به نام خدا

(ويرايش ششم)

همکاران محترم قبل از شروع کنترل نقشههای معماری موارد زير را بررسی فرمايید.
الف) نظريه شورای شهرسازی نقشههای ارسالی از شهرداری را مطالعه فرموده و ابعاد پاکت حجمی تعريفشده
(سطح اشغال -قد پای طرفین -چیدمان پارکینگ -مقدار عقبنشینی -بالکن -کدهای ارتفاعی-ابعاد نورگیر و غیره)
را کنترل نمايید ،معرفینامه میتواند در اين خصوص کمک کند.
ب ) در صورت تعارض نقشههای تائید شده شهرداری با مقررات ملی ساختمان طراح موظف است پس از رفع
تعارض نسبت به اخذ تائیديه مجدد از شهرداری اقدام و سپس برای کنترل مراجعه نمايد(.مطابق بند  8-9-91م)2
ج ) مطالعه و رعايت دستورالعمل آتشنشانی در همه پروژهها ضروری است.
د ) کد کنترل تعريفشده روی فیش زردرنگ را حتماً در باالی چکلیست همراه نام طراح و کارفرما و همچنین نام
کنترلکننده درج نمايید .کنترل کنید طراح نام شمارا بهعنوان کنترلر در سامانه سازمان انتخاب کرده باشد
هـ) احراز هويت طراح توسط کنترلر در زمان کنترل الزامی است.
جلد

در کنترل جلد آلبوم دقت بفرمايید آرم سازمان ،نام آلبوم (آلبوم مرحله اول معماری) ،نام

آلبوم

کارفرما ،نام طراح و تاريخ قیدشده باشد.
در کنترل تايتل نقشهها به موارد زير دقت فرمايید:.

تايتل

آرم سازمان ،شماره دفتر ،نام کارفرما ،نام طراح ،آدرس ،عنوان پروژه ،کد نوسازی ،شماره
پالک ثبتی ،تاريخ ،مقیاس ،عنوان نقشه و شماره نقشه
در توضیحات عالوه بر متنهای مشترک در خصوص نما و وال پست و وظیفه مجری (در صورت

توضیحات

توضیحات نیاز به آلبوم نمونه مراجعه شود) ،وضعیت نوع سازه ،سیستم گرمايش و سرمايش پروژه و
همچنین نوع آسانسور مشخص گردد( .کششی ،هیدرولیک ،گیرلس و )...
فهرست
جدول

فهرست نقشهها و شماره شیت مشخص شود( .کنترل چند شیت)
جدول مساحتها مطابق معرفینامه باشد.

پالن

پالن گذر بندی با مقیاس  9/2۲۲۲بوده و مشخصکننده آدرس پروژه باشد .نام خیابان ،کوچه

گذر بندی

و فرعی مشخص باشد بصورتی که شمال دقیقاً رو به باال باشد (مانند نقشه 9/2۲۲۲شهرداری)
پالن موقعیت با مقیاس  9/2۲۲که نشاندهنده ابعاد زمین ،ابعاد قد پای ساخت با تمام

پالن سايت

پالن
موقعیت

شکستها ،ابعاد پیشآمدگیها ،مشخص شدن کدهای ارتفاعی در سقفها ،گذرها و شیب
درگذر ،موقعیت درختان درگذر ،مشخص شدن محلها و اندازه درز انقطاع ،همجواریها
(چندطبقه و نوساز يا قديمی بودن همسايهها) باشد .اطالعات شامل :مساحت عرصه ،سطح
اشغال ،زيربنای پروژه ،مساحت فضای سبز حداکثری و درصد آن کنترل شود.

شمال

جهت شمال و قبله برای پالن  9/2۲۲موقعیت میباشد و با توجه به پالن گذر بندی ،جهت

و قبله

شمال و قبله در پالنها مشخص میشود .جهت شمال در کلیه پالنها لحاظ شود.
صفحه  1از 11

در کنترل پالنهای اندازهگذاری الزم است تمامی پالنهای اندازهگذاری طبقات با دقت بازديد و
نام فضاها بررسی شود و سپس از چک کردن آيتم موردنظر اطمینان حاصل کرد.
اولین مورد کنترل نام فضاها در پالنها میباشد( .فارسی يا انگلیسی)
کنترل درز انقطاع در قسمتهايی که با محدوده ساخت همسايهها مجاورت دارد ،برمبنای
درز انقطاع
و
نما

 9/2۲۲ارتفاع از پائین ترين سطح ساختمان تا روی آخرين سقف اصلی محاسبه میشود.
دقت شود ابعاد درز انقطاع از ابعاد عرصه کسر گردد.
پیشبینی ضخامت نما در کلیه گذرها و حیاط و نورگیرها و تراسها و نیز در مجاورت با حیاط
همسايه (پالکهای شمالی) که به میزان  ۵الی  9۲سانتیمتر در نظر گرفته میشود.
لطفاً دقت کنید ابعاد نما از ابعاد عرصه کسر گردد.

آکس بندی
ستون
گذاری
موقعیت
پالنهای اندازهگذاری

ديوارهای
برشی
مقاطع
کنترل

با توجه به کسر ابعاد نما و درز انقطاع ،ستون گذاری و آکس بندی کنترل شود .برای اين
منظور الزم است جمع دهانه آ کسها و ضخامت نیم ستون ابتدا و انتها و درز انقطاع يا نما،
مساوی اندازه ابعاد زمین يا قد پا باشد.
همچنین موقعیت ديوارهای برشی در صورت وجود کنترل شود.
محل مقاطع طولی و عرضی در کلیه پالنها مشخصشده باشد .حتماً يکی از مقاطع از راهپله
عبور کند .در صورت داشتن رمپ ،يک مقطع از محل رمپ ترسیمشده باشد.
در تمامی پالنها خصوصاً پالنهای اندازهگذاری مبنای ترسیم بر اساس سفتکاری باشد،

ديوارها و بنابراين ابعاد تمامشده معماری پیشبینیشده و ضخامت نازککاریها در نظر گرفته شود.
ترسیم
بر اساس

برای ترسیم پالنها ،ديوارهای داخلی  9۲سانتیمتر و ديوارهای خارجی ،مطابق توضیحات  9۵الی
 2۵سانتیمتر (بدون نما و درز انقطاع) ترسیم شود.

سفتکاری توجه کنید ديوار اطراف نورگیر و سمت گذرها هم جداره خارجی محسوب میشود.
و

همچنین ديوارهای اطراف راهپله و آسانسور حداقل  9۵سانتیمتر و ديوار بین واحدها دوجداره و

اندازهگذار حداقل  2۲سانتیمتر ترسیم شود.
ی کامل

اندازهگذاریها کامل و برمبنای سفتکاری باشد به شکلی که اطالعات کامل برای اجرا را در

پالنها

اختیار قرار دهد.
جهت بازشو راههای خروج طبق مبحث  3مقررات ملی ساختمان (خروج به بیرون) رعايت شود.

موقعیت ابعاد خارجی چارچوب دربها بايستی حداقل ارتفاع  22۲سانتیمتر و حداقل عرض برای
و اندازه

سرويسها  ،5۵اتاقهای خواب يا اداری  ،1۵ورودی اصلی آپارتمان  ،99۲انباری و تراسها ،5۵

درها و

خرپشته و اتاق آسانسور  99۲سانتیمتر باشد .حداقل عرض درب ورود پارکینگ  3۲۲و ارتفاع

پنجرهها

 29۲سانتیمتر میباشد( .ص  ،۵۵م )4
در پنجرههای دو واحد مجزا ،حداقل فاصله افقی  9۵۲و فاصله عمودی  94۲سانتیمتر باشد.
صفحه  2از 11

داکت های تأسیسات به سه گروه عمده تقسیم میشوند:
الف) داکت های مرکزی که محل عبور رايزر های اصلی آب ،گاز ،آب آتشنشانی ،برق و تلفن
میباشد .داکت های تأسیسات مرکزی بايستی از مشاعات ساختمان (راهپله يا پاگرد
آسانسور) دسترسی داشته باشند .داکت عبور تأسیسات مکانیکی با عالمت ( )Mو داکت عبور
تأسیسات الکتريکی با عالمت ( )Eنشان داده میشود.
ب) داکت های تهويه که محلی برای عبور لولههای تهويه حمام ،توالت و دودکش هود است.
داکت های
تأسیسات

به ازای هر سرويس بهداشتی و هود آشپزخانه يک لوله هود به قطر حدود  9۲سانتیمتر در نظر
گرفته شود .هود آشپزخانه کمتر از  2متر با داکت تهويه فاصله داشته باشد.
همچنین داکت های تهويه پارکینگ که با هماهنگی مهندس تأسیسات تعیین میگردد.
داکت های کولرآبی نیز در صورت استفاده از کولرآبی و قرارگیری کولرها روی بام به ازای هر
واحد در حدود ابعاد  ۵۲ x ۵۲در نظر گرفته شود( .شماره طبقه در داکت کولر قید شود)
ج) داکت های فاضالب و آب باران که محل عبور لولههای خروجی آب باران يا فاضالب
میباشد .لوله فاضالب میتواند در طبقات مشترک باشد.

پالنهای اندازهگذاری

داکت های تأسیساتی میتواند بهصورت مجموع در کنار هم قرار بگیرند.
داکت های تأسیساتی در موقعیت تیرها نباشد.
پارکینگها به سه گروه تقسیم میشود( :ص  ،94م )4
الف) پارکینگ کوچک تا  3خودرو
ب) پارکینگ متوسط از  4تا  24خودرو
ج) پارکینگ بزرگ  2۵و بیشتر از  2۵خودرو.
در کنترل پارکینگها ،موارد بسیاری همچون موقعیت پله و آسانسور ،موقعیت پارکینگ و
فضای چرخش و پارک اتومبیل ،عرض رمپ و شعاع داخلی رمپهای چرخشی ،عرض معبر
پارکینگ و خودرو ،عرض پارکینگهای تونلی ،مطابق مباحث مقررات ملی رعايت شود( .ص  ،88م )4
گردش

مواد زير جهت کنترل پارکینگها ضروری است.

خودروها

 -9عرض پارکینگ تکی داخل به داخل ستون  2۵۲سانتیمتر ،ستون به ديوار  25۵سانتیمتر و
ديواربهديوار  3۲۲سانتیمتر رعايت شود( .اعداد برحسب نازککاری و نهايی است)
 -2عرض پارکینگ دوتايی داخل به داخل ستون  ،4۵۲ستون به ديوار  45۵و ديواربهديوار
 ۵۲۲سانتیمتر رعايت شود .به ازای هر پارکینگ بیشتر  2۵۲سانتیمتر بهاندازه پارکینگ دوتايی
اضافه میشود
 -3طول پارکینگ  ۵متر و فضای چرخش خودرو (پشت پارکینگ)  ۵متر در نظر گرفته شود.
 -4در پارکینگهای تونلی ابعاد هر خودرو  2/۵متر در  8متر و برای مسیر حرکت حداقل 3
متر الزامی است ".اين بند مطابق تصوير ( )9-44ضوابط طرح تفصیلی اصفهان رعايت گردد "
صفحه  3از 11

در ساير شهرها مطابق ضوابط طرح تفصیلی مصوب همان شهر کنترل شود.
 -۵چرخش خودرو در مسیرهای بدون شیب ،حداقل با عرض  3متر به  ۵متر يا  ۵متر به 3
متر مقدور است.
پارکینگ

 -8شعاع درونی رمپهای چرخشی حداقل  ۵متر مجاز است.

و گردش

 -5حداقل عرض رمپ برای پارکینگهای بزرگ  ۵و برای پارکینگهای متوسط  3/۵و برای

خودروها

پارکینگهای کوچک  3متر است .شیب رمپ ،حداکثر  9۵درصد مجاز است.
-8درب ورودی پارکینگ تا  ۵متر برای گذرهای زير  92متر مجاز است.
 -1حداقل ارتفاع برای پارکینگهای متوسط و بزرگ  24۲سانتیمتر و برای پارکینگهای کوچک
 22۲سانتیمتر و برای سرگیری آن  22۲سانتیمتر مجاز است.
 -9۲در تمامی پارکینگها فضای راهپله بايستی دود بند شود.
 حداقل عرض مفید در تمام گذرها و راهروهای داخل واحد مسکونی  99۲سانتیمتر(سفتکاری  92۲سانتیمتر) و حداقل عرض مفید راهروهای ورودی در مجموعه مسکونی 94۲
سانتیمتر (سفتکاری  9۵۲سانتیمتر) رعايت شود( .ص 44و ،4۵م )4

کنترل
ابعاد
فضاها

 -حداقل مساحت،ابعاد و ارتفاع مفید فضاها به شرح زيراست( :ص45و ۵2و89و8۵و،88م )4

نشیمن  92مترمربع -عرض  - 28۲ارتفاع  28۲سانتیمتر(مفید)
خواب  8/۵مترمربع  -عرض ( 22۵بدون کمدها) -ارتفاع  24۲سانتیمتر
آشپزخانه  ۵/۵مترمربع -عرض ( 91۲آشپزخانه خطی)  -ارتفاع 24۲سانتیمتر
عرض حمام و سرويس بهداشتی  92۲سانتیمتر و حداقل مساحت  2/2مترمربع

پالنهای اندازهگذاری

 حداقل عرض معبر بین کابینتها يا اشیا داخل آشپزخانه  99۲سانتیمتر است. حداقل عرض تراس با جانپناه نرده  9۲۲و با جانپناه ديوار  92۲سانتیمتر است.در ترسیم صحیح دستگاه پله موارد زير کنترل شود.
 حداکثر ارتفاع پله  98سانتیمتر (که با احتساب شیب  %2کف پله تا  98/۵سانتیمتر) وحداقل عمق کف پله  28سانتیمتر مجاز است .اندازهگذاری کف پلههای متوالی بهتر است
بهصورت مجموع باشد .حداکثر تعداد پله متوالی  92عدد بیشتر نباشد( .ص  12و  ،19م )3
 حداقل عرض مفید پله  99۲و حداقل عرض پاگرد برای پله رفتوبرگشت  24۲مجاز است- .کنترل

حداقل عرض پله مستقیم (بدون پاگرد) برابر  9۲۲سانتیمتر است( .ص  ،8۵م )4

ترسیم پله  -حداقل شعاع داخلی در پلههای قوسی  22۲سانتیمتر باشد.
 پلههای مارپیچ صرفاً برای فضاهايی با مساحت زير  23متر و استفاده حداکثر  ۵نفر مجازاست .حداقل ابعاد :عرض  ،8۵ارتفاع  ،24کف پاخور  2۲در فاصله  3۲سانتی از لبه -در درگاه
درب ورود ساختمانها با عدم ضرورت استفاده معلولین يک پله مجاز است
 در جهاتی از جعبه پله که مشرفبه فضای خارجی است کنترل تیر کنار بررسی شود .اين تیرصفحه  4از 11

به عرض حداقل  28سانتیمتر میتواند اجرا شود.
 ترسیم جهت پله از پايین به باال رعايت شود. پلههای نديد فقط در اولین طبقه بهصورت خطچین است. رعايت عدم سرگیری در تمامی پلهها به میزان  2۲۵سانتیمتر الزامی است. ترسیم نرده از شروع پلهها تا خرپشته در خارج از ابعاد پله انجام شود .دقت کنید انتهای نردهدر پالن خرپشته به ديوار برسد.
 در ساختمانهای با طول مسیر حرکت قائم باالی  5متر از کف ورودی اصلی (معموالً بیشاز سهطبقه) تعبیه آسانسور الزامی است.
 در ساختمانهايی که وجود آسانسور الزامی است ،بايد حداقل يکی از آسانسورها قابلیتحمل صندلی چرخدار را دارا باشد.
آسانسور
و پاگرد
جلوی
آسانسور

 حداقل ابعاد کابین برای آسانسور باقابلیت حمل صندلی چرخدار  99۲×94۲سانتیمتر است. طبق شکل شماره  4آسانسورهای ساختمانهای مسکونی (ص  88م  )9۵حداقل ابعادچاهک آسانسور باقابلیت حمل صندلی چرخدار برای آسانسور کششی  91۲ ×98۲سانتیمتر
است.
 در ساختمانهايی که الزام به آسانسور باقابلیت حمل صندلی چرخدار ندارد ابعاد آسانسورمیتواند کمتر باشد.
 عمق پاگرد جلوی آسانسور برای ساختمانهای دارای تک آسانسور باقابلیت حمل صندلیچرخدار حداقل  94۲و در ساير موارد تک آسانسور معادل عمق کابین است.
(مبحث  9۵مقررات ملی ساختمان)
در پروژههايی که دارای زيرزمین است ،بهمنظور مقابله با نیروی خاک مجاور بايستی ديواره
زيرزمین از مقاومت کافی برخوردار باشد( .در اين خصوص با محاسب پروژه مشورت شود)

ديوار حائل
زيرزمین

همچنین برای مقابله با رطوبت احتمالی اين ديوار بايستی عايقبندی بشود.
ديوار زيرزمین يا بايستی ديوار حائل بتنی به ضخامت حداقل  2۲سانتیمتر بوده و يا ديوار 3۵
سانتیمتری آجری شامل  2۲سانتیمتر ديوار محافظ خاک و ۵سانتیمتر پالستر و عايق رطوبتی،
 9۲سانتیمتر ديوار بستر عايق باشد .در موارد خاص میتوان ضخامتهای فوق را با تمهیداتی
نظیر نبشی کشی کاهش داد که بايد حتماً با محاسب پروژه مشورت و نیز در ذيل نقشه
توضیح داده شود.

طراحی
حیاط

طراحی حیاط میتواند در پالن طبقه همکف شامل :طراحی باغچهها (مساحت فضای سبز قید
شود) ،مسیرهای سواره و پیاده ،آبنما ،آالچیق و غیره همراه با اندازهگذاری کامل انجام
شود.
صفحه  5از 11

"ضوابط جلوگیری از اشراف مطابق ضوابط طرحهای توسعه شهری و يا طرح تفصیلی هر شهر
رعايت شود".اين بند با توجه به بار حقوقی توسط شهرداریها کنترل میشود.اما در شهر اصفهان

کنترل
مشرفیت

در دو مورد زير کنترل گردد.
الف) کنترل مشرفیت جانبی (سمت شرق يا غرب تراسهای سمت جنوب) که بايد حداقل تا
ارتفاع  95۵سانتیمتر با مصالح بنايی رعايت شود يا بهصورت ديوار تا سقف ادامه پیدا کند.
ب) کنترل مشرفیت پنجرهها و تراسهای سمت شرق ،شمال و غرب ساختمان تا ارتفاع 95۵
سانتیمتر که حداقل  99۲سانتیمتر آن با مصالح بنايی باشد.

ساير
موارد

 کدهای ارتفاعی طبقات مشخص شود .دقت کنید کد طبقه اول حداقل (2/8۲متر) باشد. مساحت واحدها قید شود. خطوط مشخصکننده حدود سقف کاذب (صرفاً سقف کاذب تأسیساتی) ترسیم شود.در کنترل پالنهای خرپشته موارد زير رعايت شود:
 -9آکس بندی ترسیمشده باشد و ستون گذاری در محدوده خرپشته لحاظ شود.
 -2ترسیم ديواره جانپناه بام و يا نرده حفاظ جانپناه به ارتفاع حداقل  99۲سانتیمتر ،توجه کنید
رعايت موارد ايمنی در نردهها بشود( .فاصله  99سانتیمتر بین نردهها)
تعبیه جانپناه در بامهای مسطح در صورت وجود دسترسی برای ساکنین به میزان  99۲سانتیمتر
الزامی است.
 -3تعبیه پنجره يا نورگیر سقفی در خرپشته.

پالن خرپشته يا اتاقک دستگاه پله

 -4ترسیم اتاق آسانسور جنب دستگاه پله بهصورت تفکیک اتاق فرمان (محل تابلو برق
آسانسور) و سکوی نصب موتور و گیربکس با اختالف  8۲سانتیمتر نسبت به کف اتاق کنترل
آسانسور.
 -۵درب اتاق آسانسور رو به بیرون و حداقل  99۲سانتیمتر باشد و به بیرون باز شود.
 -8درب اتاق خرپشته حداقل  99۲باشد و ترجیحاً رو به بیرون باز شود
-5اندازهگذاری کامل پالن خرپشته انجام شود.
 -8موقعیت داکت های تهويه نسبت به اکسهای افقی و عمودی ،محل نورگیرها و ابعاد
آنها ،محل استقرار کولر يا هر دستگاه تأسیساتی روی بام ،محل استقرار مخازن آب که روی
سقف خرپشته نباشد ،ترجیحاً روی تیرهای سازه و نزديک خرپشته) تعبیه گردد .در ساختمانهای
گروه ج و د تأسیسات استفاده از انرژی خورشیدی الزامی است.
 -1محل پمپ آتشنشانی که بايستی زير سقف و محفوظ از يخزدگی باشد .ابعاد و موقعیت آن
مناسب برای نصب و تعمیرات باشد و پیشبینی کف شور بشود( .حداقل ابعاد  99۲×8۲بهعالوه
فضای مانور تعمیرات)
 -9۲کدهای ارتفاعی بام و سکوی اتاق آسانسور مشخص شود (کد ارتفاعی روی جانپناه الزامی
نیست ولی بهتر است قید شود).
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در پالن بام ،ترسیم و نشان دادن موارد زير ضرورت دارد:
 -9ترسیم دقیق پالن بام شامل :آکس گذاری ،ابعاد خارجی ،ترسیم دقیق بامهای با اختالف
پالن شیب بندی بام

سطح ،ترسیم جانپناهها و نردهها ،ترسیم موقعیت داکت ها و نورگیرها و درج کدهای
ارتفاعی سطوح مختلف بام( .در صورت طراحی بام سبز جزئیات بیشتری ارائه شود)
 -2ترسیم مناسب شیب بندی بام که در آن بايستی به موارد زير توجه کرد:
الف) تعیین موقعیت خروجیهای آب باران که بايستی در پالنها ديدهشده باشد ،در داکت ها
و يا داکت جداگانه و طول خط شیب بیش از  9۲متر نباشد( .شیب حداقل  %2باشد)
ب) تعیین محدوده آبگیری که بايستی مناسب و دارای مساحت زير  9۲۲مترمربع باشد.
طول شیب بندی کمتر از  9۲متر و حداقل تعداد خروجی آب باران دو عدد باشد.
در مبلمان البی و مشاعات به نشان دادن موقعیت موارد زير دقت شود:
 محل پارکینگها که طبق نقشه مصوب شهرداری نشان داده شود. محل دوچرخه به ازای هر واحد که ترجیحاً زير سقف باشد ولی میتواند زير سقف نباشد. محل کنتور گاز و برق در محدوده پارک خودرو نباشد ترجیحاً در نزديکی درب ورودی و بهتراست در فضای باز باشد .کنتور برق و گاز هم حداقل  9متر فاصله داشته باشد.

البی و
مشاعات

کنتور آب در ورودی ساختمان و ترجیحاً در محل ورودی سواره باشد.
 محل پمپ آب پیشبینی شود ،میتواند زير پله باشد و سرگیری مهم نیست. محل ورودی و مسیر پیاده با عرض و ارتفاع مناسب مشخص بشود .مبلمان و طراحی فضایسبز حیاط لحاظ شود .طراحی آالچیق الزامی نیست.

پالنهای مبلمان

در مبلمان نشیمن و سالن پذيرايی موارد زير بررسی شود:
نشیمن و مبلمان ،میز ناهارخوری در صورت امکان ،محل تلويزيون ترجیحاً دو جا ،محل رادياتور ،فن
سالن
پذيرايی

کويل يا اسپیلیت پیشبینی شود .رادياتور پشت تلويزيون نباشد.
ترجیحاً رادياتور يا فن کويل زير پنجرههای با اوکابه  99۲سانتیمتر قرار نگیرد.
 در مبلمان اتاقها جانمائی تخت و میز (آرايش يا تحرير) ،رادياتور يا اسپیلیت ،الزامیاست .جانمائی تخت به صورتی باشد که پنجره باالی سر قرار نگیرد.
حداقل عرض تخت دونفره  98۲و يکنفره  1۲و طول  2۲۲سانتیمتر در نظر گرفته شود .در
صورت کاربری ديگر برای اتاقها مبلمان متناسب طراحی شود .اتاقهای خواب الزاماً بايد نور
و تهويه داشته باشند.

اتاقها

ترجیحاً رادياتور يا فن کويل زير پنجرههای با اوکابه  99۲سانتیمتر قرار نگیرد.
 تلويزيون کوچک ديواری برای اتاق والدين پیشبینی شود. پیشبینی کمد برای اتاقهای خواب (ترجیحاً عمق  8۲سانتیمتر) الزامی است.صفحه  7از 11

در مبلمان حمام پیشبینی محل دوش يا وان ،محل توالت فرنگی و شیر توالت ،روشويی و
رادياتور حوله خشککن بشود .ابعاد واقعی برای مبلمان حمام استفاده شود.
همچنین در مبلمان سرويس بهداشتی ،توالت ايرانی و شیر توالت و روشويی کنترل شود.
 دوش يا وان ،يکی از اين دو الزامی است ،دوش حتیالمقدور از درب حمام دور باشد. در واحدهای مسکونی با مساحت  5۵متر و بیشتر استفاده از توالت فرنگی ضرورت داردابعاد توالت فرنگی حداقل  8۲×4۲با  ۵۲سانتیمتر فضای آزاد مقابل توالت باشد و در
طرفین آن پیشبینی محل پا به میزان حداقل  2۵سانتیمتر و سمت شیر توالت 4۲
سانتیمتر بشود .پشت توالت فرنگی به ديوار بچسبد .محل شیر توالت به شکل مناسب
طراحی شود.
سرويس و
حمام

 رادياتور حوله خشککن در حمام در نزديکی در و دور از دوش پیشبینی شود. ابعاد توالت ايرانی حداقل  ۵۲×4۲با  ۵۲سانتیمتر فضای آزاد مقابل و  2۵سانتیمترفاصله تا ديوار پشت توالت رعايت شود .پیشبینی فاصله تا ديوار حداقل  2۵سانتیمتر و
سمت شیر توالت  4۲سانتیمتر بشود .محل شیر توالت به شکل مناسب طراحی شود.
 توجه کنید توالتها روی تیرها قرار نگیرد. توجه فرمايید جهت قبله در راستای سرويسهای بهداشتی نباشد. ابعاد روشويی حداقل  3۵× ۵۲پیشبینی شود و حداقل  2۵سانتیمتر تا ديوار جانبی فاصلهداشته باشد .در صورت امکان فضای توالت و روشويی از هم جدا شود( .ص  ،99۲م )98

در مبلمان آشپزخانه يخچال ،اجاقگاز ،ماشین ظرفشويی ،ماشین لباسشويی ،سینک و پکیج
پیشبینی شود.
 اگر آشپزخانه در مجاورت هوای آزاد نباشد پکیج به تراس منتقل شود. ابعاد يخچال حداقل 5۲× 5۲سانتیمتر است. طرفین اجاقگاز حداقل  ۵۲سانتیمتر کابینت باشد و اجاقگاز در مجاورت پنجره يا يخچالآشپزخانه

نباشد.
 پیشبینی محل مناسب برای آبچکان سینک بشود. -عرض کابینت حداقل  ۵۵سانتیمتر و عرض اوپن  8۵سانتیمتر پیشبینی شود.

ساير
موارد

 کدهای ارتفاعی طبقات مشخص شود .دقت کنید کد طبقه اول حداقل ( )+28۲باشد.در پالنهای مبلمان اندازهگذاری داخلی نباشد. محدوده سقف کاذب تأسیساتی با هاشور مشخص شود.مقاطع مبحث مهمی در اطالعات نقشه معماری است و چون مرتبط با پاکت حجمی تائید

مقاطع

شده شهرداری است ،از اهمیت ويژهای برخوردار است.
برای شروع کنترل مقاطع ابتدا بايد به نقشههای تائید شده شهرداری مراجعه کنید و از کدهای
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ارتفاعی ،عقبنشینی ،پیشآمدگیها و  ...مطلع شويد ،سپس شروع به کنترل مقاطع
برحسب اطالعات بهدستآمده (ابعاد و کدهای ارتفاعی) بفرمايید.
نیاز به ترسیم حداقل دو مقطع در مجموعه نقشههای معماری الزامی است .محل مقاطع
بايستی در کلیه پالنها مشخص بشود و الزاماً يکی از مقاطع از محل پله عبور کند به شکلی
که همه رمپ پلهها در آن مقطع نشان داده شود.
در کنترل ترسیم مقاطع به موارد زير توجه فرمايید:
 کنترل ضخامت سقفها که برحسب نوع سقف بررسی شود .اندازه تمامشده سقفتیرچهبلوک حداقل  4۲سانتیمتر و دال بتنی حداقل  3۲سانتیمتر در نظر گرفته شود.
درصورتیکه از نوع سقف ديگری استفاده شود بايستی مشخصات فنی آن نمايش داده شود.
 ضخامت ديوارها (داخلی ،خارجی ،بین واحدها ،ديوار راهپله و آسانسور) مطابق با پالنهایاندازهگذاری باشد.
 نمايش پلهها به شکلی باشد که استانداردهای ذکرشده مربوط به پله در آن رعايت شود.(رجوع به صفحه  4اين راهنما)
 در پروژههايی که رمپ سواره دارند ،يک مقطع الزاماً از محل رمپ ترسیم شود. عدم سرگیری در رمپ سواره به میزان  22۲سانتیمتر بهصورت اندازه عمودی رعايت شود. ترسیم دقیق پیشآمدگیها مطابق اندازهای که در پاکت حجمی مشخصشده است. ديواره جانپناه و يا نرده حفاظ جانپناه در بام يا تراسها به ارتفاع حداقل  99۲سانتیمترباشد .ترسیم نرده در مقطع پلهها (درشیب پله) به ارتفاع  1۲سانتیمتر از لبه پله رعايت شود.
توجه کنید رعايت موارد ايمنی در طراحی نردهها بشود.
 تعبیه جانپناه در بامهای مسطح (مانند بام خرپشته) در صورت عدم وجود دسترسی برایساکنین الزامی نیست( .ص  ،9۲2م )4
 کنترل نمايش آ کسها در مقاطع رعايت شود. نمايش کدهای ارتفاعی و اندازهگذاریهای الزم برای مشخص شدن ارتفاع سقفها،جانپناه ،اوکابه و نعل درگاه پنجرهها و پاگردهای راهپله و غیره کنترل شود.
 ارتفاع پارکینگهای متوسط و بزرگ حداقل  24۲سانتیمتر میباشد .در صورت مشکلاضافه ارتفاع از طبقات ديگر به میزان مساوی کسر گردد.
 ارائه مبلمان در مقاطع به نمايش بهتر آن کمک میکند( .الزامی نیست)تمامنماهايی که مشرفبه گذرها و حیاط هستند مطابق با پالنها و مقاطع ترسیم شود.
نماها

خطوط شکست در پالنها و مقاطع بايستی بهدقت در نماها منعکس گردد.
 در نمايش نماهای جنوبی مشرفبه حیاط ،نما از داخل حیاط ترسیم میشود. آکس گذاری در نماها رعايت شود.صفحه  9از 11

 کدگذاری نماها و اندازهگذاریهای الزم برای مشخص شدن ارتفاع احجام و اجزای نما ،ارتفاعجانپناه ،اوکابه و نعل درگاه پنجرهها و غیره رعايت شود.
 کدگذاری نماها به لحاظ پیشآمدگی و فرورفتگی احجام و اجزای نما مشخص شود. درز انقطاع به عرض نما اضافه میشود. تعیین و نمايش نوع مصالح و جزئیات نما به شکل مناسب انجام شود .الزامات طراحی وانتخاب مصالح برای نماهای شهری (مطابق مصوبه  85/1/2۵شورای عالی شهرسازی و
معماری ايران و ضوابط کمیته سیما و منظر) رعايت گردد.
 درپوش سنگی ،سیمانی ،فلزی (فالشینگ) يا غیره تعبیه شود.در راستای رعايت مبحث  91مقررات ملی ساختمان ،ارائه جزئیات اجرائی عايقکاری حرارتی
ساختمان الزامی است.
عايقکاری

در گام نخست جزئیات اجرائی عايقکاری بام (آخرين سقف ساختمان) ،جزئیات اجرائی

حرارتی

عايقکاری ديوارهای جانبی و جزئیات اجرائی عايقکاری کف (اولین کف قابلتصرف) را
بهصورت نمونههايی در اختیار همکاران قرار دادهشده است.
در اين بخش از آلبوم نقشههای معماری ،اين جزئیات که در سايت سازمان ،بخش مربوط به
گروه تخصصی معماری قابلدسترس و دانلود است ،ارائه گردد.

لطفاً به توصیههای زير در خصوص کنترل نقشههای معماری دقت بفرمايید.
* در چکلیست کنترل ابتدا طراح بايد موارد را در ستون مربوطه کنترل و تائید کرده باشد.
* تقاضا داريم درروند کنترل نقشهها نظرات اصالحی طرح معماری را صرفاً بهصورت پیشنهاد و ارائه راهنمايی مطرح
بفرمايید و الزام به رعايت آن نکنید.
* موارد مشروحه فوق از مباحث  3و  4و  9۵مقررات ملی و ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان منتج شده
است.در خصوص پروژههای واقع در ساير شهرهای استان ،استناد به ضوابط طرح تفصیلی همان شهر ضرورت دارد.
* در صورت نیاز ،در برگه چکلیست ،توضیحات يا نکات الزم را قید بفرمائید.
* به جهت وحدت رويه خارج از موضوعات چکلیست به مورد اضافهای نپردازيد.
* فرايند کنترل نهايتاً در سه نوبت ديدهشده و مازاد آن مشمول پرداخت هزينه مجدد (مقدار آن در واحد کنترل
معماری مشخص میشود) خواهد بود.
* هرگونه تضاد ،تعارض منافع يا تخلف در فرايند کنترل توسط کنترلر به گروه تخصصی معماری گزارش داده شود.
* مرجع حل اختالف احتمالی بین طراح و کنترلر گروه تخصصی معماری میباشد.
در پايان از همکاران گرامی ،طراحان معمار و کنترلر های محترم تشکر میکنیم و تقاضا داريم نظرات سازنده خود را
با ما در میان گذاشته و ما را در جهت افزايش کیفیت فرايند کنترل ترسیمی نقشههای معماری ياری کنند.
گروه تخصصی معماری سازمان نظاممهندسی اصفهان (مهرماه )9311
صفحه  11از 11

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
چک لیست کنترل ترسیمی نقشه های معماری (ویرایش )6
A/02/

کد کنترل:
تحویل گیرنده مدارک:
کنترل کننده اول:
کنترل کننده دوم:
کنترل کننده سوم:
توجه:لطفا عالمت

را در صورت منفی بودن مشخص بفرمایید
کنترل طراح

ردیف

آلبوم
توضیحات

فهرست  :لیست نقشه ها شماره شیت ها
مشخص نمودن نوع سازه تاسیسات گرمایشی سرمایشی نوع آسانسور
جدول مساحتها (مطابق معرفینامه)
جهت شمال

پالن سایت
4

قبله (مربوط به پالن موقعیت)

پالن گذربندی ( : )1/0222نمایش گذرهای محلی ودسترسیها
پالن موقعیت(: )1/022ابعادز مین قد پای طرفین پیش آمدگیها درز
انقطاع همجواریها کدارتفاعی عرصه سطح اشغال مساحت زیربنا

پالنهای اندازه گذاری طبقات

مشخص نمودن فضاها (نام فضاها)
پیش بینی درز انقطاع ترسیم خطوط نما در پالنها پیش بینی نمای جبهه
شمالی در پالکهای شمالی
آ کس بندی ستونگذاری موقعیت دیوارهای برشی محل مقاطع
ترسیم بر اساس سفت کاری اندازه گذاری کامل پالنها
کنترل ضخامت دیوارهای جداره خارجی دیوار بین واحدها پله وآسانسور
ترسیم موقعیت ،جهت و اندازه استاندارد درها وپنجره ها
نشان دادن موقعیت داکتها ی تاسیسات :برق مکانیک آتش نشانی
فاضالب و آب باران تهویه و دودکشها کانال کولر تهویه پارکینگ
بررسی وکنترل ابعاد،جانمایی پارکینگ وگردش خودروها مسیرودرب پیاده
کنترل ابعاد فضاها و کلیه گذرها (عرض سفتکاری کمتر از  102نباشد)
کنترل ابعاد فضاها :خواب ( )002نشیمن( )082آشپزخانه()182
کنترل ابعاد حمام و سرویس بهداشتی(حداقل مساحت  0/02متر مربع باشد)
کنترل عرض تراسها(عرض سفتکاری کمتر از  122نباشد)
ترسیم صحیح دستگاه پله(عرض مفید کمتر از  112نباشد) کنترل تیرکنار
پله تعدادو ارتفاع پله جهت پله عدم سرگیری پله ها ترسیم نرده
کنترل ابعاد مناسب آسانسور پاگرد جلوی آسانسور محل قرارگیری
ترسیم رمپ طبق ضوابط:شیب مناسب عدم سرگیری شعاع چرخش
کنترل دیوار حائل در زیرزمین و دیوار محافظ عایق رطوبتی زیرزمین
کد های ارتفاعی مساحت واحد ها سقف کاذب
کنترل مشرفیت مطابق طرح تفصیلی محل پروژه
طراحی حیاط و اندازه گذاری آن

توجه:کنترل سازمان رافع مسئولیت و تعهدات طراح نمی گردد.

ندارد
دارد

تایتل  :مشخصات کامل پروژه (مانند نمونه)

دارد

3

جلد:شماره دفتر مهندسی

نام مهندس

نام کارفرما

تاریخ

ندارد

عنوان کنترل

کنترل
اول

کنترل
دوم

کنترل
سوم
دارد

0

نام طراح:
شماره پروانه اشتغال:
تلفن طراح:
پایه طراح:
طراح در جلسه کنترل حضور دارد ندارد
قرارداد طراحی دارد ندارد

ندارد

1

نام کارفرما:
کاربری ملک:
پالک ثبتی:
کد نوسازی:
زیر بنا:

توضیحات

کنترل
طراح

دارد

ندارد

دارد

ترسیم صحیح و اندازه گذاری و ستونگذاری خرپشته و اتاق آسانسور
پالن خرپشته
پالن بام

7
پالنهای مبلمان طبقات
8

ترسیم صحیح:موقعیت درها و پنجره ها جانپناه بام

حفاظ بام خرپشته

کد های ارتفاعی
محل پمپ آتشنشانی تانک ذخیره آب کولر آبی یاهرسیستم تاسیساتی روی
بام موقعیت داکتهای تهویه تاسیسات خورشیدی(برای گروههای ج و د)
شیب بندی بام وخرپشته

کد های ارتفاعی

کنترل محل خروجی آب باران کنترل حوزه آبریزی و تعدادخروجی آب باران
البی ومشاعات :پارکینگ ها پارک دوچرخه مبلمان البی کنتورگاز
کنتور برق کنتور آب پمپ آب و مخزن مبلمان و فضای سبز حیاط
نشیمن وسالن پذیرایی:مبلمان میز ناهارخوری تلویزیون رادیاتورها
اتاقهای خواب :تخت خواب میزآرایش یا تحریر رادیاتور تلویزیون کمد
سرویس وحمام:توالت ایرانی توالت فرنگی شیر توالت روشویی دوش یا
وان خشک کن
آشپز خانه :یخچال فریزر سینک ظرفشویی اجاق گاز پکیج ماشین
ظرفشویی ماشین لباسشویی
موقعیت سقف کاذب (تاسیساتی)
پله ها

مقاطع
مم
9

ترسیم دقیق مقاطع شامل  :سقفها دیوارها
پیش آمدگیها جان پناه بام خرپشته وغیره
اندازه گذاری کد گذاری مقاطع آ کس گذاری
کد گذاری پاگرد ها
کد گذاری نعل درگاه و اوکابه درها وپنجره ها جان پناه بام وتراسها
مشخص نمودن نرده پله وسایر حفاظ ها
ترسیم دقیق نماها و مطابقت با پالنها و مقاطع

نماها
عایقکاری حرارتی

12

ندارد

6

دارد

2

توضیحات

ندارد

ردیف

عنوان کنترل

کنترل
اول

کنترل
دوم

کنترل
سوم

رمپ سواره

آ کس گذاری

نمایش موقعیت نگهدارنده های دیوارهای خارجی و نما
کد گذاری نماها به لحاظ پیش آمدگی و فرو رفتگی
کد گذاری نماها به لحاظ ارتفاع اجزای نما
تعیین مصالح و جزئیات نما
جزئیات اجرائی عایقکاری بام(آخرین سقف ساختمان)
جزئیات اجرائی عایقکاری دیوار های جانبی و نما
جزئیات اجرائی عایقکاری کف (اولین کف قابل تصرف)

مهر و امضاء طراح :

کنترل کننده اول:
تاریخ:
اصالحی
تائید
امضاء:

توجه:کنترل سازمان رافع مسئولیت و تعهدات طراح نمی گردد.

کنترل کننده دوم:
تاریخ:
اصالحی
تائید
امضاء:

کنترل کننده سوم:
تاریخ:
اصالحی
تائید
امضاء:

