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  به نام خدا

  
  گفتار پيش

  
ها توسـط شـهروندان   ات ملّي ساختمان در تمامي كشورها قواعدي هستند كه به نحوي اجراي آنمقرر

محلـي،   هـاي ادراك مشترك كليه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت. كندالزام قانوني پيدا مي
 هايگذاريوري از سرمايهگردد كه منافع ملّي ناشي از حفظ و افزايش بهرهمردم و مهندسان، موجب مي

هـاي  ها بر منافع سازماني دستگاهبرداران ساختمانملّي و هم چنين حفظ جان و منافع عمومي بهره
. هاي محلي و هم چنين منـافع فـوري سـرمايه گـذاران تـرجيح داده شـود      اجرايي و يا منافع دولت

وسـعه نظـام ملّـي    هـا در قالـب برنامـه ت   بديهي است توافق و التزام بر اين دسته از منافع و خواسته
  .يابدساخت و ساز تحقق مي

، )اجـرا  -نظـارت   -طراحـي  (هاي مهندسي و فنـي سـاختمان   مقررات حاكم بر جنبه 1366از سال 
توسط وزارت راه و شهرسازي در قالب مقررات ملّي ساختمان به تدريج وضع و استفاده از آن الزامي 

هاي نظام مهندسي موجب افـزايش  و سازمان ايتوسعه آموزش عالي، مراكز فني و حرفه. شده است
نيروي انساني متخصص و ماهر در سطح كشور گرديد و بـه مـوازات آن مقـررات ملّـي سـاختمان و      

هاي ساختماني نيز به همت اساتيد و صاحبنظران شاغل در حرفه به صـورت  نامهاستانداردها و آيين
اي از كمـال  در حال حاضر اين مقررات به درجه. اندقرار گرفتهانتشار مجدد اي مورد بازنگري و دوره

و غنا رسيده است كه به عنوان مرجع و منبع آموزشي ضمن تأمين نياز نسبي دانشگاهيان و جامعه 
برداران، ابـزار و مرجـع كنتـرل الزم را بـراي اطمينـان از كيفيـت       مهندسي كشور، سازندگان و بهره

  .م نموده استساخت و سازها براي ناظران و بازرسان فراه
هاي اخير با قبل از تدوين مقـررات ملّـي   اي در سالها بويژه از حيث سازهمقايسه كيفيت ساختمان

ها و سير تكاملي آن در جهـت تـأمين   ساختمان مؤيد تأثير اين مقررات در ارتقاي كيفيت ساختمان
ر كمـي و كيفـي، وضـع    باشد اما با مقايسه آمـا ايمني، بهداشت، رفاه و آسايش و صرفه اقتصادي مي

  .هاي جهاني فاصله قابل توجهي وجود داردموجود كشور با ميانگين شاخص
گـذار و  هاي پيش گفته شده الزم است اوالً نهادهاي حـاكميتي سياسـت  براي جبران فاصله شاخص

م ريز و مراجع صدور پروانه ساختارهاي كنترل و نظارت را مورد بازنگري قـرار داده تـا سيسـت   برنامه
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تري نسبت به توليد، توزيع و مصرف مصالح استاندارد و اجراي مقررات ملّي سـاختمان  نظارت جدي
هـا و مراكـز   اي دانشـگاه هـاي حرفـه  هاي نظام مهندسي ساختمان، تشكلثانياً سازمان. اعمال گردد

          آموزشي و تحقيقـاتي بـيش از پـيش در تـرويج و تبيـين مقـررات وضـع شـده، الگوسـازي و ارايـه             
هاي نوين و به نمـايش گذاشـتن مزايـاي    آوريهاي عيني رعايت مقررات ياد شده و معرفي فن نمونه

ثالثـاً مهندسـان و سـازندگان كـه وظيفـه اساسـي در اعمـال ضـوابط و مقـررات          . آن تالش نماينـد 
انش فنـي و  ساختماني را در طراحي، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رساني د

اي خود نسبت به اجراي مقررات ملّي ساختمان بـيش  اي و با تكيه بر اصل اخالق حرفهمهارت حرفه
از پيش اصرار ورزيده و كارفرمايان و مالكان نيز تشويق يا ملزم به رعايت مقررات ملّي ساختمان آن 

طح آگـاهي از حقـوق خـود    توانند با افزايش سبرداران نهايي ميهمچنين مردم به عنوان بهره. شوند
ها و ايجاد  وري ساختماننقش اساسي در ارتقاي كيفيت از طريق افزايش مطالبات در كيفيت و بهره

  .هاي با كيفيت ايفا نمايندانگيزه رقابت در ارايه ساختمان
 در خاتمه از كليه اساتيد و صاحبنظران و تدوين كنندگان كه از ابتدا تاكنون در تدوين و تجديدنظر

مباحث مقررات ملّي ساختمان تالش نموده و در همفكري و همكاري با اين وزارت از هيچ كوششـي  
هاي نظـارتي و  همچنين براي دست اندركاران ساخت و ساز از دستگاه. گزارماند، سپاسدريغ ننموده

و مـردم  كنترلي، مراجع صدور پروانه و كليه عزيزاني كه اجراي اين مقررات را خدمتگزاري به ميهن 
  .نمايم پندارند، آرزوي موفقيت و سربلندي در پيشگاه خداي متعال ميخويش مي

  
  

  عباس آخوندي
  وزير راه و شهرسازي
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  )1396(ويرايش سوم  - كنندگان مبحث چهارم مقررات ملّي ساختمان هيأت تدوين
  )بر اساس حروف الفبا(

  شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان) الف
                  رئيسدكتر محمدتقي احمدي                    عضومهندس شاپور طاحوني 
               عضومهندس محمدرضا انصاري          عضومهندس بهروز علمداري ميالني
                          عضودكتر حميد باقري          عضومهندس مسعود غازي سلحشور
                      عضودكتر سعيد بختياري عضو          زاده طيار   مهندس يونس قلي
                         عضودكتر حميد بديعي                       عضودكتر بهروز گتميري
                          عضودكتر ناصر بنيادي                      عضودكتر حامد مظاهريان
             عضومهندس محسن بهرام غفاري                  عضودكتر محمودرضا ماهري
 عضوراني زاده                 دكتر محسن ته                   عضودكتر بهروز محمدكاري
        عضومهندس محمدابراهيم دادسرشت عضومنصف     ... مرحوم مهندس حشمت ا
           عضومهندس سيد محمدتقي راتقي عضورسول ميرقادري                دكتر سيد
               عضودكتر علي اكبر رمضانيانپور                       عضومهندس نادر نجيمي
 عضوزاده                دكتر محمد شكرچي عضورضا هاشمي                 مهندس سيد
 عضوبهبهاني      اصغر طاهريمهندس علي

  

  اعضاي كميته تخصصي) ب
 عضو                   دكتر فرهاد آزرمي 
        عضو     مهندس محمدرضا اسماعيلي 
 رئيس    دكتر ناصر بنيادي 
 مهندس سيدابراهيم بني مهد 

 هندس زهره عمارت كارم 

 زاده محله مرحوم مهندس مسعود قاسم 

 عضو
  نماينده شهرداري تهران  

 عضو
 دبير مهندس سيدمحمدرضا ميرعبداللهي 
  

  :تشكر از همكاري صميمانه با
  سازمان نظام مهندسي ساختمان و آقاي مهندس ارس مهرانفر          

  

  دبيرخانه شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان) پ
                         معاون دفتر تدوين مقررات ملي ساختمان و دبير شورامهندس سهيال پاكروان 
                              رئيس گروه تدوين مقررات ملي ساختماندكتر بهنام مهرپرور 
        ي ساختمانكارشناس معماري دفتر تدوين مقررات ملمهندس سيدمحمدرضا ميرعبداللهي 
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  مقدمه
ي تدوين خاص ه بازنگري مبحث الزامات عمومي مقررات ملي ساختمان ايران در شرايطخومين نسس

بنـاي  زيرگـذاري و سـاخت    سـرمايه با افـزايش  هاي اخير بخش ساختمان در كشور ؛ در سالشودمي
-احل پايـاني نزديـك   هاي عظيمي از نظر كميت، چون مسكن مهر، به مرو پروژه مواجه بوده بيشتر

هاي ناشـي از   بحران ومانده هنوز مسائل عمومي صنعت ساختمان حل نشده باقيشده؛ اما متأسفانه 
جـان و مـال مـردم    در برخي ساخت و سازهاي غيراصـولي اخيـر تهديـد جـدي بـراي       هسانحخطر 

    .شودمحسوب مي
عدم توجه بـه مسـائل   ها نيز تر شهرهاي بزرگ و كالنشهراز طرف ديگر در ساخت و سازهاي اصولي

مناسـب  شهري و هاي با ويژگيهاي بزرگ ساختماني چون انطباق  ها و مجموعه محوطه محيطي در
را تشـديد  شـرايط نامناسـب شـهري    امكان بروز  مسائل زيست محيطيتوجه به ها و  دسترسيبودن 

بـودن   بخـش رضـايت  هنگفت از محل منابع ملي، اطميناني در هايوجود صرف هزينه و با نمايدمي
   .نتايج وجود ندارد

گيري از تجارب پيشين، عالوه بر لزوم تـالش جهـت   بديهي است كه در اين شرايط، به منظور درس
هـا و هـدايت پايـدار توسـعه و     نتر در امر نظارت و اجراي صـحيح سـاختما   ايجاد ساز و كاري دقيق

گرفتـه و الزم اسـت تـا الزامـات      قـرار   عمران كشور، مسئوليت خطيرتري بر عهده قوانين و مقررات
  . تر تدوين و بازنگري شودعمومي مقررات ملي ساختمان نيز متاُثر از شرايط، بصورتي دقيق

بنابراين سومين ويرايش مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان، ضمن تالش در حفظ شـاكله اصـلي   
دهنده آنها باشـد، پيگيـري كننـده    هاي پيشين تفاوت ماهوي نداشته و ادامه قبلي و اينكه با نسخه

در اين ويـرايش بـا نظـم دهـي بيشـتر بـه       . اهداف اصلي و انتظارات عملكردي و اهداف عيني است
  . تر تالش شده استبرداري سهلبندي مقررات در جهت بهرهمطالب و فصل

ـ   وده و در كاركرد مناسب و پايدار ساختمان از نخستين ويرايش الزامات عمومي ساختمان مد نظـر ب
در اين ويـرايش اصـالحاتي در زمينـه تعيـين الزامـاتي بـراي       . هاي بعدي تكميل شده استويرايش

هاي معمـاري و فرهنـگ   تالش جهت بكارگيري ارزش. تر ساختمان انجام شده استكاركرد مناسب
ل گذشته ساختمان در كشور تداوم يافته و امكان بهره گيري از عناصري چون حياط مركزي و گودا

تالش شده تا بـا تـدوين الزامـاتي    . باغچه و ساباط و ايوان و مهتابي در اين مقررات آورده شده است
گيـري  برداري سـمت مناسب در جهت ارتقاي كيفيت زندگي متصرفين و ايمني بيشتر در زمان بهره

سـازي  هاي سبز و پايدار و تاُكيـد بـر رعايـت ضـوابط مناسـب      در اين رابطه توجه به ساختمان. شود
توانان جسمي و حركتي در نظر گرفته شده و در اهداف عيني و انتظارات عملكـردي   فضاها براي كم

  . بر لزوم توجه مسئولين و متوليان ساخت و ساز بر رعايت الزامات محيطي نيز تاُكيد گرديده است

 خ



 ي 

هاي هـاي اجتمـاعي كنـوني، مبـاحثي در مـورد امنيـت فضـا       چنانكه اشاره شد با توجه بـه ويژگـي  
هـاي امدادرسـاني و   ساختمان و كاستن از بروز جرائم، افزون بر رعايت مسـائل ايمنـي و تـدارك راه   

  . هاي خروج در حريق، پيش بيني شده استفضاهاي پناه، عالوه بر دسترس
هاي پيشين در معرض نظرخواهي از اهل حرفه قرار گرفتـه، امـا   اين نسخه از مقررات همانند نسخه

هاي فرهنگي و سرزميني و تكميل ضـوابط مربـوط بـه    يلي مربوط به تنوعات اقليمتهيه ضوابط تكم
كميتـه بـازنگري مبحـث    . هاي مختلف در بازنگري آتي اين مقررات در نظر گرفته شده استتصرف

نظران به اصـالح  چهارم مقررات ملي ساختمان آمادگي دارد تا با دريافت نظرات اهل حرفه و صاحب
اميد است كـه بكـارگيري ويـرايش سـوم مبحـث چهـارم       . ويرايش آتي بپردازد و تكميل مقررات در

 . مقررات ملي ساختمان بتواند گامي در جهت نائل شدن به توسعه پايدار باشد

  
  كميته تخصصي مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان
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  كليات 1- 4
  

  كلي اهداف 4-1-1
  
دهـي مناسـب، آسـايش و صـرفة      به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره اين مقررات 4-1-1-1

هـاي   ابنيـه و سـاختمان   )متصـرفانِ (نِ كنندگا استفادهن و اساكنتأمين نيازهاي حداقل و اقتصادي، 
هـا،   هـا، ابعـاد حـداقل فضـا     مشمول قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، بـا تعيـين محـدوديت   

عنوان مبحـث چهـارم از مقـررات    ه ، بطراحي و اجرا تهوية مناسب و ساير الزامات عمومي ،نورگيري
   .گيرد ملي ساختمان مالك عمل قرار مي

  
   لكرديعمانتظارات و عيني اهداف  4-1-2

بـه صـورت   نيـز   عالوه بر اهداف كلي انتظارات عملكردي مبحث الزامات عمومي سـاختمان  جادر اين
در نيـز  عملكـردي   هـداف بـه ا  الزامات كمي و مقررات ساختماني براي دسـتيابي . شود كيفي بيان مي

  .شوند ارائه مي ههاي مربوط قسمت
  
  كاركرد مناسب و پايدار 4-1-2-1

ها تعيـين   برداري از آن تمان و فضاهاي آن بايد در تناسب با نوع و نحوة بهرهمشخصات كالبدي ساخ
بايـد از ديـدگاه ايـن مبحـث، در طراحـي، اجـرا و بهـره بـرداري         ذيل به اين منظور، انتظارات . شود

  : ساختمان برآورده شوند
  رعايت حداقل ابعاد مناسب براي هر فضا برحسب نوع فعاليت و استفاده از آن، -آ

تامين تعداد الزم و كافي از فضاهاي اصلي و جانبي بر اساس بـرآورد تعـداد و تركيـب اسـتفاده      -ب
  ها، كنندگان و نيازهاي آن

هاي مختلف آن براي همـة   برداري از قسمت امكان دسترسي مناسب و ايمن به ساختمان و بهره -پ
  كنندگان،   استفاده
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هـا،   نده، در طراحي، استقرار و همجـواري سـاختمان  هاي استفاده كن تامين امنيت افراد يا گروه -ت
  ها، فضاها و اجزا و عناصر آن

   .برداري از آن هاي الزم كالبدي ساختمان بر اساس نوع و نحوه بهره تامين تجهيزات و ويژگي - ث
  
 اشت و سالمت بهد 4-1-2-2

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

  :زير برآورده شوند
  تهوية مناسب،نور و از برداري در حال بهرهبرخورداري ساختمان  -الف
  ن،نفوذ نكردن رطوبت مزاحم به داخل ساختمان يا فضاها و اجزاء آ -ب
هاي خطرنـاك   وجود نداشتن خطراتي مانند متصاعد شدن گازهاي سمي، ذرات يا گازها و تابش -پ

  يابي نادرست ساختمان، بر اثر استفاده از مصالح يا جزئيات نامناسب يا مكان
  .آلوده نشدن آب يا خاك به وسيله ضايعات ساختماني و فاضالب -ت
تة دريافتي توسط مردم در حدي كه از تهديـد  محدود كردن سطح نوفه يا سروصداي ناخواس - ث

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

   .محدود كردن نورهاي ناخواسته و مزاحم - ج
  
  برداري ايمني در حين بهره 4-1-2-3

هنگـام  طراحـي و سـاخته شـوند كـه در      ساختمان، تجهيزات و اجـزاء و عناصـر آن بايـد بـه صـورتي     
لـذا بايـد شـرايط زيـر فـراهم      . كنندگان و ساير افراد تامين شـود  برداري، ايمني ساكنان يا استفاده بهره
 :باشد

و آتش سوزي يا  گرفتگي حوادثي مانند ليز خوردن، سقوط افراد يا اشياء، برخورد، برق  احتمال خطر -آ
  . به حداقل برسد انفجار

ـ   ايجاد امكان -ب بـه   ي سـاختمان حريق يا توسعة آتش و دود در انطباق با مبحث سوم مقـررات ملّ
مطـابق مبحـث يـاد     و نجات ساكنين آن، اطفاء سوزي آتشصورت بروز  و دريابد  حداقل تقليل

  .پذير باشد امكان شده
سـت و يكـم   در شرايط بروز سوانح يا جنگ، در انطباق با مبحث بيامكان خروج، استتار يا پناه   -پ

   .مقررات ملّي ساختمان، براي افراد فراهم باشد
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االمكـان از بـروز مشـكالت    صورت گيرد كه حتـي  ه نحويطراحي و احداث واحدهاي مسكوني ب -ت
  . امنيتي و دزدي جلوگيري شود

  
  هاي سبز و پايدار و رعايت معيارهاي ساختمانحفظ انرژي  4-1-2-4

شرايط اقليمي، ها، همجواريگرفتن  نظر احي و ساخت بنا، با درالزم است با رعايت تمهيداتي در طر
و ي شـ گرماي تأسيسـات بـرداري از سـاختمان و    محلي و اقتصـادي، مقـدار انـرژي مصـرفي در بهـره     

تا حد امكان پايين نگه داشته شود، تعويض هوا و تهوية مطبوع در حد مجاز، در انطباق با سرمايشي 
هائي كه مقـررات كلـي ايـن    در ساختمان .ي ساختمان در نظر گرفته شودمبحث نوزدهم مقررات ملّ

  . الزامي استبه قرار زير هاي سبز و پايدار كند، رعايت معيارهاي ساختمانمبحث معين مي
هـاي متفـاوت    بـا طراحـي كـاربري   . ستاترين اهداف توسعه پايدار  از اساسي: گوناگوني و تنوع) الف

  .يابد ها و آلودگي هوا كاهش مي از هزينهزيادي رصد دمحالت شهري، در همجوار 
ساختمان با اقليم خـاص منطقـه از مباحـث مهـم     انطباق چگونگي آگاهي به : اقليم و آب و هوا) ب

جانبه هزينـه انـرژي سـاختمان و عوامـل      طراحي اقليمي، روشي براي كاهش همه. باشد معماري مي
توجـه بـه   در اين رابطـه  . باشد رطوبت، باد و بارندگي مي اقليمي مؤثر بر بنا شامل تابش آفتاب، دما،

  .استراهكارهاي معماري گذشته هر منطقه بسيار كارساز 
هاي گياهي بيشتر در سقف، نماها و كف فضاها به حفـظ  استفاده از پوشش :ها پوشش ساختمان) پ

  . كندانرژي در ساختمان كمك مي
ها  جرم ديوارها و سقفظرفيت باالتر حرارتي  :انيمصالح ساختمجرم حرارتي بكارگيري ظرفيت ) ت

هـاي   اسـتفاده از پوشـش  . شـود  باعث باال رفتن زمان انتقال حرارت بين فضاي داخلي و خارجي مي
در مصـرف آن  و از خورشـيد در روز  بيشترين حرارت بدسـت آمـده   مصرف تواند باعث  دوجداره مي

  .شب شود
هـاي تيـره و جـذب كننـده بـراي      هاي گرم و رنـگ  اقليمهاي روشن براي رنگاستفاده از : رنگ) ث

 .دشو هاي سرد ترجيح داده مي اقليم
. دارد از آفتابره تأثير بسزايي در حرارت اكتسابي جنوع، جنس و ابعاد و مكانيابي پن :و در رهجپن) ج

هـاي انـرژي مصـرفي     در درازمدت باعث كـاهش هزينـه  مناسب  پنجرهفيل ونوع شيشه و پرانتخاب 
 .گردد تمان ميساخ
هـا بـراي    ها و پرده ها، ساباطهاي بام ساختمان، سايبان گيپيش آمدها و  برآمدگياز  :اندازيسايه) چ

  .دكرتوان استفاده  ميآفتاب جلوگيري از دريافت حرارت غيرضروري 
  .  هاي ساخت محليو استفاده از نيروي كار و روش هويت فرهنگي ياحيالزوم توجه به ) ح
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نشان دهنـده رانـدمان    نسبتباال بودن اين  :بنا سطح بيروني به حجمنسبت كمترين با  طراحي) خ
اي باشد كه سطوح خارجي حداقل مقدار ممكنـه   يعني هندسه ساختمان به گونه. استانرژي خوب 

  . باشد و حجم فضاي داخلي ساختمان حداكثر مقدار ممكنه باشد
مساحت يك طبقه بر باال بودن حاصل تقسيم ست از عبارت ا:بنا نسبت سطح به محيطباال بودن ) د

  . استهر چه اين مقدار بزرگتر باشد راندمان انرژي ساختمان بيشتر  .محيط آن طبقه
نـور  آفتـاب، و  حرارت ، طبيعي بيشتر از عواملگيري  براي بهره بنا داخلهاي فضامناسب حي اطر) ذ

  . طبيعي
 ي، بوم آورد و غير سمي و مناسب و قابل بازيافتبادوام، طبيع مصالح ساختمانياستفاده از ) ر
  .الذكرفوق توجه همزمان به همه اصول) ز
  
  در طراحي و ساخت بنااسالمي  -هاي ايرانيارزشبكارگيري و ترويج  4-1-2-5

هـا و محـيط    با احترام به اديان و مكاتب ديگر، به منظور دستيابي به هويتي منسـجم در سـاختمان  
اسالمي، بناها بايد با تمهيـدات الزم در راسـتاي پاسـداري از ايـن      -ايرانيهاي  شزندگي بر پايه ارز

هـا و محـيط فـراهم     هـا در سـاختمان   اي براي تناقض بـا آن  ها طراحي و ساخته شوند و زمينه ارزش
از جمله مـوارد زيـر در طراحـي و    ايراني دار معماري  در اين راستا، ضروريست كه اصول ريشه. شودن

  :ا مورد توجه جدي قرار گيرندساخت بناه
  آوري،  مصالح و فن "آورد بودن خودبسندگي و بوم" -
  هاي غيرضروري،  به معناي دوري از افزوده "پرهيز از بيهودگي" -
  هاي انساني به شكل مطلوب و بر اساس رفع نيازهاي او است،  كه رعايت مقياس "واري مردم" -
ست و بيش از اصول ديگـر تـأثيرات   ي خصوصي و عمومي ااه كه به مفهوم حفظ حريم "درونگرايي" -

  ،كندفرهنگ ديني را نمايان مي
كه در طراحي ساختار اصلي بناها، به معناي رعايت چارچوب معين ترسيمي و هندسي  "نيارش"  -

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

  . سازد مي
شـد و الزم اسـت در    اين اصول به منظور تعيين و حفظ تناسب بين اجزاي بنا در گذشته رعايت مي

شده در ايـن قسـمت، بازتـاب      يابي به ساير اهداف و انتظارات تعيين دوران معاصر نيز عالوه بر دست
   :ارگيرندانتظارات زير مدنظر قرجهت نيل به ها  عيني آن
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هـاي الزم كـار و زنـدگي و جلـوگيري از تـداخل       ها با رعايـت حـريم   تامين امنيت معنوي انسان -الف
  .ها خصوصي و عمومي در طرح و اجراي ساختمان قلمروهاي

هـاي نهفتـه در محـيط طبيعـي و      هاي ديني و معنوي جامعـه و سـاير ارزش   هماهنگي با ارزش -ب
هـا و همچنـين در طراحـي     گيري فضاها و سـاختمان  و جهتمصنوعي، در تعيين شيوة استقرار 

   .ها حجم، ارتفاع و نماي بنا
ها، به صورتي كه عالوه بـر   ها در طراحي و ساخت ساختمان و منزلت انسانشأن در نظر گرفتن  -پ

كفايت امكانات ساختماني براي تامين ايمني، بهداشت و سالمت الزم، هيچ فردي براي فعاليـت  
  .، به كمك جسمي ديگران نياز نداشته باشدفضاهاي تعيين شدهقل در و زندگي مست

هاي جسمي متفـاوت، بـه ويـژه     برداري تمام اقشار و افراد با توانايي رعايت عدالت در امكان بهره -ت
  .جانبازان، افراد معلول، سالمندان و كودكان از فضاها و بناهاي عمومي

هـا از كـل    ها، سطح و حجم فضـاها و سـهم آن   يين اندازهپرهيز از اسراف و رعايت اعتدال در تع -ث
هـاي   كننده به نحوي كه از يك سو با حـداقل نيـاز   ساختمان، با توجه به انتظارات اقشار استفاده

آنان متناسب بوده و موجب احساس كاستي و تنگنا در ساختمان و فضاها نشود و از سوي ديگر 
  .شودگيري ها جلو از اسراف و اتالف منابع و سرمايه

هاي معاصر، با تامين انتظاراتي ماننـد   بناگيري از تجارب معماري بومي در طراحي و ساخت  بهره -ج
خـواني   هاي زندگي جامعه، هـم  همسازي با اقليم و شرايط محيطي، هماهنگي با فرهنگ و سنت

  .هاي ساختمان با نوع و مقياس كاركرد آن و كاربرد مواد و مصالح بومي حجم و اندازه
هـا،   در طراحي سـاختمان ايراني مظاهر و نمادهاي بصري معماري مفاهيم، كارگيري و اعتالي  به -چ

  .هاي ساختماني ها و حجم به ويژه در كاربرد هندسه، رنگ، نور، عناصر، شكل
  . ها هاي فني جامعه در طراحي ساختمان ها و قابليت بهره گيري و نمايش توانايي -ح
بينـي تمهيـدات الزم بـراي     ة متنـوع يـا چنـدمنظوره از فضـاها، بـا پـيش      اسـتفاد امكـان  تامين  -خ

  . ها پذيري فعاليت در آن انعطاف
نشاط الزم و در شان جامعه، از طريق تامين جلوة بصري مناسـب بـراي   تأمين و ايجاد آباداني و  -د

  .ها ها بسته به نوع استفاده و موقعيت آن ساختمان
هـا در   ها و تزئينات، بر حسـب نـوع اسـتفاده و جايگـاه سـاختمان      يهرعايت تعادل در كاربرد پيرا -ذ

  .محيط
ها به منظور جلوگيري از وارد شدن خدشه به  حجم، ارتفاع و نماي ساختماننظارت بر هماهنگي  -ر

هـاي ديگـر و محـيط     كننـدگان يـا سـاكنان سـاختمان     آسايش، بهداشت و ساير حقوق استفاده
  .پيرامون
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ختمان با هدف حفظ دوام و كيفيت قابـل قبـول در طـول عمـر مفيـد آن و      طراحي و اجراي سا -ز
كنندگان و ساير مـردم   ها سالمت و ايمني ساكنان، استفاده هايي كه بر اثر آن جلوگيري از استهالك

   .افتدبه خطر مي
  
  دامنه كاربرد  4-1-3
  
نظام مهندسي و كنترل هاي مشمول قانون  هها و ساز ساختمان تماماين مقررات ناظر بر  4-1-3-1

براي تمام اشخاص  بناها ياجرا و در طراحي، محاسبه، نظارت آنرعايت و  استساختمان در كشور 
سراسر قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در  34ماده مراجع ذكر شده در حقيقي و حقوقي و 

   .الزامي استكشور 
  
بـر اسـاس   و  ي كه پس از تصـويب يها سازهها و  ساختمان تمامرعايت اين مقررات براي  4-1-3-2

 كنـد مـي اين مبحث تعيـين  نسخه چاپ شده يه اي كه وزير محترم راه و شهرسازي در ابتداي ابالغ
هاي موجود و در دست احداث به شـرح   همچنين در ساختمان .الزامي است ،ساخته شوند طراحي و

  :زير، رعايت اين مقررات الزامي خواهد بود
 بـه تشـخيص   تعميرات اساسـي در  ،هاي موجود در ساختمانو  در دست احداث ايه در ساختمان -آ

  ، قانوني مسئول نهاد
و براي منطبق شدن مشخصـات   زمين كاربريتغيير يا  يا فضا ساختمان در هنگام تغيير تصرف -ب

  ساختمان يا فضا با مقررات مربوط به تصرف يا كاربري جديد، 
ملـي   بـا مقـررات   مطابقـت علت عـدم   به قانوني مسئول نهاد جود، كههاي مو در همه ساختمان -پ

غير ايمن، غيـر بهداشـتي و خطرنـاك    و ساير مردم،  كنندگان استفاده ،ساكنانبراي ، ساختمان
  . دهدتشخيص 

مهلـت مقـرر در   تعيـين  ها و ساير مراجع صدور پروانة ساختمان بايد بـا   شهرداري در اين صورت    
و تـا اصـالح    دهنـد ، تغييرات و تعبية تجهيزات الزم به دارندة ملك و بنا دستور اقدام مورد تعميرات

   .نمايندآن پيگيري 
  
بازماندگان حـوادث   اضطراريغير از اسكان ، ها ساختمان تمامشامل  اين مبحث مقررات 4-1-3-3

   .شود غيرمترقبه مي
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و  صـنايع دسـتي و گردشـگري   ، شده توسط سازمان ميراث فرهنگي هاي ثبت ساختمان 4-1-3-4
هاي ديگري كه به تشخيص اين سازمان داراي ارزش تاريخي، فرهنگي و معمـاري خـاص    ساختمان
  .د بودنتابع ضوابط سازمان مذكور خواه ساختمان،ي ملّبا رعايت مبحث دوم مقررات  ،هستند

  
ودة مالكيـت و  محد ها و تجهيزات در ساختماندربرگيرندة ضوابط مربوط به  مبحثاين  4-1-3-5

هـاي جـامع و    بايد به ضوابط طرحو فضاهاي شهري  هااست و براي خارج از پالكثبتي داخل پالك 
  . توسعه و عمران شهري مراجعه شود مصوب هاي ساير طرح

  
 -جسـمي  يـت معلولداراي افـراد  جهت اسـتفاده   ها ساختمان طراحيالزام به  در صورت 4-1-3-6

ضوابط و مقررات شهرسـازي و  آخرين ويرايش بايد در اين مقررات،  عالوه بر ضوابط مندرج ،حركتي
مـالك   حركتي مصوب شـورايعالي شهرسـازي و معمـاري ايـران     -معماري براي افراد معلول جسمي

  . عمل قرار گيرد
  
يـا سـاير ضـوابط مصـوب      توسعه و عمران شـهري مصـوب،    هر طرح ضوابط چنانچه در 4-1-3-7

باشد، آن مقـادير در   هاي بيشتري تعيين شده  محدوديت بااين مقررات ذكر شده در محلي، الزامات 
  .دنگير حوزة طرح مذكور مالك عمل قرار مي

  
، استعالم از دفتر مقررات باشندكه ضوابط اين مبحث داراي ابهام يا مسكوت در مواردي  4-1-3-8

  .ملّي ساختمان مالك عمل خواهد بود
  
  استانداردها و ضوابط 4-1-4

الزامي است و  ارجاع گرديده،ها  آن قسمت از ضوابط و استانداردهايي كه در اين مبحث به آن رعايت
   .شوند از اين مقررات تلقي ميجزئي به مثابة 

  
  مدارك فني 4-1-5
  

بايـد  امالك قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان  ن اراضي وامالك 4-1-5-1
ـ يا ساير مراجع صدور پروانه سـاختمان،   از شهرداري ،ملي ساختمان با رعايت الزامات مقررات ة پروان

  .اخذ نمايند الزم را
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بايست توسط طراح مورد بازديد قرار گيـرد و در  ها محل مورد نظر ميقبل از تهيه نقشه 4-1-5-2
معنـوي   صورت وجود هر گونه اثر با ارزش اعم از طبيعي، ابنيه تاريخي يا آثار واجـد ارزش مـادي و  

  . مراتب به اطالع مراجع ذيصالح رسانده شود 11-7-1-4ديگر، در انطباق با بند 
  
مالك ساختمان يا نمايندة قانوني او بايد جهت اخذ پروانه يا هر گونه مجـوز سـاختمان،    4-1-5-3

ها، محاسبات و مشخصات فني كه در آن نوع، چگـونگي و حـدود كـار     مدارك فني الزم شامل نقشه
هاي الزم، طبق روال تعيـين   نشان داده شده است را به تعداد نسخه 4-6-1-4ظر مطابق بند مورد ن

به شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و يـا   ،ي ساختمانشده در مبحث دوم مقررات ملّ
  .هر مقام قانوني مسئول تحويل دهد

  
ها، مقاطع،  بايد شامل پالن ندشو ئه ميارا تأييدكه براي بررسي و  صدور پروانه مدارك فني 4-1-5-4

ها، نـوع،   ها شكل، اندازه كه در آن ندباش ينماها، جزئيات، هرگونه محاسبات و ساير مستندات فني الزم
هـاي ثابـت، لـوازم     جنس و ساير مشخصات تمام فضاها و عناصر ساختمان از جمله در، پنجـره، قفسـه  

  . ه باشدشداست، معين  ها با اين مقررات الزامي آن بهداشتي و هرگونه اجزايي كه انطباق مشخصات
  
ها و ساير مشخصات فني و صدور پروانه ساختمان توسط شهرداري يا  نقشه تأييدپس از  4-1-5-5

ها و مشخصـات فنـي باشـد،     ، چنانچه به هر دليل نياز به تغييراتي در نقشهساير مراجع صدور پروانه
ـ بايد پيش از هر ا ي سـاختمان، تغييـرات مـورد نظـر بـه      قدامي، مطابق روال مبحث دوم مقررات ملّ

  .قانوني مسئول رسيده و پروانه ساختمان جديد صادر شود تصويب نهاد
    

ها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفنـد مـدارك فنـي سـاختمان و      شهرداري 4-1-5-6
هـاي كيفيـت    تأييـد هاي مهندس ناظر و مجـري،   جمله گزارش ها يا هرگونه مستندات الزم از تأييد

دهنـدة انطبـاق طـرح و اجـراي      كـه نشـان   يمصالح و اجزاي بكار رفته در ساختمان و سـاير مـوارد  
  . كافي نزد خود نگهداري نمايند وهاي كامل  را در نسخهباشد ساختمان با مقررات اين مبحث 

  
  اجرايي الزامات 4-1-6
  
ي ساختمان در صورتي مجاز است كه عـالوه بـر   ها روشها و  وردهآاز مصالح و فراستفاده  4-1-6-1

ـ   و يـازدهم  انطباق با الزامات مبحث پنجم بـر سـالمتي    يبخشـ زيـان ي سـاختمان، اثـر   مقـررات ملّ
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ســازندگان، ســاكنان و اســتفاده كننــدگان ســاختمان و همچنــين ســاير مــردم، عــابران و ســاكنان 
  .باشدي مجاور نداشته ها ساختمان

  
هـا و   ي نوين ساخت و فرآوردهها روش هاي ساختماني صنعتي، اجزاء و سيستماستفاده از  4-1-6-2

نهادهاي  ييدأبه تدر صورتي مجاز است كه ضوابط و استانداردهاي الزامي رعايت شود،  مصالح جديد
  .شودهاي الزم براي آنها اخذ و گواهي مسئول برسدقانوني 

  
در انطباق ها بايد  ها و حفاظ مصالح و عناصر ساختماني چون نرده تمام حين ساخت،در  4-1-6-3

ه داشـته  انگـ  خورنـده شـرايط   دور از و در شرايط مناسببا مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان، 
  . ايد به نحو مناسب محافظت شودب شوند و

  
 كهشوند مكانيابي  هاي ساختماني بايد طوري در محوطه ها و تجهيزات كارگاه ساختمان 4-1-6-4

 ،مبحـث دوازدهـم  مندرج در مقررات ايمني و حفاظت كار در حين اجرا  همچنين براساس قوانين و
انطبـاق   قانوني مسئول نهادهايو ساير   ها و با مصوبات شهرداري باشندخطر و مزاحمت ايجاد بدون 

  .داشته باشند
  
سيسات و تجهيزات شـهري، آب و بـرق و گـاز و    روها و تأ در هنگام ساخت، بايد از پياده 4-1-6-5

و در مدت زمان ساخت  شودبرداري و غيره مراقبت  م ادارة نقشهينشاني، عال فاضالب و شيرهاي آتش
   .ممكن باشد ها آنبه  قانوني مسئول نهادن ادسترسي مأمور

  
 و تأسيسـاتي، و  هـاي سـاختماني   نقشـه  ،پروانة سـاختمان  تصويردر هنگام ساخت، بايد  4-1-6-6

ي يداشـته باشـد و تـابلو    وجـود  در محـل كارگـاه  و ساير مستندات الزم دفترچة اطالعات ساختمان 
در محـل  ) مالـك، طـراح، مجـري و نـاظر    (ن سـاختمان  حاوي مشخصات ملك، ساختمان و مسئوال

ـ  مقـررات  بيستم و حث دومايت باشد، مطابق با مبؤصورتي كه از معبر عمومي قابل ره كارگاه ب ي ملّ
  .شودساختمان نصب 

  
كـه   طريقـي بايد بدون لطمه به محيط زيست، به  يهاي ساختمان مصالح اضافي و نخاله 4-1-6-7

  . انتقال يابد ، از محل كارگاهتعيين كنند قانوني مسئول نهادهايو ساير  شهرداري
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 شـده الزامـي   هـا  آننگهداري  ،درختان، گياهان و ساير عناصري كه در پروانة ساختمان 4-1-6-8
قطـع  الزام به صورت  در .محافظت گردند هاي اصولي و مطمئن با روش ،، بايد در هنگام ساختاست

، نشاندن درخـت يـا درختـان جـايگزين     مقامات قانوني مسئولو ساير   و موافقت شهرداري درختان
  . الزامي است آنانطبق نظر 

  
حاكي از وجود ابنيه و هرگونـه  ختمان آثاري در حين عمليات ساهنگام شروع و هرگاه  4-1-6-10

 توسط مالك و سازنده عمليات ساختمانيبايد شود،  يافتمربوط به ميراث فرهنگي كشور آثار ديگر 
قـانوني  كشـور و ديگـر نهادهـاي     ، صنايع دسـتي و گردشـگري  متوقف و به سازمان ميراث فرهنگي

 ياد شده و نهادهاي سازمانبه اخذ مجوز از ادامة عمليات ساختماني منوط . اطالع داده شود مسئول
در غير اينصورت عدم رعايت ضوابط و قوانين ميراث فرهنگي كشور تلقي شده و اعمـال   .خواهد بود

  . قانون خواهد شد
  
هاي خالي بايد در شرايط سـالم، ايمـن و بهداشـتي نگهـداري      ها و ساختمان زمين تمام 4-1-6-11

   .نفي بر سالمت و ايمني مردم نداشته باشندشوند تا ويرانه نشده و آثار م
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  تعاريف 2- 4
  

كـار يـا   اسـكان،  بـه منظـور   آن در لغت به مفهوم در اختيار گرفتن ساختمان يا بخشـي از  : تصرف
گيري از بنا يا بخشـي   ، نوع و شيوة بهره"تصرف"اي معين است و در اين مقررات، مقصود از  استفاده

برداري بوده يا قرار است به آن منظور مورد اسـتفاده   در دست بهره از آن است كه به منظوري خاص
  . واقع شود

اي مستقل از يك بنـا، داراي متصـرف يـا متصـرفاني بـا مالكيـت يـا مجـوز          محدوده: واحد تصرف
برداري مشخص، كه به وسيلة ديوارها و سقف و كف از ساير واحدهاي تصرف و فضـاي عمـومي    بهره

هـا و واحـدهاي اداري    ند واحدهاي مسكوني، واحدهاي كسبي مستقل، مغازهمان. مجزا گرديده است
هاي  ها، ادارات و يا غرفه ها، بيمارستان هاي اقامتي، خوابگاه ها و ساير ساختمان هاي هتل اتاق. مستقل

  . شوند هاي بزرگ، بطور مستقل واحد تصرف محسوب نمي فروش كاال در فروشگاه

زمـان اسـت،     طور هم اده كننده از يك فضا، واحد تصرف يا ساختمان بهتعداد افراد استف: بار تصرف
  . شود تعداد طراحي مي  كه راه دسترس يا خروج براي آن

اي از تصرف يـا سـاختمان اسـت كـه بـراي فعـاليتي        در اين مبحث محدوده "فضا"مقصود از : فضا
يـا مسـتقل از هـم در    فضاها ممكن است در تركيـب بـا يكـديگر    . مشخص در نظر گرفته شده است

هـا   بنـدي تصـرف   ها در ارتباط مستقيم با تقسـيم  بندي فضا تقسيم. هاي مختلف استقرار يابند تصرف
  : ها به طور كلي عبارتند از انواع فضا. نيست و هر تصرف ممكن است از يك يا چند فضا تشكيل شود

اسـت، كـه بـه وسـيلة     خـوردن انسـان    فضايي محصور براي زندگي، خواب و غذا: فضاي اقامت -1
عناصر ساختماني از جمله ديوارها، سقف و كف از ساير فضاها جداشده و داراي نور و تهوية طبيعـي  

  .و حفاظت الزم در برابر عوامل طبيعي باشد

براي كسب و پيشه و استقرار شاغالن به تعداد كمتر از بيسـت نفـر    فضايي محصور: فضاي اشتغال -2
هـاي قابـل جابجـايي     وسيلة عناصر ساختماني از جمله ديوارها يا جداكننده كه بههاست،  در تمام تصرف

سقف و كف از ساير فضاها جداشده و داراي نور و تهوية طبيعي يا مصـنوعي و حفاظـت    ،)پارتيشن(
  .الزم در برابر عوامل طبيعي باشد
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 گرفتـه شـده  نفر و بيشتر در نظر  20فضايي كه براي استفاده جمعي و همزمان : فضاي جمعي -3
آيي يا كنفرانس، سالن سينما، سالن رسـتوران، سـالن انتظـار در     هايي مانند سالن گردهم فضا. است

سـالن نمايشـگاه، شبسـتان مسـجد و      نمـايش،  ترمينال مسافربري، سـالن قرائـت كتابخانـه، سـالن    
  .شوند هاي جمعي محسوب مي استاديوم ورزشي، فضا

ه به منظور انبـار كـردن كاالهـا و محصـوالت غيرخطرنـاك      ك هائي ة فضاشامل هم: فضاي انبار -4
  .شوند و محل اشتغال محسوب نمي گيرند مورد استفاده قرار مي

فضايي داراي نور و تهوية الزم مطابق الزامات مربوط كه به امكانات و لوازمي : فضاي آشپزخانه -5
ز و تهية غذا مورد استفاده قرار تجهيز شده تا به منظور نگهداري مواد غذايي، آماده سازي، پخت و پ

  . گيرد در مواردي وسايل الزم براي غذاخوردن نيز در همين فضا قرار مي. گيرد 
  :ها از نظر نحوه قرارگيري و معماري بر سه نوع هستند آشپزخانه

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

  است؛
آشپزخانة ديواري، كه در آن تجهيزات آشپزخانه در جوار يا در داخل ديـوار جاسـازي شـده بـه      -پ

اي قـرار نگرفتـه    كه حد فاصل رديف قفسه با فضاي مجاور هيچ عنصر ساختماني يا قفسه شكلي 
  ؛شودها پوشانده شده و از فضاي اصلي مجزا  تواند توسط درهاي قفسه فقط مي باشد و
  :ها از نظر نوع استفاده بر سه دسته هستندآشپزخانه

آشپزخانة خانگي، كه براي استفاده يك خانواده يـا گروهـي مشـخص از افـراد در نظـر گرفتـه        -الف
  شود؛  مي

هـا يـا مراكـز     ها و هتـل  ت تجاري مانند رستورانآشپزخانة تجاري يا عمومي، كه براي يك فعالي -ب
  گيرد؛كنندة غذا مورد استفاده قرار مي عرضه

  .شود بندي انبوه غذا ايجاد ميآشپزخانة صنعتي، كه براي توليد صنعتي و بسته -پ
  .آشپزخانة صنعتي تابع مقررات جداگانه و خاص خود است

ا بـه امكانـات و لـوازم آمـاده سـازي و تهيـه       فضايي مشابه آشپزخانه كه تنه: فضاي آبدارخانه -6
در مـواردي در  . شـود  شود و در آن لوازم پخت و پز نصب نمـي  ها تجهيز مي خوراك سرد و نوشيدني

  .گردد همين فضا، با تمهيدات الزم از جمله تهوية كافي، لوازم گرم كردن غذاي آماده نيز نصب مي
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ي الزم مطابق مقررات مربوط كه بـه امكانـات و   فضائي داراي تهويه و روشناي: فضاي بهداشتي -7
كنندگان ساختمان مورد استفاده  لوازمي تجهيز شده، تا به منظور تأمين بهداشت ساكنان و استفاده

  .شوند اين فضاها شامل مستراح، دستشوئي و حمام و فضاي شستشوي وسائل نظافت مي. قرار گيرد
  :اند اده بر سه دستهفضاهاي بهداشتي به طور كلي از نظر نوع استف

فضاهاي بهداشتي خصوصي، كه براي استفاده افرادي معين در يك دوره زماني مانند سـاكنان   -الف
فضاهاي اقامت يا گروهي مشخص از افراد از جمله كاركنـان ثابـت يـك تصـرف اداري، در نظـر      

  .گرفته مي شوند
مانند فضـاهاي  . ر گرفته مي شوندفضاهاي بهداشتي عمومي، كه براي استفاده عموم افراد در نظ -ب

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

هـاي   هـا، آزمايشـگاه   هـا و فضـاهايي ماننـد بيمارسـتان     فضاهاي بهداشتي خاص، كه در تصـرف  -پ
شـوند و بايـد از    كنندگان تعبيه مي هاي خاص استفادهها براي نياز تشخيص پزشكي و آسايشگاه

  .مشخصات و الزامات مختص خود پيروي نمايند

يا بـين    هاي درون ساختمان فضائي كه ارتباط و دسترسي به تصرف: فضاي ارتباط و دسترس -8
چنين فضاهايي ممكن است به عنـوان بخشـي از سـاختمان بـه     . گيرد فضاها از طريق آن صورت مي

بـاز متصـل بـه سـاختمان در      هنيمـ محصور و سرپوشيده طراحي شوند و يا به صورت فضاي صورت 
  .مسير دسترس و خروج ساختمان قرار گيرند

هايي مستقل كه تجهيزات و وسايل تأسيسـاتي سـاختمان در آن نصـب     فضا: فضاي تأسيسات -9
ت نصـب شـده در آن   اگر چه ممكن است در مواقعي، عمليات نگهداري يا تعميـر تجهيـزا  . شوند مي

  . شود صورت گيرد، فضاي اشتغال محسوب نمي

هاي وسايل نقليه در فضاي  هاي توقف و نگهداري وسايل نقليه كه شامل توقفگاه محل: توقفگاه -10
  . شوندهاي توقفگاه وسايل نقليه در ساختمان مي باز و فضا

وسـايل نقليـة سـاكنان در    هاي مخـتص   توقفگاه: فضاي توقفگاه وسايل نقليه در ساختمان -11
هاي توقف داراي مالكيت يـا حـق اسـتفادة افـراد      هايي كه مكان هاي مسكوني يا ساختمان ساختمان

هـا   هايي كه امكان استفادة عموم از آن هاي خصوصي محسوب گرديده و توقفگاه معين است، توقفگاه
  . گردند ميسر است، توقفگاه عمومي محسوب مي
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تـا   4داراي (، متوسط )محل توقف خودرو 3داراي حداكثر (سه گروه كوچك هاي خودرو به  توقفگاه
، در انواع خصوصـي  )محل توقف خودرو 25داراي بيش از (، و بزرگ )محل توقف خودرو 25حداكثر 

  شوند و عمومي تقسيم مي
.  

  هاي باز فضا -12
ري سـاختمان از  بيرون سطح زيربنا است، كه قسمت اعظـم نورگيــ  و فضائي باز  :حياط بيروني -آ

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

اليـه ديگـر    در منتهـي تـر از حيـاط بيرونـي و معمـوالً      فضائي باز است، كوچـك  :حياط خلوت -ب
  .در تمام عرض زمين و يا در قسمتي از آن قرار گيردكه ممكن است ساختمان 

فضائي است باز كه در ميان زيربناي ساختمان تعبيه شـده و بـراي تـأمين     :هاي داخلي حياط -پ
   .گيردنور و هواي فضاهاي داخلي مورد استفاده قرار مي

هايي محصور شده و به طور معمول اضـالع آن در   فضائي باز است، كه به وسيلة جداره :پاسيو -1-پ
ـ  تمام ارتفاع ساختمان امتداد يافته ر ، و وظيفة تأمين نور و تهوية بخشي از ساختمان را در طبقـات ب

  .عهده دارد
است، كه در ) 2-3-4بندي بخش  از دسته( 3هاي گروه  فضائي باز در ساختمان: گودال باغچه -2-پ

تـر از تـراز طبقـه همكـف قـرار       ميان ساختمان قرار دارد و به طور معمول كف آن در سطحي پائين
  . ة تأمين نور و تهوية بخشي از ساختمان را بر عهده داردگرفته است و وظيف

اسـت كـه توسـط احجـام      3هاي گـروه   فضائي باز در طبقه همكف ساختمان: حياط مركزي -3-پ
هـاي توسـعه    ساختماني همان پالك از دو طرف يا بيشتر محصور گرديده و با رعايت ضـوابط طـرح  

  . شودتواند بعنوان حياط اصلي محسوب شهري مي

شود كه امكان دسترسي از داخل ساختمان داشـته و   هايي اطالق مي فضابه  :باز فضاهاي نيمه -ت
انـواع ايـن فضـاها    . باز اسـت   ها اي كه حداقل يك وجه آن ر دارند، به گونهدر ارتباط با هواي آزاد قرا

  :عبارتند از
واي آزاد قرار گرفتـه  مستقيم در مجاورت هبه طور سه طرف  دو يا سطحي است كه از: بالكن -1-ت

  .اي اشغال نگرديده باشد وسيله فضاي بسته است و زير آن به
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متر و حداكثر بـا طـولي برابـر بـا انـدازة       50/0كمتر از  ضبالكني است با عر :ضعر بالكن كم -2-ت
توان با مصالح غيـر بنـائي و بـا نـرده و     بالكن كم عرض را مي. اي كه تا كف امتداد دارد عرض پنجره

  . ل آن هم ساختامثا
  . هايي از طبقة زيرين آن است سطح روبازي از ساختمان، كه بام بخش: )تراس(مهتابي  -3-ت
  . مستقيم ارتباط داردبه طور فضايي مسقف است كه از يك طرف با هواي آزاد : ايوان -4-ت
ر مراجـع  هـا يـا سـاي    باز، كه در صورت اخذ مجوز از شهرداري فضائي نيمه: گير محفظة آفتاب -5-ت

شوند، يا از ابتـدا بـه    صدور پروانة ساختماني، در شرايط اقليمي مناسب با سطوح شفاف پوشيده مي
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

قل مطابق الزامات مربوط، كه بـه وسـيلة ديوارهـا، در، پنجـره،     فضايي داراي نور و تهويـه مست: اتاق
سقف و كف از ساير فضاها و محيط خارج ساختمان جدا شده و مطابق ضوابط مربوط، براي اقامت يا 

  . اشتغال درنظر گرفته شده است

هائي از ساختمان يا مجموعـة سـاختماني كـه در انطبـاق بـا قـانون تملـك         بخش: هاي مشاع فضا
  . ها و ساير قوانين مرتبط، مالكيت آن به عموم مالكان آن ساختمان يا مجموعه تعلق دارد مانآپارت

هاي بـاز، در   ها و سطوحي كه به منظور كمك و امدادرساني از طريق فضا فضا: جايگاه امدادرساني
  . گيرند موارد اضطراري در نظر گرفته شده و مورد استفاده قرار مي

ماننـد، در داخـل محوطـه     "كوشـك "هائي هستند كه بصـورت   ختمانسا: هاي منفصل ساختمان
  . هاي ديگر قرار دارند هاي پالك زمين و بدون اتصال به بنا

هائي هستند كه به ساختمان ملك مجاور متصل و يـا حـد فاصـل     ساختمان: هاي متصل ساختمان
  .ها درز انقطاع بين دو بنا است آن

  .  ت مالك در ساختار اصلي ساختمانعبارت است از مداخال :تعميرات اساسي
عبارت است از مداخالتي در ساختمان كه تأثيري بر سـاختار اصـلي بنـا نداشـته      :تعميرات جزئي

  . باشد
عبارت است از مداخله و تغيير نوع استفاده از تصرف و بنـا، بصـورتي    :تغيير نوع تصرف و كاربري

   .يابد كه نياز به انطباق با ضوابط آن تصرف و بنا ضرورت
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اي است كه كل بنـا بـر اسـاس ضـوابط مصـوب در آن       حجم ساده شده: حجمي بنا) پاكت(بسته 
  . شودمحاط مي

شود كـه ضـريب انتقـال نـور آن      به طور كلي به سطح يا جداري اطالق مي: سطح يا جدار نورگذر
هـا،   پنجـره  جدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات است و در ايـن مبحـث،  . درصد باشد 20بزرگتر از 

  .شود ها را شامل مي اي، نورگيرها و مشابه آن نماها و درهاي خارجي شيشه

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

اي در نما يا ديوارهاي يك فضا كه به روي فضاي خارج يا فضاي مجاور باز  ح يا روزنهسط: گشودگي
   .است

مصالحي هستند كه اگر به هر صورت شكسته شـده و يـا از محـل خـود جـدا      : مصالح غيرريزنده
  .ها وجود نداشته باشد شوند، امكان ريزش قطعات آن

  .ه در معرض ديد قرار داردبخشي از جدارة خارجي ساختمان است ك: نماي ساختمان

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

گردد كه داراي سطوحي از شيشه باشد،  اي اطالق مي به نمايي شيشه: اي پيوسته نماي شيشه -1
  .اي با مصالح ديگر در بين نباشدمتر مربع و بيشتر، جدا كننده 20 بطوريكه در تقسيم آن به

اي باشـد   كه داراي سطوح شيشه شود اي اطالق مي به نمايي شيشه: اي ناپيوسته نماي شيشه -2
  .هائي با مصالح ديگر وجود داشته باشد متر مربعي آن، جداكننده 20كه در تقسيمات

بين دو سـطح داراي اخـتالف ارتفـاع بـه كـار بـرده       ت حركسطح شيبداري است كه براي : شيبراه
  .شود مي

يك ميله يا نرده افقي يا مايل كه با مشخصاتي معين براي دست گرفتن بـه عنـوان   : ميله دستگرد
  .گاه يا هدايت افراد، نصب شده است تكيه
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ين نور مجرائي منتهي به فضاي باز در مجاورت زيرزمين و به منظور تأم: مجراي خارجي نور و هوا
در انطبـاق بـا تعـويض هـواي طبيعـي در مبحـث       (و هواي آن است كه با تعبيه بازشـوهائي بـه آن   

  . هاي واقع در زيرزمين را برعهده دارد ، تأمين نور و هواي فضا)چهاردهم مقررات ملّي ساختمان

   . تهاي آن در اين مقررات الزامي شده اس سطحي است كه رعايت مقدار و محدوديت: سطح الزامي
سطوحي هستند كه جهت حداقل نـورگيري و تعـويض   : سطوح نورگيري و تعويض هواي الزامي

-اين مبحـث درنظـر گرفتـه مـي     1-6-4ها، طبق مقررات مربوط و مقادير جدول  هواي طبيعي فضا
ها و درها و تمـام بازشـوها منظـور     درمحاسبة اين سطوح، مجموع سطوح نورگذر مجاز پنجره. شوند
   .گردند مي

  . و كف طبقه فوقانيمورد نظر عبارت است از فضا و عناصر قرار گرفته مابين كف  :طبقه
اي قرار دارد كه  اي كه تراز كف آن بين هر يك از طبقات اصلي ساختمان به گونه طبقه: ميان طبقه

از فضاي زير آن كه قابل تصرف است دسترسي دارد و مساحت آن مطابق مقررات، نسبتي كـوچكتر  
  . حت فضاي زير آن استاز مسا

تراز متوسط كف معبر مجاور، تا متوسط ارتفاع بـام شـيب دار يـا     عمودي فاصله: ارتفاع ساختمان
  . پناه در بام هاي مسطح استباالترين نقطه جان

تـابلوي مسـتطيل شـكلي كـه بـا اسـتفاده از نقشـه        : نقشه راهنماي تخليه اضطراري در سوانح
هاي خروج و محل وسائل آتش نشاني و فضاهاي پناه و محل تجمع ها و دسترسساختمان، محل راه

ايمن و بازشوهاي امداد رساني در طبقه و غيـره را بـه منظـور اسـتفاده متصـرفين و بهـره بـرداران        
  .دهدساختمان نشان مي

تابلوهاي مستطيل شـكل، حـاوي نقشـه    : تابلوها و عالئم راهنماي واكنش اضطراري در سوانح
تمان و توضيحات ايمني تكميلي به منظور استفاده امدادگران، عالوه بر متصـرفين  خالصه شده ساخ
اين تابلو عالوه بر اطالعات مندرج در نقشه تخليه اضطراري، محل شـيرهاي اصـلي   . ساختمان است

    .گاز و تابلوهاي برق و محل اتصال به شير آب آتش نشاني و غيره را مشخص مي كند
عمـومي، بخشـي از معيارهـاي    الزامـات  هائي كه عالوه بـر  ساختمان: ارهاي سبز و پايدساختمان
عملكردي اين مقررات را نيـز رعايـت   نتظارات ااهداف عيني و هاي سبز و پايدار مندرج در ساختمان

  .نمايند
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  ها ها و ساختمان تصرفبندي فضاها،  دسته  3- 4
  
  بندي فضاها دسته 4-3-1

بندي عمومي سـاختمان هسـتند و بـه انـواع فضـاهاي اقامـت،       سمت در تقسيمفضاها كوچكترين ق
... فضاهاي اشتغال، فضاهاي پخت و آشپزخانه، فضاهاي بهداشتي، فضاهاي باز و فضاهاي نيمه باز و 

  .  قابل دسته بندي هستند
  
  ها بندي و تعريف تصرف دسته 4-3-2

ها در اين قسمت  ها و تعريف آن بندي تصرفهها، دستبه منظور تشخيص تفاوت با فضاها و ساختمان
ها در هر گروه را  هايي از تصرف بندي و مثال در اين قسمت جدولي قرار گرفته كه گروه. شودارائه مي
  .دهدنشان مي

  
  )م(اقامتي /هاي مسكوني تصرف 4-3-2-1

خوابيـدن از آن  اي سكونت كند و بـه منظـور    هر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن شخص يا خانواده
شـوند،   بنـدي مـي   مراقبتي دسـته / هاي درماني استفاده شود، به استثناي بناهايي كه در گروه تصرف

  :شوند شامل موارد زير مي اقامتي/ بناهاي با تصرف مسكوني. شود داراي تصرف مسكوني شناخته مي
  
  1- گروه م 4-3-2-1-1

در آن اقامت دارند، ) يك ماهكمتر از (ر موقت اقامتي كه متصرفان عمدتاً به طو/ هاي مسكوني تصرف
  :شامل موارد زير

  ،)براي اقامت موقت(ها و مسافرپذيرها  مسافرخانه -
  .ها ها و متل آپارتمان ها، هتل هتل -
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   2- گروه م 4-3-2-1-2
اقامتي كه متصرفان آن به طـور عمـده، بـه    / مسكوني شامل بيشتر از دو تصرف مسكونيهاي  تصرف

  :در ساختمان ساكن هستند، شامل موارد زير صورت دائم
  بناهاي آپارتماني، -
  هاي غير موقت سازماني، مذهبي، ورزشي و نظاير آن، اقامتگاه -
  ها، خوابگاه -
  .هاي تفريحي شراكتي اقامتگاه -
  
   3-گروه م 4-3-2-1-3

بـه غيـر از   (نفـر   16تـا   6روزي از افراد به تعداد  اقامتي كه براي مراقبت شبانه/ هاي مسكوني تصرف
  . شوند استفاده مي) تعداد كاركنان

شوند و همچنـين بناهـايي كـه بـراي      هاي غير مسكوني كه به اين منظور استفاده مي تصرف :توجه
گيرند، حسب موضـوع در يكـي    برداري قرار مي نفر مورد بهره 16روزي از افراد بيش از  مراقبت شبانه

  .شوند بندي مي مراقبتي دسته/ هاي درماني هاي تصرف از زيرگروه
  
  4-گروه م 4-3-2-1-4

طبقه از سطح دسترس معبر كـه   3هاي مسكوني با حداكثر ارتفاع  ساختمانهاي مسكوني در تصرف
طور عمده، به صورت دائـم در   شوند و متصرفان آن به براي اقامت يك يا دو خانوار در نظر گرفته مي

ابالغ مقررات اختصاصي جداگانه براي  اين گـروه تصـرف،   تا هنگام تهيه و  .ساختمان ساكن هستند
  .شودتبعيت  2-بايد از مقررات مربوط به گروه م

  
  )آ(فرهنگي /هاي آموزشي تصرف 4-3-2-2

نفـر بـه منظورهـاي آموزشـي در      6هر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن اشخاص به تعـداد حـداقل   
. شـود  مع شوند، تصـرف آموزشـي شـناخته مـي    هاي تحصيلي ابتدايي و متوسطه در يك جا ج دوره

 18تـا   3بـا سـن     نفـر  5همچنين هر بنا يا بخشي از بنا كه به منظور آموزش يا مراقبت از بيش از 
  . گيرد روز استفاده شود، در اين تصرف قرار مي سال براي قسمتي از طول شبانه
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هـاي   ان جـزو دسـته تصـرف   هاي تحصـيلي بـاالتر از دبيرسـت    هاي آموزشي در دوره كاربري :تبصره
   .گيرند اداري قرار مي/اي هاي حرفه آموزشي محسوب نشده و جزو دسته تصرف

  
  )د(مراقبتي / هاي درماني تصرف 4-3-2-3

محدوديت يا معلوليـت جسـمي و يـا ذهنـي،      سببهر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن اشخاص به 
مجـازات يـا بـازپروري     ، يا بـه منظـور  ر دارندقرابيماري يا كهولت تحت مراقبت پزشكي و نظاير آن 

/ تحت نظر يا بازداشت قرار گرفته و آزادي حركت از آنان سـلب شـده باشـد، داراي تصـرف درمـاني     
  .شود تقسيم مي 4-تا د  1- مراقبتي به چهار گروه د / هاي درماني تصرف. شود مراقبتي شناخته مي

  
  1-گروه د  4-3-2-3-1

روزي  طور شـبانه  نفر به 16از بيش از نگهداري شود كه براي  خشي از بنا مياين تصرف شامل بنا يا ب
شود كه به علت شرايط روحي يا ساير داليل، در يك محيط مسكوني تحت مراقبت بوده  استفاده مي

متصرفان در اين تصرف قادر هستند تا در صورت وقوع يك . شود و خدمات مراقبتي به آنان ارائه مي
ايـن تصـرف   . بدون كمك فيزيكي كاركنان، واكنش الزم را از خـود نشـان دهنـد    موقعيت اضطراري

  .شود ديدگان اجتماعي، مراكز ترك اعتياد و موارد مشابه مي شامل مراكز نگهداري از آسيب

  
  2-گروه د 4-3-2-3-2

روزي پزشـكي، جراحـي، روانپزشـكي،     شامل بنا يا بخشي از بنا كه به منظـور ارائـه خـدمات شـبانه    
سرپرست و نظاير آن براي افرادي به تعداد بيش از پنج نفـر كـه    تاري، يا نگهداري از كودكان بيپرس

هـا،   ها، درمانگـاه  اين تصرف شامل بيمارستان. شود بعضاً قادر به مراقبت از خود نيستند، استفاده مي
ت از كودكـان  همچنين هر گونـه مركـز مراقبـ   . شود ها و موارد مشابه مي ها و شيرخوارگاه تيمارستان

روز نگهـداري   سال به تعداد بيش از پنج نفر كه در آن كودكـان بـراي كـل مـدت شـبانه      3كمتر از 
  .قرار داده شود 2- شوند، بايد جزو گروه د  مي
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  3- گروه د  4-3-2-3-3
شـوند و   كه در آن افراد به تعداد بيش از پنج نفر به داليل امنيتـي نگهـداري    يا بخشي از بنا بنا هر
هـا،   هـا، بازداشـتگاه   زنـدان : شـود  اين تصرف شـامل مـوارد زيـر مـي    . ها محدود شده باشد زادي آنآ

   .ها و مراكز بازپروري ها، دارالتأديب ها و اندرزگاه ندامتگاه

  
  )هاي روزانه مراقبت( 4-گروه د  4-3-2-3-4

افرادي غير تحت مراقبت كه در آن افراد در هر سني به تعداد بيش از پنج نفر  يا بخشي از بنا هر بنا
سـاعت   24از والدين، خويشاوندان يا وابستگان خود در محلي غير از خانه خود و به مـدت كمتـر از   

ساعت و بـراي بـيش از پـنج     24هايي كه براي مراقبت شخصي براي كمتر از  آسايشگاه. قرار بگيرند
 3از پنج كودك بـا سـن كمتـر از    و نيز مراكزي كه براي نگهداري بيش  ،نفر افراد بالغ استفاده شود

  .گرددمي محسوبساعت استفاده شوند، جزو اين گروه  24سال به مدت كمتر از 
از بيش از پنج و حداكثر صد كودك چنانچه يك مركز نگهداري از كودكان، خدمات مراقبت : تبصره

نگهداري مـي شـوند،    هايي كه كودكان در آنهاكه كليه اتاقسال را ارائه نمايد، در صورتي 3كمتر از 
ها مستقيماً داراي يـك در خـروج بـه محوطـه بيـرون از      در تراز تخليه خروج واقع شده و كليه اتاق

  .    داده شود قرار) آ(ساختمان با ايمني كافي باشند، اين مركز بايد جزو گروه 
  
  ) ت(هاي تجمعي  تصرف 4-3-2-4

هاي اجتماعي يـا   ورهايي مانند تشكيل گردهماييهر بنا يا بخشي از بنا كه براي تجمع افراد به منظ
در بـراي نقـل و انتقـال    هاي انتظار  ها و مراسم، خوردن و آشاميدن، يا سالن مذهبي، برگزاري جشن

  . گيرد هاي مسافري استفاده شود، جزو تصرف تجمعي قرار مي پايانه
نفـر اسـتفاده    50د كمتـر از  اهداف تجمعي براي افراد به تعـدا بخشي از آن براي ساختمان يا اگر از 

    .گيردمياداري قرار / اي شود، آن را بايد جزو تصرف حرفه
 70و يا با مساحت حـداكثر  نفر  50چنانچه اتاق يا فضايي براي اهداف تجمعي توسط افراد كمتر از 

به كار رود، بايد به عنوان قسمتي از همان تصرف در نظر گرفتـه   ديگر تصرف يكدر جنب مترمربع 
  .ود و نيازي به قرار دادن آن در گروه تجمعي نيستش
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،  ماننـد كتابخانـه  (شـوند   هاي آموزشي محسوب مـي  هاي جنبي تصرف جمعي كه جزو فضاتهاي  فضا
جزئي از تصرف آموزشي محسوب شده و نيازي بـه  ) تريا، سالن ورزش يا سالن سخنراني در مدارس

  .ها در تصرف تجمعي نيست قرار دادن آن
  :شود تجمعي شامل موارد زير مي هاي تصرف

  
  1- گروه ت 4-3-2-4-1

، معموالً با صندلي ثابت، كه براي ارائه يا تماشاي اجراهـاي نمايشـي يـا تصـاوير     يتجمع كاربردهاي
تلويزيوني كه تماشـاچي   -شوند، شامل سينماها، تئاترها و استوديوهاي راديويي متحرك استفاده مي

   .پذيرند مي
  
  2- تگروه  4-3-2-4-2

هـاي ضـيافت،    شـوند، شـامل سـالن    كه براي صرف غذا يا نوشيدني استفاده مـي  يهاي تجمعكاربرد
   .ها و نظاير آن ، كافي شاپها، ترياها رستوران

  
  3- گروه ت 4-3-2-4-3

شـوند و يـا    نيـايش، جشـن يـا سـرگرمي اسـتفاده مـي       براي برگزاري مراسمكه  يهاي تجمعكاربرد
هـاي  هاي بازيسالنقرار نگرفته باشند، شامل ) ت(هاي تصرف  ير گروهتجمعي كه در سا كاربردهاي

هـاي   مساجد، كليساها يا ساير اماكن مذهبي، سالنهاي سخنراني، هاي هنري، سالنتفريحي، گالري
، )بدون جايگـاه تماشـاچي  (هاي ورزشي  ، باشگاههاي نمايشگاهي ها و دادسراها، سالن اجتماع، دادگاه

بـدون جايگـاه   (هـاي سرپوشـيده تنـيس     ، زمـين )بـدون جايگـاه تماشـاچي   (ه استخرهاي سرپوشيد
   .هاي بيليارد هاي مسافرتي، سالن هاي انتظار در ترمينال ها، سالن ها، موزه ، كتابخانه)تماشاچي

  
  4- گروه ت 4-3-2-4-4

اچي هاي ورزشي داخل سالن كه داراي تماشـ  ها و بازي به منظور تماشاي فعاليتهاي تجمعي  كاربرد
   .هاي ورزشي سرپوشيده ها و مجموعه هستند، شامل استاديوم

  
  5- گروه ت 4-3-2-4-5

شـوند، شـامل    ها در فضاي باز استفاده مـي  كه به منظور انجام يا تماشاي فعاليتهاي تجمعي  كاربرد
   .هاي سرباز هاي تفريحي و استاديوم پارك
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  )ح(اداري / اي هاي حرفه تصرف 4-3-2-5
بـه  اي يا اداري استفاده شود كـه   و ارائه خدمات حرفهدادن كار ي از بنا كه براي انجام هر بنا با بخش

تـرين بناهـاي بـا     از جملـه مهـم  . تواند شامل نگهداري يا انبار مدارك و بايگاني نيز شـود  ميتناسب 
  :اداري عبارتند از/ اي تصرف حرفه

  دفاتر امور اداري، -الف
  لفن،ها، شعب پست، تلگراف و ت بانك -ب
  ها، آرايشگاه -پ
  شود، روزي بستري نمي ها به طور شبانه هاي پزشكي كه بيمار در آن ها و مطب كلينيك -ت
  ها و مراكز تشخيص طبي، آزمايشگاه -ث
  هاي اتومبيل، نمايشگاه -ج
  هاي كپي و پرينت، مغازه -چ
  ،)نظير مهندسي، معماري و غيره(اي  هاي خدمات حرفه دفاتر و شركت -ح
  هاي راديو و تلويزيون، ستگاهاي -خ
  هاي آموزشي باالتر از دبيرستان، فعاليت -د
  هاي تحقيقاتي يا كنترل كيفيت، آزمايشگاه -ذ
  نشاني، هاي نيروهاي انتظامي و آتش ايستگاه -ر
  ها، شويي ماشين -ز
  هاي حيوانات، كلينيك -ژ

  .هاي كنترل ترافيك هوايي برج -س
  
  )ك(تجاري /هاي كسبي تصرف 4-3-2-6

 بـراي د و مقاديري كاال نيز وشميبراي نمايش و فروش كاال استفاده از آن هر بنا يا بخشي از بنا كه 
عبـارت  تجاري / ترين بناهاي با تصرف كسبي از جمله مهم. انبار شده استدر آن فروش به مشتريان 

   :است از
  ها، ها و مغازه فروشگاه -الف
  ها و ميادين فروش، سالن -ب
  ها، ا و بازارچهبازاره -پ
  ها، فروشي عمده -ت
  .ها داروخانه -ث
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  )ص(هاي صنعتي  تصرف 4-3-2-7
بندي، تعمير يا فرآينـدهاي مربـوط    ساخت، مونتاژ، توليد، بسته رايباز آن هر بنا يا بخشي از بنا كه 

تصـرف صـنعتي   داراي آميـز نباشـد،    هاي مخـاطره  ، به شرطي كه جزو تصرفشودتوليد استفاده به 
  .شوند تقسيم مي) 2- ص(و ) 1- ص(هاي صنعتي به شرح زير به دو گروه  تصرف. شود ته ميشناخ

  
  هاي صنعتي ميان خطر تصرف: 1- گروه ص 4-3-2-7-1

  :از جمله صنايع زير. دارندقرار  1- خطر نباشند، جزو گروه ص هاي صنعتي كه جزو گروه كم تصرف
ايل ورزشي، خودرو و ساير وسايل نقليه موتـوري،  صنايع الكترونيك و قطعات برقي، توليد المپ، وس

هاي اداري، تجهيزات عكاسي و فيلمبرداري، فرش و موكت،  سازي، توليد انواع قايق، ماشين دوچرخه
هاي ساختماني و كشـاورزي، صـنايع    ها، ماشين پوشاك، توليد مبلمان و روكش مبلمان، خشكشويي

نايع غذايي، پخت نان و شيريني، توليـد محصـوالت   كش، صنايع شوينده، ص هواپيمايي، توليد حشره
سازي، خراطي  از جنس كنف، صنايع چرم، صنايع ماشين از جنس بوته و گياهان خشك، محصوالت

، كـاالي نـوري، صـنايع    )بدون تماشاچي(و فرزكاري چوب، فيلمبرداري تلويزيوني و تصاوير متحرك 
توليـد كفـش،     هاي سوزاندن زبالـه،  حي، كورههاي تفري صنايع پالستيك، صنايع چاپ، ماشينكاغذ، 
   .ها، دخانيات، صنايع چوب و كابينت نساجي

  
  خطر هاي صنعتي كم تصرف: 2- گروه ص 4-3-2-7-2

فرآيندهاي توليـد، كارهـاي    كه درصنعتي براي توليد و ساخت كاالي غير قابل سوختن هاي  كاربرد
بنـدي   دسـته ) 2- ص(نيسـتند، تحـت گـروه     بندي، با هيچ گونه خطر حريق همـراه  تكميلي و بسته

  :از جمله موارد زير. شوند مي
مصالح بنايي نظير آجر، محصوالت سراميكي، گداز فلزات، محصوالت شيشـه، گـچ، يـخ، محصـوالت     

  .هاي غير الكلي ، نوشابه)دهي ساخت و شكل(فلزي 
  
  )ن(هاي انباري  تصرف 4-3-2-8

آميـز   هاي مخاطره دن استفاده شود، به شرطي كه جزو تصرفهر بنا يا بخشي از بنا كه براي انبار كر
تقسـيم  ) 2- ن(و ) 1- ن(هـاي انبـاري بـه دو دسـته      تصرف. گيرد جزو تصرف انباري قرار مي نباشد، 

  .شوند مي
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  هاي انباري ميان خطر تصرف: 1- گروه ن 4-3-2-8-1
از . گيرنـد  يـن دسـته قـرار مـي    نباشند، جزو ا) 2- ن(يي با تصرف انباري كه جزو تصرف  ها ساختمان

  :جمله انبارهاي كاال و محصوالت زير
بامبو و خيـزران،  خز، كفش، پوتين، چكمه، پشم، كاموا، ابريشم، ، چرم، پوشاككاغذ، كتاب، كيف و 

هاي لينولئـوم،   چسب، كفپوشروكش و پركننده مبلمان، مقوايي، طناب، مبلمان،   مقوا و جعبهالوار، 
   .تاير، تنباكو، دخانيات و شمعغالت، صابون، شكر، 

  
  هاي انباري كم خطر تصرف: 2- گروه ن 4-3-2-8-2

هـاي   توانند بر روي پالـت  يي با تصرف انبار براي نگهداري مواد غير قابل سوختن، كه مي ها ساختمان
ايـن محصـوالت   . بندي شده باشـند  هاي كاغذي بسته ها يا لفافه چوبي قرار گرفته يا در داخل كارتن

نيـز  ) مثالً به عنوان دسته، گيره يا پوشش نـازك (توانند داراي مقادير اندكي تزئينات پالستيكي  مي
  :از جمله انبارهاي كاالي زير. باشند
هـاي خشـك،    هاي مقـوايي بـدون واكـس، بـاتري     بندي هاي سيمان، گچ، آهك، لبنيات در بسته كيسه
، محصـوالت غـذايي، اغذيـه در    فلـزي  هـاي خـالي   هاي الكتريكـي، موتورهـاي برقـي، قـوطي     پيچ سيم
هـاي غيـر پالسـتيكي، غـذاي      بنـدي  غير قابل سوختن، ميـوه و سـبزيجات در بسـته    هاي بندي بسته

هـاي   خالي يا داراي مايعات غير قابل سوختن، تخته گچي، رنگدانه اي منجمد، شيشه، ظروف شيشه
ت فلـزي، آينـه، پاركينـگ    خنثي، كابينت فلزي، ميز فلزي با روكـش و تزئينـات پالسـتيك، قطعـا    

  .كن اتومبيل، چيني، عاج، اجاق، ظرفشويي و خشك
  
  )خ(آميز  هاي مخاطره تصرف 4-3-2-9

هر بنا يا بخشي از يك بنا، اگر به مقاصدي مورد استفاده قرار گيرد كه با مواد و محصوالت بسيار قابـل  
اين مواد . شود آميز شناخته مي طرهزا، سمي يا انفجاري در ارتباط باشد، داراي تصرف مخا احتراق، آتش

هـاي گسـترده، دود و گـاز     و محصوالت ممكن است در زماني كوتاه و به سرعت بسوزند يا منشأ شـعله 
زياد، تشعشعات راديواكتيو، انفجار، مسموميت يا خورنـدگي بـوده و يـا اينكـه از لحـاظ تركيـب، داراي       

هـا بـه دليـل آسـيا      بناهايي كه فضاي داخل آنهمچنين . اسيدها و بازهاي بسيار قوي و مخرب باشند
بـه  . شوند كردن مواد، مملو از ذرات بسيار ريز و غبارهاي قابل اشتعال باشد، جزو اين گروه محسوب مي

  :توان نام برد شوند، مي هايي كه براي مقاصد زير استفاده مي عنوان مثال، ساختمان
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از مواد استيلن، هيدروژن، گازهاي طبيعي قابل  متر مكعب از يكي 23انبار و نگهداري بيش از  -الف
، هر گونه گاز  اكسيد كربن، اكسيد متيل اكسيد گوگرد، دي اشتعال، آمونياك، كلرين، فسژن، دي

  پاسكالمگا 1/0قابل انفجار يا سمي، گازهاي سرمازا و غيره با فشار 
  .انبار و نگهداري مايعات بسيار قابل اشتعال -ب
  .مواد و مهمات منفجره، سوخت موشك و مشابه انبار و نگهداري -پ
  .بسيار قابل اشتعال جامداتانبار و نگهداري هرگونه  -ت
هـا وجـود    در آن) مانند پودر آلومينيوم يا سـيلوهاي آرد (هايي كه غبارات قابل انفجار  ساختمان -ث

  .داشته باشد
  .هاي قوي انبار يا نگهداري اسيدها، بازها، اكسيدكننده -ج

هاي خاص اين نوع مواد، تمهيدات و الزامات ايمني كامالً تخصصي براي  ه به تنوع و پيچيدگيبا توج
. شـود  هاي تخصصي مربـوط مـي   نامه آميز نياز است كه به آيين هاي مخاطره طرح و اجراي ساختمان

آميـز عمـدتاً خـارج از    هاي خـاص مخـاطره  هاي با تصرفاين قبيل الزامات تخصصي براي ساختمان
  . مقررات ملي ساختمان بوده و در اين مبحث ارائه نشده است حوزه

  
  )ف(هاي متفرقه  تصرف 4-3-2-10

كـه در هيچيـك از   هـايي  تصـرف هايي كـه داراي ماهيـت فرعـي باشـند و نيـز       و ساختاركاركردها 
-مـي هـاي متفرقـه قـرار داده     گيرند، جزو گروه تصرفميگانه ذكر شده در باال جاي ن 9هاي  تصرف
  :هاي زير از جمله ساختمان .شوند

ها، انبار شخصـي غـالت    هاي مربوط به كارهاي كشاورزي، آغل حيوانات و اصطبل، گلخانه ساختمان
  .شخصي اتومبيلتوقفگاه هاي مسكوني،  در مجاورت تصرف

  
  ها تصرفحروف اختصاري جدول راهنماي 

ائـه شـده اسـت، تـا     ار 2-3-4هـا در جـدول    اختصاري تصـرف در اين بخش جدول راهنماي حروف 
هــاي مختلــف رايــج را يافتــه و بــا  تــري بتواننــد، نــوع تصــرف ســاختمان كــاربران بــه نحــو ســاده

هاي مخاطره آميز در ضوابط كامل ساختمان .تطبيق دهنداين مبحث هاي ارائه شده در  بندي تقسيم
هايي از ايـن  با اين وجود صرفاً جهت اطالع، دسته بندي و مثال. وشش داده نشده استپاين مبحث 

  .  نوع تصرف نيز آورده شده است
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  ها به ترتيب حروف الفبا حروف اختصاري تصرف 2-3-4جدول 
حرف 
 اختصاري

 نوع تصرف
 زير
 ها گروه

 مثال

 الف
/آموزشي
 فرهنگي

 هاي تحصيلي ابتدايي تا دبيرستان دوره -

 تجمعي ت

 1-ت
تصـاوير متحـرك،    براي ارائه يا تماشاي اجراهاي نمايشي يـا تصرف تجمعي
 و استوديوهاي راديويي و تلويزيوني تئاتر، مانند سينما

 ها ها و باشگاه هاي ضيافت، رستوران صرف غذا يا نوشيدني مانند سالن 2-ت

 3-ت

-هاي تجمعي كه در ساير گروهيا كاربريسرگرمي،نيايش، جشنهايمكان
ن سخنراني، دادگـاه،  مانند مسجد، سالقرار نگرفته باشند، ) ت(هاي تصرف 

نمايشگاه، باشگاه ورزشي يا استخر سرپوشيده بـدون تماشـاچي، كتابخانـه،    
 . هاي مسافرتي ، سالن انتظار در ترمينال موزه

 هاي ورزشي سرپوشيده ها و مجموعه استاديوم 4-ت

 هاي سرباز هاي تفريحي و استاديوم پارك 5- ت 

 ح
/ايحرفه

 اداري
- 

هاي پزشكي،   ها و مطب ها، شعب پست، آرايشگاه، كلينيكنكدفاتر اداري، با
 ، پاسگاههاي انتظاميهاتشخيص طبي، دفاتر مهندسي، دانشگاه  آزمايشگاه

 آميز مخاطره خ

 اماكن حاوي  مواد منفجره 1-خ

  2-خ
 

اماكن حاوي مايعات قابل اشتعال يا قابل سوختن در ظروف بـاز يـا ظـروف    
پاسكال و بيشتر، غبار قابل سـوختن و گازهـاي   مگا 1/0بسته با فشار نسبي 

 قابل اشتعال

 3-خ
اماكن حاوي مايعات قابل اشتعال يا قابل سوختن در ظروف بسته بـا فشـار   

پاسـكال، اليـاف قابـل سـوختن، سـياالت سـرمازاي       مگا 1/0نسبي كمتر از 
 دهنده با آب اكسيدكننده، جامدات قابل اشتعال و مواد واكنش

 و مواد سمي  كن حاوي مواد خورندهاما 4-خ

 ها هادي هاي توليد نيمه  كارخانه 5-خ

 د
/ درماني
 مراقبتي

 1ـ د 

روزي به علت شرايط روحي يا ساير داليل در يـك محـيط   مراكز مراقبت شبانه
توانند در موقعيـت اضـطراري بـدون كمـك فيزيكـي       مسكوني از افرادي كه مي

شـان دهنـد، ماننـد مراكـز توانبخشـي، مراكـز       ديگران واكنش الزم را از خـود ن 
 ديدگان اجتماعي و مراكز ترك اعتياد نگهداري از آسيب

 روزي پزشكي، جراحي، روانپزشكي و پرستاري خدمات شبانه 2د ـ

 هاها، دارالتأديب ها و اندرزگاه ها، ندامتگاه ها، بازداشتگاه زندان 3د ـ
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  ها به ترتيب حروف الفبا رفحروف اختصاري تص 2-3 -4جدول ادامه 
حرف 
 اختصاري

نوع
 تصرف

زير
 هاگروه

 مثال

 )ادامه(د 
/ درماني
 مراقبتي

 4د ـ
هاي ويژه مراقبت شخصي براي بيش از پنج نفر افراد بالغ بـراي  آسايشگاه
ساعت، مراكز ويژه نگهداري بيش از پنج كودك با سن كمتـر   24كمتر از 

 )ها مانند مهد كودك( ساعت24سال به مدت كمتر از3از

 ص

 1ـ ص صنعتي

سـازي،   صنايع توليد ابزار، وسايل ورزشـي، وسـايل نقليـه موتـوري، دوچرخـه     
هاي ساختماني و كشاورزي،  هاي اداري، فرش، موكت، پوشاك، ماشين ماشين
كش، شوينده، المپ، صنايع الكترونيك، صـنايع غـذايي، پخـت نـان و      حشره

ها، صنايع چرم، صنايع كاغـذ،   ، خشكشوييشيريني، مبلمان و روكش مبلمان
 ها، دخانيات، صنايع چوب و كابينت صنايع پالستيك، توليد كفش، نساجي

 2ـ ص 
دهـي   مصالح بنايي، گداز فلزات، محصوالت شيشه، گچ، شـكل : صنايع توليد

 هاي غيرالكلي فلزات و نوشابه

 شخصي اتومبيلتوقفگاه اصطبل، گلخانه،  - متفرقه ف

 ك
/كسبي
 تجاري

 هاي اتومبيل ها، تعميرگاه ها، داروخانه ها، بازارها و بازارچه فروشگاه -

 م
/ مسكوني
 اقامتي

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

 2ـ  م
هـاي   هـا و اقامتگـاه   هاي غيرموقت سازماني، خوابگاه بناهاي آپارتماني، اقامتگاه

 تفريحي شراكتي

 نفر 16تا  6روزي از افراد بين  مسكوني براي مراقبت شبانه 3ـ م 

 وياليي،كوتاه مرتبه و هاي هاي مسكوني در ساختمانتصرف 4-م

 انباري ن

 1ـ ن

كاغذ، كتاب، كيف و البسه، بامبو و خيزران، الوار، چـرم، خـز، انـواع    :انبار
هـاي  مقوايي، پشم، طناب، مبلمان، چسـب، كفپـوش    كفش، مقوا و جعبه

لينولئوم، غالت، ابريشم، صابون، شكر، تاير، تنبـاكو، دخانيـات، روكـش و    
 پركننده مبلمان، شمع

 2ـ ن

هاي سيمان، گـچ، آهـك، لبنيـات در     مواد غير قابل سوختن مانند كيسه:انبار
هـاي   پـيچ  هـاي خشـك، سـيم    هاي مقـوايي بـدون واكـس، بـاتري     بندي بسته

 هـاي غيـر  بنـدي  هاي خالي، اغذيه در بسته الكتريكي، موتورهاي برقي، قوطي
بنـديهاي غيـر پالسـتيكي، غـذاي      قابل سوختن، ميوه و سـبزيجات در بسـته  

اي خالي يـا داراي مايعـات غيرقابـل سـوختن،      منجمد، شيشه، ظروف شيشه
هاي خنثي، كابينت فلزي، ميز فلزي با روكش و تزئينـات   تخته گچي، رنگدانه

پاركينـگ اتومبيـل، چينـي، اجـاق، ماشـين      پالستيك، قطعات فلـزي، آينـه،   
 كنظرفشويي يا خشك
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  ها از نظر تعداد طبقات و نحوه قرارگيري بر زمين بندي ساختمان دسته 4-3-3
 بنـدي  ها، از نظر تعداد طبقات و نحوة قرارگيري بر زمين، در اين مبحث به صورت زير دسـته  ساختمان

  :شوند مي
  
  :بندي كلي دسته 4-3-3-1
هاي بـيش از   ساختمان -و چهار طبقه و پ هاي سه ساختمان -هاي يك و دو طبقه، ب انساختم -آ

  .متر 23هاي با ارتفاع بيش از  ساختمان -متر و ت 23چهار طبقه تا ارتفاع 
  
  :بندي جزئيگروه 4-3-3-2

  : دو طبقه و يك هاي ساختمان -الف
  و متصل؛ هاي رديفي ساختمان: 1گروه   
  منفصل؛مجزا و  هاي ساختمان :2گروه   
  .حياط مركزيهاي تركيبي با الگوي  ساختمان :3گروه   

  :چهار طبقه و هاي سه ساختمان -ب
  ؛)داراي درز انقطاع الزامي(و متصل  هاي رديفي ساختمان: 4گروه   
  . منفصلهاي مجزا و  ساختمان :5گروه   

  :متر ارتفاع 23بيش از چهار طبقه تا  هاي ساختمان -پ
  ؛)داراي درز انقطاع الزامي(و متصل  هاي رديفي انساختم: 6گروه   

  .مجزا و منفصلهاي  ساختمان :7گروه 
  هاي بلند ساختمان -ت

  متر ارتفاع 23هاي بيش از  ساختمان: 8گروه 
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  مقررات كلي  4- 4
  

  ها ارتفاع و مساحت مجاز ساختمان 4-4-1
  
  كليات 4-4-1-1
  
هـا از   ورد حداكثر مساحت و ارتفـاع مجـاز سـاختمان   رعايت مقررات اين قسمت در م 4-4-1-1-1

توسـعه و عمـران شـهري مصـوب،       چنانچه در هـر طـرح  . لحاظ تامين اهداف اين مبحث الزاميست
باشد، آن مقادير در حـوزة طـرح مـذكور     هاي بيشتري براي ارتفاع و مساحت تعيين شده  محدوديت

  .گيرد مالك عمل قرار مي
  
تاقك آسانسور و خرپشته بر روي بام، محل استقرار ايـن مجموعـه   درصورت طراحي ا 4-4-1-1-2

  . حتي االمكان به سمت وسط پالن ساختمان انتقال داده شود، تا تأثير آن بر نما تقليل يابد
  
هاي توسعه شهري الزم الرعايـه  ها مندرج در مقررات طرحضوابط خرپشته ساختمان 4-4-1-1-3

  .   است
  
هاي بنا بايد طبق ضوابط مورد  شهري تاريخي، محدوديت ارتفاع و اندازههاي  در بافت 4-4-1-1-4

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

ها، از نظـر ايـن مبحـث مطـابق      د طبقات آنهاي ساختماني بر حسب تعدا حداكثر ارتفاع مجاز گروه
يـا    كه به دليل شرايط خاص اقليمي و يا نوع تصـرف  شده در اين قسمت است، مگر آن مقادير تعيين

هاي مصوب توسعه و عمران شهري  ها در طرح ساختار بنا، مقادير ديگري براي ارتفاع مجاز ساختمان
   .ها تعيين شده باشد يا در مقررات اختصاصي تصرف
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هاي داراي زيرزمين بـا پنجـره    ، در ساختمان)در يك طبقه( 3و  2، 1هاي ساختماني  در گروه -الف
  .متر 90/4هاي فاقد آن  متر و در ساختمان 80/5نورگير از نما، 

هاي داراي زيـرزمين بـا پنجـره     ، در ساختمان)در دو طبقه( 3و  2، 1هاي ساختماني  در گروه       
  . متر 10/8هاي فاقد آن  ر و در ساختمانمت 9نورگير از نما، 

هاي داراي زيرزمين با پنجره نورگير  ، در ساختمان)طبقه در سه( 5و  4هاي ساختماني  در گروه -ب
  . متر 30/11هاي فاقد آن حداكثر  متر و در ساختمان 20/12از نما، حداكثر 

هـاي داراي زيـرزمين بـا پنجـره      ، در سـاختمان )در چهار طبقه( 5و  4هاي ساختماني  در گروه      
  . متر 50/14هاي فاقد آن حداكثر  متر و در ساختمان 40/15نورگير از نما، حداكثر 

با ارتفاع بيش ( 8و گروه ) متر 23پنج تا هفت طبقه يا تا ارتفاع ( 7و  6هاي ساختماني  در گروه -پ
  . ابط و مقررات قانوني، به تناسب تعداد طبقات و ساير ضو)متر 23از هفت طبقه يا بيش از 

  
   هاي تصرف ارتفاع و مساحت مجاز بر اساس گروه 4-4-1-2-2

ها بايد بر اساس نـوع سـاختار و وضـعيت اسـتقرار سـاختمان در زمـين بـا         ارتفاع و مساحت تصرف
هـاي تصـرف، منطبـق     شده در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان براي گـروه  هاي تعيين محدوديت

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

، كه در مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان تعيين شده اسـت، محاسـبه   )واحد سطح تصرف(هر نفر 
  . گردد مي
  
  افزايش مجاز ارتفاع و مساحت 4-4-1-3
  
حداكثر مجـاز تعيـين شـده در     ها بيش از افزايش تعداد طبقات و مساحت ساختمان 4-4-1-3-1

كه عالوه بر اخذ مجوز شهرداري و انطباق با ضوابط توسـعه و   مجاز نيست، مگر آن 2-2-1-4-4بند 
هـا در   شده در مبحث سوم مقررات ملّي سـاختمان بـراي افـزايش مجـاز آن     عمران، با شرايط تعيين

   .ها انطباق يابد برخي تصرف
  
  ها طبقه  مساحت ميان 4-4-1-4
ها در صورت انطباق با تمام شرايط زير جزو اتاق يا فضاي زيـرين خـود محسـوب شـده و      طبقه نميا

هـايي   طبقـه   چنين ميان. مساحت آن به عنوان بخشي از مساحت آن اتاق يا فضا قابل محاسبه است
  :نبايد در احتساب تعداد طبقات مجاز ساختمان منظور شوند
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شده براي يك اتـاق يـا    طبقه به تنهايي با حداقل الزامات تعيين ها، ارتفاع و مساحت ميان اندازه -الف
  . فضا با تصرف فضاي مرتبط با آن منطبق باشد

ساير الزامات تعيين شده در اين مبحث و ساير مباحث مقررات ملّـي سـاختمان از جملـه بـراي      -ب
  .شدرعايت شده با  نورگيري، تهويه، ايمني، بهداشت، گرمايش و سرمايش مناسب در آن

  .زيرين آن بيشتر نباشدزيربناي فضاي طبقه از يك سوم مساحت  مساحت ميان -پ
طبقه با الزامات مذكور، جزو اتـاق يـا فضـاي مربـوط بـه       صورت عدم انطباق مشخصات ميان در  -ت

هايي در نظر گرفته شوند كه  حساب نيامده و بايد هر دو به عنوان فضاهايي مستقل تحت تصرف
  . ات آن تصرف انطباق دارندبا مجموعة الزام

  
  الزامات ارتفاع و مساحت طبقات در زيرزمين  4-4-1-5
  
در صورت استفاده از زيرزمين به عنوان فضاي اقامت يا اشتغال در انطباق با الزامـات   4-4-1-5-1

جـزو مسـاحت     هاي مصوب توسعه و عمـران شـهري، مسـاحت آن    و ضوابط طرح 4-2-5-4قسمت 
  . شود ساختمان محسوب ميتصرف مورد نظر در 

  
، چنانچـه  1-5-1-4-4در صورت عدم انطباق مشخصات زيـرزمين بـا شـرايط بنـد      4-4-1-5-2

شده در مبحث سوم مقررات  هاي تعيين ها با الزامات و محدوديت مساحت و ساير مشخصات زيرزمين
ها براي اقامت  يد از آنها از نظر اين مقررات مجاز بوده ولي نبا ملّي ساختمان منطبق باشد، ايجاد آن

زمين در محاسبة مسـاحت مجـاز كـل سـاختمان      مساحت زير در اين حالت. و اشتغال استفاده نمود
هاي توسعة شهري و ساير ضوابط شهرسازي مصوب، محدوديت  در طرحكه  شود، مگر آن منظور نمي

در  ها لت، آن محدوديتها تعيين شده باشد كه در اين حا بيشتري براي سطح اشغال و مساحت زيرزمين
  .هاي مذكور مالك عمل خواهد بود حوزة طرح

  
  الزامات كلي ساخت و قرارگيري ساختمان  4-4-2
  
هايي مجـاز اسـت كـه از شـبكة رفـت و آمـد عمـومي قابـل          ساختمان در زميناحداث  4-4-2-1

توسـعه و   هـاي مصـوب   دسترس و با ساير الزامات و شرايط مندرج در مقررات ملّي ساختمان و طرح
  . دنعمران شهري براي محل ساخت بنا منطبق باش



 مبحث چهارم

34 

سـاخت سـاختمان   ، هاي پياده قابل دسـترس هسـتند   هايي كه فقط توسط راه در زمين 4-4-2-2
عالوه بـر امكـان انطبـاق بـا مقـررات خـاص       صورتي مجاز است كه  و در 3تا  1هاي  محدود به گروه

   .براي آن امكان پذير باشد امدادرساني و اطفاي حريق نيز تصرف مورد نظر،
  
و نحوة استقرار آن در زمين بايد طبـق ضـوابط   بنا هاي تاريخي مصوب، ساخت  در بافت 4-4-2-3

  .مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري باشد
  
د كه امكان اتصال به شبكة آب نموتوان پروانة ساختمان درخواست  هايي مي براي زمين 4-4-2-4

در مناطقي كه شبكة آب بهداشتي و يا شبكة برق هنوز احداث  .دنبهداشتي و شبكه برق داشته باش
تـوان پروانـة سـاختماني درخواسـت      نشده باشد، بنا به تشخيص مراجع صدور پروانه در صورتي مـي 

رسـانده و   قانوني مسـئول  نهادكننده نحوة تامين آب بهداشتي و برق را به تأييد  كه درخواست نمود 
و فاضالب شهري، نسبت بـه اتصـال بـه     و برق متعهد شود كه به محض احداث شبكة آب بهداشتي

  .ها در مهلت تعيين شده اقدام نمايد آن
  
  :اي باشد كهگونه مشخصات بر و كف زمين بايد به 4-4-2-5

در جهـت   متناسـب و ها و منظر شهري در موقعيـت مـورد نظـر     ها، محله نماي كلي خيابان با -الف
  باشد؛ پيشگيري از ايجاد يا گسترش ناهماهنگي در سيماي شهري

  گيرد؛ دسترس و زمين همسايه قرارمعبر ارتفاع كف زمين در هماهنگي با ارتفاع  -ب
  ؛شودكنندگان از ساختمان فراهم  متصرفان و استفادههمه امكان دسترسي مناسب و عادالنه  -پ
 .رف جلوگيري شودبرداري و خاكريزي نامتعا از خاك -ت

بـر   ها و يا ساير مراجع صدور پروانـة سـاختمان،   تعيين بر و كف و لزوم اصالح آن با تأييد شهرداري
  . گيردصورت ميهاي توسعه و عمران شهري مصوب  طرحمقررات ملّي ساختمان و با رعايت اساس 

  
هـا،   در سـاختمان  در تعيين محل، اندازه و چگونگي اجراي درزهـاي انبسـاط و انقطـاع    4-4-2-6

اتالف انرژي و آسايش و ايمني متصـرفان،   براي عدم بنا، زه و ايستائي عالوه بر الزامات مربوط به سا
  . هماهنگي الزم بين مهندسان طراح ساختمان صورت گيردبا هدايت مهندس معمار، بايد 
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پارك حفاظت هاي مصوب در حاشيه عوارض طبيعي از جمله جنگل، دريا،  رعايت حريم 4-4-2-7
در . هاي سـاختماني الزامـي اسـت    ها براي تمام گروه ها، نهرها و مسيل ها، رودخانه شده ملي، چشمه

بين ساختمان و اين اراضـي  متر  30حداقل فاصله  صورتي كه حريم مصوب وجود نداشته باشد، بايد
   .ايت شودرع
  
بـي اتخـاذ گـردد كـه در     هاي بزرگ ساختماني بايـد ترتي در طراحي و ساخت مجموعه 4-4-2-8

رعايـت  هاي برق و گاز، با هاي مناسبي براي پستاين مقررات مكان 17و 14و 13انطباق با مباحث 
  .ها درج شودها و ضوابط مربوطه در نظر گرفته شده و از مرحله اول در نقشهحريم

  
و عمران  هاي مصوب توسعه رعايت ضوابط طرحدر طراحي نحوه قرارگيري و ساخت بنا،  4-4-2-9

شهري و ساير مقررات ساختمان در رابطه با جانمايي ساختمان بر زمين، پاكت حجمـي بنـا، تـراكم    
شده با توجه به شرايط اقليمي در انطباق بـا مبحـث    گيري تعيين ساختماني، زير بناي مجاز و جهت

  .نوزدهم مقررات ملّي ساختمان الزامي است
  
بين  تأسيساتها و هاي مصوب معابر و راه رعايت حريما هدر طراحي و اجراي ساختمان 4-4-2-10

  . راهي الزامي است
  
 خـودرو          هـاي  هـا رعايـت ضـوابط مربـوط بـه توقفگـاه      در طراحي و اجـراي سـاختمان   4-4-2-11
  .الزامي است) 4-5-10(
  
  ها و فضاها ها، تصرف الزامات همجواري ساختمان 4-4-3
  

هاي  هاي داراي تصرف هاي مختلف در يك ساختمان يا ايجاد ساختمان قرارگيري تصرف 4-4-3-1
مختلف در مجاورت يكديگر در يك كاربري زمين واحد، بايد عالوه بر انطباق با اين مقررات و سـاير  

  .نيز منطبق باشد هاي مصوب شهري بيني شده در طرح مباحث مقررات ملّي ساختمان، با ضوابط پيش
  
ها در سـاختمان بايـد بـه نحـوي باشـد كـه مسـأله اشـراف و ديـد از           فهمجواري تصر 4-4-3-2

هاي مسكوني، از طريق سـطوح نورگـذر و بازشـوهاي پنجـره يـا درهـاي        هاي ديگر به تصرف  تصرف
  .به حداقل تقليل يابد، فضاهاي بازدر خصوص  8-5-4ورودي، با رعايت ضوابط مندرج در قسمت 
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هـاي مجـاز در طـرح     ف در هر تصرف و همجواري تصرفهاي مختل نحوه قرارگيري فضا 4-4-3-3
معماري يك ساختمان، به تشخيص طراح معمار، بر اساس نياز ساكنين و در صورت عدم مغايرت با 

ها و ساير مراجـع صـدور    مفاد اين مقررات و ساير مباحث مقررات ملّي ساختمان، با تأييد شهرداري
  . شود پروانه ساختمان تعيين مي

  
غيير يك فضا يا واحد تصرف به فضا يا واحد تصرفي با كاركرد ديگـر، تنهـا درصـورت    ت 4-4-3-4

هـاي مجـاور و انطبـاق مشخصـات      عدم ايجاد اختالل در ايمني، دسترسي و كاركرد فضاها يا تصرف
در . شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان مجـاز اسـت    جديد آن فضا و ساختمان با الزامات تعيين

  . هاي با خطر بيشتر الزامي خواهد بودف، رعايت مقررات مربوط به تصراينگونه موارد
  
  الزامات شكل، حجم و نماي ساختمان  4-4-4

هـاي مناسـب ايمـن،     تمام سطوح خارجي نمايان و قابل ديـدن سـاختمان بايـد بـا مصـالح و روش     
  . بهداشتي و بادوام و با رعايت مقررات اين قسمت نماسازي شود

  
مان بايد طوري طراحي و اجرا شود كه شكل، مقياس، مصالح، رنگ و تاسيسـات و  ساخت 4-4-4-1

ساير الحاقات تمام سطوح نمايان آن، و همچنين تناسبات حجم ساختمان، از نظـر رعايـت الزامـات    
بـاز   ها، فضـاهاي نيمـه   آمدگي ها، پيش هاي نورگذر و پنجره مربوط به ارتفاع آن، اندازه و شكل جداره

با مقررات ملّي ساختمان و ضوابط مصوب توسعه و عمران شهري منطبق و بسته ... ها، و نمانند بالك
 طـرح سـيما و منظـر شـهري مصـوب     به نوع تصرف و موقعيت قرارگيـري آن، بـا محـيط اطـراف و     

  .هماهنگ باشد
  
صورتي باشد كه حجم و نما و ساير جزئيات نمايان ه ها بايد ب طراحي و اجراي ساختمان 4-4-4-2
هـاي ارزشـمند    مظاهر فرهنگي، طبيعي و ويژگي ،هويت و موقعيت خيابان، محلهدر تناسب با ها  نآ

محيط از جمله سيماي شهري مورد انتظـار در موقعيـت و كـاربري مـورد نظـر، مشخصـات بصـري        
  .باشداندازها و عوارض طبيعي و شرايط اقليمي و جغرافيايي  هاي موجود شاخص، چشم ساختمان

  
هاي اصلي عبوري شـهر،   ها و شريان هاي همجوار بزرگراه اي ساختمان نماهاي شيشه در 4-4-4-3

مشروط به عدم مغايرت با ساير مفـاد ايـن مقـررات و عـدم مزاحمـت      هاي بازتابي  استفاده از شيشه
  .رانندگان استساكنين و عابرين و بويژه بصري يا درخشندگي مزاحم براي 
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اي، درنظرگـرفتن تجهيـزات يـا تمهيـدات      راي نمـاي شيشـه  هـاي دا  در تمام ساختمان 4-4-4-4
اي كه در نمـا و حجـم سـاختمان تـاثير نـامطلوب       گونه مناسب جهت نظافت نما از جبهه بيروني به

  .نگذارد، الزامي است
  
مقررات ملـي   19و  5ها و ضخامت شيشه بايد مطابق با مباحث  انتخاب نوع، تعداد اليه 4-4-4-5

   .دهاي ملّي ايران صورت پذيردساختمان و استاندار
  
هاي مسكوني مشرف به معابر ممنـوع   اي پيوسته در ساختمان استفاده از نماهاي شيشه 4-4-4-6

  .است
  
اي پيوسته، رعايـت   ، داراي نماي شيشه8و  7، 6هاي  هاي غير مسكوني گروه در ساختمان 4-4-4-7

اي پيوسته تا حـد محـدودة زمـين     شيشهمتر بين خط نماي  00/2عقب نشيني با فاصله افقي حداقل 
  . تواند از رعايت اين عقب نشيني مستثني گرددطبقه همكف ساختمان مي. الزامي است

  
مترمربع كـه   50/1متر و مساحت بيش از  90/0اي با عرض بيش از  تمام سطوح شيشه 4-4-4-8

  . نده باشنددر مجاورت فضاي باز يا معبر قرار دارند، بايد از شيشة ايمن و غير ريز
  
، به روشي مناسب به ساختار اصلي ساختمان مباحث ديگرمصالح نما بايد بدون مغايرت با  4-4-4-9

  . اتصال كافي و مناسب داشته باشد تا خطر جدا شدن و فرو ريختن نما به وجود نيايد
  
مان گذاري و نصب هرگونه تابلو، تبليغ و آگهي بر سطح خارجي و نمـاي سـاخت   عالمت 4-4-4-10

  .بايد تابع الزامات مبحث بيستم مقررات ملّي ساختمان باشد
  
هايي ساخته شود كه تمـام سـطوح    ساختمان بايد به نحوي طراحي و با مصالح و روش 4-4-4-11

خارجي و نماي آن ضمن انطباق با الزامات مبحث پنجم و استانداردهاي ملّي مصالح سـاختماني، در  
طقه اقليمي و جغرافيايي مورد نظر، مانند يخبندان، كج باران، تابش برابر عوامل جوي متعارف در من

آفتاب، هوازدگي و نفوذ گازهاي مضر مقاومت كافي داشته باشد و با عمليـات نگهـداري و تعميـرات    
  .الزم، دوام و كارآيي آن حفظ شود
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پـر يـا   ش مناسب ها با مصالح و رودرزهاي انقطاع و انبساط بايد در نما و بام ساختمان 4-4-4-12
  .پوشيده شوند

  
  هاي ساختمان آمدگي الزامات پيش 4-4-5
  
  در معابر عمومي هاي مجاز آمدگي پيش 4-4-5-1

شـده در    هـاي گفتـه   هاي مجاز ساختمان در معابر عمومي، با در نظر داشتن محـدوديت   آمدگي پيش
  :، از نظر اين مقررات به شرح زير است4-5-4-4قسمت 

بـه ميزانـي كـه در    ) سطوح طره سـاختمان (ها از بر زمين  طبقات يا بخشي از آنآمدگي  پيش -الف
  . شودميتعيين طرح هاي توسعه شهري 

كه  ي، در صورت متر 80/0حداكثر ميزان گير بام از حد ساختمان، به  آمدگي سايبان يا باران پيش -ب
آن   آمـدگي  ته و حد پـيش متر ارتفاع داش 50/3ة كف معبر حداقل باالترين نقطحد زيرين آن از 

  . متر فاصلة افقي داشته باشد 80/0رو حداقل  از لبه سواره
ها و معابر فرعي احداث شود، مشـروط بـه    ها بر روي كوچه كه بين ساختمانهوايي ساباط و پل  -ت

ها و ساير مراجع صدور پروانة ساختمان  شهرداريمجوز طرح هاي توسعه شهري و اخذ مجوز از 
  .متر ارتفاع حد زيرين از معبر رعايت شده باشد 50/3حداقل  كهو در صورتي 

هـاي   تابلوها و ساير عناصر الحاقي به ساختمان منطبق با مبحث بيسـتم و سـاير ضـوابط طـرح     -ث
متر با لبة جدول سواره 90/0ها بيشتر از  كه لبة خارجي آن توسعه وعمران شهري مشروط بر آن

  . رو فاصلة افقي داشته باشد
هاي آب باران، پله يا شيبراه  ستون چسبيده به ديوار، قرنيزها، لوله پنجره، نيم درگاهي و لبة كف -ج

متـر از كـف معبـر مجـاور باشـند،       50/3ورودي و ديگر عناصر ساختماني كه در ارتفاع كمتر از 
  . متر در معبر عمومي پيش آمدگي داشته باشند 10/0نبايد بيش از 

شوند، ضـمن   سمت بيرون و معبر عمومي باز ميكه به هايي  تصرفدرهاي و ها  ساختمان درهاي -چ
  .وارد حريم معبر شوند متر 10/0لزوم نصب عاليم احتياط، نبايد در حالت باز بيش از 

  
  در داخل محدودة مالكيتها ساختمان هاي مجاز آمدگي پيش 4-4-5-2

ـ    آمدگي پيش هـاي   ا در نظـر داشـتن محـدوديت   هاي مجاز ساختمان در داخل محـدودة مالكيـت، ب
  :، از نظر اين مقررات به شرح زير است4-5-4-4شده در قسمت  گفته
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كـه    خارجي طبقـة زيـرين مشـروط بـر آن    نماي ها از لبة  آمدگي طبقات يا بخشي از آن پيش -الف
شهرداري يا ساير مراجع صـدور پروانـه   مصوب سطح اشغال مجاز  هحدودمدر داخل  پيشامدگي

   .متر باشد 70/2ة كف زمين حداقل باالترين نقطد و ارتفاع حد زيرين آن از قرار گير
كـه   ي، در صورتاز حد ساختمان متر 80/0حداكثر به ميزان گير بام  آمدگي سايبان يا باران پيش -ب

از   آمـدگي  پـيش  بوده و فاصله آنمتر  70/2ة كف زمين حداقل باالترين نقطزيرين آن از ارتفاع 
  .متر فاصلة افقي باشد 80/0مجاور حداقل  محدودة زمين

   
  زيرزمينهاي مجاز آمدگي شپي 4-4-5-3
  
خارج از محدودة مالكيـت و  به  ي آنساختمانو اجزاي زيرزمين آمدگي پيشهرگونه  4-4-5-3-1

  .معابر عمومي ممنوع استدر 
  
غال ملـك و خـارج از سـطح اشـ     هحـدود مدر  تعبية مجراهـاي خـارجي نـور و هـوا     4-4-5-3-2

ها و ساير مراجع صدور پروانة ساختمان و در صـورتي   اخذ مجوز از شهرداريشده، مشروط به  تعيين
  براي مقاصدي غير از تأمين نور و هوا مورد اسـتفاده قـرار نگيرنـد و الزامـات قسـمت     مجاز است كه 

از بـه نـور و   هايي در زيرزمين كه نيـ  اين مجراها بسته به فضا. ها رعايت شده باشد در آن 4-5-9-2 
هـا نبايـد جزئـي از مسـاحت      كـف آن  هاي آزاد بنا ادامه يابند و توانند در كنار جبهه  تهويه دارند، مي

  .زيرزمين محاسبه شود
  
زيرزمين به عنوان بخشي از ساختمان در داخل مرز مالكيت و خارج از  آمدگيشپي 4-4-5-3-3

جع صدور پروانه مشروط به انطباق با ضـوابط  محدودة اشغال اعالم شده توسط شهرداري يا ساير مرا
بايـد    آمدگيپيشاين . اخذ مجوز از مراجع ياد شده استهاي مصوب توسعه و عمران شهري و  طرح

  :تابع الزامات زير باشد
تراز روي سقف آن بيشتر از باالترين تراز مجاز براي محوطة ساختمان نباشد و باعـث اخـتالل    -الف

هـا و   ساير الزامات فضاهاي ساختمان، محوطـة اطـراف آن و سـاختمان    در عملكرد، نورگيري و
  .هاي همجوار نشود زمين

آالت و تجهيزات امدادرسـاني   كه از سقف آن براي عبور وسايل نقليه و به ويژه ماشين در صورتي -ب
ها را در حـين تـردد يـا عمليـات      استفاده شود، بايد مقاومت مكانيكي الزم براي تحمل وزن آن

  .داد داشته و دچار نشست يا ريزش نشودام
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در سقف آن الزامات عايقكاري رطوبتي و هدايت و دفع نزوالت جوي مشابه بام ساختمان رعايت  -پ
  .شده باشد

. موجـب تغييـر مشخصـات فضـاي بـاز، محوطـه و سـاختمان شـود        نبايد زيرزمين آمدگي پيش -ت
ند سرانة فضـاي سـبز و سـاير تجهيـزات     ها مان در تامين حداقل الزامات مربوط به آن همچنين

   .اختالل ايجاد نكندالزامي در محوطه و پايداري و ايمني ساختمان 
  
  در ساختمانها  آمدگي پيش محدوديت 4-4-5-4
  
شده است در موارد زيـر محـدود يـا       هائي كه در اين مقررات مجاز اعالم  آمدگي پيش 4-4-5-4-1

  :شود ممنوع مي
هـاي مصـوب توسـعه و     شده در ضوابط طرح هاي تعيين ساير الزامات يا محدوديتكه با  در صورتي -آ

هـا   آمـدگي  عمران شهري و مقررات مباحث ششم و هشتم مقررات ملّي ساختمان بـراي پـيش  
  .مغايرت داشته باشد

هاي ديگري توسط مراجـع قـانوني مسـئول     كه براي تامين منافع عمومي، محدوديت در صورتي -ب
  .دتعيين شده باش

  
ها مجاز  متر و در معابر موسوم به بزرگراه 12آمدگي در معابر با پهناي كمتر از  پيش 4-4-5-4-2

كه در طرح توسعه و عمران شهري يا ضوابط شهرسازي مصوب، ضمن رعايـت سـاير    نيست، مگر آن
  .اي ديگر تعيين شده باشد گونه آمدگي، به الزامات پيش

  
  آمـدگي  كشي تأسيساتي نبايد در جـداره خـارجي پـيش    انالكشي و ك گونه لوله هيچ 4-4-5-4-3

  .طبقات و بام تعبيه شود
  
كـه  ) پاسـيوها (هاي كوچك محصـور   هيچ قسمت از ساختمان نبايد به داخل حياط 4-4-5-4-4

  .آمدگي داشته باشد شوند، پيش براي نورگيري و تهوية فضاهاي ساختمان تعبيه مي
  
  . ايد در حريم خطوط انتقال نيروي برق قرارگيردآمدگي در معابر نبپيش 4-4-5-4-5
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  ايمني متصرفين ها و امنيت ساختمانالزامات تأمين  4-4-6
متصرفين و بهـره بـرداران   ساختمان در برابر سوانح طبيعي و امنيت فردي تأمين ايمني  4-4-6-1

تأمين كنـد، بايـد در    الزاماتي كه ايمني ساختمان و امنيت بهره برداران را . استضروري ساختمان 
  . لحاظ شود هاطراحي ساختمان

در حريـق از  حركتي  -توانان جسميو كم تمعلوليافراد داراي متصرفين و بويژه ايمني  4-4-6-2
در سـوانح  حريـق  و تمهيدات در نظر گرفتـه شـده بـراي     ساختمان استاصلي مقررات ملي  اهداف

هاي خروج و ديگر تمهيدات مسيرها و دسترسايت بنابراين رع؛ استديگري چون زلزله نيز پاسخگو 
مبحـث سـوم ايـن    در  اين مبحث و ديگر مقررات ذكر شده 12-9-4آن، مانند فضاهاي پناه در بند 

     .استالزامي مقررات 

از خـارج  رسـاني  امـداد  ،زلزلـه در در سـوانح و بـويژه   متصرفين به منظور ايمني بيشتر  4-4-6-3
 ،12-9-4در مندرج بازشوهاي امدادرساني، جايگاه و  از طريق ه بردارانبه متصرفين و بهرساختمان 

  . الزامي است 

اتخـاذ  برداري، تـدابيري  بهرههاي در دست ها و تصرفمنظور تأمين امنيت ساختمانبه 4-4-6-4
  .    ارائه گرديده، كه جهت حفظ منابع و دارائي مردم رعايت آنها الزامي است 12-9-4 بند شده و در

  
ـ افـراد داراي  براي  ساختمانمناسب سازي الزامات  4-4-7 تـوان  كـم و  تمعلولي

  حركتي -جسمي
  
اي سـاختماني، رعايـت آخـرين    ههاي مجتمعها و محوطهساختمانو اجراي در طراحي  4-4-7-1

حركتي مصوب شورايعالي  -ويرايش ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي
  . الزامي است ، توسط مرجع صدور پروانه و مهندسان طراح و مجري ساختمانمعماري شهرسازي و

شخصي به هاي و آپارتمانو حمايتي  هاي مسكن اجتماعيعساخت مجتمطراحي و  در 4-4-7-2
توانان جسـمي  كم معلولين و يك واحد مناسب سازي شده براي حداقل واحد مسكوني  20ازاي هر 
  .در نظر گرفته شود حركتي
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  الزامات عمومي فضاها 5- 4
  
  هاي ورود، خروج، ارتباط و دسترس فضا 4-5-1

 الزامات كلي 4-5-1-1

ها بوده و  پهناي الزامي تعيين شده براي فضاهاي ارتباط و دسترس براي تمام قسمت 4-5-1-1-1
  .نبايد در مسير خروج از واحد تصرف يا ساختمان كاهش يابد

ها يـا فضـاهاي ديگـر     ارتباط و دسترس اصلي ساختمان نبايد از درون اتاق مسيرهاي 4-5-1-1-2
تواند از اتاقي براي كنترل رفـت و آمـد عبـور     هاي اداري يا مراقبتي كه مي عبور كند، مگر در تصرف

  . كه با الزامات اين مسيرها انطباق داشته باشد نمايد مشروط بر آن
اند و همـان   پذيرش، كه مطابق با الزامات راهروها ساخته شده هاي هاي انتظار، سرسراها، يا اتاق اتاق

  .توان در مسير ارتباط و دسترس اصلي قرار دادسطح الزامات در آنها تأمين شده است را مي

هاي خروج مطابق مبحث  عالوه بر الزامات تعيين شده در اين قسمت، بايد الزامات راه 4-5-1-1-3
  .عايت شودساختمان نيز ر سوم مقررات ملّي

  
  هاي دسترس و خروج قابل قبول راه 4-5-1-2

از هـر  در آن برداران و متصرفان آن قابل دسـترس بـوده و    هر ساختمان بايد همواره براي همة بهره
، مسيرهاي پيوسته، ايمن و بدون مـانع تـا   )هاي قابل استفادة افراد شامل زيرزمينحتي (نقطه از بنا 

مسـير يـا   . مطابق مبحث سوم مقررات ملّـي سـاختمان فـراهم باشـد    فضاي باز امن يا معبر عمومي 
ها، راهروها، فضـاهاي تقسـيم،    راه ها، شيب مسيرهاي دسترس و خروج شامل فضاهاي ورودي، پلكان

  .هاي بيروني است كه بايد با ساير ضوابط اين قسمت انطباق داشته باشند ها يا بالكن درها و ايوان
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  تمانهاي ورودي ساخ فضا 4-5-1-3
شرايطي كـه  ها بايد پس از در ورودي اصلي، فضاي ورودي مناسب داخلي، مطابق  در تمام ساختمان
  :وجود داشته باشددر ادامه مي آيد، 

در صورت وجود پله يا هر اختالف سطح يـا ديـوار در مقابـل در ورودي اصـلي، بايـد       4-5-1-3-1
  .متر از آن فاصله داشته باشد 40/1حداقل 

ر فضاي ورودي ساختمان بايد امكان ايستادن چند نفر وجود داشته و داراي سـطح  د 4-5-1-3-2
  .متر باشد 40/1 × 40/1آزاد و بدون مانعي برابر با حداقل 

  : شده نبايد از موارد زير كمتر باشد در فضاي ورودي، ارتفاع زير سقف از كف تمام 4-5-1-3-3
  .درصد سطح فضا 50متر در بيشتر از  10/2حداقل  -
 .درصد باقي سطح فضا 50متر به صورت موضعي يا محدود در  05/2 حداقل -

حداكثر ارتفاع مجاز تراز كف ورودي اصلي ساختمان از متوسـط ارتفـاع تـراز معبـر      4-5-1-3-4
تواند با ضوابط در شرايط خاص بسته به ويژگي محل، مرجع صدور پروانه مي. متر است 20/1مجاور 

   . محلي تطبيق دهد

بـه   4مسكوني گـروه سـاختماني    هايمجتمعهاي عمومي و در طراحي و ساخت بنا 4-5-1-3-5
 -سازي ورودي ساختمان براي امكان ورود افراد داراي معلوليـت و كـم توانـان جسـمي     باال، مناسب

  . حركتي به ساختمان الزامي است
  
  راهروها فضاي  4-5-1-4
 
كه در مسير   ضاي راهروهاي ارتباطي داخل ساختمانپهناي مفيد آزاد و بدون مانع ف 4-5-1-4-1

بردارانـي كـه آن    دسترس و خروج قرار دارند بر اساس نوع تصرف و برآورد تعداد متصـرفان يـا بهـره   
متر كمتر  40/1اما در هر صورت نبايد از . شود هاست، محاسبه مي راهرو مسير دسترس يا خروج آن

ي نصب هر وسيلة مجاز يا مبلمان براي نشستن يا نگهبـاني و  شده برا بيني مكان و اندازة پيش. باشد
ها پهناي مفيد راهـرو بـه ميزانـي كمتـر از حـداقل       اي باشد كه پس از نصب آن گونه پذيرش، بايد به

  . پهناي الزامي فوق كاهش نيابد
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هـا بـراي افـراد     ها يا داخل واحدهاي تصرف كه قابل دسترس بـودن آن  در ساختمان 4-5-1-4-2
ول الزامي نيست، اگر راهروي ارتباطي در راستاي مسير دسـترس و خـروج قـرار داشـته باشـد،      معل

كه در مقررات اختصاصـي تصـرفي بـه     متر است، مگر آن 10/1حداقل پهناي مفيد و بدون مانع آن 
  . اي ديگر تعيين شده باشد گونه

كشـي و   يـا لولـه   ي كه فقط براي دسترسي بـه تجهيـزات برقـي، مكـانيكي    ئراهروها 4-5-1-4-3
  .متر پهنا داشته باشند  6/0شود بايد حداقل  برداري از آن، استفاده مي بهره

غيــر واقــع در مســير دســترس خــروج حــداقل پهنــاي الزامــي راهروهــاي مســتقيم  4-5-1-4-4
ها براي افراد معلول الزامي نباشد،  نفر يا كمتر كه قابل دسترس بودن آن 50با بار تصرف ساختمان، 

  .متر است 9/0

  .ارتفاع راهروها بايد با ارتفاع الزامي فضاي ورودي انطباق داشته باشد 4-5-1-4-5
  
  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
، با الزامات اين بخش نيـز مطابقـت   )ها نصب و اجراي درها و پنجره( 8-9-4عالوه بر رعايت الزامات 

  .داشته باشد
گيرنـد بايـد عـالوه بـر مطابقـت بـا        هاي تصرف كه در دوربندهاي خروج قرار مي درهاي اصلي واحد

ضوابط اين قسمت، با رعايت ساير ضوابط مربوط به دوربندهاي خروج از جملـه اسـتفاده از درهـاي    
ج در مبحث سـوم مقـررات ملّـي سـاختمان، طراحـي،      شو الزامي، مندر شو يا خودكاربسته خودبسته

  . ساخته و نصب شوند
  
متر و ارتفاع مفيد حداقل   90/0اصلي بايد از نوع لواليي با پهناي مفيد حداقل  "در" 4-5-1-5-1

درهـاي  . شـده باشـد   اي ديگر تعيـين  گونه متر باشد مگر آنكه در مقررات اختصاصي تصرفي به 05/2
روند، بايد در هنگـام بازشـدن لنگـة فعـال،     كار مي ط كه به عنوان در اصلي بهدولنگة بدون وادار وس

متر بيشـتر    20/1در نبايد از   پهناي هر لنگه. متر پهناي مفيد بدون مانع داشته باشند 80/0حداقل 
  . باشد

كنندة حركت درها نبايد بلندي قد راه را به صورت موضعي به كمتـر   كننده يا تنظيم وسايل متوقف
  . متر كاهش دهند  95/1از 
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بايـد موافـق جهـت      تمام درهاي واقع در مسيرهاي دسترس و خروج در موارد زيـر،  4-5-1-5-2
  :خروج بچرخند

  .هاي خروجدرهاي واقع در دوربند -آ
  .هاي مخاطره آميزتصرفدرهاي واقع در  -ب
  .نفر و بيشتر 50ها و فضاهاي با بار تصرف  درهاي اتاق -پ

بـا  (متـر    18/0يك از ابعاد الزامي پـاگرد را بـيش از    درها در حالت كامالً باز نبايد هيچ در اين حالت
  .كاهش دهند) آمدگي دستگيرة در احتساب پيش

نفر يا بيشتر اسـت، مطـابق مبحـث     50زماني كه بار تصرف يا تعداد استفاده كنندگان از پاگرد پله 
عيتي طي بازشدن نبايد اندازة پاگرد را به كمتر از سوم مقررات ملّي ساختمان، اين درها در هيچ موق

  . متر شود 60/0اين اندازه نبايد كمتر از . نصف اندازة الزامي كاهش دهند
در موارد زير استفاده از انواع درهاي غير لواليي براي درهاي واقع در مسير دسترس و خـروج مجـاز   

  :است
  .نفر يا كمتر 10انبارها با بار تصرف  هاي خصوصي، فضاهاي اداري، كارخانه و در پاركينگ .1
  .شوند ، كه به عنوان محل بازداشت استفاده مي)3-د(هاي گروه  در تصرف .2
  ).4-م(ي در تصرف واحددر واحد مسكوني تك  .3
  ).خ(هاي گروه  ها به غير از تصرف درهاي گردان مجاز در تمام تصرف .4
  ،)خ(هاي گروه  درهاي كشويي افقي مجاز به غير از تصرف .5
 .هاي برقي مجازدر .6
  
، بايد يك كف يـا پـاگرد وجـود    ساختمان، واحد تصرف و فضا در هر طرف در اصلي 4-5-1-5-3

  . تراز سطح اين كف يا پاگرد بايد در هر دو سمت در يكسان باشد. داشته باشد
نبايـد  افراد داراي معلوليت يـا خـروج الزامـي     برايدسترس قابل كف يا پاگرد واقع در مسير  ارتفاع 

  :مگر در موارد زير. تر از سطح بااليي آستانه در اصلي باشد متر پايين ميلي 20بيش از 
داراي اختالف ارتفاع مجاز كف يا پاگرد درهايي كه در مسـير قابـل دسـترس الزامـي بـراي افـراد        -

  . ميليمتر است 38قرار ندارند حداكثر  يتمعلول
ة خارجي ساختمان كـه در مسـير قابـل دسـترس     ارتفاع كف يا پاگرد مجاور درهاي واقع در جدار -

توان حداكثر به ميزان ارتفاع يـك پلـه    يا خروج الزامي قرار ندارند را مي يتمعلولداراي براي افراد 
  .در نظر گرفت
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در  6- 1- 5- 4هاي دسترس بايد مطابق با مقادير تعيين شده در  سطح كف و پاگردهاي واقع در بالكن - 
  .شود نظر گرفته 

  
نصـب و    در مسيرهاي دسترس و خروج اصلي، درها بايـد طـوري طراحـي، سـاخته،     4-5-1-5-4

تنظيم شوند كه در تمام اوقات استفاده از بنا از سمت داخل به آساني و فوريت قابل باز شدن بوده و 
  .اي مانند قفل، كلون، كشو و غيره، مانع خروج به موقع يا فرار متصرفان نشود هيچ عامل بازدارنده

  :توان از قفل و چفت استفاده كرد موارد زير ميدر 
  هاي بازداشت، محل -الف
) هاي بيروني واقع در جداره(نفر يا كمتر، در يا درهاي اصلي  300هاي با بار تصرف  در ساختمان -ب

كننده كليـددار مجهـز كـرد، بـه شـرط آن كـه وسـيلة         توان از سمت داخل به وسايل قفل را مي
شخيص داده شود، قفل از انواع ساده انتخاب شود و باز كردن آن مهارت و كننده به آساني ت قفل

تالش خاصي الزم نداشته باشد و تمام متصرفان كليد را در اختيار داشته يـا در غيـاب مسـئول    
  .ساختمان، بتوان امكان بازكردن در را فراهم كرد

  
هاي ساختماندرهاي اصلي نصب و استفاده از يك كلون يا زنجير ايمني، فقط براي  4-5-1-5-5

متـل،    هاي هتـل،  ، اتاقهاآپارتمان  مسكوني مستقل،تصرف يك يا دو خانواري و واحدهاي مسكوني 
متري از كف تمام   20/1 مسافرخانه و مانند آنها مجاز است، مشروط بر آنكه كلون در ارتفاع حداكثر

  .اشدبشده نصب شود و بازكردن آن از داخل نيازي به كليد نداشته 
  
  ها و سكوهاي واقع در مسير ورود و خروج ها، بالكن ايوان 4-5-1-6

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

  .اين قسمت نيز منطبق باشندبايد با ضوابط 

هاي بيروني كه در ابتدا يا انتهاي مسير دسترس يا خروج قـرار دارنـد    ها و بالكن ايوان 4-5-1-6-1
باشند و اين سطح نبايد بـراي  متر  40/1 × 40/1بايد داراي سطح آزاد و بدون مانعي با حداقل ابعاد 
ه در اصلي به سمت بالكن باز شود، نبايد در چنانچ. هيچ فعاليت يا منظور ديگري در نظر گرفته شود

  . متر كاهش دهد  9/0تمام مسير بازشدن عمق و پهناي الزامي بالكن را به كمتر از 
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  .در صد باشند 2ها در هيچ جهت نبايد داراي شيبي بيش از  ها و بالكن ايوان 4-5-1-6-2

  
متر  70/0ر ارتفاع بيش از در صورتي كه كف ايوان يا بالكن دسترس وخروج اصلي د 4-5-1-6-3

پنـاه يـا حفـاظ مناسـب مطـابق       نسبت به كف فضا يا زمين مجاور قرار داشته باشد، بايد داراي جان
  .باشد 9-9-4مشخصات قسمت 

  
ها و سكوهاي بيروني واقع در  ها، بالكن براي ايوان 14-1-5-4رعايت مقررات قسمت  4-5-1-6-4

  .ميستمسير دسترس و خروج اصلي ساختمان الزا
  
  ها  پله راه 4-5-1-7

ارتفـاع پلـه بايـد بـه     . متر است 28/0پله  پلة ساختمان، حداقل اندازه عمق كف در راه 4-5-1-7-1
  .متر باشد 64/0تا  63/0پله و دو برابر ارتفاع آن بين  ميزاني باشد كه مجموع اندازه كف

يكسان بودن  .شود گيري مي ندازهعمق كف پله از لبة يك كف پله تا تصوير افقي لبة كف پلة بعدي ا
  . اندازه كف و عمق پله در يك شيب پلكان الزامي است

  . پله و پلكان الزامي است رعايت مفاد مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان در مورد راه 4-5-1-7-2

ها ميزان حداقل عرض پلة الزامي، بر حسـب نـوع و بـار تصـرف و      در تمام ساختمان 4-5-1-7-3
هـايي بـا عـرض مفيـد كمتـر از       در هر صورت پله. شود كنندگان تعيين مي تعداد استفاده متناسب با

متر  40/2كمتر ازمفيد هاي داراي پاگردي كه عموم از آن استفاده كنند با عرض  متر و پلكان 10/1
  .اي ديگر تعيين شده باشد گونه كه در مقررات اختصاصي تصرفي به مجاز نيست، مگر آن

  .باشدمساوي عرض پله مي يا شعاع پاگرد، قل عرضحدا 4-5-1-7-4

افـراد داراي  هـاي مـورد اسـتفاده    هاي بين دو پاگرد در سـاختمان  پلهحداكثر تعداد  4-5-1-7-5
  .پله باشد 12بايد  جسمي حركتيتوانان كمو  تمعلولي

متـر   05/2ها در تمـام طـول مسـير     ها و پاگردهاي آن غير سرگير پله ارتفاع حداقل 4-5-1-7-6
  .شود گيري مي است كه از لبة هر كف پله اندازه
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هاي داراي چهار طبقه و بيشتر باالي زمين، حداقل يك پلكان عمـومي   در ساختمان 4-5-1-7-7
هايي كـه   درصد و يا بام 33هايي با شيب تندتر از  ساختمان بايد تا سطح بام امتداد يابد، مگر در بام

ها از طريق ديگر امكانات ماننـد نردبـام     دسترسي از طبقه آخر به آناي ندارند، كه  گونه استفاده هيچ
  .مجاز است

از طريـق يـك    بايد پلكان وجود دارد، دسترسي به بامآن  در ساختماني كه براي بام 4-5-1-7-8
  .شودتأمين با مساحت برابر يا كمتر از قفسه راه پله اتاقك خرپشته 

  هاي عبور پياده  راه شيب 4-5-1-8

هاي عبور پياده كه در مسير دسترس يا خروج اصلي واحدهاي تصـرف قـرار    راه شيب 4-5-1-8-1
هـاي عبـور پيـاده در     راه شيب بقيه شيب. درصد باشند 8گيرند بايد داراي شيبي برابر يا كمتر از  مي

درصـد بيشـتر    5/12ها براي افراد معلول الزامي نباشـد، نبايـد 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 4-5-1-8-2
درصد در هر  2پاگردها بايد داراي شيبي كمتر از . متر طول، پاگرد داشته باشند 9يا پس از طي هر 

هـا در   راه اي شـيب طول و عرض پاگردهـ . تغيير تراز و اجراي پله در پاگرد مجاز نيست. جهت باشند
  .متر باشد 90/0ها براي افراد معلول الزامي نباشد، بايد حداقل  صورتي كه قابل دسترس بودن آن

هاي واقع در مسير دسترس و خروج اصلي بايد برابر با پهناي الزامـي   راه پهناي شيب 4-5-1-8-3
دسـترس بـودن    ه قابـل ها در صـورتي كـ   راه پهناي بقية شيب. راهروهاي اصلي در همان تصرف باشد

كـه در مقـررات اختصاصـي     متـر اسـت، مگـر آن    90/0ها براي افراد معلول الزامي نباشد، حداقل  آن
  .اي ديگر تعيين شده باشد گونه تصرفي به

هـايي   ها در مكان ها و پاگردهاي آن راه ها و ساير مشخصات شيب در صد شيب، اندازه 4-5-1-8-4
افراد معلول الزاميست، بايد تابع ضـوابط و مقـررات شهرسـازي و     ها براي كه قابل دسترس بودن آن

حركتي مصـوب شـورايعالي شهرسـازي و معمـاري ايـران       -جسمي و ناتوانان معماري براي معلولين
  .باشد

  
  هاي برقي كانآسانسورها و پل 4-5-1-9

هاي برقي، بايـد  كانوضعيت، ابعاد و تعداد و ظرفيت حداقل و ساير ضوابط و الزامات آسانسورها و پل
  . در انطباق با مباحث سوم و پانزدهم مقررات ملّي ساختمان باشد
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  نورگيري و تهويه  4-5-1-10

يا داراي پنجره در دو انتها در مـواردي كـه    در راهروها و فضاهاي عمومي مستقيم و 4-5-1-10-1
مترمربع يا يك  80/1و حداقل  6-4تأمين نور بصورت طبيعي انجام شود، سطح شيشه طبق جدول 

  .باشدچهلم سطح كف است و در غير از موارد فوق حداقل يك بيستم سطح كف مي

ها، در مواردي كه تأمين نور بصورت طبيعي صـورت گيـرد، سـطح شيشـه      پله در راه 4-5-1-10-2
  .ازاي هر طبقه استه مترمربع ب90/0و حداقل  6-4الزامي طبق جدول 

هاي ديواري، تأمين نـور طبيعـي از    با پنجره ها پله درصورت عدم امكان نورگيري راه 4-5-1-10-3
  .مجاز است 7-9-4سقف محفظه پلكان نيز منطبق با الزامات قسمت 

ها با پنجـره   پله در صورت عدم امكان نورگيري راه 8تا  6هاي  هاي گروه در ساختمان 4-5-1-10-4
پله، تعبيه برق اضطراري براي تـأمين نـور مصـنوعي     ز سقف راهديواري، عالوه بر تأمين نور طبيعي ا

  . طبق مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان الزامي است

طور طبيعي تعويض هوا شوند، تعويض هوا بايد به يكـي از  ه ها ب پله كه راه در صورتي 4-5-1-10-5
  :دو طريق زير انجام شود

پلـه ممكـن باشـد، سـطح      ي در تمام ارتفاع محفظـة راه هاي ميان پنجره تعويض هوا از در و اگر -الف
 مقـدار (مترمربـع   45/0پلـه يـا   راه  تصوير افقـي بازشو در هر طبقه نبايد از يك شانزدهم سطح 

  .كمتر باشد) مالك عمل استبيشتر 
پلـه بايـد در    پله انجام گيرد، سطح بازشو براي تمـام راه  اگر تعويض هوا فقط از سقف محفظة راه -ب

  . باشد 7-9-4با قسمت  انطباق

، مطـابق مبحـث سـوم ايـن     )طبقـه  2بـيش از  (هاي گروه چهار به باال  در ساختمان 4-5-1-10-6
اي تعبيـه و يـا فشـار    مقررات، بين قفسه پلكان و فضاي توقفگاه و موتورخانه بايد فضاي جداكننـده 

  . مثبت هوا در راه پله جهت جلوگيري از انتقال دود و سر و صدا ايجاد شود
  
  هاي دستگرد  ها و ميله اندازها، نرده دست 4-5-1-11

انـداز   وسيلة دسته بيشتر باشد، بايد ب متر 70/0از ها  هايي كه اختالف سطح محلدر 4-5-1-11-1
  .از احتمال سقوط افراد ممانعت شود 9-9-4پناه مطابق الزامات قسمت  يا جان



 الزامات عمومي فضاها –فصل پنجم

51 

راه بايـد   ة پله يا سـطح شـيب  لبها از  راه يا شيبها  دار پلهاندازهاي شيب ارتفاع دست 4-5-1-11-2
  .متر باشد 90/0حداقل 

مگـر  . الزاميست 9-9-4در شرايط زير نصب ميلة دستگرد منطبق با الزامات قسمت  4-5-1-11-3
  :ها به گونة ديگري تعيين شده باشد كه در ضوابط اختصاصي تصرف آن
كنند و در مسـيرهاي دسـترس يـا     پله را طي مي هايي كه بيش از دو ارتفاع پله در دو طرف راه -الف

  .خروج اصلي ساختمان يا تصرف قرار دارند
هايي كه در مسيرهاي دسترس يا خروج اصـلي سـاختمان يـا تصـرف      راه در دو طرف تمام شيب -ب

متر است و  85/1ها بيش از  كنند و طول افقي آن متر را طي مي 15/0قرار دارند، ارتفاع بيش از 
  . درصد است 8هاي غير آن كه داراي شيب بيش از راه يك طرف تمام شيبحداقل در 

متر كه در مسيرهاي دسترس الزامـي يـا خـروج     80/1هاي با عرض بيش از  در ميانة پهناي پله -پ
متـر يـا كمتـر از يـك      75/0ساختمان يا تصرف قرار دارند، به نحوي كه همواره افراد در فاصلة 

  .ميلة دستگرد قرار گيرند
  
  هاي پله  كاري و پوشش ك سازي، ناز كف 4-5-1-12

بـه تشـخيص   هـا و راهروهـا بايـد     راه ها و پاگردها و همچنين كف شيب پله كفلبه و  4-5-1-12-1
  .دناز مصالح سخت، غيرلغزنده و ثابت باشمرجع صدور پروانه ساختمان 

  .اي يكسان تشكيل شده باشده پله بايد از مصالح، رنگ و اندازه ها در هر راه پله كف 4-5-1-12-2

  .ميليمتر باشد 13نبايد بيش از ) نوك پله(شعاع گردي لبه كف پله  4-5-1-12-3

هـا و راهروهـاي سـاختمان، بايـد      راه ها، شـيب  عناصر اصلي و مصالح مصرفي در پله 4-5-1-12-4
برابـر   مطابق با مندرجات مباحث سوم و پنجم مقررات ملّي سـاختمان، داراي مقاومـت مناسـب در   

  .حريق بوده و در هنگام زلزله ريزش نداشته باشند
  
  در فضاهاي عبوري   آمدگي پيش 4-5-1-13
 ها و راهروهاي ساختمان نبايد با هيچ وسيله و تجهيزاتي مانند شير آب، جعبة آتش راه ها، شيب پله

ار حـداقل  هـا بـه كمتـر از مقـد     ، يا عـرض آن نشاني و ساير وسايل و اجزاي ساختمان مسدود شوند
  .الزامي تقليل يابد
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  سطوح خارج ساختمان  4-5-1-14
دار  ها و سـطوح شـيب   هاي واقع در مسيرهاي دسترس و خروج اصلي و همچنين پله ها و ايوانبالكن

رو باز واقع در اين مسيرها بايد داراي سطح غير لغزنده باشند و چنان طراحي و اجرا شـوند كـه آب   
سـطوحي كـه در معـرض    . ها دسترسي دارد جمع نشـود  ايي كه به آنها يا روي سطح فضاه روي آن

نزوالت جوي قرار دارند، بايد چنان طراحي و پوشيده شوند كه امكان جمع شـدن بـرف و يـخ روي    
  .ها به حداقل برسد آن
  
  هاي اقامت فضا 4-5-2

  الزامات كلي 4-5-2-1

نبايـد از   هـاي اقامـت   فضـا در هويـه  داخلي، نورگيري و تسطوح زيربنا، ابعاد و ارتفاع  4-5-2-1-1
بايد ها  اين فضا هاي سطح كف و ابعاد حداقل اندازه. شده در اين مقررات كمتر باشد مقادير مشخص

كـاري ديوارهـا و سـقف    هـا و نـازك   ها و آستانة درها و پنجره خارج از كمدهاي ديواري توكار، تاقچه
  .يگر بيان شده باشداي د گونه كه در مواردي به شود؛ مگر آنمحاسبه مي

تنها دسترسي موجود به يك اتاق اقامت نبايد از اتاق اقامت ديگري باشد مگـر آنكـه    4-5-2-1-2
محسوب شود، يا واحد تصرف داراي فضاي  5-2-5-4مطابق مقررات بند  شده به عنوان فضاي الحاق

  . اقامتي غير از اين دو اتاق نباشد
 
  هاي اقامت هاي فضا اندازه 4-5-2-2

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

  . مترمربع زيربنا داشته باشند 50/6هاي اقامت بايد حداقل  فضا 4-5-2-2-1

  .شته باشدمتر عرض دا 15/2فضاي اقامت بايد حداقل  4-5-2-2-2

ايـن حـداقل بايـد در تمـام سـطح      . متر باشد 40/2حداقل ارتفاع فضاي اقامت بايد  4-5-2-2-3
هـايي بـا فاصـلة     دار، ارتفاع در قسمت هاي اقامت واقع در زير سقف شيب در اتاق .الزامي رعايت شود

  .متر كمتر باشد 05/2ترين قسمت آن نبايد از  متر از كوتاه 30/0
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ها و ساير عناصـر  نصـب    ها و كانال ارتفاع آزاد زير چارچوب درها، تيرها، لوله حداقل 4-5-2-2-4
  .متر كمتر باشد 05/2گيرد، نبايد از ها عبور صورت مي كه از زير آن اقامت هاي شده به سقف در فضا

   

 حـداقل  طبقه در فضاي اقامتي به عنـوان بخشـي از آن فضـا،    در صورت تعبية ميان 4-5-2-2-5
  .متر باشد 40/2و  10/2ترتيب  سمت باال و پائين آن بايد بهارتفاع ق

  
  نورگيري و تهويه 4-5-2-3

اي باشد كـه الزم   هر فضاي اقامت، بايد حداقل داراي يك يا چند در و پنجرة شيشه 4-5-2-3-1
  . عمومي باشد معبر باز يا خيابان وفضاي به  رو مستقيمبه طور  است با رعايت ضوابط شهرسازي،

، سطح شيشة الزامي، حداقل يك 6-4در فضاهاي اقامت، در انطباق با الزامات فصل  4-5-2-3-2
ها تنها در يك ديوار فضا تعبيه شده باشد و فاصلة آن ديـوار   هشتم سطح كف است، مگر آنكه پنجره

متر باشد، كه در اين صورت يك هفتم سطح كـف،   50/4با ديوار مقابل در فضاي مورد نظر بيش از 
  .مي خواهد بودالزا

دار، ها، غير از نورگير سـقف شـيب   ي پنجرهيكه لبة باالدر فضاهاي اقامت درصورتي 4-5-2-3-3
سطح الزامي شيشة شفاف يك ششم سطح كف است، مگـر  ، گرفته باشد متر قرار 10/2درارتفاع زير 

متـر   50/4ل بـيش از  ها نيز در يك ديوار تعبيه شده باشد و فاصلة آن از ديوار مقابآنكه تمام دريچه
  .، يك پنجم كف فضا است باشد، در اين صورت سطح الزامي شيشه

  :ط زير باشديكه پنجره رو به يك ايوان باز شود، ايوان بايد داراي شرادرصورتي 4-5-2-3-4
گونه مانع در برابر طرف فضاي باز يا معبر عمومي، بدون هيچه ب مستقيمبه طور فضاي ايوان بايد  -آ

  . جريان هوا، باشدنور و 
اي الزامي براي تأمين نور طبيعي و تهويه در فضاهاي اقامت، بايد با ابعـاد  هاي شيشه در و پنجره -ب

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

  .گير قرار داده شود و فضاي ايوان نبايد محفظة آفتاب اليا اشتغ بين فضاي اقامت -پ

مندرجات مباحث چهاردهم و نـوزدهم مقـررات    مطابق با ، بايدهاي اقامت فضاتمام  4-5-2-3-5
كـه تهويـة   هـاي اقـامتي    فضـا . تعويض هوا شوند ،يا توأم با مكانيكي ،طبيعي طوره بملّي ساختمان 

م با فضاي خارج داشته باشند تا تعـويض هـواي طبيعـي نيـز     ارتباط مستقيشوند، بايد  مكانيكي مي
  .ممكن باشد
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ها،  هاي داخلي و پاسيوها، بايد اندازه هاي خلوت يا حياط در صورت نورگيري از حياط 4-5-2-3-6
  .شودها رعايت  ها و مقررات اختصاصي تصرف شده براي اين حياط سطح و ساير مقررات تعيين

  
  اقامتي واقع در زيرزمينهاي  الزامات فضا 4-5-2-4

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

  
داراي نـورگيري  تر از سطح زمين باشد، در صورتي كه هايي كه كف آنها پايين از فضا 4-5-2-4-1

ويـژه از نظـر    بـه  ،د و ساير الزامات مربوط به فضا يا تصرف مـورد نظـر  نشباو تهويه الزم از فضاي باز 
توان با رعايت حـداقل    ها رعايت شده باشد، مي همجواري، ارتفاع، مساحت، دسترس و خروج، در آن

اگـر متوسـط ارتفـاع تـراز زيـر       .سطح تأمين نور و هواي الزامي جهت اقامت و اشتغال استفاده نمود
متر باشد، جهت استفاده  90/0كمتر از ) معبر يا حياط(از سطح زمين طبيعي سقف فضاي زيرزمين 

براي اقامت يا اشتغال، بايد با تأييد شهرداري يـا سـاير مراجـع صـدور پروانـة سـاختمان مجراهـاي        
بينـي   هـا پـيش   در حيـاط  ،در كنار ديوار خارجي 2-9-5-4خارجي نور و هوا مطابق الزامات قسمت 

  . شود
  
، جهـت تـأمين نـور و تهويـة     ها ساختمان عبيه گودال باغچه در داخل حياط اصليت 4-5-2-4-2

هـاي مصـوب توسـعه و     فضاي سكونت و اشتغال در زيرزمين، درصورت عدم مغايرت با ضوابط طـرح 
  .مجاز است 4-8-5-4عمران شهري و انطباق با ساير مقررات ملي ساختمان و بويژه مندرجات بند 

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

با فضاي اصلي باز باشد، نياز به نور و هواي مستقل ندارد و براي محاسـبه نـور و هـواي الزم، سـطح     
شـده بايـد مطـابق     صورت فضاي الحاق در غير اين .شوداتاق منضم، به سطح فضاي اصلي افزوده مي

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

  . باز باشد، بايد هر دو فضا از ورودي مستقل نيز برخوردار باشند
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  با نورگيري از سقف  ها ات نورگيري طبيعي فضاالزام 4-5-2-6
 50تا حـداكثر  توان در صورتيكه در فضاها امكان تأمين نور طبيعي از طريق پنجره عادي نباشد، مي

 ياز طريـق نـورگير سـقف    7-9-4درصد از سطح الزامي را با رعايت ساير شرايط مندرج در قسـمت  
  . تأمين نمود

  
  گير ت با نورگيري از محفظة آفتابهاي اقام الزامات فضا 4-5-2-7

وانـد از  ت مـي  3- 9- 5- 4شـده در قسـمت   نورگيري و تهوية الزامي فضاها درصورت رعايت الزامات بيـان 
  .گير انجام شود هاي آفتاب طريق محفظه

  
  در و پنجره 4-5-2-8

ندرج هاي م ورودي با رعايت اندازه» در«هاي اقامت بايد داراي حداقل يك  تمام اتاق 4-5-2-8-1
هـاي خـواب، چنـدمنظوره و نشـيمن      اتاق» در«. باشند 8-9-4در اين قسمت والزامات كلي قسمت 

  .اي باشد بايد از نوع لواليي يا پاشنه
هاي خواب و فضاهاي الحاق شده درصورتي كه در اصـلي   استفاده از درهاي كشويي يا تاشو بين اتاق

 . ورود به اتاق نباشد، مجاز است

 05/2متـر پهنـاي مفيـد و     8/0هاي اقامت بايد داراي حداقل  ودي اصلي اتاقدر ور 4-5-2-8-2
ها، پهناي مفيد لنگة فعـال در   درصورت استفاده از درهاي چندلنگه براي اتاق. متر ارتفاع مفيد باشد
  .متر باشد 8/0حالت باز بايد حداقل 

ي نورگيري از يك پنجـره،  فضا يا فاصلة مورد قبول برا عمق نورگيري در هر اتاق يا 4-5-2-8-3
  . متر است 7حداكثر 

نيمه باز سرپوشيده ماننـد ايـوان، عمـق     در صورت نورگيري فضا از طريق يك فضاي 4-5-2-8-4
  .شود باز محسوب مي فضاي نيمه نورگيري مجاز از لبة خارجي آن

 
  ها و فضاهاي اقامت چند منظوره اتاق 4-5-3

بايـد حـداقل    ،گيرندهم صرف غذا مورد استفاده قرار مي ي كه هم براي اقامت ويها فضا 4-5-3-1
  .بنا داشته باشند مترمربع زير 50/14
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زيربنـاي حـداقل    پز بايد داراي و هاي مورد استفاده براي اقامت، صرف غذا و پخت فضا 4-5-3-2
  . مترمربع باشد 00/20

ث چهاردهم و نـوزدهم  مندرجات مباح مطابق با بايد هاي اقامت چند منظوره فضاتمام  4-5-3-3
  .طبيعي يا مكانيكي تعويض هوا شوند طوره بمقررات ملّي ساختمان 

شده براي فضاهاي اقامت، بايد براي فضاهاي اقامـت چنـد منظـوره     ساير الزامات تعيين 4-5-3-4
  .شودنيز رعايت 

  
  فضاهاي اشتغال 4-5-4

  الزامات كلي 4-5-4-1

نبايـد از   هـاي اشـتغال   فضـا در داخلي، نورگيري و تهويـه  سطح زيربنا، ابعاد و ارتفاع  4-5-4-1-1
بايد ها  اين فضا هاي سطح كف و ابعاد حداقل اندازه. شده در اين مقررات كمتر باشد مقادير مشخص

گيري و كنتـرل شـود مگـر     ها اندازه ها و آستانة درها و پنجره خارج از كمدهاي ديواري توكار، تاقچه
  .ديگر بيان شده باشد اي گونه كه در مواردي به آن

دسترسي به يك فضاي اشتغال نبايد از فضاي اشتغال يا اقامـت ديگـري باشـد مگـر      4-5-4-1-2
آنكه سلسله مراتب فعاليت مستلزم عبور از يك فضـاي اشـتغال ديگـر باشـد يـا بـه عنـوان فضـاي         

  . محسوب شود 5-4-5-4شده مطابق مقررات بند  الحاق
  
  هاي الزامي اندازه 4-5-4-2

. دنمتر ارتفاع آزاد از كف تا زير سقف داشته باشـ  40/2هاي اشتغال بايد حداقل  فضا 4-5-4-2-1
دار، ارتفـاع در قسـمت هـاي داراي     درسقف شيب. اين حداقل بايد در تمام سطح الزامي رعايت شود

  .متر كمتر باشد 05/2متر و بيشتر، كوتاهترين قسمت آن نبايد از  30/0فاصله 

ها و سـاير عناصـر نصـب     ها وكانال قل ارتفاع آزاد زير چارچوب درها، تيرها، لولهحدا 4-5-4-2-2
متـر كمتـر    05/2گيـرد، نبايـد از   ها عبور صورت مي هاي اشتغال كه از زير آن شده از سقف در فضا

  . باشد
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  نورگيري و تهويه 4-5-4-3
  
و تهويه طبيعـي نيـاز دارد، بايـد    نور به  هر فضاي اشتغالي كه از نظر قوانين كار الزاماً 4-5-4-3-1

بـه   اي باشد كه الزم است با رعايت ضوابط شهرسـازي،  حداقل داراي يك يا چند در و پنجرة شيشه
  . عمومي باشد باز يا معبرفضاي به  رو مستقيمطور 

  
شـده بـراي    در صورتي كه پنجره به سمت ايوان بـاز شـود، رعايـت مقـررات تعيـين      4-5-4-3-2

  .اين شرايط نيز الزاميست فضاهاي اقامت در

، يـك هشـتم   6-4حداقل سطوح شيشه در فضاهاي اشتغال با رعايت الزامات فصل  4-5-4-3-3
  .سطح كف است

 مطـابق بـا   گيرنـد، بايـد   كه مـورد اسـتفادة اشـخاص قـرار مـي     هاي اشتغال  فضاتمام  4-5-4-3-4
عي يا مكانيكي تعـويض هـوا   طبي طوره بمندرجات مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررات ملّي ساختمان 

نورگيري فضاهاي اشتغال مي تواند بصورت طبيعي يا مصنوعي انجام شود، مگر آنكه قوانين كـار  . شوند
  . تأمين نور طبيعي را الزامي كند

هـاي داخلـي و پاسـيوها، بايـد      هـاي خلـوت يـا حيـاط     در صورت نورگيري از حياط 4-5-4-3-5
هـا رعايـت    ها و مقررات اختصاصي تصـرف  شده براي اين حياط نها، سطح و ساير مقررات تعيي اندازه
  .شود

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

در فضاهاي اشتغال واقع در زيرزمين كه تأمين نور طبيعي از نظر قوانين كار الزامـي اسـت، شـرايط    
  . د رعايت شودبراي فضاهاي اقامت واقع در زيرزمين باي 4-2-5-4بيان شده در بند 

  
  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 4-5-4-5-1
با فضاي اصلي باز باشد، نياز به نور و هواي مستقل ندارد و براي محاسـبه نـور و هـواي الزم، سـطح     

شـده بايـد مطـابق     صورت فضاي الحاق در غير اين .شودفضاي اصلي افزوده مي اتاق منضم، به سطح
  .، از نورگيري و تهوية الزم مطابق اين مقررات برخوردار باشد نوع استفاده
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شده به فضاي اصلي بـاز   درصد ديوار مشترك فضاي الحاق 80در حالتي كه كمتر از  4-5-4-5-2
نيز برخوردار باشند مگر در مواقعي كه فضاي داراي ورودي،  باشد، بايد هر دو فضا از ورودي مستقل

تواند تنها  تنها براي انتظار يا استقرار افرادي چون منشي يا راهنما استفاده شود كه در اين حالت مي
  .كه اندازة عبوري آزاد و بدون مانع بر قرار باشد راه ورود به فضاي دوم از اين فضا باشد مشروط بر آن

  
  اشتغال با نورگيري از سقف  هاي لزامات فضاا 4-5-4-6

كه بايد بـه شـكل طبيعـي صـورت      تهوية الزامي فضاهاي اشتغالي و براي تأمين نور 4-5-4-6-1
گيرد، در صورت عدم امكان تعبيه پنجره ديـواري، اسـتفاده از نورگيرهـاي سـقفي مطـابق مقـررات       

  .الزامي است 7-9-4قسمت 

موجـود كـه سـطح پنجـرة      ف يا تعمير اساسي فضاهاي اشتغالبه هنگام تغيير تصر 4-5-4-6-2
توانـد از طريـق   درصد از سـطح الزامـي مـي    50است، تا حداكثر ها نسبت به سطح الزامي كمتر  آن

  .تأمين شود ينورگير سقف
  
  ها هاي پخت و آشپزخانه فضا 4-5-5
  
  الزامات كلي 4-5-5-1
  
 هـاي آشـپزخانه   فضـا در ، نورگيري و تهويه طوحس داخليسطح زيربنا، ابعاد و ارتفاع  4-5-5-1-1

ايـن   هاي سـطح كـف و ابعـاد    حداقل اندازه. شده در اين مقررات كمتر باشد نبايد از مقادير مشخص
هـا   ها و آستانة درها و پنجـره  هاست و بايد خارج از كمدهاي ديواري توكار، تاقچه شامل قفسهها  فضا

  .اي ديگر بيان شده باشد گونه مواردي بهكه در  گيري و كنترل شود مگر آن اندازه
  
ولـي  . دسترسي به يك فضاي اشـتغال يـا اقامـت نبايـد از فضـاي آشـپزخانه باشـد        4-5-5-1-2

دسترسي به آشپزخانه در واحدهاي تصرف كه حداكثر داراي دو فضاي مسـتقل اقامـت يـا اشـتغال     
انع فعاليت و كار در آن فضا نبوده، تواند از يكي از آن فضاها تامين شود مشروط بر آنكه م هستند مي

دسترسي به فضاي مورد نظر براي همه فراهم و تهويـة الزم بـراي آشـپزخانه مطـابق ايـن مقـررات       
  .تامين شده باشد
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الكتريكـي در محـدودة    وسـايل ها و شرايط نصـب كليـد و پريـز و سـاير      نوع، حريم 4-5-5-1-3
شود، بايد بـا رعايـت مقـررات مبحـث سـيزدهم       ميها از آب استفاده  قرارگيري تجهيزاتي كه در آن

  .كنندگان از فضا را فراهم آورد استفاده اي باشد كه ايمني گونه به
  
  هاي الزامي  اندازه 4-5-5-2

ها و فضاهاي پخت مستقل يا بـاز بـر اسـاس نـوع تصـرف و نحـوة اسـتفاده تعيـين          اندازة آشپزخانه
مترمربـع و حـداقل    50/5هـا،   امل سطوح زير قفسهها، ش اما در هر صورت حداقل سطح آن. شود مي

 75/2در هر آشپزخانه سطحي برابـر حـداقل   . متر است 80/1ابعاد آشپزخانه مابين ديوارهاي اصلي 
  . مترمربع، خارج از قفسه بندي و بصورت آزاد براي فضاي كار حفظ شود

لـوازم ثابـت بـه عـرض حـداقل      در سرتاسر آشپزخانه ديواري بايد فضاي كار آزاد و عاري از اشياء و 
اي ديگـر   ها درنظر گرفته شود، مگر در مقررات اختصاصـي تصـرفي بـه گونـه     متر از لبة قفسه 90/0

  . تعيين شده باشد
  
  نورگيري و تهويه 4-5-5-3

هاي باز و ديـواري،   در آشپزخانه. مستقل بايد داراي نور طبيعي باشندهاي  آشپزخانه 4-5-5-3-1
نور مصنوعي، درصورت عدم امكان تعبية نور و تهوية طبيعي و در صـورت مجـاز    استفاده از تهويه و
  .ها در تصرف موردنظر، الزامي است بودن استفاده از آن

  .ي مكانيكي الزامي استتخليه هواهاي باز و ديواري،  در آشپزخانه 4-5-5-3-2

هواكش روي اجـاق   ي كه ملزم به تعبيةيها هاي تخلية هواي همة آشپزخانه سيستم 4-5-5-3-3
  . هستند، بايد توسط كانال يا هواكش مستقل به خارج از بنا ارتباط يابند) هود(

بايـد در تمـام    8و 7، 6هـاي   هاي گروه سيستم تخليه هواي آشپزخانه در ساختمان 4-5-5-3-4
 مطابق بـا منـدرجات مبحـث    ها بايد اين كانالكاري حرارتي  عايق. مدت كاركرد آشپزخانه عمل كند

  . چهاردهم مقررات ملّي ساختمان صورت پذيرد

  .خاص خود استهاي صنعتي و تجاري مشمول مقررات  آشپزخانهتهوية  4-5-5-3-5
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هـاي داخلـي و پاسـيوها، بايـد      هـاي خلـوت يـا حيـاط     در صورت نورگيري از حياط 4-5-5-3-6
هـا در ايـن    صاصي تصـرف ها و مقررات اخت شده براي اين حياط ها، سطح و ساير مقررات تعيين اندازه

  .شودمورد رعايت 
  

  
  كفسازي و پوشش ديوار 4-5-5-4

ة مستقل و باز و فضاي كار مقابل آشپزخانة ديـواري بايـد از كاشـي يـا     كف آشپزخان 4-5-5-4-1
 .پوشيده شودمصالح مشابه با قابليت نظافت 

و ديواري بايد تـا   هاي مستقل و بازديوارهاي اطراف ظرفشوئي و اجاق در آشپزخانه 4-5-5-4-2
  .متر از كاشي يا مصالح مشابه پوشيده شود 50/1ارتفاع حداقل 

هـاي صـنعتي و    آشـپزخانه نوع و ساير الزامات كفسازي و پوشش ديوارهـا و سـقف    4-5-5-4-3
  .خاص خود استتجاري مشمول مقررات 

  
  فضاهاي بهداشتي  4-5-6
 
  الزامات كلي 4-5-6-1

هاي بهداشـتي بـه تعـداد كـافي      سته به نوع و بار تصرف، بايد فضاها ب در تمام تصرف 4-5-6-1-1
و  1-هاي با گـروه تصـرف م   هاي مورد استفادة عموم و همچنين ساختمان در ساختمان. تامين شود

، تعبيه فضاهاي بهداشتي مناسب براي افراد معلول مطابق ضوابط مصوب شورايعالي شهرسـازي  3-م
  .و معماري الزاميست

نبايـد از   هاي بهداشـتي  فضادر داخلي، نورگيري و تهويه طوح زيربنا، ابعاد و ارتفاع س 4-5-6-1-2
بايد ها  اين فضا هاي سطح كف و ابعاد حداقل اندازه. شده در اين مقررات كمتر باشد مقادير مشخص

ر گيري و كنتـرل شـود مگـ    ها اندازه ها و آستانة درها و پنجره خارج از كمدهاي ديواري توكار، تاقچه
  .اي ديگر بيان شده باشد گونه كه در مواردي به آن

دسترسي به فضـاي بهداشـتي در واحـدهاي تصـرف كـه حـداكثر داراي دو فضـاي         4-5-6-1-3
تواند از يكي از آن فضاها تامين شود مشروط بر آنكه دسترسـي   مستقل اقامت يا اشتغال هستند مي
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مستقل براي فضاي بهداشتي مطابق اين مقررات به فضاي مورد نظر براي همه فراهم و تهوية الزم و 
  .كه در مقررات اختصاصي تصرفي به نحو ديگري تعيين شده باشد برقرار باشد، مگر آن

در هـر شـرايطي نبايـد در راسـتاي جهـت قبلـه       ) مستراح(تعبية فضاهاي بهداشتي  4-5-6-1-4
  .صورت گيرد

  

سـاير تجهيـزات الكتريكـي در فضـاهاي     ها و شرايط نصب كليد و پريـز و   نوع، حريم 4-5-6-1-5
كننـدگان از   اي باشـد كـه ايمنـي اسـتفاده     گونـه  مبحث سيزدهم بهبهداشتي، بايد با رعايت مقررات 
  .فضاهاي بهداشتي را فراهم آورد

  
  هاي فضاهاي بهداشتي اندازه 4-5-6-2

شـرايطي  بهداشـتي در هـيچ    تر هر فضـاي   اندازه افقي تمام شده براي ضلع كوچك 4-5-6-2-1
اي ديگـر تعيـين شـده     متركمتر باشد مگر آنكه در مقررات اختصاصي تصرفي به گونـه  10/1نبايد از
  . باشد

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

  متر است 50/1×70/1اشتي براي استفادة افراد معلول، حداقل اندازة فضاي بهد 4-5-6-2-2

صورت ايستاده است  طور معمول به هاي بهداشتي درهر قسمت كه فرد به ارتفاع فضا 4-5-6-2-3
اي ديگر تعيـين شـده    كمتر باشد مگر آنكه در مقررات اختصاصي تصرفي به گونهمتر  10/2نبايد از 

  . باشد
  
  نورگيري و تهويه 4-5-6-3

بهداشـتي طبـق    هـاي  صورت تعويض هواي طبيعي در فضـا سطح بازشوي الزامي در 4-5-6-3-1
هـاي   نـورگيري و تعـويض هـواي طبيعـي بـراي فضـا       .مترمربع است 18/0و حداقل  1-6-4جدول 

ي مگر اينكه در تصرف خاص .ها را بصورت مصنوعي تامين نمود توان آن بهداشتي الزامي نيست و مي
  . الزام شده باشد
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 8و  7، 6هـاي   هـاي گـروه   هاي بهداشتي در ساختمان هاي تخلية هواي فضا سيستم 4-5-6-3-2
ي مستقل كه توسط كليدهاي روشنايي برق يا كليـدهاي  يها صورت مركزي و يا با هواكشه بايد يا ب

كه هواي چند فضـاي بهداشـتي توسـط يـك هـواكش       درصورتي. كنندجداگانه به كار افتند، عمل 
گيـرد بـه كـار    قرار مي ها آنواكش بايد توسط كليدهاي مجزايي كه در هر يك از تخليه شود، اين ه

  .و در انطباق با مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان، متصل به سيستم برق اضطراري باشد افتد
  
   هاي بهداشتي با نورگيري از سقف الزامات فضا 4-5-6-4

ور آنها بصورت طبيعي صورت گيرد، در صورت تهوية فضاهاي بهداشتي كه تأمين ن و براي تأمين نور
الزامـي   7-9-4عدم امكان تعبية پنجره ديواري، استفاده از نورگيرهاي سقفي مطابق شرايط قسمت 

  .است
  
  كفسازي و پوشش ديوار 4-5-6-5

و در حمـام   متـر  20/1بايـد تـا ارتفـاع حـداقل     و توالت شويي  ها، ديوارهاي دست ساختمانتمام در 
بايد به نحو مناسب ها  كف اين فضا. پوشيده شود يا مصالح مشابه با كاشي ،متر از كف 00/2حداقل 

   .دنقابل 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

قسـمت و مقـررات    امـات ايـن   ها بايد با الز شده در تمام تصرف باز تعبيه فضاهاي نيمه 4-5-7-1-1
  . اختصاصي هر تصرف منطبق باشند

بنـدي و   توسط شيب باز، در تمام فضاهاي نيمه جمع آوري و هدايت آب باران و برف 4-5-7-1-2
  .الزامي است، شوي يا ناودان كف

  .باز به سطح معابر عمومي مجاز نيست هاي نيمه هاي سطحي فضا هدايت و تخلية آب 4-5-7-1-3

متر از تراز زمين  70/0باز ساختمان در ارتفاعي بيش از  در صورتيكه كف فضاي نيمه 4-5-7-1-4
  . متر الزامي است 10/1پناه به ارتفاع حداقل  يا فضاي باز مجاور قرار گيرد، تعبيه جان
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بايد مطابق  باز ساختمان هاي نيمه پناه تمام فضا شكل، مصالح و ساير مشخصات جان 4-5-7-1-5
  .باشد 9-9-4رج در قسمت ضوابط مند

ها و سـاير مراجـع    گير، تنها با مجوز شهرداري تبديل ايوان و بالكن به محفظة آفتاب 4-5-7-1-6
  .صدور پروانة ساختمان مجاز خواهد بود

باز در مسير دسـترس و خـروج، بايـد عـالوه بـر       در صورت قرارگرفتن فضاهاي نيمه 4-5-7-1-7
   .شودنيز رعايت  6-1-5-4ضوابط اين قسمت، الزامات قسمت 

  بالكن 4-5-7-2
ايـن مقـررات و ضـوابط شهرسـازي      5-4-4طباق با الزامـات  آمدگي بالكن، در انپيشميزان حداكثر 
  .شود ميمصوب تعيين 

  
  عرض بالكن كم 4-5-7-3

براي خروج از بازشـو امـداد رسـاني در جـوار     عرض بالكن كم ازتوان براي تقليل خطر در سوانح، مي
  .   استفاده كرديا حياط ساختمان هري معبر ش

  ايوان 4-5-7-4
نورگيري از طريق پنجره واقع در يك ايوان براي يك فضاي مورد اسـتفاده، سـطح بـاز نمـاي ايـوان      

بايد كمتر از يك چهارم سطح كف سرپوشيده شـده بـه اضـافة دو برابـر     نهر طبقه  مقابل پنجره در
 طـول برابـر   از دوبيشـتر  ايوان نبايـد  ) عمق(عرض . شدسطح نورگذر الزامي فضاي سكونت مجاور با

  .آن باشد) نماي(
  
   هاي باز فضا 4-5-8

  الزامات كلي 4-5-8-1

قسـمت و مقـررات اختصاصـي هـر      ها بايد با الزامات ايـن  باز در تمام تصرف فضاهاي  4-5-8-1-1
  . تصرف منطبق باشند
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هاي سـطحي  ناسب و سيستم دفع آببندي مكف تمام فضاهاي باز بايد داراي شيب 4-5-8-1-2
  . دنباش

فضاهاي باز مجاور معبر عمومي بايد با ديوار، نـرده يـا حصـار فضـاي سـبز از معبـر        4-5-8-1-3
  . عمومي جدا گردند

هاي داخلي يا خلوتي كـه در معـرض    ها و حياط تمام سطوح ديوارهاي جانبي حياط 4-5-8-1-4
  .وندي مناسب ايمن، بهداشتي و بادوام نماسازي شها ديد قرار دارند، بايد با مصالح و روش

  
  ها حياط 4-5-8-2
  
، بايـد دسترسـي بـه حيـاط     واحد تصرفهاي داراي بيشتر از يك  در تمام ساختمان 4-5-8-2-1

ساختمان  كنندگان و استفاده نابيروني، به صورت راهرو يا پلكان مستقل از واحدها، براي تمام ساكن
  .فراهم باشد

  
  هاي خلوت و پاسيوها  اطحي 4-5-8-3

نداشـته  كه حياط خلوت به معبر اصـلي راه   ، درصورتي6و  4هاي گروه  در ساختمان 4-5-8-3-1
ها در حيـاط خلـوت باشـد، دسترسـي بـه آن بايـد از طريـق         هاي امدادرساني تصرفجايگاه باشد و

به حياط خلوت در ساير موارد، براي دسترسي . شودتأمين  8-12-9-4مستقلي طبق بند دسترسي 
از واحد يا واحدهايي كه در طبقه همكف قرار دارند، ه صورت ويژه، توان از داخل ساختمان، و يا ب مي

   .استفاده نمود

در صورت مسقف شدن پاسيو با مصالح شفاف، درنظرگـرفتن بازشـوهاي مناسـب و     4-5-8-3-2
  . كافي جهت تهوية طبيعي آن الزامي است

  .دنخلوت و پاسيوها بايد داراي دسترسي مناسب جهت نظافت باش هاي تمام حياط 4-5-8-3-3

به توقفگاه اختصاص داده ) زيرزمين يا همكف(كه طبقات زيرين ساختمان درصورتي 4-5-8-3-4
بينـي   هاي قابل سـكونت و اشـتغال پـيش    ها و فضا شود، پاسيوهايي كه براي تأمين نور و تهوية اتاق
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كه كامالً به نحوي دوربندي شده باشند كه امكان  مگر آن ،ادامه يابند اند، نبايد تا فضاي توقفگاهشده
  . انتقال دود يا صداي توقفگاه به فضاهاي اقامت و اشتغال وجود نداشته باشد

ها، بـه شـرط اسـتفاده از مصـالح     پاسـيو قرارگيري نورگير سقفي فاقد بازشو در حدفاصل توقفگـاه و  
  .ارت و آتش، بالمانع استحرضربه و مقاوم در برابر غيرريزنده 

هاي خلوت يا پاسيوهايي كه براي تأمين نور و  حياط ،5تا  1هاي گروه  در ساختمان 4-5-8-3-5
مترمربـع   12شـوند، بايـد داراي حـداقل     بينـي مـي   در طبقات پيشي اقامت يا اشتغال ها فضاية تهو

اي ديگـر مطـرح    گونـه  متر عرض باشند، مگر در مقررات اختصاصي تصرفي بـه  3مساحت با حداقل 
  . شده باشد

فقـط بـراي   هاي خلـوت يـا پاسـيوها     ، اگر حياط5تا  1هاي  هاي گروه در ساختمان 4-5-8-3-6
مترمربـع   6بينـي شـوند، بايـد داراي حـداقل      تأمين نور و تهوية آشپزخانه يا انبار در طبقـات پـيش  

اي ديگـر مطـرح    گونـه  بـه  متر عرض باشند، مگر در مقررات اختصاصي تصرفي 2مساحت با حداقل 
  .شده باشد

مترمربع،  200از  كمترهاي با مساحت  واقع در زمين 5تا  1هاي گروه  در ساختمان 4-5-8-3-7
هـا در   مساحت الزامي حياط خلوت يا پاسيو، با رعايت ساير الزامـات مربـوط بـه سـطح و انـدازة آن     

درصد مسـاحت زمـين، و بـراي     6قل تصرف موردنظر، براي نورگيري فضاهاي اقامت يا اشتغال، حدا
  .درصد مساحت زمين، است 3نورگيري آشپزخانه، حداقل 

 ،تـر  بـزرگ متـر و   200با مساحت هاي  واقع در زمين 5تا  1هاي گروه  در ساختمان 4-5-8-3-8
هـاي كمتـر    متر و در زمين 3عرض الزامي حياط خلوت با رعايت مقررات سطح امدادرساني، حداقل 

اي ديگر بيان  گونه ها به كه در مقررات اختصاصي تصرف متر است، مگر آن 2ع، حداقل مترمرب 200از 
  . شده باشد

هاي  هاي گروه هاي مورد نياز براي پاسيو با افزايش طبقات در ساختمان تعيين اندازه 4-5-8-3-9
مطـابق بـا   ها در تصرف موردنظر، بايـد   ، ضمن رعايت ساير الزامات مربوط به سطح و اندازة آن7و  6

يـا سـاير    نيازهاي نورگيري تمام طبقات و به تشخيص مهندس طـراح معمـاري و تأييـد شـهرداري    
  .مراجع صدور پروانة ساختمان صورت گيرد
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مستقل از يك حياط خلوت يا پاسيو نور و هـوا   تصرفاز دو هايي  فضادر مـواردي كه  4-5-8-3-10
. متر باشد 3ها از هم نبايد در هيچ شرايطي كمتر از  هاي مقابل آن گيرند، فاصلة ديوارهاي پنجره مي

  .اي ديگر تعيين شده باشد ها به گونه كه در مقررات اختصاصي تصرف مگر آن

، تـابع  8هـاي گـروه    استفاده از پاسيو براي نورگيري و تهوية فضـاها در سـاختمان   4-5-8-3-11
  .بلند استهاي  مقررات خاص ساختمان

  

  ها گودال باغچه 4-5-8-4

كه به منظور تأمين نور  صورت گودال باغچه، در صورتيه ب داخلي محصورهاي  حياط 4-5-8-4-1
 20سكونت و اشتغال در زيرزمين مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد، بايـد داراي حـداقل       هاي ة فضاو تهوي

  .باشندمتر عرض  5/4و حداقل مترمربع مساحت 

باغچه بايد امكان تامين نور و تهويه مطـابق الزامـات    البراي تامين نور و تهوية ساير فضاها، ابعاد گود
  . هاي خلوت را فراهم نمايد آن فضاها و مقررات پاسيوها و حياط

هاي داخلي، سطوحي براي تأمين نور و هواي فضاهاي اقامت و اشتغال توسط حياط 4-5-8-4-2
توسـط مخروطـي    سـطح افقـي،  در آن كـف  شوند كه همه نقاط واقع بـر  گودال باغچه محسوب مي

  .   درجه مستقيماً از گشودگي آسمان برخوردار باشند 45فرضي با زاويه رأس 

  .مسقف نمودن گودال باغچه مجاز نيست 4-5-8-4-3

ها بايد تمهيدات كافي بـراي هـدايت و دفـع نـزوالت جـوي و      در كف گودال باغچه 4-5-8-4-4
  .ي شودبين ها پيش و نظافت آندسترسي مناسب به منظور رسيدگي 

  فضاها و عناصر واسط نورگيري و تهويه 4-5-9

  الزامات كلي 4-5-9-1

 تمام فضاها و عناصر واسطي كه براي رسـاندن نـور و تهويـة الزامـي فضـاهاي قابـل       4-5-9-1-1
  .شوند بايد با الزامات اين قسمت منطبق باشند سكونت يا اشتغال ايجاد مي
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بينـي   يدگي و نظافت اين فضاها و عناصـر پـيش  بايد دسترسي مناسب به منظور رس 4-5-9-1-2
  .شده باشد

بدنه عناصر واسط بايد با مصالح مناسب و مقاوم در برابر شرايط بيروني پوشـانده يـا    4-5-9-1-3
  .اندود شده باشد

 
  مجراهاي خارجي نور و هوا 4-5-9-2

شـوند   ها ايجاد ميمجراهاي خارجي نور و هوا كه براي تامين نور و تهوية الزامي فضا 4-5-9-2-1
  .نبايد براي مقاصد ديگر مورد استفاده قرار گيرند

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

 90/0 ارتفـاع  ها در مجراي خارجي نور و هـوا، تنهـا   براي محاسبة سطح نورگير فضا 4-5-9-2-3
   .شود مترِ سطح نورگذر و يا بازشو در زيرِ ترازِ زمين محاسبه مي

در صورتي كه امكان عبور افراد يا وسايل نقليه وجـود داشـته باشـد، سـطح فوقـاني       4-5-9-2-4
مجراي خارجي نور و هوا بايد همسطح زمين باشد و توسط شبكة فلزي مستحكم در برابر عبور افراد 

  . و حفاظت شود ه و با رعايت ضوابط عبور افراد معلول پوشيدهنقلييل يا وسا
  
  هاي آفتابگير محفظه 4-5-9-3

گيـر بايـد از شيشـة شـفاف      درصد سطح داخلي ديوارهاي محفظة آفتاب 60حداقل  4-5-9-3-1
  . باشد

  .گير بايد بازشو باشد سطح شيشة الزامي محفظة آفتاب از درصد 50 حداقل 4-5-9-3-2

گير، سـطح   راي تأمين نور و تهوية الزامي يك فضاي اقامت از طريق محفظة آفتابب 4-5-9-3-3
برابـر سـطح نورگـذر     اي محفظة آفتابگير نبايد ازيك چهارم سطح كف محفظه بـه اضـافة دو   شيشه

گير و فضاي اقامتي كه از طريق اين محفظه نورگيري و تهويه مي شـود،   الزامي مابين محفظة آفتاب
  . كمتر باشد

  . گير نبايد از محفظه يا فضاي سرپوشيدة ديگري تأمين شود نور و تهوية محفظة آفتاب 4-5-9-3-4
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  .گير باز شود پنجرة فضاهاي بهداشتي و آشپزخانه نبايد به آن محفظة آفتاب 4-5-9-3-5

در اين محفظة آفتابگير نبايد تاسيسات گرمايشي يا سرمايشي كه از انـواع سـوخت    4-5-9-3-6
، شـود هاي هوادهي كه نياز به هواي تازه دارند نصـب   كنند، يا دستگاه ع يا گاز استفاده ميجامد، ماي
به صورت مسـتقيم از فضـاي بـاز فـراهم شـده باشـد و       ها  كه تامين هواي تازة مورد نياز آن مگر آن

  . تاسيسات يادشده به دودكش مناسب مطابق مقررات و استانداردهاي مربوط مجهز باشند

بـاز    شـده بـراي فضـاهاي نيمـه     براي كفسازي و پوشش ديوارها بايد الزامات تعيين 4-5-9-3-7
  .شود رعايت 

متـر از تـراز زمـين يـا      70/0در صورتيكه كف محفظة آفتابگير در ارتفاعي بيش از  4-5-9-3-8
در صورت نصـب  . متر الزامي است 10/1پناه به ارتفاع حداقل  فضاي باز مجاور قرار گيرد، تعبيه جان

  .شودمتر، بايد حفاظ مناسب تا اين ارتفاع نصب  10/1پنجره در ارتفاع كمتر از 

بايـد مطـابق ضـوابط منـدرج در      پناه و حفـاظ  مصالح و ساير مشخصات جان شكل، 4-5-9-3-9
  .باشد 9-9-4قسمت 

 
 هاي خودرو توقفگاه 4-5-10

  الزامات كلي 4-5-10-1

هـا در   هاي مختلف بر حسـب موقعيـت آن   تصرفدر تعداد الزامي محل توقف خودرو  4-5-10-1-1
  .شود هاي مصوب توسعه و عمران شهري تعيين مي شهر، در ضوابط طرح

هاي خودرو نبايد از فضايي با تصرف يا استفادة ديگـر صـورت    ورود و خروج توقفگاه 4-5-10-1-2
 آنداي ناشـي از  و مسيرهاي ورود و خروج آن نبايد دود، بو يـا سروصـ   هاي خودرو در توقفگاه. گيرد

  .مزاحم آسايش و آرامش در ساختمان و اطراف آن باشد

فقـط  بينـي   ها، به شرط عدم ايجاد مزاحمت براي خودروهاي ديگر، پيش در توقفگاه 4-5-10-1-3
  .دو واحد توقف خودرو در پشت سرهم بالمانع است

رهـا و اسـتفاده از   ها نبايـد مزاحمتـي بـراي بـاز شـدن د      توقف خودروها در توقفگاه 4-5-10-1-4
  .ها و آسانسورها ايجاد كند پله هاي انباري و تأسيساتي و دسترسي به راه فضا
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  .ها ممنوع است خودرو در محل توقفگاهاصلي هرگونه تعمير يا تعويض قطعات  4-5-10-1-5

 بزرگ، به منظور تفكيك عبور سواره و پياده، در كنار معبر سواره يـا  هاي توقفگاهدر  4-5-10-1-6
و بـا  متـر در نظـر گرفتـه شـود      60/0به عرض حداقل  عابرانهاي توقف خودرو بايد گذرگاه  جايگاه

  . تفكيك شودباالتر از سطح معبر سواره تغيير رنگ معبر يا افزايش ارتفاع كف آن 

محل  25تعداد فضاي توقف مورد نياز براي افراد معلول در توقفگاه ها بر حسب هر  4-5-10-1-7
سواري يك عدد و بيش از آن براساس ضوابط و مقـررات شهرسـازي و معمـاري افـراد      خودروتوقف 

   .حركتي مي باشد -معلول جسمي

  .الزامي استپيش بيني سرويس بهداشتي در توقفگاه هاي عمومي  4-5-10-1-8

  .الزامي استدر توقفگاه هاي متوسط و بزرگ  يشوكفپيش بيني  4-5-10-1-9

در  انتظـامي منـدرج  عالئم هشدار دهنده و از  هاي متوسط و بزرگ بايددر توقفگاه 4-5-10-1-10
  .شودمبحث بيستم مقررات ملي ساختمان استفاده 

  
در صورتي كه ساختماني امكان اتصال به دو يا چند معبر در رده عملكردي اصلي و  4-5-10-1-11

، مسير دسترسي )ا واقع باشده مثال اگر در ميادين و تقاطع(را داشته باشد فرعي از نظر حمل و نقل 
به ساختمان بايد از معبر با رده عملكردي پايين تر و محلي تر تأمين گردد؛ مگر اينكه نهـاد قـانوني   

دسترسي از معبـر بـا     مسئول، با توجه به شرايط موجود و مالحظات ايمني و ساير شرايط تأثيرگذار،
  .رده عملكردي باالتر را الزام يا تصويب نمايد

  
  هاي توقفگاه اندازه 4-5-10-2

هاي كوچك خودرو، به منظور تقليل خطرات ناشي از حريـق، از   ارتفاع مجاز توقفگاه 4-5-10-2-1
اي در زيـر سـقف، تـا     كف تا سطح زيرين سقف و يـا درصـورت وجـود تأسيسـات يـا عناصـر سـازه       

ط و بـزرگ خـودرو،   هـاي متوسـ   ارتفاع مجاز توقفگـاه . متر است 20/2ها حداقل  ترين نقطه آن پايين
  . متر است 40/2حداقل 

متـر در نظـر    00/5ها نبايد كمتـر از   شعاع دروني مسير چرخش خودرو در توقفگاه 4-5-10-2-2
   .گرفته شود
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  .الزامي استدرجه خودرو  90فضاي گردش براي متر  00/5×  00/5رعايت حداقل  4-5-10-2-3
  
   :توقف خودروهاي ابعاد و مساحت محل 4-5-10-2-4

 00/5×50/2كه كنار يكديگر قـرار گيرنـد، هريـك    خودرو، درصورتيتوقف دو ابعاد الزم جهت  -الف
گيرند، ابعـاد مـورد نيـاز    هنگامي كه خودروها در طول و پشت سر يكديگر قرار مي. باشدمتر مي

سرپوشـيده در صـورتيكه فاصـلة محـور      هاي توقفگاهدر . باشدمتر مي 00/6×50/2براي هر يك 
تواننـد  باشد، دو خودرو مـي متر  50/4و فاصله داخلي بين دو ستون حداقل متر  00/5ها ستون

 50/2هـا بـه ازاي   افزايش تعداد خودرو، با افزايش فاصله داخلي ستون .بين دو ستون قرار گيرند
  . متر به ازاي هر خودرو بالمانع است

بشـرط عـدم وجـود    لزامي باشد، هاي خصوصي اخودروي معلول در توقفگاهتوقف كه در صورتي -ب
 باشد و به ازاي هر طرف ديوارمتر محور تا محور مي 5 × 50/3ابعاد الزم مانع براي باز شدن در، 

  . شودمتر به عرض آن اضافه مي 25/0 يا مانع،
و متر  00/3كه دو طرف يك محل توقف در توقفگاه ديوار باشد، عرض آن بايد حداقل  درصورتي -پ

  .باشدمتر  00/5طول آن 

 متـر  00/5هاي بزرگ و متوسط نبايد از  حداقل عرض مسير رفت و آمد در توقفگاه 4-5-10-2-5
      . متر باشد 00/3شيبراه، هم عرض بايد حداقل مسير رفت و آمد، هاي كوچك در توقفگاه .كمتر باشد

 حـداكثر بـا   ،متـر  20طول بيشتر از  باهاي مسقف شيبراه ،توقفگاه هاي عمومي در 4-5-10-2-6
حـداكثر شـيب   امـا   است؛ %17 مجاز شيب متر حداكثر 20طول كمتر از در . ستامجاز  %16شيب 

   .باشد% 10يك متر ابتدا و يك متر انتهاي آن بايد مساوي يا كمتر از 

. است% 15هاي متوسط و بزرگ خصوصي  توقفگاهروباز در  حداكثر شيب در شيبراه 4-5-10-2-7
  . باشد% 10ابتدا و يك متر انتهاي آن بايد مساوي يا كمتر از  حداكثر شيب يك متر

هاي مسقف در توقفگاه هـاي كوچـك خصوصـي حـداكثر     شيبراهحداكثر شيب در  4-5-10-2-8
% 10تدا و يك متر انتهاي آن بايد مساوي يـا كمتـر از   باما حداكثر شيب يك متر ا. مجاز است 17%

  .باشد

  . هاي بزرگ عمومي الزامي استمجزا در توقفگاه ايجاد ورودي و خروجي 4-5-10-2-9
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  ورود و خروج 4-5-10-3
  
عمـومي  هـاي  توقفگـاه و  بـزرگ  هـاي  توقفگاههمه پهناي معبر ورودي و شيبراه در  4-5-10-3-1

. متـر باشـد   50/3متوسط خصوصـي نبايـد كمتـر از     هاي توقفگاهمتر و در  5نبايد كمتر از متوسط 
  .متر است 3هاي كوچك  اه براي توقفگاهر حداقل عرض ورودي و شيب

  
بزرگ و متوسط بايد حداقل دو راه خروج افراد پيـاده مطـابق مبحـث     هاي توقفگاه 4-5-10-3-2

   . سوم مقررات ملّي ساختمان داشته باشند

داخلـي  حـداكثر بـه انـدازه عـرض معبـر      معبر عمومي،  از ورودي خودرودو تعبيه  4-5-10-3-3
در . مجـاز اسـت   تربيشـ متـر و   20هـاي داراي بـر   در زمينتنها هاي مسكوني در ساختمان ،توقفگاه
طرح هاي توسـعه شـهري مـالك    ضوابط در اين مورد ، باشداراضي تجميع  ي كه زمين حاصلموارد

  .خواهد بود

به توقفگاه، بسته بـه تـراز قرارگيـري    با شيبراه حياط يا معبر عمومي  ارتباط سواره 4-5-10-3-4
  .باالرونده يا پائين رونده بالمانع استشيبراه ختمان، با رعايت ضوابط شهرسازي و با توقفگاه در سا

هـاي بـزرگ و متوسـط خصوصـي رعايـت      و توقفگـاه هاي عمومي  توقفگاهكليه در  4-5-10-3-5
  .متر الزامي است 10/2حداقلِ ارتفاعِ آزاد درِ ورودي و خروجيِ خودرو به ميزان 

، درصـورت وجـود ورودي مجـزاي ديگـري بـراي      كوچك ي خصوصيها در توقفگاه 4-5-10-3-6
در غيـر ايـن   . متر الزامـي اسـت   95/1بيني ورودي و خروجي سواره به ارتفاع حداقل  اشخاص، پيش

  .خواهد بود 5-3-10-5-4صورت تابع حداقل ارتفاع الزامي در بند 

قابل دسترس  اه خودروتوقفگها از  هنگامي كه طبقات ديگر ساختمان به وسيله پله 4-5-10-3-7
  .از فضاي پلكان جدا شود ،محصور واسطبه وسيلة ديوار و در يا فضاي  توقفگاهباشد، بايد فضاي 

  
  هاتوقفگاه تهويه و نورگيري 4-5-10-4

تا حد امكان به صورت  6-4مطابق الزامات جدول  هاي سرپوشيده بايد تمام توقفگاه 4-5-10-4-1
 .بودن سطوح جهت تهوية طبيعي، با سيستم مكانيكي تهويه شـوند طبيعي تهويه و درصورت كافي ن
  .هاي خودرو بايد در انطباق با مقررات مبحث چهاردهم باشد سيستم تهوية مكانيكي توقفگاه
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تهوية طبيعي بايد حداقل يك بيست با سرپوشيدة اتومبيل  سطح بازشو در توقفگاه 4-5-10-4-2
   .و پنجم سطح كف باشد

زيـرزمين يـا   (ين نور طبيعي براي توقفگاه واقـع در طبقـات زيـرين سـاختمان     تأم 4-5-10-4-3
مجـاز   3-8-5-4هاي خلوت و پاسيوها، مطابق الزامات بيان شده در قسمت  ، از طريق حياط)همكف
  . است

  

  هاي واقع در زيرزمين توقفگاه 4-5-10-5
  
ك طبقـه توقفگـاه در   ، درصورتيكه مسـاحت يـ  8و 7، 6هاي  هاي گروه در ساختمان 4-5-10-5-1

هاي توسـعه  ضوابط طرحزيرزمين كافي نباشد، استقرار توقفگاه در زير فضاي باز و محوطه با رعايت 
  .هاي زيرزمين و همچنين مقررات راه امدادرساني مجاز است آمدگي الزامات مربوط به پيششهري و 

  
ز ممكن نباشـد، نـور و   چنانچه احداث سطح نورگذر و بازشوي مستقيم به فضاي با 4-5-10-5-2

باغچه يا مجراهاي خارجي نـور و هـوا مطـابق الزامـات      توان از طريق احداث گودال تهوية الزم را مي
استفاده از اين فضاها و عناصر تنها براي يـك طبقـه   . تامين كرد 2-9-5-4و  4-8-5-4هاي  قسمت

زمين، نصـب تهويـة   زيرزمين مجاز است و در صورت احـداث توقفگـاه در بـيش از يـك طبقـه زيـر      
چهـاردهم  سـوم و  مكانيكي و همچنين تجهيزات هشدار و اطفـاي حريـق مطـابق الزامـات مباحـث      

  .مقررات ملّي ساختمان الزاميست
  
  هاي توقفگاهمصالح و پوشش كف و ديوارها 4-5-10-6
  
  .شودپوشيده ها بايد از مصالح قابل شستشو كف توقفگاه 4-5-10-6-1

هاي سرپوشيده بايد مطابق مباحث سوم و نهم  ديوارهاي واقع در توقفگاهها و  ستون 4-5-10-6-2
  .و دهم مقررات ملّي ساختمان در برابر حريق مقاوم شوند

پوشـيده  خـودرو  عبـور  ها بايد از مصالح غير لغزنده براي  ها در توقفگاهراهكف شيب 4-5-10-6-3
  .شوند
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ابيري جهت جلوگيري از برخورد خودروها با هاي متوسط و بزرگ بايد تد در توقفگاه 4-5-10-6-4
  . شودتعبيه عناصر الزم بيني و ها پيشستون

  
  هاتوقفگاه تاسيسات و تجهيزات 4-5-10-7

  . ها ضروري است كشي در تمام توقفگاه امكان دسترسي به آب لوله 4-5-10-7-1
  

مان مجهـز بـه   بايد مطابق مبحـث سـوم مقـررات ملّـي سـاخت      هاي خودرو توقفگاه 4-5-10-7-2
  .حريق باشند اطفاءتجهيزات كشف و 

  
ها، بايد  هاي سطحي، مطابق مبحث شانزدهم مقررات ملّي ساختمان در توقفگاه آب 4-5-10-7-3

  .شود بندي مناسب هدايت و دفع با شيب
  
هاي سطحي محوطه ساختمان و معابر شهري به توقفگاه  براي جلوگيري از نفوذ آب 4-5-10-7-4

بنـدي   كف، بايد كف ورودي توقفگاه ساختمان در تراز باالتر در نظر گرفته شود و با شيبواقع در هم
در . مناسب در دهانه ورودي نسبت به عدم جريان رواناب به داخل ساختمان اطمينان حاصل گـردد 

  .غير اينصورت بايد تدابير مناسب ديگر با تأييد نهاد قانوني مسئول اعمال گردد
  
  انبارها 4-5-11
  
             حضـور پيـدا   بـراي مـدت طـوالني در آنهـا      افـراد  حداقل ارتفاع در فضاهاي انباري كه 4-5-11-1

  . متر است 10/2،كنندنمي
  
حضور براي مدت طوالني در آنها افراد انباري كه كه تدابيري براي تهوية فضاي  درصورتي 4-5-11-2

جهت ورود و خـروج هـوا تعبيـه    بايد شيارهايي  ، برروي سطح در،بيني نشده باشد ، پيشكنندپيدا نمي
  .شود

  
اي و يا استفاده از آن به  هاي تخصصي يا حرفه در صورت حضور بلندمدت افراد در انبار 4-5-11-3

هـا،   عنوان فضاي اقامت يا اشتغال افراد، بايد مقررات مربوط به همان نوع فضاها در خصـوص انـدازه  
  .شودرعايت  غيره ارتفاع، تهويه و نورگيري الزامي و
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رعايت مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان در خصـوص حفاظـت انبارهـا در برابـر آتـش       4-5-11-4
  .الزاميست

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

  . شود، رعايت مبحث دوازدهم مقررات ملّي ساختمان الزاميست
 

   تأسيساتهاي نصب  فضا 4-5-12
هـا در نظـر گرفتـه     هر فضا يا موقعيتي كه براي نصب تاسيسات ساختمان يا تجهيزات مربوط به آن

مقـررات  درصورت استفاده مداوم فرد يا افراد از اين فضـاها،  . شود بايد تابع الزامات اين قسمت باشد
  .هاي اشتغال نيز بايد رعايت شود فضا

  
هـا بايـد تـابع     يري شيرها، كليدها و كنتورهاي اصلي آب، برق و گاز در ساختمانقرارگ 4-5-12-1

در فضـاها و همچنـين مباحـث     آمـدگي  داراي پيشمقررات مندرج در اين مبحث در خصوص اشياء 
صـورت   بايد بـه  و ادوات اصلي شيرهااين  . سيزدهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان باشد

و بـوده  توسط مديريت و مسئوالن تاسيسات ساختمان قابل دسـترس  و وند ايمن و مطمئن نصب ش
تجهيزات در تابلو واكنش اضطراري معرفـي شـوند و   اين محل . در معرض ضربه و صدمه قرار نگيرند

  . نبايد توسط كودكان قابل دسترس باشند
  
  فضاي موتورخانه 4-5-12-2

رات مبحـث چهـاردهمِ مقـررات ملّـي     مشخصات اين فضا بايـد در انطبـاق بـا مقـر     4-5-12-2-1
  .ساختمان باشد

و تجهيـزات برقـي و   صدابندي موتورخانه و ميزان صدا و لرزش ناشي از تاسيسـات   4-5-12-2-2
  .هاي مختلف ساختمان، بايد مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملّي ساختمان باشد در فضامكانيكي 

در زيـرزمينِ   8و 7، 6هـاي   هـاي گـروه   گيري فضاي موتورخانـه در سـاختمان   قرار 4-5-12-2-3
هاي زيرزمين و همچنـين مقـررات راه امدادرسـاني    رويبا رعايت الزامات مربوط به پيشهاي باز  فضا

  .مجاز است
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هـاي سـنگين در    در طراحي فضاي موتورخانه بايـد امكـان ورود و خـروج دسـتگاه     4-5-12-2-4
  . شود برداري در نظر گرفته هنگام ساخت و بهره

  
قـائم و  (هاي تأسيسـاتي  كانال و )هوادهي(دستگاه تهويه فضاهاي قرارگيري  4-5-12-3

  )افقي

 غبـار و  هاي تهويه بايد طوري درنظر گرفته شـود كـه بـو و   محل قرارگيري دستگاه 4-5-12-3-1
منظور جلوگيري از مزاحمت براي ساكنان و اطرافيان بـه  ه هاي ديگر منتقل نكند و ب خاك را به فضا

  .مناسب مطابق مبحث هجدهم مقررات ملّي ساختمان، صدابندي شده باشد صورت

ها نيز صـادق   هاي تأسيساتي افقي و قائم و مصالح آنموارد بند فوق در مورد كانال 4-5-12-3-2
  .است

ها بايد توسط توري سـيمي، شـبكه يـا    هاي ورودي و يا خروجي كانال همة دريچه 4-5-12-3-3
و قابل جويدن به وسيله موش و ساير  ميليمتر از آن نگذرد 5/12ه قطر كركرة محكمي كه جسمي ب

هـا، حـداقل    به منظور تامين جريان مناسب هوا از اين دريچه. محافظت شود حيوانات موذي نباشد،
ها از يكديگر بايد در انطباق با مبحـث چهـاردهم مقـررات ملّـي سـاختمان       فاصلة اعضاي اين شبكه

  .باشد

هـاي   نظور اجتناب از تشديد و باقي ماندن آلودگي در داخـل سـاختمان، فضـا   به م 4-5-12-3-4
  .تأسيساتي بايد داراي بازشو يا مجراي هواي متصل به خارج از فضاي ساختمان باشند

  
  نصب تاسيسات در فضاي باز ساختمانهاي محل 4-5-12-4

هـا و بـام بايـد     هـا، تـراس   انباز ساختمان مانند ايو نصب تجهيزات و تاسيسات در فضاهاي باز و نيمه
به نما و حجم ساختمان لطمه نزننـد   5-4-4و  4-4-4هاي  بصورتي باشد كه مطابق الزامات قسمت

كننده، مانند كولر، عـالوه بـر   تجهيزات خنك. اي ايمن و مطمئن در جاي خود محكم شوند گونه و به
از تابش مستقيم نور آفتاب نيـز   بايد در محلي نصب گردند كهتا حد ممكن رعايت الزامات يادشده، 

هاي يادشده منطبق و در  هاي كولر واقع در فضاي باز نيز بايد با الزامات قسمتكانال .محفوظ باشند
   .شوندها بايد با عايق حرارتي مناسب پوشيده  اين كانال. حد امكان كوتاه باشند
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  هاي خدماتي عمومي ساير مشاعات و فضا 4-5-13

  امت سرايدارفضاي اق 4-5-13-1

فضاي اقامت سرايدار كه وظيفة نگهداري و حفاظت عمومي از ساختمان را بر عهده  4-5-13-1-1
  .دارد، جزو مشاعات ساختمان است

واحـدهاي  موتورخانـه و  فضـاي  مسـتقل از  و ورودي جداگانـه  داراي سـرايداري بايـد    4-5-13-1-2
ار، مزاحمتـي بـراي سـاير سـاكنين     سـرايد  باشـد، بطوريكـه رفـت و آمـد     تصرف ديگر در ساختمان

  .ساختمان ايجاد نكند

  .استهاي مسكوني  فضاي سرايداري تابع مقررات فضاهاي تصرف 4-5-13-1-3

بيني حداقل  واحد تصرف، پيش 10با بيش از  8و  7،  6هاي  هاي گروه در ساختمان 4-5-13-1-4
  .يك فضاي اقامت سرايدار الزاميست

هـاي مشـاع سـاختمان     دار بايد به فضـاي بهداشـتي در قسـمت   فضاي اقامت سراي 4-5-13-1-5
  .دسترسي داشته باشد

  

  فضاي استخر و ديگر امكانات ورزشي 4-5-13-2

محل استخر و ديگر امكانات ورزشي در ساختمان يـا محوطـة آن كـه داراي سـند      4-5-13-2-1
  .تفكيكي مجزا نباشند، جزو مشاعات ساختمان است

و چسبيده به مرز ها، نبايد در كناره بنا  ع در طبقات زيرين ساختماناستخرهاي واق 4-5-13-2-2
هاي اين استخرها از مرز مالكيت زمين در وجوه مختلف بايد  فاصله ديواره .شوندمالكيت آن ساخته 

  .باشد متر 3طرف معبر عمومي حداقل در متر و  2حداقل 

لغزنده بـا عـرض    ي بدون مانع و غيردر دور تا دور تمام استخرها، بايد مسير حركت 4-5-13-2-3
كننده، پهنـاي   در استخرهاي عمومي، بسته به تعداد افراد استفاده. بيني شود متر پيش 20/1حداقل 

  .يابد اين مسير افزايش مي
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خروج افراد از داخل استخر، مانند پله يـا  وسيله در تمام استخرها بايد حداقل يك  4-5-13-2-4
  .بيني شود نردبان، پيش

استخر بايـد مجهـز   . تمام استخرهاي شنا بايد به تجهيزات تصفيه آب مجهز باشند 4-5-13-2-5
ها و ساير مراجع صدور پروانـة   هاي مورد تأييد شهرداري به وسايل تخلية آب باشد و آب بايد با روش

  .گونه صدمه به همسايگان و تأسيسات شهري تخليه شود ساختمان، بدون هيچ

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

چنانچه ساختمان داراي سوناي خشك باشد، بايد داراي حداقل يك در با قابليـت   4-5-13-2-7
متر در ارتفاع ديد و يك دريچه تهويـه    30/0×50/0بازشدن از هر دو سو، يك پنجره با ابعاد حداقل 

نصب تاسيسات الكتريكي در اين نـوع   .بحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان باشدمطابق الزامات م
كنندگان و همچنين محافظت در برابر حريـق،   سونا، به منظور جلوگيري از ايجاد خطر براي استفاده

بايد با مقررات ايمني مربوط در مباحث سوم، سيزدهم و چهاردهم مقررات ملّي سـاختمان منطبـق   
  . باشد

هـاي   در نصب و احداث فضاي سوناي بخار، عالوه بر رعايت مقررات مربوط به فضـا  4-5-13-2-8
اي  گونـه  هاي مناسب و مطمئن بخاربندي شوند، به بهداشتي، بايد تمام ديوارها، كف و سقف با روش

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

كنندگان،  در تمام استخرهاي سرپوشيده بايد بسته به نوع استفاده و تعداد استفاده 4-5-13-2-9
هاي كافي مطابق مبحث سوم مقـررات ملّـي سـاختمان فـراهم      هاي خروج به تعداد و اندازه راه يا راه

خروج مطـابق مقـررات مبحـث سـوم       رهاي سرپوشيدة عمومي، تامين حداقل دو راهدر استخ. باشد
  .الزاميست

مكانيكي متعلق به آن بايد با الزامـات مباحـث    تأسيساتهاي استخر و  تمام بخش 4-5-13-2-10
  .چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان منطبق باشد
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  محل بازي كودكان 4-5-13-3

ها بايد در مكاني قرارگيـرد كـه از    ها يا محوطة آن ساختمان حل بازي كودكان درم 4-5-13-3-1
 شرايط و خطراتي مانند برخورد با وسايل نقليه، تابش شديد آفتاب، بـاد مـزاحم و سـقوط از ارتفـاع    

بزرگسال فراهم و امكان تعرض افـراد بيگانـه وجـود نداشـته     ساكنين نظارت محفوظ بوده و شرايط 
  .باشد

  .دسترسي به محل بازي بايد از طريق محوطه يا فضاهاي عمومي ساختمان باشد 4-5-13-3-2

ها، ارتفاع، تهويـه   در صورت استقرار محل بازي در فضاي بسته و سرپوشيده، اندازه 4-5-13-3-3
بينـي شـده بـراي آن، بـا مقـررات       فضا بايد بر پايـة جمعيـت پـيش    يو خروج يو نورگيري و ورود
  .ا تجمع مطابقت داشته باشدفضاهاي اشتغال ي

فضاي بازي كودكان بايد به حداقل يك روشويي و يك آبخوري دسترسـي داشـته    4-5-13-3-4
يـك سـرويس   بـه  حداقل شوند بايد  نفر يا بيشتر در نظر گرفته مي 20فضاهاي بازي كه براي . باشد

  .بهداشتي نيز دسترسي داشته باشند

كـه  بطوري .بـه قفـل مناسـب مجهـز باشـد     بايـد  يده در ورودي فضاي بازي سرپوش 4-5-13-3-5
  .باشدميسر دسترسي به كليد آن تنها براي مديريت ساختمان 

ها بايد اسـتانداردهاي ملّـي ايـران     ها و استقرار آن در طراحي فضا، انتخاب دستگاه 4-5-13-3-6
 . فضاهاي بازي كودكان رعايت شوددر ها  دستگاه نصب و بكارگيريبراي 
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  الزامات عمومي نورگيري و تهوية فضاها 6- 4

  

نور طبيعي نياز دارد، بايد حـداقل داراي يـك يـا چنـد در و پنجـرة      به  هر فضايي كه الزاماً 4-6-1
اي يا سطوح نورگذر مشابه باشد كه در انطباق با مقررات اين مبحث و ساير ضوابط شهرسازي  شيشه

  . قرار گيرد باز عمومي يا فضاي به معبر رو مستقيمبه طور 

مطابق با مقررات اين مبحـث   گيرند، بايدكه مورد استفادة اشخاص قرار ميفضاهايي تمام  4-6-2
طبيعي يا مكـانيكي تعـويض    طوره بمندرجات مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررات ملّي ساختمان  و

  .هوا داشته باشند

بيعي تنها در فضاهايي مجـاز  استفاده از تعويض هواي مكانيكي به جاي تعويض هواي ط 4-6-2-1
  . انداست كه تعويض هواي آنها الزم بوده، اما ملزم به تعويض هواي طبيعي نشده

هـاي متعـارف   درصورت استفاده از تعويض هواي مكانيكي، ايـن سيسـتم بايـد از روش    4-6-2-2
ـ يجا. مهندسي بهره ببرد ن جـايگزين  عنـوا ه ي كه استفاده از تعويض هواي مكانيكي الزامي شده يا ب

هـا، فيلترهـا، و   هـا، كانـال  تعويض هواي طبيعي مطرح شده، بايد مقدار هواي الزم و الزامات هواكش
  .مقررات ملّي ساختمان باشد چهاردهمديگر جزئيات در انطباق با مندرجات مبحث 

هاي گرمايش يا سرمايش، هواي برگشت يك واحـد تصـرف نبايـد از طريـق      در سيستم 4-6-2-3
هـا   كـه در مقـررات اختصاصـي تصـرف     مگـر آن . شودتأمين  ديگرتصرف شت هواي واحد چرخة برگ

  .اي ديگر تعيين شده باشد گونه به
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غبـار،   و ولي امكان ايجاد گرد است، ها مقررات خاصي وضع نشده ي كه براي آنيفضاها 4-6-2-4
بـه منظـور حفـظ سـالمت     ها وجود دارد،  آميز درآنآور و مخاطرهشرايط 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 و چهاردهم مقررات ملّي ساختمان ايران 

و سـاير   6-4براي فضاهاي مختلف طبق جدول  ي الزاميحداقل سطوح نورگذر و بازشوها 4-6-3
هـاي الزامـي    به منظور استفادة بهتـر از جـدول، حـداقل انـدازه     .شودات اين بند محاسبه ميمندرج

  .فضاها نيز در آن گنجانده شده است

اي و پالستيك با ضريب نورگذر  شيشه هاي مات و آجر در صورت استفاده از انواع شيشه 4-6-3-1
  .شود، جايگزين كمتر از شيشه شفاف، بايد سطحي كه نور معادل آن را تأمين كند

ها، تعيين ميزان دقيق ايـن سـطوح بـا     در تعيين سطوح نورگذر و بازشوهاي الزامي فضا 4-6-3-2
هاي مكاني، جغرافيايي و اقليمي و همچنـين الزامـات    توجه به نوع تصرف و فضاي مورد نظر، ويژگي

ررات ملّـي  مقـ  نـوزدهم چهـاردهم، هجـدهم و   سـوم،  هاي مندرج در مباحـث   ها، به روش ايمني آن
  . ساختمان الزامي است
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  هاي الزامي فضاهاالزامات نور و هوا و محدوديت 6-4جدول 

الزامي بودن تهويه طبيعي
 

الزامي بودن نور طبيعي
حداقل سطح بازشوي تهويه 

 

نسبت سطح بازشوي تهويه به سطح كف فضا
 

  بيني سطح پيش
  شيشه پنجره نسبت

 به سطح كف

  
 الزامات حداقل فضا

فضاي  اتاق و
 موردنظر

سطح  
نورگذر در 

بيش از يك 
ديوار يا به 

فاصلة كمتر 
متر از  5/4از 

 ديوار مقابل

سطح  
نورگذر در 

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

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

 گيرمحفظة 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 * 
اتاق نشيمن و 
غذاخوري يا 
 چندمنظوره

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

 خوردنغذا 

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

 خوردنغذا و 

 فضاهاي بهداشتي _ _ 1/2 1:10 1:10 1:20 18/0 - -
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  هاي الزامي فضاهاالزامات نور و هوا و محدوديت 6-4جدول ادامه 

الزامي بودن تهويه طبيعي
 

الزامي بودن نور طبيعي
حداقل سطح بازشوي تهويه 

 

نسبت سطح بازشوي تهويه به سطح كف فضا
 

  بيني سطح پيش
  نجره نسبتشيشه پ

 به سطح كف

بيني سطح شيشه  پيش
  پنجره

 نسبت به سطح كف

اتاق و فضاي 
 موردنظر

سطح  
نورگذر در 

بيش از يك 
ديوار يا به 

فاصلة كمتر 
متر از  5/4از 

 ديوار مقابل

سطح  
نورگذر در 

يك ديوار به 
فاصلة بيش از 

متر از  5/4
 ديوار مقابل

حداقل 
ارتفاع 
 به متر

حداقل 
سطح به 

 رمربعمت

حداقل 
عرض 

 ترمبه 

 -  -  - 1:25 
 كوچك توقفگاه سواره -  -  20/2 1:20 1:20

1:8 1:8 40/2  -  - 
 توقفگاه سواره
 متوسط و بزرگ

 -  -  - 1:16 1:8 1:8 40/2  -  - 
اداري (فضاي اشتغال
 )يا تجاري

 -  - 90/0 1:25 1:25 1:25 1/2  -  - 
راهروهاي عمومي و 

 هاي خروجدسترس

 -  - 45/0 1:16 1:8 1:8  -  -  - 
در هر (ها پله راه

 )طبقه

 -  - 
بسته به نوع
 استفاده

 اه زيرزمين -  -  40/2 1:25 1:25

- - 
بسته به اندازه
 و نوع استفاده

 هافروشگاه -  -  40/2 1:8 1:8

- -  - 1:12 
مقررات خاص براساس نوع

 كار
 -  -  - 

فضاي 
 )صنعتي(اشتغال

+ +  - 1:12 1:5 1:5 00/3  -  - 
هاي درس تا كالس
 )نفر 20باالي (متوسطه 

 محفظة آفتابگير -  -  40/2 1:4 1:4 1:16 -  + +

 -  - 
بسته به نوع 

 استفاده
1:8 1:8 00/3  -  - 

باالي (فضاهاي جمعي 
 )نفر 20

  .هاي مسكوني مراجعه شود براي حداقل عرض و ارتفاع الزامي فضاهاي اقامت اصلي به مقررات اختصاصي ساختمان* 
هـا   ها و شرايط نورگيري و تهوية آشپزخانه واحدهاي مسـكوني، بـه مقـررات اختصاصـي ايـن سـاختمان       براي اندازه** 

  .مراجعه شود
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  ها مقررات اختصاصي تصرف 7- 4
  
  هاي مسكوني تصرف 4-7-1
  
  )2-م(هاي مسكوني در گروه  ساختمان 4-7-1-1
  
هـاي آپارتمـاني، بايـد فضـاي      ع در ساختمانهاي مسكوني واقپس از در اصلي تصرف 4-7-1-1-1

هـاي دسـترس و    شده در قسـمت راه  ورودي مناسب داخلي با رعايت شرايط زير و ساير ضوابط بيان
بيني فضاي ورودي با همين  در داخل واحدهاي مسكوني تكي يا وياليي نيز پيش. خروج تامين شود
  : شودشرايط توصيه مي

مترمربـع   2متـر و مسـاحت الزم آن حـداقل     40/1ورودي حداقل عمق آزاد و بدون مانع فضاي  -آ
  . است

ها وساير فضاها در واحد مسكوني به جز انبار داخلي واحد، بايد پس از عبـور از   دسترسي به اتاق -ب
توان دسترسي به فضاي بهداشتي را در ديوار مجاور در  مي. قسمت ورودي يادشده صورت گيرد

سترسي فضاهاي اصلي تصرف مسكوني به يكديگر نبايد مسـتلزم  د. ورودي اصلي در نظر گرفت
  .عبور از اين فضاي ورودي باشد

كن و آويخـتن لبـاس بـه نحـوي در نظـر       در محل فضاي ورودي الزم است قسمتي براي كفش -پ
  . هاي فضا را به كمتر از حداقل اعالم شده كاهش ندهد گرفته شود كه اندازه

هاي مسكوني بايد به نحوي صورت گيرد كـه   ديگر در داخل تصرفهاي  همجواري ورودي و فضا -ت
هـا   هاي داخلي تصرف محدود گرديده و اشراف آنان به اين فضـا  ديد بيگانه از در ورودي به فضا

  . به حداقل تقليل يابد
هاي سـرد و گـرم و مرطـوب، بهتـر اسـت دو در       ويژه در اقليم درقسمت ورودي تصرف مسكوني به -ث

ها بايـد بـا در اصـلي دسـترس و      دوم از لحاظ اندازه» در«كه در اين حالت  شود بيني متوالي پيش
  .ها مالك عمل خواهد بود خروج منطبق باشد ولي از لحاظ ساختار، مقررات مربوط به درهاي اتاق
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متر و در صـورتي كـه بـه سـمت       2حداقل فاصلة دو در متوالي چنانچه هردو، در يك جهت بگردند 
در صورتي كه قابل دسترس بودن تصرف مسكوني براي افراد معلول . متر است 80/2د يكديگر بگردن

  .متر كاهش داد 20/2و  60/1توان به ترتيب تا  ها را مي الزامي نباشد، اين اندازه
  
در قرارگيري و جانمـايي سـاير فضـاهاي اصـلي تصـرف مسـكوني، رعايـت شـرايط زيـر           4-7-1-1-2

  :الزاميست
هاي مستقل اقامت در تصرف مسـكوني نبايـد مسـتقيماً از يـك اتـاق ديگـر يـا         دسترسي به اتاق -آ

  :نشيمن عمومي و يا سالن باشد، مگر در موارد زير
ورودي يا فضاي تقسيم مناسب كه داخل فضاي نشـيمن عمـومي    در صورت وجود يك پيش -1-آ

  .يا سالن نباشد
  . ا يك اتاق اقامتمتر مربع ب 75در تصرف مسكوني داراي مساحت كمتر از  -2-آ
مربع و بيشتر و يا داراي بيش از يك فضاي اقامت  متر 75در تصرف مسكوني داراي مساحت  -3-آ

شـده در نظـر    باشد و به عنوان اتـاق الحـاق   5-2-5-4مطابق مقررات قسمت  كه  در صورتي
  .شود گرفته شود كه در اين حالت يك فضاي مستقل محسوب نمي

ت باز بودن در فضـاي اقامـت، ديـد مسـتقيم از فضـاي نشـيمن       در هر حالت نبايد در صور
  . عمومي يا سالن به قسمت خواب اتاق اقامت وجود داشته باشد

. اقامت باشد  هاي بهداشتي تصرف مسكوني نبايد مستقيماً از يكي از فضا دسترسي به تنها فضاي -ب
مربع با حـداكثر دو   متر 75هاي داراي يك فضاي اقامت يا داراي مساحت كمتر از  در ساختمان

  . ها قرار داد توان دسترسي به تنها حمام تصرف مسكوني را از يكي از اتاق اتاق، مي
در صورتي كه از فضاي نشيمن عمومي يا سالن، ديد به داخل فضـاي بهداشـتي وجـود داشـته      -پ

دي در آن ورو باشد، استفاده از فضاي بهداشتي توام مجاز نيست و بايد فضايي به عنـوان پـيش  
نصـب كاسـة روشـويي در فضـاي     . شـود هـاي آن جـدا    تعبيه شود كـه بـا در از سـاير قسـمت    

هـاي فضـاي    كه در حركت و دسترسي به سـاير قسـمت   ورودي مجاز است، مشروط بر آن پيش
  .بهداشتي اختالل ايجاد ننمايد

  صورتي شتر، بهمترمربع و بي 75هاي مسكوني داراي مساحت كاربرد آشپزخانة ديواري در تصرف -ت
  . كه مستقيما به فضاي نشيمن عمومي يا سالن باز باشند، مجاز نيست

 75هـاي مسـكوني داراي مسـاحت    هاي باز يا ديـواري در تصـرف   طراحي و قرارگيري آشپزخانه -ث
مترمربع و بيشتر نبايد به نحوي باشد كه ديد مستقيم از فضاي نشيمن عمـومي يـا سـالن بـه     

  .و پز و كار آشپزخانه وجود داشته باشدهاي اصلي پخت  قسمت
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پلـة مسـتقيم   مفيـد  حداقل عرض با تصرف مسكوني،  3تا  1هاي گروه  در ساختمان 4-7-1-1-3
  . متر است 10/1، باشديا پاگرد ي گردش اكه دار اي متر و حداقل عرض پله 90/0

و متر  10/1قيم پلة مستمفيد ، حداقل عرض 7تا  4هاي مسكوني گروه  ساختمان در  4-7-1-1-4
  . استمتر  40/2، باشدپاگرد ي اكه دار كانيحداقل عرض قفسه پل

پله و قفسة آن بـر اسـاس جمعيـت     هاي راه ، اندازه8هاي مسكوني گروه  در ساختمان 4-7-1-1-5
  .شود هاي خروج در مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان تعيين مي متصرف و الزامات راه

 90/0هاي مسـكوني  هاي داخلي تصرف امي راهروهاي مستقيم و پلهحداقل پهناي الز 4-7-1-1-6
  . متر است

هـا بـراي افـراد     هاي مسكوني كه قابـل دسـترس بـودن آن   هاي داخلي تصرف در پله 4-7-1-1-7
و كمتـر، نيـازي    متر 70/0سطوح داراي اختالف سطح معلول مطابق ضوابط مربوط الزامي نباشد يا 

دسـتگرد     ها ميله در ساير موارد الزم است كه حداقل در يك طرف آن، نيستبه نصب ميلة دستگرد 
تـرين ارتفـاع پلـه     در اين حالت، ميله دستگرد تنها بايد از باالترين ارتفاع پله بـه پـايين  . نصب شود

راه  امتداد داشته باشد و نيازي به برگشتن انتهاي ميله دستگرد يا امتداد بيشتر از طول پله يا شـيب 
  .ندارد

مترمربـع و   75وني بـا زيربنـاي   هـر تصـرف مسـك   هاي اقامت در  حداقل يكي از فضا 4-7-1-1-8
در واحـدهاي  . متر باشـد  70/2مترمربع با پهناي حداقل  00/12، بايد داراي مساحت حداقل بيشتر

متـر مربـع و هـيچ يـك از      9مترمربع، مساحت ايـن اتـاق نبايـد از     75مسكوني با زيربناي كمتر از 
  . متر كمتر باشد 50/2ي افقي آن از ها اندازه

هـا   هـاي مسـكوني، بـر اسـاس نحـوة اسـتفاده آن      هاي اقامتي در تصرف اندازة ساير فضاها و اتاق    
  . متر است 40/2 عرض مشخص شده و حداقل

متـر مربـع و    00/12هاي مسكوني، ارتفاع هر فضاي اقامـت بـا زيـر بنـاي     در تصرف 4-7-1-1-9
در صد سطح  75در صد سطح آن و ارتفاع نشيمن يا سالن در بيشتر از  50ر از بيشتر، بايد در بيشت

در باقي سطح اين فضاها و در تمام سـطح سـاير فضـاهاي اقامـت، بايـد      . متر باشد 60/2آن حداقل 
  . متر تامين شود 40/2ارتفاع حداقل 
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براي پخـت و پـز    آشپزخانة مستقل يا باز آنها تنهاهاي مسكوني كه فضاي در تصرف 4-7-1-1-10
حـداقل سـطح زيربنـاي آزاد آن،    . مترمربع مساحت داشته باشد 50/5شود، بايد حداقل  استفاده مي

  . مترمربع باشد 75/2شده براي قفسه بندي، بايد  بيني خارج از سطح پيش

هاي مسكوني كه فضاي آشپزخانه مستقل يا باز آنها براي پخت و پز و صرف در تصرف 4-7-1-1-11
  .مترمربع باشد 50/7شود، بايد داراي زيربناي حداقل  ستفاده ميغذا ا

متـر عـرض    80/1هاي مسكوني، فضاي آشپزخانة مستقل يا باز بايد حداقلدر تصرف 4-7-1-1-12
شـوند بايـد    هايي كه براي پخت و پز و صرف غذا استفاده مـي  اين اندازه براي آشپزخانه. داشته باشد

  .متر باشد 15/2حداقل

هاي مسكوني بايد فضاي كاري آزاد و عاري در سرتاسر طول آشپزخانه ديواري تصرف 4-7-1-1-13
حـداقل طـول   . ها درنظر گرفته شـود  متر از لبة كابينت 10/1از اشياء و لوازم ثابت به عرض حداقل 

  . متر است 00/3هاي مسكوني آشپزخانه ديواري در تصرف

حدهاي مسـكوني بايـد داراي نـور و تهويـة طبيعـي      هاي مستقل در وا تمام آشپزخانه 4-7-1-1-14
متر مربع يا بيشتر و يا در تمام مواردي كـه   75در واحدهاي مسكوني داراي زيربناي . مستقل باشند

متـر اسـت،    7بيشـتر از  در داخل تصـرف  فاصلة دورترين نقطة آشپزخانه باز از پنجرة فضاي مجاور 
  .نيز الزامي است  انهتعبيه نور طبيعي مستقل براي اين نوع آشپزخ

كنند، حداقل سـطح بازشـو    رساني مي خدمت اقامتي ها فضاهايي كه به  در آشپزخانه 4-7-1-1-15
  .تهويه بايد يك شانزدهم سطح كف آشپزخانه باشد

 7، 6هـاي   هاي گروه ساختمانهاي مسكوني در تصرفسيستم تخلية هواي آشپزخانه  4-7-1-1-16
د و در يا كليد مستقل شروع به كار كنـ  ي آشپزخانه ويا كليد برق روشنابايد با كنترل مركزي ي 8و 

  . هاي فاقد تهوية طبيعي، به سيستم برق اضطراري متصل باشد آشپزخانه

 75در هر تصرف مسكوني با زيربناي به منظور استفاده كم توانان جسمي و حركتي   4-7-1-1-17
ب و فاضالب الزم براي نصـب حـداقل يـك كاسـة     آسيسات أتمترمربع و بيشتر، بايد فضاي كافي و 

  .بيني شود مستراح فرنگي پيش

ها براي  دسترس بودن آن هاي مسكوني كه قابلبهداشتي مستقل در تصرفهر فضاي  4-7-1-1-18
  . متر طول باشد 20/1متر عرض و  00/1افراد معلول الزامي نباشد، بايد داراي حداقل 
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بيني شود يكـي از   ورودي در داخل فضاي دوش مستقل پيش پيشعنوان  اي به كه محدوده درصورتي
 "در"در فضاهاي بهداشتي توام بـدون وجـود   . متر باشد 50/1ابعاد اين فضاي بهداشتي بايد حداقل 

  . شود كاسته ميفضاي بهداشتي مستقل  هر متر از حداقل طول 15/0ها، مقدار  ميان آن

درصد از سـطح الزامـي    80هاي اقامتي در در تصرفارتفاع حداقل فضاهاي بهداشتي  4-7-1-1-19
 05/2دار بود، ارتفاع كوتـاهترين قسـمت آن نبايـد از    متر باشد و اگر سقف شيب 20/2بايد حداقل 

   .متر كمتر باشد

) فضـاي بـاز  (هاي مسكوني، در صورتي كه سطوح ساخته نشـدة زمـين    در ساختمان 4-7-1-1-20
طبـق بنـد          هـا و جايگـاه امدادرسـاني    راهو توقفگـاه و  راه  براي مصارف ضروري ديگري چـون شـيب  

منظور نشده باشد، بايد به صورت فضاي باز عمـومي متشـكل از كاربردهـايي همچـون      4-9-12-8
  .استفاده شود نما و محل بازي كودكان ، آبفضاي سبز

د حداقل يك محل ها، باي ، يا حياط آن8و  7،  6هاي  هاي مسكوني گروه در ساختمان 4-7-1-1-21
درنظـر   3-13-5-4در مشاعات منطبق با الزامات قسمت و استقرار وسايل بازي بازي كودكان براي 

  . گرفته شود

دسترسي مجاورت و مسكوني، در صورت عدم تصرف واحدهاي ها و آپارتماندر تمام  4-7-1-1-22
منطبق بـا مقـررات قسـمت    باز اختصاصي  مستقيم واحد به فضاي باز، تعبية حداقل يك فضاي نيمه

  . الزامي است 4-5-7

ـ  محصـور هـاي   ، احداث حيـاط 3هاي مسكوني گروه  در ساختمان 4-7-1-1-23 صـورت گـودال   ه ب
سكونت مشروط بر انطباق با مقررات تعيين شده در قسمت  هاي ة فضاباغچه، براي تأمين نور و تهوي

  . مجاز است 4-5-8-4

مسكوني  تصرفاصلي از دو  هاي اقامت فضا مترمربع اگر 200هاي بزرگتر از زميندر  4-7-1-1-24
هـم نبايـد    ها از هاي مقابل آن گيرند، فاصلة ديوارهاي پنجرهبمستقل، از يك حياط داخلي نور و هوا 

  .متر باشد 6كمتر از 

مسـكوني مسـتقل و يــا     تصـرف از دو  اقامـت آشپزخـانه و هاي  فضادر مـواردي كه  4-7-1-1-25
ها  هاي مقابل آن گيرند، فاصلة ديوارهاي پنجره ها از يك حياط داخلي نور و هوا مي ي آنها آشپزخانه

  . متر باشد 4از هم نبايد كمتر از 
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هـا بايـد در    شده براي فضاها، اجـزاء و عناصـر سـاختمان    ساير الزامات عمومي تعيين 4-7-1-1-26
  .شودهاي مسكوني نيز رعايت  طراحي و ساخت ساختمان

  
  ) 1-م(گروه ، ها ها و مسافرخانه ها، متل آپارتمان ها، هتل هتل 4-7-1-2

ها، عالوه بر رعايت ضوابط و الزامات تعيين  ها و مسافرخانه  ها، متل آپارتمان ها، هتل در ساختمان هتل
  :شودشده توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بايد مقررات زير نيز رعايت 

ها، بايد فضاي ورودي مناسب داخلي بـا   ها يا آپارتمان ها، سوئيت در ورودي اتاقپس از  4-7-1-2-1
  :هاي دسترس و خروج تامين شود شده در قسمت راه رعايت شرايط زير و ساير ضوابط بيان

مترمربـع   2متـر و مسـاحت الزم آن حـداقل     40/1عمق آزاد و بدون مانع فضاي ورودي حداقل  -آ
  . است

ها بايـد   هاي مستقل در داخل سوئيت يا آپارتمان موردنظر، دسترسي به آن اتاقدر صورت وجود  -ب
توان دسترسي به فضاي بهداشـتي را در   مي. پس از عبور از قسمت ورودي يادشده صورت گيرد

دسترسي فضاهاي . متر از آن در نظر گرفت 80/0ديوار مجاور در ورودي اصلي با فاصلة حداقل 
  .د مستلزم عبور از اين فضاي ورودي باشدياد شده به يكديگر نباي

كن و آويختن لباس يا نصب كمد ديـواري   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  اً از يك اتاق ديگر باشد، مگر آنهاي مستقل اقامت نبايد مستقيم دسترسي به اتاق 4-7-1-2-2
شده در نظر گرفتـه شـود كـه در ايـن      باشد و به عنوان اتاق الحاق 5-2-5-4مطابق مقررات قسمت 

  .گردد حالت يك اتاق مستقل محسوب نمي

در صورت وجود دو يا چند اتاق مستقل در سوئيت يا آپارتمان، بدون فضاي بهداشتي  4-7-1-2-3
دسترسي به تنها فضاي بهداشتي آن سوئيت يا آپارتمان نبايد فقـط از يـك    اختصاصي براي هريك،

در حالتي كه حداكثر دو اتاق اقامت مستقل در سوئيت يا آپارتمان وجود داشـته باشـد و   . باشد  اتاق
توان تنها دسترسي به حمام را از يك اتـاق اقامـت    هر اتاق داراي فضاي بهداشتي مستقل نباشد، مي

هاي بهداشـتي بـر    هر حالت نبايد ديد مستقيم از هيچ اتاق يا فضاي اصلي به داخل فضا در. قرار داد
  . قرار شود

 80/1ها بـدون تجهيـزات پخـت،     ها و آپارتمان حداقل طول آبدارخانة ديواري سوئيت 4-7-1-2-4
  .متر است 50/2متر و در آشپزخانة ديواري داراي تجهيزات پخت، 
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  داري ا/ اي هاي حرفه تصرف 4-7-2
  
هاي تعيين شده در نشرية شمارة  هاي اداري رعايت ضوابط و سرانه در طراحي ساختمان 4-7-2-1

  .الزاميست سازمان برنامه و بودجه 178
  
صـورت گـودال   ه ب محصورهاي  ، احداث حياط3اداري گروه / اي هاي حرفه در ساختمان 4-7-2-2

روط بر انطباق با مقررات تعيين شده در قسـمت  اشتغال مش هاي ة فضاباغچه، براي تأمين نور و تهوي
  .مجاز است 4-5-8-4
  
  فرهنگي/ هاي آموزشي تصرف 4-7-3
  
هـا و سـاير فضـاهاي آموزشـي بـر حسـب        هاي آموزشي، ارتفاع فضاي كـالس  در تصرف 4-7-3-1

 6/3شود كه فضـاي سـرانة حـداقل     اي تعيين مي كننده به گونه شرايط اقليمي و تعداد افراد استفاده
 20در هر صورت در فضاهاي آموزشي كه بـراي تعـداد بـيش از    . مكعب براي هر نفر فراهم باشد متر

درصـورتي كـه فضـايي بـراي     . متـر كمتـر باشـد    00/3شود، ارتفاع فضـا نبايـد از    بيني مي نفر پيش
، رعايت ضوابط معماري و ارتفاعات الزم جهـت نـورپردازي و   شودسخنراني و نمايش طراحي و اجرا 

  .الزامي است غيرهمين شرايط مناسب آكوستيكي و تا
  
هاي تحصيلي تا انتهاي دبيرسـتان، حـداقل پهنـاي     شامل دوره) آ(هاي گروه  در تصرف 4-7-3-2

نفر يا بيشتر كه در مسير دسـترس و يـا خـروج     100آزاد و بدون مانع راهروهايي با ظرفيت الزامي 
هـا كـالس وجـود دارد،     ند و تنها در يـك طـرف آن  ها و ساير فضاهاي آموزشي قرار دار اصلي كالس

چنانچـه ايـن   . متـر اسـت   30/3هـا، حـداقل    متر و در صورت وجود كالس در هر دو طرف آن 40/2
راهروها در مسير دسترس و خروج اصلي فضاهاي آموزشي قرار نداشته باشـند، حـداقل پهنـاي الزم    

متر كمتـر   60/2راهروها در هر حالت نبايد از حداقل ارتفاع آزاد و بدون مانع . متر است 80/1ها  آن
  . باشد

  
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
  
هـا بايـد در طراحـي و     و عناصـر سـاختمان   شده براي فضاها، اجزاء ساير الزامات تعيين 4-7-3-4

  .شودهاي آموزشي نيز رعايت  ساخت ساختمان
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  مراقبتي/ هاي درماني تصرف 4-7-4
  
كـه امكـان    طراحي و سـاخته شـوند  فضاهاي داخلي در تصرف هاي درماني بايد طوري  4-7-4-1

طراحـي شـود كـه     هـا بايـد طـوري    ها و تراس لبة بالكن. آسيب و سقوط بيماران وجود نداشته باشد
  .امكان سقوط يا باالرفتن از آنها نباشد

  
متـر كمتـر    10/1شده نبايـد از    تمام بستري ارتفاع لبة پايين پنجره از كف هايدر اتاق 4-7-4-2

  .تخت بيمار قرار گيرد يمتر از لبة كنار 8/0 پنجره بايد با فاصلة حداقل. باشد
  
متر و عرض خالص و بـدون مـانع    70/0 اولين مانعحداقل فاصله از لبة كناري تخت تا  4-7-4-3

  .باشد متر مي 40/1 حركت تخت دراتاق بستريبراي 
  
متر  40/2هاي بستري عمومي  حداقل عرض خالص و بدون مانع راهروهاي اصلي بخش 4-7-4-4

  .است
  
-و حداقل عـرض  متر 20/1 يك لنگه اتاق بستريبراي درهاي حداقل عرض الزامي در  4-7-4-5

  . متر در نظر گرفته شود 10/2بايد  متر و ارتفاع خالص 40/0 و 90/0 درهاي دو لنگه هاي
  
هـاي چنـد    در اتـاق  عـادي حداقل عرض قابل قبول فضاي مختص يك تخـت بسـتري    4-7-4-6

   .متر است 50/2) هاي بستري فاصله محور تا محور تخت(خوابي  تخت
  
  . ها بايد با دوام و به راحتي قابل نظافت باشند كاري شده در نازك مصالح و مواد استفاده 4-7-4-7
  
ها و ديگر عناصر بايد طوري  ها، اتصال ديوار به كف، جداكننده ها، ورودي طراحي گوشه 4-7-4-8

  .طراحي شوند كه نظافت آنها آسان باشد
  
ت عالوه بر رعاي هاي مختلف و نورپردازي فضاها در انتخاب رنگ و محل استفاده از رنگ 4-7-4-9

  .روحيه بيماران مد نظر قرار گيرد يارتقاشرايط آسايش و ، بايد استانداردهاي معتبر
  
ها نيز بايد به راحتي قابـل ديـدن و شناسـايي باشـند و بـا رنـگ        رنگ و فرم دستگيره 4-7-4-10

  .اطراف داراي تضاد باشد
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كـه   موارديولي در  شود، توصيه مي مجازهاي درماني  فضااستفاده از تهويه طبيعي در  4-7-4-11
  .نبايد استفاده شود بگذارد،تأثير منفي بر كنترل عفونت ممكن است 

  
مراقبتـي مالحظـات مربـوط بـه معلـولين،       -هـاي درمـاني   در طراحي و اجراي تصرف 4-7-4-12

  .  حركتي و ذهني بايد در نظر گرفته شود -سالخوردگان و ناتوانان جسمي
  
هـا   سمي و امكان خروج آنهـا در هنگـام خطـر از سـاختمان    توان ج دسترسي افراد كم 4-7-4-13

  . باشد الزامي مي
  
ها و مراكز درمـاني بايـد    ها، تيمارستان هاي درماني، مخصوصاً در بيمارستان در تصرف 4-7-4-14

 افـراد هاي بهداشتي داراي شرايط خـاص بـراي اسـتفاده     هاي بستري و سرويس از اتاق ٪10حداقل 
هـاي   هـا و راه  ، دسترسـي بيمـار طور تمـامي فضـاهاي حمـل     همين. ي باشندتوان جسم كممعلول و 

  . توان را داشته باشند معلول و افراد كمافراد دهي به نيازهاي حركتي  خروجي بايد امكان سرويس
  
بايد در انطباق بـا ضـوابط   نيز مشخصات سطوح شيب دار هاي درماني در كليه تصرف 4-7-4-15

   .باشد فضاها براي معلولين و ناتوانان جسمي حركتيسازي مناسب شهرسازي و معماري 
  
دسترسي به فضاهاي خارجي بايد راحت، ساده، بـدون خطـر و در   در فضاهاي درماني  4-7-4-16

  .معرض ديد باشد
  
رعايت كامالً مقررات مبحث بيستم و عاليم و تابلوهاي ايمني بايد در فضاهاي درماني  4-7-4-17

هاي واكـنش اضـطراري، عاليـم    هاي تخليه اضطراري و راهيرها انجام و نقشهگذاري مستعالم. شود
بـا   كـاربرد آن نماهـاي داخلـي و   تنـوع در  راهيابي از طريق ايجاد تسهيل و شود نوري ايمني نصب 

  . متفاوت تقويت شودفضاهاي 
  
اس ترتيب قرار گرفتن فضاهاي خصوصي و عمومي با دقت صورت پذيرد تا بيمار احس 4-7-4-18

  .شدن قلمرو فضا را داشته باشد تعلق و مشخص
  
  :موارد زير ضروري است ي توجه بهبه منظور رعايت الزامات بهداشت 4-7-4-19
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هاي اصلي يا فرعي قابل دسترسي  اصلي بيمارستان بايد از طريق يكي از خيابان در 4-7-4-19-1
همچنـين بايـد از محـل    . اني باشـد نشـ  هاي آتش براي تردد وسايل نقليه از جمله آمبوالنس، ماشين

  . دور باشد محل نگهداري موقت زبالهو كننده  تراكم مواد مزاحم و آلوده
  
هـاي   محل نگهداري موقت زباله بايد داراي اتاق با فضاي متناسـب بـا حجـم زبالـه     4-7-4-19-2

اراي شـيب  ناپـذير و محكـم و د   اين اتاق بايد با كف سالم و قابل شستشـو و نشـت  . شده باشد توليد
  .مناسب به طرف كفشوي باشد

  
بايد داراي شير آب سرد و گرم، غيرقابل نفوذ براي اتاق محل نگهداري موقت زباله  4-7-4-19-3

هـايي ماننـد آشـپزخانه دور بـوده و داراي      همچنين اين اتاق بايد از بخش .حشرات و حيوانات باشد
  .تهويه باشد

  
  .بايد به راحتي به محل ذخيره دسترسي داشته باشدآوري پسماندها  وسيله جمع 4-7-4-19-4
  
ها بايد سـالم، بـادوام، و قابـل شستشـو و      در تصرف هاي درماني، كف كليه قسمت 4-7-4-19-5

  .خوردگي، به رنگ روشن و جنسي مقاوم و بدون خلل و فرج باشد غيرقابل نفوذ آب و بدون ترك
  
از كف بايد از جنس مقاوم، بدون خلـل و فـرج،    متر 80/1 ديوارها تا ارتفاع حداقل 4-7-4-19-6

  .به رنگ روشن و قابل شستشو و ضدعفوني باشد
  
خـوردگي بـه رنـگ     بهداشتي داراي كاسه توالت سـالم و بـدون تـرك    هايسرويس 4-7-4-19-7

   .مناسب و فضاي مناسب براي همراه بيمار باشد )تهويه(تعويض هوا روشن، فالش تانك، 
  
  .هاي بازشو اتاق بايد مجهز به حفاظ و توري سيمي ضد زنگ باشند نجرهكليه پ 4-7-4-19-8
  
-استقرار يخچالبا فضاي كافي جهت  بخش نگهداري اجسادبيمارستان بايد داراي  4-7-4-19-9

و سيسـتم   يشـو  كـف محل بايد داراي تهويـه مناسـب،   اين نگهداري اجساد باشد؛ و هاي مخصوص 
همچنـين محـل آن   . يزات الزم جهت شستشوي آن وجود داشته باشـد فاضالب مناسب بوده؛ و تجه

  . دور از دسترس و ديد بيماران و مراجعين و دور از محل نگهداري مواد غذايي و آشپزخانه باشد
  
  : مراقبتي، رعايت موارد زير ضروري است -هاي درماني تصرفكليه بخش جراحي در  4-7-4-20
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  .متر باشد 80/1در بخش جراحي بايد حداقل پهناي راهروها  4-7-4-20-1
  
هاي اتاق عمل بايد سالم، بـدون درز و شـكاف و جـنس آن از     كف در كليه قسمت 4-7-4-20-2

؛ و نيز غير قابـل نفـوذ   شوداي باشد كه ذرات از آن جدا و در فضا پخش ن پوش مناسب و به گونه كف
  . باشدآب و قابل شستشو بوده؛ و محل اتصال كف به ديوار بدون درز 

  
هاي مخصوص اتاق عمل و نظـاير آن  با مصالحي مانند كاشي و يا پانلبايد  ديوارها 4-7-4-20-3

خـوردگي و مقـاوم بـه مـواد      و رنگ كامالً روشن، سالم، بدون درز و شكاف و تـرك  پوشيدهتا سقف 
  .دنباشداشته كننده  كننده و پاك ضدعفوني

  
خـوردگي و بـه رنـگ روشـن و قابـل       اف و تـرك سقف بايد سالم، بدون درز و شـك  4-7-4-20-4

  .شستشو باشد
  
از متـر   20/0 پهنايبه درج خط قرمزي با بايد ورودي به بخش اتاق عمل روي در  4-7-4-20-5

  . ها جداسازي و تشخيص داده شودساير بخش
  
  .باشدبايد مطابق استانداردهاي معتبر هاي برق  كليد و پريز 4-7-4-20-6
  
هـاي عمـل    و دستشويي با شرايط بهداشتي به تعداد كافي در مجموعه اتـاق  توالت 4-7-4-20-7

  .قرمز در نظر گرفته شود قبل از اتاق رختكن و خط
  
 60ـ  50هوا به طور مرتب با روش مناسـب تهويـه و رطوبـت نسـبي آن بـين       بايد 4-7-4-20-8

  . گراد باشد درجه سانتي 24ـ 20درصد و دماي خشك بين 
  
وارد آن تهويه اتاق عمل نبايد از اتاق ديگري تامين شود و يا هواي برگشـت   هواي 4-7-4-20-9

  .فضاي ديگري شود
  
  : پزشكي بايد رعايت گردند برداري تصوير هاي زير در بخش الزامات 4-7-4-21 
  
 سـاير  بـا  عملكـردي  روابـط  به توجه با و كنندگان مراجعه ترسهل دسترسي جهت 4-7-4-21-1

 در و همكف طبقه در بخش اين است بهتر) درمانگاه يا بيمارستان در ارگيريقر صورت در( هابخش
  .گيرد قرار ينرزي طبقات در يا و اورژانس بخش نزديكي
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 ويـا  مضـر  تشعشـعات  داراي بخـش  اين در موجود دستگاههاي برخي كهآنجائي از 4-7-4-21-2
 بخـش  ايـن  موقعيـت  شود مي هتوصي افراد ايمني افزايش جهت باشند، مي مغناطيسي الكترو امواج

 سقف و كف ديوارها، صورت اين غير در. باشد خاك مجاور يا و كم آمد و رفت با فضاهاي با همجوار
مـواد كاهنـده اثـر     مـواد  توسـط  بايـد  ،فضاهائي كه دستگاه آنها داراي تشعشـعات مضـر اسـت    هاي

 هاي استاندارد اساس بر و استفاده مورد دستگاهمشخصات  با متناسب  الزم، ضخامت با و تشعشعات
  . شود محافظت اتمي انرژي سازمان

  
 كه تجهيزات برقي و غيره يا خارجي مغناطيسيالكترو امواج اثر سوء از پرهيز براي 4-7-4-21-3

-داراي دسـتگاه  تصويربرداري هاياتاق بايد باشند داشته هادستگاه عملكرد در منفي تاثير توانندمي
محل مناسب قرار گيرند تا اثر سـوء امـواج الكترومغنـاطيس و     درطيسي هاي حساس به امواج مغنا

  .تجهيزات برقي و غيره، به حداقل برسد
  
 عمودي و افقي ارتباط داراي بايد  ويژه مراقبت بخشهاي انواع و بستري هايبخش 4-7-4-21-4

 داخلـي  هـاي بخـش  بـا  دمـا  تفاوت داراي نبايد ارتباطي مسيرهاي اين و باشند بخش اين با مناسب
  .باشند

  
 و نيـاز  مـورد  هاي قسمت در حفاظتي هاي تابلو و دهنده هشدار عاليم از استفاده 4-7-4-21-5

 ،خطـرات  كـاهش  جهـت  بـرداري  تصوير هاياتاق ورودي سردر  درو غيره  اشعههشدار تابش  چراغ
  .است الزامي

  
  هاي تجمعي تصرف 4-7-5
  
شـود،   بيني مـي  نفر پيش 20ه براي تعداد بيش از فضاهايي كتجمعي كه هاي  در تصرف 4-7-5-1

هـا بـراي سـخنراني و نمـايش      درصورتي كـه ايـن تصـرف   . متر كمتر باشد 00/3ارتفاع فضا نبايد از 
طراحي و اجرا گردند، رعايت ضوابط معماري و تمهيدات الزم جهت نورپردازي و آكوسـتيك فضـا و   

  . غيره الزامي است
  
هـا كـه تنهـا در     وهاي فضاي تجمع براي دسترسي به رديف صـندلي هاي راهر در پلكان 4-7-5-2

دسـتگرد     هـا ميلـه   يك طرف آنها جاي نشستن وجود دارد، الزم است كه حداقل در يـك طـرف آن  
  .نصب شود
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هاي راهرويـي كـه    هاي اجتماعات، پلكان هاي تجمعي، مانند سينماها و سالن در تصرف 4-7-5-3
  .دستگرد اضافي ندارند   ند، نيازي به ميلهدستگرد در وسط مجهز  به ميله

  
هـا بايـد در طراحـي و     شده براي فضاها، اجزاء و عناصـر سـاختمان   ساير الزامات تعيين 4-7-5-4

  . هاي تجمعي نيز رعايت شود ساخت ساختمان
  
در طراحي و ساخت مساجد بايد به رعايت صحيح جهت قبله در استقرار محـراب نمـاز    4-7-5-5

  . توجه شود
  
-در طراحي و ساخت مساجد به منظور رعايت بهداشت، بايد به تعبيه فضـاها يـا محـل    4-7-5-6

  . كن و وضوخانه توجه شودهائي براي كفش
  
  هاي صنعتي تصرف 4-7-6
 
ي رعايت ضوابط و استانداردهاي شوراي عـالي حفاظـت   هاي صنعتي و كارگاه در تصرف 4-7-6-1

  . صنعتي ايران الزامي استكار و سازمان استاندارد و تحقيقات 
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  )8گروه (هاي بلند  مقررات خاص ساختمان 8- 4

بايـد بطـور    اي كـه در راه خـروج واقـع شـود،     پلهمحفظه ، )8گروه ( هاي بلند درساختمان 4-8-1
  .مكانيكي تهويه و فشار مثبت داشته باشد

توان از پاسـيوهاي داخلـي بـراي     ر ميهاي بلند، حداكثر براي شش طبقة آخ در ساختمان 4-8-2
در صـورت اسـتفاده از حيـاط    . ها استفاده كرد نورگيري و تهوية فضاهاي اقامت، اشتغال و آشپزخانه

. خلوت كه يك ضلع آن به فضاي آزاد باز است، محدوديتي براي نورگيري همة طبقات وجود نـدارد 
باشد، رعايـت مقـررات مربـوط بـه نمـا و      اگر حياط خلوت رو به معابر يا فضاهاي عمومي شهري باز 

  . الزاميست 4-4-4حجم ساختمان، در قسمت 

هاي بلند بايد به تجهيزات كشف، اعالم و اطفاي حريق و همچنين امداد و  تمام ساختمان 4-8-3
  .شده در مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان مجهز باشند نجات منطبق با ضوابط خاص اعالم

در . بيني شود هاي بلند بايد اتاقي براي استقرار مديريت ساختمان پيش در تمام ساختمان 4-8-4
هاي اجرا شدة ساختمان و تاسيسات و همچنـين   اين اتاق بايد تمام مدارك ساختمان از جمله نقشه

كليدهاي مربوط به قفل درهاي اصلي ساختمان، موتورخانه، بام و اتاقك يا جعبة كنتورهـا بـه نحـو    
  . مناسب نگهداري شود

هاي بلند بايد به سيستم برق اضطراري كه سيستم كشف و اعالم حريـق و   تمام ساختمان 4-8-5
  .كند، مجهز باشند را تامين مي و غيره همچنين روشنايي فضاهاي عمومي ارتباط و خروج
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هفـتم  بايد در انطباق با مبحث زيرزمين در احداث طبقات مق گود برداري و محدوديت ع 4-8-6
  . ساختمان باشدمقررات ملي 

ها بايد در طراحي و ساخت  شده براي فضاها، اجزاء و عناصر ساختمان ساير الزامات تعيين 4-8-7
  .هاي بلند نيز رعايت شود ساختمان
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  الزامات عمومي عناصر و جزئيات مهم ساختمان 9- 4
  
  ديوارها 4-9-1
  
هاي مشترك واحدها با يكديگر  وارو همچنين دي خارجي واحدهاي تصرف هاي ديوار تمام 4-9-1-1

بايد در انطباق با مبحث سوم مقررات در برابر حريق، جهت مقاومت ، و با فضاهاي عمومي ساختمان
هـا نيـز بايـد     مقـادير صـدابندي آن  . و داراي مقاومت كافي در برابر ضربه باشـد ي ساختمان بوده ملّ

خارجي و  آجري و بلوك سفالييوارهاي ددر . ي ساختمان باشدمطابق با مبحث هجدهم مقررات ملّ
  .شودمتر رعايت  20/0به ميزان  هاديوار كاري در اين سفت ضخامت حداقل مشترك غير مسلح، بايد

  
هاي مشترك واحدهاي تصرف با فضـاهاي   و جداره ها ساختمان تمامخارجي  هاي جداره 4-9-1-2

  .باشند شده حرارتي  بندي ، عايقي ساختمانمطابق مبحث نوزدهم مقررات ملّبايد  كنترل نشده،
  
 ،جهت مقاومـت در برابـر زمـين لـرزه     ،بويژه در ديوارهاي نما ديوارهاي ساختمان در تمام 4-9-1-3

ــ  ــررات ملّ ــينضــوابط مبحــث ششــم مق ــه  ي ســاختمان و آئ ــر زلزل ــه طراحــي ســاختمان در براب نام
  .شودرعايت  يداب )2800استاندارد(
  
اتصال بين اليه هـا و    ها چنداليه مي شوند، ه به علت قرارگيري عايقدر تمام ديوارهايي ك  4- 1- 9- 4

  .يكپارچگي ديوار بايد تأمين گردد
  
  كف و سقف  4-9-2
  
هـاي مشـترك واحـدها بـا      و همچنـين سـقف   خارجي واحدهاي تصرف هاي سقف تمام 4-9-2-1

نطباق با مبحث سوم بايد در ادر برابر حريق، جهت مقاومت ، يكديگر و با فضاهاي عمومي ساختمان
هـا نيـز    مقادير صـدابندي آن . و داراي مقاومت كافي در برابر ضربه باشدي ساختمان بوده مقررات ملّ

 . ي ساختمان باشدبايد مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملّ
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مطـابق مبحـث   بايـد  ها و فضـاها  و تصرف ها خارجي ساختمان هايها و كفسقف تمام 4-9-2-2
  .باشند شده حرارتي  بندي ، عايقي ساختماننوزدهم مقررات ملّ

 
  ها نازك كاري و پوشش 4-9-3
  
مطـابق  ) 8گـروه  (هاي فلـزي بناهـاي بلنـد    استفاده از پوشش هاي ضد حريق در سازه 4-9-3-1

  . مبحث سوم مقررات ملي ساختمان الزامي است
  
هـاي  كليـه سـاختمان   هاي توقفگاههاي فلزي هاي ضد حريق در سازهاستفاده از پوشش 4-9-3-2

  . الزامي است مطابق مبحث سوم مقررات ملي ساختمانبه باال  6گروه 
  
و سـطوح قابـل دسـترس در      ديوارهـا  هاي الزم در تمـام از نازك كاري و پوشش استفاده 4-9-3-3

مراقبتي و تجمعي به منظـور ايجـاد شـرايط    / فرهنگي، درماني/ اقامتي، آموزشي/ تصرف هاي مسكوني
  .    ر و بهداشتي الزامي استتايمن

  
  هاي كاذب سقف 4-9-4

يا عبور كانـال و يـا داليـل     تأسيساتدر هر قسمت از تصرف مسكوني كه به منظور پوشاندن عناصر 
شود، بايد عالوه بر رعايت ساير مقررات و نكات فني الزامي، با مقـررات   ديگر، سقف كاذب احداث مي
  .اين قسمت نيز منطبق باشد

  
ارتفاع فضا، . نصب سقف كاذب نبايد ارتفاع فضا را به كمتر از مقدار مجاز آن كاهش دهد 4-9-4-1

  . شود گيري مي تا زير سطح تمام شدة سقف كاذب اندازه
  
سقف كاذب بايد با استفاده از قطعات مناسب و به صـورت مطمـئن بـه سـاختار اصـلي       4-9-4-2

سوزي يا  ويژه آتش برداري عادي و در شرايط خاص به  ساختمان متصل شده باشد تا در شرايط بهره
اي كه ساختمان براي آن طراحي شده است، با تخريب يا ريزش تمـام يـا قسـمتي از آن،     زمين لرزه

موجب اختالل در عملكرد ساختمان و فضاهاي آن نشود و به افراد و ساير اجـزاء سـاختمان آسـيب    
  .وارد نياورد
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هـاي   بينـي  اتصاالت و ساير اجزاء نگهدارندة سقف كاذب، بايـد پـيش  براي نصب آويزها،  4-9-4-3
ها يا ميلگردهاي انتظار در هنگام اجراي ساختار اصـلي سـاختمان    الزم، مانند نصب و اجراي پروفيل

  . منظور خودداري شودانجام گرفته باشد و از تخريب و آسيب رساندن به ساختارهاي اصلي بدين
  
اي امتداد داشـته   ندة فضاها بايد تا باالي سقف كاذب و زير سقف سازهديوارهاي جداكن 4-9-4-4

باشند و يا فضاي باالي سقف كاذب در امتداد قائم ديوارهاي جداكننده به وسيله مواد مقاوم و پايدار 
  .مسدود و جداسازي شود غير قابل اشتعال و صدابند مناسب كامالً

  
اي انباركردن لوازم وتجهيـزات اسـتفاده شـود مگـر     از فضاي باالي سقف كاذب نبايد بر 4-9-4-5

  .شودآنكه به وسيله ساختار مناسب و با احتساب بار اضافي لوازم ياد شده طراحي و اجرا 
  
  .هاي بهداشتي و آشپزخانه به فضاي باالي سقف كاذب مجاز نيست تخلية هواي سرويس 4-9-4-6
  
اسـتايرن   ختن مانند انواع بلوك يا صفحة پليها از مواد قابل سو كه در آن هائيدر سقف 4-9-4-7

هـاي مناسـب،    شود، بايد سطح زير سقف اصلي مطابق ضوابط مربوط، با اندود يا فرآورده استفاده مي
اين پوشش در صورت تعبيه سقف كاذب نيز بايد در زير سـقف اصـلي    .شوددر برابر آتش محافظت 

  .   لحاظ گردد
  
ايد به فضاي بيرون ساختمان يا به فضاهاي نيمـه بـاز و يـا    فضاي باالي سقف كاذب نب 4-9-4-8

كـه ايـن گشـودگي بـه منظـور تهويـه در منـاطق         هاي داخلي گشودگي داشته باشد، مگر آن حياط
  :مرطوب و با رعايت تمام شرايط زير انجام پذيرد

باالي  ها، از ورود جانوران و حشرات به فضاي با نصب حفاظ و توري مناسب در محل گشودگي -الف
  .سقف كاذب جلوگيري شود

، از باران، كج بـاران  )دمپر(  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 كـاذب   ، از لحاظ اتالف حرارت و صرفهفوق در حالت -پ
كـاري مناسـب    شود و بـا عـايق   نشده محسوب مي اي اصلي به عنوان فضاي كنترل سقف سازه و

مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملّي ساختمان بايد از اتالف حرارت فضاي طبقات بـاال و پـايين   
  .سقف كاذب جلوگيري شود
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گونـه   هـيچ يك از فضاهاي داخلي ساختمان  نبايد در اين حالت فضاي باالي سقف كاذب به هيچ -ت
هاي تزئيني داشته باشد و در  هاي توكار و حفره درز يا گشودگي مانند دريچه، محل نصب المپ

  .صورت نياز به دريچة بازديد يا دسترس، دريچه مذكور بايد با تمهيدات مناسب درزبندي شود
  
 در مجاورت يا باالي سـقف كـاذب، هيچگونـه لولـة آب، فاضـالب يـا گـاز، كانـال و يـا          4-9-4-9

هاي سقف كاذب اتصال يا  مشابه، نبايد مستقيماً با آويزها، شبكة نگهدارنده و ساير قسمت تأسيسات
  .تماس داشته باشد

  
اي در سـقف كـاذب، بايـد از     در صورت نياز به نصب هرگونه شيشه يـا عناصـر شيشـه    4-9-4-10

  .هاي ايمني مسلح يا غيرريزنده استفاده شود شيشه
  
  مسطحهاي  بام 4-9-5
  
 ،پله براي دسترسي ساكنين به بام در صورت وجود راه ،هاي مسطحبامپناه در  تعبيه جان 4-9-5-1

  . الزامي است 7-9-4مطابق الزامات قسمت 
  
و كفشوي متصل به لوله كشي % 2بندي مناسب حداقل  هاي مسطح بايد داراي شيب بام 4-9-5-2

  . باشندآب بام، مستقل از شبكة اصلي فاضالب ساختمان 
  
 16اصلي ساختمان در انطباق با مبحـث   هاي تعداد كفشوي و لوله قائم آب باران در بام 4-9-5-3

  . مقررات ملي ساختمان نبايد از دو عدد كمتر باشد
  
آوري و هدايت شود كه موجب آلودگي يا ايجاد مزاحمـت   صورتي جمع  ها بايد به آب بام 4-9-5-4

راضي مجاور يا معابر عمومي نشـود و از سـرازير شـدن آب بـر روي     در محوطه و اجزاء ساختمان و ا
  . شودگيري  هاي مجاور پيش نماي ساختمان يا ساختمان

  
هاي مجاور و معابر عمومي مجاز نيست  ها به زمين تخلية آب حاصل از نزوالت جوي بام 4-9-5-5

  .دور پروانه انجام گيردو تخلية آن در محوطة ساختمان بايد با مجوز شهرداري يا ساير مراجع ص
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اتصال لوله كشي آب بام به شبكة فاضالب شهري تنها با مجوز ادارات فاضالب شهري و  4-9-5-6
  . پذير است مسئول امكان قانونينهاد 

  
  هاي شيبدار  بام 4-9-6
  
ف د كه از ريزش برف، يخ يا اجزاي سقنشيبدار بايد به نحوي طراحي و اجرا گرد هاي بام 4-9-6-1
   .دشو ارتفاع جلوگيرياز 
  
در هنگام كـار در روي   كارگران شيبدار بايد تدابير الزم به منظور حفظ جان هاي بامدر  4-9-6-2

  .شودبيني  بام پيش
  
هاي مجاور يا معابر عمومي باشـد بايـد فاصـلة     چنانچه شيب بام شيبدار به سمت زمين 4-9-6-3

متـر در    20/0، به انـدازة حـداقل   5تا  1هاي گروه  اختمانافقي لبة بيروني بام از مرز مالكيت، در س
متـر بـه    10/0، به ازاء هر طبقة اضافه، 7و  6هاي  هاي گروه داخل ملك رعايت گردد و در ساختمان

هـا   ، رعايـت مقـررات و ضـوابط خـاص آن    8هـاي گـروه    بـراي سـاختمان  . شود اين فاصله افزوده مي
  .الزاميست

  
هـاي شـيبدار   در مورد هدايت و تخليـة آب بـام   6-5-9-4تا  3-5-9-4رعايت بندهاي  4-9-6-4

  . الزاميست
  
  هاي نورگذر سقف 4-9-7

اي در سقف نصب شود بايد  هرجا كه نورگيري از طريق سقف صورت گيرد يا سطوح شفاف يا شيشه
  :با الزامات زير منطبق باشد

  
بـاز يـا    بايد به فضاي  شوند بيه ميكه براي تامين نور الزامي فضاها تع نورگيرهاي سقفي 4-9-7-1

بـراي   از سـطح الزامـي شيشـة پنجـره     هـا نبايـد   آن سطح شـفاف هاي داخلي متصل باشند و  حياط
  . كمتر باشد فضاهاي مورد نظر
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كه بصورت  مورد نظرهاي ديواري در فضاهاي  مجموع سطح نورگيرهاي سقفي و پنجره 4-9-7-2
  . دنباش 6-4لزامي مذكور در جدول بايد معادل سطوح اطبيعي نورگيري شود، 

  
اي يـا   شيشههاي  قسمتهمة  شفاف، مانند سقف گلخانه و پاسيو و نورگذر يا هاي سقف 4-9-7-3

  .ها، بايد از جنس ايمن و غير ريزنده باشند سقفساير در شفاف 
  
د گلخانه و پاسيو بايـ  سقف مانند وسيع شفافنورگذر يا هاي در طراحي و اجراي سقف 4-9-7-4

  . تدابيري جهت امكان نظافت و تحمل وزن نظافتكار جهت ايمني در نظر گرفته شود
  
  نصب و اجراي در و پنجره  4-9-8
  
  . ي ايران مطابقت داشته باشدها بايد با استانداردهاي ملّ درها و پنجره تماممشخصات  4-9-8-1
  
/ هاي آموزشـي اراي تصرفهاي عمومي دتعبيه آستانه در براي درهاي ورودي ساختمان 4-9-8-2

  . مراقبتي و تجمعي ممنوع است/ فرهنگي، درماني
  
اي وان و  اي بدون قاب، ديواره و در شيشـه  اي كشويي و درهاي شيشه در درهاي شيشه 4-9-8-3

اي درهـاي   هـاي اصـلي و خروجـي بناهـا، قطعـات شيشـه       دوش، قطعات شيشـه در اطـراف ورودي  
ي كـه  يدرها تمام اي و در نماهاي شيشه 8-4-4-4بعاد مجاز در بند تر از ا و قطعات بزرگ ها توقفگاه

هاي ايمـن و غيـر ريزنـده    ، استفاده از شيشهرفته متر بكار 05/1تر از  ها درارتفاع پايين شيشه در آن
  .الزامي است

  
متر   70/0بيش از  در ارتفاعدر فضايي نصب شود كه كف آن فضا  پنجره كه در صورتي 4-9-8-4

متـر احـداث    10/1حـداقل  در ارتفـاع آن پنجره كف  ، بايدباشدداشته ارتفاع  يا فضاي مجاور از زمين
  . باشداز كف فضا متر  10/1پناهي به ارتفاع حداقل  داراي جان شده و يا

  
هائي كه خارج از حدود مجاز در اين مقـررات موجـب اشـراف بـه      تعبيه پنجره در محل 4-9-8-5

  .ممنوع است، شودحياط و ساختمان مجاور 
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 هاي اقامـت در سـاختمان   به داخل فضامجاور  عمومي از معبر امكان اشرافي كه در صورت 4-9-8-6
  . تعبيه شود عابران ارتفاع ديد در باالتر ازهاي اقامت  پنجره فضاالزمست كف ، وجود داشته باشد

  
  هاي دستگرد ها و ميله پناه ها، جان حفاظ 4-9-9

تمهيدات مناسب، به نحوي تهيه شـوند كـه در زمـان    با هاي دستگرد بايد  ها و ميله حفاظ، جان پناه
  .استفاده و بهره برداري از مقاومت و ايمني الزم برخوردار باشند

  
  پناه حفاظ و جان 4-9-9-1
انداز الزامي اعالم شده باشد، بايد در انطباق با مقررات زير  پناه يا حفاظ و دست هرجا كه نصب جان 

  :اجرا شود
  
 10/1 سطح فضا يا بام در دسـترس، بايـد حـداقل    از ها پناه يا جان اندازها ارتفاع دست 4-9-9-1-1

  .متر باشد90/0حداقل  دار يا سطح شيب ة پلهلبمتر و از 

  
. باشـد متـر   11/0پناه نبايد بيشتر از  انداز و جان فاصلة خالي بين دو نرده عمودي دست 4-9-9-1-2

  .متر عبور كند 11/0اي به قطر بيش از  يني، نبايد از هيچ قسمت آن كرههاي تزئ در صورت وجود نرده
  
پناه، غير از فاصله منـدرج در   انداز و جان در صورت استفاده از ميله هاي افقي در دست 4-9-9-1-3

اي باشد كه از باال رفتن كودكـان و احتمـال سـقوط     انداز بايد به گونه ، طراحي دست 2- 1- 9- 9- 4بند 
  . دابيري چون شيب داخلي يا هاللي برگشته جلوگيري كندآنها با ت

  
اندازهاي داراي شيشه بـه   ها و دست پناه ايمن و غير ريزنده در جان  استفاده از شيشه 4-9-9-1-4

  .هر قطع و اندازه، الزامي است
 
  هاي دستگرد ميله 4-9-9-2

كـه   ساخته و نصب شوند، مگر آنشده، مطابق الزامات زير  هاي تعيين هاي دستگرد بايد در محل ميله
  :اي ديگر تعيين شده باشد ها به گونه در مقررات اختصاصي تصرف
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گيـري   راه اندازه هاي دستگرد كه از لب پله و يا سطح كف تمام شده شيب  ارتفاع ميله 4-9-9-2-1
خت امتداد اين ارتفاع در تمام طول ميلة دستگرد بايد به صورت يكنوا. متر باشد 90/0شود، بايد  مي

  .داشته باشد
  
شود بايد پيوسته و يكنواخت باشـد و   دستگرد كه با دست گرفته مي  سطحي از ميله 4-9-9-2-2

  . شودبه وسيلة هيچ قطعه يا عنصري قطع ن
  
دستگرد بايد به سمت يك ديوار، حفاظ يا سطح تردد چرخيده يـا خـم      انتهاي ميله 4-9-9-2-3

راه امتداد داشته باشد، تا از ايجاد جراحـت يـا    يز مجاور پلكان يا شيبهاي دستگرد خ  شود يا تا ميله
دستگرد بـين     در جايي كه ميله. هاي دستگرد جلوگيري شود گير كردن اشياء يا لباس افراد به ميله

انتهـاي    هـاي ابتـدا و   متر به صـورت افقـي از لبـه    30/0خيزهاي مجاور پيوسته نيست، بايد حداقل 
ها، ميلـه دسـتگرد بايـد از سـمت پـايين       در پله. االترين پيشاني پله ادامه داشته باشدراه و از ب شيب

  .ترين پيشاني پله ادامه يابد شيب آن به اندازه عمق يك كف پله بعد از پائين
  
متـر باشـد،    ميلي 40تا  35بايد داراي قطر خارجي بين   ميله دستگرد با مقطع دايره 4-9-9-2-4

اگر . دستگرد را به اندازه معادل آن فراهم سازد  ميله بايد قابليت گرفتن ميله در غير اينصورت مقطع
متـر و   ميلي 160و حداكثر  100اي نيست، اندازه محيطي آن بايد حداقل  دستگرد دايره  مقطع ميله

متـر   ميلـي  5/2بايد با شعاع حداقل  رددستگي ميله ها لبه. متر باشد ميلي 57حداكثر اندازه قطر آن 
  .گرد شده باشند

  
متـر   ميلـي  40دستگرد و ديوار يا سطح ديگر بايد حداقل   فاصله آزاد ميان يك ميله 4-9-9-2-5

  . باشد
  
دستگرد و ديوار يا هر سطح ديگر مجاور آن بايد عاري از هر گونه جسم تيز يـا    ميله 4-9-9-2-6

  .برنده باشند
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  كاري رطوبتي بندي و عايق آب 4-9-10
  
. حفاظت در برابر بارش نزوالت جوي و رطوبت خاك الزامـي اسـت   ها ساختمان تمامدر  4-9-10-1
هـاي در تمـاس بـا     كـف ، )عـرض هـاي كـم  غيـر از بـالكن  (فضاهاي نيمه بـاز  ها،  ناهاي تخت، ايو بام

، ديوارهاي زيرزمين و سـاير ديوارهـاي در   در طبقات هاي بهداشتي كليه فضا هاي نمناك، كف زمين
هـاي  بـام  .بايد عايق رطوبتي شـوند  استخرها و منابع آب،و ديوار مين نمناك، بدنه و كف تماس با ز

، بايـد بـا روش   گيرند هاي موسمي قرار مي نانماهايي كه در معرض بوردار و قوسي و گنبدها و  شيب
  .باران حفاظت شوند مناسب در برابر نزوالت جوي و كج

  
شير برداشت آب تعبيه شود، كف فضا بايد عـايق  جا كه هرهاي داخلي بنا،  فضا تمامدر  4-9-10-2

سيفون و تمهيدات الزم ديگر براي دفع فاضالب، مطابق  شترگلويي يا رطوبتي شده و كفشوي داراي
  . ي ساختمان، پيش بيني شودبا ضوابط مبحث شانزدهم مقررات ملّ

  
يري از نفـوذ آب  هاي زيـرزمين، جهـت جلـوگ   ديوارهكاري عايقسطح كف و  محافظت 4-9-10-3

  . كشي، در ساختمان الزامي استهاي سطحي و زيرزميني و نشت آب  لوله
  
  ها ديواري و دودكششومينه، بخاري  4-9-11
  
ها از انواع سوخت گـاز، مـايع يـا جامـد اسـتفاده       هايي با مخزن باز كه در آنشومينه 4-9-11-1

دد، نمـي تواننـد بعنـوان تنهـا وسـيلة      گـر  مـي  شود و هواي مورد نيازشان از داخل فضا تامين  مي
هايي  شوند و نبايد گرمايش يك ساختمان يا بخشي از آن تنها به چنين شومينه حرارتي محسوب 

  .متكي باشد
  
ها از انواع سوخت گاز، مايع يا جامد اسـتفاده   هايي كه در آن  نصب و استفاده از شومينه 4-9-11-2

گردد، ضمن رعايت بندهاي مرتبط در مبحـث   مي ضا تامين شود و هواي مورد نيازشان از داخل ف مي
  . مترمربع مجاز نيست 12مقررات ملي ساختمان، در فضاهاي اقامت با مساحت كمتر از  17
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امكـان  وجـه   بـه هـيچ  بترتيبي باشد كه آن بايد مصرفي مصالح نوع ساخت دودكش و  4-9-11-3
  . هاي داخل ساختمان بوجود نيايد آن به فضار ها و نظاياتصالنشت گاز از بروز ترك و شكستگي و 

  
ها و الزامات  بايد محدوديت  و بخاري  در طراحي، ساخت، نصب و كاربرد هر نوع شومينه 4-9-11-4
   .شودمقررات ملّي ساختمان رعايت و هفدهم چهاردهم سوم، حث امب
  
 4-و داراي تصرف م 3 تا 1هاي گروه ساخت دودكش با مصالح بنائي تنها در ساختمان 4-9-11-5

مصـالح و وسـايل سـوختني    تـرين  نزديكمتر تا  3ها، رعايت فاصله در بام اين ساختمان. مجاز است
  .   الزامي است

  
  .  گرددهاي ساختمان مشخص ها بايد از مرحله اول در نقشهمحل جانمائي دودكش 4-9-11-6
  
  اير خطرات در برابر سوانح و سو امنيت جزئيات عمومي ايمني  4-9-12
  
و  8تــا  6گــروه  هــاي ســاختمان درآذرخـش   اسـتفاده از تجهيــزات حفاظــت در برابــر  4-9-12-1

هـا ضـروري باشـد، الزامـي      هاي ديگري كه به علت نوع كاربري و يا موقعيت قرارگيري آن ساختمان
  .باشد 6213-1ي ايران در مورد آذرخش، به شماره است، و بايد مطابق با استاندارد ملّ

  
موجـب   طراحي و ساخته شـود كـه در صـورت وقـوع زلزلـه      اي به گونهساختمان بايد  4-9-12-2

رعايت مقـررات   .پيشگيري گردد هابه آن از خسارت ونشود مجاور هاي  به ساختمان صدمه و خسارت
ــ  ششــممنـدرج در مبحــث   ـ مقـررات ملّ ويــژه در مــورد تعبيـة درز انقطــاع مــابين  ه ي ســاختمان، ب

  .مي استها، الزا ساختمان
  
اي  هـا بايـد بـه گونـه     سـاختمان  تمـام هاي  ها و مدخل زيرزمين بازشوها، درها و پنجره 4-9-12-3

  .كنندگان را فراهم نمايند طراحي و اجرا شوند كه امنيت ساكنان و استفاده
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متـداول بـه   مناسـب و  هـاي   هاي بازشو زيرزمين بايد بـا اتخـاذ شـيوه    مدخل و پنجره 4-9-12-4
بـه داخـل   هـاي سـطحي    بـاران و آب آب، از ورود جـانوران مـوذي،   حي و اجرا شود كه طرااي  گونه

  .شودجلوگيري 
  
عاليـم هشـداردهنده و    و نصـب هاي خروج ايمـن   تأمين راه ها ها و فضا تصرف در تمام 4-9-12-5

   .الزاميست ي ساختمانمباحث سوم و بيستم مقررات ملّمطابق ايمني 
  
عالوه بر هـدايت مـردم    كه دنشو تعبيهبايد طوري ها  در ساختمان منيا خروج هاي راه 4-9-12-6

و  نارساني به ساكن ياري خروج و ، درصورت وقوع زلزله نيز امكانسوزي آتشبه مكان امن در هنگام 
  .را فراهم نمايند كنندگان استفاده

 
دابير لحـاظ  تـ بايد  ، در انطباق با مبحث سوم مقررات،هادر طراحي و اجراي ساختمان 4-9-12-7

تحت هاي مقاوم در برابر حريق، محلآتش و جدا كننده شده در مبحث سوم، چون ايجاد ديوارهاي 
كـه  توانـاني  كـم و سـالمندان و  افراد داراي معلوليت در مسير خروج براي استقرار عنوان فضاي پناه، 

  .  امكان حركت در مسير خروج ندارند، در نظر گرفته شود
  
، مطابق الزامات زير، هاي امدادرساني از خارج ساختمان ها بايد راه ساختمان در طراحي 4-9-12-8

  .شود بيني  پيش براي انجام عمليات امداد و نجات در هنگام وقوع سوانحي چون حريق و زلزله
در حياط يـا معـابر   (هاي الزامي امدادرساني در فضاي باز مجاور ساختمان  ها از طريق جايگاه اين راه

جهت ورود و استقرار افـراد و  ) هاي مسكوني در تصرف(و بازشوي الزامي امدادرساني ) اورعمومي مج
  .شود وسايل امدادرسان تأمين مي

  
مسـيرهاي خـروج    شـدن  منتفـي هاي امدادرساني در ساختمان به منزلـة   تعبية راه 4-9-12-8-1

  . ي ساختمان نيستمندرج در مبحث سوم مقررات ملّالزامي 
  
اين مبحث بايد داراي حـداقل يـك    7تا  1 هاي ساختمان تصرف در گروهواحد  هر 4-9-12-8-2

بازشوي مجزا و مستقل امدادرساني در نما و مشرف بر جايگاه امدادرساني باشد كه بتـوان از طريـق   
متـر و ارتفـاع آن حـداقل     90/0عرض بازشوي امدادرسـاني حـداقل   . آن عمليات نجات را انجام داد
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هي است كه در زير هر بازشوي امدادرساني، بايد يك جايگـاه امـداد رسـاني در    بدي. متر است 30/1
  .نظر گرفته شود

  
دار باشـد، احـداث    اگر طبقه آخر داراي سقف شـيب  7تا  4هاي گروه  در ساختمان 4-9-12-8-3

دار، كـه حـول يكـي از محورهـاي      يك مهتابي يا بالكن حاوي بازشوي امداد رساني در سـقف شـيب  
  .متر ارتفاع باشد، الزامي است 30/1متر عرض و  90/0باز شود و داراي حداقل عمودي آن 

  
بايـد سـطحي آزاد در فضـاي بـاز      7تا  4هاي گروه  براي هر تصرف در ساختمان 4-9-12-8-4

از اين جايگاه براي استقرار افراد، وسـايل  . ساختمان بعنوان جايگاه امدادرساني درنظر گرفته شود
هـاي سـواره اصـلي شـهر      اين جايگاه بايد به دسترسي. شود رساني استفاده ميو خودروهاي امداد

هـاي امدادرسـاني الزامـي     دسترسي سواره بـه جايگـاه   7و  6هاي گروه  در ساختمان. متصل باشد
  .است

  
هـايي كـه    هـاي امدادرسـاني و تعبيـة كـاربري    هاي دائمي در جايگـاه  انجام فعاليت 4-9-12-8-5

  .، مجاز نيستشود موجب اشغال اين سطوح
  
متـر   00/3، جايگاه امدادرساني بايد حداقل به عرض 5و  4هاي گروه  در ساختمان 4-9-12-8-6

تـا  (متـر   50/0بـه ازاي افـزايش هـر طبقـه      7و  6هاي گـروه   در ساختمان. متر باشد 00/5و طول 
ـ  طـول جايگـاه امدادرسـاني مـي    . شـود  به اين عـرض افـزوده مـي   ) متر 00/5حداكثر  د بـا نظـر   توان
  .ها و ساير مراجع صدور پروانة ساختمان در تمام طول آن ضلع بنا امتداد يابد شهرداري

  
هاي شمالي، هرگاه جايگاه امداد رسـاني در   در پالك 6و  4هاي گروه  در ساختمان 4-9-12-8-7

اصـلي  حياط خلوت باشد، اين جايگاه بايد بدون مانع و گذر از واحد مسكوني، توسط راهي به حياط 
بـراي عبـور    6حداقل براي عبور افراد و تجهيزات الزم و در گروه  4اين معبر در گروه . متصل گردد

  .شود خودرو امداد رسان در نظر گرفته مي
  
از مرزهاي مجاور، در صورت لـزوم دسترسـي    7هاي گروه  حداقل فاصلة ساختمان 4-9-12-8-8

 50/1، به منظور عبـور افـراد،   5هاي گروه  اختمانمتر و در س 00/3ساختمان، بايد  اطرافسواره به 
  .متر باشد
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 و 6هـاي  هاي گروه در صورت قرارگيري فضاي تأسيسات و موتورخانه، در ساختمان 4-9-12-8-9
در نظرگرفتن امكان عبور وسايل سنگين امداد رسـاني در محاسـبة بـار     ،درزير مسير امدادرساني 7

  .الزامي است فضاها سقف آن
  
 شـوند،  هاي خروج و امدادرساني، كه در مواقع حريق و زلزله استفاده مـي  درها و پنجره 4-9-12-9

  ي ساختمان باشنددر انطباق با مبحث سوم مقررات ملّبايد از مصالح مقاوم و 
  
ها، بويژه در تصرف هاي مختلـف  به منظور حراست از جان و مال متصرفين ساختمان 4-9-12-10

  :الزامي استامنيت فضاها  تأمينت يك ساختمان، موارد زير جه
  
فاصله افقي بين نزديك ترين نقاط دو بازشو پنجره مجاور، واقع بر روي يك ديـوار   4-9-12-10-1

مسطح از دو تصرف مجزا، نبايد كمتر از يك و نيم متر باشد؛ مگـر آنكـه در سـاير مباحـث ضـوابط      
  . شودمحدودكننده تري تعيين 

  
ن نزديك ترين نقاط دو بازشوي پنجره مجاور از تصرف هاي مجـزا،  فاصله افقي بي 4-9-12-10-2

بـراي رعايـت   . متـر باشـد   2 درجه، بايد حداقل 90روي دو ديوار عمود برهم يا داراي زاويه كمتر از 
درجه يا كمتـر از دو سـاختمان مجـزاي     90مجاور با زاويه  فاصله افقي نزديك ترين نقاط دو پنجره

  .  ها را رعايت كندمتر فاصله پنجره از مرز پالكمجاور، هربنا بايد يك 
 

فاصله افقي بين نزديك ترين نقـاط بازشـو دو پنجـره از دو سـاختمان يـا تصـرف        4-9-12-10-3
 3متر باشـد، نبايـد كمتـر از     3/0مجزاي روي دو ديوار موازي، كه اندازه بزرگترين ضلع آن بيش از 

  . شودد كننده ديگر، توسط نرده و حصار محافظت متر باشد، مگر آنكه ضمن رعايت ضوابط محدو
 

اي كه قابل دستيابي از معابر عمومي باشند، بايـد ايمـن طراحـي    بازشوهاي پنجره 4-9-12-10-4
  . يا توسط نرده، حصار يا تدابير ديگر محافظت شوند, شده
 

هـا   تماننصب حفاظ بر روي نماي ساختمان بايد در انطباق با قانون تملـك سـاخ   4-9-12-10-5
  . ها نشود بوده و مانع امدادرساني از بيرون به ساكنين تصرف
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ها و واحدهاي تصرف بايد به نحوي تعبيه گردد كه امكان نظارت ورودي ساختمان 4-9-12-10-6
  . شودبر فضاي بيروني تأمين، و از پنهان شدن و مزاحمت افراد و حيوانات موذي جلوگيري 

 

) غيـره از طريق نصب نمايشگر تصويري و (براي امنيت بنا و ورودي  اتخاذ تدابيري 4-9-12-10-7
  . الزامي است 8تا  6هاي گروه در ساختمان

 

نصب زنجير پشت بند و چشـمي روي درهـاي ورودي تصـرف هـاي مسـكوني در       4-9-12-10-8
  . الزامي است 8تا  6ساختمان هاي گروه 

 

و تصرف هاي عمومي و مسكوني نبايـد قابـل   و پنجره در ساختمان ها  لوالهاي در 4-9-12-10-9
 .  دسترس از بيرون باشد

در درهاي دولنگه ورودي، چفت لنگه ثابت بايد توسط قفل اهرمي يا ابزار ديگر در  4-9-12-10-10
  .، به نحوي كه بازكردن آن از بيرون براحتي ميسر نباشدشودشرايط عادي تثبيت 

 
  جويي در مصرف انرژي  هحرارتي و صرفصوتي و كاري  عايق 4-9-13
  
كاري و نظارت بر انتشار صـوت  هاي مشمول اين مقررات رعايت عايقساختمان تمامدر  4-9-13-1

  .  در فضاهاي ساختمان در انطباق با مبحث هجدهم الزامي است
  
رعايت ضوابط مبحث نوزدهم مقررات ملي هاي مشمول اين مقررات ساختمان تمامدر  4-9-13-2

و ديگـر عناصـر سـاختماني    بنا حرارتي پوسته خارجي كاري  عايقوارد الزامي آن براي ساختمان و م
  . الزامي است

  
  ساختماندر تأسيسات  4-9-14
  
 كشـي بايد تجهيزات برقي و تأسيسات و لولـه  مقرراتهاي مشمول اين  ساختمان تمامدر  4-9-14-1

بـا مباحـث سـيزدهم، چهـاردهم،      هاي سطحي در انطبـاق  و آببرق، گاز و دفع فاضالب توزيع آب، 
  .ي ساختمان در نظر گرفته شودشانزدهم و هفدهم مقررات ملّ
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ها در ساختمان بايد بـه نحـوي در   هاي مشمول اين مقررات مسير لولهتمام ساختماندر  4-9-14-2
نظر گرفته شود كه امكان دسترسي به آنها در همه جا فراهم باشـد و اسـتقالل واحـدهاي سـاختماني     

هـاي خصوصـي سـاير واحـدهاي     هاي تأسيساتي يك واحد از بخشعبور لوله. االمكان حفظ گرددحتي
  .  ساختمان مجاز نيست

  
كـاري شـده و كـامالً مسـطح     هاي تأسيساتي بايد نـازك ها و شفقتسطوح داخلي كانال 4-9-14-3

  . باشد
  
مبحث شانزده مقررات ملي هاي مشمول اين مقررات بايد در انطباق با تمام ساختماندر  4-9-14-4

هاي مناسب تأسيساتي براي پيش بيني مسير ثانويه يا اضـطراري تخليـه آب بـاران و    ساختمان، شفت
  .  لوله كشي هواكش فاضالب و نظاير ان پيش بيني شود

  
  نگهداري و دفع زباله 4-9-15
  
اري و دفـع زبالـه بـه    هاي نگهد ها بايد محل ها با توجه به نياز تصرف ساختمان تمامدر  4-9-14-1

كننـدگان   بيني شود كه مشكالتي از نظر بهداشت و سالمتي بـراي سـاكنان و اسـتفاده    صورتي پيش
   .ها جلوگيري شود سازي حيوانات و حشرات موذي در اين محل ايجاد نگردد و از النه

  
، سـاختمان  سامانة دفع زباله از داخل طبقات، ايجاد 8تا  6هاي  گروه هاي در ساختمان 4-9-14-2

و بهداشت براي ) در هنگام جابجايي زباله(به نحوي كه مزاحمت و خطري از نظر بو، آلودگي صوتي 
رعايت ضـوابط مربـوط بـه تفكيـك زبالـه، در      . ايجاد نكند، ضروري است كنندگان ساكنان و استفاده

  .استها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان، ضروري  ها توسط شهرداري صورت الزامِ آن
  
  ساير تجهيزات ساختمان 4-9-16
  
ورودي سـاختمان   محـل  در ، نصب صـندوق پسـتي  8تا  4هاي  هاي گروه در ساختمان 4-9-16-1

  . الزامي است
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در به شرط رضايت سـاكنين و  تنها  ساختمان محوطة در حيوان خانگي  النه قراردادن 4-9-16-2
  :شرايط زير مجازست

  ،بالمانع باشد در محل مورد نظر ها آن طبق قوانين كشور، نگهداري -الف
  براي همسايگان مزاحمتي فراهم نكند،  -ب
مجزا از ساختمان و با مصالحي ايجاد شود كه بعنـوان يـك بخـش    عناصر يا فضاهايي به صورت  -پ

در اين محل دسترسي به آب بايد به طور دائم فراهم بـوده و  . اصلي از ساختمان محسوب نشود
   .شودايت مسائل بهداشتي رع

  .ها نبايد مستلزم عبور از فضاهاي اصلي واحدها باشد دسترسي به اين النه -ت
  
در داخـل بافـت    هايي كه نگهداري و پرورش برخـي حيوانـات   محلحومه شهرها و در  4-9-16-3

جـدا   اي گونـه  بـه  هاي اقامت سـاكنان  شود، محل نگهداري حيوانات بايد از فضا مجاز شمرده  شهري
نظر نحوة دسترسي و جزئيات تهويه، تاسيسات ساختمان و دفع فاضالب، منظر عمومي و  كه از شود

هاي معماري و ساختماني، در بهداشت و آسايش سـاكنان و همسـايگان اختاللـي پـيش      ساير جنبه
  .نيايد

  
  


