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  گفتار پیش
  

الرعایه در طراحی،  اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی الزم مقررات ملّی ساختمان مجموعه
نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر 

دهی مناسب، آسایش، بهداشت و  ایمنی، بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین کاربري و بهره
  .گردد صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می

هاي  نامه ی دیگر از قبیل آیینـدارك فنـدر کنار مقررات ملّی ساختمان، م و ور ماـدر کش     
ها و نشریات  سازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان کارهاي ساختمان  ساختمانی، استانداردها و آیین

یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی  ي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار میارشاد
  .حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند

سازد، الزامی بودن، اختصاري  آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز می     
آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح بودن و سازگار بودن 

گفته  هاي پیش باشد تا از این طریق نیل به هدف ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می
  .ممکن گردد

نبایدهاي  و بایدها هاي مورد نیاز واي از حداقلمجموعه در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،     
گیري از با بهره توان مهندسی کشور و اجرائی و است که با توجه به شرایط فنی وساخت وساز 

  .تدوین شده است تهیه و براي آحاد جامعه کشور، المللی وبین آخرین دستاوردهاي روز ملّی و
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین  33که در اجراي ماده  این وزارتخانه     

را به عهده دارد، از چند سال پیش طرح کلی تدوین مقررات ملّی ساختمان را تهیه و  مقررات ملّی
شوراي تدوین مقررات ملّی «به مرحله اجرا گذاشته است که براساس آن، شورایی تحت عنوان 

با عضویت اساتید و صاحبنظران برجسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی » ساختمان
حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن   پردازي، شکل، ادبیات، واژه بین مباحث از حیث

را، جهت مشارکت جامعه مهندسی کشور در تدوین مقررات ملّی ساختمان » هاي تخصصی کمیته«
  .زیر نظر شورا به وجود آورده است

 پ



هر مبحث  هاي تخصصی مربوط به کمیته  نویس مقدماتی مبحث موردنظر، پس از تهیه پیش     
داراي نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهی از مراجع  پیش

هاي رسمی دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی، مؤسسات تحقیقاتی و کاربردي،  نظیر سازمان صالحیت
 و اه هاي نظام مهندسی ساختمان استان اي و مهندسی، سازمان هاي حرفه ها و تشکل انجمن

  .نمایند هاي سراسر کشور، آخرین اصالحات و تغییرات الزم را اعمال میشهرداري
تصویب اکثریت  متن نهائی این مبحث پس از طرح در شوراي تدوین مقررات ملّی ساختمان و     

جامعه  هاي اجرائی ودستگاه ها وبه شهرداري رسیده واینجانب اعضاي شوراي مذکور، به تأیید 
  .ور ابالغ گردیده استمهندسی کش

با  از زمانی که این وظیفۀ خطیر به این وزارتخانه محول گردیده، مجدانه سعی شده است     
هاي تخصصی مربوط به هر مبحث و کسب  تشکیل شوراي تدوین مقررات ملّی ساختمان و کمیته

اختمان بیفزاید بر غناي هر چه بیشتر مقررات ملّی س داراي صالحیتنظران و مراجع  نظر از صاحب
گذار بوده است در اختیار جامعه مهندسی کشور  طور که منظور نظر قانون و این مجموعه را همان

  .قرار دهد
بدین وسیله از تالشها و زحمات جناب آقاي مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزیر در      

محترم مقررات ملّی ساختمان  امور مسکن و ساختمان و جناب آقاي دکتر غالمرضا هوائی، مدیرکل
  .      نمایماند، سپاسگزاري میو سایر کسانی که به نحوي در تدوین این مجلد همکاري نموده

  
  علی نیکزاد               

  و شهرسازي راهوزیر          
  
  

 ت



  مقررات ملّی ساختمان چهارمکنندگان مبحث  تدوینهیأت 
  )بر اساس حروف الفبا(

  وین مقررات ملّی ساختمانشوراي تد) الف
 عضو  دکتر محمدعلی اخوان بهابادي  
 عضو  مهندس محمدرضا اسماعیلی  
  عضو  اباذر اصغريدکتر  
  عضو  زادهشهریار افنديدکتر  
  عضو  محمدحسن بازیاردکتر  
  عضو  دکتر منوچهر بهرویان  
 عضو  زاده اصغر جالل مهندس علی  
 عضو  دکتر علیرضا رهایی  
 عضو  ستدکتر اسفندیار زبرد  
 رئیس  مهندس ابوالفضل صومعلو  
  عضو  محمدتقی کاظمیدکتر  
  عضو  ابوالقاسم کرامتیدکتر  
 عضو  یدکتر محمود گالبچ  
 نایب رئیس و عضو ئیدکتر غالمرضا هوا  

  اعضاي کمیته تخصصی) ب
 عضو          دکتر فرهاد آزرمی 
 عضو          مهندس رضا اشراقی 
 تسرپرس          دکتر ناصر بنیادي 
 نماینده معاونت شهرسازي و معماري         مهدمهندس سیدابراهیم بنی 
 دبیر        مهندس الله جعفرپوریانی 
 و تدوین کننده متن اولیه زاده محله       عضومهندس مسعود قاسم 
 عضو          دکتر بهروز کاري 
 عضو        مهندس شراره معدنیان 

  
  اختماندبیرخانه شوراي تدوین مقررات ملّی س )ج

           مسئول دبیرخانه شورا معاون مدیرکل و           مهندس سهیال پاکروان 
                  مقررات ملّی ساختمان تدوین رئیس گروه        دکتر بهنام مهرپرور 

 ث





  :مقدمه
 

 این مجموعه، ویرایش دوم مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان
  .است
سازي استفاده و دسترسی به مقررات موردنظر در فصول مختلف،  هدف از این ویرایش، آسان    

تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهاي اصلی و  افزودن برخی ضوابط تکمیلی براي کاربرد گسترده
  . ویرایش فنی و ادبی آن بوده است

 آن جاز ساختمان در زمین و فضاهاي بازو نحوه قرارگیري م ، حجمشکل ةکنند مبحث تعییناین     
ها و همچنین ضوابط  ي آنهاي الزامی فضاها و تأمین نور و تعویض هوا مربوط به حداقل مقررات و

  . است هاي متداول اختصاصی برخی تصرف
ترین  اقتصادي فرد و جامعه از اصلی ۀدهی مناسب و صرف تأمین ایمنی، آسایش، بهداشت، بهره    

بدین لحاظ در این مبحث نیز این اهداف در . شود محسوب میی ساختمان ت ملّاهداف مقررا
الزامات مربوط به فضاها و عناصر واقع  در رابطه با امر ایمنی،. اند تدوین ضوابط قرار گرفته ۀسرلوح

رسانی براي  ها و بازشوهاي امداد جایگاه همچنین وي دسترس و خروج ساختمان مسیرها در
هاي خروج در مبحث سوم را  ی دسترسیلرزه کارآ که حوادثی چون زمینیده مطرح گرد شرایطی

رسانی به  امکان امدادعالوه بر دسترس و خروج ایمن، و تالش شده تا  دچار مخاطره نموده باشد
هاي  در رابطه با هدف ي کافیتأمین نور و تعویض هوا. ن را از خارج از ساختمان فراهم سازداساکن

و استفاده مناسب و بهینه از فضاهاي داخلی ساختمان و حتی  شدهطرح آسایش و بهداشت م
دهی  هاي صرفه اقتصادي و بهره در رابطه با هدف ...ها و میان طبقهفضاهاي واقع در زیرزمین و 

  . مند گردیده است مناسب ضابطه
نظر اگرچه م. از طرف دیگر موضوع حفظ هویت فرهنگی جامعه نیز در این مبحث مطرح است    

مند و هدایت شود، اما  ها و ضوابط و راهنماهاي طراحی شهري قاعده شهري باید از طریق طرح
  .گذار است ی ساختمان نیز بر ساماندهی منظر شهري تأثیرالزامات عمومی مقررات ملّ

 چ



ایرانی از دیگر رویکردهاي جدید و مهم در این ویرایش  -رعایت اصول و الزامات معماري اسالمی    
ایرانی  -هاي اسالمی در این راستا ابتدا انتظارات عملکردي در ساختمان براي حفاظت از ارزش. است

هاي خصوصی، رعایت اعتدال در سهم فضاها، اعتالي  ازجمله تامین امنیت معنوي، حفظ حریم
گیري از تجربیات معماري بومی  مظاهر و نمادهاي معماري اسالمی، نمایش آبادانی و نشاط، بهره

هاي مرتبط الزاماتی براي دستیابی به  سپس سعی شده در فصول و قسمت. تبیین شده است.... و
هاي  با همین دیدگاه، موضوعات مهمی همچون کنترل اشراف به ساختمان. این انتظارات ارائه شود

هاي  ست احداث با ساختمانمسکونی و بین واحدها، رعایت هماهنگی حجم و نماي ساختمان در د
هاي تاریخی، مقررات فضاي ورودي و نحوة دسترسی و جانمایی فضاهاي  موجود، به ویژه در بافت

ها براي جلوگیري از  هاي مسکونی و الزامات براي همجواري فضاها و ساختمان اصلی در ساختمان
یش مورد توجه بیشتري ها نیز در این ویرا هاي خصوصی و عمومی و مزاحمت بین آن تداخل حریم

  .قرار گرفته است
هاي ابتداي قرن حاضر به تصویب رسیده، عمدتاً موجب کنار  عالوه بر آن، مقرراتی که در دهه    

اما توجه به نحوه استقرار ساختمان و . گذاشته شدن معماري گذشته و رواج معماري مدرن گردید
هاي داراي  ویژه قانونی کردن ساختمان فضاهاي آن در فرهنگ معماري و شهرسازي گذشته و به

هاي ساختمانی ابتداي قرن،  نامه سال از تدوین آئین 70حیاط مرکزي پس از گذشت حدود 
ها از نظر ارتفاع، در گروه  بندي ساختمان در دسته. گیرد اقداماتی است که در این مبحث انجام می

  . کزي مجاز شمرده شده استگیري ساختمان در اطراف حیاط مر ، یک و دو طبقه، قرار3-آ
داد، در نظر گرفته  هاي آن را تشکیل می عناصر معماري متداول در گذشته نیز که بخشی از ارزش

شده و تالش جهت انطباق معماري گذشته با ضوابط کنونی، مثل امکان تعبیه گودال باغچه و 
این ویرایش در ارتباط با احیاي از جمله اقداماتی است که در ... هاي تو در تو و  نورگیري براي اتاق

  . گیرد هویت گذشته در معماري امروز صورت می
ی هاي مشمول مقررات ملّ ها و سازه اي از ساختمان مند ساختن طیف گسترده به منظور ضابطه    

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

 ح



  ها؛ انواع تصرف -ب
  ؛ )گانه هشتاي هگروه(ها ساختمان انواع -پ

ها  شوند و سپس مقررات مرتبط با هر نوع فضا تدوین و از ترکیب فضاها، تصرف بندي می تقسیم
ترتیب مقررات حوزه  هاي گوناگون پدید آمده و بدین ها، ساختمان شکل گرفته و از ترکیب تصرف

  .یابد متداول می يها و فضاها ها و تصرف  شمولی در حد اغلب ساختمان
  :هاي کلی زیر تنظیم شده است ین ویرایش، با در نظرداشتن ویژگیساختار ا

اي است که سلسله مراتب مقررات، از اهداف و الزامات کلی آغاز شده و  گونه بندي به اساس فصل -1
ها به مقررات مربوط به عناصر و جزئیات  با گذر از مقررات کمی و ضوابط فیزیکی فضاها و تصرف

  .شود مهم ساختمان منتهی می
یعنی تمام الزامات کلی و اصلی . این ویرایش، بر اساس دیدگاه فضا محور تنظیم شده است -2

دیوار و کف، تهویه و نورگیري و عناصر مهم آن در  ها، پوشش مربوط به هر فضا از جمله اندازه
در ضمن در . چارچوبی مشخص در کنار هم آورده شده تا مراجعه و استفاده از آن آسان شود

فصل جدا، نکات اساسی و حداقل الزامات مربوط به نورگیري و تهویۀ فضاهاي ساختمان به  یک
 .جا به همراه یک جدول خالصه، همچون ویرایش نخست، ارائه گردیده است ورت یکص

ها ایجاد شده است که در آن برخی ضوابط مهم  فصلی با عنوان مقررات اختصاصی تصرف -3
دهد، بیان گردیده  ها نشان می ر سطح الزامات عمومی را در آناختصاصی هر تصرف که تفاوت د

 .است

هاي بلند افزوده شده است که در آن الزامات مهمی  فصلی با عنوان مقررات خاص ساختمان -4
در ... هاي خروج، برق اضطراري، فضاي مدیریت، تهویۀ عمومی و  مانند وضعیت خاص راه

   .است هاي بلند ارائه گردیده  ساختمان
فصل الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان با انسجام بیشتر تکمیل شده و الزامات  -5

 .مربوط به جزئیات بیشتري از ساختمان ارائه گردیده است

هاي این مبحث، با توجه به بازتاب انتشار و کاربرد ویرایش نخست آن در جامعۀ  در برخی قسمت - 6
هاي جدیدتر مقررات سایر کشورها و همچنین با  ه از نسخهفنی و اجرایی کشور و با استفاد

 خ



شده در فاصلۀ بین انتشار ویرایش نخست و دوم،  استناد به نتایج مطالعات و تحقیقات انجام
 .اند الزامات جدیدي افزوده شده و یا الزامات پیشین تعدیل گردیده

  
ها و فضاهاست و  ختمانشود که این مبحث شامل الزامات عمومی سا در خاتمه خاطرنشان می

ها،  ها مانند بیمارستان استانداردها و ضوابط تفصیلی و تخصصی که در برخی فضاها یا ساختمان
مطرح هستند، اصوالً در دامنۀ شمول الزامات عمومی .... صنایع تولیدي سنگین، تاسیسات نظامی و

ند که توسط مراجع ذیربط روز و جزئیاتی هست ساختمان قرار نگرفته و نیازمند ضوابط تخصصی به
هاي مهم در  عالوه بر آن، در این ویرایش تالش گردیده تا بخشی از تفاوت. شوند تهیه و ابالغ می

اما ضوابط . سطح الزامات عمومی که ناشی از شرایط متفاوت اقلیمی و جغرافیایی هستند، بیان شود
هاي بعدي و یا به صورت  رایشتفصیلی منطبق با شرایط اقلیمی خاص در کشور، به تدریج در وی

  . مدارك پشتیبان تکمیل و تدوین خواهد شد
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  کلیات 4-1
  

  اهداف 4-1-1
دهی مناسب، آسایش و صرفۀ  به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره این مقررات 4-1-1-1

هاي  ابنیه و ساختمان) متصرفانِ(نِ کنندگا استفادهن و اساکنتأمین نیازهاي حداقل و اقتصادي، 
ها،  ا، ابعاد حداقل فضاه مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با تعیین محدودیت

عنوان مبحث چهارم از مقررات ه ، بطراحی و اجرا تهویۀ مناسب و سایر الزامات عمومی ،نورگیري
  .گیرد ملی ساختمان مالك عمل قرار می

  
  دامنه کاربرد  4-1-2
هاي مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل  هها و ساز ساختمان تماماین مقررات ناظر بر  4-1-2-1

براي  برداري بناها بهره و در طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا آنرعایت و  استان در کشور ساختم
قانون نظام مهندسی و کنترل  34مراجع ذکر شده در ماده تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و 

  .الزامی استسراسر کشور ساختمان در 
  
 آن و ابالغ س از تصویبی که پیها ها و سازه ساختمان تمامرعایت این مقررات براي  4-1-2-2

هاي موجود و در دست احداث به شرح  همچنین در ساختمان .الزامی است ساخته شوند طراحی و
  :زیر، رعایت این مقررات الزامی خواهد بود
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دیگر  یا مرمت و بازسازيدر مرحلۀ  هاي موجود در ساختمانو  در دست احداث هاي در ساختمان -آ
  ، مقامات قانونی مسئول بنا، به تشخیصجزئی تغییرات 

و براي منطبق شدن مشخصات  زمین کاربريتغییر یا  یا فضا ساختمان در هنگام تغییر تصرف -ب
  ساختمان یا فضا با مقررات مربوط به تصرف یا کاربري جدید، 

علت عدم هماهنگی با این ه ب توسط مقام قانونی مسئول،هاي موجود، که  در همه ساختمان -پ
غیر ایمن، غیر بهداشتی و خطرناك و سایر مردم،  کنندگان استفاده ،ساکنانبراي ، مقررات

  .دنتشخیص داده شو
مهلت مقرر در تعیین ها و سایر مراجع صدور پروانۀ ساختمان باید با  شهرداري در این صورت    

اصالح آن مورد تعمیرات، تغییرات و تعبیۀ تجهیزات الزم به دارندة ملک و بنا دستور اقدام دهد و تا 
   .پیگیري نماید

  
غیر از اسکان موقت (هاي موقت  ها و سازه ساختمان تمامشامل  این مبحث مقررات 4-1-2-3

  .شود نیز می) بازماندگان حوادث غیرمترقبه
  
و  ، صنایع دستی و گردشگريشده توسط سازمان میراث فرهنگی هاي ثبت ساختمان 4-1-2-4

سازمان داراي ارزش تاریخی، فرهنگی و معماري خاص  هاي دیگري که به تشخیص این ساختمان
  .د بودنتابع ضوابط سازمان مذکور خواه ساختمان،ی ملّبا رعایت مبحث دوم مقررات  ،هستند

  
محدودة مالکیت و  ها و تجهیزات در ساختماندربرگیرندة ضوابط مربوط به  مبحثاین  4-1-2-5

 هاي هاي جامع و سایر طرح به ضوابط طرح داخل پالك زمین است و براي خارج از پالك باید
  . مراجعه شودمصوب توسعه و عمران شهري  مصوب

  
آخرین ویرایش باید  ،حرکتی -براي افراد معلول جسمی ها ساختمان طراحی در صورت 4-1-2-6

حرکتی مصوب شورایعالی  -ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمی
  . مالك عمل قرار گیرد نیز یرانشهرسازي و معماري ا
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یا سایر ضوابط مصوب  توسعه و عمران شهري مصوب،  هر طرح ضوابط چنانچه در 4-1-2-7
باشد، آن مقادیر در حوزة طرح مذکور مالك  هاي بیشتري تعیین شده  محدودیت محلی، الزامات با

  .گیرد عمل قرار می
  
باشد، استعالم از دفتر ام یا مسکوت میکه ضوابط این مبحث داراي ابهدر مواردي 4-1-2-8

  .مقررات ملّی ساختمان مالك عمل خواهد بود
  

  استانداردها و ضوابط 4-1-3
ها اشاره شده الزامی است و به  رعایت آن قسمت از ضوابط و استانداردهایی که در این مبحث به آن

   .شوند مثابۀ جزوي از این مقررات تلقی می
  

 هداريبرداري و نگ بهره 4-1-4

تغییر  آن به صورتی از نحوه استفاده تصرف یا برداري از ساختمان نباید در هنگام بهره 4-1-4-1
و ضوابط  زمین هاي مجاز کاربري با یاو مربوط به تصرف جدید ساختمانی با مقررات  که نماید

  . مغایرت یابد شهري و عمران توسعه مصوب هاي طرحشده در  تعیین  همجواري
  
  از هرگونه استهالك یا آسیب بست تا کار تمهیداتی را به هاي موجود، باید ر ساختماند 4-1-4-2

که باعث مغایرت مشخصات فضا یا ساختمان با الزامات مقرر شده براي تصرف مورد نظر شود، 
  . گرددپیشگیري 

  
 ي موجود، نباید تعمیرات و تغییراتی صورت گیرد که باها ساختماندر هیچ یک از  4-1-4-3

موجب مغایرت با  غیره نورگیر وسطوح  ،تعویض هوا يسطوح بازشو ها، فضا بعاد و ارتفاعا کاهش
  .گرددبراي تصرف مورد نظر  الزامات این مقررات

  
شده در این مبحث و سایر  در عملیات نگهداري و تعمیر ساختمان نباید الزامات بیان 4-1-4-4

که تمهیدات الزم براي  مگر آن. ت نقض گرددی ساختمان حتی به صورت موقمباحث مقررات ملّ
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و اجرا شده و هشدارهاي  بینی پیشبرداري و فعالیت متصرفان  جبران اثر این اقدامات در حین بهره
ها به متصرفان داده شده باشد و یا ساختمان به صورت موقت از  الزم با ذکر نوع و دورة اثر آن

  .وره متوقف گرددهاي جاري در این د متصرفان تخلیه و فعالیت
  

دیوارهاي  همۀ. باید در شرایط مناسب نگهداري شوند سطوح خارجی ساختمان تمام 4-1-4-5
و شکاف اضافی و مصالح  ، روزنهمنفذخارجی واقع در معرض عوامل جوي، باید عاري از هر گونه 

هاي  پله راهفرار و  هاي ها، تابلوها، پله ناضمائم آویز به سازه، شامل سایب. زده و پوسیده باشند زنگ
در شرایط ایمن  همواره ها ها، باید در شرایط مناسب نگهداري شوند و اتصاالت آن خارجی و دودکش

  .باشند قرار داشته
  
  مدارك فنی 4-1-5
امالك باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان  ن اراضی وامالک 1- 4-1-5

 3- 4-4 قسمتو  قسمتیا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، با رعایت الزامات این  از شهرداري
  .اخذ نمایند ۀ الزم راپروان

  
مالک ساختمان یا نمایندة قانونی او باید جهت اخذ پروانه یا هر گونه مجوز ساختمان،  2- 4-1-5

ونگی و حدود کار ها، محاسبات و مشخصات فنی که در آن نوع، چگ مدارك فنی الزم شامل نقشه
هاي الزم، طبق روال تعیین  نشان داده شده است را به تعداد نسخه 3-5- 1- 4مورد نظر مطابق بند 

به شهرداري یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و یا  ،ی ساختمانشده در مبحث دوم مقررات ملّ
  .هر مقام قانونی مسئول تحویل دهد

  

ها، مقاطع، نماها،  باید شامل پالن ندشو ارائه می تأیید مدارك فنی که براي بررسی و 3- 4-1-5
ها، نوع، جنس و  ها شکل، اندازه که در آن ندجزئیات، هرگونه محاسبات و سایر مستندات فنی الزم باش

هاي ثابت، لوازم بهداشتی و  سایر مشخصات تمام فضاها و عناصر ساختمان از جمله در، پنجره، قفسه
  . باشداست، معین گردیده  ها با این مقررات الزامی اق مشخصات آنهرگونه اجزایی که انطب
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ها و سایر مشخصات فنی و صدور پروانه ساختمان توسط شهرداري یا  نقشه تأییدپس از  4- 4-1-5
ها و مشخصات فنی باشد، باید  مقام قانونی مسئول، چنانچه به هر دلیل نیاز به تغییراتی در نقشه

ی ساختمان، تغییرات مورد نظر به تایید مقام ق روال مبحث دوم مقررات ملّپیش از هر اقدامی، مطاب
  .قانونی مسئول رسیده و پروانه ساختمان جدید صادر شود

    
ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند تمام مدارك فنی ساختمان  شهرداري 5- 4-1-5
هاي  یهتأییدي مهندس ناظر و مجري، ها ها یا هرگونه مستندات الزم از جمله گزارش یهتأییدو 

دهندة انطباق مشخصات طرح  کیفیت مصالح و اجزاي بکار رفته در ساختمان و سایر موارد که نشان
هاي کامل به تعداد کافی نزد خود  و اجراي ساختمان با مقررات این مبحث است را در نسخه

  . نگهداري نمایند
  
  اجرایی الزامات 4-1-6
  مانیتساخ هاي و روش ها رآوردهمصالح و ف 4-1-6-1
ي ساختمان در صورتی مجاز است که عالوه بر ها روشها و  وردهآاستفاده از مصالح و فر 1-1- 6- 4-1

ی ساختمان، اثر زیان بخش بر سالمتی سازندگان، ساکنان انطباق با الزامات مبحث پنجم مقررات ملّ
ي مجاور نداشته ها ساختمانان و ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان و همچنین سایر مردم، عابر

  .باشد
نهادهاي  ییدأها و مصالح جدید باید به ت ي نوین ساخت و فرآوردهها روشاستفاده از  1-2- 6- 4-1

  .هاي الزم براي آنها اخذ گرددو گواهی مسئول برسدقانونی 
اید در شرایط ها ب ها و حفاظ مصالح و عناصر ساختمانی چون نرده تمامحین ساخت،  1-3- 6- 4-1

  . با رنگ مناسب پوشانده شوند براي محافظت نگه داشته شوند و محیط خورنده دور از و مناسب
 و هاي ساختمانی صنعتی و مدوالر، باید استانداردها در صورت استفاده از اجزاء و سیستم 1-4- 6- 4-1

   .رعایت شود ،از جمله مبحث یازدهم ،ی ساختمانمباحث مربوط در مقررات ملّ
  



 مچهارمبحث 

6 

  مانیتکارگاه ساخ 4-1-6-2
شوند هاي ساختمانی باید طوري در محوطه مکانیابی  ها و تجهیزات کارگاه ساختمان 1- 2- 6- 4-1

مبحث مندرج در مقررات ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا  همچنین براساس قوانین و که
 قانونی مسئولمراجع  و سایر  ها و با مصوبات شهرداري باشندخطر و مزاحمت ایجاد بدون  ،دوازدهم

  .انطباق داشته باشند
روها و تأسیسات و تجهیزات شهري، آب و برق و گاز و  در هنگام ساخت، باید از پیاده 2- 2- 6- 4-1

برداري و غیره مراقبت گردد و در مدت زمان  م ادارة نقشهینشانی، عال فاضالب و شیرهاي آتش
  .ممکن باشد ها آنبه  مقامات قانونی مسئولن اساخت دسترسی مأمور

 هاي ساختمانی و تأسیساتی، و نقشه ،پروانۀ ساختمان تصویردر هنگام ساخت، باید  3- 2- 6- 4-1
ی حاوي مشخصات ملک، یداشته باشد و تابلو وجود دفترچۀ اطالعات ساختمان در محل کارگاه

از معبر  صورتی کهه در محل کارگاه ب) مالک، طراح، مجري و ناظر(ن ساختمان ساختمان و مسئوال
  .شودی ساختمان نصب مقررات ملّ بیستم و حث دومایت باشد، مطابق با مبؤعمومی قابل ر

که  طریقیهاي ساختمان باید بدون لطمه به محیط زیست، به  مصالح اضافی و نخاله 4- 2- 6- 4-1
  . انتقال یابد ، از محل کارگاهکنند تعیین می قانونی مسئولو سایر مراجع  ها شهرداري

 شدهالزامی  ها آننگهداري  ،درختان، گیاهان و سایر عناصري که در پروانۀ ساختمان 5- 2- 6- 4-1
  .محافظت گردند هاي اصولی و مطمئن با روش ،، باید در هنگام ساختاست

، مقامات قانونی مسئولو سایر   و موافقت شهرداري قطع درختانالزام به در صورت  6- 2- 6- 4-1
  . الزامی است آنانن طبق نظر نشاندن درخت یا درختان جایگزی

شود،  یافتهرگاه در حین عملیات ساختمان آثاري مربوط به میراث فرهنگی کشور  7- 2- 6- 4-1
، صنایع دستی و متوقف و به سازمان میراث فرهنگی توسط مالک و سازنده عملیات ساختمانیباید 

عملیات ساختمانی منوط به  ادامۀ. اطالع داده شود قانونی مسئولکشور و دیگر نهادهاي  گردشگري
  .خواهد بود یاد شده و نهادهاي سازماناخذ مجوز از 

هاي خالی باید در شرایط سالم، ایمن و بهداشتی نگهداري  ها و ساختمان زمین تمام 8- 2- 6- 4-1
  .شوند تا به ویرانه تبدیل نشده و آثار منفی بر سالمت و ایمنی مردم نداشته باشند
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  تعاریف 4-2
  

  تصرف 4-2-1
گرفتن ساختمان یا بخشی از ساختمان به منظور کار یا  به مفهوم در اختیاردر لغت تصرف 
گیري از بنا یا بخشی  بهرهو شیوة ، نوع "تصرف"مقصود از  در این مقررات، و اي معین است استفاده

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

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

 ،برداري مشخص با مالکیت یا مجوز بهره یداراي متصرف یا متصرفان ،از یک بنا اي مستقل محدوده
. جزا گردیده استکه به وسیلۀ دیوارها و سقف و کف از سایر واحدهاي تصرف و فضاي عمومی م

  . مستقل ها و واحدهاي اداري مغازه، مستقل مانند واحدهاي مسکونی، واحدهاي کسبی
هاي  ها، ادارات و یا غرفه ها، بیمارستان ، خوابگاههاي اقامتی و سایر ساختمان ها هاي هتل اتاق    

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

زمان، که راه دسـترس یـا     طور هم تعداد افراد استفاده کننده از یک فضا، واحد تصرف یا ساختمان به
  .شود طراحی می تعداد  خروج براي آن
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  فضا 4-2-4
براي فعالیتی مشخص در است که  تصرف یا ساختمان اي از محدوده مبحثدر این  "فضا"مقصود از 

هاي  دیگر یا مستقل از هم در تصرفیکدر ترکیب با ممکن است  فضاها. نظر گرفته شده است
و هر  نیستها  بندي تصرف ها در ارتباط مستقیم با تقسیم بندي فضا تقسیم. مختلف استقرار یابند

  : عبارتند از به طور کلی ها انواع فضا. تصرف ممکن است از یک یا چند فضا تشکیل شود
  
  فضاي اقامت  4-2-4-1

به وسیلۀ عناصر ساختمانی از  ، کهاست خوردن انسان ، خواب و غذافضایی محصور براي زندگی
در حفاظت الزم  داراي نور و تهویۀ طبیعی و جمله دیوارها، سقف و کف از سایر فضاها جداشده و

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

، ستها ست نفر در تمام تصرفن به تعداد کمتر از بیو استقرار شاغال براي کسب و پیشه فضایی محصور
 سقف و کف ،)پارتیشن( هاي قابل جابجایی یا جداکننده به وسیلۀ عناصر ساختمانی از جمله دیوارهاکه 

در برابر عوامل حفاظت الزم  و یا مصنوعی طبیعیۀ داراي نور و تهوی از سایر فضاها جداشده و
  .طبیعی باشد

  
  جمعیفضاي   4-2-4-3

هایی مانند  فضا. در نظر گرفته شده است و بیشتر نفر 20و همزمان  جمعی براي استفاده که فضایی
ترمینال مسافربري،  انتظار در سینما، سالن رستوران، سالنآیی یا کنفرانس، سالن  گردهمسالن 
هاي  فضا ،مسجد و استادیوم ورزشیشبستان سالن نمایشگاه،  نمایش، کتابخانه، سالنقرائت سالن 
  .دنشو محسوب می جمعی
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  فضاي انبار  4-2-4-4
که به منظور انبار کردن کاالها و محصوالت غیرخطرناك مورد استفاده قرار  هائی ۀ فضاشامل هم

  .شوند و محل اشتغال محسوب نمی گیرند می
  
  فضاي آشپزخانه  4-2-4-5

به  تابه امکانات و لوازمی تجهیز شده  کهداراي نور و تهویۀ الزم مطابق الزامات مربوط فضایی 
در مواردي . گیرد پخت و پز و تهیۀ غذا مورد استفاده قرار  ،نگهداري مواد غذایی، آماده سازي منظور

   .گیرد قرار می همین فضا وسایل الزم براي غذاخوردن نیز در
  :نوع هستند سهبر  معماريقرارگیري و  از نظر نحوه ها آشپزخانه

  ها جدا شده است؛ جداکننده از دیگر فضا آشپزخانۀ مستقل، که توسط در و سایر عناصر -آ
مرتبط  ها با سایر فضا آشپزخانۀ باز، که فضاي آشپزخانه بدون وجود در یا دیگر عناصر معماري -ب

  است؛
به داخل دیوار جاسازي شده جوار یا در  آشپزخانۀ دیواري، که در آن تجهیزات آشپزخانه در -پ

اي قرار نگرفته  هیچ عنصر ساختمانی یا قفسه که حدفاصل ردیف قفسه با فضاي مجاور شکلی 
  ؛از فضاي اصلی مجزا گرددپوشانده شده و  ها ي قفسهتواند توسط درها می فقط و باشد

  
  :هستند دسته سهاستفاده بر نوع ها از نظر آشپزخانه

  ود؛ش  خانگی، که براي استفاده یک خانواده یا گروهی مشخص از افراد در نظر گرفته می آشپزخانۀ -آ
یا مراکز  ها ها و هتل مانند رستوران یک فعالیت تجاري برايعمومی، که  تجاري یا آشپزخانۀ -ب

  گیرد؛مورد استفاده قرار می کنندة غذا عرضه
  .شود بندي انبوه غذا ایجاد میکه براي تولید صنعتی و بسته صنعتی، آشپزخانۀ -پ

  .است تابع مقررات جداگانه و خاص خودصنعتی  ۀآشپزخان
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  فضاي آبدارخانه 4-2-4-6
ها  آماده سازي و تهیه خوراك سرد و نوشیدنی به امکانات و لوازم تنها که مشابه آشپزخانه فضایی

 تمهیدات الزم با ،همین فضا دردر مواردي . شود نصب نمیپخت و پز در آن لوازم و  شود تجهیز می
  .گردد می صبن گرم کردن غذاي آماده نیز لوازم ،از جمله تهویۀ کافی

  
  فضاي بهداشتی 4-2-4-7

به تا  ،به امکانات و لوازمی تجهیز شده که داراي تهویه و روشنایی الزم مطابق مقررات مربوط فضائی
این فضاها  .ساختمان مورد استفاده قرار گیرد کنندگان ساکنان و استفاده منظور تأمین بهداشت

  .شوند می ائل نظافتشستشوي وس فضاي ، دستشوئی و حمام ومستراحشامل 
  :اند دسته بر سهاستفاده  نوعفضاهاي بهداشتی به طور کلی از نظر 

ي بهداشتی خصوصی، که براي استفاده افرادي معین در یک دوره زمانی مانند ساکنان هافضا -آ
در نظر کارکنان ثابت یک تصرف اداري،  از جمله مشخص از افراد ییا گروه فضاهاي اقامت

  .دنمی شو گرفته
مانند فضاهاي . فضاهاي بهداشتی عمومی، که براي استفاده عموم افراد در نظر گرفته می شوند -ب

فضاهاي عمومی، یا فضاهاي اختصاص یافته به مراجعه کنندگان در  ها و ساختمان بهداشتی در
  . ي اداري و یا تجاريها تصرف

هاي  ها، آزمایشگاه ستانها و فضاهایی مانند بیمار فضاهاي بهداشتی خاص، که در تصرف -پ
شوند و باید از  کنندگان تعبیه می ها براي نیازهاي خاص استفاده تشخیص پزشکی و آسایشگاه

  .مشخصات و الزامات مختص خود پیروي نمایند
  
   و دسترس فضاي ارتباط 4-2-4-8

از طریق آن صورت  فضاها بینیا   درون ساختمانهاي  تصرفبه  سیو دستر فضائی که ارتباط
چنین فضاهایی ممکن است به عنوان بخشی از ساختمان به صورت محصور و سرپوشیده  .گیرد می

طراحی شوند و یا به صورت فضاي نیمۀ باز متصل به ساختمان در مسیر دسترس و خروج 
  .ساختمان قرار گیرند
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  فضاي تأسیسات  4-2-4-9
اگر چه ممکن . شوند صب میکه تجهیزات و وسایل تأسیساتی ساختمان در آن نمستقل هایی  فضا

تعمیر تجهیزات نصب شده در آن صورت گیرد، فضاي اشتغال  ، عملیات نگهداري یااست در مواقعی
  . شود محسوب نمی

  
  توقفگاه  4-2-4-10

هاي وسایل نقلیه در فضاي باز و  هاي توقف و نگهداري وسایل نقلیه هستند که توقفگاه محل
  . شوندساختمان را شامل میهاي توقفگاه وسایل نقلیه در  فضا

  
  فضاي توقفگاه وسایل نقلیه در ساختمان   4-2-4-11

هاي  هایی که مکان یا ساختمان هاي مسکونی هاي مختص وسایل نقلیۀ ساکنان در ساختمان توقفگاه
هاي خصوصی محسوب گردیده و  ، توقفگاهتوقف داراي مالکیت یا حق استفادة افراد معین است

ها میسر است، توقفگاه عمومی  امکان استفادة عموم از آن بدینگونه نیستند و هایی که توقفگاه
  . گردند محسوب می

 4داراي (، متوسط )محل توقف خودرو 3داراي حداکثر (هاي خودرو به سه گروه کوچک  توقفگاه    
، در انواع )محل توقف خودرو 25داراي بیش از (، و بزرگ )محل توقف خودرو 25تا حداکثر 

  .شوند صوصی و عمومی تقسیم میخ
  
  هاي باز فضا  4-2-4-12
، که قسمت اعظم نورگیـري ساختمان از است بیرون محدودة ساختمان فضائی باز :بیرونی حیاط -آ

هاي توسعۀ شهري  همکف، در مقررات طرح ينسبت سطوح حیاط و سطح زیربنا. شود آن تأمین می
  .شود تعیین می

 دیگرالیه  در منتهی معموالً و بیرونی تر از حیاط ست، کوچکا باز فضائی :حیاط خلوت - ب
  .در تمام عرض زمین و یا در قسمتی از آن قرار گیردکه ممکن است ساختمان 
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  هاي داخلی حیاط - پ
و به طور معمول اضالع آن در  هایی محصور شده به وسیلۀ جداره، که است فضائی باز :پاسیو -1-پ

ر یافته، و وظیفۀ تأمین نور و تهویۀ بخشی از ساختمان را در طبقات بتمام ارتفاع ساختمان امتداد 
  .عهده دارد

 ، که دراست )2-3- 4 بخشبندي  از دسته( 3هاي گروه  در ساختمان فضائی باز: گودال باغچه -2-پ
از تراز طبقه همکف قرار  تر پائیندر سطحی کف آن و به طور معمول  داردمیان ساختمان قرار 

  . وظیفۀ تأمین نور و تهویۀ بخشی از ساختمان را بر عهده دارد گرفته است و
که توسط احجام  است 3هاي گروه  ساختمان باز در طبقه همکف یفضائ: مرکزي حیاط -3-پ

ي توسعه ها طرحساختمانی همان پالك از دو طرف یا بیشتر محصور گردیده و با رعایت ضوابط 
  . رددتواند بعنوان حیاط اصلی محسوب گشهري می

و در داشته از داخل ساختمان امکان دسترسی که شود  الق میطایی ها فضا به :باز فضاي نیمه - ت
انواع این فضاها . استباز   ها اي که حداقل یک وجه آن د، به گونهنر دارارتباط با هواي آزاد قرا

  :عبارتند از
رت هواي آزاد قرار گرفته مستقیم در مجاوبه طور سه طرف  دو یا سطحی است که از: بالکن -1-ت

  .اي اشغال نگردیده باشد وسیله فضاي بستهه است و زیر آن ب
متر و حداکثر با طولی برابر با اندازة  50/0کمتر از  رضبالکنی است با ع :رضع بالکن کم -2-ت

  . اي که تا کف امتداد دارد عرض پنجره
   .آن استطبقۀ زیرین هایی از  بخشبام سطح روبازي از ساختمان، که : )تراس(مهتابی  -3-ت
  . مستقیم ارتباط داردبه طور است که از یک طرف با هواي آزاد  مسقف فضایی: ایوان -4-ت
ها یا سایر مراجع  باز، که در صورت اخذ مجوز از شهرداري فضائی نیمه: گیر محفظۀ آفتاب -5-ت

شوند، یا از ابتدا به  ده میصدور پروانۀ ساختمانی، در شرایط اقلیمی مناسب با سطوح شفاف پوشی
هاي اصلی ساختمان به منظور استفاده از انرژي و نور آفتاب و اجتناب از تبادل  صورت بخشی از فضا

  .شود حرارت با خارج ساختمان طراحی می
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  اتاق  4-2-5
فضایی داراي نور و تهویـه مستقل مطابق الزامات مربوط، که به وسیلۀ دیوارها، در، پنجره، سقف و 
کف از سایر فضاها و محیط خارج ساختمان جدا شده و مطابق ضوابط مربوط، براي اقامت یا اشتغال 

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

و سایر  ها ناکه در انطباق با قانون تملک آپارتم یا مجموعۀ ساختمانی هائی از ساختمان بخش
  . تعلق داردساختمان یا مجموعه آن ، مالکیت آن به عموم مالکان قوانین مرتبط

  
  جایگاه امدادرسانی 4-2-7

هاي باز در نظر گرفته  ها و سطوحی که به منظور کمک و امدادرسانی در موارد اضطراري در فضا فضا
  .گیرند شده و مورد استفاده قرار می

  
  ي منفصل ها ساختمان 4-2-8

وطه و ملک بدون اتصال به مانند، در داخل مح "کوشک"ئی هستند که بصورت ها ساختمان
  . هاي دیگر قرار دارند ي پالكها ساختمان

  
  ي متصل ها ساختمان 4-2-9

ها درز انقطاع بین دو  ئی هستند که به ساختمان ملک مجاور متصل و یا حد فاصل آنها ساختمان
  .بنا است

  
  حجمی بنا )پاکت(بسته  4-2-10

  . گرددصوب در آن محاط میاي است که کل بنا بر اساس ضوابط م حجم ساده شده
  



 چهارممبحث 

14 

  نورگذر یا جدار سطح 4-2-11
. باشد درصد 20که ضریب انتقال نور آن بزرگتر از  شود اطالق می جداريسطح یا به  به طور کلی

ها، نماها و درهاي خارجی  پنجرهدر این مبحث، و  استجدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات 
  .شود امل میرا ش ها ، نورگیرها و مشابه آناي شیشه

  
  بازشو 4-2-12

ضمن نورگذر بودن  کهساخته شده  و عناصري سطحی از نما و یا دیوارهاي ساختمان که با مصالح
  .دارد الزم تهویۀبراي تامین  امکان باز و بسته شدن را هایی از آن، تمام یا بخش

  
  گشودگی 4-2-13

  .ي خارج یا فضاي مجاور باز استاي در نما یا دیوارهاي یک فضا که به روي فضا سطح یا روزنه
  
  مصالح غیرریزنده 4-2-14

هستند که اگر به هر صورت شکسته شده و یا از محل خود جدا شوند، امکان ریزش  یمصالح
  .ها وجود نداشته باشد قطعات آن

  
  نماي ساختمان 4-2-15

  .بخشی از جدارة خارجی ساختمان است که در معرض دید قرار دارد
  
  اي شهنماي شی 4-2-16

اي نامیده،  درصد از شیشه باشد نماي شیشه 60که نماي ساختمان داراي پوشش حداقل  درصورتی
  : شود و به دو دسته تقسیم می

  :اي پیوسته نماي شیشه 4-2-16-1
 20از شیشه باشد، بطوریکه در تقسیم آن به  یگردد که داراي سطوح اي اطالق می به نمایی شیشه 

  .اي با مصالح دیگر در بین نباشدکنندهمتر مربع و بیشتر، جدا 
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  :اي ناپیوسته نماي شیشه 4-2-16-2
 یمتر مربع 20اي باشد که در تقسیمات گردد که داراي سطوح شیشه اي اطالق می به نمایی شیشه 

  .هائی با مصالح دیگر وجود داشته باشد آن، جداکننده
  
  شیبراه 4-2-17

  .شود سطح داراي اختالف ارتفاع به کار برده میسطح شیبداري است که براي ارتباط بین دو 
  
  میله دستگرد 4-2-18

گاه یا هدایت  یک میله یا نرده افقی یا مایل که با مشخصاتی معین براي دست گرفتن به عنوان تکیه
  .افراد، نصب شده است

  
   خارجی نور و هوا يمجرا 4-2-19

آن است که با تعبیه  يور تأمین نور و هوامجرائی منتهی به فضاي باز در مجاورت زیرزمین و به منظ
، )ی ساختماندر انطباق با تعویض هواي طبیعی در مبحث چهاردهم مقررات ملّ(بازشوهائی به آن 

  . هاي واقع در زیرزمین را برعهده دارد تأمین نور و هواي فضا
  
   سطح الزامی 4-2-20

   . الزامی شده است هاي آن در این مقررات سطحی است که رعایت مقدار و محدودیت
  
  سطوح نورگیري و تعویض هواي الزامی  4-2-21

مقررات مربوط و  ها، طبق سطوحی هستند که جهت حداقل نورگیري و تعویض هواي طبیعی فضا
درمحاسبۀ این سطوح، مجموع سطوح . شونداین مبحث درنظر گرفته می 1-6- 4جدول  مقادیر
  .گردند شوها منظور میباز تمامها و درها و  مجاز پنجره نورگذر
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  میان طبقه 4-2-22
زیر  از فضاي که قرار دارداي  به گونهآن بین هر یک از طبقات اصلی ساختمان  کف اي که تراز طبقه
نسبتی کوچکتر از مساحت  ،و مساحت آن مطابق مقررات دسترسی دارد قابل تصرف استکه آن 

  .ستا زیر آنفضاي 
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  ها بندي ساختمان دسته  4-3
  
  ها بندي و تعریف تصرف دسته 1- 4-3

ها  ها و تعریف یکایک آن بازگشت به تعریف تصرف در قسمت تعاریف این مبحث، دسته بندي تصرف
هایی از  بندي و مثال گروهایان این قسمت جدولی قرار گرفته که پدر . شوددر این قسمت ارائه می

  .دهدنشان می گروه راها در هر  تصرف
  
  )م(هاي مسکونی  تصرف 4-3-1-1

اي زندگی کند و به منظور خوابیدن از آن  هر بنا یا بخشی از یک بنا که در آن شخص یا خانواده
شوند،  بندي می مراقبتی دسته /هاي درمانی استفاده شود، به استثناي بناهایی که در گروه تصرف

  :شوند با تصرف مسکونی شامل موارد زیر می بناهاي. شود داراي تصرف مسکونی شناخته می
  1- گروه م 1-1-1- 4-3

در آن اقامت دارند، شامل ) یک ماهکمتر از (هاي مسکونی که متصرفان عمدتاً به طور موقت  تصرف
  :موارد زیر

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

که متصرفان آن به طور عمده، به صورت دائم  از دو واحد مسکونی بیشتر هاي مسکونی شامل تصرف
  :در ساختمان ساکن هستند، شامل موارد زیر
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  بناهاي آپارتمانی، -
  هاي غیر موقت سازمانی، مذهبی، ورزشی و نظایر آن، اقامتگاه -
  ها، خوابگاه -
  .هاي تفریحی شراکتی اقامتگاه -
   3-گروه م 1-1-3- 4-3

به غیر از تعداد (نفر  16تا  6روزي از افراد به تعداد  هاي مسکونی که براي مراقبت شبانه تصرف
  . شوند استفاده می) کارکنان

  

شوند و همچنین بناهایی که براي  هاي غیر مسکونی که به این منظور استفاده می تصرف :توجه
گیرند، حسب موضوع  برداري قرار می ر مورد بهرهنف 16روزي از افراد بیش از  مراقبت شبانه

  .شوند بندي می مراقبتی دسته /هاي درمانی هاي تصرف در یکی از زیرگروه
  4-گروه م 1-1-4- 4-3

طبقه بر روي سطح دسترس معبر که براي اقامت یک یا دو  3هاي مسکونی شامل حداکثر  تصرف
عمده، به صورت دائم در ساختمان ساکن  طور متصرفان آن به شوند و خانوار در نظر گرفته می

   .هستند
، باید از مقررات مربوط این گروه تصرف مقررات اختصاصی جداگانه براي  تهیه و ابالغتا هنگام     
  .گرددتبعیت  2-گروه مبه 
  
  )آ(هاي آموزشی  تصرف 4-3-1-2

رهاي آموزشی در نفر به منظو 6هر بنا یا بخشی از یک بنا که در آن اشخاص به تعداد حداقل 
هاي تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان در یک جا جمع شوند، داراي تصرف آموزشی شناخته  دوره
کودك با سن  5همچنین هر بنا یا بخشی از بنا که به منظور آموزش یا مراقبت از بیش از . شود می

  .گیرد روز استفاده شود، در این تصرف قرار می سال براي قسمتی از طول شبانه 3بیش از 
هاي  هاي تحصیلی باالتر از دبیرستان جزو دسته تصرف هاي آموزشی در دوره کاربري :تبصره

  .گیرند اداري قرار می/اي هاي حرفه آموزشی محسوب نشده و جزو دسته تصرف
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  )د(مراقبتی  /هاي درمانی تصرف 4-3-1-3
معلولیت جسمی و یا  هر بنا یا بخشی از یک بنا که در آن اشخاص به دلیل داشتن محدودیت یا

ذهنی، بیماري یا کهولت تحت مراقبت پزشکی و نظایر آن باشند، یا به منظور مجازات یا بازپروري 
/ تحت نظر یا بازداشت قرار گرفته و آزادي حرکت از آنان سلب شده باشد، داراي تصرف درمانی

  .شود تقسیم می 4-تا د  1- مراقبتی به چهار گروه د / هاي درمانی تصرف. شود مراقبتی شناخته می
  1-گروه د  1-3-1- 4-3

روزي  طور شبانه نفر به 16شود که براي پذیرایی از بیش از  این تصرف شامل بنا یا بخشی از بنا می
شود که به علت شرایط روحی یا سایر دالیل، در یک محیط مسکونی تحت مراقبت بوده  استفاده می

متصرفان در این تصرف قادر هستند تا در صورت وقوع یک . دگرد و خدمات مراقبتی به آنان ارائه می
این تصرف . موقعیت اضطراري بدون کمک فیزیکی کارکنان، واکنش الزم را از خود نشان دهند

  .شود دیدگان اجتماعی، مراکز ترك اعتیاد و موارد مشابه می شامل مراکز نگهداري از آسیب
  2- گروه د 1-3-2- 4-3

روزي پزشکی، جراحی، روانپزشکی،  نا که به منظور ارائه خدمات شبانهشامل بنا یا بخشی از ب
سرپرست و نظایر آن براي افرادي به تعداد بیش از پنج نفر که  پرستاري، یا نگهداري از کودکان بی

ها،  ها، درمانگاه نااین تصرف شامل بیمارست. شود بعضاً قادر به مراقبت از خود نیستند، استفاده می
همچنین هر گونه مرکز مراقبت از کودکان . شود ها و موارد مشابه می ها و شیرخوارگاه ناتیمارست

روز نگهداري  سال به تعداد بیش از پنج نفر که در آن کودکان براي کل مدت شبانه 3کمتر از 
  .قرار داده شود 2-  شوند، باید جزو گروه د  می

  3- گروه د  1-3-3- 4-3
که در آن افراد به تعداد بیش از پنج نفر به دالیل امنیتی شود  این تصرف شامل بناهایی می

این تصرف شامل موارد . ها به دالیل امنیتی محدود شده باشد شوند و آزادي حرکت آن نگهداري 
  .ها و مراکز بازپروري ها، دارالتأدیب ها و اندرزگاه ها، ندامتگاه ها، بازداشتگاه نازند: گردد زیر می

  )هاي روزانه مراقبت( 4-گروه د  1-3-4- 4-3
هر بنایی که در آن افراد در هر سنی به تعداد بیش از پنج نفر به وسیله افرادي غیر از والدین، 

ساعت مراقبت  24خویشاوندان یا وابستگان خود در محلی غیر از خانه خود و به مدت کمتر از 
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ساعت و  24صی براي کمتر از هایی که براي مراقبت شخ آسایشگاه. گیرد شوند، در این گروه قرار می
، و نیز مراکزي )مانند مراکز مراقبت روزانۀ سالمندان( براي بیش از پنج نفر افراد بالغ استفاده شود

ساعت استفاده  24سال به مدت کمتر از  3که براي نگهداري بیش از پنج کودك با سن کمتر از 
  .دگیرن ، باید جزو این گروه قرار )ها مانند مهد کودك(شوند

  
  )ت(هاي تجمعی  تصرف 4-3-1-4

هاي اجتماعی یا  هر بنا یا بخشی از بنا که براي تجمع افراد به منظورهایی مانند تشکیل گردهمایی
هاي مسافري  هاي انتظار در پایانه ها و مراسم، خوردن و آشامیدن، یا سالن مذهبی، برگزاري جشن

  . گیرد تجمعی قرار میتصرف استفاده شود، جزو 
آن براي اهداف تجمعی براي افراد به تعداد کمتر  در مستقلی تصرف واحدچنانچه ساختمان یا     
   .اداري قرار داد /اي نفر استفاده شود، آن را باید جزو تصرف حرفه 50از 

ها  سایر تصرف جنبنفر در  50چنانچه اتاق یا فضایی براي اهداف تجمعی توسط افراد کمتر از     
به عنوان قسمتی از همان تصرف در نظر گرفته شود و نیازي به قرار دادن آن در  به کار رود، باید

  .گروه تجمعی نیست
سایر  جنبمتر مربع براي اهداف تجمعی در  70تا چنانچه اتاق یا فضایی با مساحت حداکثر     

قرار دادن ها به کار رود، باید به عنوان قسمتی از همان تصرف در نظر گرفته شود و نیازي به  تصرف
  .تجمعی نیستتصرف آن در 

مانند (شوند  هاي آموزشی محسوب می تصرفدر هاي جنبی  که جزو فضا جمعیهاي  فضا    
جزئی از تصرف آموزشی محسوب شده و ) ، تریا، سالن ورزش یا سالن سخنرانی در مدارس کتابخانه

  .تجمعی نیستتصرف ها در  نیازي به قرار دادن آن
  :گردد امل موارد زیر میهاي تجمعی ش تصرف

  1- گروه ت 1- 1-4- 4-3
، معموالً با صندلی ثابت، که براي ارائه یا تماشاي اجراهاي هاي داراي فضاهاي تجمعمجموعه

 -شوند، شامل سینماها، تئاترها و استودیوهاي رادیویی  نمایشی یا تصاویر متحرك استفاده می
  .پذیرند تلویزیونی که تماشاچی می
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  2-  روه تگ 2- 1-4- 4-3
شوند، شامل  که براي صرف غذا یا نوشیدنی استفاده میهاي داراي فضاهاي تجمع مجموعه

  .ها  ها، تریاها و نظایر آن ناهاي ضیافت، رستور سالن
  3- گروه ت 3- 1-4- 4-3

شوند و یا  که به منظور نیایش، جشن یا سرگرمی استفاده میهاي داراي فضاهاي تجمع  مجموعه
قرار نگرفته باشند، شامل مساجد، کلیساها یا ) ت(ي تصرف ها گروهکه در سایر تجمعی  هاي تصرف

هاي  سالنهاي سخنرانی،  هاي هنري، سالن هاي تفریحی، گالري هاي بازي سالنسایر اماکن مذهبی، 
، )بدون جایگاه تماشاچی(هاي ورزشی  هاي نمایشگاهی، باشگاه ها و دادسراها، سالن اجتماع، دادگاه

هاي سرپوشیده تنیس  ها، زمین هاي آن و محوطه) بدون جایگاه تماشاچی(سرپوشیده  استخرهاي
هاي  هاي مسافرتی، سالن هاي انتظار در ترمینال ها، سالن ها، موزه ، کتابخانه)بدون جایگاه تماشاچی(

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

هاي ورزشی داخل سالن  ها و بازي تماشاي فعالیتبه منظور هاي داراي فضاهاي تجمع که  مجموعه
  .هاي ورزشی سرپوشیده ها و مجموعه که داراي تماشاچی هستند، شامل استادیوم

  5- گروه ت 5- 1-4- 4-3
ها در فضاي باز استفاده  که به منظور انجام یا تماشاي فعالیتهاي داراي فضاهاي تجمع  مجموعه

  .هاي سرباز ادیومهاي تفریحی و است شوند، شامل پارك می
  
  )ح(اداري / اي هاي حرفه تصرف 4-3-1-5

تواند  اي یا اداري استفاده شود که می هر بنا با بخشی از بنا که براي انجام امور و ارائه خدمات حرفه
/ اي ترین بناهاي با تصرف حرفه از جمله مهم. شامل نگهداري یا انبار مدارك و بایگانی نیز شود

  :اداري عبارتند از
  همۀ دفاتر امور اداري، -
  ها، شعب پست، تلگراف و تلفن، بانک -
  ها، آرایشگاه -
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  شود، روزي بستري نمی ها به طور شبانه هاي پزشکی که بیمار در آن ها و مطب کلینیک -
  ها و مراکز تشخیص طبی، آزمایشگاه -
  هاي اتومبیل، نمایشگاه -
  هاي کپی و پرینت، مغازه -
  ،)نظیر مهندسی، معماري و غیره(اي  دمات حرفههاي خ دفاتر و شرکت -
  هاي رادیو و تلویزیون، ایستگاه -
  هاي آموزشی باالتر از دبیرستان، فعالیت -
  هاي تحقیقاتی یا کنترل کیفیت، آزمایشگاه -
  نشانی، هاي نیروهاي انتظامی و آتش ایستگاه -
  ها، شویی ماشین -
  هاي حیوانات، کلینیک -
  .افیک هواییهاي کنترل تر برج -
  
  )ك(تجاري /هاي کسبی تصرف 4-3-1-6

هر بنا یا بخشی از بنا که براي نمایش و فروش اجناس و کاالي مختلف استفاده شده و مقادیري 
ترین  از جمله مهم. کاال نیز در آن به منظور دسترسی براي فروش به مشتریان انبار شده است

  :توان نام برد تجاري موارد زیر را می/ بناهاي با تصرف کسبی
  ها، ها و مغازه فروشگاه -
  ها و میادین فروش، سالن -
  ها، بازارها و بازارچه -
  ها، فروشی عمده -
  .ها داروخانه -
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  )ص(هاي صنعتی  تصرف 4-3-1-7
یندهاي مربوط به آبندي، تعمیر یا فر هر بنا یا بخشی از بنا که به منظور ساخت، مونتاژ، تولید، بسته

آمیز نباشد، جزو تصرف  هاي مخاطره تفاده قرار گیرد، به شرطی که جزو تصرفتولید مورد اس
تقسیم ) 2- ص(و ) 1-  ص(هاي صنعتی به شرح زیر به دو گروه  تصرف. شوند صنعتی شناخته می

  .شوند می
  هاي صنعتی میان خطر تصرف: 1-  گروه ص 1-7-1- 4-3

شوند، از جمله  قرار داده می 1- خطر نباشند، جزو گروه ص صنعتی که جزو گروه کم هاي تصرف
  :صنایع زیر

صنایع الکترونیک و قطعات برقی، تولید المپ، وسایل ورزشی، خودرو و سایر وسایل نقلیه موتوري، 
هاي اداري، تجهیزات عکاسی و فیلمبرداري، فرش و موکت،  سازي، تولید انواع قایق، ماشین دوچرخه

هاي ساختمانی و کشاورزي، صنایع  ها، ماشین وییشپوشاك، تولید مبلمان و روکش مبلمان، خشک
کش، صنایع شوینده، صنایع غذایی، پخت نان و شیرینی، تولید محصوالت  هواپیمایی، تولید حشره

سازي، خراطی  از جنس بوته و گیاهان خشک، محصوالت از جنس کنف، صنایع چرم، صنایع ماشین
، کاالي نوري، صنایع )بدون تماشاچی(تحرك و فرزکاري چوب، فیلمبرداري تلویزیونی و تصاویر م

تولید کفش،   هاي سوزاندن زباله، هاي تفریحی، کوره کاغذ، صنایع پالستیک، صنایع چاپ، ماشین
  .ها، دخانیات، صنایع چوب و کابینت نساجی

  خطر هاي صنعتی کم تصرف: 2- گروه ص 1-7-2- 4-3
ل سوختن استفاده شده و در حین صنعتی که براي تولید و ساخت کاالي غیر قاب هاي تصرف

بندي، با هیچ گونه خطر حریق همراه نیستند، تحت گروه  فرآیندهاي تولید، کارهاي تکمیلی و بسته
  :از جمله موارد زیر. شوند بندي می دسته) 2- ص(

مصالح بنایی نظیر آجر، محصوالت سرامیکی، گداز فلزات، محصوالت شیشه، گچ، یخ، محصوالت 
  .هاي غیر الکلی ، نوشابه)دهی شکلساخت و (فلزي 
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  )ن(هاي انباري  تصرف 4-3-1-8
آمیز  هاي مخاطره هر بنا یا بخشی از بنا که براي انبار کردن استفاده شود، به شرطی که جزو تصرف

تقسیم ) 2- ن(و ) 1- ن(هاي انباري به دو دسته  تصرف. گیرد جزو تصرف انباري قرار می نباشد، 
  .شوند می

  هاي انباري میان خطر تصرف: 1- گروه ن 1- 1-8- 4-3
از . گیرند نباشند، جزو این دسته قرار می) 2- ن(یی با تصرف انباري که جزو تصرف  ها ساختمان

  :جمله انبارهاي کاال و محصوالت زیر
  کاغذ، کتاب، کیف و البسه، بامبو و خیزران، الوار، چرم، خز، کفش، پوتین، چکمه، مقوا و جعبه

هاي لینولئوم، غالت، ابریشم، صابون، شکر، تایر،  پشم، کاموا، طناب، مبلمان، چسب، کفپوشمقوایی، 
  .تنباکو، دخانیات، روکش و پرکننده مبلمان و شمع

  هاي انباري کم خطر تصرف: 2-  گروه ن 2- 1-8- 4-3
هاي  التتوانند بر روي پ یی با تصرف انبار براي نگهداري مواد غیر قابل سوختن، که می ها ساختمان

این محصوالت . بندي شده باشند هاي کاغذي بسته ها یا لفافه چوبی قرار گرفته یا در داخل کارتن
نیز ) مثالً به عنوان دسته، گیره یا پوشش نازك(توانند داراي مقادیر اندکی تزئینات پالستیکی  می

  :از جمله انبارهاي کاالي زیر. باشند
هاي خشک،  هاي مقوایی بدون واکس، باتري بندي بسته هاي سیمان، گچ، آهک، لبنیات در کیسه
 هاي بندي هاي خالی، محصوالت غذایی، اغذیه در بسته هاي الکتریکی، موتورهاي برقی، قوطی پیچ سیم

هاي غیر پالستیکی، غذاي منجمد، شیشه، ظروف  بندي غیر قابل سوختن، میوه و سبزیجات در بسته
هاي خنثی، کابینت فلزي،  قابل سوختن، تخته گچی، رنگدانهاي خالی یا داراي مایعات غیر  شیشه

میز فلزي با روکش و تزئینات پالستیک، قطعات فلزي، آینه، پارکینگ اتومبیل، چینی، عاج، اجاق، 
  .کن ظرفشویی و خشک

  
  )خ(آمیز  هاي مخاطره تصرف 4-3-1-9

که با مواد و محصوالت بسیار قابل هر بنا یا بخشی از یک بنا، اگر به مقاصدي مورد استفاده قرار گیرد 
این مواد . شود آمیز شناخته می زا، سمی یا انفجاري در ارتباط باشد، داراي تصرف مخاطره احتراق، آتش
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هاي گسترده، دود و گاز  و محصوالت ممکن است در زمانی کوتاه و به سرعت بسوزند یا منشأ شعله
خورندگی بوده و یا اینکه از لحاظ ترکیب، داراي  زیاد، تشعشعات رادیواکتیو، انفجار، مسمومیت یا

ها به دلیل آسیا  همچنین بناهایی که فضاي داخل آن. اسیدها و بازهاي بسیار قوي و مخرب باشند
به . شوند کردن مواد، مملو از ذرات بسیار ریز و غبارهاي قابل اشتعال باشد، جزو این گروه محسوب می

  :توان نام برد شوند، می اي مقاصد زیر استفاده میهایی که بر عنوان مثال، ساختمان
متر مکعب از یکی از مواد استیلن، هیدروژن، گازهاي طبیعی قابل  23انبار و نگهداري بیش از  -آ

، هر گونه گاز  اکسید کربن، اکسید متیل اکسید گوگرد، دي اشتعال، آمونیاك، کلرین، فسژن، دي
   .کیلوپاسکال و بیشتر 103و غیره با فشار قابل انفجار یا سمی، گازهاي سرمازا، 

  .انبار و نگهداري مایعات بسیار قابل اشتعال -ب
  .نگهداري مواد و مهمات منفجره، سوخت موشک و مشابه وانبار  -پ
  .انبار و نگهداري هرگونه مواد بسیار قابل اشتعال -ت
ها وجود  در آن) سیلوهاي آرد مانند پودر آلومینیوم یا(هایی که غبارات قابل انفجار  ساختمان -ث

  .داشته باشد
  .هاي قوي انبار یا نگهداري اسیدها، بازها، اکسیدکننده -ج
  .ها  به تشخیص مقام قانونی مسئول سایر ساختمان -چ
  

هاي خاص این نوع مواد، تمهیدات و الزامات ایمنی کامالً تخصصی براي  با توجه به تنوع و پیچیدگی
شود و  هاي تخصصی مربوط می نامه آمیز نیاز است که به آیین ي مخاطرهها طرح و اجراي ساختمان

در عین حال مقام قانونی مسئول به تشخیص . ی ساختمان استعمدتاً خارج از حوزه مقررات ملّ
در این ) عالوه بر مقررات اختصاصی مربوط(هایی از مقررات را  تواند رعایت تمام یا قسمت خود می

  .ودها خواستار ش ساختمان
  
  )ف(هاي متفرقه  تصرف 4-3-1-10

هایی که در هیچیک از  هایی که داراي ماهیت فرعی باشند و نیز ساختمان ها و ساختار ساختمان
از . هاي متفرقه قرار داده شوند گانه ذکر شده در باال جاي نگیرند، جزو گروه تصرف 9هاي  تصرف

  :توان نام برد هاي زیر را می جمله ساختمان
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ها، انبار شخصی  هاي مربوط به کارهاي کشاورزي، آغل حیوانات و اصطبل، گلخانه مانساخت    
  .هاي مسکونی، پارکینگ شخصی اتومبیل غالت در مجاورت تصرف

  
  ها جدول راهنماي حروف اختصاري تصرف

تري بتوانند،  ارائه شده است، تا کاربران به نحو ساده 1-3- 4در جدول  ها حروف اختصاري تصرف
هاي ارائه شده در مقررات تطبیق  بندي هاي مختلف رایج را یافته و با تقسیم صرف ساختماننوع ت
  .دهند

  



   هابندي ساختماندسته  4-3

27 

  ها به ترتیب حروف الفباء حروف اختصاري تصرف 1- 3-4جدول 
حرف 

  مثال  ها گروهزیر  نوع تصرف  اختصاري

/ آموزشی  آ
  هاي تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان دوره  -  فرهنگی

  تجمعی  ت

  معی با صندلی ثابت مانند سینما و تئاترتج تصرف  1-ت

ها، تریاها و  ناهاي ضیافت، رستور صرف غذا یا نوشیدنی مانند سالن  2-ت
  ها باشگاه

  3-ت
هاي نیایش، جشن یا سرگرمی مانند مسجد، سالن سخنرانی،  محل

دادگاه، نمایشگاه، باشگاه ورزشی یا استخر سرپوشیده بدون تماشاچی، 
  هاي مسافرتی ، سالن انتظار در ترمینال کتابخانه، موزه

  هاي ورزشی سرپوشیده ها و مجموعه استادیوم  4-ت
  هاي سرباز هاي تفریحی و استادیوم پارك  5- ت 

/ اي حرفه  ح
  -  اداري

هاي  ها و مطب ها، شعب پست، آرایشگاه، کلینیک دفاتر اداري، بانک
دانشگاه، پاسگاه تشخیص طبی، دفاتر مهندسی،   پزشکی،  آزمایشگاه

  نیروهاي انتظامی

  آمیز مخاطره  خ

  اماکن حاوي  مواد منفجره  1-خ

  2-خ
  

اماکن حاوي مایعات قابل اشتعال یا قابل سوختن در ظروف باز یا 
، غبار قابل و بیشتر کیلوپاسکال 103ظروف بسته با فشار نسبی 
  سوختن و گازهاي قابل اشتعال

  3-خ

اشتعال یا قابل سوختن در ظروف بسته با اماکن حاوي مایعات قابل 
کیلوپاسکال، الیاف قابل سوختن، سیاالت  103فشار نسبی کمتر از 

دهنده با  سرمازاي اکسیدکننده، جامدات قابل اشتعال و مواد واکنش
  آب

  و مواد سمی  اماکن حاوي مواد خورنده  4-خ
  ها هادي  هاي تولید نیمه کارخانه  5-خ

/ درمانی  د
  بتیمراق

  1ـ د 

روزي به علت شرایط روحی یا سایر دالیل در یک  مراکز مراقبت شبانه
توانند در موقعیت اضطراري بدون کمک  محیط مسکونی از افرادي که می

فیزیکی دیگران واکنش الزم را از خود نشان دهند، مانند مراکز توانبخشی، 
  ددیدگان اجتماعی و مراکز ترك اعتیا مراکز نگهداري از آسیب

  روزي پزشکی، جراحی، روانپزشکی و پرستاري خدمات شبانه  2د ـ
  ها، دارالتأدیبها ها و اندرزگاه ها، ندامتگاه ها، بازداشتگاه نازند  3د ـ
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  ها به ترتیب حروف الفباء حروف اختصاري تصرف) ادامه( 1 -3 -4جدول 
حرف 

  اختصاري
نوع 

  مثال  ها زیرگروه  تصرف

/ درمانی  )ادامه(د 
  4د ـ  راقبتیم

هاي ویژه مراقبت شخصی براي بیش از پنج نفر افراد بالغ  آسایشگاه
، مراکز )مانند مراکز مراقبت روزانۀ سالمندان(ساعت 24براي کمتر از 

سال به مدت  3ویژه نگهداري بیش از پنج کودك با سن کمتر از 
  )ها مانند مهد کودك(ساعت  24کمتر از 

  ص
  1ـ ص  صنعتی

سازي،  بزار، وسایل ورزشی، وسایل نقلیه موتوري، دوچرخهصنایع تولید ا
هاي ساختمانی و  هاي اداري، فرش، موکت، پوشاك، ماشین ماشین

کش، شوینده، المپ، صنایع الکترونیک، صنایع غذایی،  کشاورزي، حشره
ها، صنایع چرم،  پخت نان و شیرینی، مبلمان و روکش مبلمان، خشکشویی

ها، دخانیات، صنایع  یک، تولید کفش، نساجیصنایع کاغذ، صنایع پالست
  چوب و کابینت

مصالح بنایی، گداز فلزات، محصوالت شیشه، گچ، : صنایع تولید  2ـ ص  
  هاي غیرالکلی دهی فلزات و نوشابه شکل

  اصطبل، گلخانه، پارکینگ شخصی اتومبیل  -  متفرقه  ف

/ کسبی  ك
  هاي اتومبیل ها، تعمیرگاه خانهها، دارو ها، بازارها و بازارچه فروشگاه  -  تجاري

/ مسکونی  م
  اقامتی

  ها ها و مسافرخانه ها، متل آپارتمان ها، هتل هتل  1ـ   م 

هاي  ها و اقامتگاه هاي غیرموقت سازمانی، خوابگاه بناهاي آپارتمانی، اقامتگاه  2ـ  م
  تفریحی شراکتی

  نفر 16 تا 6روزي از افراد بین  مسکونی براي مراقبت شبانه  3ـ م 
  هاي ویالیی، ساختمان  4-م

  1ـ ن  انباري  ن
کاغذ، کتاب، کیف و البسه، بامبو و خیزران، الوار، چرم، خز، انواع : انبار

مقوایی، پشم، طناب، مبلمان، چسب، کفپوشهاي   کفش، مقوا و جعبه
لینولئوم، غالت، ابریشم، صابون، شکر، تایر، تنباکو، دخانیات، روکش و 

  مان، شمعپرکننده مبل
  

  2ـ ن  

هاي سیمان، گچ، آهک، لبنیات در  مواد غیر قابل سوختن مانند کیسه: انبار
هاي  پیچ هاي خشک، سیم هاي مقوایی بدون واکس، باتري بندي بسته

بندیهاي  هاي خالی، اغذیه در بسته الکتریکی، موتورهاي برقی، قوطی
پالستیکی، غذاي بندیهاي غیر  غیرقابل سوختن، میوه و سبزیجات در بسته

اي خالی یا داراي مایعات غیرقابل سوختن،  منجمد، شیشه، ظروف شیشه
هاي خنثی، کابینت فلزي، میز فلزي با روکش و  تخته گچی، رنگدانه

تزئینات پالستیک، قطعات فلزي، آینه، پارکینگ اتومبیل، چینی، اجاق، 
  کن ماشین ظرفشویی یا خشک
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  و نحوه قرارگیري بر زمین نظر تعداد طبقات ها از بندي ساختمان دسته 2- 4-3
 بندي ها، از نظر تعداد طبقات و نحوة قرارگیري بر زمین، در این مبحث به صورت زیر دسته ساختمان

  :شوند می
  
  :بندي کلی دسته 4-3-2-1
  و  طبقه چهارو  سههاي  ساختمان - طبقه، ب دوو  یکهاي  ساختمان -آ

 23بیش از  با ارتفاع يها ساختمان - ت متر و 23ارتفاع تا  هطبق چهارهاي بیش از  ساختمان -پ
  .متر
  
  :بندي جزئیگروه 4-3-2-2
  : طبقه دو و یک هاي ساختمان -آ

  و متصل؛ هاي ردیفی ساختمان: 1گروه   
  منفصل؛هاي مجزا و  ساختمان :2گروه   
  .حیاط مرکزيهاي ترکیبی با الگوي  ساختمان :3گروه   

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

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

  .مجزا و منفصلهاي  ساختمان :7گروه 
  ي بلندها ساختمان -ت

  تفاعمتر ار 23ي بیش از ها ساختمان: 8گروه 



   مقررات کلی  4-4

31 

  
  
  

  مقررات کلی  4-4
  

  اهداف و انتظارات عملکردي 4-4-1
در این قسمت، اهداف و انتظارات عملکردي مبحث الزامات عمومی ساختمان، بر پایه اهداف بیان 

 الزامات کمی و مقررات ساختمانی براي دستیابی. شود می بیان، به صورت کیفی 1- 1- 4شده در بند 
  .شوند می ارائهمربوط  هاي قسمتدر عملکردي به این اهداف 

  
  کارکرد مناسب و پایدار 4-4-1-1

ها تعیین  برداري از آن بهره ةمشخصات کالبدي ساختمان و فضاهاي آن باید در تناسب با نوع و نحو
در طراحی و ساخت ساختمان برآورده  ،مبحثاز دیدگاه این  به این منظور، انتظارات زیر باید. شود

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

تامین تعداد الزم و کافی از فضاهاي اصلی و جانبی بر اساس برآورد تعداد و ترکیب جمعیت  -ب
  ،ها آناستفاده کننده و نیازهاي 

 ۀهاي مختلف آن براي هم از قسمت برداري بهرهایمن به ساختمان و  و مناسب امکان دسترسی -پ
   ،است در نظر گرفته شده ی کهکنندگان تفادهاس

، ها ساختماناستقرار و همجواري  طراحی، هاي استفاده کننده، در امنیت افراد یا گروه تامین -ت
  ،ها آنفضاها و اجزا و عناصر 

  .از آن برداري بهرهي الزم کالبدي ساختمان بر اساس نوع و نحوه ها ویژگیتامین تجهیزات و سایر  - ث
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 هداشت و سالمت ب 4-4-1-2

سالمتی مردم تهدید شود و باید در این  بهداشت و ،برداري یا تخریب بنا نباید در دورة ساخت، بهره
 بنابراین الزم است انتظارات. افتادن منابع و چرخۀ حیات پیشگیري گردد ها از آلودگی و به خطر دوره

  :ورده شوندآزیر بر
  یۀ مناسب،برخورداري ساختمان از نورگیري و تهو -آ

  نفوذ نکردن رطوبت مزاحم به داخل ساختمان یا فضاها و اجزاء آن، -ب
هاي خطرناك  وجود نداشتن خطراتی مانند متصاعد شدن گازهاي سمی، ذرات یا گازها و تابش -پ

  یابی نادرست آن، بر اثر استفاده از مصالح یا جزئیات نامناسب در ساختمان یا مکان
  .به وسیله ضایعات ساختمانی و فاضالب لوده نشدن آب یا خاكآ -ت
دریافتی توسط مردم در حدي که از تهدید سالمتی  ۀحفظ سطح نوفه یا سروصداي ناخواست -ث

ها فراهم  خواب مناسب براي آن گیري شده و امکان کار و فعالیت، استراحت و ها پیش  آن
  .باشد

  
  برداري ایمنی در حین بهره 4-4-1-3

جزاء و عناصر آن باید به صورتی طراحی و ساخته شوند که در دوران ساخت یا ساختمان، تجهیزات و ا
لذا باید شرایط زیر فراهم . تامین شود کنندگان و سایر افراد برداري، ایمنی ساکنان یا استفاده بهره
 :باشد

و  گرفتگی بر اثر حوادثی مانند لیز خوردن، سقوط افراد یا اشیاء، برخورد، برق  گونه احتمال خطر هیچ -آ
  . آتش سوزي یا انفجار رخ ندهد

به  ی ساختمانحریق یا توسعۀ آتش و دود در انطباق با مبحث سوم مقررات ملّ ایجادامکان  -ب
مطابق مبحث یاد  و نجات ساکنین آن، اطفاء سوزي آتشصورت بروز  و دریابد  حداقل تقلیل

  .پذیر باشد امکان شده
ناه گرفتن در شرایط بروز سوانح یا جنگ، در انطباق با مبحث نجات یا پ فرار، امکان استتار، -پ

  .فراهم باشدبراي افراد ی ساختمان، بیست و یکم مقررات ملّ
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  حفظ انرژي  4-4-1-4
نظرگرفتن شرایط اقلیمی، محلی و  الزم است با رعایت تمهیداتی در طراحی و ساخت بنا، با در

گرمایی، تعویض هوا و تهویۀ  از ساختمان و تاسیساتبرداري  بهرهمصرفی در اقتصادي، مقدار انرژي 
  .ی ساختمان، تا حد امکان پایین نگاه داشته شود، در انطباق با مبحث نوزدهم مقررات ملّمطبوع

  
  یرانیا -اسالمیهاي حفاظت از ارزش 4-4-1-5

-میسالهاي ا ها و محیط زندگی بر پایه ارزش به منظور دستیابی به هویتی منسجم در ساختمان
و  طراحی و ساخته شوندها  این ارزش پاسداري از در راستايبا تمهیدات الزم باید بناها ، یرانیا

   .فراهم نگرددها و محیط  در ساختمانها  اي براي تناقض با آن زمینه
  

در طراحی و  از جمله موارد زیر ایرانی -معماري اسالمی دار ریشه اصول ضروریست که ،در این راستا
  :ا مورد توجه جدي قرار گیرندساخت بناه

  ، آوري مصالح و فن "آورد بودن و بوم خودبسندگی" -
  ، هاي غیرضروري به معناي دوري از افزوده "پرهیز از بیهودگی" -
   ،استو ا نیازهاي رفع اساس بر و مطلوب شکل به انسانی هاي که رعایت مقیاس "واري مردم" -
  ،کندبیش از اصول دیگر تأثیرات مذهب را نمایان می است وه به مفهوم حفظ حریم که "درونگرایی" -
ترسیمی و هندسی  معین چارچوب رعایت به معناي ،بناها اصلی در طراحی ساختارکه  "نیارش"  -

  است،نگهدارنده بنا  و عناصر اصلی سازه
ممکـن  اي را  به مفهوم پیروي از نظام ابعادي معین که بـه نحـوي تولیـد انبـوه و حرفـه      "پیمون" -

  ،سازد می
  

در گذشـته  که به منظور تعیین و حفظ تناسـب بـین اجـزاي بنـا      بودندضوابطی  این اصول سرمنشا
یـابی بـه سـایر اهـداف و انتظـارات       عالوه بـر دسـت  الزم است در دوران معاصر نیز، و  شد رعایت می

این مبحـث مـدنظر    از دیدگاه ،انتظارات زیربه صورت  ها بازتاب عینی آن شده در این قسمت،  تعیین
  :قرارگیرند
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 و جلوگیري از تداخل قلمروهاي کار و زندگی ي الزمها ها با رعایت حریم تامین امنیت معنوي انسان -آ
  .ها در طرح و اجراي ساختمان خصوصی و عمومی

هاي نهفته در محیط طبیعی و  معنوي جامعه و سایر ارزش هاي دینی و هماهنگی با ارزش -ب
طراحی  در ها و همچنین گیري فضاها و ساختمان ن شیوة استقرار و جهتتعییدر  ،مصنوعی

  .ها بنانماي ارتفاع و  ،حجم
، به صورتی که عالوه بر ها طراحی و ساخت ساختمان ها در انسانمنزلت و شان  در نظر گرفتن -پ

یت ، هیچ فردي براي فعالالزمکفایت امکانات ساختمانی براي تامین ایمنی، بهداشت و سالمت 
  .، به کمک جسمی دیگران نیاز نداشته باشدها در آن و زندگی مستقل

، به ویژه هاي جسمی متفاوت اقشار و افراد با توانایی تمام برداري رعایت عدالت در امکان بهره -ت
  .از فضاها و بناهاي عمومی جانبازان، افراد معلول و سالمندان،

ها از کل  سطح و حجم فضاها و سهم آن ها، اندازهرعایت اعتدال در تعیین  پرهیز از اسراف و -ث
 هاي نیاز حداقل با از یک سوبه نحوي که  کننده با توجه به انتظارات اقشار استفاده ،ساختمان

و از سوي  نشود ساختمان و فضاهادر  احساس کاستی و تنگنا متناسب بوده و موجب آنان
  .گردد ها جلوگیري دیگر از اسراف و اتالف منابع و سرمایه

 تامین انتظاراتیبا  هاي معاصر، در طراحی و ساخت ساختمان تجارب معماري بومی گیري از بهره -ج
، هاي زندگی جامعه ، هماهنگی با فرهنگ و سنتو شرایط محیطی مانند همسازي با اقلیم

  .یو کاربرد مواد و مصالح بوم هاي ساختمان با نوع و مقیاس کارکرد آن خوانی حجم و اندازه هم
، ها ایرانی در طراحی ساختمان -معماري اسالمی بصري و نمادهايو اعتالي مظاهر  کارگیري به -چ

  .هاي ساختمانی ها و حجم شکل عناصر، به ویژه در کاربرد هندسه، رنگ،
  . ها هاي فنی جامعه در طراحی ساختمان ها و قابلیت نشان دادن توانایی -ح
بینی تمهیدات الزم براي  پیشبا  ،تنوع یا چندمنظوره از فضاهااختیار کافی در استفادة م تامین -خ

  . ها آنپذیري فعالیت در  انعطاف
تامین جلوة بصري مناسب براي از طریق  ،نمایش آبادانی و نشاط الزم و در شان جامعه -د

  .ها ها بسته به نوع استفاده و موقعیت آن ساختمان
  .ها در شهر ینات، بر حسب نوع استفاده و جایگاه ساختمانها و تزئ رعایت تعادل در کاربرد پیرایه -ذ
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آسایش،  وارد شدن خدشه بهها به منظور جلوگیري از  کنترل حجم، ارتفاع و نماي ساختمان -ر
  .و محیط پیرامون ي دیگرها ساختمان کنندگان یا ساکنان استفادهحقوق بهداشت و سایر 

کیفیت قابل قبول در طول عمر مفید آن و  حفظ دوام و هدفطراحی و اجراي ساختمان با  -ز
و سایر کنندگان  استفاده ،سالمت و ایمنی ساکنان ها بر اثر آن هایی که جلوگیري از استهالك

  .افتدمیبه خطر  مردم
  
  ها ارتفاع و مساحت مجاز ساختمان 4-4-2
  کلیات 4-4-2-1
ها از  ع مجاز ساختماندر مورد حداکثر مساحت و ارتفا قسمترعایت مقررات این  1-1- 4-4-2

شهري مصوب،  ه و عمرانتوسع  چنانچه در هر طرح. لحاظ تامین اهداف این مبحث الزامیست
باشد، آن مقادیر در حوزة طرح مذکور  هاي بیشتري براي ارتفاع و مساحت تعیین شده  محدودیت

  .گیرد مالك عمل قرار می
 باممتوسط کف معبر مجاور تا متوسط ارتفاع تراز فاصلۀ قائم  ،ساختمان مبناي محاسبۀ ارتفاع    

  .استهاي مسطح    بام در الزامی پناه دار و یا باالترین نقطه جان شیب
مورد بنا باید طبق ضوابط هاي  و اندازه ارتفاعهاي تاریخی مصوب، محدودیت  در بافت 1-2- 4-4-2

  .ددر نظر گرفته شوگردشگري  صنایع دستی و سازمان میراث فرهنگی،تأیید 
  
  محدودیت کلی مساحت و ارتفاع 4-4-2-2
  هاي ساختمانی ارتفاع مجاز گروه 1- 2- 4-4-2

مطابق  مبحثاز نظر این  ،ها آن هاي ساختمانی بر حسب تعداد طبقات حداکثر ارتفاع مجاز گروه
 یا  شرایط خاص اقلیمی و یا نوع تصرف به دلیلکه  مگر آن ،است شده در این قسمت مقادیر تعیین

توسعه و عمران شهري مصوب هاي  ها در طرح ، مقادیر دیگري براي ارتفاع مجاز ساختمانبنا رساختا
  . ها تعیین شده باشد یا در مقررات اختصاصی تصرف

دار یا  مبناي محاسبۀ ارتفاع ساختمان، تراز متوسط کف معبر مجاور، تا متوسط ارتفاع بام شیب     
  . طح استهاي مس پناه در بام باالترین نقطۀ جان
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هاي داراي زیرزمین با  در ساختمان ،)طبقهیک در حالت ( 3 و 2، 1هاي ساختمانی  گروه در -آ
  .متر 10/4هاي فاقد آن  متر و در ساختمان 30/5 ،پنجره نورگیر از نما

هاي داراي زیرزمین با  در ساختمان ،)طبقه دو در حالت( 3 و 2، 1هاي ساختمانی  گروه در      
  . متر 30/7هاي فاقد آن  متر و در ساختمان 50/8 ،ر از نماپنجره نورگی

هاي داراي زیرزمین با پنجره  در ساختمان ،)طبقه در حالت سه( 5و  4هاي ساختمانی  گروهدر  -ب
  . متر 50/10 حداکثر هاي فاقد آن متر و در ساختمان 70/11حداکثر  ،نورگیر از نما

هاي داراي زیرزمین با  در ساختمان ،)طبقه چهار التدر ح( 5و  4هاي ساختمانی  گروهدر       
  . متر 70/13 حداکثر هاي فاقد آن متر و در ساختمان 90/14حداکثر  ،پنجره نورگیر از نما

بیش با ارتفاع ( 8 گروه و) متر 23 ارتفاعهفت طبقه یا تا  پنج تا( 7و  6هاي ساختمانی  گروهدر  -پ
   .و سایر ضوابط و مقررات قانونی تناسب تعداد طبقات، به )متر 23بیش از از هفت طبقه یا 

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

ها باید بر اساس نوع ساختار و وضعیت استقرار ساختمان در زمین با  ارتفاع و مساحت تصرف
، منطبق هاي تصرف شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان براي گروه هاي تعیین محدودیت

  . باشد
به  مورد نیاز سطح تصرف ساختمان، بخشی از ساختمان یا فضا، بر پایههاي مساحت محدودیت    

تعیین شده است،  ی ساختماندر مبحث سوم مقررات ملّ که ،)تصرف سطح واحد( ازاي هر نفر
  . گردد محاسبه می

  
  افزایش مجاز ارتفاع و مساحت 4-4-2-3
در بند  هاي ساختمانی گروه براي ارتفاع بیش از حدود تعیین شده در صورت افزایش 3-1- 4-4-2
   .منظور الزامیست بدین و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان دریافت مجوز از شهرداري ،1- 2- 4-2- 4
ها بیش از حداکثر مجاز تعیین شده در بند  افزایش تعداد طبقات و مساحت ساختمان 3-2- 4-4-2
ی ساختمان شده در مبحث سوم مقررات ملّ که با شرایط تعیین ر آنمجاز نیست، مگ 2-2- 2- 4-4

  .ها انطباق یابد در برخی تصرف ها آنبراي افزایش مجاز 
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  ها طبقه  مساحت میان 4-4-2-4
ها در صورت انطباق با تمام شرایط زیر جزو اتاق یا فضاي زیرین خود محسوب شده و  طبقه میان

هایی  طبقه  چنین میان. آن اتاق یا فضا قابل محاسبه استمساحت آن به عنوان بخشی از مساحت 
  :نباید در احتساب تعداد طبقات مجاز ساختمان منظور شوند

فضا  شده براي یک اتاق یا با حداقل الزامات تعیین به تنهایی طبقه میانو مساحت  ، ارتفاعها اندازه -آ
   .فضاي مرتبط با آن منطبق باشد با تصرف

ی ساختمان از جمله براي تعیین شده در این مبحث و سایر مباحث مقررات ملّسایر الزامات  -ب
  .رعایت شده باشد  آننورگیري، تهویه، ایمنی، بهداشت، گرمایش و سرمایش مناسب در 

طبقه از یک سوم مساحت طبقه زیرین آن یا مقادیر تعیین شده در مقررات یا  مساحت میان -پ
  .اشدها بیشتر نب ضوابط اختصاصی تصرف

طبقه با الزامات مذکور، جزو اتاق یا فضاي مربوط به حساب  صورت عدم انطباق مشخصات میان در 
یی در نظر گرفته شوند که با مجموعۀ ها تصرفنیامده و باید هر دو به عنوان فضاهایی مستقل تحت 

  . انطباق دارند تصرف الزامات آن
  
  مساحت طبقات زیرزمین 4-4-2-5
با الزامات انطباق  به عنوان فضاي اقامت یا اشتغال در زیرزمیناستفاده از  در صورت 5-1- 4-4-2

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

نچه ، چنا1- 5- 2-4-4بند  شرایطدر صورت عدم انطباق مشخصات زیرزمین با  5-2- 4-4-2
شده در مبحث سوم مقررات  هاي تعیین ها با الزامات و محدودیت مساحت و سایر مشخصات زیرزمین

ها براي اقامت  مجاز بوده ولی نباید از آن از نظر این مقررات ها منطبق باشد، ایجاد آن ی ساختمانملّ
ل ساختمان زمین در محاسبۀ مساحت مجاز ک مساحت زیر در این حالت. و اشتغال استفاده نمود

هاي توسعۀ شهري و سایر ضوابط شهرسازي مصوب، محدودیت  که در طرح شود، مگر آن منظور نمی
در  ها ها تعیین شده باشد که در این حالت، آن محدودیت بیشتري براي سطح اشغال و مساحت زیرزمین

  .هاي مذکور مالك عمل خواهد بود حوزة طرح
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  اختمان الزامات کلی ساخت و قرارگیري س 4-4-3
هایی مجاز است که از شبکۀ رفت و آمد عمومی قابل  ساختمان در زمین ساخت 4-4-3-1

توسعه و  مصوب يها طرحی ساختمان و و با سایر الزامات و شرایط مندرج در مقررات ملّ دسترس
  . دنباش براي محل ساخت بنا منطبق شهري عمران

  
ساختمان  ساخت ،ه قابل دسترس هستندهاي پیاد هایی که فقط توسط راه در زمین 4-4-3-2

عالوه بر امکان انطباق با مقررات خاص  صورتی مجاز است که و در 3تا  1ي ها گروهمحدود به 
   .باشد امکان پذیر نیز براي آن امدادرسانی و اطفاي حریق تصرف مورد نظر،

  
باید طبق  ساختمان و نحوة استقرار آن در زمین ساخت هاي تاریخی مصوب، در بافت 4-4-3-3

  .گردشگري باشد صنایع دستی و سازمان میراث فرهنگی،مورد تأیید ضوابط 
  
 د که امکان اتصال به شبکۀ آبنمودرخواست  توان پروانۀ ساختمان هایی می براي زمین 4-4-3-4

و یا شبکۀ برق هنوز احداث در مناطقی که شبکۀ آب بهداشتی  .دنو شبکه برق داشته باش بهداشتی
توان پروانۀ ساختمانی درخواست نمود مشروط  نشده باشد، بنا به تشخیص مراجع صدور پروانه می

مقامات قانونی مسئول رسانده  تأییدکننده نحوة تامین آب بهداشتی و برق را به  که درخواست بر آن
ها در مهلت  بت به اتصال به آننس ،و متعهد شود که به محض احداث شبکۀ آب بهداشتی و یا برق

  .تعیین شده اقدام نماید
  
عوارض طبیعی از جمله جنگل، دریا،  در حاشیه ساخت و ساز هاي مصوب رعایت حریم 4-4-3-5

خطوط انتقال برق، گاز،  همچنینها،  مسیل، نهرها ها، ، رودخانهها چشمه پارك حفاظت شده ملی،
هاي  گروه تمامبراي  مشابه،تجهیزات تاسیسات و  و سایر هاي برون شهري ، جادهنفت، قنوات

حداقل  منظور وجود نداشته باشد، باید در صورتی که حریم مصوب بدین .ساختمانی الزامی است
  .رعایت شود یا تاسیسات و تجهیزات بین ساختمان و این اراضیمتر  30فاصله 
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 و عمران توسعه بمصو هاي رعایت ضوابط طرحدر ساخت و قرارگیري ساختمان،  4-4-3-6
پاکت حجمی بنا،  بسته یا ،جانمایی ساختمان بر زمیندر رابطه با  و سایر مقررات ساختمان شهري

شده با توجه به شرایط اقلیمی در انطباق با  گیري تعیین جهت و زیر بناي مجاز ،تراکم ساختمانی
  .ی ساختمان الزامی استمبحث نوزدهم مقررات ملّ

  
  :اي باشد کهگونه به کف زمین بایدمشخصات بر و  4-4-3-7
و در جهت  متناسب در موقعیت مورد نظر ها و منظر شهري ها، محله نانماي کلی خیاب با -آ

  باشد؛ پیشگیري از ایجاد یا گسترش ناهماهنگی در سیماي شهري
  گیرد؛ زمین همسایه قرار و دسترسارتفاع کف زمین در هماهنگی با ارتفاع خیابان  -ب
کنندگان از ساختمان فراهم  دسترسی مناسب و عادالنه براي تمام متصرفان و استفادهامکان  -پ

 گردد؛

  .جلوگیري شودنامتعارف برداري و خاکریزي  از خاك -ت
  

بر  ها و یا سایر مراجع صدور پروانۀ ساختمان، کف و لزوم اصالح آن با تأیید شهرداري و تعیین بر
  . ی ساختمان خواهد بودوب و با رعایت مقررات ملّشهري مص ه و عمرانهاي توسع اساس طرح

 
به منظور جلوگیري از اتالف انرژي و همچنین ایجاد آسایش براي متصرفان ساختمان،  4-4-3-8

ها، هماهنگی الزم بین مهندس معمار و  الزم است در تعیین محل درزهاي انقطاع در ساختمان
  . طراح سازة بنا صورت گیرد

  
  ها و فضاها ها، تصرف واري ساختمانالزامات همج 4-4-4
هاي  هاي داراي تصرف ساختمان ایجادهاي مختلف در یک ساختمان یا  قرارگیري تصرف 4-4-4-1

باید عالوه بر انطباق با این مقررات و سایر یک کاربري زمین واحد، در  مختلف در مجاورت یکدیگر
 شهري ه و عمرانتوسعمصوب هاي  طرحدر  بینی شده ی ساختمان، با ضوابط پیشمباحث مقررات ملّ

  .منطبق باشد نیز
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ها در ساختمان باید به نحوي صورت گیرد که مسأله اشراف و دید از  همجواري تصرف 4-4-4-2
بازشوهاي پنجره یا درهاي  سطوح نورگذر و هاي مسکونی، از طریق هاي دیگر به تصرف  تصرف
  .به حداقل تقلیل یابد) زامات فضاهاي بازال( 8-5-4 قسمت با رعایت ضوابط مندرج در ،ورودي

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

در صورت عدم مغایرت با مفاد این مقررات و  به تشخیص طراح معمار و معماري یک ساختمان،
 ر مراجع صدور پروانه ساختمانها و سای با تأیید شهرداري ی ساختمان،سایر مباحث مقررات ملّ

  .شود تعیین می
  
درصورت  تنها کارکرد دیگر، با یا واحد تصرفی به فضا یا واحد تصرف تغییر یک فضا 4-4-4-4

دادن  و انطباق مجاور هاي یا تصرف دسترسی و کارکرد فضاهاایمنی، عدم ایجاد اختالل در 
ي فضای ساختمان براي مقررات ملّ مباحث شده در  تعیینبا الزامات  فضا و ساختمان آن مشخصات

  . مجاز است و ساختمان آن جدید
  
  الزامات شکل، حجم و نماي ساختمان  4-4-5

هاي مناسب ایمن،  باید با مصالح و روشنمایان و قابل دیدن ساختمان  خارجی تمام سطوح
   .مقررات این قسمت نماسازي شود با رعایت وبهداشتی و بادوام 

  
و تاسیسات و  رنگ، شود که شکل، مقیاس، مصالح و اجرا ان باید طوري طراحیساختم 1- 4-4-5

، از نظر رعایت الزامات ساختمانتناسبات حجم  و همچنین آن، تمام سطوح نمایانسایر الحاقات 
باز  ها، فضاهاي نیمه آمدگی ها، پیش هاي نورگذر و پنجره ، اندازه و شکل جدارهآن مربوط به ارتفاع

توسعه و عمران شهري منطبق و بسته مصوب ی ساختمان و ضوابط با مقررات ملّ.... و، ها مانند بالکن
  .هماهنگ باشد هاي همجوار و ساختمان با محیط اطرافموقعیت قرارگیري آن،  نوع تصرف و به
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 جزئیات نمایان سایر و حجم و نما صورتی باشد کهه ها باید ب طراحی و اجراي ساختمان 2- 4-4-5
هاي ارزشمند  مظاهر فرهنگی، طبیعی و ویژگی ،خیابان، محلههویت و موقعیت  تناسب با در ها آن

مورد انتظار در موقعیت و کاربري مورد نظر، مشخصات بصري سیماي شهري از جمله محیط 
  .باشداندازها و عوارض طبیعی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی  هاي موجود شاخص، چشم ساختمان

  
ها و  بزرگراه همجوارهاي  اي ساختمان در نماهاي شیشه هاي بازتابی ز شیشهاستفاده ا 3- 4-4-5

مشروط به عدم مغایرت با سایر مفاد این مقررات و عدم مزاحمت هاي اصلی عبوري شهر،  شریان
  .بصري یا درخشندگی مزاحم براي رانندگان است

  
 یا تمهیدات هیزاتاي، درنظرگرفتن تج هاي داراي نماي شیشه در تمام ساختمان 4- 4-4-5

اي که در نما و حجم ساختمان تاثیر نامطلوب  گونه به مناسب جهت نظافت نما از جبهه بیرونی
  .الزامی است نگذارد،

  
مباحث مقررات ملی  ها و ضخامت شیشه باید مطابق با انتخاب نوع، تعداد الیه 5- 4-4-5

  .ی ایران صورت پذیرداستانداردهاي ملّ ساختمان و
  
ممنوع  مشرف به معابر هاي مسکونی در ساختمان هاي پیوست ستفاده از نماهاي شیشها 6- 4-4-5

  .است
  
اي پیوسته، رعایت  ، داراي نماي شیشه8و  7 ،6ي ها گروهي غیر مسکونی ها ساختماندر  7- 4-4-5

  . محدودة زمین الزامی استحد تا  اي پیوسته ي شیشهنما خط متر بین 00/2حداقل  افقی فاصله
  
که  مترمربع 50/1متر و مساحت بیش از  90/0اي با عرض بیش از  سطوح شیشه تمام 8- 4-4-5
  . ، باید از شیشۀ ایمن و غیر ریزنده باشندقرار دارند فضاي باز و معبر تمجاور در
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یا ساختارهاي به سازه اي،  هاي سازه نامه بدون مغایرت با مقررات و آیین مصالح نما باید 9- 4-4-5
  . خطر جدا شدن و فرو ریختن نما به وجود نیایدتا  باشد داشته اتصال کافی و مناسب ساختماناصلی 

  
نماي ساختمان  و گذاري، نصب هرگونه تابلو، تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی عالمت 10- 4-4-5

  .ی ساختمان استمبحث بیستم مقررات ملّ الزاماتتابع 
  
ساخته شود که تمام سطوح  هایی و روش با مصالح ساختمان باید به نحوي طراحی و 11- 4-4-5

در  مصالح ساختمانی، یملّ استانداردهايالزامات مبحث پنجم و آن ضمن انطباق با خارجی و نماي 
برابر عوامل جوي متعارف در منطقه اقلیمی و جغرافیایی مورد نظر، مانند یخبندان، کج باران، تابش 

ی داشته باشد و با عملیات نگهداري و تعمیرات آفتاب، هوازدگی و نفوذ گازهاي مضر مقاومت کاف
  .الزم، دوام و کارآیی آن حفظ شود

  
  هاي ساختمان آمدگی الزامات پیش 4-4-6
  در معابر عمومی  آمدگی پیش 4-4-6-1

شـده در    هـاي گفتـه   با در نظر داشتن محـدودیت ، در معابر عمومی ساختمان هاي مجاز  آمدگی پیش
  :استبه شرح زیر  مقرراتاز نظر این  ،4-6-4-4 قسمت

در معـابر   متـر  80/0حـداکثر   عمقبه ها از خط مرز مالکیت،  طبقات یا بخشی از آن آمدگی پیش -آ
ۀ کـف  بـاالترین نقطـ  از  آمـدگی  پـیش که حد زیرین  یدر صورت، متر 20تا  12عمومی با پهناي 

متـر   80/0حـداقل   رو آن از لبـه سـواره    آمدگی متر ارتفاع داشته و حد پیش 50/3معبر حداقل 
  .فاصلۀ افقی داشته باشد

در معابر  متر 2/1حداکثر  عمقبه ها از خط مرز مالکیت،  طبقات یا بخشی از آن آمدگی پیش -ب
  .آمتر، با رعایت سایر شرایط بند  20عمومی با پهناي بیش از 

که  ی، در صورت  متر 80/0 عمق حداکثربه  از حد ساختمان،بام  گیر یا باران سایبان آمدگی پیش -پ
 آن  آمدگی متر ارتفاع داشته و حد پیش 50/3ۀ کف معبر حداقل باالترین نقطحد زیرین آن از 

   .متر فاصلۀ افقی داشته باشد 80/0رو حداقل  از لبه سواره
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 مشروط به ،احداث شود ها و معابر فرعی ها بر روي کوچه بین ساختمان که ساباط و پل هوائی -ت
ارتفاع حداقل  در صورتی که و ها و سایر مراجع صدور پروانۀ ساختمان اريشهرداخذ مجوز از 

  .رعایت شده باشد از معبر متر 50/3
هاي  تابلوها و سایر عناصر الحاقی به ساختمان منطبق با مبحث بیستم و سایر ضوابط طرح -ث

جدول  لبۀ متر با 80/0بیشتر از  ها آنلبۀ خارجی که  شهري مشروط بر آن ه وعمرانتوسع
   .رو فاصلۀ افقی داشته باشد سواره

، پله یا شیبراه هاي آب باران ستون چسبیده به دیوار، قرنیزها، لوله پنجره، نیم درگاهی و لبۀ کف -ج
متر از کف معبر مجاور باشند،  50/3و دیگر عناصر ساختمانی که در ارتفاع کمتر از ورودي 

  . مدگی داشته باشندمتر در معبر عمومی پیش آ 10/0بیش از  نباید
د، ضمن لزوم نشو سمت بیرون و معبر عمومی باز میهائی که به  تصرفها و  ساختمان درهاي -چ

  .وارد حریم معبر شوند متر 10/0نصب عالیم احتیاط، نباید در حالت باز بیش از 
  
  در داخل محدودة مالکیت  آمدگی پیش 4-4-6-2

 هاي در نظر داشتن محدودیتبا ، دة مالکیتهاي مجاز ساختمان در داخل محدو آمدگی پیش
  :به شرح زیر است از نظر این مقررات، 4- 6-4-4قسمتشده در   گفته

که لبۀ بیرونی  ها از لبۀ خارجی طبقۀ زیرین مشروط بر آن آمدگی طبقات یا بخشی از آن پیش -آ
صدور ها در داخل حدود سطح اشغال مجاز اعالم شده توسط شهرداري یا سایر مراجع  آن

  .متر باشد 70/2زمین حداقل ۀ کف باالترین نقطپروانه قرار گیرد و ارتفاع حد زیرین آن از 
که  یمتر، در صورت 80/0 عمق حداکثربه  از حد ساختمانبام گیر  سایبان یا باران آمدگی پیش -ب

 آن  آمدگی متر ارتفاع داشته و حد پیش 70/2حداقل  زمینۀ کف باالترین نقطحد زیرین آن از 
  .متر فاصلۀ افقی داشته باشد 80/0حداقل  محدودة زمین مجاوراز لبه 

   
  آمدگی زیرزمین پیش 4-4-6-3
بر عمومی امع در در خارج از محدودة مالکیت و ساختمان زیرزمین  آمدگی پیش 1- 4-4-6-3

  .ممنوع است
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اشغال  و خارج از سطح در حدود داخلی ملک تعبیۀ مجراهاي خارجی نور و هوا 2- 4-4-6-3
 و در صورتی ها و سایر مراجع صدور پروانۀ ساختمان اخذ مجوز از شهرداري مشروط به ،شده تعیین

  و الزامات قسمت دنگیرنبراي مقاصدي غیر از تأمین نور و هوا مورد استفاده قرار که  مجاز است
نیاز به نور و  هایی در زیرزمین که بسته به فضا این مجراها .ها رعایت شده باشد در آن 5-9-2- 4 

نباید جزئی از مساحت  ها آنکف  و بنا ادامه یابند هاي آزاد جبهه توانند در کنار  تهویه دارند، می
  .زیرزمین محاسبه شود

آمدگی زیرزمین به عنوان بخشی از ساختمان در داخل مرز مالکیت و خارج از  پیش 3- 4-4-6-3
راجع صدور پروانه مشروط به انطباق با ضوابط محدودة اشغال اعالم شده توسط شهرداري یا سایر م

باید   آمدگی پیشاین . است مراجع یاد شده اخذ مجوز از شهري و ه و عمرانهاي مصوب توسع طرح
  :تابع الزامات زیر باشد

تراز روي سقف آن بیشتر از باالترین تراز مجاز براي محوطۀ ساختمان نباشد و باعث اختالل در  -آ
ها و  سایر الزامات فضاهاي ساختمان، محوطۀ اطراف آن و ساختمان عملکرد، نورگیري و

  .هاي همجوار نشود زمین
آالت و تجهیزات امدادرسانی  که از سقف آن براي عبور وسایل نقلیه و به ویژه ماشین در صورتی -ب

ها را در حین تردد یا عملیات  استفاده شود، باید مقاومت مکانیکی الزم براي تحمل وزن آن
  .داد داشته و دچار نشست یا ریزش نشودام

بام ساختمان رعایت  مشابهدر سقف آن الزامات عایقکاري رطوبتی و هدایت و دفع نزوالت جوي  -پ
  .شده باشد

آمدگی زیرزمین به نحوي موجب تغییر مشخصات فضاي باز، محوطه و ساختمان نشود که  پیش -ت
ها مانند سرانۀ فضاي سبز و سایر تجهیزات  آن الزامات مربوط به باعث اختالل در تامین حداقل

  .گرددو همچنین پایداري و ایمنی ساختمان در محوطه  الزامی
  
  ها  آمدگی پیش  حدودیتم 4-4-6-4
محدود یا  موارد زیر در است شده   هائی که در این مقررات مجاز اعالم  آمدگی پیش 4-4-6-4-1

  :شود میممنوع 
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ه و توسع مصوب هاي ضوابط طرح شده در هاي تعیین امات یا محدودیتکه با سایر الز در صورتی -آ
ها  آمدگی براي پیشی ساختمان حث ششم و هشتم مقررات ملّامب مقرراتشهري و  عمران

  .مغایرت داشته باشد
 مراجع قانونی مسئول هاي دیگري توسط که براي تامین منافع عمومی، محدودیت در صورتی -ب

  .تعیین شده باشد
ها مجاز  متر و در معابر موسوم به بزرگراه 12آمدگی در معابر با پهناي کمتر از  پیش 4-4-6-4-2

که در طرح توسعه و عمران شهري یا ضوابط شهرسازي مصوب براي شهر یا  ، مگر آننیست
  .اي دیگر تعیین شده باشد گونه آمدگی، به اي، ضمن رعایت سایر الزامات پیش منطقه

  آمدگی تأسیساتی نباید در جداره خارجی پیشکشی  و کانال کشی ولهگونه ل هیچ 4-4-6-4-3
  .تعبیه شود طبقات و بام

که ) پاسیوها(هاي کوچک محصور  هیچ قسمت از ساختمان نباید به داخل حیاط 4-4-6-4-4
  .آمدگی داشته باشد شوند، پیش براي نورگیري و تهویۀ فضاهاي ساختمان تعبیه می
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  ها الزامات عمومی فضاهاي ساختمان 4-5
  

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

  الزامات کلی 1- 4-5-1
هاي فضاهاي ارتباط و دسترس نباید در  پهناي الزامی بیان شده براي تمام قسمت 4-5-1-1-1

  .جهت خروج از واحد تصرف یا ساختمان کاهش یابد
ها یا فضاهاي دیگر  سترس اصلی ساختمان نباید از درون اتاقمسیرهاي ارتباط و د 4-5-1-1-2

تواند از اتاقی براي کنترل رفت و آمد عبور  هاي اداري یا مراقبتی که می عبور کند، مگر در تصرف
  .که با الزامات این مسیرها انطباق داشته باشد مشروط بر آن نماید
اند و همان  ساخته شده راهروهاطابق با الزامات هاي پذیرش، که م هاي انتظار، سرسراها، یا اتاق اتاق

  .توان در مسیر ارتباط و دسترس اصلی قرار دادسطح الزامات در آنها تأمین شده است را می
هاي خروج مطابق مبحث  عالوه بر الزامات تعیین شده در این قسمت، باید الزامات راه 4-5-1-1-3

  .ی ساختمان نیز رعایت شودسوم مقررات ملّ
  
  هاي دسترس و خروج قابل قبول راه 2- 4-5-1

برداران و متصرفان آن قابل دسترس بوده و از هر نقطه از  هر ساختمان باید همواره براي همۀ بهره
هاي قابل استفادة افراد، مسیرهاي پیوسته، ایمن و بدون مانع تا فضاي باز امن یا  بنا شامل زیرزمین

مسیر یا مسیرهاي دسترس و . ی ساختمان فراهم باشدمعبر عمومی مطابق مبحث سوم مقررات ملّ
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ها یا  هاي تقسیم، درها و ایوان ها، راهروها، هال راه ها، شیب خروج شامل فضاهاي ورودي، پلکان
  .است که باید با سایر ضوابط این قسمت انطباق داشته باشند هاي بیرونی بالکن

  
  ساختمانهاي ورودي  فضا 3- 4-5-1

ا باید پس از در ورودي اصلی فضاي ورودي مناسب مطابق شرایط زیر وجود ه در تمام ساختمان
  :داشته باشد

در صورت وجود پله یا هر اختالف سطح یا دیوار در مقابل در ورودي اصلی، باید  4-5-1-3-1
  .متر از آن فاصله داشته باشد 40/1حداقل 

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

  : شده نباید از موارد زیر کمتر باشد ارتفاع زیر سقف از کف تمام ،در فضاي ورودي 4-5-1-3-3
 .درصد سطح فضا 50متر در بیشتر از  1/2حداقل -

  .سطح فضا باقی صددر 50متر به صورت موضعی یا محدود در  05/2حداقل -
 
  راهروها  4- 4-5-1
که در مسیر   پهناي مفید آزاد و بدون مانع فضاي راهروهاي ارتباطی داخل ساختمان 1- 4-5-1-4

ی که آن راهرو برداران بر اساس نوع تصرف و برآورد تعداد متصرفان یا بهرهدسترس وخروج قراردارند 
 .متر کمتر باشد 40/1ا در هر صورت نباید از ام .شود محاسبه می هاست، مسیر دسترس یا خروج آن

یا مبلمان براي نشستن یا نگهبانی و  هر وسیلۀ مجازشده براي نصب  بینی مکان و اندازة پیش
ها پهناي مفید راهرو به کمتر از حداقل پهناي  اي باشد که پس از نصب آن گونه ، باید بهپذیرش

  . الزامی فوق کاهش نیابد
الزامی  براي افراد معلولها  که قابل دسترس بودن آن تصرفواحدهاي ا داخل ها ی ساختمان در    

خروج قرار داشته باشد، حداقل پهناي  نیست، اگر راهروي ارتباطی در راستاي مسیر دسترس و
اي دیگر  که در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ، مگر آناست متر 10/1مفید و بدون مانع آن 

  . تعیین شده باشد
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کشی و  راهروهایی که فقط براي دسترسی به تجهیزات برقی، مکانیکی یا لوله 2- 4-5-1-4
  .متر پهنا داشته باشند سانتی 60شود باید حداقل  برداري از آن، استفاده می بهره

که قابل  نفر یا کمتر 50تصرف  باربا  مستقیم حداقل پهناي الزامی راهروهاي 3- 4-5-1-4
  .متر است 9/0د معلول الزامی نباشد، ها براي افرا دسترس بودن آن

  .ارتفاع راهروها باید با ارتفاع الزامی فضاي ورودي انطباق داشته باشد 4- 4-5-1-4
  
  درهاي ورودي اصلی  5- 4-5-1

شود باید  هر در که به عنوان در ورودي اصلی و یا خروج الزامی ساختمان یا واحد تصرف طراحی می
، با الزامات این بخش نیز )ها پنجره نصب و اجراي درها و( 6-9-4عالوه بر رعایت الزامات قسمت 

  .مطابقت داشته باشد
گیرند باید عالوه بر مطابقت با  هاي تصرف که در دوربندهاي خروج قرار می درهاي اصلی واحد    

ضوابط این قسمت، با رعایت سایر ضوابط مربوط به دوربندهاي خروج از جمله استفاده از درهاي 
ی ساختمان طراحی، شو الزامی مندرج در مبحث سوم مقررات ملّ شو یا خودکاربسته تهخودبس

  .ساخته و نصب شوند
متر و ارتفاع مفید  سانتی 90اصلی باید از نوع لوالیی با پهناي مفید حداقل  "در" 4-5-1-5-1

شده  یناي دیگر تعی گونه مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به سانتی متر باشد 205حداقل 
روند، باید در هنگام بازشدن کار می وسط که به عنوان در اصلی به واداردرهاي دولنگۀ بدون . باشد

در نباید از   پهناي هر لنگه. سانتیمتر پهناي مفید بدون مانع داشته باشند 80لنگۀ فعال، حداقل 
  .متر بیشتر باشد  20/1

ید بلندي قد راه را به صورت موضعی به کمتر کننده یا تنظیم کنندة حرکت درها نبا وسایل متوقف
  .متر کاهش دهند  95/1از 
باید موافق جهت   تمام درهاي واقع در مسیرهاي دسترس و خروج در موارد زیر، 4-5-1-5-2

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

  .درهاي واقع در فضاهاي پرخطر -ب
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  .نفر و بیشتر 50تصرف ها و فضاهاي با بار  درهاي اتاق -پ
با (متر   18/0یک از ابعاد الزامی پاگرد را بیش از  در این حالت درها در حالت کامالً باز نباید هیچ

  .کاهش دهند) آمدگی دستگیرة در احتساب پیش
نفر یا بیشتر است و یا ساختمان  50زمانی که بار تصرف یا تعداد استفاده کنندگان از پاگرد پله     

ی ساختمان، مترمربع ناخالص یا بیشتر است، مطابق مبحث سوم مقررات ملّ 930ساحت داراي م
این درها در هیچ موقعیتی طی بازشدن نباید اندازة پاگرد را به کمتر از نصف اندازة الزامی کاهش 

  . دهند
جاز در موارد زیر استفاده از انواع درهاي غیر لوالیی براي درهاي واقع در مسیر دسترس و خروج م

  :است
  .یا کمتر نفر 10هاي خصوصی، فضاهاي اداري، کارخانه و انبارها با بار تصرف  در پارکینگ .1
  .شوند ، که به عنوان محل بازداشت استفاده می)3- د(هاي گروه  در تصرف .2
  ).4-م(در واحد مسکونی تکی در تصرف  .3
  ).خ(هاي گروه  ها به غیر از تصرف درهاي گردان مجاز در تمام تصرف .4
  ،)خ(هاي گروه  ي کشویی افقی مجاز به غیر از تصرفدرها .5
  .درهاي برقی مجاز .6
تراز سطح این کف یا . در هر طرف در اصلی، باید یک کف یا پاگرد وجود داشته باشد 4-5-1-5-3

  . پاگرد باید در هر دو سمت در یکسان باشد
تر  متر پایین میلی 20از کف یا پاگرد واقع در مسیر دسترس و یا خروج الزامی اصلی نباید بیش     

  :مگر در موارد زیر. از سطح باالیی آستانه در اصلی باشد
قرار ندارند مجاز  براي افراد معلول ارتفاع کف یا پاگرد درهایی که در مسیر قابل دسترس الزامی -

  .در نظر گرفته شود متر 38/0است حداکثر 
 جی ساختمان که در مسیر قابل دسترسارتفاع کف یا پاگرد مجاور درهاي واقع در جدارة خار -

توان حداکثر مطابق ارتفاع تعیین شده براي  خروج الزامی قرار ندارند را می یا براي افراد معلول
  .یک پله در نظر گرفت

  .شود در نظر گرفته  6- 1- 5-4هاي دسترس باید مطابق قسمت  سطح کف و پاگردهاي واقع در بالکن - 
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نصب و تنظیم   ، درها باید طوري طرح، ساخته،اصلی و خروج در مسیرهاي دسترس 4-5-1-5-4
شوند که در تمام اوقات استفاده از بنا از سمت داخل به آسانی و فوریت قابل باز شدن بوده و هیچ 

  .اي مانند قفل، کلون، کشو و غیره، مانع خروج به موقع یا فرار متصرفان نشود عامل بازدارنده
  

  :توان از قفل و چفت استفاده کرد ري از عمل کردن درهاي خروج، میدر موارد زیر، براي جلوگی
  هاي بازداشت، محل. آ

را ) هاي بیرونی واقع در جداره(یا کمتر، در یا درهاي اصلی  300هاي با بار تصرف  در ساختمان. ب
کننده کلیددار مجهز کرد، به شرط آن که وسیلۀ  توان از سمت داخل به وسایل قفل می

به آسانی تشخیص داده شود، قفل از انواع ساده انتخاب شود و باز کردن آن مهارت و  کننده قفل
تالش خاصی الزم نداشته باشد و تمام متصرفان کلید را در اختیار داشته یا در غیاب مسئول 

  .ساختمان، بتوان امکان بازکردن در را فراهم کرد
هاي یک  خانه اصلی، فقط براي درهاي نصب و استفاده از یک کلون، یا زنجیر ایمنی 4-5-1-5-5

متل، مسافرخانه و مانند   هاي هتل، مانند آپارتمان، اتاق  یا دو خانواري و واحدهاي مسکونی مستقل،
متري از کف تمام شده نصب  سانتی 120آنها مجاز است، مشروط بر آنکه کلون در ارتفاع حداکثر 

  .ه باشدنیازي به کلید نداشتاز داخل شود و بازکردن آن 
  
  ها و سکوهاي واقع در مسیر ورود و خروج ها، بالکن ایوان 6- 4-5-1

خروج اصلی ساختمان یا واحدهاي  ها و سکوهاي بیرونی که در مسیرهاي دسترس و ها، بالکن ایوان
اند عالوه بر رعایت مقررات مربوط به پاگردها و همچنین ضوابط قسمت فضاهاي  تصرف واقع شده

  .ا ضوابط این قسمت نیز منطبق باشند، باید بباز نیمه
هاي بیرونی که در ابتدا یا انتهاي مسیر دسترس یا خروج قرار دارند  ها یا بالکن ایوان 4-5-1-6-1

باشند و این سطح نباید براي متر  40/1 × 40/1باید داراي سطح آزاد و بدون مانعی با حداقل ابعاد 
چنانچه در اصلی به سمت بالکن باز شود، نباید در . ودهیچ فعالیت یا منظور دیگري در نظر گرفته ش

  . متر کاهش دهد سانتی 90تمام مسیر بازشدن عمق و پهناي الزامی بالکن را به کمتر از 
  .در صد باشند 2ها در هیچ جهت نباید داراي شیبی بیش از  ها و بالکن ایوان 4-5-1-6-2
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متر  70/0وخروج اصلی در ارتفاع بیش از در صورتی که کف ایوان یا بالکن دسترس  4-5-1-6-3
پناه یا حفاظ مناسب مطابق  نسبت به کف فضا یا زمین مجاور قرار داشته باشد، باید داراي جان

  .باشد 7-9-4مشخصات قسمت 
ها و سکوهاي بیرونی واقع در  ها، بالکن براي ایوان 14-1-5-4مقررات قسمت رعایت  4-5-1-6-4

  .اختمان الزامیستمسیر دسترس و خروج اصلی س
  
  ها  پله راه 7- 4-5-1
ارتفاع پله باید به . متر است 28/0پله  کف عمقپلۀ ساختمان، حداقل اندازه  راهدر  1- 4-5-1-7

  .متر باشد 64/0تا  63/0پله و دو برابر ارتفاع آن بین  میزانی باشد که مجموع اندازه کف
  .شود گیري می پلۀ بعدي اندازه عمق کف پله از لبۀ یک کف پله تا تصویر افقی لبۀ کف

  . و پلکان الزامی است پله راهی ساختمان در مورد رعایت مفاد مبحث سوم مقررات ملّ 2- 4-5-1-7
 وتصرف  و بار بر حسب نوعمیزان حداقل عرض پلۀ الزامی،  ها ساختمان تمام در 3- 4-5-1-7

کمتر از  مفید عرضهایی با  پله در هر صورت. گردد کنندگان تعیین می متناسب با تعداد استفاده
متر  40/2کمتر از با عرضکه عموم از آن استفاده کنند داراي پاگردي هاي  پلهقفسه  متر و 10/1

  .اي دیگر تعیین شده باشد گونه که در مقررات اختصاصی تصرفی به مگر آن ،مجاز نیست
  .باشدمساوي عرض پله می یا شعاع پاگرد، حداقل عرض 4- 4-5-1-7
  .پله باشد 12هاي بین دو پاگرد باید  پلهحداکثر تعداد  5- 4-5-1-7
 متر است 05/2در تمام طول مسیر  ها و پاگردهاي آن ها غیر سرگیر پله ارتفاع حداقل 6- 4-5-1-7

  .شود گیري می که از لبۀ هر کف پله اندازه
کان عمومی هاي داراي چهار طبقه و بیشتر باالي زمین، حداقل یک پل در ساختمان 7- 4-5-1-7

 هایی که بام و یادرصد  33شیب تندتر از  هایی با بام در ساختمان باید تا سطح بام امتداد یابد، مگر
از طریق دیگر امکانات مانند نردبام  ها  آن دسترسی از طبقه آخر بهکه د، ناي ندار گونه استفاده هیچ

  .مجاز است
از طریـق یـک    بایـد  دارد، دسترسی به بامپلکان وجود آن  در ساختمانی که براي بام 4-5-1-7-8

  .پله تأمین گردد یا کمتر از قفسۀ راه برابراتاقک خرپشته با مساحت 
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   ي عبور پیادهها راه شیب 8- 4-5-1
که در مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهاي تصرف قرار  عبور پیاده هاي راه شیب 1- 4-5-1-8

هاي عبور پیاده در  راه شیب بقیه شیب. درصد باشند 8کمتر از  برابر یا گیرند باید داراي شیبی می
درصد بیشتر  5/12ها براي افراد معلول الزامی نباشد، نباید از  صورتی که قابل دسترس بودن آن

  .باشد
 فضاها، درها ،و  و خروج  ها باید در باال و پایین، در نقاط گردش حرکت، ورود راه شیب 2- 4-5-1-8

درصد در هر  2پاگردها باید داراي شیبی کمتر از . ، پاگرد داشته باشندمتر طول 9یا پس از طی هر 
ها در  راه هاي شیبطول و عرض پاگرد. تغییر تراز و اجراي پله در پاگرد مجاز نیست. جهت باشند

  .باشد متر 90/0باید حداقل  ها براي افراد معلول الزامی نباشد، صورتی که قابل دسترس بودن آن
الزامی هاي واقع در مسیر دسترس و خروج اصلی باید برابر با پهناي  راه شیب پهناي 3- 4-5-1-8

دسترس بودن  ها در صورتی که قابل راه شیب بقیۀ پهناي .همان تصرف باشددر راهروهاي اصلی 
که در مقررات اختصاصی تصرفی  متر است، مگر آن 9/0ها براي افراد معلول الزامی نباشد، حداقل  آن
  .یگر تعیین شده باشداي د گونه به
هایی که قابل  ها در مکان ها و پاگردهاي آن راه ها و سایر مشخصات شیب شیب، اندازه 4- 4-5-1-8

ها براي افراد معلول الزامیست، باید تابع ضوابط مصوب شورایعالی شهرسازي و  دسترس بودن آن
  .معماري ایران باشد

  
  هاي برقی آسانسورها و پله 9- 4-5-1

هاي برقی، باید در اد و تعداد و ظرفیت حداقل و سایر ضوابط و الزامات آسانسورها و پلهابع وضعیت،
  . ی ساختمان باشدپانزدهم مقررات ملّ سوم و حثاانطباق با مب

  
  نورگیري و تهویه  10- 4-5-1
در مواردي که یا داراي پنجره در دو انتها  در راهروها و فضاهاي عمومی مستقیم و 1- 4-5-1-10

مترمربع  80/1و حداقل  1-6-4طبق جدول ه سطح شیشن نور بصورت طبیعی صورت گیرد، تأمی
  .باشد یا یک چهلم سطح کف است و در غیر از موارد فوق حداقل یک بیستم سطح کف می
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 سطح شیشهدر مواردي که تأمین نور بصورت طبیعی صورت گیرد،  ا،ه پله در راه 2- 4-5-1-10
  .استازاي هر طبقه ه مترمربع ب9/0اقل و حد 1-6- 4طبق جدول  الزامی

ي دیواري، تأمین نور طبیعی از ها پنجرهبا  ها پله راه يدرصورت عدم امکان نورگیر 3- 4-5-1-10
  .است مجاز 5-9-4محفظه پلکان نیز منطبق با الزامات قسمت سقف 

با پنجره  ها پله راهدر صورت عدم امکان نورگیري  8تا  6ي ها گروهي ها ساختماندر  4- 4-5-1-10
، تعبیه برق اضطراري براي تأمین نور مصنوعی پله راهدیواري، عالوه بر تأمین نور طبیعی از سقف 

  . ی ساختمان الزامی استطبق مبحث سیزدهم مقررات ملّ
طور طبیعی تعویض هوا شوند، تعویض هوا باید به یکی از ه ها ب پله که راه در صورتی 5- 4-5-1-10

  :شود دو طریق زیر انجام
پله ممکن باشد، سطح بازشو  هاي میانی در تمام ارتفاع محفظۀ راه پنجره تعویض هوا از در و اگر -آ

مالك بیشتر  مقدار(مترمربع  45/0پله یا  تصویر افقینباید از یک شانزدهم سطح در هر طبقه 
  .کمتر باشد) عمل است

پله باید در  طح بازشو براي تمام راهپله انجام گیرد، س اگر تعویض هوا فقط از سقف محفظۀ راه -ب
  . باشد 5-9-4قسمت انطباق با 

طبقه، ارتباط بین قفسه پلکان و فضاي توقفگاه و  2هاي بیش از  در ساختمان 6- 4-5-1-10
جهت جلوگیري از انتقال دود و سر و صدا  اي جداکنندهفضاي  عنصر یا تعبیه باموتورخانه باید 

  . صورت گیرد
  
  هاي دستگرد ها و میله ندازها، نردها دست 11- 4-5-1
انداز یا  وسیلۀ دسته بیشتر باشد، باید ب متر 70/0 ازها  هایی که اختالف سطح محلدر 4-5-1-11-1

  .از احتمال سقوط افراد ممانعت شود 7-9-4مطابق الزامات قسمت  پناه جان
 باید راه یا سطح شیب ۀ پلهلباز  ها راه یا شیب ها دار پله اندازهاي شیب ارتفاع دست 4-5-1-11-2

  .متر باشد 90/0حداقل 
مگر . الزامیست 7-9-4در شرایط زیر نصب میلۀ دستگرد منطبق با الزامات قسمت  4-5-1-11-3

  :ها به گونۀ دیگري تعیین شده باشد که در ضوابط اختصاصی تصرف آن
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در مسیرهاي دسترس یا کنند و  هایی که بیش از دو ارتفاع پله را طی می پله در دو طرف راه -آ
  .قرار دارند یا تصرف خروج اصلی ساختمان

 یا تصرف هایی که در مسیرهاي دسترس یا خروج اصلی ساختمان راه شیب تمام در دو طرف -ب
 است متر 85/1ها بیش از  کنند و طول افقی آن را طی می متر 15/0قرار دارند، ارتفاع بیش از 

  . است درصد 8شیب بیش از داراي کهغیر آن اي ه راه در یک طرف تمام شیبحداقل و 
 که در مسیرهاي دسترس یا خروج ساختمان متر 80/1بیش از  عرضبا هاي  در میانۀ پهناي پله -پ

از یک میلۀ دستگرد  یا کمتر متر 75/0قرار دارند، به نحوي که همواره افراد در فاصلۀ  یا تصرف
  .قرار گیرند

  
  ها و پوشش کاري ك سازي، ناز کف 12- 4-5-1
 سخت، از مصالحباید  ها و راهروها راه و همچنین کف شیب ها و پاگردها پله کفلبه و  1- 4-5-1-12

  .دنباشو ثابت  لغزندهغیر
  .هاي یکسان تشکیل شده باشد پله باید از مصالح، رنگ و اندازه ها در هر راه پله کف 2- 4-5-1-12
  .میلیمتر باشد 13باید بیش از ن) نوك پله(شعاع گردي لبه کف پله  3- 4-5-1-12
ي ساختمان، باید ها و راهروها راه ، شیبها عناصر اصلی و مصالح مصرفی در پله 4- 4-5-1-12

ی ساختمان، داراي مقاومت مناسب در برابر حث سوم و پنجم مقررات ملّامطابق با مندرجات مب
  .حریق بوده و در هنگام زلزله ریزش نداشته باشند

  
  ها مدگیآ پیش 13- 4-5-1

 ي ساختمان نباید با هیچ وسیله و تجهیزاتی مانند شیر آب، جعبۀ آتشها و راهروها راه ، شیبها پله

  .تقلیل یابد به کمتر از مقدار حداقل الزامی ها نشانی و سایر وسایل مسدود شوند، یا عرض آن
  
  شرایط بیرونی 4-5-1-14

دار واقع در  ها و سطوح شیب ج و همچنین پلههاي واقع در مسیرهاي دسترس و خرو ایوان ها وبالکن
هـا یـا    چنان طراحی و اجرا شـوند کـه آب روي آن   داراي سطح غیر لغزنده باشند و این مسیرها باید
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سطوحی که در معـرض نـزوالت جـوي    . ها دسترسی دارد جمع نشود روي سطح فضاهایی که به آن
هـا بـه    ان جمـع شـدن بـرف و یـخ روي آن    چنان طراحی و سرپوشیده شوند که امکباید قرار دارند، 

  .حداقل برسد
  
  هاي اقامت فضا 4-5-2
  الزامات کلی 4-5-2-1
نباید از  اقامتهاي  فضادر ، نورگیري و تهویه داخلیسطوح زیربنا، ابعاد و ارتفاع  1- 4-5-2-1

باید  ها فضااین  هاي سطح کف و ابعاد حداقل اندازه. شده در این مقررات کمتر باشد مشخصمقادیر 
مگر  گیري و کنترل شود اندازه ها ها و آستانۀ درها و پنجره توکار، تاقچه خارج از کمدهاي دیواري

  ..اي دیگر بیان شده باشد گونه که در مواردي به آن
اقامت دیگري باشد مگر آنکه به  اتاقاقامت نباید از  اتاقبه یک  موجود دسترسی تنها 2- 4-5-2-1

، یا واحد تصرف داراي فضاي محسوب شود 5- 2-5-4ابق مقررات بند شده مط عنوان فضاي الحاق
   .اقامتی غیر از این دو اتاق نباشد

  
  هاي اقامت فضا هاي اندازه 4-5-2-2

که در مقررات  مگر آن حداقل به شرح زیر باشند هاي و اندازه هاي اقامت باید داراي سطوح زیربنا فضا
  :شده باشداي دیگر بیان  ها به گونه اختصاصی تصرف

   .مترمربع زیربنا داشته باشند 50/6باید حداقل  هاي اقامت فضا 4-5-2-2-1
  .متر عرض داشته باشد 15/2فضاي اقامت باید حداقل  4-5-2-2-2
این حداقل باید در تمام سطح الزامی . متر باشد 40/2باید  حداقل ارتفاع فضاي اقامت 4-5-2-2-3

 30/0هایی با فاصلۀ  در قسمتدار، ارتفاع  سقف شیبع در زیر هاي اقامت واق اتاق در .رعایت شود
  .متر کمتر باشد 05/2قسمت آن نباید از  ترین متر از کوتاه

اي  ها و سایر عناصر سازه کانال ها و حداقل ارتفاع آزاد زیر چارچوب درها، تیرها، لوله 4-5-2-2-4
  . متر کمتر باشد 05/2باید از گیرد، ن ها عبور صورت می که از زیر آن اقامتهاي  در فضا
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طبقه در فضاي اقامتی به عنوان بخشی از آن فضا، ارتفاع  در صورت تعبیۀ میان 4-5-2-2-5
  .متر باشد 4/2و  1/2ترتیب حداقل  قسمت باال و پائین آن باید به

  
  نورگیري و تهویه 4-5-2-3
الزم باشد که  اي رة شیشههر فضاي اقامت، باید حداقل داراي یک یا چند در و پنج 1- 4-5-2-3

  . باشدعمومی  معبر خیابان ویا  باز فضايبه  رو مستقیمبه طور  ،ضوابط شهرسازيرعایت با  است
سطح شیشۀ الزامی، حداقل یک  ،6-4در انطباق با الزامات فصل  در فضاهاي اقامت، 2- 4-5-2-3

شده باشد و فاصلۀ آن دیوار تعبیه  فضا ها تنها در یک دیوار ، مگر آنکه پنجرهاستهشتم سطح کف 
متر باشد، که در این صورت یک هفتم سطح کف،  50/4بیش از در فضاي مورد نظر با دیوار مقابل 

  .الزامی خواهد بود
دار،  ها، غیر از نورگیر سقف شیب ی پنجرهیکه لبۀ باال در فضاهاي اقامت درصورتی 3- 4-5-2-3

الزامی شیشۀ شفاف یک ششم سطح کف است، مگر  سطح، گرفته باشد متر قرار 10/2درارتفاع زیر 
متر  50/4ها نیز در یک دیوار تعبیه شده باشد و فاصلۀ آن از دیوار مقابل بیش از  دریچه تمامآنکه 

  .، یک پنجم کف فضا است باشد، در این صورت سطح الزامی شیشه
  :ط زیر باشدیشرا که پنجره رو به یک ایوان باز شود، ایوان باید داراي درصورتی 4- 4-5-2-3
گونه  خیابان و معبر عمومی، بدون هیچفضاي باز یا طرف ه ب مستقیمبه طور فضاي ایوان باید  -آ

  . مانع در برابر نور و جریان هوا، باشد
اي الزامی براي تأمین نور طبیعی و تهویه در فضاهاي اقامت، باید با ابعاد  هاي شیشه در و پنجره -ب

مستقیم و بدون بطور  6-4 و انطباق با الزامات فصل 2-3-2-5-4ند ب شده در و سطوح تعیین
  .مانع، به فضاي سرپوشیدة ایوان باز شوند

  .گیر قرار داده شود و فضاي ایوان نباید محفظۀ آفتاب یا اشتغال بین فضاي اقامت -پ
ات ندرجات مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررم بابق اطم ، بایدهاي اقامت فضا تمام 5- 4-5-2-3
  .طبیعی یا مکانیکی تعویض هوا شوند طوره بی ساختمان ملّ
ارتباط مستقیم با فضاي خارج شوند، باید  که تهویۀ مکانیکی میهاي اقامتی  فضا تمام 6- 4-5-2-3

  .داشته باشند تا تعویض هواي طبیعی نیز ممکن باشد
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ها،  سیوها، باید اندازههاي داخلی و پا هاي خلوت یا حیاط در صورت نورگیري از حیاط 7- 4-5-2-3
  .ها رعایت گردد و مقررات اختصاصی تصرف ها حیاطشده براي این  سطح و سایر مقررات تعیین

  
  هاي اقامتی واقع در زیرزمین الزامات فضا 4-5-2-4

که تأمین نورطبیعی در آن  یتوانند به عنوان فضاي اقامت هاي زیرزمین، با رعایت شرایط زیر، می اتاق
  :استفاده شوند، الزامی است

داراي نورگیري و تر از سطح زمین باشد، در صورتی که  هایی که کف آنها پایین از فضا 4-5-2-4-1
ویژه از نظر  به و سایر الزامات مربوط به فضا یا تصرف مورد نظر دنباش از فضاي باز الزم تهویه

توان جهت اقامت و   می، ها رعایت شده باشد در آن همجواري، ارتفاع، مساحت، دسترس و خروج،
معبر (سطح زمین طبیعی  ازسقف فضاي زیرزمین  تراز زیر ارتفاع متوسط اگر .اشتغال استفاده نمود

با تأیید شهرداري و ، جهت استفاده براي اقامت یا اشتغال، باید باشد متر 90/0کمتر از ) یا حیاط
در  2-9-5- 4ابق الزامات قسمت مطمجراهاي خارجی نور و هوا سایر مراجع صدور پروانۀ ساختمان 

   .بینی شود ها پیش کنار دیوار خارجی در حیاط
، تعبیه گودال باغچه در داخل حیاط اصلی، جهت تأمین نور 3هاي گروه  در ساختمان 4-5-2-4-2

مصوب هاي  و تهویۀ فضاي سکونت و اشتغال در زیرزمین، درصورت نداشتن مغایرت با ضوابط طرح
  .مجاز است 2- 9- 5-4قسمت مقررات  سایر و مطابق شهري ه و عمرانتوسع

  
  ها و فضاهاي اقامت شده به اتاق هاي الحاق فضا 4-5-2-5
درصد دیوار مشترك آن  80که حداقل  ، درصورتیاقامتهاي منضم به فضاهاي  اتاق 1- 4-5-2-5

الزم، سطح  با فضاي اصلی باز باشد، نیاز به نور و هواي مستقل ندارد و براي محاسبه نور و هواي
شده باید مطابق  صورت فضاي الحاق در غیر این .شود اتاق منضم، به سطح فضاي اصلی افزوده می

  .، از نورگیري و تهویۀ الزم مطابق این مقررات برخوردار باشد استفادهنوع 
 اقامت شده به فضاي دیوار مشترك فضاي الحاقدرصد  80در حالتی که کمتر از  2- 4-5-2-5

  .شد، باید هر دو فضا از ورودي مستقل نیز برخوردار باشنداصلی باز با
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  هاي اقامت با نورگیري از سقف  الزامات فضا 4-5-2-6
موجود که نسبت به سطح الزامی یا تعمیر اساسی فضاهاي اقامت  نوع استفادههنگام تغییر  در

ایت سایر شرایط با رع تواند درصد از سطح الزامی می 50کمبود سطح پنجره دارند، تا حداکثر 
  .تأمین شود یاز طریق نورگیر سقف 5-9- 4مندرج در قسمت 

  
  گیر هاي اقامت با نورگیري از محفظۀ آفتاب الزامات فضا 4-5-2-7

 3- 9-5- 4شده در قسمت الزامات بیانسکونت درصورت رعایت  نورگیري و تهویۀ الزامی فضاهاي قابل
  .شودگیر انجام  هاي آفتاب واند از طریق محفظهت می
  
  در و پنجره 4-5-2-8
هاي مندرج  ورودي با رعایت اندازه» در«هاي اقامت باید داراي حداقل یک  تمام اتاق 4-5-2-8-1

هاي خواب، چندمنظوره و نشیمن باید  اتاق» در«. باشند 6-9-4در این قسمت والزامات کلی قسمت 
 .اي باشد از نوع لوالیی یا پاشنه

هاي خواب و فضاهاي منضم درصورتی که در اصلی  یا تاشو بین اتاق استفاده از درهاي کشویی    
  .ورود به اتاق نباشد، مجاز است

 200متر پهناي مفید و سانتی 80هاي اقامت باید داراي حداقل  در ورودي اصلی اتاق 4-5-2-8-2
فید لنگۀ ها، پهناي م درصورت استفاده از درهاي چندلنگه براي اتاق. متر ارتفاع مفید باشد سانتی

  .سانتیمتر باشد 80فعال در حالت باز باید حداقل 
فضا یا فاصلۀ مورد قبول براي نورگیري از یک پنجره،   عمق نورگیري در هر اتاق یا 4-5-2-8-3

متر از پنجره قرارداشته  7درصورتی که قسمتی از اتاق یا فضا با فاصلۀ بیش از . متر است 7حداکثر 
 در صورت نورگیري فضا از طریق یک فضاي. آید بهره به حساب می عی بیباشد، آن قسمت از نور طبی

باز محسوب  نیمه باز سرپوشیده مانند ایوان، عمق نورگیري مجاز از لبۀ خارجی آن فضاي نیمه
 .شود می
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  ها و فضاهاي اقامتی چند منظوره اتاق 4-5-3
باید حداقل  ،گیرند قرار می هم صرف غذا مورد استفاده ی که هم براي اقامت ویها فضا 4-5-3-1

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

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

  .طبیعی یا مکانیکی تعویض هوا شوند طوره بی ساختمان رات ملّمقر
  
شده براي فضاهاي اقامت، باید براي فضاهاي اقامت چند منظوره نیز  سایر الزامات تعیین 4-5-3-4

  .رعایت گردد
  
  فضاهاي اشتغال 4-5-4
  الزامات کلی 1- 4-5-4
نباید از  اشتغالهاي  فضادر یه ، نورگیري و تهوداخلیسطح زیربنا، ابعاد و ارتفاع  1- 4-5-4-1

باید  ها فضااین  هاي سطح کف و ابعاد حداقل اندازه. شده در این مقررات کمتر باشد مشخصمقادیر 
مگر  گیري و کنترل شود اندازه ها ها و آستانۀ درها و پنجره توکار، تاقچه خارج از کمدهاي دیواري

  ..اي دیگر بیان شده باشد گونه که در مواردي به آن
 دسترسی به یک فضاي اشتغال نباید از فضاي اشتغال یا اقامت دیگري باشد مگر آنکه 2- 4-5-4-1

شده  به عنوان فضاي الحاق مستلزم عبور از یک فضاي اشتغال دیگر باشد یا فعالیتسلسله مراتب 
   .محسوب شود 5- 4- 5-4مطابق مقررات بند 
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  هاي الزامی اندازه 2- 4-5-4
این . دنمتر ارتفاع آزاد از کف تا سقف داشته باش 40/2اشتغال باید حداقل هاي  فضا 4-5-4-2-1

دار، ارتفاع کوتاهترین قسمت آن نباید  درسقف شیب. حداقل باید در تمام سطح الزامی رعایت شود
  .متر کمتر باشد 05/2از 
اي  عناصر سازهها و سایر  ها وکانال حداقل ارتفاع آزاد زیر چارچوب درها، تیرها، لوله 4-5-4-2-2

  . متر کمتر باشد 05/2گیرد، نباید از  ها عبور صورت می هاي اشتغال که از زیر آن در فضا
  
  نورگیري و تهویه 3- 4-5-4
نور طبیعی نیاز دارد، باید حداقل داراي یک یا چند در به  که الزاماً اشتغالی يهر فضا 1- 4-5-4-3

یا  باز فضايبه  رو مستقیمبه طور  ،وابط شهرسازيضرعایت با  الزم است اي باشد که و پنجرة شیشه
  . باشدعمومی  معبر خیابان و

 شده براي تعییندر صورتی که پنجره به سمت ایوان باز شود، رعایت مقررات  2- 4-5-4-3
  .نیز الزامیستدر این شرایط فضاهاي اقامت 

، یک هشتم 6-4با رعایت الزامات فصل  اشتغالسطوح شیشه در فضاهاي  حداقل 3- 4-5-4-3
  .استسطح کف 

ندرجات م بابق اطم د، بایدنگیر که مورد استفادة اشخاص قرار می ي اشتغالها فضا تمام 4- 4-5-4-3
  .طبیعی یا مکانیکی تعویض هوا شوند طوره بی ساختمان مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررات ملّ

ها،  و پاسیوها، باید اندازه هاي داخلی هاي خلوت یا حیاط در صورت نورگیري از حیاط 5- 4-5-4-3
  .ها رعایت گردد ها و مقررات اختصاصی تصرف شده براي این حیاط سطح و سایر مقررات تعیین

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

فضاي توانند به عنوان  ، میبیان شده براي فضاهاي اقامتهاي زیرزمین، با رعایت شرایط  اتاق
  .استفاده شوندمین نورطبیعی در آن الزامی است، که تأ یاشتغال
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  ها و فضاهاي اشتغال شده به اتاق هاي الحاق فضا 5- 4-5-4
درصد دیوار مشترك آن  80که حداقل  ، درصورتیاشتغالهاي منضم به فضاهاي  اتاق 1- 4-5-2-5

واي الزم، سطح با فضاي اصلی باز باشد، نیاز به نور و هواي مستقل ندارد و براي محاسبه نور و ه
شده باید مطابق  صورت فضاي الحاق در غیر این .شود اتاق منضم، به سطح فضاي اصلی افزوده می

  .، از نورگیري و تهویۀ الزم مطابق این مقررات برخوردار باشد نوع استفاده
شده به فضاي اصلی باز  دیوار مشترك فضاي الحاق درصد 80در حالتی که کمتر از  2- 4-5-4-5

باید هر دو فضا از ورودي مستقل نیز برخوردار باشند مگر در مواقعی که فضاي داراي ورودي  باشد،
تواند تنها  تنها براي انتظار یا استقرار افرادي چون منشی یا راهنما استفاده شود که در این حالت می

مانع کافی بر قرار که اندازة عبوري آزاد و بدون  راه ورود به فضاي دوم از این فضا باشد مشروط بر آن
  .باشد

  
  هاي اشتغال با نورگیري از سقف  الزامات فضا 6- 4-5-4
طبیعی صورت  به شکل بایدکه  یاشتغال الزامی فضاهاي تهویۀ و براي تأمین نور 4-5-4-6-1

مطابق مقررات  ، در صورت عدم امکان تعبیه پنجره دیواري، استفاده از نورگیرهاي سقفیگیرد
  .است الزامی 5- 9-4قسمت 

 ها ة آنسطح پنجرموجود که  یا تعمیر اساسی فضاهاي اشتغال تصرفبه هنگام تغییر  4-5-4-6-2
تواند از طریق نورگیر  درصد از سطح الزامی می 50، تا حداکثر کمتر استنسبت به سطح الزامی 

  .تأمین شود یسقف
  
  ها هاي پخت و آشپزخانه فضا 4-5-5
  الزامات کلی 4-5-5-1
نباید از  آشپزخانههاي  فضادر ، نورگیري و تهویه داخلیزیربنا، ابعاد و ارتفاع  حسط 1-1- 4-5-5

 ها فضااین  هاي سطح کف و ابعاد حداقل اندازه. شده در این مقررات کمتر باشد مشخصمقادیر 
 ها ها و آستانۀ درها و پنجره تاقچه توکار، کمدهاي دیواريباید خارج از و  هاست قفسهشامل 

  ..اي دیگر بیان شده باشد گونه که در مواردي به مگر آن ي و کنترل شودگیر اندازه
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ولی دسترسی . دسترسی به یک فضاي اشتغال یا اقامت نباید از فضاي آشپزخانه باشد 1-2- 4-5-5
به آشپزخانه در واحدهاي تصرف که حداکثر داراي دو فضاي مستقل اقامت یا اشتغال هستند 

، تامین شود مشروط بر آنکه مانع فعالیت و کار در آن فضا نبودها هفضا ی از آنتواند از یک می
و تهویۀ الزم براي آشپزخانه مطابق این مقررات دسترسی به فضاي مورد نظر براي همه فراهم 

  .تامین شده باشد
ها و شرایط نصب کلید و پریز و سایر تجهیزات الکتریکی در محدودة  نوع، حریم 1-3- 4-5-5

شود، باید با رعایت مقررات مبحث سیزدهم  ها از آب استفاده می که در آن یتقرارگیري تجهیزا
  .را فراهم آورد آشپزخانهکنندگان از  اي باشد که ایمنی استفاده گونه به
  
   هاي الزامی اندازه 4-5-5-2

بر اساس نوع تصرف و نحوة استفاده تعیین  مستقل یا باز ها و فضاهاي پخت اندازة آشپزخانه
مترمربع و حداقل  5/5، ها قفسه، شامل سطوح زیر  ها اما در هر صورت حداقل سطح آن .شود می

 75/2برابر حداقل  یدر هر آشپزخانه سطح. متر است 80/1مابین دیوارهاي اصلی  ابعاد آشپزخانه
  . مترمربع، خارج از قفسه بندي و بصورت آزاد براي فضاي کار حفظ شود

به عرض حداقل فضاي کار آزاد و عاري از اشیاء و لوازم ثابت  باید آشپزخانه دیواري در سرتاسر    
اي دیگر  ، مگر در مقررات اختصاصی تصرفی به گونهدرنظر گرفته شود ها از لبۀ قفسه متر 90/0

   .تعیین شده باشد
  
  نورگیري و تهویه 4-5-5-3
، هاي باز و دیواري هدر آشپزخان. مستقل باید داراي نور طبیعی باشندهاي  آشپزخانه 3-1- 4-5-5

در صورت مجاز  و استفاده از تهویه و نور مصنوعی، درصورت عدم امکان تعبیۀ نور و تهویۀ طبیعی
  .الزامی است، در تصرف موردنظر ها بودن استفاده از آن

  .مکانیکی الزامی است يتخلیه هواهاي باز و دیواري،  در آشپزخانه 3-2- 4-5-5
ی که ملزم به تعبیۀ هواکش روي اجاق یها واي همۀ آشپزخانههاي تخلیۀ ه سیستم 3-3- 4-5-5
  . هستند، باید توسط کانال یا هواکش مستقل به خارج از بنا ارتباط یابند) هود(
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باید در تمام  8و 7، 6ي ها گروهي ها ساختماندر سیستم تخلیه هواي آشپزخانه  3-4- 4-5-5
مطابق با مندرجات مبحث  ها باید این کانالحرارتی  کاري عایق. مدت کارکرد آشپزخانه عمل کند

  . ی ساختمان صورت پذیردچهاردهم مقررات ملّ
  .است خاص خودهاي صنعتی و تجاري مشمول مقررات  آشپزخانه تهویۀ 3-5- 4-5-5
ها،  هاي داخلی و پاسیوها، باید اندازه هاي خلوت یا حیاط در صورت نورگیري از حیاط 3-6- 4-5-5

در این مورد ها  و مقررات اختصاصی تصرف ها حیاطشده براي این  تعیینسطح و سایر مقررات 
  .رعایت گردد

  
 کفسازي و پوشش دیوار 4-5-5-4

ۀ مستقل و باز و فضاي کار مقابل آشپزخانۀ دیواري باید از کاشی و کف آشپزخان 1- 4- 4-5-5
  .پوشیده شودبا قابلیت نظافت مصالح مشابه 

هاي مستقل و باز و دیواري باید تا وئی و اجاق در آشپزخانهدیوارهاي اطراف ظرفش 2- 4- 4-5-5
  .متر از کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود 50/1 حداقل ارتفاع

هاي صنعتی و  آشپزخانه نوع و سایر الزامات کفسازي و پوشش دیوارها و سقف 3- 4- 4-5-5
  .است خاص خودتجاري مشمول مقررات 

 
  هاي بهداشتیفضا  4-5-6
  زامات کلیال 4-5-6-1
هاي بهداشتی به تعداد کافی  فضاها بسته به نوع و بار تصرف، باید  در تمام تصرف 1-1- 4-5-6

و  1- با گروه تصرف مهاي  هاي مورد استفادة عموم و همچنین ساختمان در ساختمان. تامین شود
هرسازي بهداشتی مناسب براي افراد معلول مطابق ضوابط مصوب شورایعالی ش تعبیه فضاهاي، 3-م

  .و معماري الزامیست
نباید از  بهداشتیهاي  فضادر ، نورگیري و تهویه داخلیسطوح زیربنا، ابعاد و ارتفاع  1-2- 4-5-6

باید  ها فضااین  هاي سطح کف و ابعاد حداقل اندازه. شده در این مقررات کمتر باشد مشخصمقادیر 
مگر  گیري و کنترل شود اندازه ها و پنجرهها و آستانۀ درها  توکار، تاقچه خارج از کمدهاي دیواري

  .اي دیگر بیان شده باشد گونه که در مواردي به آن
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بهداشتی در واحدهاي تصرف که حداکثر داراي دو فضاي مستقل  فضايدسترسی به  1-3- 4-5-6
دسترسی به فضاي تواند از یکی از آن فضاها تامین شود مشروط بر آنکه  اقامت یا اشتغال هستند می

و تهویۀ الزم و مستقل براي فضاي بهداشتی مطابق این مقررات برقرار رد نظر براي همه فراهم مو
  .که در مقررات اختصاصی تصرفی به نحو دیگري تعیین شده باشد ، مگر آنباشد

جهت قبله صورت  در راستايدر هر شرایطی نباید ) مستراح(بهداشتی  فضاهاي تعبیۀ 1-4- 4-5-6
  .گیرد

ها و شرایط نصب کلید و پریز و سایر تجهیزات الکتریکی در فضاهاي  ، حریمنوع 1-5- 4-5-6
کنندگان از  اي باشد که ایمنی استفاده گونه بهداشتی، باید با رعایت مقررات مبحث سیزدهم به

  .فضاهاي بهداشتی را فراهم آورد
  
  هاي فضاهاي بهداشتی اندازه 4-5-6-2
بهداشتی در هیچ شرایطی نباید   تر هر فضاي  لع کوچکاندازه افقی تمام شده براي ض 1- 2- 4-5-6
  . اي دیگر تعیین شده باشد باشد مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه کمترمتر 10/1از

بینی شود یکی از  ورودي در داخل فضاي دوش مستقل پیش عنوان پیش اي به که محدوده درصورتی
   .باشد متر 60/1تا  50/1باید   ابعاد فضاي دوش

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

 اي دیگر تعیین سانتیمتر کمتر باشد مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه 210نباید از 
  .شده باشد

شده، در صورت  ترین نقطۀ چراغ سقفی را با رعایت سایر مقررات و معیارهاي تعیین ارتفاع پایین    
این ارتفاع . درنظر گرفت متر 00/2توان حداقل  نداشتن لبۀ تیز و برجستگی موضعی خطرناك، می

آمدگی داشته باشد و  از دیوار پیش متر 10/0که کمتر از  شده در دیوار به شرط آن براي چراغ نصب
  .است متر 80/1یا در باالي کاسۀ روشویی نصب شود، حداقل 

است ارتفاع مجاز از روي کف آن  در صورت ایستادن در وان، زیردوشی و یا بر روي سکو، الزم     
  .وسیله رعایت شود
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  نورگیري و تهویه 4-5-6-3
بهداشتی طبق  هاي فضا صورت تعویض هواي طبیعی درسطح بازشوي الزامی در 3-1- 4-5-6

هاي  نورگیري و تعویض هواي طبیعی براي فضا .مترمربع است 18/0و حداقل  1- 6-4جدول 
   .تامین نمودبصورت مصنوعی ها را  توان آن و می بهداشتی الزامی نیست

باید  8و  7، 6ي ها گروهي ها ساختماندر  هاي بهداشتی هاي تخلیۀ هواي فضا سیستم 3-2- 4-5-6
ی مستقل که توسط کلیدهاي روشنایی برق یا کلیدهاي یها رت مرکزي و یا با هواکشصوه یا ب

که هواي چند فضاي بهداشتی توسط یک هواکش  درصورتی .جداگانه به کار افتند، عمل کنند
گیرد به کار  قرار می ها آنتخلیه شود، این هواکش باید توسط کلیدهاي مجزایی که در هر یک از 

  .ی ساختمان، متصل به سیستم برق اضطراري باشدبا مبحث سیزدهم مقررات ملّو در انطباق  افتد
  
   هاي بهداشتی با نورگیري از سقف الزامات فضا 4-5-6-4

تأمین نور آنها بصورت طبیعی صورت  بایدکه  تهویۀ الزامی فضاهاي بهداشتی و براي تأمین نور
مطابق شرایط  از نورگیرهاي سقفی پنجره دیواري، استفاده ۀ، در صورت عدم امکان تعبیگیرد

  .الزامی است 5- 9-4قسمت 
  
  کفسازي و پوشش دیوار 4-5-6-5

و در حمام  متر 20/1باید تا ارتفاع حداقل و توالت شویی  ها، دیوارهاي دست ساختمان تمامدر 
ب به نحو مناسباید ها  کف این فضا. پوشیده شود یا مصالح مشابه با کاشی ،متر از کف 00/2حداقل 

  .دنقابل شستشو پوشیده شوکاشی یا دیگر مصالح با  کاري رطوبتی شده و عایق

  
  باز  هاي نیمه فضا 4-5-7
  الزامات کلی 4-5-7-1
قسمت و مقررات   ها باید با الزامات این شده در تمام تصرف باز تعبیه فضاهاي نیمه 1- 4-5-7-1

   .اختصاصی هر تصرف منطبق باشند
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بندي و  توسط شیب ،باز تمام فضاهاي نیمهدر  دایت آب باران و برفجمع آوري و ه 2- 4-5-7-1
  .است الزامی ،شوي یا ناودان کف

  .نیستبه سطح معابر عمومی مجاز  باز نیمههاي  هاي سطحی فضا هدایت و تخلیۀ آب 3- 4-5-7-1
 مینمتر از تراز ز 70/0ساختمان در ارتفاعی بیش از  باز نیمهفضاي  کف در صورتیکه 4- 4-5-7-1

  . متر الزامی است 10/1پناه به ارتفاع حداقل  مجاور قرار گیرد، تعبیه جان یا فضاي باز
باید مطابق  ساختمان باز نیمههاي  فضا تمامپناه  جان سایر مشخصاتشکل، مصالح و  5- 4-5-7-1

  .باشد 7- 9-4قسمت ضوابط مندرج در 
ها و سایر مراجع  ا با مجوز شهرداريگیر، تنه به محفظۀ آفتاب و بالکن تبدیل ایوان 6- 4-5-7-1

  .صدور پروانۀ ساختمان مجاز خواهد بود
باز در مسیر دسترس و خروج، باید عالوه بر  در صورت قرارگرفتن فضاهاي نیمه 7- 4-5-7-1

  .نیز رعایت گردد 6- 1-5-4ضوابط این قسمت، الزامات قسمت 
  
  بالکن 4-5-7-2

هشتم مبحث و  این مقررات 6-4-4الزامات قسمت  ق باطبامیزان حداکثر پیش آمدگی بالکن، در ان
  .گردد تعیین می مصوبی ساختمان و نیز بر اساس ضوابط شهرسازي مقررات ملّ

  
  عرض بالکن کم 4-5-7-3

چون شبکه فلزي ساخته شود که آب باران و برف از کف آن  یتواند از مصالح می عرض بالکن کم
  . عبور کند

  
  ایوان 4-5-7-4

از طریق پنجره واقع در یک ایوان، سطح باز نماي ایوان مورد استفادة افراد، ري فضاي براي نورگی
باید کمتر از یک چهارم سطح کف سرپوشیده شده به اضافۀ دو برابر نهر طبقه  مقابل پنجره در

 طولبرابر  از دوبیشتر ایوان نباید ) عمق(عرض . الزامی فضاي سکونت مجاور باشد نورگذرسطح 
  .ن باشدآ) نماي(
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   هاي باز فضا 4-5-8
  الزامات کلی 4-5-8-1
قسمت و مقررات اختصاصی هر تصرف  ها باید با الزامات این باز در تمام تصرف فضاهاي  1- 4-5-8-1

   .منطبق باشند
هاي سطحی  بندي مناسب و سیستم دفع آب باید داراي شیب فضاهاي بازکف تمام  2- 4-5-8-1

  . دنباش
نرده یا حصار فضاي سبز از معبر  ،باید با دیوار مجاور معبر عمومی فضاهاي باز 3- 4-5-8-1

  . دنعمومی جدا گرد
خلوتی که در معرض  یا داخلی هاي حیاط ها و حیاط سطوح دیوارهاي جانبی تمام 4- 4-5-8-1

  .وندنماسازي ش ایمن، بهداشتی و بادوام مناسب هاي مصالح و روش با دید قرار دارند، باید
  
  ها طحیا 4-5-8-2
 ، باید دسترسی به حیاطواحد تصرفداراي بیشتر از یک  يها ساختمان تمام در 4-5-8-2-1

ساختمان  کنندگان و استفاده نابراي تمام ساکن ،مستقل از واحدها ، به صورت راهرو یا پلکانبیرونی
  .باشد فراهم

  
   پاسیوها خلوت و هاي حیاط 4-5-8-3
نداشته که حیاط خلوت به معبر اصلی راه  ، درصورتی6و  4ي گروه ها ساختماندر  1- 4-5-8-3

ها در حیاط خلوت باشد، دسترسی به آن باید از طریق معبر  هاي امدادرسانی تصرفجایگاه باشد و
توان  میدر سایر موارد، براي دسترسی به حیاط خلوت . تأمین گردد 7-10- 9-4مستقلی طبق بند 

واحد یا واحدهایی که در طبقه همکف قرار دارند، استفاده  از ه صورت ویژه،از داخل ساختمان، و یا ب
   .نمود

بازشوهاي مناسب و  رفتنبا مصالح شفاف، درنظرگ در صورت مسقف شدن پاسیو 2- 4-5-8-3
  . کافی جهت تهویۀ طبیعی آن الزامی است

  .دنباید داراي دسترسی مناسب جهت نظافت باش هاپاسیو وهاي خلوت  تمام حیاط 3- 4-5-8-3
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به توقفگاه اختصاص داده ) زیرزمین یا همکف(که طبقات زیرین ساختمان درصورتی 4- 4-5-8-3
هاي قابل سکونت و  ها و فضا که براي تأمین نور و تهویۀ اتاق هاییپاسیو یاخلوت هاي  شود، حیاط

بندي که کامالً به نحوي دور مگر آن ،اند، نباید تا فضاي توقفگاه ادامه یابند بینی شده اشتغال پیش
   .وجود نداشته باشد به فضاهاي اقامت و اشتغال ي توقفگاهشده باشند که امکان انتقال دود یا صدا

، به شرط استفاده از مصالح ها حیاطاین قرارگیري نورگیر سقفی فاقد بازشو در حدفاصل توقفگاه و 
  .، بالمانع استو آتش حرارتضربه و در برابر  مقاوم غیرریزنده

که براي تأمین نور و  هاییپاسیو یاخلوت  هاي حیاط ،5تا  1هاي گروه  اختماندر س 5- 4-5-8-3
مترمربع  12شوند، باید داراي حداقل  بینی می در طبقات پیش ي اقامت یا اشتغالها فضایۀ تهو

اي دیگر مطرح  گونه ، مگر در مقررات اختصاصی تصرفی بهمتر عرض باشند 3مساحت با حداقل 
   .شده باشد

فقط براي تأمین  هاپاسیو یاخلوت هاي  ، اگر حیاط5تا  1ي ها گروهي ها ساختماندر  6- 4-5-8-3
مترمربع مساحت با  6بینی شوند، باید داراي حداقل  نور و تهویۀ آشپزخانه یا انبار در طبقات پیش

  .اي دیگر مطرح شده باشد گونه ، مگر در مقررات اختصاصی تصرفی بهمتر عرض باشند 2حداقل 
 مترمربع، 200از  کمترهاي با مساحت  زمین درواقع  5 تا 1هاي گروه  در ساختمان 7- 4-5-8-3

ها در  سایر الزامات مربوط به سطح و اندازة آنبا رعایت  ،پاسیو خلوت یا حیاط مساحت الزامی
، و براي درصد مساحت زمین 6حداقل  ،براي نورگیري فضاهاي اقامت یا اشتغالتصرف موردنظر، 

  .است، مساحت زمین درصد 3حداقل  ،شپزخانهنورگیري آ
 عرض ،مترمربع 200تر از  هاي بزرگ در زمینواقع  5 تا 1هاي گروه  در ساختمان 8- 4-5-8-3

 200هاي کمتر از  زمین درمتر و  3 حداقل با رعایت مقررات سطح امدادرسانی، حیاط خلوت الزامی
اي دیگر بیان شده  گونه ها به ختصاصی تصرفکه در مقررات ا ، مگر آنمتر است 2 حداقل مربع، متر

  . باشد
ي ها گروهي ها ساختمانبا افزایش طبقات در  پاسیو هاي مورد نیاز براي تعیین اندازه 9- 4-5-8-3
، باید مطابق با در تصرف موردنظر ها سایر الزامات مربوط به سطح و اندازة آن، ضمن رعایت 7و  6

یا سایر  تشخیص مهندس طراح معماري و تأیید شهردارينیازهاي نورگیري تمام طبقات و به 
  .مراجع صدور پروانۀ ساختمان صورت گیرد
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نور و هوا  پاسیو خلوت یا مستقل از یک حیاط تصرفاز دو ی یها فضادر مـواردي که  10- 4-5-8-3
. ر باشدمت 3کمتر از در هیچ شرایطی ها از هم نباید  هاي مقابل آن پنجرهدیوارهاي گیرند، فاصلۀ  می

  .اي دیگر تعیین شده باشد ها به گونه که در مقررات اختصاصی تصرف مگر آن
، تابع 8هاي گروه  براي نورگیري و تهویۀ فضاها در ساختمان استفاده از پاسیو 11- 4-5-8-3

  .هاي بلند است مقررات خاص ساختمان
  
  ها گودال باغچه 4-5-8-4
که به  صورت گودال باغچه، در صورتیه ب محصوري ها ، حیاط3هاي گروه  در ساختمان 4-5-8-4-1

سکونت و اشتغال در زیرزمین مورد استفاده قرار گیرند، باید  هاي ۀ فضامنظور تأمین نور و تهوی
  .باشندمتر عرض  3و حداقل مترمربع مساحت  9داراي حداقل 

الزامات  ور و تهویه مطابقباغچه باید امکان تامین ن براي تامین نور و تهویۀ سایر فضاها، ابعاد گودال
  .فراهم نماید راهاي خلوت  مقررات پاسیوها و حیاط و آن فضاها

  .مسقف نمودن گودال باغچه مجاز نیست 4-5-8-4-2
ها و  باغچه باید تمهیدات کافی براي هدایت و دفع نزوالت جوي در کف گودال 4-5-8-4-3

  .ی شده باشدبین ها پیش دسترسی مناسب به منظور رسیدگی و نظافت آن
  
  عناصر واسط نورگیري و تهویهفضاها و  4-5-9
  الزامات کلی 4-5-9-1
سکونت  تهویۀ الزامی فضاهاي قابلرساندن نور و  براي عناصر واسطی که فضاها و تمام 1- 4-5-9-1

  .شوند باید با الزامات این قسمت منطبق باشند یا اشتغال ایجاد می
بینی شده  پیش این فضاها و عناصرظور رسیدگی و نظافت باید دسترسی مناسب به من 2- 4-5-9-1

 .باشد

بدنه عناصر واسط باید با مصالح مناسب و مقاوم در برابر شرایط بیرونی پوشانده یا  3- 4-5-9-1
  .اندود شده باشد
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  مجراهاي خارجی نور و هوا 4-5-9-2
شوند  ایجاد می فضاهای که براي تامین نور و تهویۀ الزاممجراهاي خارجی نور و هوا  4-5-9-2-1
  .براي مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرندباید ن

و با ارتفاع الزم در کنار دیوار  عرض داشته باشند متر 50/1حداقل این مجراها باید  4-5-9-2-2
   .بینی شوند ها پیشخارجی در حیاط

مترِ  90/0 ارتفاع تنهاها در مجراي خارجی نور و هوا،  براي محاسبۀ سطح نورگیر فضا 4-5-9-2-3
   .شود در زیرِ ترازِ زمین محاسبه می و یا بازشو سطح نورگذر

، سطح فوقانی وجود داشته باشد وسایل نقلیه افراد یا امکان عبور ی کهدر صورت 4-5-9-2-4
افراد  باشد و توسط شبکۀ فلزي مستحکم در برابر عبور زمین مجراي خارجی نور و هوا باید همسطح

  . پوشیده و حفاظت شود افراد معلولبا رعایت ضوابط عبور و نقلیه  یلوسا یا
  
  هاي آفتابگیر محفظه 4-5-9-3
گیر باید از شیشۀ شفاف  درصد سطح داخلی دیوارهاي محفظۀ آفتاب 60حداقل  1- 4-5-9-3

  . باشد
  .گیر باید بازشو باشد سطح شیشۀ الزامی محفظۀ آفتاب از درصد 50 حداقل 2- 4-5-9-3
گیر، سطح  براي تأمین نور و تهویۀ الزامی یک فضاي اقامت از طریق محفظۀ آفتاب 3- 4-5-9-3

 نورگذربرابر سطح  اي محفظۀ آفتابگیر نباید ازیک چهارم سطح کف محفظه به اضافۀ دو شیشه
گیر و فضاي اقامتی که از طریق این محفظه نورگیري و تهویه می شود،  آفتاب الزامی مابین محفظۀ

  . کمتر باشد
  . گیر نباید از محفظه یا فضاي سرپوشیدة دیگري تأمین شود نور و تهویۀ محفظۀ آفتاب 4- 4-5-9-3
  .گیر باز شود محفظۀ آفتاب آن پنجرة فضاهاي بهداشتی و آشپزخانه نباید به 5- 4-5-9-3
در این محفظۀ آفتابگیر نباید تاسیسات گرمایشی یا سرمایشی که از انواع سوخت  6- 4-5-9-3

، نصب گردد هاي هوادهی که نیاز به هواي تازه دارند یا دستگاه کنند، ، مایع یا گاز استفاده میجامد
و  ها به صورت مستقیم از فضاي باز فراهم شده باشد که تامین هواي تازة مورد نیاز آن مگر آن

  . تاسیسات یادشده به دودکش مناسب مطابق مقررات و استانداردهاي مربوط مجهز باشند
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باز رعایت  شده براي فضاهاي نیمه براي کفسازي و پوشش دیوارها باید الزامات تعیین 7- 4-5-9-3
  .شود 

یا  متر از تراز زمین 70/0در ارتفاعی بیش از  کف محفظۀ آفتابگیردر صورتیکه  8- 4-5-9-3
نصب  در صورت. متر الزامی است 10/1به ارتفاع حداقل  پناه جانمجاور قرار گیرد، تعبیه  فضاي باز

  .متر، باید حفاظ مناسب تا این ارتفاع نصب گردد 10/1پنجره در ارتفاع کمتر از 
باید مطابق ضوابط مندرج در  و حفاظپناه  جان سایر مشخصاتشکل، مصالح و  9- 4-5-9-3

  .باشد 7- 9-4قسمت 
   

  ي خودروها توقفگاه 4-5-10
  الزامات کلی 1- 4-5-10
در  ها آنهاي مختلف بر حسب موقعیت  درو براي تصرفتعداد الزامی محل توقف خو 1- 4-5-10-1

  .گردد شهري تعیین می و عمران توسعه مصوب هاي شهر، در ضوابط طرح
دیگر صورت  استفادةهاي خودرو نباید از فضایی با تصرف یا  توقفگاهورود و خروج  2- 4-5-10-1

 آنبو یا سروصداي ناشی از و مسیرهاي ورود و خروج آن نباید دود،  هاي خودرو در توقفگاه. گیرد
  .مزاحم آسایش و آرامش در ساختمان و اطراف آن باشد

بینی دو  ، پیشدیگري هابراي خودرو ایجاد مزاحمتها، به شرط عدم  در توقفگاه 3- 4-5-10-1
  .واحد توقف خودرو در پشت سرهم بالمانع است

هاي  شدن درها و استفاده از فضا براي باز مزاحمتیها نباید  توقف خودروها در توقفگاه 4- 4-5-10-1
  .انباري و تأسیساتی ایجاد کند

  .ها ممنوع است هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات خودرو در محل توقفگاه 5- 4-5-10-1
یا  بزرگ، به منظور تفکیک عبور سواره و پیاده، در کنار معبر سواره هاي توقفگاهدر  6- 4-5-10-1

متر در نظر گرفته شود که به  60/0به عرض حداقل  عابران باید گذرگاه هاي توقف خودرو جایگاه
  .متر باالتر از سطح معبر سواره باشد 20/0میزان حداقل 
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  هاي توقفگاه اندازه 2- 4-5-10
هاي کوچک خودرو، به منظور تقلیل خطرات ناشی از حریق، از  ارتفاع مجاز توقفگاه 4-5-10-2-1

اي در زیر سقف، تا  تأسیسات یا عناصر سازهکف تا سطح زیرین سقف و یا درصورت وجود 
هاي متوسط و بزرگ حداقل ارتفاع از کف  در توقفگاه. استمتر  20/2ها حداقل  ترین نقطه آن پایین

  . متر است 40/2تا زیر سقف 
   :توقف خودروهاي  ابعاد و مساحت محل 4-5-10-2-2
متر  00/5×50/2قرار گیرند، هریک  که کنار یکدیگر خودرو، درصورتیدو  توقفابعاد الزم جهت  -آ

گیرند، ابعاد مورد نیاز براي می هنگامی که خودروها در طول و پشت سر یکدیگر قرار. باشدمی
ها  سرپوشیده در صورتیکه فاصلۀ محور ستون هاي توقفگاهدر . باشدمتر می 00/6×00/2یک  هر
توانند بین دو دو خودرو می باشد،متر  50/4و فاصله داخلی بین دو ستون حداقل متر  00/5

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

 50/2ها به ازاي  بسته به افزایش فاصله بین محور ستون ،بیشتربه تعداد قرارگیري خودروها  -ب
  . متر براي هر خودرو مجاز است

متر  00/3که دو طرف یک محل توقف در توقفگاه دیوار باشد، عرض آن باید حداقل  درصورتی -پ
  .باشد

و  متر 00/5هاي بزرگ و متوسط نباید از  حداقل عرض مسیر رفت و آمد در توقفگاه 4-5-10-2-3
نباید  ها نیز شعاع میانی مسیر گردش خودرو در توقفگاه .کمتر باشدمتر  50/4ها از  در محل ستون

  . متر در نظر گرفته شود 00/5کمتر از 
حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک . است% 15 ها توقفگاهراه حداکثر شیب در شیب 4-5-10-2-4

  .باشد% 10متر انتهاي آن باید مساوي یا کمتر از 
داخلی باید مطابق عرض مسیر  عمومی هاي توقفگاهراه ورودي در عرض شیب 4-5-10-2-5

  . اشدبتوقفگاه 
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  ورود و خروج 3- 4-5-10
متر و در  5بزرگ نباید کمتر از  هاي توقفگاهدر راه شیبمعبر ورودي و پهناي  1- 4-5-10-3

هاي کوچک  حداقل عرض ورودي براي توقفگاه. متر باشد 50/3متوسط نباید کمتر از  هاي توقفگاه
  .متر است 50/2

مطابق مبحث سوم  ل دو راه خروج افراد پیادهبزرگ و متوسط باید حداق هاي توقفگاه 2- 4-5-10-3
  داشته باشند  ی ساختمانمقررات ملّ

تعبیه دو ورودي خودرو  ،متر به معبر عمومی 25هاي داراي بر بیش از  در زمین 3- 4-5-10-3
  . مجاز است

اتصال حیاط یا معبر عمومی به توقفگاه، بسته به تراز قرارگیري توقفگاه در  4- 4-5-10-3
  .بصورت باالرونده یا پائین رونده بالمانع استراه شیببا رعایت ضوابط شهرسازي و با  ساختمان،

خروجیِ خودرو به میزان ورودي و هاي عمومی حداقلِ ارتفاعِ آزاد درِ  در توقفگاه 5- 4-5-10-3
  .متر الزامی است 10/2

اشخاص،  هاي خصوصی، درصورت وجود ورودي مجزاي دیگري براي در توقفگاه 6- 4-5-10-3
در غیر این صورت تابع . متر الزامی است 80/1سواره به ارتفاع حداقل  و خروجی بینی ورودي پیش

  .خواهد بود 5- 2- 2-5-4در بند  هافضاچارچوب در  حداقل ارتفاع الزامی
 دسترسقابل  توقفگاه خودروها از  هنگامی که طبقات دیگر ساختمان به وسیله پله 7- 4-5-10-3

  .شود از فضاي پلکان جدا محصور واسطدر یا فضاي  به وسیلۀ دیوار و توقفگاهاي باشد، باید فض
  
  تهویه و نورگیري 4- 4-5-10
هاي سرپوشیده باید تا حد امکان به صورت طبیعی تهویه و درصورت  توقفگاه تمام 4-5-10-4-1

مکانیکی سیستم تهویۀ  .کافی نبودن سطوح جهت تهویۀ طبیعی، با سیستم مکانیکی تهویه شوند
  .هاي خودرو باید در انطباق با مقررات مبحث چهاردهم باشد توقفگاه

باید حداقل یک  براي تهویۀ طبیعی آن سرپوشیدة اتومبیل در توقفگاه بازشوسطح  4-5-10-4-2
   .بیست و پنجم سطح کف باشد



   هاالزامات عمومی فضاهاي ساختمان  4-5

75 

یا زیرزمین (براي توقفگاه واقع در طبقات زیرین ساختمان  تأمین نور طبیعی 4-5-10-4-3
مجاز  3-8-5-4 مطابق الزامات بیان شده در قسمت، خلوت و پاسیوهاهاي  حیاطاز طریق  ،)همکف

  . است
  
  هاي واقع در زیرزمین توقفگاه 5- 4-5-10
یک طبقه توقفگاه در  مساحت ، درصورتیکه8و 7 ،6ي ها گروهي ها ساختماندر  1- 4-5-10-5

با رعایت الزامات مربوط به  ي باز و محوطه، استقرار توقفگاه در زیر فضاکافی نباشد زیرزمین
  .مجاز است هاي زیرزمین و همچنین مقررات راه امدادرسانی آمدگی پیش

نور و بازشوي مستقیم به فضاي باز ممکن نباشد، سطح نورگذر و چنانچه احداث  2- 4-5-10-5
مطابق الزامات وا مجراهاي خارجی نور و ه باغچه یا گودال از طریق احداث توان را می تهویۀ الزم

تنها براي یک طبقه و عناصر  استفاده از این فضاها .کردتامین  2-9- 5- 4 و 4-8- 5- 4هاي  قسمت
زیرزمین مجاز است و در صورت احداث توقفگاه در بیش از یک طبقه زیرزمین، نصب تهویۀ 

م مکانیکی و همچنین تجهیزات هشدار و اطفاي حریق مطابق الزامات مباحث چهاردهم و سو
  .ی ساختمان الزامیستمقررات ملّ

  
  مصالح و پوشش کف و دیوارها 6- 4-5-10
  .ها باید از مصالح قابل شستشو ساخته شودکف توقفگاه 1- 4-5-10-6
نهم  و هاي سرپوشیده باید مطابق مباحث سوم ها و دیوارهاي واقع در توقفگاه ستون 2- 4-5-10-6

  .قاوم شوندی ساختمان در برابر حریق ممقررات ملّو دهم 
  .دنها باید از مصالح غیر لغزنده براي خودرو باش در توقفگاهها راهشیبکف  3- 4-5-10-6
هاي متوسط و بزرگ باید تدابیري جهت جلوگیري از برخورد خودروها با  در توقفگاه 4- 10-6- 4-5

  . بینی و تعبیه گرددها پیشستون
  
  تاسیسات و تجهیزات 7- 4-5-10
  . ها ضروري است توقفگاه تمامسترسی به آب لوله کشی در امکان د 4-5-10-7-1
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مجهز به  ی ساختمانمطابق مبحث سوم مقررات ملّ باید هاي خودرو توقفگاههمۀ  4-5-10-7-2
  .حریق باشند اطفاءکشف و تجهیزات 

ها، باید  ی ساختمان در توقفگاههاي سطحی، مطابق مبحث شانزدهم مقررات ملّ آب 4-5-10-7-3
  .ندي مناسب هدایت و دفع شودب با شیب

  
  انبارها 4-5-11
 10/2شود، که براي مدت طوالنی در آنها توقف نمی حداقل ارتفاع در فضاهاي انباري 4-5-11-1

   .متر است
  
انباري که براي مدت طوالنی در آنها توقف که تدابیري براي تهویۀ فضاي  درصورتی 4-5-11-2

  .جهت ورود و خروج هوا تعبیه گرددسطح در، باید شیارهایی ، برروي بینی نشده باشد پیش ،شود نمی
  
یا استفاده از آن  اي و هاي تخصصی یا حرفه در صورت حضور بلندمدت افراد در انباري 4-5-11-3

فضاها در خصوص  نوع ، باید مقررات مربوط به همانبرخی افراد به عنوان فضاي اقامت یا اشتغال
  .رعایت گردد..... رگیري الزامی وها، ارتفاع، تهویه و نو اندازه

  
 در برابر آتش انبارها حفاظت ی ساختمان در خصوصرعایت مبحث سوم مقررات ملّ 4-5-11-3

  .الزامیست
  
در صورتی که انبار براي نگهداري کاالها و تجهیزات ساختمانی در حین اجرا استفاده  4-5-11-4

 . امیستی ساختمان الزشود، رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملّ
  
  تأسیسات  نصب هاي فضا 4-5-12

ها در نظر گرفته  که براي نصب تاسیسات ساختمان یا تجهیزات مربوط به آن یا موقعیتی فضاهر 
مقررات ، هادرصورت استفاده مداوم فرد یا افراد از این فضا. شود باید تابع الزامات این قسمت باشد

  .نیز باید رعایت شودهاي اشتغال  فضا
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  شیرها، کلیدها و کنتورهاي اصلی 4-5-12-1
تابع  ها باید آب، برق و گاز در ساختمان اصلی کنتورهاي شیرها، کلیدها و قرارگیري 1- 4-5-12-1

مباحث سیزدهم،  آمده در فضاها و همچنین این مبحث در خصوص اشیاء پیش مقررات مندرج در
  . ی ساختمان باشدشانزدهم و هفدهم مقررات ملّ

هایی نصب  صورت ایمن و مطمئن در محل به باید اصلی يکنتورها رها، کلیدها وشی 2- 4-5-12-1
و در معرض ضربه و  شوند که توسط مدیریت و مسئوالن تاسیسات ساختمان قابل دسترس باشند

   .باشندقابل دسترس  توسط کودکان هیچ وجه نباید ها به این محل .دنقرار نگیر نیز صدمه
  
  فضاي موتورخانه 4-5-12-2
ی ساختمان مشخصات این فضا باید در انطباق با مقررات مبحث چهاردهمِ مقررات ملّ 4-5-12-2-1

  .باشد
هاي مختلف  در فضا ناشی از تاسیسات لرزش صدا وصدابندي موتورخانه و میزان  4-5-12-2-2

  .ی ساختمان باشدباید مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملّ ساختمان،
در زیرزمینِ  8و 7 ،6ي ها گروهي ها ساختماني موتورخانه در گیري فضا قرار 4-5-12-2-3

 هاي زیرزمین و همچنین مقررات راه امدادرسانی آمدگی با رعایت الزامات مربوط به پیشهاي باز  فضا
  .مجاز است

هاي سنگین در هنگام  در طراحی فضاي موتورخانه باید امکان ورود و خروج دستگاه 4-5-12-2-4
  . در نظر گرفته شود اريبرد بهرهساخت و 

  
  )قائم و افقی(هاي تأسیساتی  ، کانال)هوادهی(دستگاه تهویه  4-5-12-3
هاي تهویه باید طوري درنظر گرفته شود که بو و خاك را به  محل قرارگیري دستگاه 1- 4-5-12-3

ت مزاحمت براي ساکنان و اطرافیان به صور منظور جلوگیري ازه هاي دیگر منتقل نکند و ب فضا
  .شده باشد صدابندي ،ی ساختمانمناسب مطابق مبحث هجدهم مقررات ملّ

ها نیز صادق  هاي تأسیساتی افقی و قائم و مصالح آن موارد بند فوق در مورد کانال 2- 4-5-12-3
  .است
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شبکه یا  توري سیمی، باید توسط ها کانال هاي ورودي و یا خروجی دریچههمۀ  3- 4-5-12-3
و قابل جویدن به وسیله موش و سایر  میلیمتر از آن نگذرد 5/12به قطر کرکرة محکمی که جسمی 

 ها، حداقل به منظور تامین جریان مناسب هوا از این دریچه .محافظت شود حیوانات موذي نباشد،
 ی ساختمانمقررات ملّ در انطباق با مبحث چهاردهمباید  ها از یکدیگر فاصلۀ اعضاي این شبکه

  .باشد
هاي  منظور اجتناب از تشدید و باقی ماندن آلودگی در داخل ساختمان، فضابه  4- 4-5-12-3

  .تأسیساتی باید داراي بازشو یا مجراي هواي متصل به خارج از فضاي ساختمان باشند
  
  نصب تاسیسات در فضاي باز ساختمان 4-5-12-4

ها و بام باید  تراسها،  باز ساختمان مانند ایوان نصب تجهیزات و تاسیسات در فضاهاي باز و نیمه
به نما و حجم ساختمان لطمه نزنند  6-4- 4و  5-4-4هاي  مطابق الزامات قسمت بصورتی باشد که

عالوه بر  کننده، مانند کولر، تجهیزات خنک. اي ایمن و مطمئن در جاي خود محکم شوند گونه و به
 نیز ش مستقیم نور آفتابباید در محلی نصب گردند که از تابتا حد ممکن  رعایت الزامات یادشده،

در  هاي یادشده منطبق و با الزامات قسمت باید در فضاي باز نیز واقع هاي کولر کانال .محفوظ باشند
   .دنبا عایق حرارتی مناسب پوشیده شوها باید  این کانال .باشندحد امکان کوتاه 

  
  هاي خدماتی عمومی سایر مشاعات و فضا 4-5-13
  یدارفضاي اقامت سرا 4-5-13-1
از ساختمان را بر عهده  عمومی اقامت سرایدار که وظیفۀ نگهداري و حفاظت فضاي 1-1- 4-5-13

  .دارد، جزو مشاعات ساختمان است
 تصرف دیگر در ساختمان واحدهاي مستقل ازو ورودي جداگانه داراي سرایداري باید  4-5-13-1-2

  .کنین ساختمان ایجاد نکندسرایدار، مزاحمتی براي سایر سا بطوریکه رفت و آمد، باشد
  .هاي مسکونی است تصرف فضاهاي فضاي سرایداري تابع مقررات 1-3- 4-5-13
بینی حداقل  واحد تصرف، پیش 10با بیش از  8و  7 ، 6هاي  هاي گروه در ساختمان 1-4- 4-5-13

  .الزامیستسرایدار  اقامت فضايیک 
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هاي مشاع ساختمان  در قسمت بهداشتی فضايفضاي اقامت سرایدار باید به  1-5- 4-5-13
  .دسترسی داشته باشد

  
  و دیگر امکانات ورزشی فضاي استخر 4-5-13-2
که داراي سند  یا محوطۀ آن محل استخر و دیگر امکانات ورزشی در ساختمان 1- 2- 4-5-13

  .تفکیکی مجزا نباشند، جزو مشاعات ساختمان است
کناره بنا مستقر  يهادر فضا ها، نباید ساختمان زیرین طبقات واقع در يهااستخر 2- 2- 4-5-13

متر و  2زمین در وجوه مختلف آن باید حداقل  مرز مالکیتاز  هااستخراین ي ها هفاصله دیوار .شوند
  .باشد متر 3از طرف معبر عمومی حداقل 

لغزنده با عرض  غیرو  بدون مانعمسیر حرکتی  باید ،هااستخر تمام در دور تا دور 3- 2- 4-5-13
کننده، پهناي  در استخرهاي عمومی، بسته به تعداد افراد استفاده .بینی شود پیش متر 20/1حداقل 

  .یابد این مسیر افزایش می
استخرها باید حداقل یک سیستم خروج افراد از داخل استخر، مانند پله یا  تمامدر  4- 2- 4-5-13

  .بینی شود نردبان، پیش
استخر باید مجهز به . ات تصفیه آب مجهز باشنداستخرهاي شنا باید به تجهیز تمام 5- 2- 4-5-13

ها و سایر مراجع صدور پروانۀ  هاي مورد تأیید شهرداري وسایل تخلیۀ آب باشد و آب باید با روش
  .گونه صدمه به همسایگان و تأسیسات شهري تخلیه شود ساختمان، بدون هیچ

ه نجات، مهیا و در دسترس در اطراف استخرهاي شنا باید وسائل نجات، مانند حلق 6- 2- 4-5-13
  .باشد

باشد، باید داراي حداقل یک در با قابلیت  ي خشکچنانچه ساختمان داراي سونا 7- 2- 4-5-13
 در ارتفاع دید و یک دریچه تهویه متر  30/0×50/0بازشدن از هر دو سو، یک پنجره با ابعاد حداقل 

  .باشد ی ساختمانم مقررات ملّهمطابق الزامات مبحث چهارد
کنندگان  تاسیسات الکتریکی در این نوع سونا، به منظور جلوگیري از ایجاد خطر براي استفادهب نص

و  سیزدهم ،حریق، باید با مقررات ایمنی مربوط در مباحث سوم محافظت در برابرو همچنین 
  . ی ساختمان منطبق باشدمقررات ملّ چهاردهم
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هاي  فضاه بر رعایت مقررات مربوط به در نصب و احداث فضاي سوناي بخار، عالو 8- 2- 4-5-13
اي  گونه هاي مناسب و مطمئن بخاربندي شوند، به بهداشتی، باید تمام دیوارها، کف و سقف با روش

تاسیسات الکتریکی در این فضاها . ها نیز وجود نداشته باشد که خطر ایجاد میعان در داخل جداره
  .با مقررات مبحث سیزدهم باشدباید از نوع مقاوم در برابر نفوذ بخار و منطبق 

کنندگان،  در تمام استخرهاي سرپوشیده باید بسته به نوع استفاده و تعداد استفاده 9- 2- 4-5-13
ی ساختمان فراهم کافی مطابق مبحث سوم مقررات ملّ هاي به تعداد و اندازه هاي خروج راه یا راه

 مطابق مقررات مبحث سوم خروج  دو راه حداقلتامین عمومی،  سرپوشیدة در استخرهاي .باشد
  .الزامیست

مباحث  الزامات بامکانیکی متعلق به آن باید  ي استخر و تاسیساتها بخش تمام 10- 2- 4-5-13
  .باشدمنطبق ی ساختمان مقررات ملّ همشانزد چهاردهم و

  
  محل بازي کودکان 4-5-13-3
د در مکانی قرار گیرد که بایها  یا محوطۀ آنها  ساختمان محل بازي کودکان در 3-1- 4-5-13

خطراتی مانند برخورد با وسایل نقلیه، تابش شدید آفتاب، باد شرایط و عالوه بر محفوظ بودن از 
وجود نداشته  امکان تعرض افراد بیگانه سقوط از ارتفاع، نظارت بزرگساالن فراهم باشد و و مزاحم
  .باشد

  .یا فضاهاي عمومی ساختمان باشدبازي باید از طریق محوطه  محلدسترسی به  3-2- 4-5-13
ها، ارتفاع، تهویه و  سرپوشیده، اندازه بسته و بازي در فضاي محلدر صورت استقرار  3-3- 4-5-13

با مقررات فضاهاي ، آنبینی شده براي  بر پایۀ جمعیت پیشباید  فضانورگیري و ورود و خروج 
  .اشتغال یا تجمع مطابقت داشته باشد

دسترسی داشته  آبخوريو یک  کودکان باید به حداقل یک روشویی فضاي بازي 3-4- 4-5-13
بهداشتی نیز  فضايشوند باید به  نفر یا بیشتر در نظر گرفته می 20فضاهاي بازي که براي  .باشد

  .دسترسی داشته باشند
 سرپوشیده به قفل مناسب مجهز باشد که دسترسی بهفضاي بازي  ورودي باید در 3-5- 4-5-13

  .فراهم باشد براي مدیریت ساختمان اآن تنه کلید
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 ی ایران برايملّ هايها باید استاندارد ها و استقرار آن در طراحی فضا، انتخاب دستگاه 3-6- 4-5-13
  .شودفضاهاي بازي کودکان رعایت  ها و دستگاه
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  الزامات عمومی نورگیري و تهویۀ فضاها 4-6
  

نور طبیعی نیاز دارد، باید حداقل داراي یک یا چند در و پنجرة به  که الزاماًیی هر فضا 4-6-1
در انطباق با مقررات این مبحث و سایر ضوابط شهرسازي  باشد کهیا سطوح نورگذر مشابه اي  شیشه

  . قرار گیردباز  فضايی یا عموم معبر ،به خیابان رو مستقیمبه طور 
  
با مقررات این مبحث بق اطم د، بایدنگیر که مورد استفادة اشخاص قرار مییی فضاها تمام 4-6-2
طبیعی یا مکانیکی تعویض  طوره بی ساختمان ندرجات مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررات ملّم و

  .داشته باشندهوا 
  
تنها در فضاهایی مجاز اي تعویض هواي طبیعی به جتعویض هواي مکانیکی  استفاده از 1- 2- 4-6

  . اند تعویض هواي آنها الزم بوده، اما ملزم به تعویض هواي طبیعی نشده است که
  
هاي متعارف  درصورت استفاده از تعویض هواي مکانیکی، این سیستم باید از روش 2- 2- 4-6

عنوان جایگزین ه ی شده یا بی که استفاده از تعویض هواي مکانیکی الزامیجا. مهندسی بهره ببرد
ها، فیلترها، و  ها، کانال تعویض هواي طبیعی مطرح شده، باید مقدار هواي الزم و الزامات هواکش

  .ی ساختمان باشدمقررات ملّ چهاردهمدیگر جزئیات در انطباق با مندرجات مبحث 
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از طریق  تصرف نبایدواحد هاي گرمایش یا سرمایش، هواي برگشت یک  در سیستم 3- 2- 4-6
ها  که در مقررات اختصاصی تصرف مگر آن .تأمین گردد دیگرتصرف  واحد چرخۀ برگشت هواي

  .اي دیگر تعیین شده باشد گونه به
  
غبار،  و ولی امکان ایجاد گرد است، ها مقررات خاصی وضع نشده ی که براي آنیفضاها 4- 2- 4-6

ها وجود دارد، به منظور حفظ سالمت  درآنآمیز  آور و مخاطره شرایط زیان دود، گاز، بخار و دیگر
مطابق با مقررات مباحث سوم طور مجزا ه برداران و ممانعت از ایجاد حریق و خطر انفجار باید ب بهره

  .شوند تعویض هواو تهویه ی ساختمان ایران و چهاردهم مقررات ملّ
  
 سایر و 1-6- 4ول براي فضاهاي مختلف طبق جدها و بازشو نورگذرحداقل الزامی سطوح  4-6-3

هاي الزامی  به منظور استفادة بهتر از جدول، حداقل اندازه .گرددمندرجات این بند محاسبه می
  .فضاها نیز در آن گنجانده شده است

  
با ضریب نورگذر  اي و پالستیک شیشه هاي مات و آجر استفاده از انواع شیشه صورت در 3-1- 4-6

  .را تأمین کند، جایگزین گردد آنر معادل ، باید سطحی که نوکمتر از شیشه شفاف
  
سطوح با  تعیین میزان دقیق اینها،  الزامی فضا نورگذر و بازشوهايدر تعیین سطوح  3-2- 4-6

و همچنین الزامات  اقلیمی مکانی، جغرافیایی و هاي ویژگی نوع تصرف و فضاي مورد نظر، توجه به
ی ، چهاردهم، هجدهم و سوم مقررات ملّحث نوزدهمامندرج در مب هاي به روشها،  ایمنی آن
  . الزامی استساختمان 
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  هاي الزامی فضاهاالزامات نور و هوا و محدودیت 1-6-4جدول 
الزامی بودن تهویه طبیعی

 

الزامی بودن نور طبیعی
حداقل سطح بازشوي تهویه 

 

نسبت سطح بازشوي تهویه به سطح کف فضا
 

  سطح  بینی پیش
  نسبت  شیشه پنجره
 کف به سطح

  
  الزامات حداقل فضا

اتاق و فضاي 
  موردنظر

 سطح 
در  نورگذر

بیش از یک 
به  یادیوار 

فاصلۀ کمتر 
متر از  5/4از 

 دیوار مقابل

 سطح 
در  نورگذر

یک دیوار به 
فاصلۀ بیش از 

متر از  5/4
  دیوار مقابل

حداقل 
ارتفاع 
  به متر

حداقل 
سطح به 
  مترمربع

حداقل 
عرض به 

  ترم

+ + - 1:16 

1:8 1:7 60/2 * 00/12 70/2 * 
 فضاي اقامت اصلی

  واحد مسکونی

1:8 1:7 40/2 5/6  15/2 
فضاهاي اقامت 

 دیگر

1:8 1:7 40/2 _ _ 
به  هاي منضمفضا

  فضاي اصلی

از  رنورگی فضاهاي  15/2  5/6 40/2  1:4  1:4
 گیر محفظۀ آفتاب

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

+** +** 
- 1:16 

 آشپزخانۀ مسکونی 80/1 5/5 40/2  1:8 1:8

  آشپزخانۀ دیواري _ _ 40/2 1:8 1:8 **_ **_

+  + -  1:16 1:8 1:7 60/2 * 5/14 00/3 * 
و  اتاق نشیمن
یا  غذاخوري

 چندمنظوره

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

  خوردن

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

  و خوردن

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

  .هاي مسکونی مراجعه شود اختصاصی ساختمان مقرراتارتفاع الزامی فضاهاي اقامت اصلی به  حداقل عرض و براي* 
ها مراجعه  به مقررات اختصاصی این ساختمانشرایط نورگیري و تهویۀ آشپزخانه واحد مسکونی،  ها و اندازه براي** 

  .شود
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  هاي الزامی فضاهاالزامات نور و هوا و محدودیت )ادامه( 1-6-4جدول 
الزامی بودن تهویه طبیعی

 

الزامی بودن نور طبیعی
حداقل سطح بازشوي تهویه 

 

نسبت سطح بازشوي تهویه به سطح کف فضا
 

  سطح بینی  پیش
  نسبت شیشه پنجره

 به سطح کف 

سطح شیشه بینی  پیش
  پنجره

 نسبت به سطح کف

اتاق و فضاي 
  موردنظر

سطح  
در  نورگذر

بیش از یک 
به یا دیوار 

فاصلۀ کمتر 
متر از  5/4از 

 دیوار مقابل

سطح  
در  نورگذر

یک دیوار به 
فاصلۀ بیش از 

متر از  5/4
 دیوار مقابل

حداقل 
ارتفاع 
  به متر

حداقل 
سطح به 
  مترمربع

حداقل 
عرض 

  ترمبه 

_ _ - 1:25 
 پارکینگ کوچک _ _ 20/2  1:20 1:20

1:8 1:8 40/2 _ _ 
پارکینگ متوسط و 

  بزرگ

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

 )تجاريیا 

_ _ 90/0 1:25 1:25 1:25 1/2 _ _ 
راهروهاي عمومی و 

 هاي خروج دسترس

-  - 45/0 1:16 1:8 1:8 _ _ _ 
در هر (ها  پله راه

  )طبقه

_ _ 
بسته به نوع 

 استفاده
  اه زیرزمین _ _ 40/2 1:25 1:25

_ _ 
بسته به اندازه 
 و نوع استفاده

  ها فروشگاه _ _ 40/2 1:8 1:8

_ _ -  1:12 
مقررات خاص براساس نوع 

فضاي    _ _ کار
 )صنعتی(اشتغال

+ + - 1:12 1:5 1:5 00/3 _ _ 
هاي درس تا  کالس
  )نفر 20ي باال(متوسطه 

  محفظۀ آفتابگیر _ _ 40/2 1:4 1:4 1:16 - + +

_ _ 
بسته به نوع 

 _ _ 00/3 1:8 1:8  استفاده
باالي ( جمعیفضاهاي 

  )نفر 20
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  ها مقررات اختصاصی تصرف 4-7
  

  هاي مسکونی تصرف 4-7-1
  )2-م(در گروه  هاي مسکونی ساختمان 4-7-1-1
هاي آپارتمانی، باید فضاي  پس از در اصلی واحدهاي مسکونی واقع در ساختمان 4-7-1-1-1

 هاي دسترس و راه قسمتشده در  ورودي مناسب داخلی با رعایت شرایط زیر و سایر ضوابط بیان
 همینبینی فضاي ورودي با  در داخل واحدهاي مسکونی تکی یا ویالیی نیز پیش. خروج تامین شود
  :شودشرایط توصیه می

 مترمربع 2و مساحت الزم آن حداقل  متر 40/1عمق آزاد و بدون مانع فضاي ورودي حداقل  -آ
   .است

باید پس از عبور از  واحد، خلیدر واحد مسکونی به جز انبار دا ها وسایر فضاها دسترسی به اتاق -ب
بهداشتی را در دیوار مجاور در  فضايتوان دسترسی به  می .صورت گیرد ورودي یادشده قسمت

دسترسی فضاهاي اصلی واحد  .متر از آن در نظر گرفت 80/0ورودي اصلی با فاصلۀ حداقل 
  .مسکونی به یکدیگر نباید مستلزم عبور از این فضاي ورودي باشد

کن و آویختن لباس به نحوي در نظر  فضاي ورودي الزم است قسمتی براي کفش در محل -پ
  . هاي فضا را به کمتر از حداقل اعالم شده کاهش ندهد گرفته شود که اندازه

ي مسکونی باید به نحوي صورت گیرد که ها تصرفهاي دیگر در داخل  همجواري ورودي و فضا -ت
ها  خلی تصرف محدود گردیده و اشراف آنان به این فضاهاي دا دید بیگانه از در ورودي به فضا

  . به حداقل تقلیل یابد
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هاي سرد و گرم و مرطوب، بهتر است دو در  ویژه در اقلیم درقسمت ورودي واحد مسکونی به -ث
ها باید با در اصلی دسترس و  دوم از لحاظ اندازه» در«گردد که در این حالت  بینی متوالی پیش

  .ها مالك عمل خواهد بود ولی از لحاظ ساختار، مقررات مربوط به درهاي اتاق خروج منطبق باشد
متر و در صورتی که به سمت   2در یک جهت بگردند  حداقل فاصلۀ دو در متوالی چنانچه هردو،

در صورتی که قابل دسترس بودن واحد مسکونی براي افراد معلول . است متر 80/2یکدیگر بگردند 
  .متر کاهش داد 20/2و  60/1توان به ترتیب تا  ها را می اندازه الزامی نباشد، این

  :واحد مسکونی، رعایت شرایط زیر الزامیست اصلی فضاهاي سایر قرارگیري و جانماییدر  4-7-1-1-2
 نشیمن یااز یک اتاق دیگر  مستقیماًنباید  در واحد مسکونی اقامت مستقل هاي دسترسی به اتاق -آ

  :در موارد زیر ، مگردیا سالن باشو  عمومی
فضاي نشیمن عمومی  داخلورودي یا فضاي تقسیم مناسب که  یک پیش در صورت وجود - 1-آ

  .باشدنیا سالن 
  . متر مربع با یک اتاق اقامت 75در واحد مسکونی داراي مساحت کمتر از  - 2-آ
اتاق اقامت در مربع و بیشتر و یا داراي بیش از یک  متر 75در واحد مسکونی داراي مساحت  - 3-آ

شده در نظر گرفته  به عنوان اتاق الحاق باشد و 5- 2- 5-4مطابق مقررات قسمت  که  صورتی
  .گردد میاتاق مستقل محسوب ن که در این حالت یک شود

نشیمن عمومی نباید در صورت باز بودن در اتاق اقامت، دید مستقیم از فضاي  حالتدر هر 
   .جود داشته باشدبه قسمت خواب اتاق اقامت و یا سالن

 .باشد اقامت  هاي اتاق ی ازیکنباید مستقیماً از  واحد مسکونی بهداشتی  فضاي تنها دسترسی به -ب
با حداکثر دو  مربع متر 75یا داراي مساحت کمتر از  هاي داراي یک اتاق اقامت در ساختمان

  . قرار داد ها اتاق از ییکرا از  واحد مسکونی حمام تنها به دسترسی فقط توان ، میاتاق اقامت
بهداشتی وجود داشته  فضاي داخل فضاي نشیمن عمومی یا سالن، دید به در صورتی که از -پ

در آن  ورودي پیشفضایی به عنوان  بهداشتی توام مجاز نیست و باید فضايباشد، استفاده از 
اي نصب کاسۀ روشویی در فض. گرددجدا  آنهاي  که با در از سایر قسمت تعبیه شود

فضاي هاي  که در حرکت و دسترسی به سایر قسمت ورودي مجاز است، مشروط بر آن پیش
  .اختالل ایجاد ننماید بهداشتی
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  صورتی مترمربع و بیشتر، به 75کاربرد آشپزخانۀ دیواري در واحدهاي مسکونی داراي مساحت  -ت
   .مجاز نیستنشیمن عمومی یا سالن باز باشند، که مستقیما به فضاي 

 75 در واحدهاي مسکونی داراي مساحت یا دیواري هاي باز آشپزخانه قرارگیريطراحی و  -ث
نباید به نحوي باشد که دید مستقیم از فضاي نشیمن عمومی یا سالن به  مترمربع و بیشتر

  .وجود داشته باشد آشپزخانه هاي اصلی پخت و پز و کار قسمت
متر  90/0حداقل عرض پلۀ مستقیم ف مسکونی، با تصر 3تا  1هاي گروه  در ساختمان 4-7-1-1-3

  . متر است 10/1 ،باشدیا پاگرد ي گردش اکه دار اي و حداقل عرض پله
و حداقل متر  10/1، حداقل عرض پلۀ مستقیم 7تا  4هاي مسکونی گروه  ساختمان در  4-7-1-1-4

  . استمتر  40/2 ،باشدپاگرد ي اکه دار اي پلهقفسه عرض 
و قفسۀ آن بر اساس جمعیت  پله راههاي  ، اندازه8هاي مسکونی گروه  ماندر ساخت 4-7-1-1-5

  .شود ی ساختمان تعیین میهاي خروج در مبحث سوم مقررات ملّ متصرف و الزامات راه
 90/0 واحدهاي مسکونی داخلیهاي  پلکانو  ي مستقیمحداقل پهناي الزامی راهروها 4-7-1-1-6

   .است متر
ها براي افراد  داخلی واحدهاي مسکونی که قابل دسترس بودن آن هاي پلکاندر  4-7-1-1-7

نیازي به نصب میلۀ  ،پله و کمتر 4هاي داراي  معلول مطابق ضوابط مربوط الزامی نباشد یا پلکان
در . دستگرد نصب شود   میله ها آن در یک طرفحداقل  است کهالزم در سایر موارد  ،دستگرد ندارند

ترین ارتفاع پله امتداد داشته باشد  تنها باید از باالترین ارتفاع پله به پایین میله دستگرداین حالت، 
  .راه ندارد یا امتداد بیشتر از طول پله یا شیبمیله دستگرد و نیازي به برگشتن انتهاي 

، و بیشتر مترمربع 75زیربناي  با ونیمسکواحد هر  هاي اقامت در حداقل یکی از اتاق 4-7-1-1-8
در واحدهاي مسکونی  .باشد متر 70/2پهناي حداقل  با مترمربع 00/12 حداقل مساحت باید داراي
 هاي افقی اندازههیچ یک از متر مربع و  9، مساحت این اتاق نباید از مترمربع 75 کمتر از با زیربناي

   .متر کمتر باشد 50/2از  آن
ها مشخص  ر اساس نحوة استفاده آنهاي اقامتی در واحدهاي مسکونی، ب اندازة سایر فضاها و اتاق    

   .متر است 40/2شده و حداقل 
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 متر مربع و بیشتر، 00/12با زیر بناي  ارتفاع هر اتاق اقامتدر واحدهاي مسکونی،  4-7-1-1-9
 آن سطح در صد 75و ارتفاع نشیمن یا سالن در بیشتر از  در صد سطح آن 50در بیشتر از باید 

سطح این فضاها و در تمام سطح سایر فضاهاي اقامت، باید ارتفاع  در باقی .متر باشد 60/2حداقل 
   .متر تامین شود 40/2حداقل 

که تنها براي پخت و پز استفاده  واحد مسکونی مستقل یا باز آشپزخانۀفضاي  4-7-1-1-10
 حداقل سطح زیربناي آزاد آن، خارج از. مترمربع مساحت داشته باشد 50/5باید حداقل  شود، می

   .مترمربع باشد 75/2باید  ،قفسه بندي شده براي بینی پیشسطح 
استفاده  براي پخت و پز و صرف غذاواحد مسکونی که  مستقل یا باز فضاي آشپزخانه 4-7-1-1-11

  .مترمربع باشد 50/7باید داراي زیربناي حداقل  شود، می
متر عرض داشته  80/1واحدهاي مسکونی باید حداقل در بازمستقل یا  آشپزخانۀ 4-7-1-1-12

شوند باید  هایی که براي پخت و پز و صرف غذا استفاده می این اندازه براي آشپزخانه. باشد
  .متر باشد 15/2حداقل

و عاري از اشیاء  فضاي کار آزاد باید واحدهاي مسکونی آشپزخانه دیواري در سرتاسر 4-7-1-1-13
  .رنظر گرفته شودد ها از لبۀ قفسه متر 1/1 به عرض حداقل و لوازم ثابت

   .متر است 00/3 واحدهاي مسکونی حداقل طول آشپزخانه دیواري
 هاي مستقل در واحدهاي مسکونی باید داراي نور و تهویۀ طبیعی تمام آشپزخانه 4-7-1-1-14

در تمام مواردي که  یا و متر مربع یا بیشتر 75در واحدهاي مسکونی داراي زیربناي  .باشند مستقل
 ، تعبیه نور طبیعیمتر است 7بیشتر از  فضاي مجاوراز پنجرة باز  هآشپزخان نقطۀ دورترین فاصلۀ

  .نیز الزامی است  آشپزخانهاین نوع  براي مستقل
نند، حداقل سطح بازشو ک رسانی می خدمت اقامتي ها فضاهایی که به  در آشپزخانه 4-7-1-1-15

  .تهویه باید یک شانزدهم سطح کف آشپزخانه باشد
 و 7، 6ي ها گروهي ها ساختمان مسکونی واحدهايدر سیستم تخلیۀ هواي آشپزخانه  4-7-1-1-16
در  د ویا کلید مستقل شروع به کار کن ی آشپزخانه ویباید با کنترل مرکزي یا کلید برق روشنا 8

  . به سیستم برق اضطراري متصل باشد هاي فاقد تهویۀ طبیعی، آشپزخانه
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مترمربع و بیشتر، باید فضاي کافی و تاسیسات  75با زیربناي در هر واحد مسکونی  4-7-1-1-17
  .بینی شود آب و فاضالب الزم براي نصب حداقل یک کاسۀ مستراح فرنگی پیش

ها براي  دسترس بودن آن که قابل مسکونی واحدهايبهداشتی مستقل در فضاي هر  4-7-1-1-18
  . باشدمتر طول  20/1متر عرض و  00/1 حداقلداراي  ، بایدافراد معلول الزامی نباشد

 کاستهمتر از حداقل طول فوق  15/0ها، مقدار  میان آن "در" وجود بهداشتی توام بدون فضاهايدر 
  .شود می
بینی شود یکی  ورودي در داخل فضاي دوش مستقل پیش عنوان پیش اي به که محدوده درصورتی    

  .باشد متر 50/1باید حداقل بهداشتی فضاي این از ابعاد 
درصد از سطح الزامی  80مسکونی در  واحدهايارتفاع حداقل فضاهاي بهداشتی در  4-7-1-1-19

  .متر کمتر باشد 05/2دار، ارتفاع کوتاهترین قسمت آن نباید از  درسقف شیب. متر باشد 20/2باید 
ي مسکونی، در صورتی که سطوح ساخته نشدة زمین براي مصارف ها ساختماندر  4-7-1-1-20

منظور  7-10- 9- 4طبق بند  ها و جایگاه امدادرسانی راهو توقفگاه و راه  ضروري دیگري چون شیب
نما و  آب ،فضاي سبز فضاي باز عمومی متشکل از کاربردهایی همچون نشده باشد، باید به صورت

  .استفاده شود کودکانمحل بازي 
ها، باید حداقل یک محل  یاط آن، یا ح8و  7 ، 6هاي  گروه مسکونی هاي در ساختمان 4-7-1-1-21

درنظر  3-13- 5- 4منطبق با الزامات قسمت  در مشاعاتو استقرار وسایل بازي  کودکانبازي براي 
  . گرفته شود

به فضاي باز،  واحد مسکونی، در صورت عدم دسترسی مستقیم واحدهاي تمامدر  1-22- 4-7-1
  . الزامی است 7-5- 4قسمت  تمقررامنطبق با  اختصاصی باز نیمهتعبیۀ حداقل یک فضاي 

صورت گودال ه ب محصورهاي  حیاط احداث ،3گروه  مسکونی هاي در ساختمان 4-7-1-1-23
مشروط بر انطباق با مقررات تعیین شده در قسمت سکونت  هاي ۀ فضاتأمین نور و تهوی برايباغچه، 

  .مجاز است 4- 8- 4-5
مسکونی مستقل، از یک حیاط  تصرف اصلی از دو هاي اقامت فضادر مواردي که  4-7-1-1-24

  .متر باشد 6هم نباید کمتر از  ها از آنمقابل هاي  پنجرهدیوارهاي داخلی نور و هوا می گیرند، فاصلۀ 
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مسکونی مستقل و یـا  تصرفاز دو  اقامتآشپزخـانه و هاي  فضادر مـواردي که  4-7-1-1-25
ها  هاي مقابل آن پنجرهدیوارهاي گیرند، فاصلۀ  ها از یک حیاط داخلی نور و هوا می هاي آن آشپزخانه

  . متر باشد 4از هم نباید کمتر از 
ها باید در  شده براي فضاها، اجزاء و عناصر ساختمان تعیین عمومی سایر الزامات 4-7-1-1-26

  .هاي مسکونی نیز رعایت گردد طراحی و ساخت ساختمان
  
  ) 1-م(ها در گروه  فرخانهها و مسا متل ها، آپارتمان هتل ها، هتل 4-7-1-2

ها، عالوه بر رعایت ضوابط و الزامات تعیین  ها و مسافرخانه  متل ها، آپارتمان هتل ها، در ساختمان هتل
  :شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، باید مقررات زیر نیز رعایت گردد

، باید فضاي ورودي مناسب داخلی با ها تمانیا آپار ها سوئیت ،ها پس از در ورودي اتاق 4-7-1-2-1
  :هاي دسترس و خروج تامین شود راه قسمتشده در  رعایت شرایط زیر و سایر ضوابط بیان

مترمربع  2و مساحت الزم آن حداقل  متر 40/1عمق آزاد و بدون مانع فضاي ورودي حداقل  -آ
  .است

ها باید  رتمان موردنظر، دسترسی به آنسوئیت یا آپا داخل مستقل در يها در صورت وجود اتاق -ب
بهداشتی را در  فضايتوان دسترسی به  می. پس از عبور از قسمت ورودي یادشده صورت گیرد

دسترسی فضاهاي . متر از آن در نظر گرفت 80/0دیوار مجاور در ورودي اصلی با فاصلۀ حداقل 
  .دیاد شده به یکدیگر نباید مستلزم عبور از این فضاي ورودي باش

کن و آویختن لباس یا نصب کمد دیواري  در محل فضاي ورودي الزم است قسمتی براي کفش -پ
  . هاي فضا را به کمتر از حداقل اعالم شده کاهش ندهد به نحوي در نظر گرفته شود که اندازه

که  هاي مستقل اقامت نباید مستقیماً از یک اتاق دیگر باشد، مگر آن دسترسی به اتاق 4-7-1-2-2
که در این  شده در نظر گرفته شود به عنوان اتاق الحاق باشد و 5-2-5-4مطابق مقررات قسمت 

  .گردد نمییک اتاق مستقل محسوب  حالت
 فضاي بهداشتیند اتاق مستقل در سوئیت یا آپارتمان، بدون چدر صورت وجود دو یا  4-7-1-2-3

 یک نباید فقط از یت یا آپارتمانآن سوئ بهداشتی فضايتنها  دسترسی به اختصاصی براي هریک،
و  در حالتی که حداکثر دو اتاق اقامت مستقل در سوئیت یا آپارتمان وجود داشته باشد. باشد  اتاق



   هامقررات اختصاصی تصرف  4-7

93 

دسترسی به حمام را از یک اتاق اقامت  تنها توان ، میمستقل نباشد فضاي بهداشتیهر اتاق داراي 
  . داد قرار

  .هاي بهداشتی بر قرار شود فضاتاق یا فضاي اصلی به داخل در هر حالت نباید دید مستقیم از هیچ ا
 80/1ها بدون تجهیزات پخت،  ها و آپارتمان حداقل طول آبدارخانۀ دیواري سوئیت 4-7-1-2-4

  .متر است 50/2متر و در آشپزخانۀ دیواري داراي تجهیزات پخت، 
  
  اداري  /اي حرفه هاي تصرف 4-7-2
هاي تعیین شده در نشریۀ شمارة  اداري رعایت ضوابط و سرانههاي  در طراحی ساختمان 4-7-2-1

  .ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري الزامیست معاونت برنامه 178
  
صورت گودال ه ب محصورهاي  حیاط احداث ،3گروه اداري  /اي حرفه هاي در ساختمان 4-7-2-2

باق با مقررات تعیین شده در قسمت مشروط بر انطاشتغال  هاي ۀ فضاتأمین نور و تهوی برايباغچه، 
  .مجاز است 4- 8- 4-5
  
  فرهنگی/ هاي آموزشی تصرف 4-7-3
ها و سایر فضاهاي آموزشی بر حسب  ارتفاع فضاي کالس، هاي آموزشی در تصرف 4-7-3-1

 6/3شود که فضاي سرانۀ حداقل  اي تعیین می کننده به گونه شرایط اقلیمی و تعداد افراد استفاده
 20که براي تعداد بیش از  ي آموزشیفضاها در در هر صورت .راي هر نفر فراهم باشدمکعب ب متر

براي فضایی  درصورتی که. متر کمتر باشد 00/3شود، ارتفاع فضا نباید از  می بینی پیشنفر 
 سخنرانی و نمایش طراحی و اجرا گردد، رعایت ضوابط معماري و ارتفاعات الزم جهت نورپردازي و

  .الزامی است... و  یآکوستیک مناسبتامین شرایط 
  
حداقل پهناي  هاي تحصیلی تا انتهاي دبیرستان، شامل دوره) آ(هاي گروه  در تصرف 4-7-3-2

 که در مسیر دسترس و یا خروج نفر یا بیشتر 100راهروهایی با ظرفیت الزامی  آزاد و بدون مانع
 ها کالس وجود دارد، ر یک طرف آنو تنها د قرار دارند فضاهاي آموزشی ها و سایر کالس اصلی
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چنانچه این . متر است 30/3ها، حداقل  متر و در صورت وجود کالس در هر دو طرف آن 40/2
 الزم قرار نداشته باشند، حداقل پهناي فضاهاي آموزشی راهروها در مسیر دسترس و خروج اصلی

   .است متر 80/1ها  آن
  .متر کمتر باشد 60/2هر حالت نباید از  راهروها در آزاد و بدون مانع حداقل ارتفاع

  
هاي آموزشی،  در تعیین تعداد و نوع فضاها و همچنین سرانۀ فضاي مورد نیاز در تصرف 4-7-3-3

  .شده توسط سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس الزامیست رعایت ضوابط تعیین
 
ها باید در طراحی و  ختمانشده براي فضاها، اجزاء و عناصر سا سایر الزامات تعیین 4-7-3-4

  .هاي آموزشی نیز رعایت گردد ساخت ساختمان
  
  مراقبتی /هاي درمانی تصرف 4-7-4
هاي بهداشتی از  مراکز مراقبت مراقبتی شامل -هاي درمانی تصرفدر بخش جراحی در  4-7-4-1

 د نیستندهاي پزشکی سرپایی که قادر به مراقبت از خو کننده مراقبت بیمارهاي غیردائم دریافت
  .باشد متر سانتی 180 حداقل پهناي راهروها باید

 
روزي پزشکی، جراحی،  شامل مراکز خدمات شبانه )2- د(گروه  هاي تصرف در 4-7-4-2

حداقل پهناي  الزم است جایی تختخواب در آنها ، در مکانهایی که جابهروانپزشکی و پرستاري
  .باشد متر 45/2 راهروها باید

 
به  2- هاي خروج که در تصرف گروه د لی واقع در مسیرهاي دسترس و راهدرهاي اص 4-7-4-3

   .باشند متر 05/1حداقل  و بدون مانع روند، باید داراي عرض آزاد ها به کار می منظور جابجایی تخت
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  هاي تجمعی تصرف 4-7-5
شود،  می بینی پیشنفر  20فضاهایی که براي تعداد بیش از  در ،تجمعیهاي  در تصرف 4-7-5-1

براي سخنرانی و نمایش  ها تصرفدرصورتی که این . متر کمتر باشد 00/3ارتفاع فضا نباید از 
... طراحی و اجرا گردند، رعایت ضوابط معماري و ارتفاعات الزم جهت نورپردازي و آکوستیک و 

  .الزامی است
  
طرف آنها جاي  که تنها در یک ها براي دسترسی به ردیف صندلی هاي راهرویی پلکان 4-7-5-2

  .دستگرد نصب شود   ها میله در یک طرف آنحداقل است که الزم نشستن وجود دارد، 
  
هاي راهرویی که  هاي اجتماعات، پلکان هاي تجمعی، مانند سینماها و سالن در تصرف 4-7-5-3

  .دستگرد اضافی ندارند   دستگرد در وسط مجهزند، نیازي به میله  به میله
  
ها باید در طراحی و  شده براي فضاها، اجزاء و عناصر ساختمان زامات تعیینسایر ال 4-7-5-4

  .هاي تجمعی نیز رعایت گردد ساخت ساختمان
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  )8گروه ( هاي بلند مقررات خاص ساختمان 4-8
  

باید بطور  راه خروج واقع شود، اي که در پلهمحفظه ، )8گروه ( هاي بلند درساختمان 4-8-1
  .مکانیکی تهویه و فشار مثبت داشته باشد

  
براي  ي داخلیپاسیوها توان از هاي بلند، حداکثر براي شش طبقۀ آخر می در ساختمان 4-8-2

استفاده از حیاط در صورت  .ها استفاده کرد و تهویۀ فضاهاي اقامت، اشتغال و آشپزخانه نورگیري
. وجود ندارد طبقات نورگیري همۀ ، محدودیتی برايکه یک ضلع آن به فضاي آزاد باز است خلوت

به نما و ، رعایت مقررات مربوط باز باشد شهري به معابر یا فضاهاي عمومی اگر حیاط خلوت رو
  . الزامیست 5-4-4در قسمت ، ختمانحجم سا

  
هاي بلند باید به تجهیزات کشف، اعالم و اطفاي حریق و همچنین امداد و  تمام ساختمان 4-8-3

  .ی ساختمان مجهز باشندشده در مبحث سوم مقررات ملّ نجات منطبق با ضوابط خاص اعالم
  
در . بینی شود یت ساختمان پیشهاي بلند باید اتاقی براي استقرار مدیر در تمام ساختمان 4-8-4

تاسیسات و همچنین  ساختمان و ةهاي اجرا شد این اتاق باید تمام مدارك ساختمان از جمله نقشه
کنتورها به نحو  یا جعبۀ کلیدهاي مربوط به قفل درهاي اصلی ساختمان، موتورخانه، بام و اتاقک

  . مناسب نگهداري شود
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ه سیستم برق اضطراري که سیستم کشف و اعالم حریق و هاي بلند باید ب تمام ساختمان 4-8-5
  .کند، مجهز باشند همچنین روشنایی فضاهاي عمومی ارتباط و خروج را تامین می

 
ها باید در طراحی و ساخت  شده براي فضاها، اجزاء و عناصر ساختمان سایر الزامات تعیین 4-8-6

  .هاي بلند نیز رعایت گردد ساختمان
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  الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان 4-9
  

  دیوارها 4-9-1
مشترك واحدها با  هاي جدارهو همچنین  خارجی واحدهاي تصرف هاي جداره تمام 4-9-1-1

باید در انطباق با مبحث سوم در برابر حریق، جهت مقاومت ، ساختمان عمومیفضاهاي با یکدیگر و 
نیز  ها آنمقادیر صدابندي . راي مقاومت کافی در برابر ضربه باشدو دای ساختمان بوده مقررات ملّ

 آجري و بلوك سفالیدیوارهاي در . ی ساختمان باشدباید مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملّ
  .متر رعایت گردد 20/0به میزان  هادیوار این ضخامت حداقل خارجی و مشترك، باید

  
با فضاهاي  واحدهاي تصرف مشترك هاي جداره و ها ساختمان تمامخارجی  هاي جداره 4-9-1-2

  .باشند شده حرارتی  بندي ، عایقی ساختمانمطابق مبحث نوزدهم مقررات ملّباید  کنترل نشده،
  
ضوابط مبحث ششم  ،جهت مقاومت در برابر زمین لرزه ،دیوارهاي ساختمان تمامدر  4-9-1-3

  .دگردرعایت  یداب )2800استاندارد(برابر زلزله  نامه طراحی ساختمان دری ساختمان و آئینمقررات ملّ
  
  هاي کاذب سقف 4-9-2

در هر قسمت از واحد مسکونی که به منظور پوشاندن عناصر تاسیسات یا عبور کانال و یا دالیل 
شود، باید عالوه بر رعایت سایر مقررات و نکات فنی الزامی، با مقررات  دیگر، سقف کاذب احداث می

  .طبق باشداین قسمت نیز من
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ارتفاع فضا، . نصب سقف کاذب نباید ارتفاع فضا را به کمتر از مقدار مجاز آن کاهش دهد 4-9-2-1
  . شود گیري می تا زیر سطح تمام شدة سقف کاذب اندازه

  
سقف کاذب باید با استفاده از قطعات مناسب و به صورت مطمئن به ساختار اصلی  4-9-2-2

سوزي یا  ویژه آتش برداري عادي و در شرایط خاص به  شرایط بهرهساختمان متصل شده باشد تا در 
اي که ساختمان براي آن طراحی شده است، با تخریب یا ریزش تمام یا قسمتی از آن،  زمین لرزه

موجب اختالل در عملکرد ساختمان و فضاهاي آن نشود و به افراد و سایر اجزاء ساختمان آسیب 
  .وارد نیاورد

 
هاي  بینی صب آویزها، اتصاالت و سایر اجزاء نگهدارندة سقف کاذب، باید پیشبراي ن 4-9-2-3

در هنگام اجراي ساختار اصلی ساختمان ها یا میلگردهاي انتظار  مانند نصب و اجراي پروفیل ،الزم
   .منظور خودداري شودو از تخریب و آسیب رساندن به ساختارهاي اصلی بدین انجام گرفته باشد

  
اي امتداد داشته  ارهاي جداکنندة فضاها باید تا باالي سقف کاذب و زیر سقف سازهدیو 4-9-2-4

باشند و یا فضاي باالي سقف کاذب در امتداد قائم دیوارهاي جداکننده به وسیله مواد مقاوم و پایدار 
  .غیر قابل اشتعال و صدابند مناسب کامال مسدود و جداسازي شود

  
ب نباید براي انبارکردن لوازم وتجهیزات استفاده شود مگر از فضاي باالي سقف کاذ 4-9-2-5

  .با احتساب بار اضافی لوازم یاد شده طراحی و اجرا گردد آنکه به وسیله ساختار مناسب و
  
  .هاي بهداشتی و آشپزخانه به فضاي باالي سقف کاذب مجاز نیست تخلیۀ هواي سرویس 4-9-2-6
  
ها از مواد قابل سوختن مانند انواع  سقف که در آن هاي در صورت استفاده از سیستم 4-9-2-7

شود، باید پیش از اجراي سقف کاذب، سطح زیر سقف اصلی  استایرن استفاده می بلوك یا صفحۀ پلی
  .هاي مناسب، در برابر آتش محافظت گردد مطابق ضوابط مربوط، با اندود یا فرآورده
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ن ساختمان یا به فضاهاي نیمه باز و یا فضاي باالي سقف کاذب نباید به فضاي بیرو 4-9-2-8
که این گشودگی به منظور تهویه در مناطق  هاي داخلی گشودگی داشته باشد، مگر آن حیاط

  :مرطوب و با رعایت تمام شرایط زیر انجام پذیرد
حشرات به فضاي باالي  ها، از ورود جانوران و توري مناسب در محل گشودگی با نصب حفاظ و -آ

  .وگیري شودسقف کاذب جل
از باران، کج باران  ،)دامپر(  ها به فضاي بیرون با تمهیدات الزم مانند نصب انواع دریچه گشودگی -ب

  .و سایر نزوالت جوي و همچنین باد مزاحم محافظت شوند
جویی در مصرف انرژي، فضاي مابین سقف کاذب و  در این حالت، از لحاظ اتالف حرارت و صرفه -پ

کاري مناسب  شود و با عایق نشده محسوب می به عنوان فضاي کنترل اي اصلی سقف سازه
ی ساختمان باید از اتالف حرارت فضاي طبقات باال و پایین مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملّ

  .جلوگیري شود سقف کاذب
گونه  یک از فضاهاي داخلی ساختمان هیچ نباید در این حالت فضاي باالي سقف کاذب به هیچ -ت

هاي تزئینی داشته باشد و در  هاي توکار و حفره شودگی مانند دریچه، محل نصب المپدرز یا گ
  .، دریچه مذکور باید با تمهیدات مناسب درزبندي شوددسترسصورت نیاز به دریچۀ بازدید یا 

  
در مجاورت یا باالي سقف کاذب، هیچگونه لولۀ آب، فاضالب یا گاز، کانال و یا  4-9-2-9

هاي سقف کاذب اتصال یا  باید مستقیماً با آویزها، شبکۀ نگهدارنده و سایر قسمتتاسیسات مشابه، ن
  .تماس داشته باشد

  
اي در سقف کاذب، باید از  در صورت نیاز به نصب هرگونه شیشه یا عناصر شیشه 4-9-2-10

  .استفاده شود غیرریزندههاي ایمنی مسلح یا  شیشه
  
  هاي مسطح بام 4-9-3
پله براي دسترسی ساکنین به  در صورت وجود راه ،هاي مسطحناه در سقفپ جان تعبیه 4-9-3-1

  . الزامی است 7- 9- 4مطابق الزامات قسمت  ،بام



 چهارممبحث 

102 

متصل به شبکۀ کفشوي و % 2بندي مناسب حداقل  هاي مسطح باید داراي شیب بام 4-9-3-2
  . فاضالب مستقل از شبکۀ اصلی ساختمان باشند

  
آوري و هدایت شود که موجب آلودگی یا ایجاد مزاحمت  رتی جمعصو  ها باید به آب بام 4-9-3-3

بر روي  بدر محوطه و اجزاء ساختمان و اراضی مجاور یا معابر عمومی نشود و از سرازیر شدن آ
  . گیري گردد هاي مجاور پیش نماي ساختمان یا ساختمان

  
عابر عمومی مجاز نیست هاي مجاور و م ها به زمین تخلیۀ آب حاصل از نزوالت جوي بام 4-9-3-4

  .صدور پروانه انجام گیرد مراجعو تخلیۀ آن در محوطۀ ساختمان باید با مجوز شهرداري یا سایر 
  
اتصال فاضالب بام به شبکۀ فاضالب شهري با مجوز ادارات فاضالب شهري و سایر  4-9-3-5

  . پذیر است ل امکانومراجع مسئ
  
  شیبدار هاي بام 4-9-4
د که از ریزش برف، یخ یا اجزاي سقف نیبدار باید به نحوي طراحی و اجرا گردش هاي بام 4-9-4-1
  .دشو ارتفاع جلوگیرياز 
  
در هنگام کار در روي  کارگران شیبدار باید تدابیر الزم به منظور حفظ جان هاي بامدر  4-9-4-2

  .بینی گردد بام پیش
  
باشد باید فاصلۀ  معابر عمومی یا هاي مجاور چنانچه شیب بام شیبدار به سمت زمین 4-9-4-3

متر  20/0حداقل به اندازة ، 5تا  1هاي گروه  در ساختمان افقی لبۀ بیرونی بام از مرز مالکیت،
صله ابه این ف متر 10/0به ازاء هر طبقۀ اضافه،  ،7و  6هاي  گروههاي  و در ساختمان رعایت گردد

  .ها الزامیست ات و ضوابط خاص آن، رعایت مقرر8هاي گروه  براي ساختمان .شود افزوده می
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  .تخلیۀ آب بام الزامیست هدایت و در مورد 5-3- 9- 4 تا 3-3-9-4 رعایت بندهاي 4-9-4-4
  
  هاي نورگذر سقف 4-9-5

باید  اي در سقف نصب شود یا سطوح شفاف یا شیشه هرجا که نورگیري از طریق سقف صورت گیرد
  :با الزامات زیر منطبق باشد

باز یا  باید به فضاي  شوند که براي تامین نور الزامی فضاها تعبیه می هاي سقفینورگیر 4-9-5-1
براي  از سطح الزامی شیشۀ پنجره ها نباید آن سطح شفافهاي داخلی متصل باشند و  حیاط

  . کمتر باشد فضاهاي مورد نظر
  
بصورت  که مورد نظرهاي دیواري در فضاهاي  مجموع سطح نورگیرهاي سقفی و پنجره 4-9-5-2

  . دنباش 1- 6-4باید معادل سطوح الزامی مذکور در جدول طبیعی نورگیري شود، 
  
اي یا  شیشههاي  قسمتهمۀ  شفاف، مانند سقف گلخانه و پاسیو و نورگذر یا هاي سقف 4-9-5-3

  .ها، باید از جنس ایمن و غیر ریزنده باشند سقفسایر در  شفاف
  
گلخانه و پاسیو باید  سقف مانند وسیع شفافگذر یا نورهاي در طراحی و اجراي سقف 4-9-5-4

  . تدابیري جهت امکان نظافت و تحمل وزن نظافتکار جهت ایمنی در نظر گرفته شود
  
  نصب و اجراي در و پنجره  4-9-6
  . ی ایران مطابقت داشته باشدباید با استانداردهاي ملّ ها پنجرهدرها و  تماممشخصات  1- 4-9-6
  
اي وان و  اي بدون قاب، دیواره و در شیشه اي کشویی و درهاي شیشه شیشه در درهاي 2- 4-9-6

اي درهاي  هاي اصلی و خروجی بناها، قطعات شیشه دوش، قطعات شیشه در اطراف ورودي
ی که یدرها تمام اي و در نماهاي شیشه 9- 5- 4-4تر از ابعاد مجاز در بند  و قطعات بزرگ ها توقفگاه
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هاي ایمن و غیر ریزنده ، استفاده از شیشهرفته متر بکار 05/1تر از  پایینها درارتفاع  شیشه در آن
  .الزامی است

  
متر  70/0بیش از  در ارتفاعفضا در فضایی نصب شود که کف آن  پنجره که در صورتی 3- 4-9-6

 به بالکن یا ایوان و مهتابی مشرف نیست، باید پنجره قرار داشته و نسبت به زمین یا فضاي مجاور
پناهی به ارتفاع حداقل  داراي جان متر از کف فضا نصب شده و یا 10/1پنجره در ارتفاع حداقل آن
  . باشداز کف فضا متر  10/1
  
هائی که خارج از حدود مجاز در این مقررات موجب اشراف به  تعبیه پنجره در محل 4- 4-9-6

  .حیاط و ساختمان مجاور گردد، ممنوع است
  
 هاي اقامت در ساختمان به داخل فضامجاور  عمومی از معبر ان اشرافامک ی کهدر صورت 5- 4-9-6

  . شود تعبیه عابران ارتفاع دید در باالتر ازهاي اقامت  پنجره فضا الزمست کف، وجود داشته باشد
  
که تهویۀ  بینی نشده باشد انبار پیش مانند یهایکه تدابیري براي تهویۀ فضا درصورتی 6- 4-9-6

  .جهت ورود و خروج هوا تعبیه گرددبرروي سطح در، شیارهایی  باید ،ها الزامی نیست آن
  
  . شوداستفاده از در و پنجره با ابعاد مدوالر و تولید صنعتی در ساختمان توصیه می 7- 4-9-6
  
  هاي دستگرد ها و میله پناه ها، جان حفاظ 4-9-7
  پناه جانحفاظ و  4-9-7-1
زیر  مقررات در انطباق با الزامی اعالم شده باشد، باید ندازا دست و پناه یا حفاظ هرجا که نصب جان 

  :اجرا شود
 10/1 باید حداقل سطح فضا یا بام در دسترس، از ها پناه یا جان اندازها ارتفاع دست 4-9-7-1-1

  .متر باشد9/0 حداقل دار یا سطح شیب ۀ پلهلبمتر و از 
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. باشدمتر  11/0پناه نباید بیشتر از  جان انداز و فاصلۀ خالی بین دو نرده عمودي دست 4-9-7-1-2
  .متر عبور کند 11/0اي به قطر بیش از  هاي تزئینی، نباید از هیچ قسمت آن کره در صورت وجود نرده

ي داراي شیشه به هر اندازها دستو  ها پناه جانایمن و غیر ریزنده در  استفاده از شیشه 4-9-7-1-3
  .قطع و اندازه، الزامی است

  
  هاي دستگرد میله 4-9-7-2

که  ، مگر آنساخته و نصب شوندمطابق الزامات زیر  ،شده هاي تعیین هاي دستگرد باید در محل میله
  :دیگر تعیین شده باشد اي گونهها به  در مقررات اختصاصی تصرف

 یا فضا راه یا سطح کف تمام شده شیبو هاي دستگرد که از لب پله   ارتفاع میله 4-9-7-2-1
این ارتفاع در تمام طول میلۀ دستگرد باید . باشد متر 90/0تا  85/0شود، باید بین  ري میگی اندازه

  .به صورت یکنواخت امتداد داشته باشد
و  شود باید پیوسته و یکنواخت باشد دستگرد که با دست گرفته می  سطحی از میله 4-9-7-2-2

  . به وسیلۀ هیچ قطعه یا عنصري قطع نگردد
دستگرد باید به سمت یک دیوار، حفاظ یا سطح تردد چرخیده یا خم    میله انتهاي 4-9-7-2-3

یا تا از ایجاد جراحت (امتداد داشته باشد راه  یا شیبهاي دستگرد خیز مجاور پلکان   شود یا تا میله
دستگرد بین    در جایی که میله). هاي دستگرد جلوگیري شود گیر کردن اشیاء یا لباس افراد به میله

 انتهاي  هاي ابتدا و هلببه صورت افقی از  متر 30/0خیزهاي مجاور پیوسته نیست، باید حداقل 
از سمت پایین  یدها، میله دستگرد با در پله .باشد ادامه داشتهباالترین پیشانی پله  و از راه شیب
  .یابدترین پیشانی پله ادامه  به اندازه عمق یک کف پله بعد از پائین ،نیز آن شیب

متر  میلی 40تا  35اي دارد باید بین  قطر خارجی میله دستگردي که مقطع دایره 4-9-7-2-4
  طع میلهاگر مق. دستگرد را به اندازه معادل آن فراهم سازد  که قابلیت گرفتن میله باشد، یا آن

متر و حداکثر  میلی 160و حداکثر  100اي نیست، اندازه محیطی آن باید حداقل  دستگرد دایره
  .متر گرد شده باشند میلی 25/0ها باید با شعاع حداقل  لبه. متر باشد میلی 57اندازه قطر آن 

 متر میلی 40دستگرد و دیوار یا سطح دیگر باید حداقل   فاصله آزاد میان یک میله 4-9-7-2-5
   .باشد
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دستگرد و دیوار یا هر سطح دیگر مجاور آن باید عاري از هر گونه جسم تیز یا   میله 4-9-7-2-6
  .برنده باشند

  .دستگرد باید با محیط اطراف و جداره زمینۀ آن متضاد باشد  رنگ میله 4-9-7-2-7
  
  کاري رطوبتی بندي و عایق آب 4-9-8
. ت در برابر بارش نزوالت جوي و رطوبت خاك الزامی استحفاظ ها ساختمان تمامدر  4-9-8-1

در  هاي بهداشتی کلیه فضا هاي نمناك، کف هاي در تماس با زمین ها، کف ناهاي تخت، ایو بام
استخرها و دیوار ، دیوارهاي زیرزمین و سایر دیوارهاي در تماس با زمین نمناك، بدنه و کف طبقات

نماهایی که در معرض دار و قوسی و گنبدها و  هاي شیببام .دباید عایق رطوبتی شون و منابع آب،
باران حفاظت  ، باید با روش مناسب در برابر نزوالت جوي و کجگیرند هاي موسمی قرار می نابور

  .شوند
  
شیر برداشت آب تعبیه شود، کف فضا باید عایق هرجا که هاي داخلی بنا،  فضا تمامدر  4-9-8-2

سیفون و تمهیدات الزم دیگر براي دفع فاضالب،  شترگلویی یا رايرطوبتی شده و کف شوي دا
  . ی ساختمان، پیش بینی شودمطابق با ضوابط مبحث شانزدهم مقررات ملّ

  
هاي زیرزمین، جهت جلوگیري از نفوذ آب هاي سطحی و عایقکاري سطح کف و دیواره 4-9-8-3

  . کشی، در ساختمان الزامی استزیرزمینی و نشت آب  لوله
  
  ها شومینه، بخاري دیواري و دودکش 4-9-9
ها از انواع سوخت گاز، مایع یا جامد استفاده  هاي با مخزن باز که در آن شومینه 4-9-9-1

، وسیلۀ حرارتی اصلی ساختمان گردد می و هواي مورد نیازشان از داخل فضا تامین  شود می
هایی  آن تنها به چنین شومینهشوند و نباید گرمایش یک ساختمان یا بخشی از  محسوب نمی

  .متکی باشد
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ها از انواع سوخت گاز، مایع یا جامد استفاده  که در آن ییها و بخاري ها نصب شومینه 4-9-9-2
 12هایی با مساحت کمتر از  در اتاق گردد، می و هواي مورد نیازشان از داخل فضا تامین  شود می

  .مترمربع مجاز نیست
  
هاي  مصالح آن باید بترتیبی باشد که امکان نشت گاز از آن به فضاساخت دودکش و  4-9-9-3

چهاردهم و هفدهم مقررات  سوم، رعایت ضوابط مندرج در مباحث. داخل ساختمان بوجود نیاید
  . ها در ساختمان الزامی استی ساختمان در طراحی و ساخت دودکشملّ
  
ها و الزامات  باید محدودیت  و بخاري  نصب و کاربرد هر نوع شومینه ساخت، طراحی، در 4-9-9-4

  .ی ساختمان رعایت گرددمبحث چهاردهم مقررات ملّ
  
  جزئیات عمومی ایمنی در برابر سوانح و سایر خطرات  4-9-10
و  8تا  6گروه  هاي ساختمان درآذرخش  استفاده از تجهیزات حفاظت در برابر 4-9-10-1

ها ضروري باشد، الزامی  یا موقعیت قرارگیري آنهاي دیگري که به علت نوع کاربري و  ساختمان
  .باشد 6213-1ی ایران در مورد آذرخش، به شماره است، و باید مطابق با استاندارد ملّ

  
موجب صدمه  طراحی و ساخته شود که در صورت وقوع زلزله اي به گونهساختمان باید  4-9-10-2

پیشگیري  هاي همسایه به آن نیز تمانساخ از خسارت و نشود هاي همسایه به ساختمان و خسارت
ویژه در مورد تعبیۀ درز ه ی ساختمان، بمقررات ملّ ششمرعایت مقررات مندرج در مبحث  .گردد

  .ها، الزامی است انقطاع مابین ساختمان
  
اي  ها باید به گونه ساختمان تمامهاي  ها و مدخل زیرزمین بازشوها، درها و پنجره 4-9-10-3

  .کنندگان را فراهم نمایند ند که امنیت ساکنان و استفادهطراحی و اجرا شو
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اي از ورود  هاي متداول به گونه هاي بازشو زیرزمین باید با اتخاذ شیوه مدخل و پنجره 4-9-10-4
  .هاي سطحی جلوگیري نمایند جانوران موذي، باران و آب

  
عالیم هشداردهنده و  صبو نهاي خروج ایمن  تأمین راه ها و فضا ها تصرف در تمام 4-9-10-5

   .الزامیست ی ساختمانمباحث سوم و بیستم مقررات ملّمطابق ایمنی 
  
عالوه بر هدایت مردم  که دنشو تعبیهباید طوري ها  در ساختمانمن یا خروج هاي راه 4-9-10-6

و  نارسانی به ساکن یاري خروج و ، درصورت وقوع زلزله نیز امکانسوزي آتشبه مکان امن در هنگام 
  .را فراهم نمایند کنندگان استفاده

 
، زیر، مطابق الزامات هاي امدادرسانی از خارج ساختمان ها باید راه در طراحی ساختمان 4-9-10-7

  .گردد بینی  پیش امداد و نجات در هنگام وقوع سوانحی چون حریق و زلزله تبراي انجام عملیا
در حیاط یا (رسانی در فضاي باز مجاور ساختمان هاي الزامی امداد ها از طریق جایگاه این راه    

جهت ورود و استقرار ) هاي مسکونی در تصرف(و بازشوي الزامی امدادرسانی ) معابر عمومی مجاور
  .گردد افراد و وسایل امدادرسان تأمین می

الزامی مسیرهاي خروج  شدن منتفیهاي امدادرسانی در ساختمان به منزلۀ  تعبیۀ راه 1- 4-9-10-7
  . ی ساختمان نیستندرج در مبحث سوم مقررات ملّم
این مبحث باید داراي حداقل یک  7تا  1 ي ساختمانها گروهتصرف در واحد هر  2- 4-9-10-7

بازشوي مجزا و مستقل امدادرسانی در نما و مشرف بر جایگاه امدادرسانی باشد که بتوان از طریق 
متر و ارتفاع آن حداقل  90/0درسانی حداقل عرض بازشوي امدا. آن عملیات نجات را انجام داد

بدیهی است که در زیر هر بازشوي امدادرسانی، باید یک جایگاه امداد رسانی در . متر است 30/1
  .نظر گرفته شود

دار باشد، احداث یک  اگر طبقه آخر داراي سقف شیب 7تا  4هاي گروه  در ساختمان 3- 4-9-10-7
دار، که حول یکی از محورهاي عمودي  اد رسانی در سقف شیبمهتابی یا بالکن حاوي بازشوي امد

  .متر ارتفاع باشد، الزامی است 30/1متر عرض و  90/0آن باز شود و داراي حداقل 
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باید سطحی آزاد در فضاي باز  7تا  4هاي گروه  براي هر تصرف در ساختمان 4- 4-9-10-7
ز این جایگاه براي استقرار افراد، وسایل ا. ساختمان بعنوان جایگاه امدادرسانی درنظر گرفته شود

هاي سواره اصلی شهر  این جایگاه باید به دسترسی. شود و خودروهاي امدادرسانی استفاده می
هاي امدادرسانی الزامی  دسترسی سواره به جایگاه 7و  6هاي گروه  در ساختمان. متصل باشد

  .است
هایی که موجب  امدادرسانی و تعبیۀ کاربري هايهاي دائمی در جایگاه انجام فعالیت 5- 4-9-10-7

  .اشغال این سطوح گردد، مجاز نیست
متر و  00/3، جایگاه امدادرسانی باید حداقل به عرض 5و  4هاي گروه  در ساختمان 6- 4-9-10-7

تا حداکثر (متر  50/0به ازاي افزایش هر طبقه  7و  6هاي گروه  در ساختمان. متر باشد 00/5طول 
ها و  تواند با نظر شهرداري طول جایگاه امدادرسانی می. گردد ه این عرض افزوده میب) متر 00/5

  .سایر مراجع صدور پروانۀ ساختمان در تمام طول آن ضلع بنا امتداد یابد
هاي شمالی، هرگاه جایگاه امداد رسانی در  در پالك 6و  4هاي گروه  در ساختمان 7- 4-9-10-7

اید بدون مانع و گذر از واحد مسکونی، توسط راهی به حیاط اصلی حیاط خلوت باشد، این جایگاه ب
براي عبور  6حداقل براي عبور افراد و تجهیزات الزم و در گروه  4این معبر در گروه . متصل گردد

  .شود خودرو امداد رسان در نظر گرفته می
م دسترسی از مرزهاي مجاور، در صورت لزو 7هاي گروه  حداقل فاصلۀ ساختمان 8- 4-9-10-7

 50/1، به منظور عبور افراد، 5هاي گروه  متر و در ساختمان 00/3سواره به جوانب ساختمان، باید 
  .متر باشد

 7 و 6يها گروهي ها ساختماندر صورت قرارگیري فضاي تأسیسات و موتورخانه، در  9- 4-9-10-7
سانی در محاسبۀ بار سقف در نظرگرفتن امکان عبور وسایل سنگین امداد ر ،درزیر مسیر امدادرسانی

  .الزامی است فضاها آن
  
 شوند، هاي خروج و امدادرسانی، که در مواقع حریق و زلزله استفاده می درها و پنجره 4-9-10-8

  ی ساختمان باشنددر انطباق با مبحث سوم مقررات ملّباید از مصالح مقاوم و 
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  جویی در مصرف انرژي  کاري حرارتی و صرفه عایق 4-9-11
نوزدهم مقررات و دیگر عناصر ساختمانی در انطباق با مبحث بنا حرارتی پوسته خارجی کاري  قعای
  . الزامی استی ساختمان ملّ
  
  نگهداري و دفع زباله 4-9-12
هاي نگهداري و دفع زباله به  ها باید محل ها با توجه به نیاز تصرف ساختمان تمامدر  4-9-12-1

کنندگان  از نظر بهداشت و سالمتی براي ساکنان و استفادهبینی شود که مشکالتی  صورتی پیش
   .ها جلوگیري شود سازي حیوانات و حشرات موذي در این محل ایجاد نگردد و از النه

  
، سامانۀ دفع زباله از داخل طبقات ساختمان، ایجاد 8تا  6ي ها گروه هاي در ساختمان 4-9-12-2

و بهداشت براي ) در هنگام جابجایی زباله(دگی صوتی به نحوي که مزاحمت و خطري از نظر بو، آلو
رعایت ضوابط مربوط به تفکیک زباله، در . ایجاد نکند، ضروري است کنندگان ساکنان و استفاده

  .ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، ضروري است ها توسط شهرداري صورت الزامِ آن
  
  سایر تجهیزات و تاسیسات ساختمان 4-9-13
 کشیباید تجهیزات برقی و تأسیسات و لوله مقرراتهاي مشمول این  ساختمان تمامدر  4-9-13-1

هاي سطحی در انطباق با مباحث سیزدهم، چهاردهم،  و آببرق، گاز و دفع فاضالب توزیع آب، 
  .ی ساختمان در نظر گرفته شودشانزدهم و هفدهم مقررات ملّ

  
 در اختصاصی براي هر واحد ، نصب صندوق پستی8تا  4ي ها گروههاي  در ساختمان 4-9-13-2

حداقل یک صندوق ي دیگر نیز تعبیۀ ها گروهي ها ساختماندر . ورودي ساختمان الزامی است محل
الزامی  ، که امکان باز کردن آن براي همه واحدها وجود داشته باشد،پستی براي مجموعۀ واحدها

  . است
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  :و در شرایط زیر مجازست ساختمان محوطۀ در نهات هاي حیوانات خانگی وجود النه 4-9-13-3
  ،بالمانع باشد در محل مورد نظر ها طبق قوانین کشور، نگهداري آن -آ

  براي همسایگان مزاحمتی فراهم نکند،  -ب
مجزا از ساختمان و با مصالحی ایجاد شود که بعنوان یک بخش عناصر یا فضاهایی به صورت  -پ

در این محل دسترسی به آب باید به طور دائم فراهم بوده و  .اصلی از ساختمان محسوب نشود
   .مسائل بهداشتی رعایت گردد

  .ها نباید مستلزم عبور از فضاهاي اصلی واحدها باشد دسترسی به این النه -ت
  
مجاز  در داخل بافت شهري هایی که نگهداري و پرورش برخی حیوانات در محل 4-9-13-4

که از  جدا گردد اي گونه به هاي اقامت ساکنان حیوانات باید از فضاشود، محل نگهداري  شمرده می
دسترسی و جزئیات تهویه، تاسیسات ساختمان و دفع فاضالب، منظر عمومی و سایر  نحوة نظر

  .هاي معماري و ساختمانی، در بهداشت و آسایش ساکنان و همسایگان اختاللی پیش نیاید جنبه
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  پیوست
  

  براي ساختمان ضوابط طراحی مدوالر در و پنجره
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از مجموعۀ ضوابط طراحی مدوالر در ساختمان
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
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  مقدمه
ها و در هاي هماهنگ ساز به عنوان سیستمی کاربردي در طراحی و اندازه  سیستم هماهنگی مدوالر

این سیستم در طراحی فضاها و لوازم و . رود کار می جزاي آن به، نصب و اجراي ساختمان و ا تولید
. ، کاربردي گسترده پیدا نموده است سازي و تولید صنعتی هاي گوناگون طراحی و انبوه در عرصه

شود و واحد اصلی و اساسی  اي است که در هماهنگی مدوالر استفاده می مدول یا پیمون پایه، اندازه
. گردندها در این سیستم بر اساس مدول پایه یا ضریبی از آن انتخاب می دازهان. در نظام مدوالر است

هاي طراحی به کار برده  ها در شبکه ها یا فاصله مدول پایه و ضرایب آن، براي هماهنگ نمودن گام
  .شود می
 کننده ابعادي، و مزایاي استفاده از آن در هاي هماهنگ کاربستن سیستم با توجه به اهمیت به    

هاي الزم براي  صنعت ساخت و ساز مانند سرعت بخشیدن، افزایش دقت، برخورداري از حداقل
تاکنون، با به اجرا  1369مند، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از سال  ارتقاء کیفیت ضابطه

شکل تالیف، دستورالعمل و راهنما  ها، به آوردن بیش از دوازده طرح تحقیقاتی که نتایج مدون آن در
مذکور، نسبت به ترویج   اند، سعی نموده است تا با استخراج ضوابط از مجموعه نتایج رائه شدها

  .استفاده از سیستم مدوالر ایران اقدام نماید
  :اند ضوابط ابعادي ارائه شده، بر اساس مطالعات زیر به دست آمده

  هاي عددي و نظام یافته بر اساس اصول و منطق ریاضیات؛رشته -1
هاي عملکردي با برداشت آنتروپومتري و ابعاد بدن انسان، اندازه(هاي انسان ایرانی دازهابعاد و ان -2

، باتوجه به عوامل محیطی و قابل زیست، مانند )نمونه زن و مرد ایرانی 1500هاي بدن از اندازه
بردن از دانش مهندسی عوامل انسانی یا  ، با بهرهعوامل جسم، حس، حرکت، فعالیت و سایر

 ومی؛ارگون

 نمونه؛ 300هاي ابزار، لوازم و تجهیزات و فضا با برداشت از  اندازه -3

 ها و سیستم مدوالر در طراحی؛ کاربرد عملی هماهنگی اندازه -4

  
هاي مدوالر و طراحی ارگونومیک براي تامین شرایط  سیستم  هاي انجام شده در زمینه نتایج پژوهش

اي از ضوابط ابعادي براي طراحی مدوالر  هآسایش جسمی براي انسان ایرانی، به صورت مجموع
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تدوین این ضوابط عالوه بر تامین شرایط حداقل جهت طراحی براي . ساختمان تهیه شده است
هاي گوناگون طراحی  آسایش انسان به لحاظ ابعادي، کاربرد بسیار گسترده و متنوعی در زمینه

دارد که در تمام انواع ) غیره چیدمان ومعماري، سازه، اجزا و قطعات ساختمانی، مبلمان و اثاث، (
هاي متداول یا به شکل صنعتی و  هاي مسکونی و متعارف که به روش ها به ویژه ساختمان ساختمان

  .صنعتی ساخته شوند، کاربرد خواهد داشت نیمه
سازي به تعداد زیاد بوده و همچنین  ها و تکسازي مزایاي استفاده از این ضوابط شامل انبوه    
صورت انفرادي در   منظور ایجاد هماهنگی در طراحی و تولید ساختمان و لوازم و اثاث که به به

سازي بدون  سازي و پیش روشن است که انبوه. شوند نیز کاربرد بسیار دارد ها تولید می کارگاه
لذا تدوین . گیري نخواهد داشت سازي ابعاد، بازدهی و سوددهی چشم سیستمی جهت هماهنگ

، جهت هاي مهم فصل عنوان یکی از ، به"در و پنجره –راحی مدوالر براي ساختمان ضوابط ط"
 مطرح ویژه در سیستم مدوالر ایران تکمیل هرچه بیشتر ضوابط ابعادي براي طراحی ساختمان به

  جهت اطالعات تکمیلی به آثار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به ویژه شماره . خواهد بود
مراجعه  333و  398، 316، 312، 361، 216، 215، 257، 268، 336- ، گ463 -، گ470-ض

  .گردد
  

  ها تغییرپذیري ابعاد در تولید صنعتی و رواداري   ماهیت
ها چنین تغییرپذیري،  ماهیت تغییرپذیري ابعاد در ساختمان و اجزاي آن و ضوابطی که مطابق آن

دد و تعریف عواملی که باید در گر گیرد و با اعداد و ارقام مشخص می شکل کمیتی به خود می
هاي اجزاي ساختمان و کار در کارگاه ساختمانی درنظر گرفته  ارزیابی، تشخیص و بررسی رواداري

این ضوابط براي . شوند، از جمله مواردي هستند که در تولید صنعتی باید مدنظر قرار بگیرند
صول هماهنگی مدوالر طراحی و ها و اجزاي ساختمانی، به ویژه آن دسته که بر اساس ا ساختمان

  .شوند کار برده می اجرا میگردند، براي تولید انبوه و صنعتی ساختمان، به
  .انجام برسد پذیري نیز باید در سیستمی از اندازه هاي هماهنگ ساز و مدوالر به این تغییر
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  مدوالر طراحی براي در و پنجره  مدول طراحی و مضارب مدول و شبکه - مدول پایه 
 M= 100mm                                                                       مدول پایه برابر      -آ

  

mmM                                 مدول طراحی در و پنجره،بازشو یا درگاهی برابر -ب 150
2

3
  

  
   رگاهی برابربازشو یا د شبکهء مدوالر طراحی براي در و پنجره، -پ

mmM 150
2

3
 × mmM 150

2
3

    

  
 mm 300×300یا      3M×3M            مدوالر طراحی معماري براي مسکن برابر  شبکه -ت

  
و شبکه مدوالر   انطباق شبکه هاي طراحی اجزاي ساختمانی، با شبکه مدول پایه در طراحی مدوالر،

  .طراحی، الزامی است
در سیستم مدوالر، هماهنگی و همخوانی اجزا در ترکیب و اتصال با یکدیگر، از نظر اندازه و     

هاي مدوالر براي طراحی  ساز و مدوالر همراه با شبکه هاي هماهنگ اندازه. گردند موقعیت بررسی می
ارائه اندازه  گذاري، هنگام به منظور باال بردن سطح دقت در انتخاب اندازه و اندازه. شوند مطالعه می

هاي آن در ترکیب با  مدوالر و اندازه اجرایی براي یک جزء ساختمانی باید به نوع اتصال و رواداري
  .سایر اجزاء نیز توجه خاص مبذول گردد

  
  ساز یا مدوالر  هاي هماهنگ اندازه

  :جه داشتاندازه تو 3هاي هماهنگ ساز باید به  براي طراحی در و پنجره در سیستم مدوالر و اندازه
هاي مدوالر و  در دیوار که اصوال از اندازه گشودگی نصب بازشو یا پنجرهاندازه اسمی براي دهانه  -1

  .ها بسیار نزدیک هستند ها بزرگنر ولی به آن ساز آن هماهنگ
اي که مرزهاي قرار گرفتن در و پنجره درون آن مشخص  اندازه هماهنگ و مدوالر به گونه -2

 )1-پ شکل(گردند
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ها کوچکتر ولی  ساز آن اسمی براي در و پنجره که اصوال از اندازه هاي مدوالر و هماهنگاندازه  -3
 .ها بسیار نزدیک هستند به این اندازه

  

  
  ساز اندازة مدوالر یا هماهنگ  1 -پ شکل

  
ساز یا مدوالر، مقدار فضاي اشغال شده توسط هر جزء ساختمانی و اتصاالت مربوط  هنگ اندازه هما
هاي دو حاشیه که  هاي اجرایی و اندازه هاي مدوالر، از مجموع اندازه اندازه. سازد مشخص میبه آن را 

. آید شود، به دست می درنظر گرفته می) ها و سایر براي اتصاالت و رواداري( در کنار جزء ساختمانی
ط هاي فیزیکی محصول دارد و توس هاي اجرایی بسته به نوع طرح، جنس مصالح و ویژگی اندازه

گردد که جزء ساختمانی، درون اندازه  اي تنظیم می سازنده و تولیدکنندگان محصوالت به گونه
  .هاي مدوالر، تعبیه گردد شده در سیستم اندازه مدوالر تعیین

ها،  روشن است که این تفاوت اندازه.توان مشاهده کرد سه اندازه گفته شده را می 2 -پ در شکل    
هاي تولید و  ها و انحراف از اندازه و موقعیت که ممکن است روي اندازه ريدلیل وجود برخی روادا به
  .آیند هنگام نصب و اجرا بروز نمایند، پدید می به
  

  هماهنگی مدوالر و تولید انبوه و صنعتی در ساختمان
کار بستن  ها و به تولید و اجراي ساختمان در نظام هماهنگی اندازه از اهداف اصلی طراحی،

  .سازي با استفاده از امکانات صنعتی است ساز و مدوالر، توسعه هرچه بیشتر انبوه اي هماهنگه اندازه
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سازي نمونه، روندي است که در آن ساختمان در پی ساخت و نصب متناسب اجزاي  روند ساختمان
لذا طراحی در سیستمی از . به عبارت دیگر، اجزاي آن از پیش ساخته شده باشند. آن بنا گردد

  .گردد ساز و مدوالر الزامی می هاي هماهنگ هانداز
  

  
  ساز مدوالر هاي هماهنگ اندازه   2-پ شکل
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  فضاهاي واحد مسکونی "در"دهانۀ  مدوالر هاي اندازه   3-شکل پ
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  انواع کمد و اندازة مدوالر بازشوهاي آن در فضاهاي واحد مسکونی   4-شکل پ

  

  
  اس نوع بازشوها بر اس بندي پنجره گروه  5-شکل پ
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  هاي متداول در فضاهاي واحد مسکونی هاي مدوالر دهانۀ پنجره اندازه   6-شکل پ
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  ها در فضاهاي واحد مسکونی هاي مدوالر انواع دیگر پنجره اندازه   7-شکل پ
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