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 مقدمه 

 
o ها  هاي جزئيات تيپ ساختماني، ناشي از ضعف اجرا، عمر كوتاه ساختمان تفكر طراحي و ترسيم نقشه

هاي زياد نگهداري ابنيه از يك طرف و امكان طراحي با كيفيت مطلوب در زمان محدود از  و هزينه
تر كردن زمان  رين شتاب و فشار در آغاز كار براي هر چه كوتاهها، بيشت در پروژه. باشد طرف ديگر مي

هاي ناقص با مطالعات  شود، كه حاصل آن نقشه مطالعات و تهيه اسناد و مدارك اجرايي پروژه مي
 .ضعيف و بدون توجيهات علمي و فني الزم است

 

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

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

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

 .اندر كاران بگذاردها امكان پذير باشد، مجدد منتشر و در اختيار دست  افزايش نقشه

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

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

 .ها مورد استفاده قرار داد امكان پذير نباشد، بتوان به صورت كتاب در پروژه
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o »دفتر امور فني و 167نشريه شماره » مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني 
راهنماي «حت عنوان اكنون با بازنگري جلد سوم آن ت. تدوين معيارها در سه جلد ارائه شده بود

اين جلد شامل سه كتاب به عنوان زير » )CD(هاي جزئيات تيپ افزار ـ نقشه نصب و استفاده از نرم
 :مجموعه خود به شرح زير شده است

 هاي جزئيات تيپ ساختمانهاي مسكوني با سازه بنايي حاوي نقشه) 1/3(كتاب اول 
 بتني فوالدي و هاي هاي مسكوني و اداري با سازهساختمان جزئيات تيپ هاي حاوي نقشه) 2/3(دوم  كتاب

 هاي جزئيات تيپ ساختمانهاي صنعتي با سازه فوالدي حاوي نقشه) 3/3(كتاب سوم 

كند، بتوان پوشش كاملي از كليه كاربريها و  اميد است در آينده با امكاني كه اين نرم افزار فراهم مي
 .اي  به صورت جامع ارائه داد هاي سازه سيستم

 
o توان  اي را ندارد و نمي هاي رايانه با توجه به اين كه سيستم نگارش دستي امكان پوشش قابليت

هاي جزئيات تيپ ساختماني بر  محتواي نرم افزار را مستقيماً به صورت كتاب ارائه داد، به ناچار نقشه
متون با تهيه مجموعه حاضر .  در قالب كتاب گلچين  شدندويژهحسب موضوع با فهرست بندي 

 جديدي شد كه به صورت زير مجموعه تدارك  واقعفهرست نويسي در و ها  انتخاب نقشه مربوطه،
 . ارائه مي شود167جلد سوم نشريه 

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

ويژگيهاي ساختاري «در جلد اول و » نمصالح ساختماني و ضوابط كاربرد آ«، »تكنولوژي ساختمان
اني در مهاي جزئيات تيپ ساخت در جلد دوم همراه با نقشه» هاي عملكردي ابنيه ويژگي«و » ابنيه

، »مشخصات فني و عمومي ابنيه« تحت عنوان 55جلد سوم، همراه و همگام با نشريه شماره 
تمانها در اختيار طراحان و مجموعه بسيار غني و معتبري را براي اجراي اصولي و صحيح ساخ

بازنگري، ويرايش و گسترش محتواي اين اسناد فني و كاربردي زير نظر ستاد . گذارد سازندگان مي
فني ويژه در دفتر امور فني و تدوين معيارها كاري است مستمر، براي ارتقاء هر چه بيشتر كارايي و 

تر اين گونه اسناد تخصصي ـ   و منظماميد است با انتشار هر چه بيشتر. قابليت اين مدارك فني
هاي عمراني و غير عمراني در  كاربردي باعث دستيابي به كيفيت مطلوب اجرا و پوشش گسترده طرح

 .سطح كشور شد
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  كليـــات 

 بخش اول
 1هاي با سازه بتني ـ ساختمان1

مر ساختمان و پايا بتن با كيفيت مطلوب داراي مقاومت كافي براي تحمل بارهاي پيش بيني شده در طول ع
 .اين كيفيت با مصالح خوب و مهارت و دقت فني در اجرا امكان پذير است. در مقابل شرايط محيطي است

مصالح سالم با نسبت اختالط مناسب بايد با هم تركيب شوند و نسبت آب به سيمان به مقدار كافي كم باشد 
طرح (زم است كه ميزان مواد تشكيل دهنده بتن ال. كه ضمن رواني مناسب، مقاومت الزم بتن نيز تأمين شود

نكته مهم در طرح مخلوط، به حداقل رساندن فضاهاي خالي .  و عمل آوردن آب به دقت انجام گيرد)اختالط
 اين صورت مقدار سيمان الزم براي پر كردن فضاهاي خالي و زيرا درهاي ريز و درشت است  بين سنگدانه

توان مخلوطي متراكم و اقتصادي به دست  يابد و بدين ترتيب مي هش ميچسباندن سنگدانه به يكديگر كا
 .آورد

 
 ـ آماده سازي بتن2

 :براي دستيابي به بتن با كيفيت خوب موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد
 طرح اختالط بتن، هدف از اين طرح مصرف حداقل سيمان با رواني مناسب و حداكثر مقاومت -2-1

 .شود گيري مي  بر حسب نوع پروژه و شرايط محيطي مطرح و تصميمبراي بتن است كه
 
 عمل آوردن بتن فرآيندي است كه از كاهش رطوبت بتن جلوگيري كرده و دماي آن را در حد -2-2

عمل آوردن . عمل آوردن بايد بالفاصله پس از تراكم بتن آغاز شود. دارد رضايت بخشي نگه مي
بود كيفيت بتن در كاهش نفوذپذيري، افزايش مقاومت بتن و با روش مناسب و با دقت باعث به

عمل آوردن به . شود زدگي و ذوب و انجماد مي در برابر شرايط جوي به ويژه يخ پايداري آن
 :هاي زير متداول است روش

 آب پاشي سطح بتن •

 هاي مرطوب پوشاندن سطح خارجي بتن با پوشش •

 ور كردن بتن در آب غوطه •

 خار با جريان هواعمل آوردن بتن در ب •

                                                 
 هاي بتني هاي ساختاري ابنيه، ضوابط عمومي ساختمان گي بخش ويژ167ـ رجوع شود به جلد دوم نشريه 1
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 )اتوكالو(عمل آوردن بتن در بخار با فشار زياد  •
 

به عنوان مثال در عمل . كند در دو روش اخير بتن در مدت كوتاهي مقاومت زيادي كسب مي
 روزه بتن عمل 28توان به مقاومت   ساعت مي24آوردن در بخار با فشار زياد، در ظرف تقريباً 

 .ست يافت و عالوه بر اين پايايي آن را افزايش دادهاي معمولي د آورده شده با روش
 

بندي بايد عالوه بر شكل دادن به بتن، از كم شدن رطوبت بتن و نشت شيره آن جلوگيري و   قالب-2-3
بندي ممكن است از مصالح  قالب. تا حد امكان عايق مناسبي در برابر سرما و گرماي محيط باشد

چوب، فلز و فايبر گالس باشد كه بر حسب شرايط و )  حايلها و ديوارهاي براي شالوده(بنايي 
 .گيرند هاي بنا و كارگاه مورد استفاده قرار مي ويژگي

 
 هاي بتني ـ اتصاالت ساختمان3

 :باشد هاي بتني شامل موارد زير مي اي و معماري در اتصاالت ساختمان جزئيات سازه
  جزئيات آرماتور گذاري-3-1
 اي ه جزئيات درزهاي ساز-3-2
 هاي بتني  جزئيات اتصال قطعات الحاقي به سازه-3-3

دهد  هاي فراوان نشان مي شود ولي تجربيات و آزمايش گرچه به اين جزئيات در عمل توجه كمتري مي
در بعضي موارد جزئيات نادرست ممكن . كه اهميت آنها كمتر از اهميت طرح قطعات اصلي ساختمان نيست

 .دهي ساختمان شود م و بهرهاست باعث كاهش مقاومت، دوا
 

در آرماتور گذاري بايد توجه ويژه به نوع آرماتور، مهار و وصله آرماتورها و توزيع آرماتورها  •
 .ها و اتصاالت شود درمقطع بخصوص در محل تكليه گاه

درزهاي انقباض يا درزهاي كنترل، درزهاي انبساط، درزهاي : درزهاي ساختماني شامل •
به جز درزهاي انبساط و درزهاي جداكننده در بقيه موارد . اجرايي استجداكننده و درزهاي 

ريزي بايد ضوابط مربوط را  سيستم آرماتور گذاري ثابت و ادامه دار است و فقط در نحوه بتن
 .هاي زيادي از اين نوع درزها ارائه شده است ها نمونه در نقشه. رعايت كرد

بيني اتصال قبل از  روش اول پيش. بيني است اتصال به سازه بتني به دو روش قابل پيش •
هاي مهاري،  يچريزي براي بارهاي سبك كه از پ تنريزي و روش دوم اتصال بعد از ب بتن
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استفاده از . توان استفاده كرد هاي خودرو با غالف اصطكاكي مي هاي باز شونده يا پيچ بولت
ارد متداول در طراحي جزئيات ريزي نيز از مو هاي چوبي يا غالف فلزي در هنگام بتن پايه

 .معماري است كه بايد به صورت دقيق و هم سطح با رويه بتن اجرا شود
 

 هاي بتني ـ نماسازي ساختمان4
 :بيني است هاي زير قابل پيش هاي بتني در پنج گروه به روش نماسازي ساختمان

زوم و شرايط اقليمي از  بدنه نمايان يا بدون پوشش مگر پرداخت و نظافت بدنه كه در صورت ل-4-1
 .شود هاي محافظتي شفاف لعابي براي مقابله با جذب رطوبت، گرد و خاك استفاده مي اليه

 و رنگ روي نما كه اجراي آن طبق (Synthetic)هاي سينتيك   پوشش با انواع اليه-4-2
 .باشد مشخصات فني توليد كننده مي

 صات فني مربوطههاي سيماني از انواع اندودها طبق مشخ  روكش-4-3
 بيني شبكه زير سازي مطابق مشخصات فني مربوطه  نصب صفحات پيش ساخته با پيش-4-4
هاي   پوشش با مصالح بنايي، نماسازي و ديوار چيني با مصالح بنايي بين اجزاي اسكلتي ساختمان-4-5

 امكانپذير اي كه اجراي آن با روش نصب بتني بايد تا حد امكان سبك و يكپارچه باشد، به گونه
كاري و بعد نازك  سفت(اي ديوارهاي نما با مصالح بنايي  باشد و از اجراي در جا و دو مرحله

هاي زير  ها به اسكلت بتني بايد داراي ويژگي اتصال اين جداره. تا حد امكان پرهيز شود) كاري
 :باشد

ه در شرايط عادي و اي بايد با توجه به وزن و با محاسبه نيروهاي وارد اتصال به اجزاي سازه •
 .همچنين مواقع اضطرار در نظر گرفته شود

اي باشد و تنها به نصب مستقل آنها روي  ها تا حدامكان به سيستم سازه نصب درها و پنجره •
 .اي اكتفا نشود ديوارهاي غير سازه

 .اي بتن مهار شوند اي و جداكننده در داخل اجزاي سازه ود ديوارهاي غيره سازهش توصيه مي •

ب تجهيزات و وسايل با توجه به وزن و عملكرد آنها با انتخاب سيستم مناسب انجام شود و نص •
هاي الزم صورت گرفته  بيني هاي اتصال ويژه، بايد از قبل در بدنه پيش در صورت نياز به پايه

 .باشد
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 هاي اقليمي در ساخت و اجراي بتن ـ ويژگي5
ط مطلوب، متفاوت است و چون مقاومت، كيفيت و پايايي بتن ريزي اغلب با شراي شرايط جوي در هنگام بتن

متأثر از شرايط اقليمي است، بنا بر اين بايد آثار نامطلوب ناشي از دماي كم يا زياد هوا را در ساخت و اجراي 
تركيب . هاي مناسب را براي كاهش اين آثار به كار گرفت هاي بتني شناخت و بسته به مورد راه حل ساختمان

اسب دماي هوا با رطوبت و سرعت باد باعث كاهش كيفيت بتن تازه يا سخت شده و عملكرد مطلوب آن نامن
. باشد از اين رو مشخص كردن يك دماي معين بدون در نظر گرفتن رطوبت و سرعت باد صحيح نمي. شود مي

 درجه سانتيگراد به 5 درجه و بيشتر از 30با اين وجود در شرايط متعارف رطوبت و سرعت باد دماي كمتر از 
 .شود ريزي پيشنهاد مي هنگام بتن

هاي الزم به منظور جلوگيري از تبخير سريع آب  ريزي در هواي گرم بايد با تدابير و احتياط  بتن-5-1
 :بتن به شرح زير انجام شود

 ها كردن مصالح به ويژه آب و سنگدانه نكخ •

 يزير ها، ميلگردها و كف زمين قبل از بتن آب پاشي قالب •

 بتن ريزي در صبح زود يا شب •

 ريزي تا حد امكان بدون وقفه افزايش سرعت عمليات بتن •

 ريزي انتخاب كمترين فاصله زماني براي حمل و انجام مراحل بتن •

 پرداخت رويه بتن بالفاصله پس از آب انداختن آن •

از شود بالفاصله پس  توصيه مي. عمل آوردن بتن در هواي گرم مستلزم دقت بيشتر است •
ها را شل كرده و مرتب آب روي بتن ريخته شود تا از انتهاي  سخت شدن بتن قالب

به منظور جلوگيري از . دماي آب نبايد بيش از اندازه سردتر از بتن باشد. ها خارج شود قالب
خشك شدن سطوح نمايان بتن عمل آوردن مرطوب بايد بالفاصله پس از پرداخت سطوح، 

 .هاي نايلوني ادامه يابد ن گوني و ورق ساعت با پوشاند24حداقل 

استفاده از مواد افزودني كندگير كننده نيز در هواي گرم فرصت زماني مناسبي را ايجاد  •
كند، ولي در هر حال به تنهايي قادر به عمل نيست و بايد به همراه ساير تدابير حفاظتي  مي

 .به كاربرده شود

 
زدگي و افزايش زمان به  ير ويژه به منظور جلوگيري از يخ بتن ريزي در هواي سرد بايد با تداب-5-2

 :شرح زير انجام شود
 )3نوع (استفاده از سيمان با مقاومت زودرس  •
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 بكار بردن سيمان پرتلند اضافي و متراكم كردن بتن •

 هاي تسريع كننده استفاده از افزودني •

 ايجاد حباب هوا در بتن •

 گرم كردن مصالح •

 تر و كم كردن نسبت آب به سيمان ميليم100اسالمپ كمتر از  •

ها، ميلگردها از برف  ريزي و حمل و نقل آن و پاك كردن قالب هاي الزم هنگام بتن احتياط •
 و يخ

 هاي حفاظتي و ضد آب استفاده از پوشش •

 ريزي و در نهايت گرم كردن هواي محيط بتن •
 

 هاي بتني در برابر زلزله ـ ايمني سازه6
ختمان مقاوم در برابر زلزله بدون در نظر گرفتن تمام جوانب معماري، طراحي صحيح و اقتصادي يك سا

اي كه يك گروه مهندسي بايد در مراحل  نكات عمده. شناسي امكانپذير نيست تأسيساتي و زمين اي، سازه
 :شود مختلف طراحي مد نظر داشته باشند به شرح زير خالصه مي

 سب در ابعاد سادگي و تقارن در طرح معماري و رعايت تنا-6-1
  انجام و پيوستگي قطعات به يكديگر-6-2
هاي مطمئن به منظور اتصال نيروهاي افقي زلزله به اعضاي باربر جانبي كه   ايجاد ديافراگم-6-3

 .گيرند ها اين وظيفه را به عهده مي معموالً سقف ساختمان
 هاي مجاور به يكديگر  پرهيز از اثر ضربه ساختمان-6-4
 شناسي و لغزش زمين، شيب زمين و گسل ل مناسب براي ساختمان از نظر زمين انتخاب مح-6-5
شود نيروهاي ناشي از زلزله تعديل يابند و سازه بتن بتواند  پذيري سازه بتن كه باعث مي  شكل-6-6

 .بدون گسيختگي وارد مرحله غيل االستيك شود و نيروي وارده را جذب كند
 

  حريقهاي بتني در برابر ـ ايمني سازه7
  هاي زياد با اين حال مشخصات بتن در حرارت. ترين مصالح در برابر حريق است بتن يكي از مقاوم

مقاومت و االستيتيه آن كم . ناشي از آتش به طور قابل توجهي تغيير مي كند) گراد  درجه سانتي500بيش از (
هاي بتني در برابر  عث ايمني سازهاز مهمتريم عوامل موثري كه با. شود و وارفتگي و وادادگي آن زياد مي

 : موارد اشاره كرد اينتوان به شود، مي حريق مي
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 ها و ديوارهاي بتني  افزايش ضخامت دال-7-1
  كاهش وزن مخصوص بتن-7-2
  افزايش ضخامت پوشش بتن-7-3
 

 
 بخش دوم

 
 2هاي با سازه فوالدي ـ ساختمان1

 :برد توان نام را مي مزاياي آن موارد زير از مهمترين. ساختماني است ترين مصالح فوالد يكي از پرمصرف
 مقاومت زياد نسبت به وزن •

 شكل پذيري •

 ها سرعت و آزادي عمل در اجراي انواع طرح •

 امكان ساخت قطعات پيش ساخته و سهولت اجرا •

 دوام زياد •
 
 :هاي زير قابليت بلند مرتبه سازي با سيستم -1-1

 هاي خمشي هاي فوالدي با قاب سازه •

  مهار شده با بادبندهاي سازه •

 هاي مهار شده با ديوار برشي سازه •

 سيستم خرپاي كمربندي •

 اي هاي لوله سازه •

 هاي معلق سازه •

 هاي فوق و تركيبي از سيستم •

 
شود، در اتصال ساده لنگر از  اتصاالت قطعات فوالدي اغلب به دو شكل ساده و صلب اجرا مي -1-2

 در اتصال صلب لنگر وارد به يك قطعه را به يابد، بر عكس يك قطعه به قطعه ديگر انتقال نمي

                                                 
 هاي فوالدي هاي ساختاري ابنيه ضوابط عمومي ساختمان  بخش ويژگي167ـ رجوع شود به جلد دوم نشريه 1
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براي جزئيات بيشتر اين نوع اتصاالت و اتصال بادبندها همچنين . دهد قطعه ديگر انتقال مي
هاي فوالدي  ها به صفحات پاي ستون به فصل دوم، ضوابط عمومي ساختمان اتصال ستون
الزم به يادآوري است اگر . دهاي ساختاري ابنيه مراجعه شو  جلد دوم ويژگي167نشريه شماره 

هاي مهاربندي شده ساختمان در مرحله اول اجرا ميسر نباشد بايد  به هر علت بر پا كردن قاب
عدم وجود استحكام جانبي ساختمان هنگام . در هنگام اجرا بوسيله بادبندهاي موقت مهار شوند

 كل اسكلت فوالدي در كند، بلكه ممكن است هاي زيادي به اتصاالت وارد مي اجرا تنها تنش
 .اثر وزش باد نسبتاً تند فرو ريزد

 
 هاي فوالدي هاي ساختمان ـ سقف2

شود كه  هاي فوالدي به كار گرفته مي هاي ساختمان هاي گوناگوني براي ساخت سقف ها، روش سقف
 .باشند مهمترين آنها به شرح زير مي

 طاق ضربي •

 دال بتني درجا •

 تيرچه و بلوك •

 تنيقطعات پيش ساخته ب •

 هاي مركب پوشش •
شود در حال حاضر در  هاي مركب كه درجا اجرا مي هاي تيرچه و بلوك، دال بتني و پوشش  سقف-2-1

رغم كاربرد زياد و  سقف تيرچه و بلوك علي. اند هايي با سازه فوالدي بيشتر متداول شده ساختمان
والدي دچار ضعف اساسي به آشنايي پيمانكاران و كارگران ساختماني با آن، در اتصال با سازه ف

 :شرح زير است
 .جوشكاري ميلگردها كه به غلط متداول شده است •

 متر به علت يك طرفه بودن 5هاي بزرگتر از حدود   ها كه دهانه ضعف ظرفيت برشي تيرچه •
 ها تيرچه و عدم امكان بارگذاري دقيق روي تيرچه

اي جانبي نيز به تناسب بزرگ است هايي با دهانه بزرگ يا مرتفع كه كميت نيروه در ساختمان •
 .اصوالً رفتار اين نوع سقف زير سوال است

هاي تيرچه و بلوك در مقايسه با دال بتني مسلح كه به كمك تيرهاي فرعي در  وزن سقف •
در مقابل آنچه بيان شد، دال بتني مسلح . تر است شود سنگين ضخامت آنها كاهش داده مي

هاي بلند مرتبه از  رعي اجرا مي شود، بويژه در ساختماندرجا كه بر روي تيرهاي اصلي و ف
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توان  ها با افزودن برشگير بر روي تيرها مي در اين نوع سقف. محاسن بيشتري برخوردار است
در اين . از خاصيت تركيبي بتن با فوالد بهره جست و تيرها را به صورت مركب طراحي كرد

 .يابد حالت وزن مصرفي كاهش مي
 

 هاي فوالدي  ساختمانـ ديوارهاي3
اي و عملكردشان به  توان بر اساس نحوه تكيه آنها به قاب سازه هاي فوالدي را مي يوارهاي ساختماند

 :بندي كرد بقهصورت كلي زير ط
 ديوارهاي يكپارچه، در حال حاضر، ديوارهاي آجري يا بلوكي يكپارچه به طور وسيعي مورد -3-1

ع ديوارها اعضاي قاب فوالدي معموالً در داخل ديوار قرار در اين نو. گيرد استفاده قرار مي
هاي اين نوع ديوارها، مقاومت در برابر نفوذ باران و عايق حرارتي و صوتي و  از ويژگي. گيرند مي

هاي  هاي مثبت ديوارهاي يكپارچه در ساختمان رقم ويژگي علي. مقاومت آن در برابر آتش است
براي ايجاد تكيه . باشد و وزن قابل توجه ديوار غير اقتصادي ميبلند، كاربرد آنها به جهت حجم 

 .گاه ديوار يكپارچه حداقل دو سوم ضخامت آن بايد بر روي قاب قرار گيرد
ساخته در ابعاد مشخص توليد شده و بر  ها معموالً به صورت پيش هاي پوششي، اين پوشش  پانل-3-2

ا و سرعت و سبكي از مهمترين مزاياي اين نوع سهولت اجر. گيرند روي اسكلت ساختمان قرار مي
ساخته بتني است كه نسبتاً سنگين و با اتصاالت ويژه كه از قبل در اسكلت و در  پوشش پيش

تركيب سيمان، ماسه و  (GRCهاي  پانل. شود بيني شده است توليد و اجرا مي قطعه بتني پيش
هاي نيمه  ي، نوع ديگري از پوششبه صورت يك جداره و دو جداره يا ساندويچ) الياف شيشه

شود و داراي جزئيات اتصال و  ها است كه در بسياري از كشورها از آن استفاده مي سبك ساختمان
» هاي ساختاري ابنيه ويژگي« جلد دوم 167نصب ويژه است كه در فصل دوم نشريه شماره 

 .هاي فوالدي به ان پرداخته شده است ضوابط عمومي ساختمان
 

  در برابر زلزله و حريقـ ايمني4
هاي صنعتي با سازه   ساختمان ابن مجموعه،هاي با سازه فوالدي به جلد سوم در مورد ايمني ساختمان

 .فوالدي مراجعه شود



 اولل ــــفص
 
 
 
  كفسازي در همكفجزئيات و اتصاالت
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 جمهوري اسالمي ايران

 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

  فنيرمعاونت امو
ز زلزلهدفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي ا  

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتنيجزئيات تيپ براي ساختمانهاي   

 
 

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

سازي كمتر توجه  اند، ولي به چگونگي و شرايط انتخاب نوع كف ها ارائه شده سازي اجرايي انواع كف
نحوه زير سازي آن، با انجام سازي و  از اين رو، توصيه مي شود قبل از انتخاب نوع كف. شده است

هاي  مطالعات مربوط به خاك، زمين، سطح آبهاي زيرزميني، شرايط اقليمي و امكانات پروژه و ويژگي
شود كه آماده سازي بستر كف سازي نيز با  مضافاً ياد آورد مي. مورد نياز فضاها، انتخاب انجام شود

 .خصات فني عمومي ابنيه انجام گيردرعايت تراز پروژه در نبود مستندات اجرايي مطابق مش
 

اختالف سطح و ) الف: هاي جزئيات براي سازي، نقشه هاي كف در اين فصل عالوه بر ارائه نقشه
هاي در تهيه و ارائه شده  آستانه) نصب تجهيزات مكانيكي و اتصاالت، ج) ها در همكف، ب دسترسي

 .است
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 جمهوري اسالمي ايران
  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه

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

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 هاي فصل اول فهرست نقشه

  فايل شماره عنوان
  ـ جزئيات كف سازي بدون عايق رطوبتي1

  سازي با اليه مقاومتي خاك ـ كف1ـ1
 نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك •
 نقشه جزئيات كف با پوشش آجر •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •
 نقشه جزئيات كف با پوشش بتن •
 پوشش آجر سيمانينقشه جزئيات كف با  •
 ساخته بتني قطعات پيش نقشه جزئيات كف با پوشش •

B018 
B016 
B015 
B014 
B012 
B011 

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

B023 
B022 
B021 
B020 
B019 

  سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي ـ كف3ـ1
 نقشه جزئيات كف با پوشش آجر سيماني •
 نقشه جزئيات كف با پوشش بتن •
 نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك •
 نقشه جزئيات كف با پوشش آجر •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •
 يمانينقشه جزئيات كف با پوشش آجر س •

B008 
B001 
B006 
B004 
B003 
B002 

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

B029 
B028 
B026 
B025 
B024  
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المي ايرانجمهوري اس  
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
ري با سازه فوالدي يا بتنيجزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و ادا  

 
 هاي فصل اول ادامه فهرست نقشه

  فايل شماره عنوان
  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 •
 زئيات كف با پوشش سنگنقشه ج •
 نقشه جزئيات كف با پوشش موكت •
 نقشه جزئيات كف با پوشش تركيبات پليمري •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك •
 نقشه جزئيات كف با پوشش پاركت •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •

B050 
B047 
B046 
B045 
B044 
B043 
B041 
B040 
B039 

  ـ كف سازي با اليه مقاومتي بلوكاژ2ـ2
 نقشه جزئيات كف با پوشش موكت •
 نقشه جزئيات كف با پوشش تركيبات پليمري •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك •
 نقشه جزئيات كف با پوشش چوب •
 نقشه جزئيات كف با پوشش آجر •
 نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •

B038 
B037 
B035 
B034 
B033 
B032 

  ـ كف سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي3ـ2
 زئيات كف با پوشش سنگنقشه ج •
 نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك •

B051 
B053 

  ها و دسترسيها و درزهاي ساختماني درهمكف سطح ـ جزئيات اختالف3
 نقشه جزئيات اختالف سطح با پوشش سنگ •
 رطوبتي عايق سنگ و سطح با پوشش جزئيات اختالف نقشه •
 نقشه جزئيات اختالف سطح با پوشش سنگ •
 رطوبتي عايق سنگ و سطح با پوشش اختالفجزئيات  نقشه •
 نقشه جزئيات اختالف سطح با نرده فلزي •
 نقشه جزئيات درز انبساط در كف پاركينگ •

BB01 
BB03 
BB07 
BB09 
BI03 
BC01  
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
ذيري ناشي از زلزلهدفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پ  

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 هاي فصل اول ادامه فهرست نقشه
  فايل شماره عنوان

 هاي داخلي يات درز انبساط در كفنقشه جزئ •
 هاي داخلي نقشه جزئيات درز انبساط در كف •
 نقشه جزئيات درز انبساط و نحوه اتصال و مهاربندي •
 نقشه جزئيات درزهاي كنترل و اجرا •

BC02 
BC04 
BC05 
BO01 

  ـ جزئيات نصب تجهيزات مكانيكي و اتصاالت4
 ها نقشه جزئيات كف شوي سرويس •
 ساخته وشي پيشنقشه جزئيات زيرد •
 نقشه جزئيات نصب توالت ايراني •
 نقشه جزئيات نصب توالت فرنگي •
 هاي تأسيساتي نقشه جزئيات كانال •
 هاي تأسيساتي نقشه جزئيات كانال •
 نقشه جزئيات چاهك بازديد •
 شويه نقشه جزئيات اجراي تي •

BD02 
BE01 
BF01 
BG01 
BH03 
BH06 
BJ02 
BP01 

  هاي در ـ جزئيات آستانه5

 زئيات آستانه سنگينقشه ج •
 نقشه جزئيات آستانه سنگي •
 نقشه جزئيات آستانه فلزي •
 نقشه جزئيات آستانه فلزي •

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

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

تصاالت كف سازي جزئيات و ا
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 سازي بدون عايق رطوبتي ـ جزئيات كف1

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

 
 :بيني شده است به چهار شكل زير پيش» اليه مقاومتي«ـ دركف سازي بدون عايق رطوبتي 

  كف سازي با اليه مقاومتي خاك-1-1
 اومتي بلوكاژ كف سازي با اليه مق-1-2
 سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي  كف-1-3
  كف سازي با اليه مقاومتي بتن-1-4
 

ـ اليه محافظتي يا پوشش كف براساس شرايط اقليمي و عملكرد كف از مصالح مناسب انتخاب و اجرا 
 .در مجموعه حاضر انواع متداول آن نمايش داده شده است. شود مي
 

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

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

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

  معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 سازي با اليه مقاومتي خاك ـ كف1ـ1

ستر ب. سازي بيشتر مناسب فضاهاي خارج و مابين با كاربري سبك و در زمين مقاوم است اين نوع كف
 .اي و همچنين مقاوم از نظر نفوذ آب و رطوبت باشد سازي بايد مقاوم از نظر سازه طبيعي اين نوع كف

 
 :هاي اين نوع كف سازي شامل نقشه

 B018  نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك    •

 B016   نقشه جزئيات كف با پوشش آجر •

 B015   نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •

 B014   شش بتننقشه جزئيات كف با پو •

 B012  نقشه جزئيات كف با پوشش آجر سيماني •

 B011 ساخته بتني نقشه جزئيات كف با پوشش قطعات پيش •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

كف سازي جزئيات و اتصاالت 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 ـ كف سازي با اليه مقاومتي بلوكاژ2ـ1

به ويژه در مناطق مرطوب كه سطح . هاي متفاوت است سازي مناسب هر فضايي با كاربري اين نوع كف
در صورت امكان تهويه و تخليه آب داخل اليه بلوكاژ، كارايي اين سيستم . هاي زيرزميني باال است آب

بيني تهويه و تخليه آب  در شرايط اقليمي سخت، پيش. دهد كف سازي را بطور چشمگيري افزايش مي
بندي شده باشد كه مطابق  يه خاك دانهسازي بايد از يك ال بستر كف. اليه بلوكاژ ضروري است

افزودن يك اليه بتن به منظور تثبيت اليه بلوكاژ و تقويت . مشخصات فني خصوصي كوبيده شود
 .مقاومت كف بسيار كار ساز خواهد بود

 
 :هاي اين نوع كف سازي شامل نقشه

 B023   نقشه جزئيات كف با پوشش بتن •

 B022  نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك    •

 B021  نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك    •

 B020   نقشه جزئيات كف با پوشش آجر •

 B019   نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

اتصاالت كف سازي جزئيات و 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي ـ كف3ـ1

بستر اين . هاي سست است حوطه سازي و زمينسازي بيشتر مناسب فضاهاي خارج براي م اين نوع كف
اين . بندي شده كه مطابق مشخصات فني خصوصي كوبيده شود سازي بايد از يك اليه خاك دانه كف
شفته . بيني است  سانتيمتر قابل پيش5سازي به دو صورت، ساده و با يك اليه بتن به ضخامت  كف

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

 
 :سازي شامل هاي اين نوع كف نقشه

 B008  نقشه جزئيات كف با پوشش آجرسيماني •

 B007   نقشه جزئيات كف با پوشش بتن •

 B006  نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك    •

 B004    جزئيات كف با پوشش آجرنقشه •

 B003   نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •

 B002  نقشه جزئيات كف با پوشش آجر سيماني •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 كف سازي جزئيات و اتصاالت
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 سازي با اليه مقاومتي بتن ـ كف4ـ1

اين كف مناسب فضاهاي با . ستسازي از استحكام و پايايي بسيار بااليي برخوردار ا اين نوع كف
اليه مقاومتي اين كف سازي روي بلوكاژ يا يك . هاي گوناگون در فضاهاي داخلي و مابين است كاربري

بيني شده است كه اليه اخير، ضمن ايجاد زيرسازي مقاوم و مناسب براي اليه مقاومتي بتن،  اليه شن پيش
. كند  سطوح مختلف كف را نيز به راحتي فراهم ميبندي مانع نفوذ آب و رطوبت و همچنين امكان تراز

بندي و كوبيده شده مطابق مشخصات  ها بايد از يك اليه خاك دانه سازي مشابه ساير كف بستر اين كف
توان پوشش داد، به  سازي را بسته به نياز فضايي از انواع مصالح كف مي اين نوع كف. فني خصوصي باشد

 .از به عايق رطوبتي دارند نيب و پاركت كهجز مصالح بسيار حساس مانند چو
 

 :سازي شامل هاي اين نوع كف  نقشه

 B029  نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك    •

 B028   نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •

 B026  نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك    •

 B025     نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك •

 B024    نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
انهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتنيجزئيات تيپ براي ساختم  

 
 

 سازي با عايق رطوبتي ـ جزئيات كف2

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

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

 سازي با اليه مقاومتي بتن ـ كف1ـ2
 ـ كف سازي با اليه مقاومتي بلوكاژ2ـ2
 سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي ـ كف3ـ2

يه مقاومتي و بين دو قشر نرم قرار ها قشر عايق رطوبتي در تراز باالتر از ال سازي ـ در اين نوع كف
 .گيرد مي

ها اغلب به علت عايق رطوبتي آن، اجراي نسبتاً پيچيده و پرهزينه در فضاهاي داخلي  سازي ـ اين نوع كف
 .شود اجرا مي

ـ اليه محافظتي يا پوشش كف از مصالح مناسب فضاهاي داخلي كه امكان تراز چيدن آن به راحتي فراهم 
 .شود ي بدون مشكل نصب گردد مانند موزاييك استفاده ميباشد و فرش نهاي

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

 معاونت امور فني
رها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزلهدفتر امور فني ، تدوين معيا  

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 سازي با اليه مقاومتي بتن ـ كف1ـ2

 :بيني شده است هاي جزئيات پيوست به دو روش زير پيش شهقسازي براساس ن كفاين نوع 
سازي با اليه مقاومتي بتن روي مصالح خاكي، اين كف متكي به استحكام و پايداري اليه بتن   كف-الف

سازي مقاوم، اين كف  است كه در صورت اجراي درست و رعايت ضوابط فني مربوط و فراهم نمودن زير
 .اي برخوردار خواهد بود  و پايداري قابل مالحظهاز مقاومت

هاي سنگين و پر مقاومت و با دوام  سازي با اليه مقاومتي بتن روي بلوكاژ، اين كف جزو كف   كف–ب 

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

 :سازي شامل وع كفهاي اين ن نقشه

 B050   نقشه جزئيات كف با پوشش موكت •

 B047     نقشه جزئيات كف با پوشش سراميك •

 B046   نقشه جزئيات كف با پوشش پاركت •

 B045   نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •

 B044   نقشه جزئيات كف با پوشش موكت •

 B043  نقشه جزئيات كف با پوشش تركيبات پليمري •

 B041  ا پوشش سراميك   نقشه جزئيات كف ب •

 B040   نقشه جزئيات كف با پوشش پاركت •

 B039   نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
مكفدر ه  

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 سازي با اليه مقاومتي بلوكاژ ـ كف2ـ2

يك اليه بتن . وب استسازي بسيار متداول و مناسب بناهاي مسكوني بويژه در مناطق مرط اين نوع كف
ترازبندي و شيب بندي كف نيز در فضاهاي داخلي . كند  ميليمتر بلوكاژ كف را حمايت مي50 تا 100

آماده سازي بستر در اين نوع . شود هاي بهداشتي در داخل همين اليه بتن انجام مي مانند سرويس
بندي شده مطابق  ك دانهاي كه حداقل كوبيدن يك اليه خا سازي بسيار اهميت دارد، بگونه كف

سازي را بسته به نياز فضايي از انواع مصالح حتي  اين كف. باشد مشخصات فني خصوصي ضروري مي
 .توان پوشش داد چوب مي

 
 :سازي شامل هاي اين نوع كف نقشه

 B038   نقشه جزئيات كف با پوشش موكت •

 B037 نقشه جزئيات كف با پوشش تركيبات پليمري      •

 B035     كف با پوشش سراميكنقشه جزئيات  •

 B034   نقشه جزئيات كف با پوشش چوب •

 B033   نقشه جزئيات كف با پوشش آجر •

 B032   نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
ز زلزلهدفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي ا  

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي ـ كف3ـ2

 

در صورتي كه اگر شفته . آوري شفته كمتر متداول شده است يت عملسازي به علت حساس اين نوع كف
هاي بسيار پر  تواند يكي از كف مي. آهكي مطابق مشخصات فني درست و دقيق ساخته و عمل آمده باشد

اي و سست باشد،  دوام و مقاوم باشد به ويژه در مناطقي كه آبهاي زيرزميني باال يا زمين شني و ماسه
 .شود  توصيه ميسازي اين نوع كف

 
 :سازي شامل هاي اين نوع كف نقشه

  B051  نقشه جزئيات كف با پوشش سنگ •

 B053 نقشه جزئيات كف با پوشش موزاييك    •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

زئيات و اتصاالت كف سازي ج
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 ها و درزهاي ساختماني در همكف ها، دسترسي ـ جزئيات اختالف سطح3

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

هاي پيوست ارائه  مناسب فضاهاي داخلي و ما بين است انتخاب و در نقشه مصالح متداول كه بيشتر
 .است شده

باشند كه   ساختماني در همكف معموالً درزهاي انبساط، درزهاي كنترل و درزهاي اجرا ميدرزهاي
ضرورت پيدا ) عمومي و خصوصي مطابق مشخصات فني(هاي بتني با مساحت زياد  همگي در كف

 .كنند مي

 :هاي اين بخش شامل نقشه
 BB01    نقشه جزئيات اختالف سطح با پوشش سنگ •

 BB03  با پوشش سنگ و عايق رطوبتينقشه جزئيات اختالف سطح  •

 BB07    نقشه جزئيات اختالف سطح با پوشش سنگ •

 BB09  نقشه جزئيات اختالف سطح با پوشش سنگ و عايق رطوبتي •

 BB06    نقشه جزئيات اختالف سطح با پوشش آجر •

  BI03    نقشه جزئيات اختالف سطح با نرده فلزي •

 BC01    نقشه جزئيات درز انبساط در كف پاركينگ •

 BC02    هاي داخلي نقشه جزئيات درز انبساط در كف •

 BC04    هاي داخلي نقشه جزئيات درز انبساط در كف •

 BC05   نقشه جزئيات درز انبساط و نحوه اتصال و مهاربندي •

 BO01     نقشه جزئيات درزهاي كنترل و اجرا •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 ـ جزئيات نصب تجهيزات مكانيكي و اتصاالت4

هاي بازديد، نصب  گذاري در كف، چاهك هاي جزئيات تأسيسات مكانيكي شامل لوله در اين بخش نقشه
هاي اتصاالت در فضاي سرويس هاي بهداشتي ارائه شده  ها و نقشه تجهيزات بهداشتي، كفشوي سرويس

 .است
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

 BD02  ها شوي سرويس نقشه جزئيات كف •

 BE01  ساخته نقشه جزئيات زيردوشي پيش •

 BF01  نقشه جزئيات نصب توالت ايراني •

 BG01  نقشه جزئيات نصب توالت فرنگي •

 BH03  هاي تأسيساتي نقشه جزئيات كانال •

 BH06  هاي تأسيساتي نقشه جزئيات كانال •

  BJ02  نقشه جزئيات چاهك بازديد    •

 BP01    يهشو نقشه جزئيات اجراي تي •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
  ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتنيجزئيات تيپ براي

 
 

 هاي در ـ جزئيات آستانه5

آستانه در براي جداكردن فضاها در داخل يا بين فضاي داخل با خارج به جهت تعريف فضايي، هوابندي و 
با هماهنگي چارچوب آستانه در بايد در تركيب و .شود بندي فضاي تراز خشك مطرح مي صدابندي و آب

 .در طراحي و اجرا شود
هاي اين بخش به دو نوع آستانه سنگي و فلزي اختصاص داده شده كه در دو حالت، بدون عايق  نقشه

 .اند رطوبتي و يا عايق رطوبتي در يك طرف نمايش داده شده
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

 BA08   نقشه جزئيات آستانه سنگي •

 BA06   گينقشه جزئيات آستانه سن •

 BA01   نقشه جزئيات آستانه فلزي •

 BA05   نقشه جزئيات آستانه فلزي •

 











 دومل ــــفص
 
 
 
 ها و ستونها ديوارجزئيات و اتصاالت
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 هاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيار
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

هاي فوالدي و بتني براي كاربري مسكوني يا اداري،  هاي جزئيات و اتصاالت ديوارها در سازه نقشه
باشد، به شرح  لف كه هر يك داراي زير مجموعه خاص خود ميموضوع اين فصل در سه نوع ساختار مخت

در هر ساختار ابتدا به جزئيات بدنه اصلي ديوار پرداخته شده و . هاي پيوست ارائه شده است نقشه
سپس نحوه اتصاالت و نهايتاً جزئيات مربوطه . هاي آنها با مصالح مختلف نمايش داده شده است نماسازي

 .اند ازشوهاي پنجره و در ارائه شدهبه اجزا ديوار مانند ب
هاي فوالدي و بتني با ديوارهاي با ساختارهاي مختلف، مطرح و  ها، نحوه اتصال ستون در بخش ستون

 .هاي جزئيات آنها ارائه شده است نقشه
 

 :ها به شرح زير مي باشد هاي جزئيات سه نوع ساختار ديوار و ستون نقشه
 جزئيات و اتصاالت ديوارهاي آجري •

 جزئيات و اتصاالت ديوارهاي بلوك بتني يا سفالي •

 جزئيات و اتصاالت ديوارهاي پيش ساخته از صفحات گچي •

 هاي بتني و فوالدي جزئيات و اتصاالت ستون •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 هاي فصل دوم فهرست نقشه

  فايل شماره عنوان
  ت ديوارهاي آجريـ جزئيات و اتصاال1

  هاي جزئيات از مقاطع قائم ديوارهاي آجري ـ نقشه1ـ1
 نقشه جزئيات تيغه آجري با پوشش كاشي يا سراميك •
  پوشش كاشي يا سراميك بانقشه جزئيات تيغه آجري •
 نقشه جزئيات ديوار نيم آجري با پوشش اندود گچ •
 نقشه جزئيات ديوار نيم آجري با پوشش كاشي يا سراميك •
 شه جزئيات ديوار نيم آجري با پوشش آجرنمانق •
  آجري با پوشش كاشي و سراميك يكنقشه جزئيات ديوار •
 اندود سيمان آجري با پوشش يكنقشه جزئيات ديوار  •
 نقشه جزئيات بندكشي ديوارهاي آجري نمايان •

CC025 
CC027 
CC001 
CC026 
CC020 
CC007 
CC029 
CCP1 

  ناه و حفاظ آجريهاي جزئيات ديوارهاي جانپ ـ نقشه2ـ1
 نقشه جزئيات ديوار جانپناه با درپوش فلزي •
 نقشه جزئيات ديوار حفاظ با درپوش سنگ •
 نقشه جزئيات ديوار حفاظ با ريل چوبي •
 نقشه جزئيات ديوار حفاظ با ريل فلزي •
 نقشه جزئيات ديوار حفاظ با درپوش چوب •

EAI02 
BI01 
BI05 
BI04 
BI02 

  وار به ساير اجزاي بناهاي جزئيات اتصال دي ـ نقشه3ـ1
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به همكف •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف •
 چيني و كفنقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي  •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار جانپناه به بام •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار آجري به ديوار بتني •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار آجري به سقف بتني •

CC-B01 
CC-A5 
CC-A4 
CC-A3 
CC-A2 
CC-A1 
EAI05 

CC-CA1 
CC-EA2  
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 هاي فصل دوم فهرست نقشه ادامه

  فايل شماره عنوان
  هاي جزئيات درزهاي انبساط ـ نقشه4ـ1

 نقشه جزئيات ديوار درز انبساط در ديوار •
 نقشه جزئيات درز انبساط در بام با ديوار جانپناه •
 نقشه جزئيات درز انبساط در بام با ديوار جانپناه •
 نقشه جزئيات درز انبساط در بام با ديوار  •

CCI1 
EAC04 
EAC05 
EAC10 

  ها در ديوارهاي آجري هاي جزئيات كف پنجره ـ نقشه5ـ1
 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •
 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •
 نقشه جزئيات كف پنجره بتني •
 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •
 ورق گالوانيزهنقشه جزئيات كف پنجره با پوشش  •
 نقشه جزئيات كف پنجره سنگي •

CCC05 
CCC06 
CCC07 
CCC08 
CCC15 
CC-EA1 

  هاي پنجره هاي جزئيات نعل درگاه ـ نقشه6ـ1
 نقشه جزئيات نعل درگاه در ديوار يك آجري •
 نقشه جزئيات نعل درگاه در ديوار نيم آجري •

CCD05 
CCD08 

  هاي جزئيات اتصال قاب درها ـ نقشه7ـ1
 جزئيات اتصال جانبي قاب فلزي درنقشه  •
 نقشه جزئيات اتصال جانبي قاب فلزي در •
 نقشه جزئيات اتصال جانبي قاب فلزي در •
 نقشه جزئيات اتصال باالي قاب فلزي در •

CCF5 
CCF7 
CCF4 
CCF3 

  ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي بلوك بتني2
  هاي جزئيات از مقاطع قائم ديوارهاي بلوك بتني ـ نقشه1ـ2

 نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني نمايان •
 نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش اندود سيمان •
 نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش آجر •
  با پوشش سنگنقشه جزئيات ديوار بلوك بتني •
 وسراميك سفالي با پوشش كاشي جزئيات ديوار بلوك نقشه •
  گچنقشه جزئيات ديوار بلوك سفالي با پوشش اندود •

CD009 
CD013 
CD011 
CD010 
CX07 
CX01 
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 ختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ سا
 

 2/3جلد 
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 هاي فصل دوم ادامه فهرست نقشه

  فايل شماره عنوان
 نقشه جزئيات ديوار بلوك سفالي با پوشش سنگ مصنوعي •
 نقشه جزئيات ديوار بلوك سفالي با پوشش سنگ •
 لوك سفالي با پوشش آجرنقشه جزئيات ديوار ب •

CX13 
CX12 
CX1 

  هاي جزئيات ديوارهاي جانپناه و حفاظ ـ نقشه2ـ2
 نقشه جزئيات ديوار جانپناه با درپوش فلزي •
 نقشه جزئيات ديوار جانپناه با در پوش بتني •
 نقشه جزئيات ديوار حفاظ با درپوش سراميك •
 نقشه جزئيات ديوار حفاظ با درپوش چوب •
 ر جانپناه با بلوك بتنينقشه جزئيات ديوا •
 ديوار جانپناه با بلوك بتني نقشه جزئيات •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف با ازاره سنگي •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف با ازاره سنگي •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف با ازاره بتني •
  ازاره بتنينقشه جزئيات اتصال ديوار به كف با •

EAI03 
EAI08 
BI10 
BI09 

EAI06 
EAI07 

CD-B01 
CD-A04 
CD-A03 
CD-A02 
CD-A01 

  كف چيني و اتصال ديواربلوك بتني به كرسي هاي جزئيات ـ نقشه3ـ2
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف با ازاره سنگي •
  سنگينقشه جزئيات اتصال ديوار به كف با ازاره •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف با ازاره بتني •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف با ازاره بتني •

CD-B01 
CD-A04 
CD-A03 
CD-A02 
CD-A01 

  هاي جزئيات درزهاي انبساط ـ نقشه4ـ2
 نقشه جزئيات درز انبساط در بام و ديوار •
 نقشه جزئيات درز انبساط در بام و ديوار •
 رز انبساط در ديوار و سقفنقشه جزئيات د •

EAC11 
EAC09 
EAC02 

  ها در ديوارهاي بلوك بتني هاي جزئيات كف پنجره ـ نقشه5ـ2
 نقشه جزئيات كف پنجره بتني •
 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •

CDC4 
CDC2 
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
فتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزلهد  

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 دومهاي فصل  قشهادامه فهرست ن
  فايل شماره عنوان

 نقشه جزئيات كف پنجره سنگي •
 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •

CDC1 
CDU01 

  هاي جزئيات نعل درگاه در ديوارهاي بلوك بتني ـ نقشه6ـ2
 نقشه جزئيات نعل درگاه ديوار بلوك بتني نمايان •
 نقشه جزئيات نعل درگاه ديوار بلوك بتني •
 شه جزئيات نعل درگاه ديوار بلوك بتنينق •

CDD3 
CDDA1 
CDU02 

  هاي جزئيات اتصال قاب درها در ديوارهاي بلوك بتني ـ نقشه7ـ2
 نقشه جزئيات جانبي چارچوب در •
 نقشه جزئيات نعل درگاه و قاب در •
 نقشه جزئيات نعل درگاه و قاب در •

CDF01 
CDD01 
CDD1 

 اخته از صفحات گچيـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي پيش س3
 

  هاي جزئيات از مقاطع قائم ديوارهاي پيش ساخته ـ نقشه1ـ3
 نقشه جزئيات ديوار پيش ساخته با پوشش سنگ و كاشي •
 نقشه جزئيات ديوار پيش ساخته با پوشش كاشي •
 نقشه جزئيات ديوار پيش ساخته با پوشش كاشي •
 نقشه جزئيات ديوار پيش ساخته با عايق بندي صوتي •
 جزئيات ديوار پيش ساخته مقاوم حريقنقشه  •

CD01 
CDG02 
CDG03 
CDG06 
CDG07 

  كف و سقف، ديوار ساخته به اتصال ديوارهاي پيش جزئيات هاي ـ نقشه2ـ3
 نقشه جزئيات اتصال به سقف •
 نقشه جزئيات اتصال به سقف و ديوار •
 نقشه جزئيات اتصال به سقف •
 نقشه جزئيات اتصال به ديوار •
 ال به ديوارنقشه جزئيات اتص •
 نقشه جزئيات اتصال به كف •

CDG-EA2 
CDG-EAE 
CDG-EA1 

CDG-CDG1 
CDG-CDG2 

CDGA1  
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 قررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختمانيم
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 دومهاي فصل  ادامه فهرست نقشه
  فايل شماره عنوان

  هاي جزئيات بازشوهادر ديوارهاي پيش ساخته ـ نقشه3ـ3
 نقشه جزئيات كف پنجره با جداره ضاعف •
 نقشه جزئيات جانبي پنجره با جداره مضاعف •
 نقشه جزئيات بازشو در ديوارهاي دو جدار پيش ساخته •
 نقشه جزئيات قاب در در ديوارهاي دو جداره پيش ساخته •

CDGC1 
CDGE1 
CDGQ1 
CDGF1 

  ساخته پيش جزئيات درز انبساط در ديوارهاي سبك هاي ـ نقشه4ـ3
 نقشه جزئيات درز انبساط و كنترل •
 نقشه جزئيات درز انبساط و كنترل •

CDGI1 
CDGI2 

 ها ـ جزئيات و اتصاالت ستون4
 

 نقشه جزئيات اتصال ديوار به ستون فوالدي •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به ستون فوالدي •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به ستون بتني •
 دينقشه جزئيات اتصال ديوار به ستون فوال •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به ستون فوالدي •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به ستون بتني •
 نقشه جزئيات اتصال ديوار به ستون بتني •

CC-DG2 
CC-DG1 
CC-DA1 

CDG-DG1 
CE-DG1 

CDG-DA1 
CE-DA  
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 ي آجريـ جزئيات و اتصاالت ديوارها1

 هاي جزئيات از مقاطع قائم ديوارهاي آجري ـ نقشه1ـ1

هاي جزئيات اين نوع ديوارها در سه ضخامت مختلف با آجر چيني ساده و متداول به صورت راسته و  نقشه
هاي مختلف آجر چيني، نحوه قفل و  در اين مجموعه از نمايش روش. كله و راسته ترسيم و ارائه شده است

ها بطور نمونه انتخاب و جزئيات آنها  نماسازي.  مستندات كافي، صرف نظر شده استبست به علت وجود
 .همراه با انواع بندكشي براي ديوارهاي آجر نمايان ارائه شده است

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 CC025   نقشه جزئيات تيغه آجري با پوشش كاشي يا سراميك •

 CC027   يكنقشه جزئيات تيغه آجري با پوشش كاشي يا سرام •

 CC001   نقشه جزئيات ديوار نيم آجري با پوشش اندود گچ •

 CC026  نقشه جزئيات ديوار نيم آجري با پوشش كاشي و سراميك  •

 CC020   نقشه جزئيات ديوار نيم آجري با پوشش آجر نما   •

 CC007         نقشه جزئيات ديوار يك آجري با پوشش كاشي و سراميك  •

 CC029    آجري با پوشش اندود سيماننقشه جزئيات ديوار يك •

  CCP1    نقشه جزئيات بندكشي ديوار آجري نمايان •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 ت و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختمانيمقررا
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 هاي جزئيات ديوارهاي جانپناه و حفاظ آجري ـ نقشه2ـ1

. ها مي باشد ها و اختالف سطح انها، ايو كاربرد ديوارهاي جانپناه و حفاظ به منظور ايمني در لبه بام
هاي جزئيات ديوارهاي جانپناه و حفاظ، نحوه اتصاالت آنها با بام، كف و سقف به  در اين بخش، نقشه

بايد توجه شود كه ديوارهاي جانپناه با مصالح . هاي مختلف با تنوع مصالح ارائه شده است صورت
 .اي بنا دوخته شوند  نحوي به اجزاي سازههاي اسكلتي بايد مشابه ديوارها به بنايي در سيستم

 
 :هاي اين بخشي شامل نقشه

 EAI02  نقشه جزئيات ديوار جانپناه با در پوش فلزي •

  BI01  نقشه جزئيات ديوار حفاظ با در پوش سنگ •

  BI05  نقشه جزئيات ديوار حفاظ با ريل چوبي  •

  BI04     نقشه جزئيات ديوار حفاظ با ريل فلزي  •

  BI02   ديوار حفاظ با در پوش چوبنقشه جزئيات •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 هاي جزئيات اتصال ديوار به ساير اجزاي بنا ـ نقشه3ـ1

. اتصال ديوار به كرسي چيني و كف به ويژه در ديوارهاي ما بين از حساسيت زيادي برخوردار است
خل و خارج، نحوه عايق كاري، حفاظت پاي ديوار با انواع ازاره، از اختالف سطح بين فضاهاي دا

 .عوامل تعيين كننده اين جزئيات است
جزئيات اتصال در فضاهاي داخلي با عايق رطوبتي، نحوه جداسازي فضاهاي تر از خشك را 

 .شود هاي بهداشتي مطرح مي دهد كه اغلب در سرويس نمايش مي
اي بايد به نحوي مهار شود كه ديوار هماهنگ با سازه عمل  ازهاتصال ديوار آجري به اجزاي س

 .توان براي مهاربندي استفاده كرد هاي بتني از شاخك يا ميلگردهاي انتظار مي در سازه. نمايد
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 CC-B01   نقشه جزئيات اتصال ديوار به همكف     •

  CC-A5    نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف  •

  CC-A4  نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف  •

  CC-A3  نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف  •

  CC-A2  نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف  •

  CC-A1  نقشه جزئيات اتصال ديوار به كرسي چيني و كف  •

  EAI05   نقشه جزئيات اتصال ديوار جانپناه به بام •

 CC-CA1  نقشه جزئيات اتصال ديوار آجري به ديوار بتني     •

 CC-EA2   نقشه جزئيات اتصال ديوار به سقف بتني •





















 

120 

 

 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 هاي جزئيات درزهاي انبساط ـ نقشه4ـ1

كلتي است كه به جهت شرايط متفاوت، دو اي بنا به ويژه بناهاي اس هاي سازه درزهاي انبساط از ضرورت
 .كند بخش بنا را از يكديگر جدا مي

در هر صورت . درزها ممكن است در ديوار به صورت قائم يا در كف و سقف يا بام به صورت افقي باشد
جزئيات پوشش درزها براساس سه عامل تعيين كننده، هوابندي، آب بندي و امكان حركت و بازي درز 

هاي مختلف درزهاي افقي را با جزئيات مربوطه نمايش  هاي پيوست شكل نقشه. شود ا ميطراحي و اجر
 .دهند مي

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

  CCI1   نقشه جزئيات درز انبساط در ديوار •

 EAC04 نقشه جزئيات درز انبساط در بام با ديوار جانپناه   •

 EAC05 نقشه جزئيات درز انبساط در بام با ديوار جانپناه   •

 EAC10  نقشه جزئيات درز انبساط در بام با ديوار •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 ئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جز
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 ها در ديوارهاي آجري هاي جزئيات كف پنجره ـ نقشه5ـ1

كف پنجره ديوارهاي آجري در بناهاي اسكلتي اغلب در حد ديوارهاي يك آجره است كه براي 
طراحي كف پنجره بايد براساس موارد تعيين كننده زير طراحي . شوند ا چيده ميجداره خارجي بن

 :شود
o  كف پنجره بايد امكان تخليه آب باران كف و سطح قائم پنجره را به خارج بدون خيس

 .كردن نما فراهم نمايد

o  كف پنجره بايد در هر شرايط سخت اقليمي مانند كج باران و بوران و يخبندان مانع نفوذ
 .بت به داخل و بدنه ديوار شودرطو

o ها باشد كف پنجره بايد داراي مقاومت كافي براي نظافت پنجره. 

o  انعكاس نور، حرارت، صدا و زيبايي و خوانايي با نماي ساختمان در مجموع معيارهاي
 .باشند طراحي كف پنجره مي

 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
  CCC05 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •
  CCC06 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •
  CCC07 نقشه جزئيات كف پنجره بتني •
  CCC08 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •
  CCC15 نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •
 CC-EA1 نقشه جزئيات كف پنجره سنگي •

 















 

132 

 

 جمهوري اسالمي ايران
ريت و برنامه ريزي كشورسازمان مدي  

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
ا بتنيجزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي ي  

 
 

 هاي پنجره هاي جزئيات نعل درگاه ـ نقشه6ـ1

 

ها  ها در اين بخش از پروفيل آهن براي دو ضخامت ديوار يك و نيم آجره در نقشه جزئيات نعل درگاه
در طراحي جزئيات نعل درگاه پنجره، بايد توجه به رفع آب روي نما كه به سمت . نمايش داده شده است

كه نما سازي خاتمه پيدا ) فصل مشترك ديوار با بازشوي پنجره(در باالي پنجره . جريان دارد شودپنجره 
كند، با ارائه جزئيات ويژه و دقيق، نحوه نگهداري پوسته نما به گونه مناسب و مقاوم نمايش داده شده  مي

 .است
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

 CCD05  نقشه جزئيات نعل درگاه در ديوار يك آجره •

 CCD08  نقشه جزئيات نعل درگاه در ديوار نيم آجره •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 زئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي ج
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 هاي جزئيات اتصال قاب درها ـ نقشه7ـ1

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

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

 .شود هاي سيماني قوياً توصيه مي  قاب در طرفين، باال و پايين از مالتداخل
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

 CCF5  نقشه جزئيات اتصال جانبي قاب فلزي در •

 CCF7  نقشه جزئيات اتصال جانبي قاب فلزي در •

 CCF4  نقشه جزئيات اتصال جانبي قاب فلزي در •

 CCF3  نقشه جزئيات اتصال باالي قاب فلزي در •

 











 

140 

 

 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
انهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتنيجزئيات تيپ براي ساختم  

 
 ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي بلوك بتني2

 هاي جزئيات از مقاطع قائم ديوارهاي بلوك بتني ـ نقشه1ـ2

هاي جزئيات ديوارهاي بلوك بتني با ضخامت ثابت و بلوك چيني ساده و متداول ترسيم و ارائه شده  نقشه
گذاري به علت وجود  هاي بلوك چيني، نحوه قفل و بست و مالت  اين مجموعه از نمايش روشدر. است

هاي با سازه  هاي بتن سبك بيشترين استفاده را در ساختمان بلوك. مستندات كافي صرف نظر شده است
كلتي به هاي اس بلوك چيني با سفال نيز در سازه. اسكلتي دارند مگر موارد خاص كه به صورت نما كار شود

ها به طور نمونه انتخاب و  نماسازي. ها ارائه شده است عنوان ديوار مورد استفاده دارد كه انواع آن در نقشه
هاي سيماني نما،  جزئيات آنها همراه با انواع بند كشي ديوارهاي بلوك بتني نمايان و همچنين انواع بافت

 .ارائه شده است

 :هاي اين بخش شامل نقشه
 CD009    ديوار بلوك بتني نمايان   نقشه جزئيات  •
 CD013   نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش اندود سيمان •
 CD011    نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش آجر •
 CD010      نقشه جزئيات ديوار بلوك بتني با پوشش سنگ •
  CX07  نقشه جزئيات ديوار بلوك سفالي با پوشش كاشي و سراميك •
  CX01   ئيات ديوار بلوك سفالي با پوشش اندود گچنقشه جز •
  CX13  نقشه جزئيات ديوار بلوك سفالي با پوشش سنگ مصنوعي  •
  CX12   نقشه جزئيات ديوار بلوك سفالي با پوشش سنگ  •
  CX14      نقشه جزئيات ديوار بلوك سفالي با پوشش آجر •
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 جمهوري اسالمي ايران
  كشورسازمان مديريت و برنامه ريزي

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 هاي جزئيات ديوارهاي جانپناه و حفاظ ـ نقشه2ـ2

در اين . باشد ها و اختالف سطح مي 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 با  بخش، نقشه
 .ن عايق رطوبتي ارائه شده استعايق و بدو

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 EAI03  نقشه جزئيات ديوار جانپناه با درپوش فلزي •

 EAI08  نقشه جزئيات ديوار جانپناه با درپوش بتني •

  BI10 نقشه جزئيات ديوار حفاظ با درپوش سراميك      •

  BI09  نقشه جزئيات ديوار حفاظ با درپوش چوب •

 EAI06  ر جانپناه با بلوك بتنينقشه جزئيات ديوا •

 EAI07  نقشه جزئيات ديوار جانپناه با بلوك بتني •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 عيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و م
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 هاي جزئيات اتصال ديوار بلوك بتني به كرسي چيني و كف ـ نقشه3ـ2

 داخل و خارج از حساسيت زيادي اتصال ديوار به كرسي چيني و كف به ويژه در ديوارهاي بين فضاي
هاي ازاره، از  ها، نحوه عايق كاري رطوبت، حفاظت پاي ديوار با سنگ اختالف سطح. برخوردار است

اتصال در فضاهاي داخلي با عايق رطوبتي، نحوه جداسازي . عوامل تعيين كننده اين جزئيات است
 .شود بهداشتي مطرح ميدهد كه اغلب در سرويس هاي  فضاهاي تر از خشك را نمايش مي

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 CD-B01   نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف •

 CD-A04 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف با ازاره سنگي •

 CD-A03 نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف با ازاره سنگي •

 CD-A02  نقشه جزئيات اتصال ديوار به كف با ازاره بتني •

 CD-A01  ديوار به كف با ازاره بتنينقشه جزئيات اتصال  •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 يمقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختمان
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 هاي جزئيات درزهاي انبساط ـ نقشه4ـ2

اي بنا به ويژه بناهاي اسكلتي است كه به جهت شرايط متفاوت، دو  هاي سازه درزهاي انبساط از ضرورت
درزها ممكن است در ديوار به صورت قائم يا در كف، سقف و بام به . كند بخش بنا را از يكديگر جدا مي

در هر صورت جزئيات پوشش درزها براساس سه عامل تعيين كننده، هوابندي، آب . صورت افقي باشد
هاي مختلف درزهاي  هاي پيوست شكل نقشه. شود بندي و امكان حركت و بازي درز طراحي و اجرا مي

 .دهند نمايش ميافقي را با جزئيات مربوطه 
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

 EAC11  نقشه جزئيات درز انبساط در بام و ديوار •

 EAC09  نقشه جزئيات درز انبساط در بام و ديوار •

 EAC02  نقشه جزئيات درز انبساط در ديوار و سقف •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 ها در ديوارهاي بلوك بتني كف پنجرههاي جزئيات  ـ نقشه5ـ2

كف پنجره ديوارهاي بلوك بتني در بناهاي اسكلتي اغلب با ضخامت ثابت حدود يك عرض بلوك است 
طراحي كف پنجره بايد بر اساس موارد تعيين كننده زير طراحي . شود كه براي جداره خارجي بنا چيده مي

 :شود
o سطح قائم پنجره را به خارج بدون خيس كردن نما كف پنجره بايد امكان تخليه آب باران كف و 

 .فراهم نمايد

o  كف پنجره بايد در هر شرايط سخت اقليمي مانند كج باران و بوران و يخبندان مانع نفوذ رطوبت
 .به داخل و بدنه ديوار شود

o ها باشد كف پنجره بايد داراي مقاومت كافي براي نظافت پنجره. 

o ايي و خوانايي با نماي ساختمان در مجموع معيارهاي طراحي كف انعكاس نور، حرارت، صدا و زيب
 .باشند پنجره مي

 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
  CDC4   نقشه جزئيات كف پنجره بتني •
  CDC2  نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه •
  CDC1   نقشه جزئيات كف پنجره سنگي •
 CDU01 ه نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيز •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
  ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتنيجزئيات تيپ براي

 
 

 هاي جزئيات نعل درگاه در ديوارهاي بلوك بتني ـ نقشه6ـ2

شكل با ميلگرد و پر شده از بتن » U«هاي  هاي فوالدي يا از بلوك ها در اين بخش از پروفيل نعل درگاه
شوهاي پنجره، توجه ويژه به دفع آب روي نما كه به سمت در طراحي جزئيات نعل درگاه باز. باشند مي

 .پنجره جريان دارد بايد شود
 .جزئيات باالي پنجره عالوه بر دفع آب بايد چرخش نما را به سمت داخل پنجره مد نظر داشته باشد

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

   CDD3 نقشه جزئيات نعل درگاه ديوار بلوك بتني نمايان  •

 CDDA1  نعل درگاه ديوار بلوك بتني نقشه جزئيات  •

  CDU02  نقشه جزئيات نعل درگاه ديوار بلوك بتني •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 ات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختمانيمقرر
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 هاي جزئيات اتصال قاب درها در ديوارهاي بلوك بتني ـ نقشه7ـ2

جنس . ير نعل درگاه ارائه شده استهاي اين بخش جزئيات جانبي درها و جزئيات قاب در ز در نقشه
در اتصال قاب درها سعي . باشند چارچوب درها در مجموعه حاضر همه از ورق فوالدي خم داده شده، مي

شده است جزئيات نصب به ديوار، جزئيات فصل مشترك ديوار با قاب و نحوه تركيب با نماسازي ديوار 
ش داده شده است، پر كردن داخل قاب در طرفين، باال و ها نماي همانگونه كه در نقشه. مد نظر قرار گيرد

 :شود هاي سيماني قوياً توصيه مي پايين از مالت
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

 CDF01  نقشه جزئيات جانبي چارچوب در •

 CDD01  نقشه جزئيات نعل درگاه و قاب در •

  CDD1  نقشه جزئيات نعل درگاه و قاب در •
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 جمهوري اسالمي ايران
زمان مديريت و برنامه ريزي كشورسا  

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
فوالدي يا بتنيجزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه   

 
 ساخته از صفحات گچي ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي پيش3

 ساخته هاي جزئيات از مقاطع قائم ديوارهاي پيش ـ نقشه1ـ3

هاي، با سازه اسكلتي به ويژه در بناهاي بلند مرتبه كم كردن بار مرده از اهداف محاسبات  در ساختمان
اهاي بلند مرتبه بسيار متداول نب هاي سبك براي ديوارها در  اين رو استفاده از پانلاز. اي هر بنا است سازه

 :هاي زير باشند هاي سبك ديواري بايد داراي ويژگي پانل. شده است
o هاي جانبي بنا يا در مواقع زلزله و يا  ها در حركت براي جلوگيري از ريزش و تخريب پانل

ها بايد توسط شبكه سبك فلزي مهار و به سازه  نا، پانلبرداري از ب هاي وارده طي بهره ضربه
 .اصلي متصل باشد

o هاي مختلف و متداول بناها را داشته باشد ها امكان نماسازي پانل. 
o ها و اتصاالت آنها از نظر صدابندي، هوابندي و انتقال ارتعاش مقاوم باشد و به صورت دو  پانل

 .جداره قابل اجرا باشد
o آنها از نظر حريق ايمني الزم را داشته باشدها و اتصاالت  پانل. 
o ها در فضاهاي مرطوب مقاومت الزم را داشته باشد پانل. 
o ها تا حد امكان ساده، سريع و مقاوم و قابل باز كردن و جابجايي باشد نصب و اتصاالت پانل. 
o مانند كنج، گوشه و نصب با هاي مختلف بنا هاي مختلف را براي اجرا در قسمت قابليت 

 .ي مختلف را داشته باشدزوايا
o ها فراهم باشد  پانلي، ظرافت، سبكي و سهولت حمل و نقلزيباي. 

 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
  CD01     ساخته با پوشش سنگ و كاشي نقشه جزئيات ديوار پيش •
 CDG02    ساخته با پوشش كاشي نقشه جزئيات ديوار پيش •
 CDG03    يساخته با پوشش كاش نقشه جزئيات ديوار پيش •
 CDG06  ساخته با عايق بندي صوتي نقشه جزئيات ديوار پيش •
 CDG07   ساخته مقاوم حريق نقشه جزئيات ديوار پيش •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

اتصاالت جزئيات و   
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 ساخته به سقف، ديوار و كف  ديوارهاي پيشلهاي جزئيات اتصا ـ نقشه2ـ3

هاي سبك به سقف، ديوار و كف با پروفيل فلزي افقي يا قائم شبكه  ساخته از پانل اتصال ديوارهاي پيش
ها بطور مستقيم به سطوح بنا مانند ديوار، كف يا  گيرد و در هيچ شرايطي پانل ها انجام مي نگهدارنده پانل

هاي  ا پيچاتصاالت ب. زگيري شودراتصاالت بايد كامالً هوابندي و جهت نما مجدد د. شود سقف نصب نمي
 .شود كه محل آنها نيز بايد توسط بتونه صافكاري و رنگ شود خودرو به صورت توكار انجام مي

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

   CDG-EA2  نقشه جزئيات اتصال به سقف •

   CDG-EAE نقشه جزئيات اتصال به سقف و ديوار •

   CDG-EA1  نقشه جزئيات اتصال به سقف •

 CDG-CDG1  وارنقشه جزئيات اتصال به دي •

 CDG-CDG2  نقشه جزئيات اتصال به ديوار •

    CDGA1  نقشه جزئيات اتصال به كف •
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 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 ساخته هاي جزئيات بازشوها در ديوارهاي پيش ـ نقشه3ـ3

 

اند، مطابق  گچي پوشش مضاعف شدههاي سبك   جزئيات كف پنجره در ديوارهايي كه از داخل با پانل
هاي گچي اغلب در  ساخته از پانل باز شوي ديوارهاي پيش. بندي شود هاي پيوست بايد هوابندي و آب نقشه

هاي گچي  شود كه جزئيات آنها براي ديوار دو جداره از پانل فضاهاي داخلي يا زير سرپوشيدها، مطرح مي
 .ستهاي پيوست نمايش داده شده ا سبك در نقشه

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 CDGC1   نقشه جزئيات كف پنجره با جداره مضاعف •

 CDGE1   نقشه جزئيات جانبي پنجره با جداره مضاعف •

 CDGQ1 ساخته     نقشه جزئيات بازشو در ديوارهاي دو جداره پيش •

 CDGF1  ساخته   نقشه جزئيات قاب در در ديوارهاي دوجداره پيش •

 

 











 

198 

 

ايرانجمهوري اسالمي   
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
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 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
با سازه فوالدي يا بتنيجزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري   

 
 

 ساخته هاي جزئيات درز انبساط در ديوارهاي سبك پيش ـ نقشه4ـ3

اي بنا به ويژه در بناهاي اسكلتي است كه به جهت شرايط متفاوت،  هاي سازه درزهاي انبساط از ضرورت
ساخته نيز رعايت شود و امكان  پيش امتداد درزها بايد در ديوار. كند دو بخش بنا را از يكديگر جدا مي

 .حركت را بدون آسيب ديدن پانل فراهم نمايد
جزئيات درزها در ديوارهاي سبك براساس سه عامل تعيين كننده، هوابندي، صدابندي و امكان حركت و 

ساخته   روي ديوارهاي پيشهاي مختلف درزها هاي پيوست شكل هنقش. شود بازي درز، طراحي و اجرا مي
 .دهند  جزئيات مربوطه نمايش ميرا با

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 CDGI1  نقشه جزئيات درز انبساط و كنترل •

 CDGI2  نقشه جزئيات درز انبساط و كنترل •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 ديوارها و ستونها

دوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 ها ـ جزئيات و اتصاالت ستون4

در هر يك . هاي بتني و فوالدي ارائه شده است دو بخش ستونها در  هاي جزئيات و اتصاالت ستون نقشه
در اتصال . ها نمايش داده شده است هاي مختلف نماي ستون نحوه اتصال به ديوار و كف به اضافه پوشش

به . ستون به ديوار به ويژه ديوارهاي با مصالح بنايي توجه به نحوه گيرداري ديوار به ستون شده است
در . هاي غير متعارف، ديوارها هماهنگ با اسكلت حركت نمايند ع اضطرار و حركتاي كه در مواق گونه

هاي فوالدي، به ايمني از حريق و حفاظت اسكلت بايد توجه شود، به  ها به ويژه ستون پوشش نماي ستون
 هاي پوشش با پانل. هاي الزم استفاده گردد اي كه در حد مورد نياز از مصالح مقاوم و با ضخامت گونه
ها بايد از طريق شبكه نگهدارنده  ساخته نيازمند دقت و رعايت اصول فني و اجراي آن است، اوالً پانل پيش

 .ها بايد دقيق و با بهترين كيفيت اجرا شود خود به اجزاي اصل بنا متصل شود ثانياً اتصاالت و درز بندي
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
  CC-DA1   نقشه جزئيات اتصال ديوار به ستون بتني •
  DA-B01   نقشه جزئيات اتصال ستون بتني به كف •
 CDG-DA1  ساخته به ستون بتني نقشه جزئيات اتصال ديوار پيش •
     D006   نقشه جزئيات پوشش با كاشي يا سراميك •
     D001    نقشه جزئيات پوشش با سنگ  •
  CC-DG1   نقشه جزئيات اتصال ديوار به ستون فوالدي •
  DG-B04   صال ستون فوالدي به كفنقشه جزئيات ات •
  CE-DG1 نقشه جزئيات اتصال ديوار پيش ساخته به ستون فوالدي    •
    D009   نقشه جزئيات پوشش ستون فوالدي با سنگ •
    D011   نقشه جزئيات پوشش ستون فوالدي با چوب •
   D021  نقشه جزئيات پوشش ستون فوالدي با سنگ و اندود •
   DA01 هاي مقاوم حريق ن فوالدي با پانلنقشه جزئيات پوشش ستو •



























 سومل ــــفص
 
 
 

 بامو  سقف جزئيات و اتصاالت
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 سقف و بام

سوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3لد ج  
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

هاي مسكوني و  هاي اسكلت بتني و فوالدي براي كاربري هاي جزئيات و اتصاالت سقف و بام در سازه نقشه
سقف در . شده استهاي پيوست ارائه  اداري موضوع اين فصل در سه نوع ساختار مختلف به شرح نقشه

شود و از اين رو، ابعاد و اندازه،  كننده از مجموعه سيستم كل تلقي مي سازه اسكلتي يك جزيي تعيين
ها به نحوه و نوع  جزئيات معماري در اين نوع سقف. ها همه تابع اين سيستم است ها و بارگذاري دهانه

زن مصالح پوششي سقف در واحد سطح اي كه ضخامت و و كند، به گونه پوشش كف و زير سقف اكتفا مي
از طرفي نيز، كيفيت مصالح از ميزان انبساط و انقباض، تبادل حرارتي و رطوبتي، . مشخص و محدود است

آبرفتگي، استحكام و عمر، سهولت تعمير و تعويض و همچنين سازگاري و هماهنگي در همنشيني مصالح 
 .كند اهميت پيدا مي

هاي زير و رو با مصالح مختلف نمايش  ا جزئيات بدنه اصلي همراه با پوششها ابتد در اين مجموعه نقشه
هاي در و  هاي كاذب، نورگيرهاي سقفي، آستانه شده و سپس نحوه اتصاالت، درزهاي انبساط، سقف داده

 .جزئيات مربوط به تأسيسات و نصب تجهيزات مكانيكي، ارائه شده است
 

 :باشد زه اسكلت بتني يا فوالدي به شرح زير ميسه نوع ساختار ياد شده براي سقف در سا

  بلوك وهاي تيرچه جزئيات سقف -1

 هاي بتني جزئيات سقف -2

 (Composite)هاي مركب  جزئيات سقف -3
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
لهدفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلز  

 جزئيات و اتصاالت 
 سقف و بام

سوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 

 هاي فصل سوم فهرست نقشه
  فايل شماره عنوان

  لوكهاي تيرچه و ب هاي جزئيات سقف ـ نقشه1
 نقشه جزئيات سقف با پوشش سراميك •
 نقشه جزئيات سقف با پوشش سنگ •
 نقشه جزئيات سقف با پوشش چوب •
 نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش سراميك •
 نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش سنگ •
 نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش آسفالت •
 شيروانينقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش  •
 هاي آزبستي نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق •

EA015 
EA013 
EA014 
EA050 
EA049 
EA022 
EB001 
EB005 

  هاي بتني هاي جزئيات سقف ـ نقشه2
 نقشه جزئيات سقف با پوشش موزاييك •
 نقشه جزئيات سقف با پوشش چوب •
 نقشه جزئيات سقف با پوشش سنگ •
 و پوشش سراميكنقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي  •
 نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش آسفالت •
 نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش موزاييك •

EA004 
EA002 
EA001 
EA046 
EA012 
EA010 

  (Composite)هاي مركب  هاي جزئيات سقف ـ نقشه3
 نقشه جزئيات سقف با پوشش سنگ •
 نقشه جزئيات سقف با پوشش چوب •
 بام با پوشش آسفالتنقشه جزئيات  •
 نقشه جزئيات سقف با پوشش موزاييك •

EA036 
EA039 
EA044 
EA037 

  هاي جزئيات درزهاي انبساط و اتصاالت ـ نقشه4
 نقشه جزئيات درز انبساط با پوشش ورق گالوانيزه •
 نقشه جزئيات درز انبساط در كف طبقات •
 نقشه جزئيات درز انبساط در كف طبقات •
 ف با ديوارنقشه جزئيات اتصال سق •
 هاي شيبدار نقشه جزئيات بازشوي سقف •

EBC05 
EBC06 
EAC08 

EB-CC02 
EBQ04 
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
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سوم       :فصل

 اي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معياره
 

2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 هاي فصل سوم ادامه فهرست نقشه

  فايل شماره عنوان

 هاي كاذب هاي جزئيات سقف ـ نقشه5
 

  كاذب با لمبه آلومينيم نقشه جزئيات سقف •
 ساخته  جزئيات سقف كاذب با صفحات پيشنقشه •
 نقشه جزئيات سقف كاذب با صفحات سبك گچي •
 نقشه جزئيات درز انبساط در سقف كاذب •
 نقشه جزئيات درز انبساط در سقف كاذب •
 نقشه جزئيات دريچه بازديد در سقف كاذب •

EAJ03 
EAJ05 
EAJ04 
EAC01 
EAC03 
EAR01 

  هاي در هاي جزئيات آستانه ـ نقشه6

 ه جزئيات آستانه فلزينقش •
 نقشه جزئيات آستانه فلزي در سرويس •
 نقشه جزئيات آستانه فلزي در سرويس •
 نقشه جزئيات آستانه سنگي •
 نقشه جزئيات آستان سنگي در سرويس •
 نقشه جزئيات آستانه سنگي در سرويس •

EAA01 
EAA05 
EAA03 
EAA08 
EAA06 
EAA09 

 يكيهاي جزئيات نصب تجهيزات تأسيسات مكان ـ نقشه7
 

 نقشه جزئيات توالت ايران •
 نقشه جزيئات توالت فرنگي •
 ها نقشه جزئيات كفشوي سرويس •
 نقشه جزئيات آبرو در كنار جانپناه بام •
 نقشه جزئيات آبرو در كنار جانپناه بام •
 نقشه جزئيات آبرو مياني بام •
 نقشه جزئيات بازشو در بام •
 نقشه جزئيات دودكش در بام •

EAF01 
EAG01 
EAD06 
EAD01 
EAD05 
EAD02 
EAH05 
EAH03  
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 جمهوري اسالمي ايران
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 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

 جزئيات و اتصاالت 
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سوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   
  تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتنيجزئيات

 
 هاي تيرچه و بلوك هاي جزئيات سقف ـ نقشه1

 كار به اضافه كاربرد بتن، يمقاومت مناسب، اجراي راحت و سهولت دسترسي به مصالح و نيرو
ف سازي در سطح كشور برخوردار هاي تيرچه و بلوك را در حال حاضر از بيشترين سهم در سق سقف

هاي  هاي اجرايي، مقاومت سقف نامه عدم توجه الزم سازندگان به جزئيات، مقررات و آيين. كرده است
 و 82هاي شماره  نشريه. تيرچه و بلوك را در مقابل نيروهاي جانبي و زلزله بسيار نگران كننده كرده است

به تدريج . هاي تيرچه و بلوك دارد راي سقفج طراحي و ا دفتر امور فني و تدوين معيارها اختصاص به94
شود كه وزن سقف را به  هاي سفالي و بتني مي مواد سبك مانند پلي استارين يا مشابه جايگزين بلوك

در مقابل اين گونه مصالح توجه ويژه . باشد دهد و عايق صوتي و حرارتي بهتري نيز مي مراتب كاهش مي
هاي تيرچه و بلوك  شود كه سقف يادآور مي. طلبد هاي زيست محيطي را مي گيبه ايمني از حريق و آلود

هاي با سازه اسكلتي جديد و بلند مرتبه بويژه در شهرهاي مركزي جايگاه خود را از دست  در ساختمان
شود،  با اين وجود توصيه مي. اند  جاي آن را گرفته(Composite)هاي بتني يا مركب  داده و سقف
ها مربوط باشد و در نازك  گونه سقف در هر مقياسي با رعايت كليه مقررات و آيين نامهاجراي اين 

 .ها توجه به همخواني و همنشيني درست مصالح شود كاري
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 EA015نقشه جزئيات سقف با پوشش سراميك                                  •
 EA013                             نقشه جزئيات سقف با پوشش سنگ         •
 EA014نقشه جزئيات سقف با پوشش چوب                                      •
 EA050نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش سراميك               •
                 EA049نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش سنگ •
 EA022رطوبتي و پوشش آسفالت                نقشه جزئيات سقف با عايق  •
 EB001نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش شيرواني                          •
 EB005هاي آزبستي                نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
مور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزلهدفتر ا  
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2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 ي بتنيها هاي جزئيات سقف ـ نقشه2

شوند و اين  هاي بتني يكپارچه بيشتر در سيستم اسكلت بتني طراحي و اجرا مي بايد توجه داشت كه سقف
هاي بتني يكپارچه از زير به دو صورت نمايان و  سقف. سيستم سابقه نسبتاً طوالني در بخش ساختمان دارد

هاي اين  نقشه.  با كيفيت خوب داردبندي دقيق و شود كه در هر دو حالت نياز به قالب بيني مي ساده پيش
بيني شده  باشند كه از مصالح مختلف پيش مجموعه همگي از نوع ساده و داراي پوشش كف و سقف مي

مگر موارد خاص و . دوش ها از زير سقف استفاده مي ها و كابل هاي بتني براي عبور لوله در سقف. است
به اين منظور استفاده گردد كه در مجموع توصيه  ترازبندي  بناهاي كم اهميت كه از اليه بتن سبك

 .شود نمي
بندي و بتن  هاي بتني يكپارچه مكانيابي دقيق تجهيزات و تأسيسات مكانيكي بايد قبل از قالب در سقف

 .ريزي انجام شود و تا حد امكان از تخريب و سوراخ كردن سقف پس از اجرا بايد پرهيز كرد
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

 EA004   جزئيات سقف با پوشش موزاييكنقشه  •

 EA002    نقشه جزئيات سقف با پوشش چوب •

 EA001   نقشه جزئيات سقف با پوشش سنگ •

 EA046 نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش سراميك •

 EA012  نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش آسفالت •

 EA010 نقشه جزئيات سقف با عايق رطوبتي و پوشش موزاييك •
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2/3جلد   
ي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتنيجزئيات تيپ براي ساختمانها  

 
 

 )Composite(هاي مركب  هاي جزئيات سقف ـ نقشه3

بيني و اجرا  آيد پيش دار كه جزو سازه سقف به حساب مي هاي مركب از بتن و قالب ورق فلزي موج سقف
زن كم، خيلي زود و به طور اين نوع سقف به علت سرعت عمل، راحتي، بارگذاري سريع و و. شود مي

هاي بزرگ بدون  هاي اخير، تقريباً در كليه ساختمان اي كه در سال وسيعي گسترش پيدا كرد به گونه
ظرافت، الغري ابعاد، جزئيات ساده و نمايان و ايستايي و مقاومت . گيرد استثناء مورد استفاده قرار مي

هاي  هاي مركب بيشتر در سيستم سقف.خوب، حاصل اجراي درست و دقيق اين سيستم سقف است
گيرد و از زير نياز به سقف كاذب دارند كه فضاي قابل توجهي را براي  فوالدي مورد توجه قرار مي

ها بايد توجه كرد كه محل تقاطع تأسيسات  در اين نوع سقف. آورد هاي تأسيساتي بوجود مي سيستم
 شده باشد كه پس از اجرا هر گونه تخريب يا برش ها دقيقاً قبل از اجرا مشخص مكانيكي يا برق با سقف

 .باشد غير مجاز مي
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

 EA036  نقشه جزئيات سقف با پوشش سنگ •

 EA039  نقشه جزئيات سقف با پوشش چوب •

 EA044  نقشه جزئيات بام با پوشش آسفالت •

 EA037  نقشه جزئيات بام با پوشش موزاييك •
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2/3جلد   
الدي يا بتنيجزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فو  

 
 

 هاي جزئيات درزهاي انبساط و اتصاالت ـ نقشه4

عالوه بر اين كه امكان حركت ) با عايق رطوبتي يا بدون عايق رطوبتي(درزهاي انبساط در سقف يا بام 
مسدود كند بايد از نظر هوابندي، آب بندي و تبادل حرارت و رطوبت كامالً  بدنه اصلي سقف را فراهم مي

درزهاي انبساط در بام مشابه سيستم ديوارهاي . باشد و نازك كاري آن بويژه در كف مانع و پاگير نباشد
بيني چين اضافي در حد حركت  جانپناه يا مطابق جزئيات ارائه شده عايق رطوبتي از روي درز انبساط با پيش

. مع آلودگي و غير قابل نظافت باشدپوشش درزهاي انبساط در كف نبايد پاگير و محل تج. سقف عبور كند
 .همچنين استحكام و دوام الزم همراه با كيفيت متناسب با كف سازي داشته باشد

هاي الزم از نظر مقابله با  بيني اتصاالت سقف با ديوارها به ويژه در بام با توجه به شرايط اقليمي با پيش
 . انجام گيردشدت و جهت بارش، نفوذ رطوبت، دوران يخبندان و تجمع آب

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

   EBC05 نقشه جزئيات درز انبساط با پوشش ورق گالوانيزه •

   EAC06  نقشه جزئيات درز انبساط در كف طبقات •

   EAC08  نقشه جزئيات درز انبساط در كف طبقات •

 EB-CC02   نقشه جزئيات اتصال سقف با ديوار •

   EBQ04  هاي شيبدار نقشه جزئيات بازشوي سقف •
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2/3جلد   
ي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتنيجزئيات تيپ براي ساختمانها  

 
 

 هاي كاذب هاي جزئيات سقف ـ نقشه5

هاي كاذب بايد با حركات انبساطي، انقباضي و ارتعاشي سقف اصلي هماهنگ و قابليت جذب آنها  سقف
و در مجموعه ها بايد در سقف كاذب نيز منعكس باشد از اين ر درزهاي انبساط سقف. را داشته باشد

هاي كاذب و نحوه اتصال به ديوارهاي جانبي ارائه شده  هاي پيوست چند نمونه درز انبساط در سقف نقشه
ها با دو نوع آويز از ميلگرد و سيم  هاي كاذب، شبكه نگهدارنده پانل هاي جزئيات سقف در نقشه. است

ت جانبي سقف كاذب توصيه فوالدي نمايش داده شده كه آويز سيمي به علت عدم ممانعت از حرك
هاي كاذب از رابتيس و  سقف.  در فضاهاي بسته يا با شبكه مهار شده مورد استفاده قرار گيرد،شود مي

اندود گچ كه به علت سنگيني وزن، كار با دست و زمان طوالني اجرا كمتر در ساختمان اسكلتي بزرگ 
هاي كاذب  براي فرم دادن و بستن سقفشود در سطوح با مساحت كم يا  مورد مصرف دارد، توصيه مي

 .مورد استفاده قرار گيرد
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
  EAJ03   نقشه جزئيات سقف كاذب با لمبه آلومينيم •
  EAJ05  ساخته نقشه جزئيات سقف كاذب با صفحات پيش •
  EAJ04  نقشه جزئيات سقف كاذب با صفحات سبك گچي •
 EAC01   بنقشه جزئيات درز انبساط در سقف كاذ •
 EAC03   نقشه جزئيات درز انبساط در سقف كاذب •
 EAR01   نقشه جزئيات دريچه بازديد در سقف كاذب •
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2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 هاي در هاي جزئيات آستانه ـ نقشه6

ن به جهت تعريف  جدا كردن فضاها در داخل ساختمان يا بين داخل و خارج ساختماآستانه در براي
بندي بين دو فضاي خشك و تر مطرح  فضايي و هوابندي و صدابندي بين دو فضاي خشك و آب

از اين رو آستانه در واقع . آستانه بايد در تركيب و با هماهنگي چارچوب در طراحي و اجرا شود. شود مي
فلزي اختصاص داده شده هاي اين بخش به دو نوع آستانه سنگي و  نقشه. آيد جزئي از در به حساب مي

اتصال . كه در دو حالت، بدون عايق رطوبتي و با عايق رطوبتي در يك طرف نمايش داده شده است
بيني درز از فرش  شود كه با پيش آستانه فلزي به كف از طريق چارچوب و پروفيل نبشي در زير انجام مي

بيني درز مشابه آستانه فلزي   پيشاتصال آستانه سنگي با مصالح سيماني و. نهايي كف جدا شده است
 .شود انجام مي

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 EAA01   نقشه جزئيات آستانه فلزي •

 EAA05 نقشه جزئيات آستانه فلزي در سرويس •

 EAA03 نقشه جزئيات آستانه فلزي در سرويس •

 EAA08   نقشه جزئيات آستانه سنگي •

 EAA06 نقشه جزئيات آستان سنگي در سرويس •

 EAA09 زئيات آستانه سنگي در سرويسنقشه ج •
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2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 هاي جزئيات نصب تجهيزات تأسيسات مكانيكي ـ نقشه7

نصب تأسيسات مكانيكي يا فصل مشترك جزئيات ساختماني از نظر معماري با جزئيات مورد نياز 
ها است، كه به تنهايي نيازمند مطالعه و نگرش  تمانمهندسي مكانيك و برق اغلب از نقاط ضعف ساخ

. ها ارائه شده است هاي اين بخش تا حدودي جزئيات مورد نياز و متداول ساختمان در نقشه. خاص است
هاي مسطح، در فضاهاي داخلي نصب  در بام جزئيات دودكش، نصب كولر و آبروي مياني و كناري بام

 . كفشوي، مطرح و ارائه شده استهاي بهداشتي و چيني آالت در سرويس
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

 EAF01   نقشه جزئيات توالت ايراني •

 EAG01   نقشه جزئيات توالت فرنگي •

 EAD06  ها نقشه جزئيات كفشوي سرويس •

 EAD01 نقشه جزئيات آبرو در كنار جانپناه بام   •

 EAD05 نقشه جزئيات آبرو در كنار جانپناه بام   •

 EAD02   برو مياني بامنقشه جزئيات آ •

 EAH05   نقشه جزئيات بازشو در بام •

 EAH03  نقشه جزئيات دودكش در بام •



















 چهارمل ــــفص
 
 
 
 آسانسور پله و جزئيات و اتصاالت
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2/3جلد   

 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني
 

 

در . فصل ارتباطات قائم شامل پله و آسانسور از سه بخش پلكان، رامپ و آسانسور تشكيل شده است
ها ارائه شده  اتصال آن به همكف و كف طبقه باال و دست انداز پله در نقشهبخش پلكان، جزئيات پله، 

ها و دست انداز با  در بخش رامپ نيز مشابه پلكان، جزئيات رامپ و اتصال آن به كف سازي. است
بخش آسانسور شامل جزئيات چاهك و كف آسانسور . ها نمايش داده شده است اتصاالت مربوط در نقشه

 .هاي جزئيات پيوست ارائه شده است قشهشود كه طي ن مي
 

باشند، ارتباطات قائم از اركان اصلي  هاي با سازه فوالدي يا بتني كه اغلب بلند مرتبه نيز مي در ساختمان
 بويژه سهولت دسترسي، ايمني و ظرفيت الزم از عوامل تعيين تمكانيابي درس. آيد بنا به حساب مي

ه ممكن است با وجود آسانسور مورد استفاده قرار نگيرد، ولي با اين پلكان اگر چ. كننده اين فضاها است
هاي بلند مرتبه  فضاي پلكان در ساختمان. همه تهويه و نورگيري و بهداشت آن بسيار سرنوشت ساز است

امكان ) كه آسانسورها بسته است(اي كه در مواقع اضطرار  بايد امن و به عنوان پناهگاه تلقي شود به گونه
 . ساكنين را به راحتي فراهم نمايدتخليه
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2/3د جل  
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 

 هاي فصل چهارم فهرست نقشه
  فايل شماره عنوان

  ـ جزئيات و اتصاالت پلكان1

 نقشه جزئيات پلكان و اتصال به كف •
 نقشه جزئيات پلكان و اتصال به همكف •
  به همكفنقشه جزئيات پلكان و اتصال •
 نقشه جزئيات پلكان و اتصال به كف •
 انداز آجري نقشه جزئيات دست •
 انداز آجري نقشه جزئيات دست •

F006 
F008 
F002 
F004 

FAB04 
FAB03 

  ـ جزئيات و اتصاالت رامپ2

 نقشه جزئيات رامپ سواره رو با پوشش سنگ •
 نقشه جزئيات رامپ با ساختار و پوشش آجر •
 ر آجري و پوشش سنگنقشه جزئيات رامپ با ساختا •
 نقشه جزئيات رامپ با ساختار بتني و پوشش سنگ •
 انداز رامپ با درپوش بتني نقشه جزئيات دست •

FD09 
FD08 
FD06 
FD07 

FDB03 

  ـ جزئيات و اتصاالت چاه آسانسور و نردبام3

 نقشه جزئيات چاه آسانسور با ديوار بتني درجا •
 ينقشه جزئيات چاه آسانسور با ديوار بلوك بتن •
 نقشه جزئيات كف و سقف آسانسور در طبقات •
 نقشه جزئيات نردبام فلزي •
 نقشه جزئيات نردبام فلزي •
 نقشه جزئيات نردبام و دريچه •

FB01 
FB02 
FB04 

FC01-a 
FC01-b 
EAQ01 
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2/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني

 
 ـ جزئيات و اتصاالت پلكان1

لكان يكي با سازه فوالدي و طاق ضربي براي طبقات در فضاهاي داخلي در اين بخش دو نوع پ
سازي در همكف براي ارتفاع يك طبقه در  ديگري پلكان روي زمين طبيعي با سيستم مشابه كف

در طراحي و اجراي پلكان موارد زير بايد . هاي جزئيات ارائه شده است فضاهاي داخل يا خارج، در نقشه
 :مد نظر باشد
o ها، شامل نسبت ارتفاع به عمق پله به منظور راحتي عبور و نسبت   ابعاد و اندازهتوجه به

 .طول رفت پله به طول پاگرد

o  توجه به ايمني پلكان از نظر انتخاب نوع مصالح نازك كاري از نظر بافت و رنگ و حذف
 هاي سنگ پله كليه تيزي

o  استانداردهاي ويژه طراحي با استفاده از دستگيره ريلي، نرده يا ديوار دست انداز مطابق
 .مقاومت كافي براي استفاده عابرين

o  توجه به نظافت و نحوه پاكيزه نگهداشتن پلكان و متعلقات آن و پرهيز از ايجاد شيار، حفره
 و گوشه وزواياي غير قابل دسترس براي نظافت

o رنگ آميزي و هاي آزاد و تدبير الزم براي نظافت، ها در پلكان توجه به نماسازي جانبي پله 
 .نگهداري آنها

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

   F006   نقشه جزئيات پلكان و اتصال به كف •
   F008  نقشه جزئيات پلكان و اتصال به همكف •
   F002  نقشه جزئيات پلكان و اتصال به همكف •
   F004   نقشه جزئيات پلكان و اتصال به كف •
 FAB04   نقشه جزئيات دست انداز آجري •
 FAB03    جزئيات دست انداز آجرينقشه •















 

277 

 

 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

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

 جزئيات و اتصاالت 
 پله و آسانسور

چهارم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
 

2/3جلد   

 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتني
 

 ـ جزئيات و اتصاالت رامپ2

رو  رامپ سواره. ها در اين مجموعه در دو نوع سواره و پياده ارائه شده است هاي جزئيات رامپ نقشه
ي در همكف و پوشش نهايي آن از سنگ روي زمين طبيعي با سازه بتني و زير سازي مشابه كف ساز

هاي  ها در محل پاركينگ اين رامپ. دار بتني به علت غير لغزنده بودن نصب شده است روي سطوح دندانه
هاي سطحي  در طراحي و اجراي آن توجه ويژه به تخليه آب. شوند زيرزمين ترجيحاً سرپوشيده احداث مي

 .بايد شود
اندارد فني و مهندسي است ولي در هر حال بايد سطوح غير پيچ و گردش رامپ تابع ضوابط است

رو از مصالح ظريفتر و نرمتر  هاي پياده رامپ. قابل استفاده و خطرناك حتي براي عبور پياده حذف شود
زدگي  ها از ريزش برف و باران و يخ ها بين طبقات مشابه پلكان شوند، ولي در هر حال، رامپ پوشش مي

بيني دست انداز، نرده حفاظ يا دستگيره ريلي   به تناسب ارتفاع و عرض رامپ پيش.بايد در امان باشند
 .مطابق ضوابط الزامي است

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

  FD09 رو بتني با پوشش سنگ نقشه جزئيات رامپ سواره •

  FD08  نقشه جزئيات رامپ پياده رو با پوشش آجر •

  FD06  نقشه جزئيات رامپ پياده رو با پوشش سنگ •

  FD07   نقشه جزئيات نرده حفاظ رامپ •

 FDB03   نقشه جزئيات دست انداز رامپ •
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مسكوني و اداري با سازه فوالدي يا بتنيجزئيات تيپ براي ساختمانهاي   

 
 

 ـ نقشه جزئيات و اتصاالت چاه آسانسور و نردبام3

ديوارهاي پركننده ديوارهاي چاه آسانسور از بتن درجا به صورت يكپارچه يا از مصالح بلوكي به عنوان 
ها  ها و نحوه اتصال به كف هاي جزئيات پيوست، اين ديوارها را همراه با پي نقشه. شود سازه چاه چيده مي
كف چاه در هر حال از يك اليه بتن و قابل دسترس به وسيله پلكان نردبامي كه . دهند و زمين نشان مي

ر بناها موارد استفاده مختلف دارند كه جزئيات آن هاي نردبامي د پلكان. باشد به ديوار چاه نصب شده، مي
استحكام و ايمني نردبام از اجراي دقيق جزئيات خود نردبام و . ها آمده است به صورت مستقل در نقشه

 .شود هاي مطمئن آن با ديوار و بام حاصل مي اتصال
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه

   FB01  نقشه جزئيات چاه آسانسور با ديوار بتني درجا •

   FB02     نقشه جزئيات چاه آسانسور با ديوار بلوك بتني •

   FB04 نقشه جزئيات كف و سقف آسانسور در طبقات    •

 FC01-a    نقشه جزئيات نردبام فلزي •

 FC01-b    نقشه جزئيات نردبام فلزي •

 EAQ01   نقشه جزئيات نردبام و دريچه •
 

    
















