
  

 

  

  

 

 

مقررات و ضوابط معماری و شهرسازی دومبخش   
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   ساز و ساخت ضوابط: دوم بخش   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

     :  زمین در ساختمان استقرار محل

 وجـود ماننـد اسـتنثنايي موارد در باشد، زمین شمالي قسمت در بايد متعارف شرايط در ساختمان استقرار محل

 در مجـاور سـاختمانهـای اسـتقرار وضـعیت بـه توجـه بـا موضوع آن نظاير و زمین بودن غربي شرقي يا و درختـانقطور

 و غرب درشرق، بنا احداث نحوه(  14/8/52-ش/19304. )میگردد اتخاذ الزم تصمیم و مطرح شـورايمعماری

 :   ملك جنوب يا



  

 

  

  

 را مجـاز تـراكم تمـام نخواهـد مالـك يا نشود پر صددرصد مقدار به عللي به ساختماني در مجاز تراكم چنانچه

 مستقل واحد چند يا يك صورت به و غربي يا شرقي جنوبي، ضلع در را تراكم مابقي میتواند نمايد، بنا زمین درقسـمتشمالي

 :   كه اين بر مشروط نمايد، احداث يـكطبقه

 .  نباشد زمین كل درصد 40 از كمتر باقیمانده حیاط فضای -1

 زيـر تـا  كـف از ارتفاع) ننمايد تجاوز متر 5/3 از هیچوجه به بام دستانداز لبه تا كار پای از مذكور واحد ارتفاع -2

 (  نباشد 70/2 از سـقفبیشتر

 .  نگردد مربوطه پاركینگ يا حیاط به ماشین ورود از جلوگیری باعث گیرد قرار برگذر در موردنظر واحد چنانچه -3

 قـانون كـه غیـره و مطـب و مهندسـي دفتر نظیر مواردی استثناء به تجاری استفاده هرگونه موردنظر واحد از -4

 (  20/12/60-34337. )میباشد ممنوع است، نموده ذكر شـهرداريصريحا  

   مترمربع 120 از كمتر امالك زيرزمین در آشپزخانه و بهداشتي سرويسهای پیشبیني

 .  مترمربع 120 از كمتر امالك زمین در زيرزمین در آشپزخانه و بهداشتي سرويسهای بیني پیش

 حالت كه شرطي به مساحت، مترمربع 120 از كمتر زمینهای در زيرزمین، در آشپزخانه و بهداشتي سرويسهای پیشبیني

 صـورت بـه()1/3/62-7713/410. )اسـت بالمـانع( باشد مسكوني واحد يك بنا كل جمع)  باشد نداشته تفكیكي

 (  مسكوني يـكواحد

   

   

 :   شهرداری اجرايي طرحهای در واقع امالك باقیمانده   درخصوص اقدام نحوه

 متراژ كمي علت به گرديده، ابالغ امالك ادارهكل به كه شهرداری اجرايي طرحهای در واقع امالك از بعضي باقیمانده از چون

 همچنین و امالك گونه اين برای لذا نمیباشد، مناسب مسكوني، واحد ايجاد منظور به زيربنا% 60 ضابطه رعايت صورت در

 70 از كه صورتي در مینمايد، واگذار شهرداری به ضوابط طبق تسهیالت قبال در را گذر جزء مقدار كه امالكي باقیمانده



  

 

  

  

 و زمین موجود ابعاد و مجاور بناهای و ساختماني وضعیت جهت از ملك موقعیت به توجه با نباشد، بیشتر مترمربع

. گردد-مي صادر ساحتماني پروانه%  100تا% 60 از مجاورين حقوق مراعات و الضرر قاعده كامل رعايت با و محل موقعیت

(2137/430/3856- 14/2/61  ) 

 :   مترمربع 100 زير امالك در بنا احداث نحوه

 يك های زمین كه است نافذ مواردی در مترمربع يكصد از كمتر های زمین برای ساختماني پروانه صدور از ممانعت

 ولي آورد، وارد لطمه منطقه زيبايي به كوچك قطعات در ساختمان احداث و شده تفكیك بزرگ قطعات به اكثرا  منطقه

 بالمانع پالكها  قبیل اين برای پروانه صدور شده تفكیك كوچك قطعات به شهر از قسمتهايي  تفكیك، عرف، علت به اگر

 (  هـ.ش 2/9/55-287 جلسه صورت 1بند. )باشد مي

 :  میرساند اطالع به 3/9/55 مورخ هماهنگي شورای 287 جلسه صورت 1بند مفاد اجرای بر تأكید ضمن -

 و زيبايي به آنها همجوار كوچك قطعات در ساختمان احداث و بوده بزرگ تفكیك، قالب قطعات كه شهر از مناطقي در

 مترمربع صد يك از كمتر قطعات برای ساختماني پروانه صدور مناطق اين در لذا نمود، خواهد وارد لطمه شهر كالبدی بافت

 .   میگردد اعالم ممنوع» اصالحي برهای رعايت از پس ملك مانده باقي«

 اين برای پروانه صدور شده تفكیك كوچك قطعات به منطقه از محدودههايي تفكیك، عرف علت به كه مناطقي در: تبصره

 در بنا احداث نحوه(  27/8/81 -81014374/810. )است بالمانع منطقه معماری شورای نظر با امالك قبیل

 :   اصالحي دارای امالك

 در اصالحي از قبل سند مساحت و طول ٪60 رعايت با برخوردارند تعريضي طرحهای با كه امالكي در ساختمان احداث

 رعايت با ،درجه 45 زاويه تحت طول ٪60از بیش پیشآمدگي و میباشد بالمانع مجاز تراكم درحد و زمین باقیمانده

 -930/410. )است بالمانع شهرداری به گذر جزء مقدار  واگذاری به شرط( از اصالحي قبل) مساحت سند ٪60طول



  

 

  

  

  (64/1/27 

 :    تعريضي گذرهای بر  امالك  در اصالحي رعايت به نیاز عدم مصوبات لغو

 پرونده شماره به معماری و شهرسازی محترم معاونت 14/7/83 مورخ 83014265/80 شماره نامه  موضوع

  شماره جلسه صورت 2 بند و 30 شماره جلسه صورت 4 بند مصوبات لغو تقاضای درخصوص 14/7/83 مورخ 2582/114

 كه اصالحي دارای خیابانهای و كوچهها به مشرف ساختمانهای فوق مصوبات طبق اينكه به باتوجه و هماهنگي شورای 32

 اصالحي بر رعايت بدون میتوانند شرايطي تحت مینمايند.... و سقف تعويض يا و اشكوب اضافه پروانه صدور درخواست

 حاضر حال در آنها اعمال و بوده 1350 سال به مربوط مذكور صورتجلسات اينكه به نظر و نمايند ذاخ ساختماني پروانه

 وجود به قديمي بافتهای برای را اصالحي غیرقابل و پیچیده مشكالت شهرسازی و فني ترافیكي، مسايل ايجاد لحاظ به

 دبیرخانه طريق از مصوبه اين بندهای كلیه است بديهي. است شده فوقالذكر مصوبات لغو خواستار میآورد و آورده

 و مناطق های- شهرداری به كال  و منعكس جامع و تفصیلي طرح اورژينالهای روی و لزوم صورت در پنج ماده كمیسیون

  : مجاز پیشآمدگي حداكثر(  5.م.ك 374 جلسه صورت 10 بند. )شد خواهد ابالغ ذيربط ادارات

 عمود متر سانتي 150 میزان به گرفتهاند، قرار معابر تقاطع در كه ساختمانهايي پخ قسمت در مجاز پیشآمدگي حداكثر

  (1/6/51  -هـ.ش 94 جلسه صورت 5 بند. )میباشد پخ بر

 :   گذر مجاورت در درجه 45 پخ رعايت عدم و متر 2 عالوه به درصد 60 حد در بنا احداث نحوه

 مساحت و طول ٪60رعايت با برخوردارند، شبكه معابر احداثي يا و تعريضي طرحهای با كه امالكي در ساختمان احداث

 45 زاويه تحت طول ٪60   از بیش پیشآمدگي و بوده بالمانع مجاز تراكم حد در و زمین باقیمانده در اصالحي از قبل سند،

 از اصالحي مساحت ازاء به كه امالكي مالكین است بديهي. میباشد مجاز( اصالحي از قبل) مساحت ٪60 رعايت با درجه

 .   نمايند عمل جديد سند ابعاد رعايت با سند، اصالح از پس میبايست نمودهاند، دريافت غرامت شهرداری

 .  نیست الزامي میشوند، واقع گذر مجاور كه امالكي در درجه 45 پخ رعايت



  

 

  

  

 راه ارائه يا و پخ بدون بايد ترجیحا  ساختمان طراحي و بوده بنا محدوده احداث شده فوق محدوده تعريف است بديهي

 پخها تدريجي حذف(  14/12/64 -1824/420 و 3/4/64 - 13328/5643/420. )گیرد انجام ابتكاری حلهای

 :   شهری نماهای در

 كلیه تدريجي حذف شهری، منظر و سیما بهبود لزوم به باعنايت و 22/6/83 مورخ 12415/83/80 شماره بخشنامه پیرو

 34337 شماره بخشنامه 2 بند به توجه با گام اولین در. است گرفته قرار معاونت اين برنامه در شهری نماهای در ها پخ

 كه است دانسته مجاز ملك عرصه از قسمت هر در متر 5/3 ارتفاع به حداكثر را بنا احداث محل كه 20/12/60 مورخ

 ساختمان در پخ وجود است، نشده همكف طبقه در پخ رعايت به الزامي خصوص اين در و باشد مي همكف طبقه به مختص

 پخ اجرای به طبقه چند ساختمان احداث و نوسازی درخواست دارای مجاور امالك الزام مالك تواند نمي طبقه يك های

 .  باشد

 پخ رعايت به الزامي میباشد  طبقه يك صرفا   مجاور همسايه موجود ساختمان كه مواردی كلیه در رويه وحدت منظور به

 نمي مجاور نوسازی درخواست دارای های ساختمان در طبقه يك ساختمان مجاور قسمت در مجاز، طولي پیشروی در

 . باشد

 :   مساحت ٪60 رعايت لزوم(  28/9/86- 41478/86/80)

 نور و ديد ممانعت نظر از مشكالتي ملك بر تعداد به نسبت... و ٪70 و ٪60 میزان به ساختمان احداث كه اين به نظر

 گرديده مطرح متعددی شكايات درگذشته دلیل همین به و میآورد وجود به مجاور همسايگان برای ديگر مزاحمتهای و

 7 بند. )گردد بنا احداث درصد 60 درحد بايستي( بر 3 پالكهای و تجارتي حوزه استثنای به) موارد كلیه در گرديد مقرر است

 (  247 جلسه صورت

 :   درجه 45 پخ رعايت عدم



  

 

  

  

 مالكین از محضری رضايتنامه ارائه به مشروط درجه 45 پخ رعايت عدم ساختماني پروانه صدور هنگام در كه اين به نظر

 موجب به لذا نموده، ايجاد شهروندان و مناطق جهت را عديدهای معضالت عمل در موضوع اين و گرديده مجاور پالكهای

 همسايگان از محضری رضايت اخذ بر ناظر كه 27/5/73 -73010110/811 شماره دستورالعمل اول فراز بخشنامه اين

 مبني مذكور پايانیبخشنامه فراز است بديهي میگردد، اعالم بالاثر میباشد ساختمان صدور پروانه زماندر  پخ پر كردن برای

 811/م/370. )میگردد نشان خاطر باقیست، خود قوت به همچنان نمیباشد مجاورين نامه رضايت اخذ به نیازی كه اين بر

– 10/2/82  ) 

 :   ارتفاع از استفاده و اشغال سطح كاهش نحوه

- تراكم از تر مطلوب استفاده و بیشتر باز فضای ايجاد همچنین و ساختمانها طراحي در بیشتر تسهیالت ايجاد منظور به

 پرداخت بدون ارتفاع، در تفصیلي طرحهای مجاز تراكم از استفاده اشغال، سطح كاهش صورت در مجاز ساختماني های

  مجاز سطح حداكثر با زيرزمین احداث ضمنا . است بالمانع بیشتر و متر 12 خیابانهای بر ارتفاع ازدياد از ناشي عوارض

 .  بود خواهد بالمانع عمومي و مشاع فضاهای و انباری تاسیسات پاركینگ تامین منظور به( فعلي عمل مالك)

 مساحت چنانچه میگیرند، قرار متر 12 از بیشتر عرض با معابر تعريض معرض در كه امالكي مورد در فوق تسهیالت اعمال

  - 2136/114 و 21/2/74 -1823/114. )است بالمانع نیز باشد ملك كل مساحت ٪60كمتراز آنها مانده باقي

  (74/4/5 

 :   ارتفاع افزايش با اشغال سطح تقلیل

 با چون مینمايند، احداث مجاز حد از كمتر سطحي در را ساختمان بیشتر طبقات از استفاده برای مالكین كه مواردی در

 افزايش با موافقت اساسا  و نمايند منظور ساكنین استفاده برای بیشتری آزاد فضای بايد الزاما  طبقات تعداد افزايش

 مانند مجاز غیر استفادههای مجاز حد بر مازاد باز فضای از نمیتوان بوده، بیشتر باز فضای پیشبیني بعلت طبقات تعداد



  

 

  

  

 شده اصالح هـ.ش 7 بند 183 و هـ.ش 4 بند 166 صورتجلسه  طبق بند اين. )نمود غیره و پاركینگ محل به اختصاص

 :   درصد 120 تراكم در مجاز طبقه و ارتفاع(  29/3/53 -هـ.ش 178 جلسه صورت 6 بند( )است

 ساير رعايت ضمن زيرزمین و پیلوت روی دوطبقه يا و زيرزمین روی مسكوني بنای طبقه سه احداث ٪120 تراكم با اراضي در

 (   10/10/64 -ش/18568. )میباشد بالمانع مقررات و ضوابط

   

 :   تفصیلي طرح تراكم از تر بیش موجود بنای  امالك نوسازی

 ضوابط طبق موجود بنای كه مواردی در گرديد مقرر 15/10/71 مورخ پنج ماده كمیسیون 218 جلسه صورت 2 بند براساس

 ساختماني پروانه دارند، نوسازی و تخريب قصد مالكین كه درصورتي موارد گونه اين در گرديده احداث جاری مقررات و

 ساير رعايت و( جديد پروانه صدور زمان) مجاز اشغال سطح با( كار پايان يا پروانه با منطبق) موجود بنای تراكم براساس

 پروانه تجديد يا و تمديد هنگام در معماری و شهرسازی عالي شورای مصوبه 9 بند براساس. گردد صادر مقررات و ضوابط

 مصوبه ضوابط صرفا . باشد نشده شروع آنها در ساختماني عملیات پروانه اعتبار مدت در كه پالكهايي جهت ساختماني

 .  بود خواهد عمل مالك

 كمیسیون 218 شماره جلسه صورت 2 بند مصوبه كماكان و نگرديد مشاهده مغايرتي و مطرح كمیسیون در موضوع لذا

 .  میباشد الزماالجراء و عمل مالك پنج ماده

 تراكم حد تا آيد عمل به تجارتي استفاده آن تمام يا و قسمتي در كه اين از اعم موجود ساختمان تجديد -1

 تراكم از كمتر موجود ساختمان تراكم اگر ولي میباشد امكانپذير تفصیلي طرح در شده پیشبیني مجاز ساختماني

 .  است مقدور موجود ساختمان حد همان در بنا تجديد اجازه صدور باشد، تفصیلي طرح پیشنهادی ساختماني



  

 

  

  

 وجود درصورت و نیست امكانپذير جديد ساختمان احداث نباشد، موجود ساختماني ملك مانده باقي در اگر -2

 بالمانع مربوطه تفصیلي طرح مجاز تراكم تا حداكثر و ساختمان حالیه وضعیت و تراكم حد در تجديدبنا قديمي، ساختمان

 .   است

 غیر و تجارتي از اعم است، موجود آنچه جز به شده، درخواست آن موجود مغازههای ساختمان تجديد كه پالكي در -3

 و تخريب را مغازهها مالك كه آن مگر نمیباشد مجاز ارتفاع در چه و سطح در چه اضافات هرگونه ايجاد اجازه صدور آن،

 شورای 15/9/51 -8/51 شماره جلسه صورت. )نمايد ساختمان احداث به اقدام مربوطه تفصیلي نقشه ضوابط مطابق

 (   شهرتهران عالي

 :   بنا احداث نحوه و شیبدار زمینهای

 .  شود عمل زير ترتیب دو از يكي به بايد قرارداد، درصد، بیست حدود زياد، شیب در كه زمینهايي برای

 -ب.  شود احداث ترتیب همین به مجاز درحد مسكوني واحدهای و بندی تراس زمین طبیعي شیب گرفتن درنظر با -الف

 هماهنگي،تراكم و زيبايي حفظ ضمن و نیايد وارد زمین لطمه طبیعي شیب به كه نمايد قبولي ارائه قابل طرح مالك

 :   شیبدار اراضي در زيرزمین، تعريف(  8/10/55  -هـ.ش 292 جلسه صورت 2 بند. )شود رعايت نیز مجاز

 كف طراز از تر پايین آن ارتفاع از نیمي از بیشتر كه است ساختمان از طبقهای شهرسازی مقررات و ضوابط نظر از زيرزمین

 .  نباشد باالتر اصلي گذر يا گذر، كف از متر 20/1 حداكثر( همكف طبقه كف) آن سقف باالی ارتفاع و گذر

 فرعي گذر به نسبت يا و حیاط از زمین طبیعي شیب علت به ولي بوده فوق شرايط دارای كه زيرزمینهايي ترتیب بدين

  160734/811. )نمیگردد محسوب خالف باشد مجاز آن استفاده نوع و داشته مجاز حد از بیشتر نورگیری حیاط به مشرف

  (68/10/18 - 



  

 

  

  

 :   مجزا ساختمانهای احداث عدم

 احداث اجازه شده تفكیك قطعات به مجددا  زمینها اين كه بوده اين تفكیكي قطعات مساحت حداقل تعیین از هدف

 .  نباشد تفكیك قابل آن زمین بعدا  كه آپارتمان صورت به مگر نگردد، صادر مجزا ساختمانهای

 جلسه صورت 3 بند. )میباشد مرعي نیز هستند تفكیك قابل مقررات طبق كه قطعاتي مورد در ضوابط همین

 (  7/7/55  -هـ.ش279

 :   تجاری واحد دارای امالك در بنا احداث نحوه

 احداث تقاضای مالك و موجود مغازهای گرفته قرار مسكوني اراضي از استفاده حوزه در كه پالكي در اگر: گرديد مقرر

 كه صورتي در وی درخواست انجام باشد، داشته موجود مغازههای حفظ با ساختمان باز فضای در مسكوني ساختمان

 شود، محاسبه تراكم درصد جزء مغازه زيربنای مساحت زيربنای مساحت بعالوه و نشود ايجاد مغازه در تغییری هیچگونه

 (   22/3/81 - هـ.ش 84 جلسه صورت 7بند. )است بالمانع

 :   تراكم در ساختمان اطالعات و انتظار سرسرای  احتساب عدم

 زيربنای سطح ساختمان، اطالعات و انتظار سرسرای و مناسب ورودی به آپارتماني مسكوني مجتمعهای نیاز به باتوجه 

 محاسبه ساختمان زيربنای جزء صرفا  و نگرديده منظور تراكم در میگردد، منظور همكف طبقه در كه فوقالذكر فضاهای

- 73018271/80. )بود خواهد تفكیك غیرقابل بوده و ساختمان مشاعات جزء موارد مذكور است بديهي. میگردد

 :   تراكم جزء سطوح(  24/9/73

 جز يابد اختصاص( غیره و تجارتي مسكوني،) منطقه مجاز استفاده به اگر آن روی و زيرزمین از اعم ساختمان سطوح تمام

 جز را آن نمیتوان است پايینتر زمین طبیعي شیب يا و معبر كف از زيرزمین از نیمي كه آن غیر به شود محسوب تراكم

 . شود منظور تاسیسات يا و پاركینگ طبقات، انبار استفاده برای زيرزمین پروانه در كه آن مگر ننمود محسوب تراكم



  

 

  

  

 (  1/8/55 - هـ.ش 283 جلسه صورت 1 بند)

 :   عمومي فضاهای بهبود و شهروندان به تسهیالت ارائه

 ساختمانهای در عمومي فضاهای بهبود و شهروندان برای تسهیالت راستای در و شهری ساز و ساخت كیفي ارتقاء منظور به

 ، ابالغ تاريخ از تا اعالم رويه وحدت ايجاد جهت، زير موارد پنج ماده كمیسیون 360 صورتجلسه 10 بند پیرو و مسكوني

 .    گیرد قرار عمل مورد

 حداكثر) نگهباني ،اطاق ها بچه بازی( البي) ورودی هال نیاز، مورد پاركینگ وتامین استفاده جهت پیلوت احداث -1

 مساحت به) بیشتر و واحدی شش های مجتمع در مديره هیئت جلسات برای محلي و(  مربع متر دوازده بمساحت

 مساحت به حداكثر) تاسیسات و موتورخانه احداث زيرزمین احداث عدم صورت در و است بالمانع( مربع متر 30 حداكثر

 .    باشد مي مجاز( مربع متر 6 حداكثر مساحت به يك هر مسكوني واحدهای تعداد به) انباری و(  مربع متر سي

 بهداشتي، سرويس انباری، تاسیسات، و موتورخانه ركینگ،پا استفاده جهت ها، زيرزمین يا زيرزمین احداث -2

 .    است بالمانع مربع متر 40 مساحت به حداكثر بیشتر و واحدی شش های مجتمع جهت سرايداری

 بر منطبق مساحت و ابعاد با) نورگیرها و( البي) ورودی هال آسانسور، پله، راه راهرو، قبیل از مشاعات كلیه -3

 مالك تراكم درصد ده حد در حداكثر) ستونها و ديوارها ضخامت ،(ساكنین استفاده جهت منحصرأ) ورزشي، فضای( ضوابط

 .   گردد نمي محسوب مبنا تراكم و مفید زيربنای جزء( عمل

 و زيرزمین روی طبقه سه حداكثر( كمتر و% 120) پايه در تراكم بنا احداث فوق از تسهیالت استفاده امكان جهت -4

 مورخ 329 صورتجلسه جايگزين اصالحي مصوبه مشمول امالك صرفا % )180 تراكم در و زيرزمین، و پیلوت روی طبقه ياسه

 .    است بالمانع زيرزمین و پیلوت روی طبقه چهار يا و زيرزمین روی طبقه چهار( معماری و شهرسازی شورايعالي 18/1/82

 18/2/69 مورخ 8352/10 شماره بخشنامه مفاد طبق زيربنا عوارض ،مشمول 2و1 بندهای در مندرج مستحدثات -5

 .    گیرد نمي تعلق آنها به ديگری عوارض و بوده



  

 

  

  

 بخشنامه طي كه ساختمان ملي مقررات پانزدهم و سوم مبحث اساس بر آسانسور و پله،راهرو راه ابعاد رعايت -6

 .    است الزامي است گرديده ابالغ  21/12/76 مورخ 76020165/80 و  11/6/81 مورخ 81009501/80 شماره های

 .   است الزامي مسكوني طبقات كلیه در سند طبق قطعه مساحت% 60 حداكثر ، اشغال سطح رعايت -7

 – 82011913/80.) گردد مي اعالم ملغي بخشنامه اين مفاد مغاير دستورالعملهای و ها بخشنامه كلیه -8

 شده اصالح 9/10/86 مورخ تهران شهر اسالمي شورای ششم و شصت جلسه مصوبه به توجه با 5 بند) و( 13/7/82

 :   ساختمانها داخلي وضعیت.(  است

 كم دست مسكوني اتاق هر سطح و بوده آزاد هوای و كافي مستقیم نور دارای بايد سكونت قابل هایاتاق كلیه -1

 پنجرههای سطح -2  نباشد مترمكعب 5/22 از كمتر حال هیچ در اتاق حجم كه اين بر مشروط باشد، مترمربع 5/7

 .  باشد آن سطح هشتم يك مساوی كم دست بايد مسكوني اتاق هر

 سقف زير تا كف از ديگر اشكوبهای ارتفاع و بوده متر سه كم دست سقف زير تا كف از اول اشكوب ارتفاع -3

  از نبايد

 .  باشد كمتر متر 80/2

 .  بود نخواهد ماده اين شامل گاراژ ارتفاع – تبصره

 .  باشد شده عايقسازی رطوبت مقابل در كلي طور به بايد زيرزمین و ساختمان مسكوني قسمتهای -4

 بهداشت وسائل لحاظ از و گرفته هوا و نور خارج از مستقیما   بايد ساختمان داخل در بهداشتي سرويس و گرمابه -5

 مستقل هركدام بايد گرمابه هواكش يا بهداشتي سرويس هر هواكش عالوه به باشد كامل هواكش و سیفون قبیل از

 .  باشد

 .  بود خواهد زير طريق به دوش و گرمابه و بهداشتي سرويس ابعاد حداقل -6

 .  متر 30/2 ارتفاع متر 1×  20/1 سرويس بهداشتي سطح -الف



  

 

  

  

 .  متر 30/2 ارتفاع متر 2× 5/1 گرمابه سطح -ب

 .  متر 30/2 ارتفاع متر 1×  20/1 دوش سطح -ج

 .  شد خواهد منظور جداگانه و  نبوده گرمابه جزء سربینه اندازه – تبصره

 كف در آب و بوده وشو شست قابل كه باشد شده عايق و فرش طوری بايد بهداشتي سرويس و گرمابه سقف -7

 .  نماند باقي آنها

 و ظرفشويي محل و پاشیر باشد وشو شست قابل و عايق آن كف و بوده كافي هوای و نور دارای بايد آشپزخانه -8

 .  باشند سیفون دارای بايد فاضالب لولههای كلیه

 سرويس چاه بايد بهعالوه و مستقل هواكش دارای بايد آشپزخانه و گرمابه و بهداشتي سرويس چاههای -9

 .  باشد مستقل آشپزخانه چاه از گرمابه و بهداشتي

 بامهای مورد در و باشد باالتر بام روی از سانتیمتر 70 كم دست و شده ساخته بنايي مصالح با بايد دودكش -10

 از كمتر ساختمان نمای از نبايد نیز دودكش فاصله باشد پايینتر شیرواني فوقاني تیغه از نبايد دودكش سر شیرواني

 .  باشد يكمتر

 .  باشند مربوط يكديگر به نبايد ساختمان يك دودكشهای از كدام هیچ -11

 درجه 60 كم دست افق سطح با نیز آن زاويه و بوده سانتیمتر 20×  20 كم دست بايد دودكش هر داخل مقطع -12

 .  باشد

 .  باشد داشته فاصله سانتیمتر 25 ساختمان چوبي تیرهای از كم دست بايد دودكش هر -13

 .  باشد مستقیم هوای دارای و روشن كفايت حد به بايد راهروها و پلكان محل و سرسرا -14

 هفت و بیست كم دست بايد پله هر عرض و نمايد تجاوز سانتیمتر 20 از نبايد ساختمان اصلي پلههای ارتفاع -15

 .  باشد متر يك كم دست آن طول و سانتیمتر



  

 

  

  

 .  باشد كمتر متر 20/2 از نبايد سقف زير تا پله هر كف ارتفاع -16

 .  باشد متر يك كم دست بايد ساختمان هر اصلي پلههای پاگرد عرض -17

 جان ارتفاع گردند، محافظت نرده يا پناه جان وسیله به پرتگاه میدهند بايد تشكیل كه ساختمان قسمتهای كلیه - 18

 .  باشد كمتر سانتیمتر 80 از نبايد نامبرده نرده پناهیا

 آنها در آزاد هوای همیشه كه شود ساخته طوری بايد است شدني فاسد خواربار فروش مخصوص كه مغازههايي -19

 .  نمايد گردش

 آن كف در آب و بوده شستوشو  قابل كه باشد شده عايقسازی و فرش طوری بايد فروشي خواربار مغازههای كف -20

 .  باشد مربوط چاهي به سیفون وسیله به و نماند باقي

 .  بود خواهد 19 شماره شرايط مشمول نیز خواربارفروشي مغازههای انبارهای كلیه -21

 ديوارهای همچنین شده گفته 20 و 19 شمارههای در كه آنچه بر عالوه بايد گوشتفروشي مغازههای داخلي ديوارهای -22

 مسكوني اتاق هر فاصله. باشد پوشیده زمین كف از متر 5/2 ارتفاع تا بهم چسب كاشیهای وسیله به مغازهها اين انبار

 از حال هیچ در نامبرده ديد طول براينكه مشروط متر دو پهنای و ساختمان ارتفاع با باشد مساوی الاقل مقابل ديوار تا

 .  بود خواهد متر دو الاقل مقابل ديوار تا ساختمان ديگر نمای فاصله نباشد كمتر متر ده

 استفاده برای بهداشتي سرويس يك مغازه باب ده هر برای باال به مغازه باب دو از كه هستند موظف مالكین -23

 .  بسازند مستأجرين

 .  بسازند بهداشتي سرويس يك مغازه باب ده هر برای مشتركا  میتوانند هم مجاور مغازه باب چند هر مالكین – تبصره

 :   پله راه و خلوت حیاط به مربوط تسهیالت

 از بیشتر وری بهره و امالك در احداثي بنای استفاده قابل و مفید سطح افزايش و مراجعین امور در تسهیل جهت

 .  است عمل مالك ذيل مقررات میباشد مسكوني صورت به صرفا  كه احداثي ساختمانهای



  

 

  

  

 و خلوت حیاط سطوح و پله راه سطوح محاسبه عدم بر مبني 15/4/67 مورخ 10232/10 شماره بخشنامه 2 و 1 بندهای)

 لم كان و لغو مسكوني ساختمانهای در( مترمربع 330 از كمتر مساحت با پالكهای در) ديوارها مساحت ٪10 همچنین

 .  میگردد اعالم يكن



  از                    

 

  

  

 مساحت ٪6 اتاقهای اصلي بیش نورگیری مساحت زمین و ٪3 آشپزخانه بیش از نورگیری ضوابط مربوط به بديهي است

.( نمیگردند محاسبه تراكم جزء كماكان مقرر، ابعاد از برخوردار و بیشتر و مترمربع 25 مساحت با خلوتها حیاط كال   و زمین

(810010162/80- 30/5/81  ) 

 احداث زيرزمین كه درصورتي و است بالمانع پاركینگ جهت استفاده شرط به متر 40/2 تا پیلوت شده تمام ارتفاع -3 بند

 .  است بالمانع باشد، گذر از پايینتر متر سانتي 60 تا فونداسیون سطح اينكه شرط به متر 60/2 تا اولیه ارتفاع نگردد

 40/2 تا پیلوت شده تمام ارتفاع شود، صادر تواما  زيرزمین و پیلوت احداث جهت ساختماني، پروانه كه صورتي در -4 بند

 تا پروانه براساس استفاده شرط به زيرزمین اولیه ارتفاع لزوم مورد لولهكشیهای جهت به حالت اين در و بوده بالمانع متر

 .  است بالمانع متر 60/2 شده تمام ارتفاع و متر 3

 :   تبصره

 .  است بالمانع متر 3 تا زيرزمین در تاسیسات اتاق شده تمام ارتفاع

 محور تا محور) متر 5 مانوراصلي با متر 50/4 حداقل اتومبیل دو پارك جهت ستونها داخل به داخل فاصله -5 بند

 .  است بالمانع( ستون

 بودن دارا صورت در مترمربع 40 مساحت به( تفكیك غیرقابل و مشاع صورت به) سرايداری جهت بنا احداث -6 بند

 واحد 6 آن مسكوني واحدهای تعداد كه ساختمانهائي در تراكم در احتساب بدون و زيرزمین در فقط بهداشتي شرايط

 .  است بالمانع میباشد بیشتر

 جهت معكوس شیب ايجاد شد خواهد احداث تواما  زيرزمین و پیلوت كه پالكهائي در زيرزمین نور تعبیه منظور به -7 بند

 (  5.م.ك 200 صورتجلسه  يك بند و 15/4/67  -10232/10. )میباشد بالمانع( سانتیمتر 90) مجاز حد تا زيرزمین نورگیری

   

   



  

 

  

  

 :   خلوتها حیاط ضوابط

 بیني پیش غیره و خواب نهارخوری، نشیمن، مانند ساختمان، اصلي اتاقهای نور تأمین برای كه خلوتهايي حیاط -1

 مترمربع 200 از كمتر های زمین برای و بوده عرض متر 3 حداقل با مترمربع 12 مساحت حداقل دارای بايستي مي گردد، مي

 .  است كافي زمین مساحت% 6

 با شود مي بیني پیش مترمربع 6 از بیشتر مساحت به انبار، يا و آشپزخانه نور تامین برای كه خلوتهايي  حیاط -2

 .  است كافي زمین مساحت% 3 مترمربع 200 از كمتر زمینهای  برای و بوده متر 2 عرض حداقل

   طبقه 5 ارتفاع با معمولي هایساختمان   برای آمده، فوق در كه هايي خلوت حیاط ابعاد و مساحت -3

 .  میباشد

 زمین برای بود، خواهد متر 3 الزم عرض حداقل ،شمالي پالكهای  شمال در خلوت حیاط بیني پیش صورت در -4

 .  باشد مي متر 2 عرض حداقل مترمربع، 200 از كمتر های

 آن پنجره فاصله گیرند، مي نور خلوت حیاط يك از مستقل، مسكوني واحد دو از اصلي های اتاق كه مواردی در -5

 .  باشد متر 6 از كمتر نبايد هم، از ها

 مي نور خلوت حیاط يك از ها آن آشپزخانه يا و مستقل مسكوني واحد دو از اتاق و آشپزخانه كه مواردی در -6

 .  باشد متر 4 از كمتر نبايستي هم از ها آن مقابل های پنجره فاصله گیرند،

 طبقه 6 از بیش ساختمانهای  جهت و بوده عمل مالك كف از طبقه 6 تا ساختمانهای  جهت 6 و 5 بند مفاد -7

 . باشد منطقه معماری شورای قبول مورد كه نحوی به شده، پیشبیني  منطقي صورت به ها،اتاق  نورگیری بايستي

 (  1367سال ضوابط كتابچه)

 :   مسكوني های ساختمان در خلوت حیاط و پله راه سطوح محاسبه
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 حیاط سطوح و راهپله  سطوح محاسبه عدم بر مبني 1/4/67 مورخ 10232/10 شماره بخشنامه 2 و1بندهای بدينوسیله

 لغو مسكوني های ساختمان در( مترمربع 330 از كمتر مساحت با های پالك در) ديوارها مساحت% 10 همچنین و خلوت

 .  گردد مي اعالم يكن لم كان و

 مساحت% 6 های اصلي بیش اطالق و نورگیری مساحت زمین% 3 از بیش آشپزخانه نورگیری ضوابط مربوط به بديهي است

 نمي محاسبه تراكم جزء كماكان مقرر، ابعاد از برخوردار و بیشتر و مترمربع 25 مساحت با ها خلوت حیاط كال  و زمین

 .  گردند

 در همچنان گذشته مقررات و ضوابط گرديده، صادر بخشنامه اين ابالغ از قبل كه ساختماني پروانههای  است ذكر شايان

 .  است عمل مالك ها آن مورد

(81008862/80 - 30/5/81)  

 :   نورگیرها زيربنای محاسبه

 رعايت و( 13/7/82-82011913/80) بخشنامه 4 بند مفاد رعايت صورت در باشند، دارا را ذيل شرايط كه نورگیرهايي

 .  گردند نمي محسوب زيربنا جزء مسكوني، واحدهای در نورگیرها تعبیه به مربوط مقررات و ضوابط ساير

 .  متر 3 عرض حداقل با مترمربع، 12 مساحت با پذيرايي و خواب اتاق مانند اصلي های اتاق نورگیر -1

 .  متر 2 عرض حداقل با مترمربع، 6 مساحت با آشپزخانه نورگیر -2-1

 .  متر 2 عرض حداقل با مترمربع، 200 از كمتر مساحت با شمالي های پالك در سراسری نورگیر -3-1

 مساحت كه آشپزخانه نورگیر همچنین و زمین مساحت% 6 از بیشتر آن مساحت كه اصلي های اتاق نورگیر است بديهي

(  5/11/82 – 82019705/80. )گردد نمي محسوب زيربنا جزء كماكان نیز باشد بیشتر زمین مساحت% 3 از آن

 :   ساختمان طولي پیشروی در رويه وحدت



  

 

  

  

   طولي پیشروی: الف

 مجاز اصالحي، از قبل زمین طول درصد 60 تهران شهر محدوده در واقع امالك در ساختمان، طولي پیشروی میزان -1

 .  باشد مي

 2 میزان به حداكثر ساختمان طولي پیشروی طراحي كیفي ارتقاء و مجاور های ساختمان با هماهنگي منظور به -2

 .  باشد مي بالمانع مجاز، طول% 60 بر مازاد متر

 الزامي و نیز تقاضا مورد ملك اجرای پخ در باشد، شده رعايت درجه 45 پخ مجاور، ساختمان در كه صورتي در -1 تبصره

 و مالكین توافق به مشروط هم، مجاور امالك موجود های پخ حذف ضمن در. باشد نمي ضروری پخ رعايت موارد درساير

 .  میباشد  بالمانع فني مسائل رعايت با همزمان، صورت به الزم مجوزهای اخذ

 شكل از زمین كه مواردی در شهرسازی، و معماری اصول و شهری منظر رعايت و همسايگي حقوق به باتوجه  -2 تبصره

 .  گردد تصمیم اتخاذ و مطرح منطقه معماری شورای در موضوع باشد، نمي برخوردار منظمي

 از قبل زمین مساحت درصد 60 كه است مقدور شرطي به آن تبصرههای   و 2 بند براساس بنا احداث -3

 .  شود رعايت اصالحي

 باشد، كمتر و مترمربع 200 اصالحي بر رعايت از پس ها آن مساحت كه امالكي و اراضي برای 3 بند مفاد رعايت -4

 .  نیست الزامي

 200 از بیش تجیمع، از حاصل مساحت و شده تجمیع يكديگر با مترمربع 200 از كمتر امالك و اراضي اگر – تبصره

 .  باشد مي برخوردار 4 بند در مندرج مزايای از باشد، مترمربع

 .  باشند مي مستثني فوقالذكر،  بندهای شمول از موردی مصوبات دارای مسكوني های مجموعه و ها شهرك -5

   نورگیرها: ب
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 نورگیر قبول قابل مساحت حداقل ،(اصالحي رعايت از پس) مترمربع 200 از بیشتر عرصه مساحت با امالك در -1

 .  میگردد  تعیین متر 2 عرض حداقل با مترمربع 6 آشپزخانه جهت و متر 3 عرض حداقل با مترمربع 12 اصلي اتاقهای جهت

  نورگیر قبول قابل مساحت حداقل( اصالحي رعايت از پس) مترمربع 200 از كمتر عرصه مساحت با امالك در -2

 با( اصالحي رعايت از پس) عرصه مساحت% 3 آشپزخانه جهت و( اصالحي رعايت از پس) عرصه مساحت% 6 اصلي اتاقهای

 .  گردد مي تعیین مجاور پالك از متر 2 فاصله حداقل

 اصول از و الزامي اجراء در ها آن رعايت كه بوده بهداشتي نورگیر حداقل فوقالذكر،  نورگیرهای مساحت و ابعاد – تبصره

 .  گردد مي تلقي شهرسازی اساسي

  فاصله پنجره گیرند حیاط خلوت نور مي يك از مسكوني مستقل، واحد دو از اتاقهای اصلي  كه در مواردی -3

 هم، آنها

 آشپزخانهو مقررات  ياوابط  و مستقلض مسكوني واحد دو از اتاق و آشپزخانه كه مواردی در و باشد متر 6 از كمتر نبايد

 .  باشد متر 4 از كمتر نبايستي هم از ها آن مقابل پنجرههای  فاصله میگیرند،  نور خلوت حیاط يكسازي از  ساختمانها آن

 .  باشد مي مالك مسكوني طبقه 5 تا حداكثر ساختمانهای   جهت صرفا   دستورالعمل اين -4

 مي اعالم ملغي ها، ساختمان در نورگیر احداث و طولي پیشروی به مربوط بخشنامههای  ساير دستورالعمل اين ابالغ با

 :   ها بالكن ضوابط(  22/6/83-83012415/80. )گردد

 .  باشد نمي مقدور متر 12 از كمتر گذرهای در بالكن و آمدگي پیش احداث -1



  

 

  

  

 به باال به متر 2 0خیابان برای و متر سانتي 80 عمق به متر 20 تا متر 12 های خیابان در آمدگي پیش احداث -2

 .  باشد مي مجاز متر سانتي 120 عرض

 مربوطه ضوابط مطابق آن سطح و باشد كمتر متر 5/3 از نبايد رو، پیاده كف به نسبت پیشآمدگي  ارتفاع -3

 .  شد خواهد محسوب تراكم جزء

 به حداكثر درجه، 45 زاويه داخل در و مجاز طول% 60 از خارج در طبقات، و همكف در ساختمان آمدگي پیش -4

 .(  است الزامي مساحت% 60 رعايت) است بالمانع متر 2 میزان

  رعايت شرط به و پخ بر عمود متر 5/1 حداكثر میزان به مالكیت، سند محدوده در دوگذر پخ روی آمدگي پیش -5

 .  است بالمانع رو پیاده كف از ارتفاع متر 5/3

 :  است زير قرار به باز فضای داخل در ها پیشآمدگي   تراكم و زيربنا محاسبه طريقه -6

 .  نمیگردد  محسوب زيربنا جزء گیر، باران عنوان به ساختمان، سقف آخرين آمدگي پیش -الف

 زيربنا جزء آن مساحت دوم يك باشد، باز آن طرف سه چنانچه متر، 3 عمق تا مسقف، های تراس و ها بالكن -ب

 .  گردد مي محسوب زيربنا تماما   متر 3 عمق بر مازاد است بديهي گردد، مي محسوب

 .  میگردد   محاسبه زيربنا جزء آن مساحت دوسوم باشد، بسته طرف سه پیشآمدگي   كه صورتي در -ج

 تجاوز معبر به و پالك حدود اين كه از بر مشروط داخل پالك در( باز و بسته از اعم) مجاز حد در بالكن بیني پیش -7

    است نشودبالمانع

 :  مسكوني تراكمهای

 موافقت و است آمده عمل به تجديدنظر ذيل شرح به تهران شهر تفصیلي و جامع طرح مسكوني ساختماني تراكمهای در

 .  است شده تحصیل آن به نسبت 27/12/63 مورخ 8786/1 شماره به شهرسازی و مسكن وزارت
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 ساله 5 محدوده داخل در شمال سمت به آزادی و انقالب خیابانهای محور از سهگانه گذربندی 2و 1 مناطق در -1

 مالك% 180 ساختماني تراكم شده پیشبیني تفصیلي و جامع طرح در كه باال به درصد 200 تراكمهای جای به شهری، خدمات

 جمعیت تراكم علت به میباشد، باال به و درصد 200 تراكم دارای كه ساله 5 محدوده قسمتهای ساير در و بود خواهد عمل

 .  است عمل مالك درصد 120 ساختماني تراكم شهری، خدمات و شبكه كفايت عدم و

 درصد 120 ساختماني تراكم میباشد، درصد 100 ساختماني تراكم دارای كه ساله 5 محدوده از قسمتهايي -2

 .  است شده آن جايگزين

 میباشد زياد بسیار و زياد متوسط، كم، تراكمهای دارای جامع طرح در كه شده آزاد محدوده مسكوني مناطق در -3

 :  اداری كاربردی تراكم(  2/2/64-114/420. )بود خواهد عمل مالك درصد 120 تراكم

 يك بند و بررسي و طرح شورای 284 متمم جلسه صورت موضوع اداری كاربری در مجاز تراكم هماهنگي خصوص در

 اين 46 شماره صورتجلسه  در شده قید اداری كاربريهای تراكم كه گرديد مقرر و مطرح كمیسیون در 46 جلسه صورت

 .  شود گرفته نظر در% 120 كمیسیون

 و منعكس تفصیلي طرح اورژينالهای روی بر لزوم صورت در پنج ماده كمیسیون دبیرخانه طريق از باال مراتب است بديهي

 تراكم(  17/7/62 - 5.م.ك 62جلسه صورت 7بند. )شد خواهد ابالغ اجرا، جهت ذيربط  ادارات و منطقه شهرداريهای به كال 

 :  شده منتفي تجاری جايگزين



  

        

 

  

  

 طـرحهايتفصـیلي، شده منتفي تجـاری كاربريهای ساختماني مورد تراكم پنج، در ماده كمیسیون 166 جلسه صورت 34 پیرو بند

 :  است شده ابالغ ذيل مراتب

 مسكوني تراكم باشد، درصد 180 تراكم با مسكوني كال  شده، منتفي تجاری كاربريهای مجاور امالك و اراضي كه صورتي در – الف

 .  گرددمی تعیین درصد 180 بحث مورد تجاری ذون كاربری در واقع پالكهای( ساختماني)

 . بود خواهد درصد 120 شده منتفي تجاری ذون كاربری در واقع( ساختماني) مسكوني تراكم موارد ساير در – ب

  (73/9/24-812/73018273) 

   

 :   نورگیرها تكمیلي ضـــوابـــط

 .  ساختمانها داخلي فضاهای بهداشتي نور تامین جهت نورگیرها وجود لزوم و ساختمانها ساخت نحوه توضیح .1

 شده تعیین استاندارد از پاسیو ابعاد و مساحت چنانچه آنها، وری بهره افزايش جهت به و مسكوني ساختمانهای در .2

  .شود نمي محسوب تراكم و زيربنا جزء آنها سطح نگردد، كمتر ذيل

  :مسكوني طبقه 5 تا حداكثر و مسكوني ساختمانهای برای پاسیو قبول قابل استانداردهای .3

   (:اصالحي از پس) بیشتر و مربع متر 200 عرصه مساحت با امالك برای( الف

 با مربع متر 12( : نشیمن -پذيرايي و هال -خواب)  اصلي اتاقهای جهت نورگیر قبول قابل مساحت حداقل -

  .متر 3 عرض حداقل

  .متر 2 عرض حداقل با مربع متر 6 آشپزخانه جهت نورگیر قبول قابل مساحت حداقل -

   (:اصالحي رعايت از پس) مربع متر 200 از كمتر عرصه مساحت با امالك برای( ب



  

      

 

  

  

 (  اصالحي از پس)عرصه مساحت %6 اصلي اتاقهای جهت نورگیر قبول قابل مساحت حداقل -

 دو هر در: تذكر(  اصالحي از پس)عرصه مساحت %3 آشپزخانه جهت نورگیر قبول قابل مساحت حداقل -

 (  مجاور پالك از متر 2 حداقل.) باشد متر 2 بايد نورگیر عرض حداقل فوق حالت

 :  كف از طبقه 6 تا حداكثر و( مسكوني واحد دو از بیش دارای) مسكوني مجتمعهای در .4

 از مقابآلنها های پنجره فاصله گیرند، مي نور خلوت حیاط يك مستقل، از مسكوني واحد دو از اصلي اتاقهای چنانچه -

 .  باشد متر 6 بايد حداقل يكديگر،

 گیرند، مي نور خلوت حیاط يك از آنها آشپزخانه يا و مستقل مسكوني واحد دو از اصلي اتاقهای و آشپزخانه چنانچه -

  .باشد متر 4 حداقل يكديگر، از آنها مقابل های پنجره فاصله

 و كولر كانال و تاسیساتي های لوله عبور يا و( بهداشتي سرويسهای برای)  نوردهي و تهويه جهت كه فضاهايي .5

 مي محسوب داكت عنوان به و باشند مي استاندارد و حداقل های مساحت و ابعاد فاقد و گردند مي تعبیه غیره،

 .  گردد مي منظور تراكم و زيربنا جزء آنها مساحت گردند،



  

    

 

  

  

 و اداری -تجاری قبیل از)  مسكوني غیر مجتمعهای و ساختمانها برای .6

 بیشتر يا مربع متر 25 شده، طراحي نورگیر مساحت صورتیكه در ،...(

  .گردد نمي محسوب تراكم و بنا زير جزء باشد

 درز مجاورت در و شده طراحي ملك كنار در نورگیرها كه مواردی در .7

  های حداقل تعیین جهت آنها عمل مالك عرض گیرند مي قرار انقطاع

  .شود مي گرفته نظر در همسايه ديوار مجاورت از متر  3 و 2

 .(  گردد نمي محسوب تراكم و زيربنا جزء نیز استاندارد انقطاع درز*) 

   

 و مساحت حد باشند مي مشرف حیاط يا گذر به كه روبازی فضاهای .8

 زيربنا جزء آنها مساحت شوند طراحي كه ابعادی هر با ندارند، ابعادی

 .  گردد نمي منظور تراكم و

 احداث مسكوني مستقل واحدهای نورگیرها اينگونه طرفین در چنانچه البته *

 .  است الزامي يكديگر از فاصله    حداقل ضوابط رعايت گردند

  .عمالست مالك مقابل، بالكن يا و پنجره تا بالكن از بعد ، حداقل فاصله الزم پاسیو، داخل بالكن احداث صورت در .9

 حیاط يا نورگیر طريق از و شده تعبیه و طراحي جاری مقررات و ضوابط اساس بر آنها های پنجره كه بناهايي در .10

( شوند مي طراحي شمالي پالكهای شمال در كه نورگیرهايي مثل) باشند مي همسايگان حیاط به مشرف خلوت

 هفتاد و يكصد ارتفاع تا بازشو پنجره از استفاده شهر، اسالمي شورای نهم و شصت و دويست مصوبه براساس



  

      

 

  

  

 متری سانتي 107 ارتفاع تا مشجر های شیشه از استفاده به ملزم مالكین و نبوده مجاز( متر 70/1)متر سانتي

 مي مجاز باال به متر سانتي 70/1 ارتفاع فقط بازشو پنجره يا و معمولي های شیشه از استفاده و باشند مي

  .باشد

 اساسي                   غیر مصالح با بايد ارتفاع مابقي و  است متر 3 اساسي مصالح با نورگیر ديوار ارتفاع حداكثر ثانیا       

 .  گردد مشرفیت رفع...(  و شیشه -نبشي)  سبك و

 :  ها زمین زير نورگیری .11

 گذرهای يا گذر كف تراز از تر پايین آن ارتفاع از نیمي از بیش كه شود مي گفته ساختمان از ای طبقه به زمین زير

 بنابراين باشد، باالتر اصلي گذر يا گذر كف از متر 20/1 حداكثر( همكف طبقه كف)  آن سقف ارتفاع و باشد اصلي

 .  است متر سانتي 90 گذر، كف از زمین زير نورگیری میزان حداكثر سقف، ضخامت كسر از پس

 شیب علت به ولي شده رعايت اصلي گذر كف از زيرزمین سقف مجاز ارتفاع و باشند مي شیب دارای كه هايي زمین در *

 كه شرطي به باشد، شده مجاز حد از بیش ملك، به مشرف فرعي گذر يا حیاط به نسبت آنها، نورگیری ارتفاع زمین طبیعي

 .         گردد نمي محسوب تخلف باشد، مجاز آن از استفاده نوع

   

   

   

   

 :   زيربنا محاسبه و متركشي نحوه



  

    

 

  

  

 وداكتها هـا پلـه راه ديوارهـا، توسط شده اشغال سطح احتساب با طبقه آن بنای مساحت كل طبقه، هر زيربنای سطح از منظور

 .  گردد مي انجام ديوارها پشت تا پشت متركشي ديگر عبارت به. باشد مي

 مسـاحتبالكن مسـكوني سـاختمانهای كیفیت ارتقاء و بالكن احداث جهت مردم تشويق جهت به و ها بالكن خصوص در فقط

 :   گردد مي محسوب طبقه تراكم و زيربنا جزء ذيل شرح به متر 3 عمق تا مسقف های

   

 :  باشد مي ذيل بصورت پله راه مساحت محاسبه نحوه*  

   غیر ملك
  

  پشت  غیر ملك 

 آكس به آكس پله راه مساحت

 .  شود مي محاسبه ديوارها

 تا جانبي ديوار پشت از پله راه مساحت   

 .  گردد مي محاسبه داخلي ديوارهای آكس



  

      

 

  

  

 طرف سه بالكن 

   بسته طرف سه بالكن   باز

    (2/1 

 زيربنا جزء آن مساحت مي محسوب

 آن مساحت 3/2)  (شود زيربنا جزء

  (شود مي محسوب

 .  گردد مي محسوب زيربنا جزو بالكن مساحت كل باشد، متر 3 از بیش بالكن عمق چنانچه *

 كـل صـورت هر در ثبت و است متفات شهرداری محاسبات نحوه با ثبت اداره توسط ها بالكن محاسبه نحوه *

 جزء را مسـاحتبالكن .  نمايد مي محسوب بنا زير

   

  پشت

   

   

   غیر ملك  غیر ملك  غیر ملك  غیر ملك

   

 :  پاركینـــگ ضـــوابـــط

   آن بعدی لغو و( 67-69 سالهای طي) باز فضای% 40 در پاركینگ تامین .1

 %  40 مازاد باز فضای در پاركینگ تامین .2

 .  است همراه شكل با كه است 84 ماه مرداد بخشنامه پاركینگ، خصوص در عمل مالك بخشنامه آخرين .3

 كـه اسـت متفاوتي بحث طبقاتي پاركینگهای مبحث است معمولي پاركینگهای صرفا   اينجا در پاركینگها بحث .4

 %(  11-12 مجاز شیب. )ايم فرستاده پنج ماده كمیسون به تصويب جهت و تهیه آنرا مجـددا ضوابط

   

   

   

    ب الك ن     

 آكس
  

 آكس
  



  

    

 

  

  

 .  است ممنوع گذر دو تقاطع پخ داخل از پاركینگ ورودی در بیني پیش .5

 در لكن باشد، مي متر 3 واحد 25 از كمتر تعداد با پاركینگهای برای قبول قابل ورودی درب عرض حداقل .6

 .  ايم پذيرفته نیز متر 60/2 تا پاركینگ تامین تسهیالت ايجاد جهت به و قديمي ساختمانهای

 ورودی رمپ يك دارای كه مربع متر 1000 مساحت يا واحد 25 از بیش پاركینگهای ورودی درب عرض حداقل .7

 .  است قبول قابل متر 5 هستند

 متـر 5/3 حـداقل واحد 25 از كمتر پاركینگهای در پاركینگ به اتومبیل دسترسي رامپ شیب مفید عرض حداقل .8

 بیني پیش متر 5/3 عرض به يك هر خروج و ورود راه دو اينكه مگر است متر 5 واحد، 25 از بیش درپاركنیگهای و

 .  شود

 درب دو كـه متر 20 از بیش بر با های زمین در بجز است مجاز پاركینگ ورودی در يك فقط رو ماشین گذر هر از .9

 .  بالمـانعاست

 تـامین قصـد گـذر يـك از صـورتیكه در ولي است مجاز راه يك رو ماشین گذر هر از بر چند دارای امالك برای .10

 .  كنیم مي پیشنهاد را( تر عرض كم) ترددتر كم گذر باشد پاركینـگداشته

 .  متر 80/1 سرگیری عدم جهت معمولي پاركینگ ورودی ارتفاع حداقل .11

 .  متر 60/2 زيرزمین در و متر 40/2 پیلوت در پاركینگ ارتفاع حداكثر .12

 :  شیب تعريف. باشد مي% 15 اتومبیل، تردد جهت رامپ شیب درصد حداكثر .13

 فاصـله به انتهايي و ابتدايي نقطه دو میان ارتفاع اختالف نسبت از عبارتست

 (.  داريم ارتفاع تغییر چقدر طول متر يك درهر ديگر عبارت به) نقطه افقـیدو

  باشد مي عمل مالك متر 5/6 حداقل رامپ گردش شعاع دار، قوس شیبهای در .14

 (.  گیرد قرار بايد ملك حدود داخل قوس مركز()رامپ آكس)



  

      

 

  

  

 .  است مربع متر 15 مانور، امكان بشرط% 40 مازاد باز فضای در پاركینگ واحد يك جهت الزم فضای .15

 .  است مقدور پاركینگ تامین نباشد قوی فشار برق انتقال خطوط حريم در فضا اين اينكه بر مشروط

 در صـرفا  آنهـم ديگـر، واحـد يـك مـزاحم صورت به واحد يك فقط نیاز، مورد پاركینگهای كل مجموع از .16

 %(.  40 باز فضای مازاد يا پیلوت – زيرزمین در) است پذيرش قابل سـاختمانهايمسكوني

 .  است قبول قابل( 3 به 5) يا( 5 به 3) آكس به آكس دهنه از اتومبیل مانور .17

   باشد مي مترمربع 5*  5/2 داخل به داخل عادی پاركینگ واحد يك ايست جهت قبول قابل فضای .18

   داخل به داخل متر 5/4 عرض هم كنار تا دو *

   داخل به داخل متر 5/6 عرض هم كنار تا سه *

   

   

 و متركشـي سـتونها يا ديوارها داخل به داخل همواره را اتومبیلها ايست جهت الزم عرض و طول شود دقت .19

 .  كنیم محاسـبهمي

 .  است متر 5/3 معلولین ويژه پاركینگ واحد يك ايست جهت الزم عرض .20

 
 (  ويلچر مانور علت به) است متر 40/2 معلول پاركینگ ايست جهت الزم ارتفاع حداقل .21

 متر   6 / 5 دو   تا   كنار   هم  
 متر 9 / 5 تا   كنار   هم   سه  

 به   علت   وجود   ويلچر  
  



  

    

 

  

  

 حد تا زيرزمین نورگیری جهت( معكوس) مثبت شیب احداث شود مي احداث تواما  زمین زير و پیلوت كه پالكهايي در .22

 10232/10 بخشـنامه و پـنج مـاده كمیسـیون 200 صورتجلسـه يـك بنـد طبـق) است بالمانع متر سانتي 90 مجاز

 (   15/4/67مـورخ

 متفاوتي ويژگیهای و شرايط دارای شوند مي طراحي پاركینگ، يا و طبقات به معلولین دسترسي جهت كه هايي شیب .23

 و يابـد تقلیل% 5 به بايد شیب بعد به متر 8 از متر 8 آن طول حداكثر و% 8 شیب درصد حداكثر اينكه جمله از است

 .  است بالمانع متر 10 تـاطول

. .  و باشد داشته استراحت ايستگاه بايد متر 5 از بعد طول در. است متر 40/1 قوسي شیبهای در و متر 20/1 آن عرض حداقل

 .  شد خواهد صحبت مفصال  معلولین ضوابط مبحث در كه. 

 .  يابد اختصاص معلولین پاركینگ به پاركینگها% 5 بايد واحد، 20 از بیش مسكوني های مجتمع در .24

 ملك داخل يا و معابر حاشیه در موجود درختان كلیه گزارش موجود، درختان و سبز فضای حفظ اهمیت به توجه با .25

 قرار مدنظر آنرا ساختاني نقشه تصويب هنگام نقشه كنترل مهندس تا است ضروری آنها، دقیق محل بـاتعیین

 (  14/8/80 مورخ 7976/811) نشود درختان قطع مستلزم شیب، احداث يا و اتومبیل ورود تا دهد

 .  گردد نمي منظور تراكم و زيربنا جزء پاركینگ به دسترسي جهت باز فضای در شده بیني پیش شیب .26

 .  گردند نمي منظور تراكم جزء ولي محاسبه زيربنا جزء گردند، مي احداث پاركینگ تامین جهت كه پیلوتي و زيرزمین .27

  گـرد بعدی صحیح عدد به پاركینگ تامین جهت آيد بدست اعشاری عدد نیاز، مورد پاركینگ تعداد محاسبه در چنانچه .28

 عـدد همـان پاركینـگ، كسـری عـوارض محاسبه در باشد نداشته وجود پاركینگ تامین قابلیت اگر ولي شود، مي

 .  باشد مي عمل مالك آمده اعشـاريبدست



  

      

 

  

  

 سازندگان تشويق جهت به و تهران شهر اسالمي شوارای جلسه چهارمین و پنجاه و دويست مصوبه طبق كه آنجا از .29

 عوارض مشمول و گرفته قرار قبول مورد اضافي های پاركینگ تامین ملك، در بیشتر چه هر پاركینگ تامین به بنا

 اعالم باشند مي تامین استاندارد، طبق كه را هايي پاركینگ كلیه است موظف بازديد مامور بنابراين شوند نمي زيربنا

 .  نمايد

 :  پاركینگ بندی حوزه

 كه شده بندی تقسیم 3 -2 -1 حوزه سه به خدماتي و مسكوني ساختمانهای جهت الزم پاركینگ تعیین جهت از تهران شهر

 :  است ذيل شرح به ها حوزه اين در پاركینگ تامین ضوابط

 جدول در و بوده مساوی حوزه سه هر در الزم پاركینگ تعداد...( و رستوران-اداری-تجاری)  كاربردها ساير جهت است ذكر به الزم

 .  است گرديده ذكر تفكیك به پاركینگ بخشنامه پیوست

 (:  پاركینگ حوزه سه هر در)  باشد مسكوني واحد يك صورت به كال  ملك( الف

  S≥200   100≤S<200   S<100              آپارتمان خالص مساحتm
2 

  حوزه

   يك حوزه   يك واحد    واحد يك   واحد نیم و يك



  

    

 

  

  

                        

150m 2                        باشد نمي  پاركینگ احداث به نیازی
 زير+  طبقات خالص نا سطح>  

200m 2                     است نیاز مورد پاركینگ واحد يك                 1)زمین
 خالص نا سطح>  

 طبقات خالص نا سطح≤200m 2  است نیاز مورد پاركینگ واحد دو   150m 2 (2≥ طبقات

(3                        

  

  :باشد مسكوني واحد يك از بیش دارای ملك( ب

   

   

   

   

   

   

   واحد نیم:باشد مجاز تراكم حد در بنا -1   واحد يك   واحد نیم و يك

   واحد يك:باشد مجاز تراكم مازاد بنا -2

   3 و 2 حوزه



  

      

 

  

  

   

  

( ب  مناطق ومعماری شهرسازی معاونین شورای 8/2/84 مورخه 4 شماره صورتجلسه 

 مسكوني غیر های استفاده برای ماشین پاركینگ معیارهای جدول

 

 

  (واحد به) پاركینگ فضاهای
    

    استفاده نوع   طبقات سطح درصد  

   يك حوزه   دو حوزه   حوزه سه 

 1   *تجاری   طبقات سطح مربع متر صد هر برای 3  3  3 

 2   **اداری  طبقات سطح مربع متر صد هر برای 2  2  2 

 3   اجتماعات مركز  طبقات سطح مربع متر صد هر برای 3  2   چهارم يك

 4   هتـــل  اتاق هر برای  پنجم يك  دهم يك  بیستم يك

  يك  دوازدهم يك
 5   بیمارستان  تختخواب هر برای  چهارم يك  هشتم

 2  2  2 
  دفتر ازسطح مربع متر صد هر برای

  

  وكارگاهها وانبارها صنعتي كارخانجات
 6 

  كارخانه ازسطح مربع متر صد هر برای  دوم يك  دوم يك  دوم يك

  

 7   وكارگاهها وانبارها صنعتي كارخانجات

 8   مدارس   ومدير وناظم هرمعلم برای  دوم يك  چهارم يك  دهم يك

 9   وتاتَر سینما  صندلي هر برای  دهم يك  دهم يك  چهلم يك

 10   وهنرستان عالي مدارس  ومدير وناظم هرمعلم برای 1  1  1 

 11   دانشگاهها  هراستاد برای 1  1  1 

 12   دانشگاهها  هرشاگرد برای  صدم يك  صدم يك  صدم يك

 13   تفريحي تاسَسیسات  طبقات سطح مربع متر صد هر برای 1   دوم يك  چهارم يك

  يك  دهم يك
  ششم

 14   ها گرمابه  خصوصي نمره هر ازاء به  سوم يك

 15   پانسیونها و دانشجويي خوابگاههای  (مترمربع15)خواب اتاق هر برای  دهم يك  دهم يك  دهم يك

  دوم يك  چهارم يك
 16   تفريحي وتاسَیسات ورزشي  طبقات سطح مربع متر صد هر برای 1 

 17   ***آپارتمان هتل  مترمربع يكصد متراژ تا خالص مساحت با آپارتمان هرواحد  دوم يك  دوم يك  دوم يك



  

    

 

  

  

 18   ****  آپارتمان هتل  وبیشتر مترمربع100خالص مساحت با آپارتمان هرواحد 1  1  1 

 19   درمانگاه  طبقات سطح مربع متر صد هر برای 2  1   دوم يك

 20  .   ..  و فروشي اغذيه – تاالز - رستوران  طبقات سطح مربع متر صد هر برای 5  5  5 

 21    ومعابدرسمي مساجد -   -  -  - 
 

  

  

  

  

  



  

      

 

  

  

  

  

 :  شهرداری برخورد نحوه و فني نظر از پاركینگ تامین امكان عدم موارد

 احداث منظور به تواند مي شهرداری باشد، فني لحاظ به پاركینگ تامین مانع ذيل گانه شش شرايط از يكي چنانچه

 :  نمايد اخذ را نیاز مورد پاركینگ عوارض عمومي، های پاركینگ

 دسترسي ديگری روی ماشین گذر هیچ به و گرفته قرار بیشتر يا و متری 45 عرض به السیر سريع گذرهای بر در ملك اگر -1

 .  باشد نداشته

  .باشد گرفته قرار باالتر و متری 20 خیابانهای تقاطع متری يكصد فاصله در ملك اگر -2

  .شود متر 6 از كمتر گذر عرض اصالحي، رعايت از پس حتي كه باشد گرفته قرار گذری در ملك اگر -3

 گذرهای مثل.)نباشد پاركینگ تامین امكان گذر زياد بسیار شیب علت به كه باشد گرفته قرار گذری بر در ملك اگر -4

  ( ای پله

 قرار پاركینگ تامین مسیر در دهد، نمي را آنها قطع اجازه شهرداری كه ارزشمندی يا و قطور كهنسال، درختان چنانچه -5

  (.ملك داخل چه و گذر در چه)باشند گرفته

 نداشته زيرزمین يا و پیلوت از اعم ای طبقه هیچ در را پاركینگ تامین قابلیت كه باشد طوری زمین شكل و وضع -6

  (   باشد متر 3 از كمتر آنها بر كه هايي زمین مثل)باشد

  

   

   



  

    

 

  

  

   

   

   

   



  

      

 

  

  

 



  

    

 

  

   



  

      

 

  

  

   
   

   



  

    

 

  

   



  

      

 

  

   



  

    

 

  

  

   



  

      

 

  

   



  

    

 

  

  
 



  

      

 

  

  

   
   



  

    

 

  

  
 



  

      

 

  

  

   

   آسانسور و پله راه مقرارت ضوابط

 
طبقه  با حداآثر طول   4از در ساختمانهاي  بيش 

متر)آف ورودي تا آف اخرين  10 /5مسيرحرآت بيش از 

بيش ” توقف (تعبيه آسانسور الزامي مي باش د )معموال  

 طبقه  ( 4از 



  

    

 

  

  

 

   

طبقه و يا باطول مسير  8درساختمانهاي 

متر و بيشتر بايد حداقل دو دستگاه  28حرآت  

آسانسور پيش بيني شود . حتي اگر از 



  

      

 

  

  

نظرمحاسبات تعداد و ظرفيت يك دستگاه 

 آسانسور آفايت نمايد .

درآليه 

ساختمانهاي 

باطول 

مسيرحرآت 

 28بيش از 

متر بايد 

حداقل يك 

دستگاه 

آسانسور  

بيمار ) 

برانكاردبر( 

پيش بي ني 

 شود. 
اين آسانسور 

بايد  با  

عالمت  

مخصوص 

قابل رويتي 

مشخص شده 

وآليه طبقات 

را سرويس 

 دهد .

درآليه 

ساختمانهايي آه وجود  آسانسور الزامي است بايدحداقل يكي ازآسانسورها قابليت حمل صندلي چرخدار  را  

 داشته باشد  .



  

    

 

  

  

   

   

   
  cm ابعاد به(    ) آسانسورالكتريكيحمل مسافر در ساختمانهاي مسكوني  •

 

 

 نحوه قرارگيري آسانسورها وابعاد راهرو هاي جلوي آنها
تع 

 دادواحد
طبق ات تع داد 

 س اختمان 

 

4 

 واحدي 

براي  

ساختمانهاي 

 4بيش  از 

طبقه يا طول 

مس ير حرآ ت 

 /5بيش از  

 متر  10

  



  

      

 

  

  

 

 8 
 واحدي

براي 

 8ساختمانهاي 

طبقه يا طول 

مس ير حرآ ت 

متر و بيش  28

 تر

 

 

   

   
) آسانسورالكتريكي(             حمل مس افر در س اختمانهاي مس كوني  •

  cm ابعاد به



  

    

 

  

  

 

 

تع داد طبق ات س  فضا ابعاد 

 اختمان 

 تعداد مسافر نفر  8  

بيش  براي  ساختمانهاي 

 طبقه يا طول مسير  4از 
 /5حرآت بيش از  

 متر  10

 )کابين  ( ابعاد آسانسور  110× 140

 مساحت آسانسور  مترمربع 1/ 5

 )ويلچربر (

مترمربع  )خالص  3/ 5

) 
 مترمربع   )با ديوار ( 5

 مساحت چا ه

مترمربع      )خالص  8

) 
متر مربع )باديوار  10/ 6

) 

 مساحت موتورخانه

 تعداد مسافر نفر 12 -10     

 8براي ساختمانهاي 

طبقه يا طول مس ير 

 متر و بيشتر 28حرآ ت 

 )کابين  ( ابعاد آسانسور       110  × 220

)تخت  مساحت آسانسور  متر مربع 2/ 5     

 بر (
 متر مربع   )خالص ( 5
 مترمربع  )با ديوار ( 6/ 6

 مساحت چا ه

 خالص (مترمربع  ) 10          
 مترمربع  )با ديوار ( 12

 مساحت موتورخانه

 

 سانت مي باشد  . 20ديوارهاي دور آسانسور  •
در صورتيكه ديوار دور آسانسور مجاور به فضاي مسكوني باشد مساحت ديوار به فضــاي      •

 مسكوني اضافه مي گردد  .
ديوار به مس احت راه پلـ ه در صورتيكه ديوار دور آسانسور مجاور فضاي ازاد باشد مساحت  •

 اضافه مي شود  .
در صورتيكه ديوار دور ُآُسانسور مجاور فضاي البي  و راهروها باشد مساحت ديوار به فضاي  •

 مشاع اضافه مي گ ردد .

   



  

      

 

  

  

   

   

 ض وابط آسانس ور 

 ) آسانسور الكتريكي (حمل مسافر در ساختمانهاي غيرمسكوني   •
ابعاد به متربرثانيه                  2/ 50ازوسط بازشو باسرعت درب هاي اتوماتيك دولنگه  •

cm 

 

 

 تع داد طبق ات س اختمان  آسانسور ويلچربر (حداقل 140× 110) 

 4براي ساختمانهاي بيش  از  ابعاد چا ه ( حداقل190× 180) 

طبقه يا طول مس ير حرآ ت 

 ابعاد موتورخانه حداقل  280( × 420× 490)  متر 10 /5بيش از 

)پايين  عمق چاهك  حداقل   220

 آسانسور  (

 تعداد مسافر نفر  8

 عرض فضاي جلوآابين بيشتر از عمق آابينبرابر يا 

 تعداد دستگاه آسانسور يك دس تگاه

 1/ 5برابريابيشترار 

 برابرعمق آابين 
عمق 

 راهروجلوآسانسور 

 آسانسورحمل بيمـــ ار حداقل يك دس تگاه

 ابعاد آسانسور  (  حداقل220× 110) 

طبقه يا  8براي ساختمانهاي 

متر و  28طول مس ير حرآت 

 بيش تر

 ابعاد چاه آسانس ور  (190 ×210 )

 ابعاد موتورخانه  حداقل  280( × 420× 490) 

 ارتف اع چاه ك  حداقل  220

 تعدادمس افر نفر12 -10

برابريا بزرگتراز مجموع 

 بزرگترين 
 متر 4/ 5عمق آابين ها، حداآثر 

 عم ق  راهـ روي جلــ وي 
 آسانسورهاي روبروي هم

 متر يا  2/ 4بزرگتر از برابريا 
برابرمجموع بزرگترين 1/ 5

 عمق آابين ها  دريك گرو ه
 عمق راهـروي  جلو ي 
 آسانسورهاي آنار ه م



  

    

 

  

  

 تع داد دس تگاه آسانس ور  حداقل دو دستگاه

 آسانس ور حم ل بيمــ ار  حداقل يك دس تگاه
 

 آسانسورابعاد موتورخانه براي استفاده مشترك بيش از يك   
Ra+0.9Ra(N-1) Ra+0.9Ra(N-1)  مساحت آف 

1/2×[ b4+(N-1)(b3+200)]  b4+(N-1) (b3+200)  عرض 

 عمق  2d2 d2فاصله دو چاه روبروي هم + 

 ض وابط راه پل ه 

  

  cm ) مسكوني(                                                          ابعاد به ا بعاداستاندارد راه پله   



  

      

 

  

  

 

 

 نحوه قرارگيري و ابعاد ح داقل 

تع داد 

طبق 

ات س 

 اختمان 

 واحدي در هر طبقه ( بدون آسانسور  4)  براي ساختمانهاي حداآثر

براي  

ساختمانهاي 

 تا  
 طبقه  4

 

 



  

    

 

  

  

 

براي 

 ساختمانهاي 
 طبقه  6  

  

 

 

 طبقه  4ساختمانهاي مسكوني تا مشخصات راه پله و پله فرار براي 

 ساختمانهاي   )    
 براي  

 از  
 4 بيش  

 طبقه  
 هر  

 در  
 واحد  

    ) 



  

      

 

  

  

 

 

 تع داد طبق ات   مشخص ات ابعاد 

 راه پله هاي فرار  خروجي حداآثر فاصله تا اولين متر3
)تخليه مستقيم ب ه خياب  

براي ساختمانهاي ان (

 تا 
 طبقه  4

 عرض درهاي خروج سانت80

 تعداد راه پله درساختمان واحد يك پلكان4هر 

 عرض پاگرد ها سانت90

 عرض شمشيري سانت90

 ارتفاع تا سقف بااليي سانت 205

 ارتفاع پله سانت 18 -10

 حداآثر فاصله قائم دو پاگرد سانت370

 عرض پاگرد اصلي سانت حداقل 120

 ب

 براي ساختمانهاي 
چن د واح دي + البي 

 طبقه  6تا 

 عرض پاگرد فرعي سانت حداقل 110

 عرض شمشيري سانت حداقل 110

 ارتفاع پله سانت حداآثر18

 راي هر درب خروج يك پل ه  -هردو واحدي

 تعداد راه پله درساختمان يك پل ه  -واحدي 4هر 
 

 طبقه و بيشتر  6مشخصات راه پله و پله فرار براي ساختمانهاي مسكوني 



  

    

 

  

  

 فاصله •

 در بین عبوری

 واحد هر ورودی

 تا مسكوني

 از ، خروج پلكان

 متر  10

 .بیشترنباشد

 هر در •

 سوئیت يا اتاق

 مساحت با

 185 از بیش

 بايد مترمربع

 .باشد همداشته از دور خروج دسترس درب دو كم دست

 .شود بیشتر     متر 23 از نبايد خروج دسترس راهروی به رسیدن تا عبوری فاصله ، مستقل مسكوني واحدهای درداخل •

 .يابد مي افزايش متر 38 به حداكثر تا فاصله اين بنا، محافظ خودكار بارنده شبكه داشتن درصورت 

 .است متر 10 بست بن راهروهای مجاز طول حداكثر •

 .است افزايش قابل متر 15 تا فاصله اين بنا، محافظ خودكار بارنده شبكه داشتن درصورت   

 .شود بیشتر نبايد متر 10 از خروج های دسترس مشترك مسیر •

 .است افزايش قابل متر 15 تا فاصله اين بنا، محافظ خودكار بارنده شبكه داشتن درصورت   

 .است مسكوني واحد هر ورودی در تا متر 30 حداكثر خروج دسترس راهروهای در ها خروج موقعیت و تعداد •

 .است افزايش قابل متر 60 تا حداكثر فاصله اين بنا، محافظ خودكار بارنده شبكه داشتن درصورت   

      

 ابعاد راه هاي خروج براي ساختمانهاي بلند                

تع داد طبق ات س  شرح  ابعاد 

 اختمان 

 عرض پاگرد ها سانت120

 6براي ساختمانهاي 

 طبقه و بيشتر 

 عرض شمشيري سانت120

تا سقف ارتفاع هر آف پاگرد  سانت حداقل 205

 بااليي

 ارتفاع پله سانت 0/ 5+ 18

 حداآثر فاصله قائم دو پاگرد سانت370

حداآثر فاصله تا اولين  متر3 

 خروجي

 راه پله هاي فرار
)تخليه مستقيم ب ه  

براي خيابان (

 6ساختمانهاي بيش از 

 طبقه 

 عرض درهاي خروج سانت90

دست اندازدر پله هاي  سانت عرض75هر  

 عريض

 12/ 5)  8به 1حداآثر 

 درصد (
 شيبراه 

 تعداد راه پله درساختمان واحد يك پلكان4هر 



  

      

 

  

  

 

 

 موضوع 

 مشخصات  ابعــــــــــ اد 

 عرض دسترس خروج   سانت 110حداقل 

 راه خروج

 طول دسترس خروج  متر 30حداآثر 

 طول دسترس با شبكه بارنده  متر 45حداآثر 

 فصل مشترك خروج   متر15حداآثر 

 حداآثر فاصله تا اولين خروجي  متر3

 استقرار راههاي خروج

 طول بن بست  متر15آمتر از

 نصف اندازه بزرگترين 
 قطر در همان طبقه

 فاصله خروج ها از هم 

متراز پلكان 30 

خروج تا معبر 

 عمومي

 طول راه تخليه خروج  

 نفر1000تا 500  راه خروج3 

تعداد راههاي الزامي 

 خروج 
 نفر 1000بيش از   راه خروج4

 طبقه  6بيش از مسكوني   حداقل دو راه خروج



  

    

 

  

  

 مشخص ات  حداآثر فاصله مجاز 

 حداآثر طول دس ترس 
 خروج در موارد مختلف

 مكانهايي با محتويات پرخطر  متر23

 بناهايي آه شبكه بارنده ندارند  متر60

 بناهايي آه تماما به شبكه بارنده تاييدشده مجهزند متر76
 

 خروجهاي الزم براي طبقات باالتر از خود آمتر نباشد .تعداد خروجهاي هرطبقه از تعداد از تعداد  •

 متر باشد . 30فاصله هيچ نقطه اي از دسترس خروج تا نزديكترين عالمت قابل مشاهده آمتر از  •

 ساعت روشنايي تامين آند . 1/ 5ژنراتور برق اضطراري بايد به مدت حداقل  •

 عبارت" خروج نيست  "مشخص گردد . هر راه عبور يا راه پله اي آه به خروج منتج نمي شود با •

   

   

   



  

      

 

  

  

   حركتي - جسمي معلول افراد ضوابط

 های پروژه كلیه شهری طراحي در حركتي و جسمي معلول افراد برای معماری و شهرسازی مقررات و ضوابط رعايت( الف

 كلیه و بوده الزامي خصوصي، بخش يا و شهرداری دولت، به وابسته دولتي، از اعم سازی مجتمع و سازی شهرك و شهرسازی

 نظارت، و پروانه صدور و تصويب مختلف مراحل در موظفند مذكور های پروژه اجرای و تصويب بررسي، تهیه، مسئول مراجع

 .  نمايند رعايت را مذكور ضوابط

 در ساختماني واحد 4 از بیش دارای كه شود مي اطالق هايي ساختمان و اماكن به ساختماني مجتمع مقررات اين در: تبصره

 .   باشد طبقه چند در واحد 8 از بیش يا و طبقه يك

 ساختمان كلیه طراحي در " حركتي – جسمي معلول افراد برای معماری طراحي ضوابط" يك بند موضوع ضوابط رعايت (ب

 .   هستند آن دقیق و صحیح اجرای به موظف ساختماني نظارت و پروانه صدور مسئول مراجع و است الزامي عمومي های

 معماری طراحي ضوابط" رعايت زمین، روی از بیشتر و طبقه 5 دارای مسكوني های ساختمان كلیه معماری طراحي در( پ

   .است الزامي ساختمان عمومي فضاهای و آسانسور ورودی، خصوص در " حركتي – جسمي معلول افراد برای

 باشد، بیشتر و 10 واحدها تعداد كه زمین روی از كمتر و طبقه 4 دارای مسكوني های مجتمع معماری طراحي در (ت

 عمومي فضاهای و ورودی خصوص در " حركتي – جسمي معلول افراد برای معماری طراحي ضوابط" يك بند ضوابط رعايت

 .  است الزامي ساختمان

 واحدهای درصد 5 حداقل بايد( ت) بند مراتب بر عالوه بیشتر و واحد 20 دارای مسكوني های مجتمع معماری طراحي در (ث

 .  است الزامي ذيل ضوابط 2 بند رعايت خصوص اين در كه باشد معلول افراد برای استفاده قابل نیز مسكوني

   

   



  

    

 

  

  

   حركتي -  جسمي معلول افراد برای معماری طراحي ضوابط

   عمومي ساختمانهای .1

 اختیار در را عمومي خدمات انواع از يكي كه هستند ساختمانهايي از دسته آن مقررات، و ضوابط اين در عمومي ساختمانهای

 .  گردد رعايت زير ضوابط بايد ساختمانها گونه اين طراحي در. میدهند قرار جامعه افراد

   عمومي ساختمانهای كلیه در مشترك عناصر 1- 1

   وروديها 1- 1- 1

 .  باشد دسترس قابل همگان استفاده برای بايد اصلي ورودی 1-1-1-1

 .  شود مشخص بینا نیمه و نابینا افراد برای حسي عاليم با بايد دسترس قابل ورودی به منتهي پیادهرو 1-1-1-2

 .  باشد پیادهرو سطح هم حتیاالمكان ساختمان ورودی 1-1-1-3

 .  باشد سانتیمتر 140 ورودی جلو فضای عمق حداقل 1-1-1-4

 .  باشد سانتیمتر 100 ساختمان بازشوی عرض حداقل 1-1-1-5

 و دسترس قابل پاركینگ عمومي، نقلیه وسايل ايستگاه به دسترس قابل راه توسط بايد دسترس قابل وروديهای 1-1-1-6

 .  باشند مرتبط روهاپیاده و عمومي خیابانهای به نیز و مسافران شدن سوار محلهای

 .  باشند مرتبط تسهیالت، با بنا داخل در دسترس قابل عناصر و فضاها تمام به دسترس قابل راه ايجاد با بايد وروديها 1-1-1-7

   راهرو 2- 1- 1

 .  باشد سانتیمتر 140 راهرو عرض حداقل 1-1-2-1

 نبايد باشد، شده تمام كف باالی سانتیمتر 200 تا 70 بین آنها خارجي لبه كه راهرو، ديوار روی شده نصب اشیای 1-1-2-2

 لبه ارتفاع كه راهرو ديوار روی شده نصب اشیای پیشامدگي. باشد داشته پیشامدگي راهرو مسیر در سانتیمتر 10 از بیش



  

      

 

  

  

 گردد، رعايت 1-2-1-4 بند عبوری مفید عرض كه آن بر مشروط است، شده تمام كف از سانتیمتر 70 از كمتر آنها خارجي

 .  است مجاز ديوار از اندازه هر به

 .  شود خودداری بلند پرز با كفپوشها نصب از و باشد غیرلغزنده راهرو بايد كف 1-1-2-3

. باشد اطمینان قابل معلول افراد تردد برای آن نصب بايد باشد، شده پوشیده موكت يا فرش از راهرو كف چنانچه 1-1-2-4

 .  باشد داشته ارتفاع سانتیمتر 2 از بیش نبايد اتصال و برجستگي هرگونه

 .  باشد داشته وجود دستگرد میله بايد راهرو در 1-1-2-5

 (  پنجره و در) بازشوها 3- 1- 1

 .  باشد سانتیمتر 80 چرخدار صندلي عبور برای در لنگه هر مفید عرض حداقل 1-1-3-1

 لنگة پیشامدگي صورت هر در. است الزامي كافي ديد تأمین میشوند باز عمومي عبور مسیر به كه درهايي مورد در 1-1-3-2

 .  باشد سانتیمتر 10 از بیش نبايد عمومي عبور مسیر در شده باز در

 .  باشد سانتیمتر 100 شده تمام كف از ديد ارتفاع حداكثر 1-1-3-3

 .  باشد خود همجوار ديوار رنگ با تضاد در بايد آنها چارچوب و درها رنگ 1-1-3-4

 .  باشند سانتیمتر 25 ارتفاع به پاخور دارای بايد درها 1-1-3-5

 بیني-پیش است، استفاده غیرقابل معلول افراد برای كه...  و كشويي گردشي، چرخان، درهای از استفاده صورت در 1-1-3-6

 .  است الزامي معلول افراد استفاده برای آنها جوار در سانتیمتر 80 حداقل مفید عرض به معمولي در يك

 .  شوند بسته و باز سهولت به بايد درها كلیة 1-1-3-7

  تا 5/3 در سطح و آن بین داخلي فاصلة و در رنگ با تضاد در آن رنگ و بوده اهرمي نوع از بايد درها دستگیرة 1-1-3-8

 .  باشد سانتیمتر 7



  

    

 

  

  

 باز داخل به دو هر چنانچه و سانتیمتر 200 شوند باز جهت يك در در، دو هر چنانچه متوالي در دو بین فاصله حداقل 1-1-3-9

 (  27 و 26 شكلهای) باشد سانتیمتر 280 شوند،

 

شكل
  

  .شوند باز داخل به دو هر كه متوالي در دو بین فاصله -27 شكل  .شوند باز جهت يك در دو هر كه متوالي در دو بین فاصله -26

   

 .  باشد سانتیمتر 2 آستانه ارتفاع حداكثر اجبار صورت در. باشند آستانه بدون بايد حتیالمقدور درها 1-1-3-10

 .  است الزامي در سوی دو هر در هموار سطحي پیشبیني حركت، در تسهیل منظور به 1-1-3-11

 .  شود ختم دسترس قابل راه يك به و بوده سطح هم و دسترس قابل بايد اضطراری خروجي 1-1-3-12

 .  باشد سانتیمتر 100 حداكثر كف از( پنجره و در برای) دستگیره ارتفاع 1-1-3-13

 (  29 و 28 شكلهای) است ضروری شكل مطابق درها و پنجرهها روی بر كمكي دستگرد میله نصب 1-1-3-14

   

شكل   
 درها روی بر كمكي دستگرد میلة    میلة كاربرد نحوة -29 شكل مشخصات و ارتفاع -28 

  درها روی بر كمكي دستگرد 

   



  

      

 

  

  

   

 درها كلیه 15-3-1-1 پنجرههايي و

 دارای كف تا كه هستند شیشه

 ضربه مقابل در محافظت

 .   شوند

 .  باشد درجه 90 حداقل بايد در بازشوی زاويه 1-1-3-16

 .  شود مجهز المسه با تشخیص قابل زاوية به بايد...(  برق، تاسیسات، اتاق) مخاطرهزا فضاهای» در« دستگیرة 1-1-3-17

   راهپله 4- 1- 1

 .  است الزامي كمبینايان و نابینايان به هشدار برای پاگردها در و پله قفسه به ورود از قبل كف، در حسي عاليم وجود 1-1-4-1

 .  باشد سانتیمتر 17 آن ارتفاع حداكثر و سانتیمتر 30 پله كف عرض 1-1-4-2

 .  باشد سانتیمتر 120 پله عرض حداقل 1-1-4-3

 .  باشد 6-1-4 بخش مطابق بايد دستگرد مشخصات. است الزامي پله طرفین در دستگرد نصب 1-1-4-4

 .  باشد غیرلغزنده و سخت از جنس بايد پله 1-1-4-5

 .  باشد میلیمتر 13 از بیش نبايد پله كف لبة گردی شعاع 1-1-4-6

 .  است ممنوع پله كف روی بر سطح هم غیر الحاقي اجزای هرگونه نصب 1-1-4-7

 .  است الزامي شود عصا لغزش مانع كه نحوی به اجرايي جزئیات پیشبیني پله، عرضي كنارههای در 1-1-4-8

 .  باشد سانتیمتر 3 از بیش نبايد پاخور از پله پیشامدگي و باشد بسته بايد پله پاخور 1-1-4-9

 .  باشد پله 12 بايد پاگرد دو بین پله تعداد حداكثر 1-1-4-10

 .  باشد سانتیمتر 120×120 بايد پله پاگرد ابعاد حداقل 1-1-4-11



  

    

 

  

  

   شیبدار سطح 5- 1- 1

 .  باشد سانتیمتر 120 شیبدار سطح عرض حداقل 1-1-5-1

 .  باشد سانتیمتر 120 حداقل عرض با درصد 8 شیب حداكثر طول، متر 3 تا شیبدار سطوح برای 1-1-5-2

 عرض به سانتیمتر 5 طول افزايش متر هر ازای به( متر 9 مجاز حد تا) طول متر 3 از بیش شیبدار سطوح در 1-1-5-3

 .  شود كاسته آن شیب از درصد 5/0 و اضافه آن مفید

 .  باشد عرضي شیب دارای نبايد شیبدار سطح 1-1-5-4

 در آب شدن جمع از كه گردد طراحي طريقي به بايد شود واقع آزاد هوای در شیبدار سطح كه صورتي در 1-1-5-5

 .  شود جلوگیری حركت سطوح

 .  است الزامي متر 9 افقي طول حداكثر گرفتن نظر در با سانتیمتر 150 حداقل عمق به پاگرد يك پیشبیني 1-1-5-6

 .  باشد سانتیمتر 150×150 بايد شیبدار سطح پاگرد ابعاد حداقل 1-1-5-7

 .  باشد صاف و سخت ثابت، غیرلغزنده، بايد شیبدار سطح كف 1-1-5-8

 باشد، سانتیمتر 185 از بیش آن افقي طول و كند طي را سانتیمتر 25 از بیش ارتفاعي شیبدار سطح كه صورتي در 1-1-5-9

 .  باشد 6-1-4 بخش با منطبق بايد دستگرد میلههای مشخصات. است الزامي آن طرفین در دستگرد میله نصب

 محیط با متضاد رنگ با سانتیمتر 5 ارتفاع به حداقل محافظ، لبه پیشبیني شیبدار سطح پاگرد و عرضي كنارهای در 1-1-5-10

 .  است الزامي گردد، كننده استفاده لغزش مانع كه نحوی به

   دستگرد میلههای 6- 1- 1

 (  30 شكل. )باشد سانتیمتر 4 تا 5/3 بین بايد دستگرد میلة عرض يا قطر 1-1-6-1

 (  30 شكل) باشد سانتیمتر 4 حداقل ديوار و دستگرد میله بین فاصله بايد 1-1-6-2



  

      

 

  

  

  حداقل و سانتیمتر 5/7 حداقل تورفته فضای عمق بايد باشد شده نصب ديوار فرورفتگي در دستگرد میله اگر 1-1-6-3

 (.  31 شكل) باشد داشته ادامه میله باالی سانتیمتر 45

 .  باشد ممتد صورت به بايد راهپله يا و رامپ طرف دو در دستگرد میله 1-1-6-4

 موازی و پیشامدهتر آن انتهای و ابتدا از سانتیمتر 30 حداقل شیبدار سطوح يا پله كنار در دستگرد میلة است الزم 1-1-6-5

 (.  33 و 32 شكلهای) باشد كف



  

    

 

  

  

 بزرگساالن برای پله، با شیبدار سطح كف از دستگرد میله ارتفاع 1-1-6-6

 .  باشد سانتیمتر 60 كودكان برای و سانتیمتر 85

 به بايد راهپله يا و رامپ طرف دو در دستگرد میله پايان و آغاز 1-1-6-7

 پايه يا و ديوار كف، طرف به بايد يا و باشد تیزی بدون و مدور صورت

 .  باشد برگشته

 .  باشد ثابت خود اتصال محل در بايد دستگرد میله 1-1-6-8

 تیز نوك عنصر هر از عاری بايد آن جدار در سطوح و دستگرد میله 1-1-6-9

 3 حداقل معادل شعاعي بايد میله انتهای و ابتدا. باشد ساينده و

 اطراف محیط با متضاد بايد دستگرد میلههای رنگ. باشد داشته سانتیمتر

 .  باشد

   

   

   

   

   

   

   ديوار از آنها فاصلة و دستگرد میلههای قطر -30 شكل

   

   

   



  

      

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

  پله كنار در دستگرد میله انتهای و ابتدا -32 شكل

   

   

   

   

 نصب   میله   دستگرد   در   فرورفتگي   ديوار   - 31 شكل  



  

    

 

  

  

  

 شكل   

33- 
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   آسانسور 7- 1- 1

 آسانسور يك حداقل وجود میشود، استفاده آسانسور از طبقات بودن دسترس قابل برای كه عمومي ساختمانهای در 1-1-7-1

 .  است الزامي زير مشخصات با

   سانتیمتر، 80: در مفید عرض

  كف، از سانتیمتر 75 ارتفاع به الكترونیكي چشم با و ضربه اثر بر برگرداننده كار و ساز با كشويي در دو به مجهز

  سانتیمتر، 110×140 آسانسور اتافك مفید ابعاد حداقل   توقف، زمان ثانیه 7 حداقل با در مجدد خوددكار بازشوی

   غیرلغزنده، ثابت، محكم، آسانسور كف پوشش



  

      

 

  

  

   سانتیمتر، 85 ارتفاع در آسانسور ديوارههای در كمكي دستگیرههای به مجهز

 اتاقك گوشه از آنها فاصله  سانتیمتر، 120 تا 100 آسانسور اتاقك از خارج و داخل در كننده كنترل دكمههای ارتفاع -

 برای استفاده قابل نیز و سانتیمتر 3 آن قطر حداقل  سانتیمتر، 5/1 آن برجستگي حداقل بوده، سانتیمتر 40 آسانسور

 .  باشد نابینايان

 كننده كنترل دكمههای كلیه و شده مشخص رنگ اختالف با میدهد، نشان را( ورودی) همكف طبقه كه دكمهای است الزم -

 .  باشد تشخیص قابل بینا نیمه افراد برای تا بوده خود زمینه رنگ با متضاد رنگي دارای آسانسور

 .  است الزامي نابینايان برای بريل خط نصب آسانسور اتاقك داخل و خارج طبقات دكمههای كنار در -

 .  گیرد قرار چرخدار صندلي بالمانع دسترس در يا و ورودی سطح هم بايد آسانسور 1-1-7-2

 .  باشد سانتیمتر 150×150 بايد طبقه هر در آسانسور جلو در انتظار فضای حداقل 1-1-7-3

 رفتن، باال برای كه گردد تنظیم طوری بايد صوتي عالمت شود، مشخص صوتي عالمت با آسانسور توقف است الزم 1-1-7-4

 .  درآيد صدا به دوبار آمدن پايین برای و بار يك

 كننده مشخص صوتي و بصری عالمت به و بوده خود همجوار ديوار رنگ با تضاد در آسانسور اتاقك در رنگ است الزم 1-1-7-5

 .  باشد مجهز میشود، نصب فرمان تابلوی باالی يا در، باالی در كه اتافك موقعیت

 .  باشد صدا كننده تقويت به مجهز و سانتیمتر 120 حداكثر كف از آن ارتفاع آسانسور، اتاقك در تلفن نصب صورت در 1-1-7-6

 قابل و ايمني استانداردهای بايد باشد، استفاده قابل هم كارمندان و مراجعان برای باری، آسانسورهای چنانچه 1-1-7-7

 .  شود اعمال آنها در بودن، دسترس

   بهداشتي فضاهای 8- 1- 1

 .  است الزامي معلول افراد مخصوص بهداشتي سرويس تعبیه عمومي ساختمانهای در 1-1-8-1



  

    

 

  

  

 .  باشد غیرلغزنده بايد بهداشتي فضاهای كف 1-1-8-2

 پذير- امكان آن در چرخدار صندلي گردش تا باشد سانتیمتر 150×170 بايد بهداشتي سرويس فضای اندازه حداقل 1-1-8-3

 .  باشد

 .  باشد امكانپذير بیرون از اضطراری مواقع در آن گشودن تا شود باز بیرون به بايد بهداشتي سرويس در 1-1-8-4

 است الزامي مجاور ديوار از سانتیمتر 30 فاصله با و كف از سانتیمتر 45 ارتفاع به فرنگي مستراح كاسة نصب 1-1-8-5

 (.  34 شكل)

   

   

  فرنگي مستراح كاسه اندازههای و ابعاد -34 شكل

     

   

  و كف از سانتیمتر 70 ارتفاع به مستراح كاسة طرفین در 6-1-4 بند مشخصات با دستگرد میلههای نصب 1-1-8-6

 .  است الزامي كاسه جلويي لبة از جلوتر سانتیمتر 20

 مستراح نشیمن از باالتر سانتیمتر 40 و كاسه جلو از سانتیمتر 30 فاصله با عمودی كمكي دستگرد میلههای نصب 1-1-8-7

 .  باشد كف از سانتیمتر 120 تا 80 بايد عمودی میلههای نوسان دامنة. است اجباری مجاور ديوار روی بر

 سانتیمتر 15 حداكثر و كف از سانتیمتر 80 ارتفاع به در، داخلي قسمت روی بر افقي اضافي دستگرد میلههای نصب 1-1-8-8

 .  است الزامي سانتیمتر 30 حداقل طول با و لوال محور از فاصله

 شكل) سازد فراهم را روبرو از دستیابي امكان تا گیرد قرار سانتیمتر 120×75 ابعاد به فضايي در بايد دستشويي كاسه 1-1-8-9

35  .) 



  

      

 

  

  

 آزاد فضای عمق. است الزامي دستشويي لبة پايین تا كف از سانتیمتر 75 حداقل ارتفاع به آزاد، فضای پیشبیني 1-1-8-10

 (.  36 شكل) باشد سانتیمتر 45 پا نوك برای و سانتیمتر 20 بايد زانو برای

   

  دستشويي كاسه چرخدار زير  صندلیآزاد فضای قرارگیری -36 جهتشكل  دستشويي كاسه جلوی آزاد فضای -35 شكل    

   

     

 تیز گوشههای نبايد دستشويي زير در. شوند عايقبندی و حفاظت بايد دستشويي زير فاضالب و گرم آب لولههای 1-1-8-11

 .  باشد داشته وجود

 دستشويي جلو لبة از آنها فاصله حداكثر و شوند بسته و باز راحتي به و اهرمي صورت به بايد دستشويي شیرهای 1-1-8-12

 .  باشد سانتیمتر 60

 (.  36 شكل0 باشد سانتیمتر 90 حداكثر كف از معلول افراد دستشويي آينه پايیني لبة ارتفاع 1-1-8-13

 .  باشد سانتیمتر 100 از بیش نبايد كف از برقي خشككن دستگاه يا و صابون جای و حوله آويز ارتفاع 1-1-8-14

   .باشد سانتیمتر 80×150 ابعاد به بايد وان جلو در كف، آزاد فضای 1-1-8-15

 .  باشد سانتیمتر 120×120 بايد دوش زير آزاد فضای 1-1-8-16

 .  است الزامي( وان زيردوشي،) حمام در جابجايي سهولت جهت تاشو صندلي تعبیة 1-1-8-17



  

    

 

  

  

 دستي دوش يا ثابت دوش صورت دو هر به كه سانتیمتر 150 حداقل طول به شلنگ با دوشي سر يك حمامها در 1-1-8-18

 .  شود تأمین بايد باشد، استفاده قابل

   سردكن آب و آبخوری 9- 1- 1

 .  باشد استفاده قابل نیز معلول افراد برای ساختمانها در شده نصب آبخوريهای كلیه است الزم 1-1-9-1

 باشد داشته عمق سانتیمتر 50 تا 45 بین و باشد كف از سانتیمتر 70 ارتفاع به زانو آزاد فضای دارای بايد آبخوری 1-1-9-2

 (.  37 شكل)

 در تا باشد داشته وجود چرخدار صندلي حركت برای آبخوری جلو سانتیمتر 120×75 ابعاد به آزاد فضای است الزم 1-1-9-3

 استفاده آنمعلولين از موازیضوابط  صورت به بتواند چرخدار صندلي روی فرد ندارد، وجود زانو برای آزاد فضای كه موقعي

 (.  38 شكل) نمايد

 (.  37 شكل) باشد بیشتر شده تمام كف از سانتیمتر 90 از نبايد فواره ارتفاع 1-1-9-4

  چرخدار صندلي حركت برای آبخوری جلوی آزاد فضای -38 شكل  شده تمام كف از آبخوری فواره ارتفاع -37 شكل    

 1- 1   عاليم 10-

 -10-1-1 اماكن، كلیة 1 و شهری فضاهای

 از قسمتهايي ساختمانهای

 عمومي استفادة برای كه معلول افراد ويژه

 .  گردند مشخص معلول افراد ويژه الملليبین عاليم وسیلة به بايد گرديدهاند تجهیز و طراحي

 روی روشن نوشتههای مانند. باشند خود زمینه با تضاد در و نور انعكاس فاقد و بوده واضح بايد نوشتهها و عاليم 2 -1-1-10

 .  بالعكس يا تاريك زمینه



  

      

 

  

  

 نصب شده تمام كف از سانتیمتر 170 تا 140 بین ارتفاع در و درها قفل طرف و كنار در بايد ساختمان داخلي عاليم 3 -1-1-10

 .  شوند

 در گذاری-عالمت به رنگها و چراغها از استفاده با است الزم عمومي، مكانهای به بینا نیمه افراد هدايت منظور به 4 -1-1-10

 .  پرداخت مسیر طول

   الكتريكي كنترل 11- 1- 1

 .  گیرند قرار كف از سانتیمتر 120 تا 40 فاصله در بايد مكانیكي و الكتريكي كنترلهای 1-1-11-1

 موازی طور به روبرو از تا شود پیشبیني الكتريكي كنترلهای مجاور در بايد سانتیمتر 75×120 ابعاد به كف آزاد فضای 1-1-11-2

 .  باشد دسترس قابل چرخدار صندلي روی شخص برای

 .  است الزامي سانتیمتر 120 ارتفاع در خطر زنگ نصب بهداشتي فضاهای كلیه در 1-1-11-3

   خطر عاليم 12- 1- 1

 .  است الزامي عمومي ساختمانهای كلیه در ديداری و شنیداری دهنده هشدار سیستمهای نصب 1 -1-1-12

2 -12-1-1 

3 -12-1-1 

 .  شوند مشخص المسهای حسي عاليم نیز و رنگ اختالف با بايد( آنها مشابه و انبارها حرارتي، تأسیسات اتاقهای بارانداز،

   تلفن 13- 1- 1

 زندانها مسافربری، پايانههای هتلها، انتظار سالن فضای بیمارستانها، در صدا، تقويت سیستم به مجهز تلفنهای است ضروری

 .  گردند تعبیه مشابه مكانهای ساير و

  تجمع فضاهای 14- 1- 1



  

    

 

  

  

 صندلي برای شده پیشبیني محل تعداد بايد باشد، شده پیشبیني تجمع مكانهای عمومي، ساختمانهای در چنانچه 1 -1-1-14

    :باشد داشته مطابقت زير جدول با چرخدار

  تجمع محوطه و صندلي ظرفیت   چرخدار صندلي برای محل الزم تعداد
  75 تا 50 3 
  100 تا 76 4 
  150 تا 101 5 
  200 تا 151 6 
  300 تا 201 7 
  400 تا 301 8 
  500 تا 401 9 

  1000 تا 501   كل از درصد 2
  1000 از بیشتر   نفر 1000 از بیشتر ظرفیت نفر 100 هر برای 1 اضافه درصد، به 2

 .  باشد سانتیمتر 120×170 بايد چرخدار صندلي استقرار محل ابعاد 2 -1-1-14

 پخش ثابت صندلیهای سطح تمام در و ثابت صندلیهای به پیوسته و همرديف بايد چرخدار صندلي محلهای 3 -1-1-14

 در بايد و باشند متصل هست، نیز اضطراری خروج راه عنوان به كه دسترس قابل راه يك به بايد محلها اين. باشد شده

 .  بگیرد قرار ديگر قسمتهای ديد با برابر ديد زاويه موقعیت

 ديد خطوط حفظ شرط به درصد 50 از بیش شیب با مكانهای در مجزا صورت به دسترس قابل ديد محلهای استقرار: استثناء

 راه از كه طبقاتي يا و» ها بالكن« نظیر همتراز مكانهای در مجزا صورت به دسترس قابل ديد محلهای استقرار. است مجاز

 .  است مجاز دارند، دسترس قابلیت اضطراری خروج

 .  باشد غیرلغزنده و ثابت محكم، مسطح، بايد چرخدار صندلي محلهای در كف يا زمین 4 -1-1-14



  

      

 

  

  

: شامل اتصال. كند متصل صحنه محدوده به را چرخدار صندلیهای استقرار محلهای بايد دسترس قابل راه يك 5 -1-1-14

 .  میشود هنرپیشگان استفاده مورد فضاهای ديگر و لباس گنجههای رختكن، اتاقكهای صحنه، پشت صحنه،

 يا صحنه از متر 15 ديد فاصله در بايد صندلیها اين باشد، شده پیشبیني ثابت صندلیهای برای گوشي كه صورتي در 6 -1-1-14

 .  شوند داده قرار نمايش محدوده

  میزكار و نیمكت 15- 1- 1

 5 حداقل باشد، شده پیشبیني شده جاسازی يا ثابت صورت به كار میزهای يا میز، نیمكت، ساختماني، در كه صورتي در

 قابل زير شرايط مطابق بايد( باشد بیشتر كدام هر) آنها از يكي حداقل يا كار میزهای يا میزها نیمكتها، فضای از درصد

 :  باشد معلول افراد دسترس

 بايد حداقل باشد، شده پیشبیني كار سطوح يا میزها جلو چرخدار صندلي با اشخاص برای نیمكت فضاهای كه صورتي در -الف

 .  باشد داشته عمق سانتیمتر 50 و عرض سانتیمتر 71

 .  باشد زمین يا كف از سانتیمتر 85 تا 70 بین بايد كار سطوح و میزها سطح ارتفاع -ب

   

   

   كاربريها خاص ضوابط 2- 1

  استثناآت 1- 2- 1

 :   زير موارد استثنای به. باشند داشته انطباق ضوابط اين با بايد كاربری، نوع هر با تسهیالت و بناها



  

    

 

  

  

 تاسیسات اتاقههای پايین، و باال در آسانسورها ماشینآالت و تعمیر اتاقهای بودن دسترس قابل: كلي استثناآت (1

 و تاسیسات عمومي هایاتاق تلفن، و برق قفسههای زيرزمیني، تاسیسات راههای سرويس كانالهای و لولهكشیها مكانیكي،

 .  نیست الزامي خدمات

 توصیه آنها بودن دسترس قابل ولي ندارند، بودن دسترس قابل به نیازی ذيل در شده ذكر تسهیالت: ارتش استثناآت (2

 .   بشود بناها اين از ديگری استفاده است ممكن آينده در چون میشود،

 بايد كارها تمام كه جايي ارتشي، نقلیه وسايل هواپیما، تعمیر و نگهداری تسهیالت ارتشي، مجرد افراد مسكوني( الف

 افراد اشتغال و استفاده برای فقط كه تسهیالتي تمام طوركلي، به و شود انجام جسمي توانايي با ارتشي افراد توسط

 .  باشند شده پیشبیني جسمي توانايي با نظامي

 با نظامي افراد استفاده برای تنها كه آنها مشابه و نظامي كارهای ديگر و سربازان به مربوط تسهیالت از قست آن (ب

 مجاز را حركتي – جسمي ناتواني با نظامي افراد استخدام كه قسمتهايي بجز است، شده ساخته و طراحي جسمي توانايي

 .  باشند عموم استفاده و مراجعه مورد كه ساختمان از قسمتهايي جز به و میداند

 فامیل افراد و جسمي توانايي با نظامیان برای اول درجه در كه نظامیان، سكونت محل مورد در: نظامیان مسكوني (ج

 .  باشند دسترس قابل حركتي – جسمي معلول افراد برای بايد شده ساخته خانههای كل از درصد 5 حداقل آنهاست،

 .  باشند معلول افراد برای طراحي ضوابط با منطبق بايد مشترك وروديهای و پیادهروها مانند عمومي محوطههای

 :  است الزامي زير موارد رعايت عمومي ساختمانهای ساير در 2- 2- 1

   چايخانه و رستوران 1-2-2-1

 چايخانه يا رستورانها در( باشد بیشتر كدام هر) آنها از يكي حداقل يا ثابت میزهای و صندلیها تمام از درصد 5 حداقل -

 .  باشند معلول افراد دسترس قابل بايد ها-

 .  باشد سانتیمتر 90 حداقل بايد غذا دريافت صف در چرخدار صندلي گذر برای آزاد عرض -



  

      

 

  

  

 .  باشد داشته ارتفاع شده تمام كف از سانتیمتر 85 از بیش نبايد سینیها حركت مسیر پیشخوان سرويسها، سلف در -

    هتلها 1-2-2-2

 معلول افراد برای مناسب لوازم و بهداشتي سرويسهای با دسترس قابل اتاق يك بايد اتاق، 25 ظرفیت تا هتلها كلیه -

 به بايد اتاقها اين. است ضروری معلول افراد برای ديگر مناسب اتاق يك پیشبیني اضافه، اتاق 25 هر ازای به. باشند داشته

 .  گردند توزيع هتل معمولي اتاقهای بین در يكنواخت طور

 استفاده برای مناسب بهداشتي سرويس يك و تخت يك بايد تخت 30 ظرفیت تا مهمانسراها و مسافرخانهها كلیه -

 .  شود اضافه معلول افراد برای مناسب بهداشتي سرويس با تخت يك ديگر، تخت 30 هر ازای به. باشند داشته معلول افراد

   آسايشگاهي و درمان بهداشتي، مراكز 1-2-2-3

 شدن سوار فضای امتداد در يا جوار در بايد ورودی اين. شود طراحي ساختمان جلو در دسترس قابل ورودی يك حداقل -

 .  شود گرفته نظر در متر 6 طول حداقل و سانتیمتر 150 عرض حداقل با اتومبیل، به مسافر

 :  باشند زير شرايط با انطباق در بايد بیماران دسترس قابل خواب اتاقهای -

 150 قطر به است دايرهای كه را چرخدار صندلي درجه 180 چرخیدن برای لزوم مورد آزاد فضای بايد خواب اتاق هر -الف

 .  باشد داشته سانتیمتر،

 پای بین مترسانتی 100 و تختخواب طرف دو در سانتیمتر 90 برابر آزاد فضای يك حداقل بايد نفره يك اتاق هر -ب

 .  باشد داشته ديوارها تا تختخواب

 :  گردد تأمین زير اندازه به آزاد فضاهای بايد تختخوابه چند يا دو اتاق هر در -ج

 .  مقابل ديوار با تختخواب پايین حدفاصل( سانتیمتر 130 ترجیحا ) سانتیمتر 100 حداقل -

 .  مجاور ديوار با تختخواب كناری لبة حدفاصل سانتیمتر 90 حداقل -

 .  تختخواب دو بین سانتیمتر 120 حداقل -



  

    

 

  

  

 .  شود پیشبیني دسترس قابل بهداشتي سرويس يك خواب يا و بستری اتاق هر برای است الزم -د

   تجاری مراكز 1-2-2-4

 بخش همچنین و اشیاء فروش و خريد برای و داشته ارتفاع سانتیمتر 90 از بیشتر مراجعان پیشخوانهای كه محلي در -

 تا 70 بین ارتفاع حداكثر با بايد اصلي پیشخوان از بخش يك يا اضافي پیشخوان يك شدهاند، پیشبیني مردم به اجناس

 .  شود گرفته نظر در شده تمام كف از باالتر سانتیمتر 85

  بايد آن طول تمام در مسیر اين عرض حداقل. شود پیشبیني دسترس قابل پرداخت مسیر يك حداقل فروشگاهها در -

 .  باشد بیشتر سانتیمتر 85 از مسیر طول در نبايد شده تمام كف از مجاور پیشخوان ارتفاع و بوده سانتیمتر 90

   كتابخانه 1-2-2-5

 .  باشند دسترس قابل بايد پاركینگها و تلفنها توالتها، مانند وابسته عناصر جمله از كتابخانه عمومي فضاهای كلبه -

 بايد میزها بین آزاد فضای همچنین و مطالعه محلهای يا میزها ثابت، نیمكت عنصر هر از يكي حداقل با درصد 5 حداقل -

 .  باشند دسترس قابل



  

      

 

  

  

 قفسة يا مجالت، قفسه برگهدان، محل در مسیر آزاد فضای حداقل -

 روبرو از دسترس قابل ارتفاع. باشد سانتیمتر 90 بايد مرجع كتابهای

 سانتیمتر 135 تا 15 بین بايد پهلو از و سانتیمتر، 120 تا 40 بین بايد

   (.41 و 40 و 39 شكلهای) باشد شده تمام كف از

 .  باشد سانتیمتر 90 بايد رديف بین مسیر آزاد عرض حداقل -

 قفسههايي در را آنها تقسیم اجازه كتابها زياد حجم كه كتابخانههايي در -

 برای بیشتر ارتفاع با قفسههايي از استفاده نمیدهد، فوق مشخصات با

 .  است مجاز كتاب نگهداری

   

   

   

   كتابخانه رديفهای بین مسیر آزاد عرض حداقل -39 شكل

   

   

   

   مقابل از دستیابي برای مناسب اندازههای -40 شكل

   

   

   

   پهلو از دستیابي برای مناسب اندازههای -41 شكل

  مسكوني ساختمانهای - 2



  

    

 

  

  

 زمینه وايجاد مسكوني محیط در معلول فردی استقالل شرايط آوردن وجود به مسكن، طراحي ضوابط ارائه از هدف عمدهترين

 .  است معماری تمهیدات گرفتن كار به طريق از فعال، عضو يك عنوان به خانواده كنار در معلول دادن قرار برای

 شده طراحي معلول افراد برای استفاده قابل بايد مسكوني واحدهای% 5 حداقل مسكوني مجتمعهای در 1-2

 دارند، مسكوني واحد 20 از كمتر كه دولتي كامل اعتبارات با شده ساخته مسكوني مجتمعهای در همچنین. باشد

 .  باشد معلول افراد برای دسترس قابل واحد يك حداقل

 فضاهای و آسانسور باشد، آسانسور دارای میبايد محل شهرداری ضوابط طبق بر كه مسكوني ساختمانهای در 2-2

 .  باشد معلول افراد برای دسترس قابل بايد بنا عمومي

 از بیش و 10 تعداد با و 2-5 بند در مندرج ارتفاع از كمتر ارتفاع در كه مسكوني ساختمانهای در 3-2

 .  باشد معلول افراد دسترسي قابل مشاع، در همكف سطح حداقل بايد میشوند، ساخته مسكوني واحد 10

   دسترس قابل مسكن 4-2

 :  باشد شده رعايت زير ضوابط بايد دسترس قابل مسكوني واحد در

 .  باشد ضوابط اين 1-1-4 بند مطابق بايد مسكوني واحد ورودی 1-4-2

 .  باشد ضوابط اين 3-1-4 بند مطابق بايد مسكوني واحد راهرو 2-4-2

 .  باشد ضوابط اين 3-1-4 بند مطابق بايد( پنجره و در) مسكوني واحد بازشوهای 3-4-2

 .  باشد ضوابط اين 4-1-4 بند مطابق بايد مسكوني واحد راهپله 4-4-2

 .  باشد ضوابط اين 5-1 -4 بند مطابق بايد مسكوني واحد در شیبدار سطح 5-4-2

 .  باشد ضوابط اين 6-1-4 بند مطابق بايد مسكوني واحد در دستگردها 6-4-2

 .  باشد ضوابط اين 7-1-4 بند مطابق بايد مسكوني واحد در آسانسور 7-4-2



  

      

 

  

  

 ضوابط اين 8-1-4 بند مطابق بايد( دستشويي و توالت حمام،) بهداشتي فضای يك حداقل 8-4-2

 .  باشد

 .  باشد ضوابط اين 11-1-4 بند مطابق بايد مسكوني واحد مكانیكي و الكتريكي كنترلهای 9-4-2

 افراد برای استفاده قابل پاركینگ واحد يك حداقل بايد دسترس قابل مسكوني واحد هر برای 10-4-2

 :  شود گرفته نظر در ذيل مشخصات با معلول

 مطابق بايد مسكوني واحد ورودی تا پاركینگ محوطه از دسترس قابل پیادة مسیر 1-10-4-2

 .  باشد 2 -1 و 1-1 بندهای با

 سرپوشیده معلول فرد محافظت برای منزل و پاركینگ بین حدفاصل حتیاالمكان 2-10-4-2

 .  شود

 .  باشد متر 5×5/3 بايد معلول افراد برای استفاده قابل پاركینگ ابعاد 3-10-4-2

 .  باشد بايد متر 40/2 معلول افراد برای استفاده قابل پاركینگ آزاد ارتفاع حداقل 4-10-4-2

 :  باشد زير شرايط دارای بايد معلول افراد برای استفاده قابل مسكوني واحد در آشپزخانه 11-4-2

 تمام كه شود طراحي گونهای به بايد سانتیمتر 120×75 ابعاد به كف آزاد فضای 1-11-4-2

 قابل پهلو از يا و روبرو از چرخدار صندلي با شخص برای آشپزخانه وسايل

 .  باشد دسترس

 سانتیمتر، 85 تا 75 بین ارتفاع و سانتیمتر 75 عرض با كاری سطح حداقل 2-11-4-2

 70 تا 65 ارتفاع و سانتیمتر 40 عمق به پا قرارگیری برای آزاد فضای با

 (.  43 و 42 شكلهای) شود گرفته نظر در آشپزخانه در بايد سانتیمتر،

 قابل و كف از سانتیمتر 85 تا 70 بايد ظرفشوها زير قفسههای ارتفاع 3-11-4-2

 (.  44 شكل) باشد برداشتن



  

    

 

  

  

 لوله و گرم آب لوله. باشد داشته وجود ساينده و تیز نوك سطوح نبايد ظرفشوها زير 4-11-4-2

 .  شود پیشبیني عايق پوشش با بايد ظرفشو زير در آن، تخلیه

 75 كف از ظرفشو ارتفاع كه شوند نصب نحوی به بايد فاضالب و آب لولههای 5-11-4-2

 .  باشد سانتیمتر

 عمق و سانتیمتر 65 حداقل ارتفاع به پا قرارگیری برای آزاد فضايي بايد ظرفشو زير 6-11-4-2

 نبايد ظرفشويي سینك عمق و باشد داشته وجود مانع بدون سانتیمتر 45 حداقل

 .  باشد سانتیمتر 16 از بیش

 حداكثر. باشد كف از سانتیمتر 80 حداكثر بايد پايین قسمت قفسههای ارتفاع 7-11-4-2

 .  باشد سانتیمتر 120 فوقاني قفسههای طبقه پايینترين ارتفاع

 بايد معلول افراد برای استفاده قابل مسكوني واحد در ايوان و خواب غذاخوری، زندگي، فضاهای 12-4-2

 عبور قرارگیری، جهت سانتیمتر 140×140 ابعاد به آزاد فضای دارای) افراد اين برای دسترس قابل

 .  باشد( وسايل از استفاده و

 افراد برای زير ضوابط طبق بايد كه كشوهاست و گنجهها طبقهها، قفسهبنديها، شامل انباری 13-4-2

 :  باشند دسترس قابل معلول

 كلیة كه شود طراحي گونهای به بايد سانتیمتر 120×75 ابعاد به كف آزاد فضای 1-13-4-2

 .  باشد دسترس قابل پهلو از يا روبرو از چرخدار صندلي با فرد برای انباری قستهای

 پهلو از و سانتیمتر 120 تا 40 بین انباری داخل وسايل به روبرو از دستیابي ارتفاع 2-13-4-2

 (.  45 شكل) باشد سانتیمتر 135 تا 25 بین



  

      

 

  

  

 كف از آويز رخت محل ارتفاع 3-13-4-2

 .  باشد سانتیمتر 140

   

   

   

   

   چرخدار صندلي قرارگیری جهت میز يا كاری سطح جلوی آزاد فضای -42 شكل

   

   

   

   

   

   

   

   چرخدار صندلي قرارگیری جهت میز يا كاری سطح زير اندازه و ابعاد -43 شكل

   

   

   

   

   

   چرخدار صندلي قرارگیری جهت ظرفشويي زير آزاد فضای -44 شكل

   

   

   

   

   



  

    

 

  

  

   

  چرخدار صندلي برای پهلو از و مقابل از دستیابي ارتفاع -45 شكل

   ساختمان ملي مقررات

 (:   حريق مقابل در ساختمانها حفاظت) ساختمان ملي مقررات 3 مبحث

 عنوان به تا میگردد ابالغ( حريق مقابل در ساختمانها حفاظت) عنوان تحت مذكور مقررات مبحث سومین مجلد

 حـوزه شـهروندان اسـتفاده مـورد سـوزی آتش خطر از انسانها جان حفظ و ساختمان ايمني زمینه در مرجـعبرنامهريزی

 .  گیرد قرار ساختمان ملي شـمولمقررات

 تـادرصورت گـردد لحاظ مانع بدون و كافي اصلي، خروج راههای معماری، نقشههای بررسي هنگام به و مبحث اين ضوابط براساس

 .  گردد میسر راحتي به ساكنان موقع به خروج ساختمان، درآن حريق بروز

 (:    برقي پله و آسانسورها) ساختمان ملي مقررات 15 مبحث

 تحـت سـاختمان ملـي مقـررات مبحـث پـانزدهمین ساختمان، كنترل و مهندسي نظام قانون 34 ماده دراجرای

 از بهینه و ايمن بهرهبرداری برای الزم ضوابط حداقل بیانگر پیوست، 6 و فصل 4در» برقي وپله آسانسورها«عنـوان

 نـوع، تعـداد، موقعیـت، لحاظ به مناسب انتخاب و طراحي راهكارهای متضمن متحرك پیادهرو برقي، پله آسانسور،

 نمونـه بـا همراه آنها اجرای كیفیت ارتقاء برای الزم مقررات ارائهدهنده و بهرهبرداری وقابلیت ظرفیـت سـرعت،

 هـا آسانسـورها، نقشـه ظرفیـت و تعـداد محاسبه نحوه آسانسور، ابعادی استاندارد آسانسـور،جداول فنـي اطالعـات

 مراجع مناطق، شهرداريهای اطالع جهت بینالمللي معتبر منابع معرفي باالخره و ونشانهها عاليـم تكمیلـي اطالعـات و

 بـاالخره و سـاختمان مهندسـي حرفههـای صاحبان ساختمانها، مجريان ساختمان، اجرای بر  نظـارت و كنترل و پروانه صدور

 مـواردی در تـا میگردد ابالغ شهرسازی، مقررات و ضوابط و ساختمان ملي مقررات حـوزهشمول كارفرمايـان و مالكـان



  

      

 

  

  

 زمینه در فوق مبحث مراتب میباشد ارتباطي سطوح اجرای مستلزم پروانه، صدور ومقررات ضـوابط طبـق سـاختمان كـه

 .  گیرد قرار عمل مالك موصوف سطوح از نگهداری و برداری-بهـره اجـرا، محاسـبه، طراحي،

 شهرداری و نموده گزارش مورد حسب را امر اجرای چگونگي مرحلهای، گزارشات طي ناظر مهندسین است شايسته علیهذا

 را مراتب ساختمان پايان گواهي صدور از قبل و 29/6/77 مورخ 77010602/811 شماره بخشنامه اجرای در نیز منطقه

 (   29/4/81-81006794/80. )نمايند هماهنگ ايران واستاندارد كیفیت بازرسي شركت با

 :    (انرژی مصرف در صرفهجويي) ساختمان ملي مقررات 19 مبحث

 3516/80 شماره بخشنامه طي كه( انرژی مصرف در صرفهجويي) ايران ساختماني ملي مقررات 19 مبحث اجرای جهت در

 .  میگردد اجرا 22و 5 و 4 و 3و 2و 1  مناطق در زير شرح به موارد است شده ارسال 5/4/80 مورخ

 قـانوني اجرايـي آيـیننامـه موضـوع د و ج گـروه هـای سـاختمان جهت فوق مبحث مقررات 1/4/80 تاريخ از -1

 شـفاف طـور بـه صادره نقشه دستور در فوق مراتب است مقتضي میگردد، الزامي ساختمان كنترل و نظـاممهندسي

 .  مـنعكسگردد

 بـا همـراه. )گردد ارائه 1:50 اشل با.... و پنجرهها و خارجي جدارههای دتايل بايستي معماری نقشههای ارائه در -2

  ( حرارتي تبادل جـدولضرايب



  

    

 

  

  

 نموده را فوق مبحث رعايت ساختمان سرمايش و گرمايش سیستمهای طراحي در بايستي نیز مكانیك مهندسین -3

 برودتـي و حرارتـي تبـادل نهـايي ضرايب جداول معماری، درنقشههای شده ارائه اجرايي دتايلهای با ارتباط در همچنین و

  .نمايند تاكید و قید نقشهها در را الزم توصیههای و راتهیه

 بـه»  سـاختمان در نفتي فرآوردههای صرفهجويي و سازی بهینه چگونگي مورد در اجرايي دستورالعمل« مجلد -4

  .شود قرارداده طراح مهندسان اختیار در نیاز درصورت تا میگردد پیوسـتارسال

 مرحلـه دو در نـاظر مهندسـین اسـت الزم پیوسـت فلوچـارت به توجه با و فوق مقررات اجرای كنترل جهت در -5

 منطقـه فني بازرسي و نموده گزارش را فوق مبحث مفاد رعايت( نما اجرای و كاری نازك اتمام از قبل و كاری پايـانسفت)

 مقـررات برابـر متخلـف بـا عايقكـاری اجرای عدم صورت در است بديهي نمايد، گواهي را فوق موارد انجام نیـزصحت

  .گرفت خواهد صورت برخـوردقانوني

 و سـاختمان ملـي مقـررات 19 مبحث به مربوط مشكالت و مسايل میتوانند طراح مهندسان و شهروندان -6

 طريـق از يـا و مسـتقیم مراجعـه طريـق از كشـور سوخت مصرف بهینهسازی  سازمان با راسا  را مرتبط همچنـیندتايلهای

 (  30/3/81-81004747/80. )سازند مرتفع و هماهنگ 22045841 و 42 شـمارهتلفنهای

   

   

 :  اراضي از استفاده مقررات

 شده تدوين شهری مختلف حوزههای در واقع مستحدثات و اراضي از صحیح استفاده تعیین منظور به مقررات اين -تعريف

 شدهاند داده نشان محتلف رنگهای به 000/1:10 مقیاس به جامع طرح اراضي از استفاده نقشه در مذكور حوزههای. است

 استفاده جزئیات هاآن در كه تفصیلي نقشههای كه هنگامي تا. میباشد اراضي از استفاده مخصوصي نوع نماينده رنگ هر كه



  

      

 

  

  

 نشان مختلف رنگهای به كه آن اراضي از استفاده كلي حوزههای و مذكور نقشه است نشده تهیه باشد شده روشن اراضي از

 .  بود خواهد اراضي از استفاده تعیین عمل مالك شده داده

 عمل مالك اكنون هم از هانقشه اين است شده تهیه جامع طرح همراه نمونه يا ويژه تفصیلي نقشههای كه مواردی در

 .  میباشند

 مستحدثات اين از كه مختلفي استفادههای و ساله 25 محدوده داخل در شهر آتي و موجود مستحدثات كلیه – مقررات حدود

 .  میباشد مقررات اين مشمول میآيد عمل به محدوده داخل اراضي و

 مندرج اراضي از استفاده مقررات با بايستي میآيند وجود به بعد به تاريخ اين از كه مستحدثاتي كلیه – جديد مستحدثات

 با را خود وضع بايستي دارند اساسي تغییرات يا اضافات به احتیاج كه بناهايي همچنین. باشند داشته مطابقت ذيل در

 .  نمیباشند ماده اين مشمول اساسي تعمیرات دهند تطبیق مقررات اين

 موجود استفاده ولي گرفتهاند قرار استفاده مورد و بوده موجود حاضر حال در كه مستحدثاتي كلیه – موجود مستحدثات

 آن انطباق و موجود استفاده تغییر به نسبت بايستي دارد مغايرت مربوطه حوزه مقررات در مندرج استفادههای با آنها از

 :  از عبارتند كه باشد مي حالت دو دارای بطوركلي استفاده تغییر اين. نمايند اقدام مربوطه استفاده با

 استفاده بتوان آن داخلي تغییرات با يا موجود بنای در و بوده بنا تجديد به محتاج استفاده تغییر كه مواردی در – استفاده اصالح

 .  گرفتهاند قرار تجارتي يا اداری استفاده مورد كه مسكوني آپارتمانهای بعضي مانند آورده عمل به را صحیح

 خويش مناسب محل به بايستي موجود استفاده و بوده بنا تغییر مستلزم استفاده تغییر كه مواردی در – استفاده انتقال

 .  مسكوني حوزههای در موجود گاراژهای و كارخانجات مانند آيد بوجود زمین اين از صحیح استفاده و شده منتقل

 مدت- كوتاه احتیاجات و خود پرسنلي و مادی امكانات اساس بر آيیننامهای منظور اين جهت است مكلف تهران شهرداری

 انتقال و اصالح به نسبت راسا  آن براساس و نموده تدوين خود اقدامات زماني برنامه با همراه شهری بلندمدت و

 .  نمايد اقدام مغاير استفادههای



  

    

 

  

  

 محدوده از خارج در واقع صنعتي حوزههای در صنعتي تاسیسات احداث – ساله پنج محدوده از خارج در مجاز استفادههای

 بر مشروط میباشد مجاز پنجساله محدوده از خارج در دامداری و باغداری و كشاورزی استفاده نوع هر. میباشد مجاز پنجساله

 منظور استفاده با زمین از استفاده گرفت قرار شهر ساله پنج توسعه محدوده داخل در قسمت آن كه آن از پس كه اين

 استاديومها، پاركها، جنگلكاری، مانند عمومي تاسیسات. شود داده تطبیق آن تفصیلي نقشههای و جامع طرح در شده

 محدوده از خارج ساكنین احتیاجات ارضاء جهت راسا  دولت كه تاسیساتي يا آيند بوجود شهر كلي احتیاجات جهت كه جادهها

 .  نیست مجاز شهر پنجساله محدوده از خارج در زمین از ديگری استفاده هیچگونه. میباشند مجاز نمايد بنا

 مجاز مسكوني حوزههای در آنها به مربوط استفادههای و زير ساختمانهای احداث – مسكوني حوزههای در مجاز استفادههای

 :  است

 .  باشند شده ساخته خانوارها يا افراد سكونت برای كه ساختمانهايي  - مسكوني ساختمانهای

 خانه داخل در معموال كه مشاغلي) خانگي مشاغل به مربوط استفادههای مسكوني استفاده بر عالوه ساختمانها اين در

 است مجاز نیز خوردگانسال نگهداری و پانسیون دكتر، مطب خصوصي، تدريس خصوصي، دوزندگي مانند( میآيد عمل به

 :  باشد ذيل شرايط مطابق كه آن بر مشروط

 منظور اين برای نبايستي ديگری بنای و ساختمان هیچگونه. گیرد انجام ساختمان يك در كال فعالیتي چنین يك كه صورتي در

 .  گردد احداث

 .  گیرد انجام خانه آن در مقیم اشخاص توسط مزبور فعالیتهای كه صورتي در

 .  باشد نكرده اشغال را ساختمان طبقات كل سطح% 20 از بیش فعالیتها اين كه صورتي در

 ساخته میآيد عمل به( محله) شهری يك درجه واحد سطح در كه استفادههايي ساير برای كه ساختمانهايي  - ساختمانها ساير

 :  از عبارتند ساختمانها اين. شده باشند



  

      

 

  

  

 ازقطعه وارد نشدهاند دبیرستان به هنوز افرادی كه برای آموزشي تاسیسات ساير يا و دبستان و كودكستان – پرورش و آموزش

 .  شود داده اختصاص باز فضای برای بايستي آن% 50 حداقل میگردد انتخاب منظور اين برای كه زمیني

 .  حمام و محلي درمانگاههای و پزشكي ساختمانهای دكتر، مطب – بهداشت -

 عامالمنفعه و مذهبي تاسیسات تمام و گرديده تاسیس اعضاء استفاده برای كه باشگاههايي يا و خصوصي هایكلوپ - فرهنگي

 .  میگیرد انجام آنها در اجتماعي و خیريه آموزشي، فرهنگي، مختلف فعالیتهای كه

 .  میباشد مجاز دستي كوچك كارگاههای ايجاد – صنعتي

 كل سطح و نبوده مترمربع 50 از بیشتر آن طبقات كل سطح كه گیرد انجام زمیني قطعه در بايستي فعالیتها نوع اين

 و لرزش گرما، خطرناك، دودهای و بد بوهای نبايستي فعالیتها و استفادهها نوع اين. ننمايد تجاوز مترمربع 100 از زمین

 .  نمايد ايجاد خود استفاده محدوده از خارج ناهنجار صداهای

 75 از آن طبقه سطح و بوده طبقه يك ساختمانها اين كه آن بر مشروط است مجاز تجارتي ساختمانهای احداث – تجارتي

 .  ننمايد تجاوز مربع متر 300 از آن زمین سطح و مربع متر

 .  میباشد مجاز محلهای ورزشي و بازی زمینهای و پاركها احداث – باز فضای

 كه صورتي در میباشد مجاز مسكوني و تجارتي مختلط استفاده منظور به ساختمان احداث – مسكوني و تجارتي مختلط

 مسكوني واحدهای و ننمود تجاوز متر 50 از آن طبقه سطح و آمد عمل به ساختمان همكف طبقه در تجارتي استفاده

 .  باشند داشته زمین قطعه باز فضای به كامل دسترسي و بوده  مجزا ورودی درب دارای دارند قرار باال طبقات در كه

 مجاز تجارتي حوزههای   در آنها به مربوط استفاده و زير ساختمانهای احداث – تجارتي حوزههای در مجاز استفادههای

 .  است

 شخصي خدمات و( قصابي بقالي، عطاری،) خردهفروشي مانند تجارتي استفاده منظور به كه ساختمانهايي - تجارتي ساختمانهای

 .  شوند بنا( غیره و كفشدوزی خیاطي، آرايشگاه،)



  

    

 

  

  

 غیرتولیدی، ادارات موسسات دفاتر بیمه، شركتهای بانكها، مانند اداری استفاده منظور به كه ساختمانهايي - اداری ساختمانهای

 .  شوند بنا غیره و دولتي

 و برای كالسهايخصوصي يا دبیرستان از سطح باالتر در آموزشي استفاده منظور به كه ساختمانهايي - آموزشي ساختمانهای

 .  شوند بنا حرفهای مدارس و اكابر

 درمانگاههای دكتر، مطب كلینیك، بیمارستان، مانند بهداشتي استفاده منظور به كه ساختمانهايي - بهداشتي ساختمانهای

 .  شوند بنا خانواده رفاه مراكز و دولتي

 غیره و بولینگ پینگپنگ، بیلیارد، كلوپ، تئاتر، سینما، مانند تفريحي استفاده منظور به كه ساختمانهايي - تفريحي ساختمانهای

 .  شوند بنا

 مساجد كلیسا، جوانان، كاخ كنسرت، تاالر، اپرا، موزه، مانند فرهنگي استفاده منظور به كه ساختمانهايي – فرهنگي ساختمانهای

 .  شوند ساخته تكايا و

 مانند شهر موضعي احتیاجات سطح در كوچك صنعتي كارگاه احداث منظور به كه ساختمانهايي - صنعتي ساختمانهای

 .  نمايد تجاوز مربع متر 200 از نبايد ساختمانها نوع اين طبقات سطح. شوند بنا غیره و كاال بستهبندی آهنگری، تجاری،

 .  نمايد تولید ساختمان از خارج در شديد صداهای و لرزش زياد، گرمای خطرناك، يا بد بوی نبايد ساختمانها نوع اين از استفاده

 اتومبیل، تعمیرگاه بنزين، پمپ مانند است الزم عمومي احتیاجات ارضای جهت كه ديگری ساختمانهای  - ويژه ساختمانهای

 .  نانوايي عمومي، حمام

 شوند بنا مسكوني و تجارتي مختلط استفاده منظور به كه ساختمانهايي - مسكوني و تجارتي مختلط ساختمانهای

 درب دارای مسكوني واحدهای و آمده عمل به آن زيرين طبقات يا همكف طبقه در تجارتي استفاده كه آن بر مشروط

 .  باشند داشته ساختمان به مربوط باز فضای به كامل دسترسي و بوده مجزا ورودی



  

      

 

  

  

 .  غیره و كودكان باغ و بازی زمینهای عمومي، پاركهای - باز فضای

 موضوع) تجارتي حوزههای و( 4-7 بند موضوع) مسكوني حوزههای در مجاز استفادههای - مختلط حوزههای در مجاز استفادههای

 .  میباشد مجاز حوزهها اين در( 4-8 بند

 نوعآموزشگاهي هر و يا دبستان يا دانشكده، دبیرستان دانشگاه، نوع هر احداث – آموزشي حوزههای در مجاز استفادههای

 .  میباشد مجاز حوزهها اين در( معلولین مخصوص مدارس مذهبي، فني، زبان، تجارتي، هنری، حرفهای، مدارس مانند)

 .  است مجاز نیز معلمین و دانشجويان سكونت برای مسكوني واحدهای ايجاد

 همچنین درمانگاهها و بیمارستانها نظیر بهداشتي تاسیسات نوع هر احداث – بهداشتي هایحوزه در مجاز استفادههای

 .  میباشد مجاز حوزهها اين در آزمايشگاهي تاسیسات و آن به مربوط اداری فعالیتهای

 نیز و اجرايیه و قضايیه مقننه، قوای ادارات مانند دولتي ساختمانهای نوع هر احداث – دولتي حوزههای در مجاز استفادههای

 .  است مجاز حوزهها اين در دولتي موسسات

 نظیر اجتماعي فعالیتهای يا و مذهبي فرهنگي، تاسیسات هرگونه احداث – فرهنگي حوزههای در مجاز استفادههای

 در آن به مربوط تاسیسات همچنین و غیره و خصوصي باشگاههای خیريه، سازمانهای مساجد، و هنری تاالرهای و موزهها

 .  میباشد مجاز حوزهها اين

 همچنین و سبك و سنگین كاالهای تهیه منظور به ساختمان نوع هر احداث – صنعتي حوزههای در مجاز استفادههای

 استثناء به میباشد مجاز حوزهها اين در سرويس و تعمیرات فروشي، عمده فروش، كاالها، توزيع به مربوط تسهیالت

 بايستي غیره و صدا لرزش، گرما، خطرناك، دودهای بد، بوهای مینمايند، ايجاد مزاحمت كه سنگیني بسیار صنايع كه آن

 .  شوند احداث مزاحم صنايع به مربوط حوزه در



  

    

 

  

  

 برای همچنین و كاالها نگهداری به مربوط تأسیسات و ساختمان هرگونه احداث – انبارداری حوزههای در مجاز استفادههای

 گرفته نظر در انبارداری برای كه زمینهايي قطعه در كاالها اين سرويس و تعمیرات فروشي، خرده يا و فروشي عمده و توزيع

 .  میباشد مجاز شده

 فرودگاهها، نظیر ارتباطي استفادههای يا و ارتباطي تشكیالت نوع هر – نقل و حمل حوزههای در مجاز استفادههای

 قطعات در باراندازها و تجارتي كامیونهای ايستگاههای اتوبوس، ايستگاههای ترن، ايستگاههای مسافربری، ايستگاههای

 .  میباشد مجاز گرديده منظور نقل و حمل برای كه زمیني

 اينحوزهها در بداند صالح ايران اسالمي جمهوری ارتش كه تاسیساتي نوع هر احداث – ارتشي حوزههای در مجاز استفادههای

 .  میباشد مجاز

 گرفته نظر در باز فضای و تفريحات برای كه قسمتهايي در ذيل فعالیتهای - باز فضای و تفريحاتي حوزههای در مجاز استفادههای

 (.  باشد شده مشخص نقشه روی در استثنائا  كه آن مگر) میباشد مجاز شده

 .  تفريحي مراكز و شنا استخرهای بازی، زمینهای شهری، پاركهای

 .  است گرديده ذخیره تفريحي استفادههای و تاسیسات منظور به كه باز فضاهای همچنین و منطقهای پاركهای

 .  غیره و فانفار اسبدواني، میدانهای مانند باشد داشته تجارتي جنبه كه تفريحي تاسیسات نوع هر

 .  میباشد مجاز ذيل استفادههای نیز و زمین از كشاورزی استفاده حوزهها اين در – كشاورزی حوزههای در مجاز استفادههای



  

      

 

  

  

 حوزه نزديكترين از متر 500 حداقل كه آن بر مشروط دامپروری همچنین و مرغداری و اصطبل مانند ساختمانهايي احداث

 .  باشد داشته فاصله مسكوني

 استفاده آن در و نبوده مترمربع 5000 از كمتر آن زمین قطعه كه صورتي در خانواری تك مسكوني ساختمانهای احداث

 .  آيد عمل به كشاورزی

 .  معدني و علمي حفاريهای يا و گورستان احداث مخصوص اجازه كسب با

   

   

   

   

   

   

  

   

  

  

  

   

 :   5.م.ك 329 مصوبه اصالحیه

 5 ماده كمیسیون پیشنهاد موضوع 17/1/82 نامههای به بازگشت و 4/12/79 مورخ 2/100/79 شماره نامه پیرو

 متعدد جلسات در موضوع بررسي از پس ايران معماری و شهرسازی عالي شورای 329 مصوبه اصالح بر مبني تهران شهرداری



  

    

 

  

  

 جمعیتي سقف رعايت و تهران شهر بیرويه توسعه از جلوگیری بر مبني تهران شهری مجموعه طرح اهداف تحقق منظور به و

 شرح به 329 مصوبه جايگزين عنوان به الزم اصالحات: انجام از پس و داده قرار بررسي مورد را مذكور پیشنهاد آن، مصوب

 .  داد قرار تصويب مورد ذيل

 تصويب به و تهیه را تهران مناطق تفصیلي طرحهای 1383 سال پايان تا حداكثر است موظف تهران شهرداری -1

 .   برساند 5 ماده كمیسیون

 است موظف شهرسازی و مسكن وزارت فرادست، طرح و مناطق تفصیلي طرحهای بین هماهنگي ضرورت به توجه با -2

 ارائه شورايعالي  به و تهیه را تهران شهر ساختاری راهبردهای طرح تهیه زمانبندی برنامه 82 سال ماه خرداد پايان تا حداكثر

 .  نمايد

 .  گردد- مي اصالح ذيل شرح به 329 مصوبه به مربوط ضوابط تهران شهر مناطق از منطقه هر تفصیلي طرحهای تصويب تا -3

 .  میشود تقسیم زير صورت به پهنه چهار به تهران قانوني محدوده  -3-1

   انقالب و همت محورهای فاصل حد( ب  همت محور تا تهران قانوني محدوده شمالي حد از( الف

 جنوب( د  شوش خیابان امتداد و ساوه جاده و انقالب محورهای فاصل حد( ج

   تهران قانوني محدوده جنوبي حد تا شوش امتداد و ساوه جاده

 پهنههای در زير جدول براساس طبقه يك صورت به% 60 حداكثر تا% 120 بر مازاد تراكم منطقه، در تفصیلي طرح تصويب تا -3-2

 .  شود واگذار میتواند مذكور، چهارگانه

   

   

   

   پهنه (  مترمربع) زمین قطعه مساحت (  متر) عمل مورد طرح در مجاور گذر عرض



  

      

 

  

  

  12 ≤ A   300 ≤ S   الف پهنه   

  10 ≤ A   250 ≤ S   ب پهنه  

  8 ≤ A   200 ≤ S   ج پهنه  

  6 ≤A   150 ≤ S   د پهنه  

   

    :میشود تعیین زير شرح به ضوابط اين اجرايي الزامات -3-3

 .  ندارد وجه هیچ به را نیاز مورد پاركینگ كاهش حق شهرداری و بوده الزامي پاركینگ% 100 تأمین -

 .  میباشد عمل مالك براصالحي رعايت از پس مجاور گذر عرض و زمین مساحت -

 طرحها گونه اين پیشنهاد به مجاز شهرداری عنداللزوم فرسوده، بافتهای نوسازی و طرحهای اجرای تشويق منظور به -4

 .  بود خواهد( 5) ماده كمیسیون در آنها تصويب و خاص ضوابط با

 آنها برای تقصیلي طرح كه آنها از بخشي يا تهران مناطق نیز و مصوب طرح دارای مسكوني مجتمعهای و شهركها -5

 .  میباشد مستثني ضوابط اين از میرسد، تصويب وبه تهیه

 كلیه تأمین شرط به ذيل جدول طبق گذربندی و قطعه مساحت رعايت به مشروط تجاری يا اداری مجتمع احداث -6

 :  است بالمانع( 5) ماده كمیسیون تصويب از پس نیاز مورد پاركینگهای

   

   مناطق   مترمربع به زمین مساحت حداقل   متر به گذر عمل مالك عرض حداقل

   8 الي 1 1000     16 ≥عرض ≥30

   21 الي 9 500     12≥عرض ≥30

   



  

    

 

  

  

-مي مجاز مربوطه ساختماني پروانه و ثبتي مشخص پالك مبنای بر صرفا  تراكم مازاد واگذاری مصوبه، اين براساس -7

 .  باشد

 .  بود خواهند مصوبه اين تابع.....  و نظامي كارگری، -كارمندی مسكن تعاونیهای -8

 شروع آنها در ساختماني عملیات پروانه اعتبار مدت در كه پالكهايي جهت ساختماني پروانه تجديد يا و تمديد هنگام در -9

 .  بود خواهد عمل مالك مصوبه اين ضوابط صرفا  باشد، نشده

 گزارش و نمايد جلوگیری زمینه اين در تخلف گونه هر از است موظف و بوده مصوبه اين اجرای مسئول تهران شهرداری -10

 .  نمايد ارائه عالي شورای به يكبار ماه دو هر فوقالذكر  پهنه چهار تفكیك به را مصوبه اين عملكرد

    26/1/82-822642/10/8210 بخشنامه

 18/1/82 مورخ مصوبه اصالح جهت بند پیشنهاد با ارتباط در 21/3/82 مورخ 82004580/80 شماره نامه بند پیرو -

 مصوبه 3 -3 بند ذيل مفاد در كه اين به باتوجه و( 329 صورتجلسه  جايگزين اصالح) معماری و شهرسازی عالي شورای

 :  گرديده تصريح فوق

 حداقل تعیین به عنايت با است ذكر به الزم خصوص اين در. میباشد عمل مالك اصالحي بر رعايت از بعد زمین مساحت

 موارد از بعضي در اصالحي رعايت كه مطلب اين به توجه و ساختماني، تراكم افزايش از استفاده جهت زمین مساحت

 بین از تراكم افزايش واگذاری از استفاده امكان لذا میگردد، شده تعیین میزان از كمتر به زمین متراژ كاهش سبب

 بنابراين باشند، نداشته اصالحي بر رعايت و ساختماني پروانه دريافت به رغبتي مالكین میگردد سبب امر اين و میرود

 در تكمیلي بند با همراه نیز ذيل بند است خواهشمند گذرها اصالحي رعايت و نوسازی به مالكین تشويق بهمنظور

 .  شود مطرح پنج ماده كمیسیون جلسه نخستین

 » .بـود خواهـد عمـل مـالك اصـالحي بـر رعايـت از پـس گـذر عـرض و اصـالحي از قبـل قطعـه مساحت پهنهها  كلیه در«

  (82/10/10 – 80/82005280) 


