضروري ديگري چون شيب
نما و  آب ،فضاي سبز فضاي باز عمومي متشكل از كاربردهايي همچون نشده باشد، بايد به صورت

  استفاده شود. كودكانمحل بازي 
ها، بايد حداقل يك محل  ياط آن، يا ح8و  7 ، 6هاي  گروه مسكوني هاي در ساختمان 21- 4-7-1-1

درنظر  3-13-5-4منطبق با الزامات قسمت  در مشاعاتو استقرار وسايل بازي  كودكانبازي براي 
  گرفته شود. 

به فضاي باز،  واحد مسكوني، در صورت عدم دسترسي مستقيم واحدهاي تمامدر  7-1-1-22- 4
  الزامي است.  7-5- 4قسمت  تمقررامنطبق با  اختصاصي باز نيمهتعبية حداقل يك فضاي 

صورت گودال ه ب محصورهاي  حياط احداث ،3گروه  مسكوني هاي در ساختمان 23- 4-7-1-1
مشروط بر انطباق با مقررات تعيين شده در قسمت سكونت  هاي ة فضاتأمين نور و تهوي برايباغچه، 

  مجاز است. 4-5-8-4
مسكوني مستقل، از يك حياط  تصرف اصلي از دو هاي اقامت فضادر مواردي كه  24- 4-7-1-1

  متر باشد. 6هم نبايد كمتر از  ها از آنمقابل هاي  پنجرهديوارهاي داخلي نور و هوا مي گيرند، فاصلة 
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مسكوني مستقل و يـا  تصرفاز دو  اقامتآشپزخـانه و هاي  فضادر مـواردي كه  25- 4-7-1-1
ها  هاي مقابل آن پنجرهديوارهاي گيرند، فاصلة  ها از يك حياط داخلي نور و هوا مي هاي آن آشپزخانه

  متر باشد.  4از هم نبايد كمتر از 
ها بايد در  شده براي فضاها، اجزاء و عناصر ساختمان تعيين عمومي ساير الزامات 26- 4-7-1-1

  هاي مسكوني نيز رعايت گردد. طراحي و ساخت ساختمان
  
  ) 1-ها در گروه (م فرخانهها و مسا متل ها، آپارتمان هتل ها، هتل 4-7-1-2

ها، عالوه بر رعايت ضوابط و الزامات تعيين  ها و مسافرخانه  متل ها، آپارتمان هتل ها، در ساختمان هتل
  شده توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بايد مقررات زير نيز رعايت گردد:

، بايد فضاي ورودي مناسب داخلي با ها تمانيا آپار ها سوئيت ،ها پس از در ورودي اتاق 1- 4-7-1-2
  هاي دسترس و خروج تامين شود: راه قسمتشده در  رعايت شرايط زير و ساير ضوابط بيان

مترمربع  2و مساحت الزم آن حداقل  متر 40/1عمق آزاد و بدون مانع فضاي ورودي حداقل  -آ
  است.

ها بايد  رتمان موردنظر، دسترسي به آنسوئيت يا آپا داخل مستقل در يها در صورت وجود اتاق -ب
بهداشتي را در  فضايتوان دسترسي به  پس از عبور از قسمت ورودي يادشده صورت گيرد. مي

متر از آن در نظر گرفت. دسترسي فضاهاي  80/0ديوار مجاور در ورودي اصلي با فاصلة حداقل 
  د.ياد شده به يكديگر نبايد مستلزم عبور از اين فضاي ورودي باش

كن و آويختن لباس يا نصب كمد ديواري  در محل فضاي ورودي الزم است قسمتي براي كفش -پ
  هاي فضا را به كمتر از حداقل اعالم شده كاهش ندهد.  به نحوي در نظر گرفته شود كه اندازه

كه  هاي مستقل اقامت نبايد مستقيماً از يك اتاق ديگر باشد، مگر آن دسترسي به اتاق 2- 4-7-1-2
كه در اين  شده در نظر گرفته شود به عنوان اتاق الحاق باشد و 5-2- 5-4مطابق مقررات قسمت 

  .گردد نمييك اتاق مستقل محسوب  حالت
 فضاي بهداشتيند اتاق مستقل در سوئيت يا آپارتمان، بدون چدر صورت وجود دو يا  3- 4-7-1-2

 يك نبايد فقط از يت يا آپارتمانآن سوئ بهداشتي فضايتنها  دسترسي به اختصاصي براي هريك،
و  در حالتي كه حداكثر دو اتاق اقامت مستقل در سوئيت يا آپارتمان وجود داشته باشد. باشد  اتاق
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دسترسي به حمام را از يك اتاق اقامت  تنها توان ، ميمستقل نباشد فضاي بهداشتيهر اتاق داراي 
  . داد قرار

  هاي بهداشتي بر قرار شود. فضاتاق يا فضاي اصلي به داخل در هر حالت نبايد ديد مستقيم از هيچ ا
 80/1ها بدون تجهيزات پخت،  ها و آپارتمان حداقل طول آبدارخانة ديواري سوئيت 4- 4-7-1-2

  متر است. 50/2متر و در آشپزخانة ديواري داراي تجهيزات پخت، 
  
  اداري  اي/ حرفه هاي تصرف 4-7-2
هاي تعيين شده در نشرية شمارة  اداري رعايت ضوابط و سرانههاي  در طراحي ساختمان 4-7-2-1

  ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري الزاميست. معاونت برنامه 178
  
صورت گودال ه ب محصورهاي  حياط احداث ،3گروه اداري  اي/ حرفه هاي در ساختمان 4-7-2-2

باق با مقررات تعيين شده در قسمت مشروط بر انطاشتغال  هاي ة فضاتأمين نور و تهوي برايباغچه، 
  مجاز است. 4-5-8-4
  
  / فرهنگيهاي آموزشي تصرف 4-7-3
ها و ساير فضاهاي آموزشي بر حسب  ارتفاع فضاي كالس، هاي آموزشي در تصرف 4-7-3-1

 6/3شود كه فضاي سرانة حداقل  اي تعيين مي كننده به گونه شرايط اقليمي و تعداد افراد استفاده
 20كه براي تعداد بيش از  ي آموزشيفضاها در در هر صورت راي هر نفر فراهم باشد.مكعب ب متر

براي فضايي  متر كمتر باشد. درصورتي كه 00/3شود، ارتفاع فضا نبايد از  مي بيني پيشنفر 
 سخنراني و نمايش طراحي و اجرا گردد، رعايت ضوابط معماري و ارتفاعات الزم جهت نورپردازي و

  و ... الزامي است. يآكوستيك مناسبتامين شرايط 
  
حداقل پهناي  هاي تحصيلي تا انتهاي دبيرستان، هاي گروه (آ) شامل دوره در تصرف 4-7-3-2

 كه در مسير دسترس و يا خروج نفر يا بيشتر 100راهروهايي با ظرفيت الزامي  آزاد و بدون مانع
 ها كالس وجود دارد، ر يك طرف آنو تنها د قرار دارند فضاهاي آموزشي ها و ساير كالس اصلي
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چنانچه اين . متر است 30/3ها، حداقل  متر و در صورت وجود كالس در هر دو طرف آن 40/2
 الزم قرار نداشته باشند، حداقل پهناي فضاهاي آموزشي راهروها در مسير دسترس و خروج اصلي

   است. متر 80/1ها  آن
  متر كمتر باشد. 60/2هر حالت نبايد از  راهروها در آزاد و بدون مانع حداقل ارتفاع

  
هاي آموزشي،  در تعيين تعداد و نوع فضاها و همچنين سرانة فضاي مورد نياز در تصرف 4-7-3-3

  شده توسط سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس الزاميست. رعايت ضوابط تعيين
 

ها بايد در طراحي و  ختمانشده براي فضاها، اجزاء و عناصر سا ساير الزامات تعيين 4-7-3-4
  هاي آموزشي نيز رعايت گردد. ساخت ساختمان

  
  مراقبتي /هاي درماني تصرف 4-7-4
هاي بهداشتي از  مراكز مراقبت مراقبتي شامل -هاي درماني تصرفدر بخش جراحي در  4-7-4-1

 د نيستندهاي پزشكي سرپايي كه قادر به مراقبت از خو كننده مراقبت بيمارهاي غيردائم دريافت
  .باشد متر سانتي 180 حداقل پهناي راهروها بايد

 

روزي پزشكي، جراحي،  شامل مراكز خدمات شبانه )2-گروه (د هاي تصرف در 4-7-4-2
حداقل پهناي  الزم است جايي تختخواب در آنها ، در مكانهايي كه جابهروانپزشكي و پرستاري

  .باشد متر 45/2 راهروها بايد
 

به  2-هاي خروج كه در تصرف گروه د لي واقع در مسيرهاي دسترس و راهدرهاي اص 4-7-4-3
   باشند. متر 05/1حداقل  و بدون مانع روند، بايد داراي عرض آزاد ها به كار مي منظور جابجايي تخت
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  هاي تجمعي تصرف 4-7-5
شود،  مي بيني پيشنفر  20فضاهايي كه براي تعداد بيش از  در ،تجمعيهاي  در تصرف 4-7-5-1

براي سخنراني و نمايش  ها تصرفمتر كمتر باشد. درصورتي كه اين  00/3ارتفاع فضا نبايد از 
طراحي و اجرا گردند، رعايت ضوابط معماري و ارتفاعات الزم جهت نورپردازي و آكوستيك و ... 

  الزامي است.
  
طرف آنها جاي  كه تنها در يك ها براي دسترسي به رديف صندلي هاي راهرويي پلكان 4-7-5-2

  دستگرد نصب شود.   ها ميله در يك طرف آنحداقل است كه الزم نشستن وجود دارد، 
  
هاي راهرويي كه  هاي اجتماعات، پلكان هاي تجمعي، مانند سينماها و سالن در تصرف 4-7-5-3

  دستگرد اضافي ندارند.   دستگرد در وسط مجهزند، نيازي به ميله  به ميله
  
ها بايد در طراحي و  شده براي فضاها، اجزاء و عناصر ساختمان زامات تعيينساير ال 4-7-5-4

  هاي تجمعي نيز رعايت گردد. ساخت ساختمان
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  )8(گروه  هاي بلند مقررات خاص ساختمان 8- 4
  

بايد بطور  راه خروج واقع شود، اي كه در پلهمحفظه ، )8(گروه  هاي بلند درساختمان 1- 4-8
  مكانيكي تهويه و فشار مثبت داشته باشد.

  
براي  ي داخليپاسيوها توان از هاي بلند، حداكثر براي شش طبقة آخر مي در ساختمان 2- 4-8

استفاده از حياط در صورت  ها استفاده كرد. و تهوية فضاهاي اقامت، اشتغال و آشپزخانه نورگيري
وجود ندارد.  طبقات نورگيري همة ، محدوديتي برايكه يك ضلع آن به فضاي آزاد باز است خلوت

به نما و ، رعايت مقررات مربوط باز باشد شهري به معابر يا فضاهاي عمومي اگر حياط خلوت رو
  . الزاميست 5-4-4در قسمت ، ختمانحجم سا

  
هاي بلند بايد به تجهيزات كشف، اعالم و اطفاي حريق و همچنين امداد و  تمام ساختمان 3- 4-8

  ي ساختمان مجهز باشند.شده در مبحث سوم مقررات ملّ نجات منطبق با ضوابط خاص اعالم
  
بيني شود. در  يت ساختمان پيشهاي بلند بايد اتاقي براي استقرار مدير در تمام ساختمان 4- 4-8

تاسيسات و همچنين  ساختمان و ةهاي اجرا شد اين اتاق بايد تمام مدارك ساختمان از جمله نقشه
كنتورها به نحو  يا جعبة كليدهاي مربوط به قفل درهاي اصلي ساختمان، موتورخانه، بام و اتاقك

  مناسب نگهداري شود. 
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ه سيستم برق اضطراري كه سيستم كشف و اعالم حريق و هاي بلند بايد ب تمام ساختمان 5- 4-8
  كند، مجهز باشند. همچنين روشنايي فضاهاي عمومي ارتباط و خروج را تامين مي

 

ها بايد در طراحي و ساخت  شده براي فضاها، اجزاء و عناصر ساختمان ساير الزامات تعيين 6- 4-8
  هاي بلند نيز رعايت گردد. ساختمان
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  الزامات عمومي عناصر و جزئيات مهم ساختمان 9- 4
  

  ديوارها 4-9-1
مشترك واحدها با  هاي جدارهو همچنين  خارجي واحدهاي تصرف هاي جداره تمام 4-9-1-1

بايد در انطباق با مبحث سوم در برابر حريق، جهت مقاومت ، ساختمان عموميفضاهاي با يكديگر و 
نيز  ها آنراي مقاومت كافي در برابر ضربه باشد. مقادير صدابندي و داي ساختمان بوده مقررات ملّ

 آجري و بلوك سفاليديوارهاي ي ساختمان باشد. در بايد مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملّ
  متر رعايت گردد. 20/0به ميزان  هاديوار اين ضخامت حداقل خارجي و مشترك، بايد

  
با فضاهاي  واحدهاي تصرف مشترك هاي جداره و ها ساختمان تمامخارجي  هاي جداره 4-9-1-2

  .باشند شده حرارتي  بندي ، عايقي ساختمانمطابق مبحث نوزدهم مقررات ملّبايد  كنترل نشده،
  
ضوابط مبحث ششم  ،جهت مقاومت در برابر زمين لرزه ،ديوارهاي ساختمان تمامدر  4-9-1-3

  د.گردرعايت  يداب )2800استانداردبرابر زلزله ( نامه طراحي ساختمان دري ساختمان و آئينمقررات ملّ
  
  هاي كاذب سقف 4-9-2

در هر قسمت از واحد مسكوني كه به منظور پوشاندن عناصر تاسيسات يا عبور كانال و يا داليل 
شود، بايد عالوه بر رعايت ساير مقررات و نكات فني الزامي، با مقررات  ديگر، سقف كاذب احداث مي

  طبق باشد.اين قسمت نيز من
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نصب سقف كاذب نبايد ارتفاع فضا را به كمتر از مقدار مجاز آن كاهش دهد. ارتفاع فضا،  4-9-2-1
  شود.  گيري مي تا زير سطح تمام شدة سقف كاذب اندازه

  
سقف كاذب بايد با استفاده از قطعات مناسب و به صورت مطمئن به ساختار اصلي  4-9-2-2

سوزي يا  ويژه آتش برداري عادي و در شرايط خاص به  شرايط بهرهساختمان متصل شده باشد تا در 
اي كه ساختمان براي آن طراحي شده است، با تخريب يا ريزش تمام يا قسمتي از آن،  زمين لرزه

موجب اختالل در عملكرد ساختمان و فضاهاي آن نشود و به افراد و ساير اجزاء ساختمان آسيب 
  .وارد نياورد

 

هاي  بيني صب آويزها، اتصاالت و ساير اجزاء نگهدارندة سقف كاذب، بايد پيشبراي ن 4-9-2-3
در هنگام اجراي ساختار اصلي ساختمان ها يا ميلگردهاي انتظار  مانند نصب و اجراي پروفيل ،الزم

   .منظور خودداري شودو از تخريب و آسيب رساندن به ساختارهاي اصلي بدين انجام گرفته باشد
  
اي امتداد داشته  رهاي جداكنندة فضاها بايد تا باالي سقف كاذب و زير سقف سازهديوا 4-9-2-4

باشند و يا فضاي باالي سقف كاذب در امتداد قائم ديوارهاي جداكننده به وسيله مواد مقاوم و پايدار 
  غير قابل اشتعال و صدابند مناسب كامال مسدود و جداسازي شود.

  
نبايد براي انباركردن لوازم وتجهيزات استفاده شود مگر  از فضاي باالي سقف كاذب 4-9-2-5

  با احتساب بار اضافي لوازم ياد شده طراحي و اجرا گردد. آنكه به وسيله ساختار مناسب و
  
  هاي بهداشتي و آشپزخانه به فضاي باالي سقف كاذب مجاز نيست. تخلية هواي سرويس 4-9-2-6
  
ها از مواد قابل سوختن مانند انواع  سقف كه در آنهاي  در صورت استفاده از سيستم 4-9-2-7

شود، بايد پيش از اجراي سقف كاذب، سطح زير سقف اصلي  استايرن استفاده مي بلوك يا صفحة پلي
  هاي مناسب، در برابر آتش محافظت گردد. مطابق ضوابط مربوط، با اندود يا فرآورده

www.mirjalili.net



   الزامات عمومي عناصر و جزئيات مهم ساختمان  9- 4

101 

ساختمان يا به فضاهاي نيمه باز و يا  فضاي باالي سقف كاذب نبايد به فضاي بيرون 4-9-2-8
كه اين گشودگي به منظور تهويه در مناطق  هاي داخلي گشودگي داشته باشد، مگر آن حياط

  مرطوب و با رعايت تمام شرايط زير انجام پذيرد:
حشرات به فضاي باالي  ها، از ورود جانوران و توري مناسب در محل گشودگي با نصب حفاظ و -آ

  گيري شود.سقف كاذب جلو
از باران، كج باران  ،(دامپر)  ها به فضاي بيرون با تمهيدات الزم مانند نصب انواع دريچه گشودگي -ب

  و ساير نزوالت جوي و همچنين باد مزاحم محافظت شوند.
جويي در مصرف انرژي، فضاي مابين سقف كاذب و  در اين حالت، از لحاظ اتالف حرارت و صرفه -پ

كاري مناسب  شود و با عايق نشده محسوب مي به عنوان فضاي كنترلاي اصلي  سقف سازه
ي ساختمان بايد از اتالف حرارت فضاي طبقات باال و پايين مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملّ

  جلوگيري شود. سقف كاذب
گونه  يك از فضاهاي داخلي ساختمان هيچ نبايد در اين حالت فضاي باالي سقف كاذب به هيچ -ت

هاي تزئيني داشته باشد و در  هاي توكار و حفره ودگي مانند دريچه، محل نصب المپدرز يا گش
  ، دريچه مذكور بايد با تمهيدات مناسب درزبندي شود.دسترسصورت نياز به دريچة بازديد يا 

  
در مجاورت يا باالي سقف كاذب، هيچگونه لولة آب، فاضالب يا گاز، كانال و يا  4-9-2-9

هاي سقف كاذب اتصال يا  ايد مستقيماً با آويزها، شبكة نگهدارنده و ساير قسمتتاسيسات مشابه، نب
  تماس داشته باشد.

  
اي در سقف كاذب، بايد از  در صورت نياز به نصب هرگونه شيشه يا عناصر شيشه 4-9-2-10

  استفاده شود. غيرريزندههاي ايمني مسلح يا  شيشه
  
  هاي مسطح بام 4-9-3
پله براي دسترسي ساكنين به  در صورت وجود راه ،اه در سقف هاي مسطحپن جان تعبيه 4-9-3-1
  الزامي است.  7- 9-4مطابق الزامات قسمت  ،بام
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متصل به شبكة كفشوي % و 2بندي مناسب حداقل  هاي مسطح بايد داراي شيب بام 4-9-3-2
  فاضالب مستقل از شبكة اصلي ساختمان باشند. 

  
آوري و هدايت شود كه موجب آلودگي يا ايجاد مزاحمت  تي جمعصور  ها بايد به آب بام 4-9-3-3

بر روي  بدر محوطه و اجزاء ساختمان و اراضي مجاور يا معابر عمومي نشود و از سرازير شدن آ
  گيري گردد.  هاي مجاور پيش نماي ساختمان يا ساختمان

  
ابر عمومي مجاز نيست هاي مجاور و مع ها به زمين تخلية آب حاصل از نزوالت جوي بام 4-9-3-4

  صدور پروانه انجام گيرد. مراجعو تخلية آن در محوطة ساختمان بايد با مجوز شهرداري يا ساير 
  
اتصال فاضالب بام به شبكة فاضالب شهري با مجوز ادارات فاضالب شهري و ساير  4-9-3-5

  پذير است.  ل امكانومراجع مسئ
  
  شيبدار هاي بام 4-9-4
د كه از ريزش برف، يخ يا اجزاي سقف نبدار بايد به نحوي طراحي و اجرا گردشي هاي بام 4-9-4-1
  د.شو ارتفاع جلوگيرياز 
  
در هنگام كار در روي  كارگران شيبدار بايد تدابير الزم به منظور حفظ جان هاي بامدر  4-9-4-2

  بيني گردد. بام پيش
  
باشد بايد فاصلة  معابر عمومييا  هاي مجاور چنانچه شيب بام شيبدار به سمت زمين 4-9-4-3

متر  20/0حداقل به اندازة ، 5تا  1هاي گروه  در ساختمان افقي لبة بيروني بام از مرز مالكيت،
صله ابه اين ف متر 10/0به ازاء هر طبقة اضافه،  ،7و  6هاي  گروههاي  و در ساختمان رعايت گردد
  ها الزاميست. ت و ضوابط خاص آن، رعايت مقررا8هاي گروه  براي ساختمان .شود افزوده مي
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  تخلية آب بام الزاميست. هدايت و در مورد 5-3-9-4 تا 3-3-9-4 رعايت بندهاي 4-9-4-4
  
  هاي نورگذر سقف 4-9-5

بايد  اي در سقف نصب شود يا سطوح شفاف يا شيشه هرجا كه نورگيري از طريق سقف صورت گيرد
  با الزامات زير منطبق باشد:

باز يا  بايد به فضاي  شوند كه براي تامين نور الزامي فضاها تعبيه مي اي سقفينورگيره 4-9-5-1
براي  از سطح الزامي شيشة پنجره ها نبايد آن سطح شفافهاي داخلي متصل باشند و  حياط

  كمتر باشد.  فضاهاي مورد نظر
  
بصورت كه  مورد نظرهاي ديواري در فضاهاي  مجموع سطح نورگيرهاي سقفي و پنجره 4-9-5-2

  د. نباش 1-6- 4بايد معادل سطوح الزامي مذكور در جدول طبيعي نورگيري شود، 
  
اي يا  شيشههاي  قسمتهمة  شفاف، مانند سقف گلخانه و پاسيو و نورگذر يا هاي سقف 4-9-5-3

  ها، بايد از جنس ايمن و غير ريزنده باشند. سقفساير در  شفاف
  
گلخانه و پاسيو بايد  سقف مانند وسيع شفافذر يا نورگهاي در طراحي و اجراي سقف 4-9-5-4

  تدابيري جهت امكان نظافت و تحمل وزن نظافتكار جهت ايمني در نظر گرفته شود. 
  
  نصب و اجراي در و پنجره  4-9-6
  ي ايران مطابقت داشته باشد. بايد با استانداردهاي ملّ ها پنجرهدرها و  تماممشخصات  4-9-6-1
  
اي وان و  اي بدون قاب، ديواره و در شيشه اي كشويي و درهاي شيشه شيشهدر درهاي  4-9-6-2

اي درهاي  هاي اصلي و خروجي بناها، قطعات شيشه دوش، قطعات شيشه در اطراف ورودي
ي كه يدرها تمام اي و در نماهاي شيشه 9-5-4-4تر از ابعاد مجاز در بند  و قطعات بزرگ ها توقفگاه
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هاي ايمن و غير ريزنده ، استفاده از شيشهرفته متر بكار 05/1تر از  پايينها درارتفاع  شيشه در آن
  الزامي است.

  
متر  70/0بيش از  در ارتفاعفضا در فضايي نصب شود كه كف آن  پنجره كه در صورتي 4-9-6-3

 به بالكن يا ايوان و مهتابي مشرف نيست، بايد پنجره قرار داشته و نسبت به زمين يا فضاي مجاور
پناهي به ارتفاع حداقل  داراي جان متر از كف فضا نصب شده و يا 10/1پنجره در ارتفاع حداقل آن
  باشد. از كف فضا متر  10/1
  
هائي كه خارج از حدود مجاز در اين مقررات موجب اشراف به  تعبيه پنجره در محل 4-9-6-4

  حياط و ساختمان مجاور گردد، ممنوع است.
  
 هاي اقامت در ساختمان به داخل فضامجاور  عمومي از معبر ان اشرافامك ي كهدر صورت 4-9-6-5

  . شود تعبيه عابران ارتفاع ديد در باالتر ازهاي اقامت  پنجره فضا الزمست كف، وجود داشته باشد
  
كه تهوية  بيني نشده باشد انبار پيش مانند يهايكه تدابيري براي تهوية فضا درصورتي 4-9-6-6
  جهت ورود و خروج هوا تعبيه گردد.برروي سطح در، شيارهايي  بايد ،ها الزامي نيست آن
  
  شود. و پنجره با ابعاد مدوالر و توليد صنعتي در ساختمان توصيه مي استفاده از در 4-9-6-7
  
  هاي دستگرد ها و ميله پناه ها، جان حفاظ 4-9-7
  پناه جانحفاظ و  4-9-7-1
زير  مقررات در انطباق با الزامي اعالم شده باشد، بايد انداز دست و پناه يا حفاظ هرجا كه نصب جان 

  :اجرا شود
 10/1 بايد حداقل سطح فضا يا بام در دسترس، از ها پناه يا جان اندازها ارتفاع دست 1- 4-9-7-1

  متر باشد.9/0 حداقل دار يا سطح شيب ة پلهلبمتر و از 
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باشد. متر  11/0پناه نبايد بيشتر از  جان انداز و فاصلة خالي بين دو نرده عمودي دست 2- 4-9-7-1
  متر عبور كند. 11/0اي به قطر بيش از  هاي تزئيني، نبايد از هيچ قسمت آن كره در صورت وجود نرده

ي داراي شيشه به هر اندازها دستو  ها پناه جانايمن و غير ريزنده در  استفاده از شيشه 3- 4-9-7-1
  قطع و اندازه، الزامي است.

  
  هاي دستگرد ميله 4-9-7-2

كه  ، مگر آنساخته و نصب شوندمطابق الزامات زير  ،شده هاي تعيين هاي دستگرد بايد در محل ميله
  :ديگر تعيين شده باشد اي گونهها به  در مقررات اختصاصي تصرف

 يا فضا راه يا سطح كف تمام شده شيبو هاي دستگرد كه از لب پله   ارتفاع ميله 1- 4-9-7-2
باشد. اين ارتفاع در تمام طول ميلة دستگرد بايد  متر 90/0تا  85/0شود، بايد بين  ري ميگي اندازه

  به صورت يكنواخت امتداد داشته باشد.
و  شود بايد پيوسته و يكنواخت باشد دستگرد كه با دست گرفته مي  سطحي از ميله 2- 4-9-7-2

  . به وسيلة هيچ قطعه يا عنصري قطع نگردد
دستگرد بايد به سمت يك ديوار، حفاظ يا سطح تردد چرخيده يا خم    ميله انتهاي 3- 4-9-7-2

يا امتداد داشته باشد (تا از ايجاد جراحت راه  يا شيبهاي دستگرد خيز مجاور پلكان   شود يا تا ميله
دستگرد بين    هاي دستگرد جلوگيري شود). در جايي كه ميله گير كردن اشياء يا لباس افراد به ميله

 انتهاي  هاي ابتدا و هلببه صورت افقي از  متر 30/0خيزهاي مجاور پيوسته نيست، بايد حداقل 
از سمت پايين  يدها، ميله دستگرد با در پله باشد. ادامه داشتهباالترين پيشاني پله  و از راه شيب
  .يابدترين پيشاني پله ادامه  به اندازه عمق يك كف پله بعد از پائين ،نيز آن شيب

متر  ميلي 40تا  35اي دارد بايد بين  قطر خارجي ميله دستگردي كه مقطع دايره 4- 4-9-7-2
  طع ميلهدستگرد را به اندازه معادل آن فراهم سازد. اگر مق  كه قابليت گرفتن ميله باشد، يا آن

متر و حداكثر  ميلي 160و حداكثر  100اي نيست، اندازه محيطي آن بايد حداقل  دستگرد دايره
  متر گرد شده باشند. ميلي 25/0ها بايد با شعاع حداقل  متر باشد. لبه ميلي 57اندازه قطر آن 

 متر ميلي 40دستگرد و ديوار يا سطح ديگر بايد حداقل   فاصله آزاد ميان يك ميله 5- 4-9-7-2
   .باشد
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دستگرد و ديوار يا هر سطح ديگر مجاور آن بايد عاري از هر گونه جسم تيز يا   ميله 6- 4-9-7-2
  .برنده باشند

  دستگرد بايد با محيط اطراف و جداره زمينة آن متضاد باشد.  رنگ ميله 7- 4-9-7-2
  
  كاري رطوبتي بندي و عايق آب 4-9-8
ت در برابر بارش نزوالت جوي و رطوبت خاك الزامي است. حفاظ ها ساختمان تمامدر  4-9-8-1
در  هاي بهداشتي كليه فضا هاي نمناك، كف هاي در تماس با زمين ها، كف ناهاي تخت، ايو بام

استخرها و ديوار ، ديوارهاي زيرزمين و ساير ديوارهاي در تماس با زمين نمناك، بدنه و كف طبقات
نماهايي كه در معرض دار و قوسي و گنبدها و  هاي شيببام .دبايد عايق رطوبتي شون و منابع آب،

باران حفاظت  ، بايد با روش مناسب در برابر نزوالت جوي و كجگيرند هاي موسمي قرار مي نابور
  شوند.

  
شير برداشت آب تعبيه شود، كف فضا بايد عايق هرجا كه هاي داخلي بنا،  فضا تمامدر  4-9-8-2

سيفون و تمهيدات الزم ديگر براي دفع فاضالب،  شترگلويي يا رايرطوبتي شده و كف شوي دا
  ي ساختمان، پيش بيني شود. مطابق با ضوابط مبحث شانزدهم مقررات ملّ

  
هاي زيرزمين، جهت جلوگيري از نفوذ آب هاي سطحي و عايقكاري سطح كف و ديواره 4-9-8-3

  كشي، در ساختمان الزامي است. زيرزميني و نشت آب  لوله
  
  ها شومينه، بخاري ديواري و دودكش 4-9-9
ها از انواع سوخت گاز، مايع يا جامد استفاده  هاي با مخزن باز كه در آن شومينه 4-9-9-1

، وسيلة حرارتي اصلي ساختمان گردد مي و هواي مورد نيازشان از داخل فضا تامين  شود مي
هايي  آن تنها به چنين شومينهشوند و نبايد گرمايش يك ساختمان يا بخشي از  محسوب نمي

  متكي باشد.
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ها از انواع سوخت گاز، مايع يا جامد استفاده  كه در آن ييها و بخاري ها نصب شومينه 4-9-9-2
 12هايي با مساحت كمتر از  در اتاق گردد، مي و هواي مورد نيازشان از داخل فضا تامين  شود مي

  مترمربع مجاز نيست.
  
هاي  مصالح آن بايد بترتيبي باشد كه امكان نشت گاز از آن به فضاساخت دودكش و  4-9-9-3

چهاردهم و هفدهم مقررات  سوم، داخل ساختمان بوجود نيايد. رعايت ضوابط مندرج در مباحث
  ها در ساختمان الزامي است. ي ساختمان در طراحي و ساخت دودكشملّ
  
ها و الزامات  بايد محدوديت  و بخاري  نصب و كاربرد هر نوع شومينه ساخت، طراحي، در 4-9-9-4

  ي ساختمان رعايت گردد.مبحث چهاردهم مقررات ملّ
  
  جزئيات عمومي ايمني در برابر سوانح و ساير خطرات  4-9-10
و  8تا  6گروه  هاي ساختمان درآذرخش  استفاده از تجهيزات حفاظت در برابر 4-9-10-1

ها ضروري باشد، الزامي  يا موقعيت قرارگيري آنهاي ديگري كه به علت نوع كاربري و  ساختمان
  باشد. 6213-1ي ايران در مورد آذرخش، به شماره است، و بايد مطابق با استاندارد ملّ

  
موجب صدمه  طراحي و ساخته شود كه در صورت وقوع زلزله اي به گونهساختمان بايد  4-9-10-2

پيشگيري  هاي همسايه به آن نيز تمانساخ از خسارت و نشود هاي همسايه به ساختمان و خسارت
ويژه در مورد تعبية درز ه ي ساختمان، بمقررات ملّ ششمرعايت مقررات مندرج در مبحث  گردد.

  ها، الزامي است. انقطاع مابين ساختمان
  
اي  ها بايد به گونه ساختمان تمامهاي  ها و مدخل زيرزمين بازشوها، درها و پنجره 4-9-10-3

  كنندگان را فراهم نمايند. ند كه امنيت ساكنان و استفادهطراحي و اجرا شو
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اي از ورود  هاي متداول به گونه هاي بازشو زيرزمين بايد با اتخاذ شيوه مدخل و پنجره 4-9-10-4
  هاي سطحي جلوگيري نمايند. جانوران موذي، باران و آب

  
عاليم هشداردهنده و  صبو نهاي خروج ايمن  تأمين راه ها و فضا ها تصرف در تمام 4-9-10-5

   الزاميست. ي ساختمانمباحث سوم و بيستم مقررات ملّمطابق ايمني 
  
عالوه بر هدايت مردم  كه دنشو تعبيهبايد طوري ها  در ساختمانمن يا خروج هاي راه 4-9-10-6

و  نارساني به ساكن ياري خروج و ، درصورت وقوع زلزله نيز امكانسوزي آتشبه مكان امن در هنگام 
  را فراهم نمايند. كنندگان استفاده

 

، زير، مطابق الزامات هاي امدادرساني از خارج ساختمان ها بايد راه در طراحي ساختمان 4-9-10-7
  گردد. بيني  پيش امداد و نجات در هنگام وقوع سوانحي چون حريق و زلزله تبراي انجام عمليا

رساني در فضاي باز مجاور ساختمان (در حياط يا هاي الزامي امداد ها از طريق جايگاه اين راه    
هاي مسكوني) جهت ورود و استقرار  معابر عمومي مجاور) و بازشوي الزامي امدادرساني (در تصرف

  گردد. افراد و وسايل امدادرسان تأمين مي
الزامي مسيرهاي خروج  شدن منتفيهاي امدادرساني در ساختمان به منزلة  تعبية راه 7-1- 4-9-10
  ي ساختمان نيست. ندرج در مبحث سوم مقررات ملّم
اين مبحث بايد داراي حداقل يك  7تا  1 ي ساختمانها گروهتصرف در واحد هر  7-2- 4-9-10

بازشوي مجزا و مستقل امدادرساني در نما و مشرف بر جايگاه امدادرساني باشد كه بتوان از طريق 
متر و ارتفاع آن حداقل  90/0درساني حداقل آن عمليات نجات را انجام داد. عرض بازشوي امدا

متر است. بديهي است كه در زير هر بازشوي امدادرساني، بايد يك جايگاه امداد رساني در  30/1
  نظر گرفته شود.

دار باشد، احداث يك  اگر طبقه آخر داراي سقف شيب 7تا  4هاي گروه  در ساختمان 7-3- 4-9-10
دار، كه حول يكي از محورهاي عمودي  اد رساني در سقف شيبمهتابي يا بالكن حاوي بازشوي امد

  متر ارتفاع باشد، الزامي است. 30/1متر عرض و  90/0آن باز شود و داراي حداقل 
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بايد سطحي آزاد در فضاي باز  7تا  4هاي گروه  براي هر تصرف در ساختمان 7-4- 4-9-10
ز اين جايگاه براي استقرار افراد، وسايل ساختمان بعنوان جايگاه امدادرساني درنظر گرفته شود. ا

هاي سواره اصلي شهر  شود. اين جايگاه بايد به دسترسي و خودروهاي امدادرساني استفاده مي
هاي امدادرساني الزامي  دسترسي سواره به جايگاه 7و  6هاي گروه  متصل باشد. در ساختمان

  است.
هايي كه موجب  امدادرساني و تعبية كاربري هايهاي دائمي در جايگاه انجام فعاليت 7-5- 4-9-10

  اشغال اين سطوح گردد، مجاز نيست.
متر و  00/3، جايگاه امدادرساني بايد حداقل به عرض 5و  4هاي گروه  در ساختمان 7-6- 4-9-10

متر (تا حداكثر  50/0به ازاي افزايش هر طبقه  7و  6هاي گروه  متر باشد. در ساختمان 00/5طول 
ها و  تواند با نظر شهرداري گردد. طول جايگاه امدادرساني مي ه اين عرض افزوده ميمتر) ب 00/5

  ساير مراجع صدور پروانة ساختمان در تمام طول آن ضلع بنا امتداد يابد.
هاي شمالي، هرگاه جايگاه امداد رساني در  در پالك 6و  4هاي گروه  در ساختمان 7-7- 4-9-10

ايد بدون مانع و گذر از واحد مسكوني، توسط راهي به حياط اصلي حياط خلوت باشد، اين جايگاه ب
براي عبور  6حداقل براي عبور افراد و تجهيزات الزم و در گروه  4متصل گردد. اين معبر در گروه 

  شود. خودرو امداد رسان در نظر گرفته مي
م دسترسي از مرزهاي مجاور، در صورت لزو 7هاي گروه  حداقل فاصلة ساختمان 7-8- 4-9-10

 50/1، به منظور عبور افراد، 5هاي گروه  متر و در ساختمان 00/3سواره به جوانب ساختمان، بايد 
  متر باشد.

 7 و 6يها گروهي ها ساختماندر صورت قرارگيري فضاي تأسيسات و موتورخانه، در  7-9- 4-9-10
ساني در محاسبة بار سقف در نظرگرفتن امكان عبور وسايل سنگين امداد ر ،درزير مسير امدادرساني

  الزامي است. فضاها آن
  
 شوند، هاي خروج و امدادرساني، كه در مواقع حريق و زلزله استفاده مي درها و پنجره 4-9-10-8

  ي ساختمان باشنددر انطباق با مبحث سوم مقررات ملّبايد از مصالح مقاوم و 
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  جويي در مصرف انرژي  كاري حرارتي و صرفه عايق 4-9-11
نوزدهم مقررات و ديگر عناصر ساختماني در انطباق با مبحث بنا حرارتي پوسته خارجي كاري  قعاي
  الزامي است. ي ساختمان ملّ
  
  نگهداري و دفع زباله 4-9-12
هاي نگهداري و دفع زباله به  ها بايد محل ها با توجه به نياز تصرف ساختمان تمامدر  4-9-12-1

كنندگان  از نظر بهداشت و سالمتي براي ساكنان و استفادهبيني شود كه مشكالتي  صورتي پيش
   ها جلوگيري شود. سازي حيوانات و حشرات موذي در اين محل ايجاد نگردد و از النه

  
، سامانة دفع زباله از داخل طبقات ساختمان، ايجاد 8تا  6ي ها گروه هاي در ساختمان 4-9-12-2

دگي صوتي (در هنگام جابجايي زباله) و بهداشت براي به نحوي كه مزاحمت و خطري از نظر بو، آلو
رعايت ضوابط مربوط به تفكيك زباله، در ايجاد نكند، ضروري است.  كنندگان ساكنان و استفاده

  ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان، ضروري است. ها توسط شهرداري صورت الزامِ آن
  
  ساير تجهيزات و تاسيسات ساختمان 4-9-13
 كشيبايد تجهيزات برقي و تأسيسات و لوله مقرراتهاي مشمول اين  ساختمان تمامدر  4-9-13-1

هاي سطحي در انطباق با مباحث سيزدهم، چهاردهم،  و آببرق، گاز و دفع فاضالب توزيع آب، 
  ي ساختمان در نظر گرفته شود.شانزدهم و هفدهم مقررات ملّ

  
 در اختصاصي براي هر واحد ، نصب صندوق پستي8تا  4ي ها گروههاي  در ساختمان 4-9-13-2

حداقل يك صندوق ي ديگر نيز تعبية ها گروهي ها ساختمانورودي ساختمان الزامي است. در  محل
الزامي  ، كه امكان باز كردن آن براي همه واحدها وجود داشته باشد،پستي براي مجموعة واحدها

  است. 
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  و در شرايط زير مجازست: ساختمان محوطة در نهات هاي حيوانات خانگي وجود النه 4-9-13-3
  ،بالمانع باشد در محل مورد نظر ها طبق قوانين كشور، نگهداري آن -آ

  براي همسايگان مزاحمتي فراهم نكند،  -ب
مجزا از ساختمان و با مصالحي ايجاد شود كه بعنوان يك بخش عناصر يا فضاهايي به صورت  -پ

در اين محل دسترسي به آب بايد به طور دائم فراهم بوده و  اصلي از ساختمان محسوب نشود.
   مسائل بهداشتي رعايت گردد.

  ها نبايد مستلزم عبور از فضاهاي اصلي واحدها باشد. دسترسي به اين النه -ت
  
مجاز  در داخل بافت شهري هايي كه نگهداري و پرورش برخي حيوانات در محل 4-9-13-4

كه از  جدا گردد اي گونه به هاي اقامت ساكنان حيوانات بايد از فضاشود، محل نگهداري  شمرده مي
دسترسي و جزئيات تهويه، تاسيسات ساختمان و دفع فاضالب، منظر عمومي و ساير  نحوة نظر

  .هاي معماري و ساختماني، در بهداشت و آسايش ساكنان و همسايگان اختاللي پيش نيايد جنبه
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