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 مقدمه 
 

 

o اشي از ضعف اجرا، عمر كوتاه هاي جزئيات تيپ ساختماني، ن تفكر طراحي و ترسيم نقشه
هاي زياد نگهداري ابنيه از يك طرف و امكان طراحي با كيفيت مطلوب در  ها و هزينه ساختمان

ها، بيشترين شتاب و فشار در آغاز كار براي هر  در پروژه. باشد زمان محدود از طرف ديگر مي
شود، كه حاصل آن  وژه ميتر كردن زمان مطالعات و تهيه اسناد و مدارك اجرايي پر چه كوتاه

 .هاي ناقص با مطالعات ضعيف و بدون توجيهات علمي و فني الزم است نقشه
 

o  مقررات و معيارهاي طراحي و « دفتر امور فني و تدوين معيارها تحت عنوان 167نشريه شماره
گذشت زمان و تحول . در سه جلد منتشر شد1377اجرايي جزئيات تيپ ساختماني در سال 

) CD(هاي جزييات تيپ ساختماني را كه در قالب لوح فشرده  اي، نقشه هاي رايانه تمسريع سيس
اي كه  به گونه. ارائه شده بود، خيلي زود غير قابل استفاده كرد) AutoCAD 12(با نرم افزار 

از اين رو، دفتر امور فني و تدوين . با نرم افزارهاي جديد قابليت و خوانايي خود را از دست داد
اي  ها، اين مجموعه را به گونه رها مصمم شد با ارتقاء سيستم نرم افزاري و بازنگري نقشهمعيا

ها امكان پذير باشد، مجدد منتشر و در اختيار دست اندر  كه قابليت گسترش و افزايش نقشه
 .كاران بگذارد

 
o  در اين دوره عالوه بر ارتقاء سيستم نرم افزاري و انتشار به صورت لوح فشرده)CD( براساس ،

هاي جزييات تيپ ساختماني به  تجربه گذشته به منظور حداقل جايگزين اين نرم افزار، نقشه
برداري از اين  اي و بهره مضافاً، در مواردي كه امكانات رايانه. شود صورت كتاب نيز منتشر مي

 .ادها مورد استفاده قرار د سيستم    امكان پذير نباشد، بتوان به صورت كتاب در پروژه
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o »دفتر امور 167نشريه شماره » مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني 

اكنون با بازنگري جلد سوم آن تحت عنوان . فني و تدوين معيارها در سه جلد ارائه شده بود
اين جلد شامل سه » )CD(هاي جزئيات تيپ افزار ـ نقشه راهنماي نصب و استفاده از نرم«
 :ب به عنوان زير مجموعه خود به شرح زير شده استكتا

 
 هاي جزئيات تيپ ساختمانهاي مسكوني با سازه بنايي حاوي نقشه) 1/3(كتاب اول 

 بتني فوالدي و هاي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه جزئيات تيپ هاي حاوي نقشه) 2/3(دوم  كتاب
 انهاي صنعتي با سازه فوالديهاي جزئيات تيپ ساختم حاوي نقشه) 3/3(كتاب سوم 

 
كند، بتوان پوشش كاملي از كليه  اميد است در آينده با امكاني كه اين نرم افزار فراهم مي

 .اي  به صورت جامع ارائه داد هاي سازه كاربريها و سيستم
 

o توان  اي را ندارد و نمي هاي رايانه با توجه به اين كه سيستم نگارش دستي امكان پوشش قابليت
هاي جزئيات تيپ  تواي نرم افزار را مستقيماً به صورت كتاب ارائه داد، به ناچار نقشهمح

مجموعه حاضر . ساختماني بر حسب موضوع با فهرست بندي ويژه در قالب كتاب گلچين  شدند
ها و فهرست نويسي در واقع تدارك جديدي شد كه به   انتخاب نقشه با تهيه متون مربوطه،
 . ارائه مي شود167لد سوم نشريه صورت زير مجموعه ج

 
o  هاي  روش«، »اقليم و ويژگيهاي ساختماني«هاي   كه در زمينه167مجموعه نشريه شماره

در جلد اول و » مصالح ساختماني و ضوابط كاربرد آن«، »ساخت و تكنولوژي ساختمان
هاي  نقشهدر جلد دوم همراه با » هاي عملكردي ابنيه ويژگي«و » ويژگيهاي ساختاري ابنيه«

 تحت عنوان 55جزئيات تيپ ساختماني در جلد سوم، همراه و همگام با نشريه شماره 
، مجموعه بسيار غني و معتبري را براي اجراي اصولي و »مشخصات فني و عمومي ابنيه«

بازنگري، ويرايش و گسترش . گذارد صحيح ساختمانها در اختيار طراحان و سازندگان مي
 و كاربردي زير نظر ستاد فني ويژه در دفتر امور فني و تدوين معيارها محتواي اين اسناد فني

اميد است با . كاري است مستمر، براي ارتقاء هر چه بيشتر كارايي و قابليت اين مدارك فني
تر اين گونه اسناد تخصصي ـ كاربردي باعث دستيابي به كيفيت  انتشار هر چه بيشتر و منظم

 .هاي عمراني و غير عمراني در سطح كشور شد طرحمطلوب اجرا و پوشش گسترده 
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  كليـــات 
 
 

 سازه هاي بنايي -1
هايي هستند كه اجزاي آن مانند آجر، بلوك  ساختمان» ماسونري«هاي با سازه بنايي يا  ساختمان

 هاي با ساختمان .گيرند ها قرار مي بتني، سنگ يا تركيبي از آنها در مسير بارهاي قائم به سمت پي
هاي بنايي و مسلح از انواع  ساختمان. بيني است سازه بنايي به صورت مسلح و غير مسلح قابل پيش

 حاضر  حالاين مجموعه در. شوند  مسلح ساخته مي ساده وهاي ساختماني مجوف به صورت بلوك
  .2و1 است مسلح نوع سازه هاي جزئيات از فاقد نقشه

 
 
 محدوديت و مشخصات سازه هاي بنايي -2

 :شود هاي با سازه بنايي به شرح زير خالصه مي ها و مشخصات عمومي ساختمان ديتمحدو
    بدون احتساب زيرزمين حداكثر اين نوع بنا دو طبقه از همكف يا2800 طبق آيين نامه -2-1

 متوسط زمين مجاور خواهد بودتراز  متر از 8
 . طول ساختمان از سه برابر عرض آن تجاوز نكند-2-2
 . به هر دو محور اصلي ترجيحاً قرينه يا نزديك به قرينه باشد نسبت -2-3
 متر براي بالكن دو طرف باز 5/1 متر براي بالكن سه طرف باز و 2/1 عرض بالكن حداكثر -2-4

 .بايد باشد
 . متر مجاز است1 پيش آمدگي طبقه باال حداكثر -2-5
در غير اين . ها پرهيز شود لوده تا حد امكان از ايجاد اختالف سطح در پالن طبقات و شا-2-6

 .اي عمل گردد صورت طبق ضوابط ويژه سازه
شوها در هر ديورا باربر حداكثر يك سوم مساحت ديوار، مجموع طول بازشوها ز مساحت با-2-7

 متر مربع 10در هر ديوار باربر حداكثر يك دوم طول ديوار و مساحت هر باز شود حداكثر 
 .ت كالفبندي و در بازشوها الزامي خواهد بوددر غير اين صور. اختيار شود

                                                 
هاي  بخش روش» مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني« تحت عنوان 167ـ رجوع شود به جلد اول و دوم نشريه شماره ۱

 .هاي ساختاري ابنيه ساخت و تكنولوژي ساختمان و بخش ويژگي
  ر فني و تدوين معيارها دفتر امو100نشريه شماره » بلوك بتني و كاربرد آن در ديوار«ـ رجوع شود به 2
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 ديوارها و مشخصات آنها -3

 : به شرح زير مي باشندبنايي هاي با سازه انواع و مشخصات عمومي ديوارها در ساختمان

اند از انواع   ديوارهاي باربر كه براي تحمل بار قائم افزون بر وزن خود طراحي شده-3-1
دو جداره قابل سنگ يا تركيبي از آنها به صورت ساده و هاي بتني، سفالي، آجر،  بلوك
هاي قائم در محل تقاطع ديوارها و در بين آنها، همچنين  بيني كالف پيش. بيني است پيش
هاي افقي در انتهاي ديوار در محل تكيه گاه سقف و در زير ديوارها طبق  بيني كالف پيش
 .هاي سازه الزامي است نقشه

اربر كه فقط وزن خود را انتقال مي دهند و ارتفاع آنها محدود به يك طبقه  ديوارهاي غير ب-3-2
اين نوع ديوارها . اي ويژه براي ديوارهاي پوششي  است مگر با تمهيدات تقويتي و سازه

مانند نوع باربر از انواع بلوك بتني، آجر يا تركيبي از آنها به صورت ساده و دو جداره قابل 
 .باشد بيني مي پيش

كنند اين   ديوارهاي تركيبي، ديوار چند اليه است كه تحت بارهاي وارده با هم عمل مي-3-3
ديوارها از تركيب بلوك بتني با آجر، آجر يا سنگ، بلوك بتني با سنگ يا مشابه در 

هاي  نحوه ديوار چيني و قفل و بست آنها در نقشه. بيني است هاي بنايي قابل پيش سازه
 .ده استجزئيات معماري ارائه ش

 ديوارهاي دو جداره، اين ديوارها از تركيب دو ديوار با فضاي خالي پيوسته بين آنها به -3-4
ي مانند بلوك بتني و آجر يا لحاين ديوارها از مصا. شوند صورت سرتاسري چيده مي

هاي  نحوه ديوار چيني و قفل و بست آنها در نقشه. بيني است تركيبي از آنها قابل پيش
 .ارائه شده استماري جزئيات مع

 
 

 سقفها و مشخصات عمومي آنها -4

گاه خود جدا نشود و استحكام و  اي ساخته شود كه در برابر نيروهاي زلزله از تكيه سقف بايد به گونه
گاه روي ديوار چنانچه سقف از نوع طاق ضربي باشد،  در مورد سقف با تكيه. انسجام خود را حفظ نمايد

 داخل كالف بتني مسلح مهار شوند يا به صفحات فلزي روي كالف افقي هاي سقف بايد در تير آهن
در . هاي سقف به كالف الزامي است هاي فوالدي اتصال مستقيم تيرآهن در كالف. متصل گردند

 ها و  ها با كالف بتني يا فوالدي ديوار بايد اتصال الزم را طبق نقشه هاي تيرچه و بلوك تيرچه سقف
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 سانتيمتر ضروري خواهد 5 و بتن پوششي سقف به ضخامت حداقل 1تأمين نمايداي  محاسبات سازه
 .بود

 
 هاي با سازه بنايي نماسازي و شرايط عمومي آن در ساختمان -5

اي كه   به گونه شود آجر نما همزمان با آجر پشت كار چيده شود، در نماسازي با آجر توصيه مي
در صورتي .  هر رج روي يك اليه مالت چيده شوندضخامت اين دو نوع آجر يكسان باشد تا هر دو در

هاي فلزي به فاصله حداكثر  كه آجرنما پس از احداث ديوار پشت كار چيده شود، به كارگيري مفتول
 . سانتيمتر در هر يك از جهات افقي و قائم ضروري است50

 
 در نماسازي با .بيني مهار مناسب همراه باشد نماسازي با سنگ پالك به طور قائم بايد با پيش

شوند، بايد ضوابط مربوط به  ها غير پالك كه قطعات به صورت افقي روي هم چيده مي سنگ
 .نماسازي با آجر رعايت شود

 
 

 هاي با سازه بنايي شرايط عمومي بنايي در ساختمان -6

رد هاي بنايي مورد استفاده در ساختمان بايد مورد تأييد مراجع رسمي يا داراي استاندا  بلوك-6-1
 .باشد

 .ها از تركيبات سيماني با مشخصات مورد تأييد مراجع رسمي باشد  كليه مالت-6-2
 . سيستم سقف يكپارچه، داراي گيرداري الزم با كالف بتني روي ديوار باشد-6-3
هاي بنايي  هاي سازه در سازه گيري از سيستم كالفبندي افقي و قائم مطابق نقشه  بهره-6-4

 .الزامي است
هاي  ستفاده از بتن مسلح در طراحي و اجراي پي و شالوده و كالفبندي آنها مطابق نقشه ا-6-5

 .سازه الزامي است
 
 

 هاي با سازه بنايي هاي اقليمي در ساختمان ويژگي -7

  استفاده از مصالح استاندارد متناسب با شرايط اقليمي-7-1
 . درجه سانتيگراد35 باالتر از  درجه و5 تمهيدات الزم براي بنايي در دماي پايين تر از -7-2
 . حفاظت ساختمان هنگام اجرا از بارش باران و برف-7-3
 ها، اندودها و بتن با توجه به رطوبت نسبي محيط  دقت در ميزان آب مصالح بويژه مالت-7-4

                                                 
 معيارها تدوين و فني امور دفتر 94 و 82 شماره هاي نشريه به شود رجوع ـ1
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 توجه به دوران عمل آمدن يا گرفتن مصالح، بويژه مصالح سيماني مانند بتن، اندود و -7-5

 . با در نظر گرفتن شرايط محيطي مانند ميزان دما و شدت تابش آفتابها مالت
 

 اي با سازه بنايي در برابر زلزله و حريقهايمني ساختمان -8

 2800هاي بنايي در برابر زلزله از آيين نامه   ضوابط كلي ايمني ساختمان-8-1
 در هنگام وقوع كليه عناصر باربر ساختمان بايد به گونه متناسبي با هم پيوسته باشند تا •

اين . زلزله عناصر مختلف ساختمان از يكديگر جدا نشده و بطور يكپارچه عمل كنند
بدين معني كه در حضور نيروهاي . كند  ميقدها ص مطلب به ويژه در مورد سقف
جام خود بتواند به مثابه يك ديافراگم اين نيروها را به سديناميكي، سقف بايد با حفظ ان

 . نمايدعناصر قائم منتقل
 .ساختمان بايد در دو امتداد عمود بر هم قادر به تحمل نيروهاي افقي ناشي از زلزله باشد •
 .ها پرهيز شود اي ناپايدار و در محدوده گسله از احداث ساختمان در زمين •
 رعايت ضوابط ويژه پالن و مقطع قائم ساختمان •
 .ها به بازشوها و كالفبنديها به اضافه ضوابط مربوط  رعايت ضوابط ويژه ديوارها و سقف •
 

 1هاي بنايي در برابر حريق  ضوابط كلي ايمني ساختمان-8-2
هاي الزم معماري  گسترش سريع آتش سوزي حاصل طراحي نادرست و عدم رعايت ويژگي

هاي كوچك  سوزي هاي اصلي محافظت در برابر حريق از آتش رورتضتشخيص ندادن . است
هاي بزرگي كه فاجعه برانگيز است، بوجود خواهد  آتش سوزي. گيرد كه بر اثر اشتباه صورت مي

 .آمد
مقاومت ساختمان در برابر آتش سوزي به جنس، چگونگي تركيب و رفتار مصالح مصرف شده و 

شود كه تا چه  هر عضو از اعضاي ساختمان بر اين مبنا ارزيابي مي. نيز نوع حريق بستگي دارد
 .بر آتش مقاومت كندتواند در برا حد و تا چند ساعت مي

هاي با سازه بنايي به علت كاربرد مصالح مقاوم و ضخامت ديوارها همچنين ارتفاع  در ساختمان
     بيني ديوارهاي  محدود بنا، فقط به منظور مقابله با سرايت آتش و حريق برخوردي پيش

 .آتش بندي با مقاومتي معادل يك ساعت در برابر حريق ضروري است
 
 
 
 

                                                 
  دفتر امور فني و تدوين معيارها112 و 111هاي شماره   جلد دوم فصل پنج و نشريه167ـ رجوع شود به نشريه شماره 1



 اولل ــــفص
 
 
 
  كفسازي در همكفجزئيات و اتصاالت
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ايران اسالمي جمهوري  

كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

  فنيرمعاونت امو

زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   

)ماسونري ( ي مسكوني با سازه بنايي ها هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  
 

سازي در همكف يا روي زمين با عايق رطوبتي و بدون عايق  هاي جزئيات ساختماني اين فصل، كف در نقشه
ها جزئيات اجرايي انواع  در اين نقشه. مختلف ارائه شده است) اي سازه(هاي مقاومتي  رطوبتي بااليه

از اين . سازي كمتر پرداخت شده است اند، ولي به چگونگي و شرايط انتخاب نوع كف دهها ارائه ش سازي كف
شناسي،  سازي و نحوه زير سازي آن، با انجام مطالعات زمين شود قبل از انتخاب نوع كف رو توصيه مي

، هاي مورد نياز فضاها هاي زيرزميني امكانات پروژه و ويژگي مقاومت خاك، شرايط اقليمي و سطح آب
سازي نيز با رعايت تراز پروژه در نبود  شود كه آماده سازي بستر كف مضافاً يادآور مي. انتخاب انجام شود

 .مستندات اجرايي حداقل مطابق مشخصات فني عمومي ابنيه انجام گيرد
 

 .ستهاي جزئيات براي موارد زير تهيه و ارائه شده ا هاي كف سازي، نقشه در اين فصل عالوه بر ارائه نقشه
 ها و دسترسي در همكف اختالف سطح)  الف
 نصب تجهيزات مكانيكي و اتصاالت) ب
 هاي در  آستانه) ج
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
كفهم  

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 فهرست نقشه هاي فصل اول

  ـ جزئيات كف سازي بدون عايق رطوبتي1
  سازي با اليه مقاومتي خاك ـ كف1ـ1

 زئيات كف با پوشش موزاييكنقشه ج •
 نقشه جزئيات كف با پوشش آجر •
 نقشه جزئيات كف با پوشش آجر سيماني •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ الشه •

B018 
B016 
B012 
B013 

  سازي با اليه مقاومتي بلوكاژ ـ كف2ـ1
 نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك •
 پوشش سنگنقشه جزئيات كف با  •
 نقشه جزئيات كف با پوشش آجر •

B022 
B021 
B019 
B020 

  سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي ـ كف3ـ1

 نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •
 نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك •
 نقشه جزئيات كف با پوشش آجر سيماني •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •
 نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك •
 يات كف با پوشش آجر سيمانينقشه جزئ •
 نقشه جزئيات كف با پوشش آجر •

B009 
B010 
B002 
B003 
B006 
B008 
B004 

  سازي با اليه مقاومتي بتن ـ كف4ـ1
 نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك •

B024 
B025  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

مور فنيمعاونت ا  

زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 دامه فهرست نقشه هاي فصل اولا

  ـ جزئيات كف سازي با عايق رطوبتي2

  سازي با اليه مقاومتي بتن ـ كف1ـ2

 نقشه جزئيات كف با پوشش موكت •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك •
 نقشه جزئيات كف با پوشش پاركت •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •
 نقشه جزئيات كف با پوشش موكت •
 ا پوشش سراميكنقشه جزئيات كف ب •
 نقشه جزئيات كف با پوشش پاركت •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •

B044 
B041 
B040 
B039 
B050 
B047 
B046 
B045 

  ـ كف سازي با اليه مقاومتي بلوكاژ2ـ2

 نقشه جزئيات كف با پوشش موكت •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك •
 نقشه جزئيات كف با پوشش چوب •
  آجرنقشه جزئيات كف با پوشش •

B038 
B035 
B034 
B033 

  ـ كف سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي3ـ2

 نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •
 نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك •

B051 
B053  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از اشين پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 ادامه فهرست نقشه هاي فصل اول

  ترسي در همكفها و دس ـ جزئيات اختالف سطح3

 نقشه جزئيات اختالف سطح با پله موزاييك •
 نقشه جزئيات اختالف سطح با پله سنگ •
 نقشه جزئيات اختالف سطح با پله آجر •
 نقشه جزئيات اختالف سطح با پله سنگ •
 نقشه جزئيات اختالف سطح با پله سنگ •
 نقشه جزئيات اختالف سطح با پله موزاييك •
  سنگنقشه جزئيات اختالف سطح با پله •
 نقشه جزئيات رامپ با پوشش آجر •
 نقشه جزئيات رامپ با پوشش آجر •

BB04 
BB08 
BB11 
BB03 
BB09 
BB05 
BB07 
FD08 
FD04 

  ـ جزئيات نصب تجهيزات مكانيكي و اتصاالت4

 هاي تأسيساتي نقشه جزئيات كانال •
 نقشه جزئيات نصب توالت فرنگي •
 نقشه جزئيات نصب توالت ايراني •
 يردوشينقشه جزئيات نصب ز •
 ها شوي سرويس نقشه جزئيات كف •

BH02 
BG01 
BF01 
BE01 
BD01 

  هاي در ـ جزئيات آستانه5

 نقشه جزئيات آستانه سنگي •
 نقشه جزئيات آستانه سنگي •
 نقشه جزئيات آستانه فلزي •
 نقشه جزئيات آستانه فلزي •

BA08 
BA06 
BA01 
BA05 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 ـ جزئيات كف سازي بدون عايق رطوبتي1
 

هاي همكف يا روي زمين داراي يك قشر اصلي يا بدنه اصلي است كه سيستم مقاومتي و  كليه كف سازي
 .نام گذاري شده است» اليه مقاومتي«دهد، در اين مجموعه به نام  اي كف را تشكيل مي سازه

 
o بيني شده است به چهار روش زير پيش» اومتياليه مق«سازي بدون عايق رطوبتي  در كف: 

 سازي با اليه مقاومتي خاك ـ كف1ـ1
 ـ كف سازي با اليه مقاومتي بلوكاژ2ـ1
 سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي ـ كف3ـ1
 سازي با اليه مقاومتي بتن ـ كف4ـ1
 

o خاب و اليه محافظي يا پوشش كف براساس شرايط اقليمي و عملكرد كف از مصالح مناسب انت
 .در مجموعه حاضر انواع متداول آن نمايش داده شده است. شود اجرا مي

بندي شده طبق مشخصات      زير سازي و بستر كف در هر حال بايد با كوبيدن يك اليه خاك دانه              
 .فني خصوصي بايد آماده شود
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 ـ جزئيات كف سازي بدون عايق رطوبتي1
 

هاي همكف يا روي زمين داراي يك قشر اصلي يا بدنه اصلي است كه سيستم مقاومتي و  كليه كف سازي
 .نام گذاري شده است» اليه مقاومتي«دهد، در اين مجموعه به نام  اي كف را تشكيل مي سازه

 
o بيني شده است به چهار روش زير پيش» اومتياليه مق«سازي بدون عايق رطوبتي  در كف: 

 سازي با اليه مقاومتي خاك ـ كف1ـ1
 ـ كف سازي با اليه مقاومتي بلوكاژ2ـ1
 سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي ـ كف3ـ1
 سازي با اليه مقاومتي بتن ـ كف4ـ1
 

o خاب و اليه محافظي يا پوشش كف براساس شرايط اقليمي و عملكرد كف از مصالح مناسب انت
 .در مجموعه حاضر انواع متداول آن نمايش داده شده است. شود اجرا مي

بندي شده طبق مشخصات      زير سازي و بستر كف در هر حال بايد با كوبيدن يك اليه خاك دانه              
 .فني خصوصي بايد آماده شود
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني رامو دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 اليه مقاومتي خاكسازي با  ـ كف1ـ1
 

بستر طبيعي اين نوع . سازي بيشتر مناسب فضاهاي خارج و ما بين با كاربري سبك است اين نوع كف
 .اي و همچنين مقاوم از نظر نفوذ آب و رطوبت باشد سازي بايد مقاوم از نظر سازه كف

 
 :سازي شامل هاي اين نوع كف نقشه

o نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك 
o ت كف با پوشش آجرنقشه جزئيا 
o نقشه جزئيات كف با پوشش آجر سيماني 
o نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ الشه 

B018 
B016 
B012 
B013  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

االت كف سازي در جزئيات و اتص
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 
 سازي با اليه مقاومتي بلوكاژ ـ كف2ـ1
 

متفاوت است، بويژه براي مناطق مرطوب كه سطح هاي  سازي مناسب هر فضايي با كاربري اين نوع كف
ويه و تخليه آب اليه بلوكاژ كارايي اين سيستم امكان ته.  است، بسيار مناسب استهاي زيرزميني باال آب
بستر . مي سخت، برآورد اين امكان ضروري استيدر شرايط اقل. دهد سازي را افزايش چشمگيري مي كف
افزودن . بندي شده باشد كه مطابق مشخصات فني خصوص كوبيده شود هسازي بايد از يك اليه خاك دان كف

 .يك اليه بتن به منظور تثبيت اليه بلوكاژ و تقويت مقاومت كف بسيار كار ساز خواهد بود
 

 :سازي شامل هاي اين نوع كف نقشه
o نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك 
o نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك 
o ش سنگنقشه جزئيات كف با پوش 
o نقشه جزئيات كف با پوشش آجر 

B022 
B021 
B019 
B020  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
 همكف

  اول     :فصل

 يي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و اجرا
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 ـ كف سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي3ـ1
 

بستر اين . هاي سست است سازي بيشتر مناسب فضاهاي خارج براي محوطه سازي و زمين اين نوع كف
اين . بندي شده باشد كه مطابق مشخصات فني خصوصي كوبيده شود بايد از يك اليه خاك دانهسازي  كف
شفته آهكي . بيني است  ميليمتر قابل پيش50سازي به دو صورت، ساده و با يك اليه بتن به ضخامت  كف

 استفاده از دقت و توجه ويژه به نحوه ساخت و. بايد مطابق مشخصات فني عمومي ابنيه تهيه و استفاده شود
 .باشد شفته آهكي كه از مصالح بسيار حساس است، ضروري مي

 
 :سازي شامل هاي اين نوع كف نقشه

o نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ 
o نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك 
o نقشه جزئيات كف با پوشش آجر سيماني 
o نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ 
o نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك 
o ات كف با پوشش آجر سيمانينقشه جزئي 
o نقشه جزئيات كف با پوشش آجر 

B009 
B010 
B002 
B003 
B006 
B008 
B004 

o  

















30 

 

ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ر جزئيات و اتصاالت كف سازي د
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 
 

 سازي با اليه مقاومتي بتن ـ كف4ـ1
 

هاي  اين كف مناسب فضاهاي با كاربري. اين نوع كف سازي از استحكام و پايايي بسيار بااليي برخوردار است
بيني شده است كه  سازي روي بلوكاژ پيش اليه مقاومتي اين كف. گوناگون در فضاهاي داخلي و ما بين است

اليه اخير، ضمن ايجاد زيرسازي مقاوم و مناسب براي اليه مقاومتي بتن مانع نفوذ آب و رطوبت و همچنين 
ها بايد از  سازي مشابه ساير كف بستر اين كف. كند  به راحتي فراهم ميامكان ترازبندي سطوح مختلف كف را

سازي را بسته به  اين نوع كف. بندي و كوبيده شده مطابق مشخصات فني خصوصي باشد يك اليه خاك دانه
توان پوشش داد، بجز مصالح بسيار حساس مانند چوب و پاركت كه نياز به  نياز فضايي از انواع مصالح كف مي

 .يق رطوبت دارندعا
 

 :سازي شامل هاي اين نوع كف نقشه
o نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ 
o نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك 

B024 
B025  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

يات و اتصاالت كف سازي در جزئ
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 سازي با عايق رطوبتي ـ جزئيات كف2
 

 يك قشر اصلي يا بدنه اصلي است كه سيستم مقاومتي و هاي همكف يا روي زمين طبيعي داراي سازي كف
 .نام گذاري شده است» اليه مقاومتي«دهد، در اين مجموعه به نام  اي كف را تشكيل مي سازه

 
o بيني شده است به سه روش زير پيش» اليه مقاومتي«سازي با عايق رطوبتي  در كف: 

 سازي با اليه مقاومتي بتن ـ كف1ـ2
 يه مقاومتي بلوكاژسازي با ال ـ كف2ـ2
 سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي ـ كف3ـ2
 

o ها قشر عايق رطوبتي در تراز باالتر از اليه مقاومتي و بين دو قشر نرم قرار  يساز در اين نوع كف
 .گيرد مي

o  ا اغلب به علت عايق رطوبتي آن، اجراي پيچيده و پرهزينه در فضاهاي داخلي ه سازي كفاين نوع
 .شود اجرا مي

o  اليه محافظتي يا پوشش كف از مصالح مناسب فضاهاي داخلي كه امكان تراز چيدن آن به راحتي
 .شود فراهم باشد و فرش نهايي بدون مشكل نصب گردد مانند موزاييك استفاده مي

o بندي شده طبق مشخصات  ها، بايد با كوبيدن يك اليه خاك دانه سازي بستر كف مشابه ساير كف
 .شودفني خصوصي آماده 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  راي ساختمانهاي جزئيات تيپ ب نقشه  

 
 سازي با اليه مقاومتي بتن ـ كف1ـ2
 

 :بيني شده است هاي جزئيات پيوست به دو روش زير پيش سازي براساس نقشه اين نوع كف
اومت و با هاي سنگين و پر مق سازي با اليه مقاومتي بتن روي بلوكاژ، اين كف جزو كف الف ـ كف

دوام زياد است كه در صورت اجراي درست و رعايت مشخصات فني مربوطه، به اندازه عمر 
 .ساختمان پايدار خواهد بود

سازي با اليه مقاومتي بتن روي مصالح خاكي، اين كف متكي به استحكام و پايداري  ب ـ كف
فراهم نمودن زير اليه بتن است كه در صورت اجراي درست و رعايت ضوابط فني مربوطه و 

 .اي برخوردار خواهد بود سازي مقاوم، اين كف نيز از مقاومت و پايداري قابل مالحظه
 

 :هاي اين نوع كف سازي شامل نقشه

o نقشه جزئيات كف با پوشش موكت 
o نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك 
o نقشه جزئيات كف با پوشش پاركت 
o نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ 
o ا پوشش موكتنقشه جزئيات كف ب 
o نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك 
o نقشه جزئيات كف با پوشش پاركت 
o نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ 

B044 
B041 
B040 
B039 
B050 
B047 
B046 
B045 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر اهشك و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 سازي با اليه مقاومتي بلوكاژ ـ كف2ـ2
 

 تا   100يك اليه بتن . سازي بسيار متداول و مناسب فضاهاي مسكوني در مناطق مرطوب است وع كفاين ن
هاي  بندي كف نيز در فضاهاي داخلي مانند سرويس بندي و شيب تراز. كند  ميليمتر بلوكاژ كف را حمايت مي50

سازي بسيار اهميت دارد به  كفآماده سازي بستر در اين نوع . شود بهداشتي در داخل همين اليه بتن انجام مي
. باشد بندي شده مطابق مشخصات فني خصوصي ضروري مي اي كه، حداقل كوبيدن يك اليه خاك دانه گونه

 .توان پوشش داد سازي را بسته به نياز فضايي از انواع مصالح حتي چوب مي اين كف
 

 :سازي شامل هاي اين نوع كف نقشه
o نقشه جزئيات كف با پوشش موكت 
o جزئيات كف با پوشش سراميكنقشه  
o نقشه جزئيات كف با پوشش چوب 
o نقشه جزئيات كف با پوشش آجر 

B038 
B035 
B034 
B033 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

الت كف سازي در جزئيات و اتصا
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي ـ كف3ـ2
 

در صورتي كه اگر شفته .  كمتر متداول شده استسازي به علت حساسيت عمل آوري شفته اين نوع كف
هاي بسيار پردوام  تواند يكي از كف ه باشد، ميفني درست و دقيق ساخته و عمل آمدآهكي مطابق مشخصات 

سازي  اي باشد، اين نوع كف هاي زيرزميني باال يا زمين شني و ماسه و مقاوم باشد به ويژه در مناطقي كه آب
 .شود توصيه مي

 
 :سازي شامل اي اين نوع كفه نقشه

o نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ 
o نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك 

B051 
B053  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

در جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 ها و دسترسي در همكف ـ جزئيات اختالف سطح3
 

ها به دو صورت ساده و با عايق رطوبتي با  يها و دسترس هاي جزئيات براي اختالف سطح در اين بخش نقشه
هاي نهايي كف از مصالح متداول كه  پوشش. ها، ساختارها و مصالح مختلف نمايش داده شده است زير سازي

 .هاي پيوست ارائه شده است بيشتر مناسب فضاهاي داخلي است انتخاب و در نقشه
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

o له موزاييكنقشه جزئيات اختالف سطح با پ 
o نقشه جزئيات اختالف سطح با پله سنگ 
o نقشه جزئيات اختالف سطح با پله آجر 
o نقشه جزئيات اختالف سطح با پله سنگ 
o نقشه جزئيات اختالف سطح با پله سنگ 
o نقشه جزئيات اختالف سطح با پله موزاييك 
o نقشه جزئيات اختالف سطح با پله سنگ 
o نقشه جزئيات رامپ با پوشش آجر 
o يات رامپ با پوشش آجرنقشه جزئ 

BB04 
BB08 
BB11 
BB03 
BB09 
BB05 
BB07 
FD08 
FD04 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
 همكف

  اول     :فصل

 يارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و مع
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 
 ـ جزئيات نصب تجهيزات مكانيكي و اتصاالت4
 

هيزات بهداشتي، گذاري در كف، نصب تج هاي جزئيات تأسيسات مكانيكي شامل لوله در اين بخش نقشه
 .هاي بهداشتي ارائه شده است هاي اتصال كف به ديوار در فضاي سرويس ها و نقشه كفشوي سرويس

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o هاي تأسيساتي نقشه جزئيات كانال 
o نقشه جزئيات نصب توالت فرنگي 
o نقشه جزئيات نصب توالت ايراني 
o نقشه جزئيات نصب زيردوشي 
o ها رويسشوي س نقشه جزئيات كف 

BH02 
BG01 
BF01 
BE01 
BD01 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

جزئيات و اتصاالت كف سازي در 
 همكف

  اول     :فصل

 ختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ سا
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 هاي در ـ جزئيات آستانه5
 

آستانه در براي جدا كردن فضاها در داخل يا بين فضاي داخل با خارج به جهت تعريف فضايي و هوابندي و 
آستانه در بايد در تركيب و با هماهنگي . شود شك و تر مطرح ميبندي بين دو فضاي خ صدابندي و آب

هاي اين بخش به دو نوع آستانه سنگي و فلزي اختصاص داده شده كه  نقشه. چارچوب در طراحي و اجرا شود
 .اند در دو حالت، بدون عايق رطوبتي و با عايق رطوبتي در يك طرف نمايش داده شده

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o  جزئيات آستانه سنگينقشه 
o نقشه جزئيات آستانه سنگي 
o نقشه جزئيات آستانه فلزي 
o نقشه جزئيات آستانه فلزي 

BA08 
BA06 
BA01 
BA05 

 
 











 دومل ــــفص
 
 
 

  ديوارجزئيات و اتصاالت
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديواريات و اتصاالت جزئ  

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

وضوع اين ويژه كاربري مسكوني، م) ماسونري(هاي بنايي  هاي جزئيات و اتصاالت ديوارها در سازه نقشه
هاي   باشد به شرح نقشه فصل در چهار نوع ساختار مختلف كه هر يك داراي زير مجموعه خاص خود مي

هاي داخلي و  در هر ساختار ابتداء به جزئيات بدنه اصلي پرداخته شده و نماسازي. پيوست ارائه شده است
وارها و نحوه اتصاالت و در مرحله دوم ايستايي دي. خارجي با مصالح مختلف نمايش داده شده است

هاي جزئيات مربوط  در مرحله آخر نقشه. هاي مربوطه ارائه شده است ها مطرح و نقشه چگونگي كالفبندي
 .ها، درها و تجهيزات و تأسيسات منصوب به ديوارها ارائه شده است به اجزا ديوار مانند پنجره

 
 :باشد ير ميهاي جزئيات آنها به شرح ز چهار نوع ساختار ديوار و نقشه

 جزئيات و اتصاالت ديوارهاي آجري -1

 جزئيات و اتصاالت ديوارهاي بلوك بتني -2

 جزئيات و اتصاالت ديوارهاي سنگي -3

 جزئيات و اتصاالت ديوارهاي دو جداره -4
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري طرخ كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 فهرست نقشه هاي فصل دوم

  ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي آجري1
  هاي جزئيات از مقاطع قائم ديوارها ـ نقشه1ـ1

 نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش كاشي يا سراميك •
 نقشه جزئيات ديوار آجري بدون پوشش •
 نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش اندود سيمان •
 نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش كاشي يا سراميك •
 نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش سنگ •
 زئيات ديوار آجري با پوشش اندود گچنقشه ج •
 نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش آجر نما •
 نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش كاشي يا سراميك •
 نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش اندود سيمان •
 نقشه جزئيات بندكشي ديوارهاي آجري نمايان •

CC010 
CC016 
CC006 
CC007 
CC017 
CC001 
CC020 
CC027 
CC024 
CCP1 

  هاي جزئيات كالفبندي ديوارهاي آجري ـ نقشه2ـ1

 نقشه جزئيات شناژ بتني قائم •
 نقشه جزئيات شناژ بتني قائم •
 نقشه جزئيات شناژ بتني قائم •
 نقشه جزئيات شناژ بتني افقي •

CCM1 
CCM3 
CCN4 
CCL1 

  هاي جزئيات ديوارهاي جانپناه و حفاظ آجري ـ نقشه3ـ1

 اه با درپوش فلزينقشه جزئيات ديوار جانپن •
  نقشه جزئيات اتصال به بام •
  نقشه جزئيات اتصال به بام •
   نقشه جزئيات ديوار حفاظ با در پوش سنگ •
  نقشه جزئيات ديوار حفاظ با ريل چوبي •
  نقشه جزئيات ديوار حفاظ با ريل فلزي •

EA102 
EA102 
EA104 
BI01 
BI05 
BI04  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي امهبرن و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 ادامه فهرست نقشه هاي فصل دوم

    جزئيات و اتصاالت ديوارهاي آجري-4 -1
   هاي جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف نقشه •
   هاي جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف نقشه •
   هاي جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف نقشه •
   رسي چيني و كفهاي جزئيات اتصال ديوار به ك نقشه •
   هاي جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف نقشه •
   هاي جزئيات اتصال ديوار به همكف  نقشه •

CC-A1 
CC-A2 
CC-A3 
CC-A4 
CC-A5 
CC-B01 

  هاي جزئيات اتصال به سقف و همكف  ـ نقشه5ـ1
  نقشه جزئيات اتصال ديوار به سقف و همكف •
   همكفنقشه جزئيات اتصال ديوار به سقف و •
   نقشه جزئيات اتصال ديوار به سقف •

CE-EA1 
CE-EA2 
CC-EA2 

  هاي جزئيات درزهاي ساختماني در ديوارهاي آجري ـ نقشه6ـ1
   نقشه جزئيات درز انبساط در بام •
   نقشه جزئيات درز انبساط در بام •
   نقشه جزئيات درز انبساط در بام •
    نقشه جزئيات درز كنترل ديوار •

EAC04 
EAC05 
EAC10 
CCV1 

  ها در ديوارهاي آجري هاي جزئيات كف پنجره ـ نقشه7ـ1
   نقشه جزئيات كف پنجره سنگي •
   نقشه جزئيات كف پنجره سنگي •
  نقشه جزئيات كف پنجره آجري •
   نقشه جزئيات كف پنجره آجري •
   نقشه جزئيات كف پنجره بتني •
 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •
 ات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزهنقشه جزئي •
         نقشه جزئيات كف پنجره و اتصال به سقف •

CCC11 
CCC10 
CCC12 
CCC13 
CCC07 
CCC05 
CCC09 
CC-EA1  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
لزلهز از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 فهرست نقشه هاي فصل دوم

  ها در ديوارهاي آجري  هاي جزئيات نعل درگاه ـ نقشه8ـ1
  نقشه جزئيات نعل درگاه در ديوارهاي آجري •
  نقشه جزئيات نعل درگاه در ديوارهاي آجري •
  نقشه جزئيات نعل درگاه در ديوارهاي آجري •
  نقشه جزئيات نعل درگاه در ديوارهاي آجري •

CCD08 
CCD06 
CCD04 
CCD02 

  هاي جزئيات اتصال قاب درها در ديوارهاي آجري ـ نقشه9ـ1

 جرينبي قاب فلزي در ديوار آنقشه جزئيات جا •
 نقشه جزئيات جانبي قاب فلزي در ديوار آجري •
  نقشه جزئيات اتصال قاب فلزي به ديوار •
 نقشه جزئيات اتصال قاب فلزي به نعل درگاه •

CCF7 
CCF5 
CCF2 
CCF3 

  هاي جزئيات براي نصب تجهيزات مكانيكي ـ نقشه10ـ1

   جزئيات كانال تأسيساتي در ديوار آجري نقشه •
    جزئيات بازشوي كولر گازي نقشه •
    نقشه جزئيات محل رادياتور •

CCH02 
CCQ1 
CCR2 

  ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي بلوك بتني2

  هاي جزئيات از مقاطع قائم ديوارها ـ نقشه1ـ2

 )نمايان(نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني بدون پوشش  •
 نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش سنگ •
  جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش آجرنمانقشه •
 نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش آجر •
 نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش اندود سيمان •

CD001 
CD002 
CD003 
CD018 
CD005  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و رهامعيا تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 ادامه فهرست نقشه هاي فصل دوم

  ئيات كالفبندي ديوارهاهاي جز ـ نقشه2ـ2

 نقشه جزئيات شناژ افقي فوالدي •
 نقشه جزئيات شناژ قائم بتني •
 نقشه جزئيات شناژ قائم فوالدي •

CDGL1 
CDM01 
CDMG1 

  هاي جزئيات اتصال ديوارها ـ نقشه3ـ2

 نقشه جزئيات اتصال ديوار •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار •

CD-CD02 
CD-CD01 

  هاي جانپناه و حفاظهاي جزئيات ديوار ـ نقشه4ـ2

 نقشه جزئيات اتصال جانپناه با در پوش بتني •
 نقشه جزئيات اتصال جانپناه با در پوش ورق گالوانيزه •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار جانپناه به سقف •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار حفاظ با در پوش سراميك •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار جانپناه به بام •

EAI08 
EAI03 
EAI07 
BI10 

EAI06 
  اتصال ديوار به كرسي چيني و كفهاي جزئيات  ـ نقشه5ـ2

 نقشه جزئيات اتصال ديوار به همكف با ازاره بتني •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به همكف با ازاره بتني •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به همكف با ازاره سنگي •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به همكف با قرنيز چوبي •
 ات اتصال ديوار به همكف با عايق رطوبتينقشه جزئي •

CD-A01 
CD-A02 
CD-A04 
CDA02 
CD-B01 

  هاي جزئيات درزهاي ساختماني در ديوارها ـ نقشه6ـ2
 نقشه جزئيات درز انبساط دربام •
 نقشه جزئيات درز انبساط دربام •
 نقشه جزئيات درز كنترل ديوار •

EAC11 
EAC09 
CDV01 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت انسازم  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ونري ماس( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 ادامه فهرست نقشه هاي فصل دوم

  هاي جزئيات كف پنجره ـ نقشه7ـ2

 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •
 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •
 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش بتن •
 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش سنگ •

CDC2 
CDC3 
CDC4 
CDC1 

  ـ  نقشه هاي جزئيات نعل درگاه8ـ2

 نقشه جزئيات نعل درگاه بلوك بتني •
 نقشه جزئيات نعل درگاه فوالدي •
 نقشه جزئيات نعل درگاه بتني با سايبان •
 نقشه جزئيات نعل درگاه بتني با سايبان •

CDDA1 
CDD3 
CDN2 
CDN1 

  هاي جزئيات اتصال قاب درها ـ نقشه9ـ2

 لزي درنقشه جزئيات جانبي قاب ف •
 نقشه جزئيات اتصال به نعل درگاه •

CDF01 
CDD01 

  ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي سنگي3
  هاي جزئيات از مقاطع قائم ديوار ـ نقشه1ـ3

 )نمايان(نقشه جزئيات ديوار سنگي بدون پوشش  •
 نقشه جزئيات ديوار سنگي با پوشش كاشي يا سراميك •
 نقشه جزئيات ديوار سنگي حايل زيرزمين •
 شه جزئيات ديوار سنگي تركيبي با آجرنق •

CB001 
CB004 
CB008 
CH001 

  هاي جزئيات كالفبندي ـ نقشه2ـ3
 نقشه جزئيات شناژ افقي فوالدي •
 نقشه جزئيات شناژ افقي بتني •
 نقشه جزئيات شناژ قائم فوالدي •
 نقشه جزئيات شناژ قائم بتني •

CBL3 
CBL2 
CBM2 
CBM1  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و ديريتم سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
  )ماسونري( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه

 
 ادامه فهرست نقشه هاي فصل دوم

  هاي جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف ـ نقشه3ـ3
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف داخل •

CB-A01 
CB-A02 
CBA02 

  ي جزئيات كف پنجرهها ـ نقشه4ـ3

 نقشه جزئيات كف پنجره سنگي •
 نقشه جزئيات كف پنجره بتني •
 نقشه جزئيات كف پنجره با ورق گالوانيزه •
 نقشه جزئيات جانبي پنجره •
 نقشه جزئيات جانبي در •

CBC01 
CBC05 
CBC07 
CBC02 
CBF1 

  ها هاي جزئيات نعل درگاه ـ نقشه5ـ3
 نقشه جزئيات نعل درگاه فوالدي •
 زئيات نعل درگاه بتنينقشه ج •
 نقشه جزئيات نعل درگاه بتني •

CBD03 
CBD01 
CBN2 

  ـ نقشه جزئيات براي نصب تجهيزات مكانيكي6ـ3
 نقشه جزئيات بازشوي كولر گازي •
 نقشه جزئيات بازشوي كولر گازي •
 نقشه جزئيات اتصال ناودان به ديوار •

CBQ1 
CBQ2 
CH01 

  ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي دو جداره4

  هاي جزئيات و اتصاالت ساختاري  ـ نقشه1ـ4
 نقشه جزئيات ديوار دوجداره آجري •
 نقشه جزئيات ديوار دوجداره تركيبي •
 نقشه جزئيات اتصال ديوارها با شناژ قائم •
 نقشه جزئيات شناژ افقي •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار با سقف •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار با كف •

CCC2 
CCH1 

CCC-CCC1 
CCCL1 

CCC-EA1 
CCC-B1  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  راي ساختمانهاي جزئيات تيپ ب نقشه  

 
 ادامه فهرست نقشه هاي فصل دوم

  هاي جزئيات و اتصاالت نازك كاري ـ نقشه2ـ4

  جزئيات كف پنجره بتني نقشه •
 نقشه جزئيات كف پنجره بتني •
 نقشه جزئيات كف پنجره آجري •
 نقشه جزئيات جانبي پنجره •
 انبي پنجرهنقشه جزئيات ج •
 نقشه جزئيات نعل درگاه بتني •
 نقشه جزئيات نعل درگاه بتني •
 نقشه جزئيات جانبي چارچوب در •

CCCC1 
CCHC1 
CCCC2 
CCCE2 
CCCE3 
CCCD3 
CCHN1 
CCCF1  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي ذيريپ خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي آجري1
 طع قائم ديوارهاي آجريهاي جزئيات از مقا ـ نقشه1ـ1
 

هاي جزئيات اين نوع ديوارها در چهار نوع با آجر چيني ساده و متداول به صورت كله و راسته ترسيم و  نقشه
ل و بست به علت وجود هاي مختلف آجر چيني، نحوه قف ش روشدر اين مجموعه از نماي. ارائه شده است

ونه انتخاب و جزئيات آنها همراه با انواع بندكشي براي نماسازي بطور نم. مستندات كافي، صرف نظر شده است
 .ديوارهاي آجر نمايان ارائه شده است

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش كاشي يا سراميك 
o نقشه جزئيات ديوار آجري بدون پوشش 
o نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش اندود سيمان 
o  با پوشش كاشي يا سراميكنقشه جزئيات ديوار آجري 
o نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش سنگ 
o نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش اندود گچ 
o نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش آجر نما 
o نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش كاشي يا سراميك 
o نقشه جزئيات ديوار آجري با پوشش اندود سيمان 
o ري نماياننقشه جزئيات بندكشي ديوارهاي آج 

CC010 
CC016 
CC006 
CC007 
CC017 
CC001 
CC020 
CC027 
CC024 
CCP1 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 هاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيار
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 هاي جزئيات كالفبندي ديوارهاي آجري ـ نقشه2ـ1
هاي  ر اين بخش نقشهد. شود كالفبندي ديوارهاي آجري اقدامي است ضروري كه ترجيحاً از بتن توصيه مي

هاي مختلف، به اضافه كالفبندي افقي و  ها و در طول ديوار براي ضخامت جزئيات كالفبندي قائم در گوشه
 .نحوه تركيب آن با نماهاي مختلف ديوار آجري ارائه شده است

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o نقشه جزئيات شناژ بتني قائم 
o نقشه جزئيات شناژ بتني قائم 
o ات شناژ بتني قائمنقشه جزئي 
o نقشه جزئيات شناژ بتني افقي 

CCM1 
CCM3 
CCN4 
CCL1 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 جرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و ا
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 هاي جزئيات ديوارهاي جانپناه و حفاظ آجري ـ نقشه3ـ1
 

در . باشد ها مي سطحها و اختالف  ها، ايوان كاربرد ديوارهاي جانپناه و حفاظ به منظور ايمني در لبه بام
هاي جزئيات ديوار جانپناه و حفاظ، نحوه اتصاالت آن با بام، كف و سقف به صورت ساده و  اين بخش، نقشه

 .تركيبي، با عايق و بدون عايق رطوبتي ارائه شده است
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
o نقشه جزئيات ديوار جانپناه با درپوش فلزي 
o نقشه جزئيات اتصال به بام  
o شه جزئيات اتصال به بامنق  
o نقشه جزئيات ديوار حفاظ با در پوش سنگ   
o نقشه جزئيات ديوار حفاظ با ريل چوبي  
o نقشه جزئيات ديوار حفاظ با ريل فلزي  

EA102 
EA102 
EA104 
BI01 
BI05 
BI04 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني مورا دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 
 

 صال ديوار آجري به كرسي چيني و كفهاي جزئيات ات ـ نقشه4ـ1
 

اختالف . اتصال ديوار به كرسي چيني و كف به ويژه در ديوارهاي ما بين از حساسيت زيادي برخوردار است
اتصال . ها، نحوه عايق كاري، حفاظت پاي ديوار با سنگ ازاره، از عوامل تعيين كننده اين جزئيات است سطح

دهد كه اغلب در   نحوه جداسازي فضاهاي تر از خشك را نمايش ميدر فضاهاي داخلي با عايق رطوبتي،
 .شود هاي بهداشتي مطرح مي سرويس

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o هاي جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف نقشه   
o هاي جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف نقشه   
o هاي جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف نقشه   
o هاي جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف نقشه   
o هاي جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف نقشه   
o هاي جزئيات اتصال ديوار به همكف  نقشه   

CC-A1 
CC-A2 
CC-A3 
CC-A4 
CC-A5 
CC-B01 

o  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 يات اتصال به سقف و همكفهاي جزئ ـ نقشه5ـ1
 

اتصال ديوار آجري با سازه بنايي به سقف و همكف در كاربري مسكوني اغلب در حد فاصل زير زمين و طبقه 
در اين اتصال سنگ ازاره در فضاي خارج و سنگ . شود اين اتصال از طريق شناژ افقي اجرا مي. همكف قرار دارد

 .گيرد قرنيز در فضاي داخل قرار مي
ورق  از خوببندي با كيفيت  شود كه قالب اتصال ديوار آجري به سقف در سازه بنايي از طريق شناژ انجام مي

 .اي مناسبي از بتن بدون پوشش و نمايان را هماهنگ با نماي ديوار بنايي ايجاد خواهد كردنم، فلزي
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
o نقشه جزئيات اتصال ديوار به سقف و همكف  
o  جزئيات اتصال ديوار به سقف و همكفنقشه  
o نقشه جزئيات اتصال ديوار به سقف   

CE-EA1 
CE-EA2 
CC-EA2 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 ات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقرر
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 
 

 هاي جزئيات درزهاي ساختماني در ديوارهاي آجري ـ نقشه6ـ1
 

باشد كه معموالً بين دو واحد  ساط در بام ميجزئيات درزهاي ساختماني در اين بخش، اول شامل درز انب
شود، دوم درز كنترل كه در ديوارهاي آجري با طول زياد است كه مطابق جزئيات ارائه  ساختماني مطرح مي

 .شود شده اجرا مي
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
o نقشه جزئيات درز انبساط در بام   
o نقشه جزئيات درز انبساط در بام   
o انبساط در بامنقشه جزئيات درز    
o نقشه جزئيات درز كنترل ديوار    

EAC04 
EAC05 
EAC10 
CCV1 

 
 
 











119 

 

ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 راحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي ط
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 
 

 ها در ديوارهاي آجري هاي جزئيات كف پنجره ـ نقشه7ـ1
 

هاي   پنجره را در عمقكف پنجره روي ديوارهاي با سازه بنايي اغلب داراي عرض زياد است كه استقرار
ها در اين نوع سازه اغلب از  پنجره پوشش كف. كند پذير مي مختلف از نما، بر حسب شرايط اقليمي امكان

. شود مصالحي مانند سنگ، آجر، بتن و ورق گالوانيزه بر حسب شرايط اقليمي و نماي ساختمان انتخاب مي
 .اه با عايق رطوبتي و يكپارچه با عايق بام اجرا شودشود همر هاي رو به بام يا ايوان توصيه مي كف پنجره

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o نقشه جزئيات كف پنجره سنگي   
o نقشه جزئيات كف پنجره سنگي   
o نقشه جزئيات كف پنجره آجري  
o نقشه جزئيات كف پنجره آجري   
o نقشه جزئيات كف پنجره بتني   
o نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه 
o نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه 
o نقشه جزئيات كف پنجره و اتصال به سقف         

CCC11 
CCC10 
CCC12 
CCC13 
CCC07 
CCC05 
CCC09 
CC-EA1 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر شكاه و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 
 

 ها در ديوارهاي آجري هاي جزئيات نعل درگاه ـ نقشه8ـ1
 

هاي متفاوت  هاي مختلف ديوار و با نماسازي ها در اين بخش همه از پروفيل تير آهن در ضخامت نعل درگاه
در طراحي جزئيات نعل درگاه باز شوهاي پنجره، توجه ويژه به دفع آب روي نما كه به . انتخاب شده است

كه نماسازي ) ز شوي پنجرهفصل مشترك ديوار با با(در باالي پنجره . سمت پنجره جريان دارد، شده است
اي مناسب و  كند، سعي شده است با ارائه جزئيات ويژه و دقيق، نحوه نگهداري پوسته به گونه خاتمه پيدا مي
 .مقاوم ارائه شود

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o نقشه جزئيات نعل درگاه در ديوارهاي آجري  
o نقشه جزئيات نعل درگاه در ديوارهاي آجري  
o عل درگاه در ديوارهاي آجرينقشه جزئيات ن  
o نقشه جزئيات نعل درگاه در ديوارهاي آجري  

CCD08 
CCD06 
CCD04 
CCD02 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

رديواجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 
 

 هاي جزئيات اتصال قاب درها در ديوارهاي آجري ـ نقشه9ـ1
 

قاب يا .  قاب در زير نعل درگاه ارائه شده استهاي اين بخش جزئيات جانبي درها و جزئيات در نقشه
در . ها آمده، انتخاب شده است  هاي مختلف كه در نقشه چارچوب در از ورق فوالدي خم داده شده به شكل

اتصال قاب درها سعي شده است جزئيات نصب به ديوار، جزئيات فصل مشترك ديوار با قاب و نحوه تركيب 
ها نمايش داده شده است، پر كردن داخل قاب در  همانگونه كه در نقشه.  گيردبا نماسازي ديوار مد نظر قرار

 .شود طرفين، باال و پايين از مالت ها سيماني قوياً توصيه مي
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
o نقشه جزئيات جانبي قاب فلزي در ديوار آجري 
o نقشه جزئيات جانبي قاب فلزي در ديوار آجري 
o  فلزي به ديوارنقشه جزئيات اتصال قاب  
o نقشه جزئيات اتصال قاب فلزي به نعل درگاه 

CCF7 
CCF5 
CCF2 
CCF3  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي 
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 هاي جزئيات براي نصب تجهيزات مكانيكي ـ نقشه10ـ1
 

يا هواكشي، عالوه بر هاي تأسيساتي  هاي داخل ديوار براي عبور لوله در نقشه جزئيات مربوط به كانال
اي كه ترك خوردگي و نا هماهنگي در نما مشاهده  هاي ابعادي، نحوه نازك كاري روي ديوار به گونه محدوديت

هاي ديگر به بازشو در ديوارهاي آجري براي نصب كولر گازي و محل رادياتور در  نقشه. نشود، ارائه شده است
 .ها اختصاص داده شده است زير پنجره

 
 :اي اين بخش شامله نقشه

o جزئيات كانال تأسيساتي در ديوار آجري نقشه   
o جزئيات بازشوي كولر گازي نقشه    
o نقشه جزئيات محل رادياتور    

CCH02 
CCQ1 
CCR2 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي بلوك بتني2
  از مقاطع قائم ديوارهاي بلوك بتنيهاي جزئيات ـ نقشه1ـ2
 

. هاي جزئيات اين نوع ديوار در يك اندازه ثابت با بلوك چيني ساده و متداول ترسيم و ارائه شده است نقشه
هاي مختلف بلوك چيني، نحوه قفل و بست و مالت گذاري به علت وجود  در اين مجموع از نمايش روش

زي بطور نمونه انتخاب و جزئيات آنها همراه با انواع بندكشي نماسا. مستندات كافي، صرف نظر شده است
 .هاي سيماني نما، ارائه شده است ديوارهاي بلوك بتني نمايان و همچنين انواع بافت

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o  نمايان(نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني بدون پوشش( 
o نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش سنگ 
o ديوار بلوك بتني با پوشش آجرنمانقشه جزئيات  
o نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش آجر 
o نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش اندود سيمان 

CD001 
CD002 
CD003 
CD018 
CD005 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و ارهامعي تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 
 ك بتنيهاي جزئيات كالفبندي ديوارهاي بلو ـ نقشه2ـ2
 

در اين بخش . شود آهن استفاده مي كالفبندي ديوارهاي بلوك بتني اقدامي است ضروري كه از بتن مسلح يا تير
نقشه جزئيات كالفبندي افقي از پروفيل تيرآهن در طول ديوار با زيرسازي مربوط، به اضافه كالفبندي قائم از 

 . ارائه شده استآهن و نحوه استقرار و تركيب با ديوار بتن مسلح و تير
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
o نقشه جزئيات شناژ افقي فوالدي 
o نقشه جزئيات شناژ قائم بتني 
o نقشه جزئيات شناژ قائم فوالدي 

CDGL1 
CDM01 
CDMG1 

 









152 

 

ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر شكاه و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 
 هاي بلوك بتني هاي جزئيات اتصال ديوار ـ نقشه3ـ2
 

اي كه كامالً داخل مالت بلوك  هاي فوالدي يا تورسيمي بگونه ل ديوارهاي بلوك بتني از طريق بستاتصا
هاي بتني بايد توپر  هاي فوالدي يا تور سيمي بلوك در محل بست. شود چيني قرار گيرد، مطابق شكل انجام مي

اي كه درزها  ها به گونه  محل بلوكها با توجه به تغيير اين اتصال در همه رديف. از مالت ماسه سيمان كار شود
 .گيرد روي هم قرار نگيرند، انجام مي

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o نقشه جزئيات اتصال ديوار 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار 

CD-CD02 
CD-CD01 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و عيارهام تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 فاظ بلوك بتنيهاي جزئيات ديوارهاي جانپناه و ح ـ نقشه4ـ2
 

در اين بخش، . باشد ها مي ها و اختالف سطح ها، ايوان كاربرد ديوارهاي جانپناه و حفاظ به منظور ايمني در لبه بام
، نحوه اتصاالت آن با بام، كف و سقف به صورت ساده و تركيبي، با  هاي جزئيات ديوار جانپناه و حفاظ نقشه

 .تعايق و بدون عايق رطوبتي ارائه شده اس
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

o نقشه جزئيات اتصال جانپناه با در پوش بتني 
o نقشه جزئيات اتصال جانپناه با در پوش ورق گالوانيزه 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار جانپناه به سقف 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار حفاظ با در پوش سراميك 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار جانپناه به بام 

EAI08 
EAI03 
EAI07 
BI10 

EAI06  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  ت تيپ براي ساختمانهاي جزئيا نقشه  

 
 

 
 هاي جزئيات اتصال ديوار بلوك بتني به كرسي چيني و كف ـ نقشه5ـ2
 

اختالف . اتصال ديوار به كرسي چيني و كف بويژه در ديوارهاي مابين از حساسيت زيادي برخوردار است
اتصال در . اظت پاي ديوار با سنگ ازاره، از عوامل تعيين كننده اين جزئيات استها، نحوه عايق كاري، حف سطح

دهد كه اغلب در  فضاهاي داخلي با عايق رطوبتي، نحوه جداسازي فضاهاي تر از خشك را نمايش مي
 .شود هاي بهداشتي مطرح مي سرويس

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o  بتنينقشه جزئيات اتصال ديوار به همكف با ازاره 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار به همكف با ازاره بتني 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار به همكف با ازاره سنگي 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار به همكف با قرنيز چوبي 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار به همكف با عايق رطوبتي 

CD-A01 
CD-A02 
CD-A04 
CDA02 
CD-B01 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت زمانسا  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)اسونري م( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 
 

 هاي جزئيات درزهاي ساختماني در ديوارهاي بلوك بتني ـ نقشه6ـ2
دربام است كه معموالً بين دو واحد » درزهاي انبساط«جزئيات درزهاي ساختماني در اين بخش، شامل 

مطابق جزئيات ارائه كه در ديوارهاي بلوك بتني با طول زياد، » درزهاي كنترل«شوند، و  ساختماني اجرا مي
 .شود شده، اجرا مي

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o نقشه جزئيات درز انبساط دربام 
o نقشه جزئيات درز انبساط دربام 
o نقشه جزئيات درز كنترل ديوار 

EAC11 
EAC09 
CDV01 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، يفن امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 ها در ديوارهاي بلوك بتني هاي جزئيات كف پنجره ـ نقشه7ـ2
 

هاي  كف پنجره روي ديوارهاي بلوك بتني اغلب داراي عرض زياد است كه استقرار پنجره را در عمق
ها در اين نوع سازه از  پوشش كف پنجره. كند پذير مي مختلف از نما بر حسب شرايط اقليمي امكان

 .شود مي و نماي ساختمان انتخاب ميمصالحي مانند سنگ، بتن و ورق گالوانيزه بر حسب شرايط اقلي
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
o نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه 
o نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه 
o نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش بتن 
o نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش سنگ 

CDC2 
CDC3 
CDC4 
CDC1  
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نايرا اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري  ( هاي مسكوني با سازه بنايي هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 
 ها در ديوارهاي بلوك بتني اهگهاي جزئيات نعل در  نقشه-8 -2
 

شكل پر شده از بتن » U«هاي  هاي فوالدي، تير بتني يا از بلوك هاي در اين بخش از پروفيل نعل درگاه
دفع آب روي نما كه به سمت در طراحي جزئيات نعل درگاه بازشوهاي پنجره، توجه ويژه به . اند انتخاب شده

جزئيات . هاي مختلفي براي آن پيشنهاد گرديده است اي كه در نقشه روش پنجره جريان دارد، شده به گونه
بيني شده  باالي پنجره عالوه بر دفع آب بر حسب شرايط اقليمي و تنوع طراحي با سايبان و بدون سايبان پيش

 . نقشه جزئيات ارائه شده استكه همراه با نعل درگاه بتني يا فوالدي در
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
o نقشه جزئيات نعل درگاه بلوك بتني 
o نقشه جزئيات نعل درگاه فوالدي 
o نقشه جزئيات نعل درگاه بتني با سايبان 
o نقشه جزئيات نعل درگاه بتني با سايبان 

CDDA1 
CDD3 
CDN2 
CDN1  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي امهبرن و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 هاي جزئيات اتصال قاب درها در ديوارهاي بلوك بتني  ـ نقشه9ـ2
 

جنس چارچوب . هاي اين بخش جزئيات جانبي درها و جزئيات قاب در زير نعل درگاه ارائه شده است در نقشه
شده در اتصال قاب درها سعي . باشد هاي حاضر همه از ورق فوالدي خم داده شده مي درها در مجموعه نقشه

است جزئيات نصب به ديوار، جزئيات فصل مشترك ديوار با قاب و نحوه تركيب با نماسازي ديوار مد نظر قرار 
هاي  هانمايش داده شده است، پر كردن داخل قاب در طرفين، باال و پائين از مالت همانگونه كه در نقشه. گيرد

 .شود سيماني قوياً توصيه مي
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
o جزئيات جانبي قاب فلزي درنقشه  
o نقشه جزئيات اتصال به نعل درگاه 
o نقشه جزئيات اتصال به نعل درگاه 

 

CDF01 
CDD01 

 
 

 
 









185 

 

ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديواراالت جزئيات و اتص  

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي سنگي3
 هاي جزئيات از مقاطع قائم ديوارهاي سنگي ـ نقشه1ـ3
 

هاي نيمه قواره و  خش جزئيات ديوارهاي سنگي با روش سنگ چيني ساده و متداول و با سنگدر اين ب
هاي مختلف سنگ چيني، نحوه  در اين مجموعه از نمايش روش. رديف شده، ترسيم و به نقشه آمده است

 نما سازي، تركيب و عملكرد و ديوارهاي. قفل و بست به علت وجود مستندات كافي، صرف نظر شده است
 .ها ارائه شده است  سنگي به طور نمونه انتخاب و جزئيات آنها در نقشه

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o  نمايان(نقشه جزئيات ديوار سنگي بدون پوشش( 
o نقشه جزئيات ديوار سنگي با پوشش كاشي يا سراميك 
o نقشه جزئيات ديوار سنگي حايل زيرزمين 
o نقشه جزئيات ديوار سنگي تركيبي با آجر 

CB001 
CB004 
CB008 
CH001 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  جزئيات تيپ براي ساختمانهاي  نقشه  

 
 

 هاي جزئيات كالفبندي ديوارهاي سنگي ـ نقشه2ـ3
 

در اين . شود كالفبندي ديوارهاي سنگي اقدامي است ضروري كه از بتن مسلح يا پروفيل آهن استفاده مي
روفيل آهن و نحوه اتصال آن به ديوار همچنين نقشه جزئيات هاي جزئيات كالفبندي افقي از پ بخش نقشه

هاي جزئيات كالفبندي قائم از پروفيل آهن و بتن مسلح نيز  نقشه. شناژ افقي از بتن مسلح ارائه شده است
 .همراه با نحوه اتصال به ديوار در اين مجموعه گنجانده شده است

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o  فوالدينقشه جزئيات شناژ افقي 
o نقشه جزئيات شناژ افقي بتني 
o نقشه جزئيات شناژ قائم فوالدي 
o نقشه جزئيات شناژ قائم بتني 

CBL3 
CBL2 
CBM2 
CBM1 

 
 











195 

 

ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارات و اتصاالت جزئي  

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 
 هاي جزئيات اتصال ديوارسنگي به كرسي چيني و كف ـ نقشه3ـ3
  

اختالف .  كف به ويژه در ديوارهاي ما بين از حساسيت زيادي بر خوردار استاتصال ديوار به كرسي چيني و
اتصال . ها، نحوه عايق كاري، حفاظت پاي ديوار با سنگ ازاره ، از عوامل تعيين كننده اين جزئيات است سطح

طور ديوار سنگي با كف در فضاهاي داخلي با توجه به نازك كاري و نوع قرنيز جزئيات متنوعي دارد كه ب
 .شود نمونه قرنيز چوبي از بين آنها انتخاب و ارائه مي

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف داخل 

CB-A01 
CB-A02 
CBA02 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و ديريتم سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
  )ماسونري( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه

 
 
 

 هاي جزئيات كف پنجره در ديوارهاي سنگي ـ نقشه4ـ3
 

هاي مختلف از نماي  كف پنجره روي ديوارهاي سنگي داراي عرض زياد است كه استقرار پنجره را در عمق
 ها در اين نوع ديوار اغلب از مصالحي پوشش كف پنجره. كند خارجي بر حسب شرايط اقليمي امكان پذير مي

در ديوارهاي سنگي . شود مانند سنگ، بتن و ورق گالوانيزه بر حسب شرايط اقليمي و نماي ساختمان انتخاب مي
شود، ابتدا چارچوبي از پروفيل قوطي مطابق نقشه داخل بازشوي ديوار كار گذاشته شود و پس از  توصيه مي

 .پايان عمليات سفت كاري پنجره داخل آن نصب شود
 

 : شاملهاي اين بخش نقشه
o نقشه جزئيات كف پنجره سنگي 
o نقشه جزئيات كف پنجره بتني 
o نقشه جزئيات كف پنجره با ورق گالوانيزه 
o نقشه جزئيات جانبي پنجره 
o نقشه جزئيات جانبي در 

CBC01 
CBC05 
CBC07 
CBC02 
CBF1 

o  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني مورا دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 
 ها و نصب درها در ديوارهاي سنگي ل درگاههاي جزئيات نع ـ نقشه5ـ3
 

. هاي فوالدي و تير بتن مسلح اختصاص داده شده است هاي نعل درگاه در اين بخش به پروفيل موضوع نقشه
در طراحي جزئيات نعل درگاه باز شوهاي پنجره، توجه ويژه به دفع آب روي نما كه به سمت پنجره جريان دارد، 

 .ت آن نمايش داده شده استها جزئيا شده  كه در نقشه
 

جزئيات باالي پنجره عالوه بر دفع آب، بر حسب شرايط اقليمي و تنوع طراحي با سايبان و بدون سايبان 
 .بيني شده كه يكپارچه با تير بتني نعل درگاه در نقشه نمايش داده شده است پيش

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o نقشه جزئيات نعل درگاه فوالدي 
o ت نعل درگاه بتنينقشه جزئيا 
o نقشه جزئيات نعل درگاه بتني 

CBD03 
CBD01 
CBN2  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي 
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 
 

 هاي جزئيات براي نصب تجهيزات مكانيكي در ديوارهاي سنگي ـ نقشه6ـ3
 

ر گازي و همچنين  نحوه جاسازي و نصب كول هاي جزئيات مربوط به نصب تجهيزات مكانيكي، در نقشه
بازشوي كولر گازي در ديوار از نظر هوابندي، . هاي خارجي روي ديوار نمايش داده شده است نصب ناودان

جزئيات ارائه شده اگر چه پرهزينه و پيچيده است، ولي . بندي، ايمني و استحكام اهميت بسيار دارد آب
 .باشد جوابگوي نيازهاي فوق مي

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

o قشه جزئيات بازشوي كولر گازين 
o نقشه جزئيات بازشوي كولر گازي 
o نقشه جزئيات اتصال ناودان به ديوار 

CBQ1 
CBQ2 
CH01 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارتصاالت جزئيات و ا  

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي دو جداره4
 هاي جزئيات و اتصاالت ساختاري ـ نقشه1ـ4
 

داره، از دو ديوار آجري يا تركيبي از ديوار آجري و بلوك بتني به ترتيبي كه فضاي خالي و ديوارهاي دو ج
تزريق يا . پيوسته بين آنها امكان تهويه و تخليه آب را داشته باشد بسيار مناسب مناطق رطوبي و پر باران است

 موجب كاهش بيشتر تبادل پر كردن فضاي بين دو جدار از مواد عايق حرارتي مانند پلي استارين و مشابه
حرارتي و امواج صوتي، در نتيجه افزايش كيفيت ديوار با حذف جزئيات پر هزينه براي تهويه و تخليه آب 

 .شود مي

هاي افقي و قائم استحكام الزم را  ديوارهاي دوجداره مشابه ساير ديوارهاي باسازه بنايي بايد با كالفبندي
اتصال سقف به . شود هاي مهاري مطابق شكل انجام مي  به شناژ با شاخكاتصال اين نوع ديوارها. تأمين كند

اي باشد كه فضاي خالي بين دو جدار مسدود نشود و امكان تهويه و تخليه آب فراهم  ديوار دو جداره بايد بگونه
ايق كاري اتصال ديوار دوجداره با همكف در سمت خارج بايد امكان رفع آب بين دو جدار را با توجه به ع. باشد

 .از باالي سنگ ازاره فراهم نمايد
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
o نقشه جزئيات ديوار دوجداره آجري 
o نقشه جزئيات ديوار دوجداره تركيبي 
o نقشه جزئيات اتصال ديوارها با شناژ قائم 
o نقشه جزئيات شناژ افقي 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار با سقف 
o نقشه جزئيات اتصال ديوار با كف 

CCC2 
CCH1 

CCC-CCC1 
CCCL1 

CCC-EA1 
CCC-B1 
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3لد ج  
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 هاي جزئيات و اتصاالت نازك كاري ـ نقشه2ـ4

گونه منفذي از فضاي خالي بين دو  باز شوي پنجره در ديوارهاي دو جداره بايد به ترتيبي انجام گيرد كه هيچ
» U«ديوار به صورت ، مضافاً دور تا دور باز شو از نظر استحكام بايد تقويت و يكپارچه وجداره به بازشو نباشد

در اين دو .  ديوارهاي دو جداره ترجيحاً پنجره بايد در وسط باز شو و كف پنجره قرار گيرددر. شكل كار كند
خوردار باشدو كامالً مقاوم و شود، پنجره از كيفيت بسيار بااليي از نظر تبادل حرارت بر نوع ديوارها توصيه مي

هاي ارائه شده از بتن مسلح و آجر نما است كه  مصالح كف پنجره در نقشه. مانع نفوذ، آب، رطوبت و صدا باشد
 .هماهنگي الزم را با اين گونه سازه را دارد

. ه، باشدجزئيات جانبي پنجره نيز مشابه جزئيات كف پنجره بايد داراي اتصال مقاوم و كامالً هوابندي شد
» L« يا  »U«ديوارهاي دو جداره آجري يا تركيبي در هر صورت بايد در محل اتصال به پنجره به صورت 

نعل درگاه پنجره يا درها . آجر چيني شود تا اليه خالي بين دو جداره كامالً مسدود و استحكام الزم تامين شود
امكان تخليه اب داخل دو جداره در باالي نعل درگاه در ديوار دو جداره، عالوه بر تامين مقاومت و زيبايي نما 

از اين رو در طراحي بايد توجه كامل به اين مسئله . ها نمايش داده شده، داشته باشد را به ترتيبي كه در نقشه
برگشت آجر چيني ديوار و يكپارچه شدن حاشيه . ها انجام شود اتصال چارچوب درها نيز بايد مشابه پنجره. شود

 :هاي اين بخش شامل نقشه.  امكان تخليه آب از باالي نعل درگاه فراهم باشدبازشو و
o جزئيات كف پنجره بتني نقشه  
o نقشه جزئيات كف پنجره بتني 
o نقشه جزئيات كف پنجره آجري 
o نقشه جزئيات جانبي پنجره 
o نقشه جزئيات جانبي پنجره 
o نقشه جزئيات نعل درگاه بتني 
o نقشه جزئيات نعل درگاه بتني 
o  جزئيات جانبي چارچوب درنقشه 

CCCC1 
CCHC1 
CCCC2 
CCCE2 
CCCE3 
CCCD3 
CCHN1 
CCCF1 

o  



















 سومل ــــفص
 
 
 

  سقف يا بامجزئيات و اتصاالت
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

  سقف يا بامجزئيات و اتصاالت 

سوم       :فصل

 ارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معي
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 

 
براي كاربري مسكوني، موضوع ) ماسونري(هاي بنايي  هاي جزئيات و اتصاالت سقف و بام در سازه نقشه

باشد، به شرح   مختلف كه هر يك داراي زير مجموعه خاص خود مياين فصل در سه نوع ساختار
هاي بنايي،  بايد توجه داشت كه ساختار سقف در هر حالتي، حتي در سازه. هاي پيوست ارائه شده است نقشه

اي از تيرهاي فرعي و اصلي به هم پيوسته است كه بايد  ساختاري اسكلتي است، يعني سقف داراي شبكه
از اين رو، بجز سقف طاق ضربي به علت . وان صفحه سقف يكپارچه و صلب عمل كنددر مجموع به عن

در هر يك از . هاي اسكلتي نيز مورد استفاده دارند سنگيني وزن سقف و مصرف زياد آهن بقيه در سازه
ها نمايش  هاي زير و رو با مصالح مختلف در نقشه ساختارهاي سقف ابتدا جزئيات بدنه اصلي سپس پوشش

هاي كاذب، نورگيرهاي سقفي،  در مرحله بعد نحوه اتصاالت، درزهاي انبساط، سقف. ه شده استداد
هاي جزئيات ارائه شده  هاي در وجزئيات مربوط به تأسيسات و نصب تجهيزات مكانيكي طي نقشه آستانه
 .است

 
 :باشد هاي بنايي به شرح زير مي سه نوع ساختار انتخاب شده براي سقف در سازه

 هاي طاق ضربي ت سقفجزئيا •

 هاي تيرچه و بلوك جزئيات سقف •

 هاي سبك فوالدي جزئيات سقف •
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

  سقف يا بامجزئيات و اتصاالت 

سوم       :فصل

 احي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي طر
 

1/3جلد   
)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
 فهرست نقشه هاي فصل سوم

  هاي طاق ضربي هاي جزئيات سقف ـ نقشه1

 نقشه جزئيات اجرا و اتصاالت سقف طاق ضربي •
  رطوبتي و پوشش موزاييكنقشه جزئيات سقف با عايق •
 نقشه جزئيات سقف با عاي رطوبتي و پوشش سراميك •
 نقشه جزئيات سقف با عاي رطوبتي و پوشش آسفالت •
 نقشه جزئيات سقف بدون عايق رطوبتي و پوشش سنگ •
 نقشه جزئيات سقف بدون عايق رطوبتي و پوشش چوب •
 عايق رطوبتي و پوشش موزاييك نقشه جزئيات سقف بدون •
 هاي آزبست ات سقف شيبدار با پوشش ورقنقشه جزئي •
 هاي آردواز نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق •
 نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش شيرواني •

EAJ01 
EA032 
EA054 
EA033 
EA024 
EA025 
EA027 
EB022 
EB021 
EB018 

  هاي تيرچه و بلوك هاي جزئيات سقف ـ نقشه2

  پوشش آسفالتنقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و •
 نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش موزاييك •
 نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش سراميك •
 موزاييك نقشه جزئيات سقف بدون عايق رطوبتي با پوشش •
 نقشه جزئيات سقف بدون عايق رطوبتي با پوشش چوب •
 نقشه جزئيات سقف بدون عايق رطوبتي با پوشش سنگ •
 هاي آردواز قف شيبدار با پوشش ورقنقشه جزئيات س •
 نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش شيرواني •
 هاي آزبست نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق •
 نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش چوب در زير سقف •

EA022 
EA021 
EA050 
EA016 
EA014 
EA013 
EB004 
EB001 
EB005 
EB006  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و يريتمد سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

  سقف يا بامجزئيات و اتصاالت 

سوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   

)سونري ما( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  
 
 

 ادامه فهرست نقشه هاي فصل سوم

  دار تيرچه و بلوك هاي شيب هاي جزئيات و اتصاالت سقف ـ نقشه3
 هاي آردواز نقشه جزئيات اتصال به ديوار با پوشش ورق •
 نقشه جزئيات اتصال به ديوار با پوشش شيرواني •
 نقشه جزئيات درز انبساط با پوشش شيرواني •
 هاي آردواز ئيات درز انبساط با پوشش ورقنقشه جز •
 هاي آردواز نقشه جزئيات نورگير سقفي با پوشش ورق •

EB-CC03 
EB-CC02 
EBC05 
EBC04 
EBK02 

  هاي شيبدار فوالدي هاي جزئيات سقف ـ نقشه4

 هاي آردواز نقشه جزئيات سقف با پوشش ورق •
 هاي آردواز نقشه جزئيات تيره سقف با پوشش ورق •
 هاي آردواز ات آبروي سقف با پوشش ورقنقشه جزئي •
 آردواز هاي ورق آمدگي سقف با پوشش نقشه جزئيات پيش •
 نقشه جزئيات سقف با پوشش شيرواني •
 نقشه جزئيات تيره سقف با پوشش شيرواني •
 نقشه جزئيات آبروي سقف با پوشش شيرواني •
 نقشه جزئيات اتصال سقف به ديوار با پوشش شيرواني •
 ي سقف شيبدار با پوشش شيروانينقشه جزئيات پيشان •

EB013 
EBL03 
EBD02 
EBR06 
EB009 
EBL01 
EBD01 

EBG-CC3 
EBG-CC1 

  هاي كاذب هاي جزئيات سقف ـ نقشه5

 ساخته نقشه جزئيات سقف كاذب با صفحات پيش •
 نقشه جزئيات سقف كاذب با لمبه چوبي •
 نقشه جزئيات سقف كاذب و دريچه بازديد •
 صفحات گچينقشه جزئيات سقف كاذب با  •

EAJ05 
EAJ02 
EAR01 
EAJ04  
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ايران اسالمي جمهوري  
كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان  

 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

  سقف يا بامجزئيات و اتصاالت 

سوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 
1/3 جلد  

)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  
 
 

 ادامه فهرست نقشه هاي فصل سوم

  هاي جزئيات نورگيرهاي سقفي ـ نقشه6

 نقشه جزئيات نورگير سقفي بام مسطح •
 نقشه جزئيات نورگير سقفي و اتصال به ديوار •

EAK01 
EAK-CC1 

  هاي جزئيات آستانه هاي در ـ نقشه7
 نقشه جزئيات آستانه سنگي •
 نقشه جزئيات آستانه سنگي با عايق رطوبتي •
 نقشه جزئيات آستانه فلزي •
 نقشه جزئيات آستانه فلزي با عايق رطوبتي •

EAA08 
EAA06 
EAA01 
EAA05 

  هاي جزئيات نصب تجهيزات مكانيكي ـ نقشه8

 نقشه جزئيات دودكش در بام •
  كانال كولر در بامنقشه جزئيات •
 نقشه جزئيات آبروي بام •
 نقشه جزئيات آبروي بام •
 نقشه جزئيات اتصال آبرو به ناودان •
 نقشه جزئيات نصب توالت فرنگي •
 نقشه جزئيات نصب توالت ايراني •
 نقشه جزئيات نصب زير دوشي •
 هاي بهداشتي نقشه جزئيات كفشوي سرويس •

EAH03 
EAH02 
EAD05 
EAD01 

CH-EA01 
EAG01 
EAF01 
EAE01 
EAD06  
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زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

  سقف يا بامجزئيات و اتصاالت 

سوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   

)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي   تيپ براي ساختمانهاي جزئيات نقشه  
 

 هاي طاق ضربي هاي جزئيات سقف ـ نقشه1
ت، ولي هنوز آمار نسبتاً قابل سهاي طاق ضربي با اين كه در شهرهاي بزرگ در حال منسوخ شدن ا سقف

طبق مقررات و اصول درست اجرا سقف طاق ضربي اگر . توجهي به اين نوع ساخت سقف اختصاص دارد
در اين نوع سقف يكپارچگي شبكه . شود، قابليت و مقاومت قابل قبولي در برابر نيروهاي جانبي و زلزله دارد

ها با كالفبندي افقي روي ديوارها و گيرداري الزم اين كالفبندي با شناژها قائم و ديوارهاي باربر  تير آهن
هاي سنگين است كه فقط مناسب  سقف طاق ضربي جزو سقف. كند استحكام مناسبي را تأمين مي

 ها با عايق رطوبتي مناسب اين سقف. شود  و براي كاربري مسكوني پيشنهاد ميمرتبههاي كوتاه  ساختمان
 .شوند هاي داخلي طراحي و اجرا مي ن عايق رطوبتي براي سقفر و بدوها و فضاهاي ت براي بام

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 EAJ01  جزئيات اجرا و اتصاالت سقف طاق ضربينقشه  •

 EA032 نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و با پوشش موزاييك •

 EA054  نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و با پوشش سراميك •

            EA033 نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و با پوشش آسفالت •

 EA024     ش سنگنقشه جزئيات سقف بدون عايق رطوبتي با پوش •

 EA025  نقشه جزئيات سقف بدون عايق رطوبتي با پوشش چوب •

 EA027 نقشه جزئيات سقف بدون عايق رطوبتي با پوشش موزاييك •

 EB022 هاي آزبستي    نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق •

 EB021 هاي آردواز      نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق •

 EB018  ر با پوشش شيرواني    نقشه جزئيات سقف شيبدا •
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 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   

)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  
 هاي تيرچه و بلوك هاي جزئيات سقف ـ نقشه2

هاي  مقاومت بيشتر، اجراي راحت و سهولت دسترسي به مصالح و نيروي كار به اضافه كاربردبتن، سقف
در . ز بيشترين سهم در سقف سازي در سطح كشور برخوردار كرده استتيرچه و بلوك را در حال حاضر ا

ها مقاومت آن را در مقابل نيروهاي  اجراي اين سقف به علت عدم توجه به جزئيات، مقررات و آيين نامه
 دفتر امور فني و تدوين معيارها 94 و 82هاي شماره  نشريه. جانبي و زلزله بسيار نگران كننده كرده است

به تدريج موادي مانند پلي استارين و مشابه . هاي تيرچه و بلوك دارد به طراحي و اجراي سقفاختصاص 
دهد و عايق صوتي و  شود كه وزن سقف را به مراتب كاهش مي هاي سفالي و بتني مي جايگزين بلوك

هاي  ودگيباشد ولي در كاربرد اين گونه مصالح توجه ويژه به ايمني از حريق و آل حرارتي بهتري نيز مي
هاي تيرچه و بلوك، اتصال  هاي بنايي در استفاده از سقف از نكات قابل توجه سازه. زيست محيطي بايد شود

در . باشند هاي شيبدار است، كه دو عامل غير همگن و نامتوازن مي آن با ديوارهاي باربر به ويژه در سقف
تواند تا حدود  ها مي ناسب و مساحت كم سقفهاي متقاطع در فواصل مت طراحي اين گونه بناها، ديوار چيني

هاي تيرچه بلوك نيز در زير سقف نياز  نازك كاري سقف. ها بشود زيادي مانع لغزش سقف و ترك خوردگي
 .اي كه همخواني و همنشيني درست مصالح تا حدامكان فراهم گردد به توجه دارد به گونه

 :هاي اين بخش شامل نقشه
 EA022                 رطوبتي و پوشش آسفالتنقشه جزئيات سقف با عايق •

 EA021  نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش موزاييك •

 EA050  نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش سراميك •

 EA016  نقشه جزئيات سقف بدون عايق رطوبتي با پوشش موزاييك •

 EA014  نقشه جزئيات سقف بدون عايق رطوبتي با پوشش چوب •

 EA013  نقشه جزئيات سقف بدون عايق رطوبتي با پوشش سنگ •

 EB004                            هاي آردواز نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق •

 EB001   نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش شيرواني •

 EB005  هاي آزبستي  نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق •

 EB006  ا پوشش چوب در زير سقفنقشه جزئيات سقف شيبدار ب •
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)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  
 
 

 هاي شيبدار تيرچه و بلوك هاي جزئيات و اتصاالت و درزهاي انبساط درسقف ـ نقشه3
جهيزات روي جزئيات ساختماني و اجرايي در سقفهاي شيبدار در زمينه اتصاالت، درزهاي انبساط و نصب ت

بندي و هوابندي با توجه به   نحوه آب. سقف مانند نورگيرهاي سقفي و غيره از اهميت زيادي برخوردار است
هاي اين بخش  در نقشه. باشد مناطق سخت اقليمي مستلزم طراحي و اجرا جزئيات بسيار دقيق مي

مراه با عايق رطوبتي سقف هاي آردواز ه هاي مختلف مانند شيرواني و ورق هاي شيبدار با پوشش سقف
بيني درز انبساط بين دو سقف و همچنين نحوه  انتخاب و جزئيات اجرايي آنها در اتصال با ديوار، در پيش

 .اجراي نورگير سقفي نمايش داده شده است
 :هاي اين بخش شامل نقشه

  EB-CC03                   هاي آردواز نقشه جزئيات اتصال به ديوار با پوشش ورق •

 EB-CC02          )شيرواني(نقشه جزئيات اتصال به ديورا با پوشش ورق گالوانيزه  •

   EBC05   )شيرواني(نقشه جزئيات درز انبساط با پوشش ورق گالوانيزه  •

   EBC04     هاي آردواز نقشه جزئيات درز انبساط با پوشش ورق •

   EBK02             هاي آردواز نقشه جزئيات نورگير سقفي با پوشش ورق •
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)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  يات تيپ براي ساختمانهاي جزئ نقشه  
 

 هاي شيبدار فوالدي با اتصاالت و جزئيات مربوط هاي جزئيات سقف ـ نقشه4
هاي سنگين طاق ضربي و  هاي شيبدار فوالدي با ويژگي صنعتي خود امتياز زيادي نسبت به سقف سقف

در حد نصب (ع سقف نسبت به طول دهنه بسيار سبك با امكان اجراي سريع اين نو. تيرچه و بلوك دارد
، مقاوم در مقابل نيروهاي جانبي و زلزله، نگهداري ساده و ارزان و مطمئن با پايداري )ساخته قطعات پيش
هاي  در نقشه. شود احي و اجرا ميرهاي مختلف ط هاي با اسكلت فوالدي در شكل سقف. باشد مناسب مي
ع با ضخامت كم كه با جادادن تيرهاي فرعي داخل تيرهاي اصلي حاصل شده است انتخاب و حاضر نو

هاي اسكلتي را دارا  هاي بنايي و سازه هاي با اسكلت فوالدي قابليت استفاده در سازه سقف. ارائه شده است
د، ترل دارهاي نهايي آن كه مصالح سبك و نيازمند بازديدهاي مرتب و كن باشد، ولي به سبب پوشش مي

در . رد استفاده قرار گيرد كوتاه، با امكان دسترسي راحت براي بازديد موشود در بناهاي با عمر توصيه مي
 اين بخش عالوه بر جزئيات بدنه اصلي سقف، جزئيات تيزه، آبرو و اتصال به ديوار ارائه شده هاي نقشه
 .است
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 EB013  هاي آردواز   ي با پوشش ورقنقشه جزئيات سقف شيبدار فوالد •

 EBL03 هاي آردواز        نقشه جزئيات تيزه سقف شيبدار فوالدي با پوشش ورق •

 EBD02  هاي آردواز    نقشه جزئيات آبروي خارجي سقف با پوشش ورق •

 EBR06      هاي آردواز نقشه جزئيات پيش آمدگي سقف با پوشش ورق •

 EB009   با پوشش شيروانينقشه جزئيات سقف شيبدار فوالدي  •

 EBL01      نقشه جزئيات تيزه سقف شيبدار فوالدي با پوشش شيرواني •

 EBD01   نقشه جزئيات آبروي خارجي سقف با پوشش شيرواني •

         EBG-CC3     نقشه جزئيات اتصال سقف به ديوار با پوشش شيرواني •

         EBG-CC1  نقشه جزئيات پيشاني سقف شيبدار با پوشش شيرواني •
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)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي   جزئيات تيپ براي ساختمانهاي نقشه  
 

 هاي كاذب هاي جزئيات سقف ـ نقشه5
هاي شيبدار، راهروها،  هاي مسكوني با سازه بنايي اغلب در زير سقف هاي كاذب در كاربري سقف

 كاذب بايد مطابق مشخصات فني هاي اجراي سقف. گيرد هاي بهداشتي مورد استفاده قرار مي سرويس
هاي كاذب از  سقف. العمل توليد كننده مجاز سقف كاذب انجام شود عمومي و جزئيات آن براساس دستور

شود كه الزم است بين  ها و آويزها تشكيل مي ها، شبكه نگهدارنده پانل ي، صفحه يا پانللسه بخش اص
هاي سقفي به ويژه در  برقرار باشد البته وزن پانلاي و مقاومتي تناسب  اين سه بخش اصلي از نظر سازه

 .هاي خطرناك جاني نشود هاي سكونتي بايد سبك و درحدي باشد كه سقوط آنها موجب آسيب محل
هاي كاذب بايد با حركات انبساطي، انقباضي و ارتعاشي سقف اصلي هماهنگ يا قابليت جذب آنها  سقف

ها با دو نوع آويز از ميلگرد و سيم  هاي نگهدارنده پانل هي اين بخش شبكاه در نقشه. را داشته باشد
هاي كاذبي كه به جاي پانل از رابيتس و اندود گچ استفاده  در سقف. فوالد ي نمايش داده شده است

شود در  ب بودن صفحه گچي از حساسيت زيادي برخوردار است، لذا توصيه ميلشود، به جهت ص مي
 .هاي بهداشتي مورد استفاده قرار گيرد سطوح با مساحت كم مانند سرويس

 :هاي اين بخش شامل نقشه
  EAJ05  نقشه جزئيات سقف كاذب با صفحات سبك پيش ساخته •

  EAJ02    نقشه جزئيات سقف كاذب با لمبه چوبي •

 EAR01              نقشه جزئيات سقف كاذب و دريچه بازديد •

  EAJ04      نقشه جزئيات سقف كاذب با صفحات سبك گچي •
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)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  راي ساختمانهاي جزئيات تيپ ب نقشه  
 
 

 هاي جزئيات نورگيرهاي سقفي ـ نقشه6
نورگيرهاي بام به جهت عبور روشنايي و در .  سقفي ممكن است در بام يا در بين طبقات باشدينورگيرها

افت و رسيدگي به آنها به راحتي امكان  و مطمئن و نظمقاوم و در عين حال دقيقمعرض ديد قرار داشتن بايد 
اي نورگير يا  كليه نورگيرها بايد با عايق رطوبتي بام يكپارچه عمل كند و قسمت شفاف و شيشه. پذير باشد

 بويژه  در بامتوصيه مي شود از كاربرد نورگير. بازشوي آن در ارتفاع مناسب بر حسب شرايط اقليمي مستقر باشد
 . مناطق سرد و يخبندان پرهيز شود در نورگيرهاي با بازشو

نورگيرهاي بين طبقات حساسيت نورگيرهاي بام را ندارند ولي در هر صورت بايد پاسخگوي نيازهاي 
ها در رابطه با ديوار و كف خارجي نيز از حساسيت  نورگيرهاي همكف براي زيرزمين. محل استقرار خود باشند

، )احتماالً براي تردد پياده(سطحي، نظافت چاله و شبكه پوششي چاله نسبي، از نظر عبور نور، ديد، تخليه آبهاي 
 .برخوردار است

 :هاي اين بخش شامل نقشه
   EAK01  نقشه جزئيات نورگير سقفي روي بام مسطح •

 EAK-CC1  نقشه جزئيات نورگير سقفي و اتصال به ديوار •
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1/3جلد   

)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  
 

 هاي در هاي جزئيات آستانه ـ نقشه7
آستانه در براي جدا كردن فضاهادر داخل يا بين داخل و خارج به جهت تعريف فضايي و هوابندي و 

آستانه در . شود بندي بين دو فضاي خشك و تر مطرح مي صدابندي بين دو فضاي خشك، به اضافه آب
را شود، از اين رو آستانه در واقع جزئي از در به بايد با تركيب و با هماهنگي چارچوب در طراحي و اج

هاي اين بخش به دو نوع آستانه سنگي و فلزي اختصاص داده شده كه در دو حالت،  نقشه. آيد حساب مي
 .بدون عايق رطوبتي و با عايق رطوبتي در يك طرح نمايش داده شده است

 :هاي اين بخش شامل نقشه
 EAA08     نقشه جزئيات آستانه سنگي •

 EAA06  نقشه جزئيات آستانه سنگي با عايق رطوبتي در يك طرف •

 EAA01     نقشه جزئيات آستانه فلزي •

 EAA05  نقشه جزئيات آستانه فلزي با عايق رطوبتي در يك طرف •
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  سقف يا بامجزئيات و اتصاالت 

سوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   

)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  
 
 

 ها جزئيات نصب تجهيزات مكانيكي ـ نقشه8
أسيسات مكانيكي يا فصل مشترك چزئيات ساختماني از نظر معماري با جزئيات مورد نياز مهندسي نصب ت

 .ها است، كه به تنهايي نيازمند مطالعه و نگرش خاص است مكانيك و برق اغلب از نقاط ضعف ساختمان
 در بام .هاي ارائه شده است هاي اين بخش تا حدودي جزئيات مورد نياز و متداول ساختمان در نقشه

هاي مسطح، در فضاهاي داخلي نصب چيني  جزئيات دودكش، نصب كولر و آبروي داخلي و خارجي بام
 .هاي بهداشتي و كفشوي، مطرح و ارائه شده است آالت در سرويس

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 EAH03    نقشه جزئيات دودكش در بام •

 EAH02               نقشه جزئيات كانال كولر در بام •

 EAD05   نقشه جزئيات آبرو در كنار جانپناه بام •

 EAD01   نقشه جزئيات آبرو در كنار جانپناه بام •

          CH-EA01   نقشه جزئيات اتصال آبرو به ناودان •

 EAG01              نقشه جزئيات نصب توالت فرنگي •

 EAF01              نقشه جزئيات نصب توالت ايراني •

 EAE01    ردوشينقشه جزئيات نصب زي •

 EAD06  هاي بهداشتي نقشه جزئيات كفشوي سرويس •
 





















 چهارمل ــــفص
 
 
 

  پله و رامپجزئيات و اتصاالت
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 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور دفتر  

پلهجزئيات و اتصاالت   

چهارم       :فصل

   جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي
 

1/3جلد   

)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  
 

 
 

پله در ساختمانهاي مسكوني با سازه بنايي اغلب در فضاهاي داخلي و هماهنگ با مصالح كف سازي 
ر فضاهاي داخلي اين كه با راهرو تركيب شود يا با پله هاي بسته به محل استقرار خود د. اجرا مي شود

هاي داخل هال  در  پله. ي مانند هال يا سالن طرح هاي كامالً متفاوتي به خود مي گيردتفضاهاي سكون
، بيشترين نمايش فضايي را تر كميا سالن ها كه محدود به يك طبقه مي باشد سعي مي شود  با اشغال

پايداري ساختمان توصيه . استحكام , از نظر ايمني.هال يكجا تعريف شود سالن يا  و با فضايدادارائه 
تقويت كننده سيستم سازه , پله داراي فضاو اسكلت مشخص خود باشد و عالوه بر خودايستايي,مي شود

سنگ پله وديوار , پوشش پاگردها وديوارها, براي نازك كاري پله ها مانند. كل بنا نيز به حساب مي آيد
جنس مصالح , تهويه, نورگيري. توصيه مي شود تا حد امكان ازمصالح سبك استفاده شود, دست انداز

بايد مطابق ضوابط ايمني و ايمني از , هايي با ارتفاع بيش از دو طبقه نازك كاري و دسترسي به پله
 .حريق طراحي و اجرا شود

 
يك با اتصاالت مربوطه و هاي جزئيات پله هاي داخلي با مصالح سنگ و موزاي دراين مجموعه نقشه

 با دو نوع پله داخلي گرد وساده كه براي فضا هاي سالن يا هال. اي پله ارائه شده استزجزئيات اج
 .ارتفاع محدود به يك طبقه مي باشد نيز به عنوان نمونه ارائه شده است
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 معاونت امور فني
زلزله از ناشي پذيري خطر كاهش و معيارها تدوين ، فني امور فترد  

پلهجزئيات و اتصاالت   

چهارم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   

)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  
 

 
 فهرست نقشه هاي فصل چهارم

هاي داخلي پلههاي جزئيات  ـ نقشه1

 نقشه جزئيات پله موزاييكي با اتصال به كف •
 نقشه جزئيات پله موزاييكي با اتصال به همكف •
 نقشه جزئيات پله سنگي با اتصال به كف •
 نقشه جزئيات پله سنگي با اتصال به همكف •
 نقشه جزئيات دست انداز آجري •
 نقشه جزئيات دست انداز فلزي •
 ارنقشه جزئيات اتصال پاگرد به ديو •
 نقشه جزئيات اتصال پاگرد به ديوار •
 نقشه جزئيات پله گرد فلزي •
 نقشه جزئيات پله گرد ساده فلزي •

F003 
F001 
F004 
F002 

FAB01 
FAB07 

FAH-C2 
FAG-CD1 

F016-a 
F016-b 
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 معاونت امور فني
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چهارم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

1/3جلد   

)ماسونري ( هاي مسكوني با سازه بنايي  هاي جزئيات تيپ براي ساختمان نقشه  

 
  داخليهاي هاي جزئيات پله ـ نقشه1

ساخت اين نوع پله بسيار . ساختار پله هاي داخلي در سيستم سازه بنايي معموالً از طاق ضربي است
هاي پله آماده  هاي ساختماني خيلي زود بدون نصب سنگ بندي است و در كارگاه ساده، بدون قالب

هاي  ابط فني سقفها و ضو العمل هاي طاق ضربي عالوه بر رعايت دستور در پله. شود برداري مي بهره
هاي كوچك آن كه امكان اجراي  شود به علت موقعيت ساختاري و ابعاد و اندازه طاق ضربي توصيه مي

هاي بلند مرتبه فضاي پله به عنوان فضاي  كند، مشابه ساختمان اسكلت مقاومتر و پايدار را فراهم مي
 .امن و نگهدارنده بنا در مواقع اضطرار تلقي گردد

 :فصل شاملهاي اين  نقشه
 F003    جزئيات پله موزاييكي با اتصال به كف نقشه •

 F001   نقشه جزئيات پله موزاييكي با اتصال به همكف •

 F004       نقشه جزئيات پله سنگي با اتصال به كف •

 F002   نقشه جزئيات پله سنگي با اتصال به همكف •

          FAB01                نقشه جزئيات دست انداز آجري •

          FAB07    نقشه جزئيات دست انداز فلزي •

         FAH-C2               نقشه جزئيات اتصال پاگرد به ديوار آجري •

       FAG-CD1  نقشه جزئيات اتصال پاگرد به ديوار بلوك بتني •

          F016-a    نقشه جزئيات پله گرد فلزي •

          F016-b     نقشه جزئيات پله ساده فلزي •
 
























