
 

 : چک�دە ضوابط راە پله و آسا�سور

 

ن و آسا�سور و ا�مین و آ�ش �شاین در مورد راە پله و آسا�سور مورد ن�از در ط�ح  با ادغام ضوابط معلولنی
س�م  : های مسکوین به نتایج ز�ر م�ی

. ( ضمنا چشم پله نداشته باشد برای  ۴۸۰در  ۲۴۰ابعاد داخل به داخل با�س راە پله  -۱ سانت�م��
ی از دودکش شدن با�س راە پله . ) م��ــع 11.5جلوگ�ی م��  

 

.  ۲۰۰در  ۱۶۰ابعاد داخل به داخل با�س آسا�سور  -۲ م�� م��ــع 3سانت�م��  

 

.  ۱۵۰در  ۱۵۰الی� جلوی آسا�سور( پا�رد جلوی اسا�سور)  -۳ م��ــع 2.25سانت�م�� م��  

 

واحد راە پله و آسا�سور کا�ن استدر صورت�که در هر طبقه تا چهار واحد مسکوین داشته باش�م �ک  -۴  . 

در صورت�که در هر طبقه ب�ش�� از چهار واحد مسکوین داشته باش�م حداقل دو واحد راە پله و  -۵
 .آسا�سور

 

سانت�م�� و دیوار دور تا دور با�س راە پله و با�س آسا�سور  ۳۰سانت�م�� وعرض کف پله  ۱۷ارتفاع پله  -۶
سانت�م��  ۲۰  . 

،ح �ات خلوت،�ا پاسیوضوابط نورگ�ی : 

ی در قطعات کوچک�� �ا مساوی  - ۱ م�� م��ــع ۲۰۰ضوابط نورگ�ی  

ی در قطعات کوچک�� �ا مساوی  (  ٪۶م�� م��ــع برای فضاهای اص� معادل  ۲۰۰حداقل مساحت نورگ�ی
ن و حداقل بعد نورگ�ی  م�� الزام�ست ۲شش درصد ) مساحت زمنی  . 

رایی و ناهارخوری فضاهای اص� م�گ��ندبه اطاق های خواب و هال و �ش�من و پذی )  . ) 

ی در قطعات کوچک�� �ا مساوی  (  ٪۳م�� م��ــع برای فضاهای فر� معادل  ۲۰۰حداقل مساحت نورگ�ی
ن و حداقل بعد نورگ�ی  خانه و انباری فضای فر�  ۲سه درصد ) مساحت زمنی ن م�� الزام�ست. ( به آش��

 م�گ��ند . )
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ی در قطعات بزرگ�� از ضوابط ن - ۲ م�� م��ــع ۲۰۰ورگ�ی  

ی در قطعات بزرگ�� از  م�� م��ــع و  ۱۲م�� م��ــع برای فضاهای اص� معادل  ۲۰۰حداقل مساحت نورگ�ی
م�� الزام�ست ۳حداقل بعد نورگ�ی    

ی در قطعات بزرگ�� از  م�� م��ــع و  ۶م�� م��ــع برای فضاهای فر� معادل  ۲۰۰حداقل مساحت نورگ�ی
م�� الزام�ست ۲عد نورگ�ی حداقل ب  . 

ی م�کنند  : در صورت�که از �ک نورگ�ی دو �ا چند واحد مسکوین مستقل نورگ�ی

م�� الزام�ست ۶فاصله دو�نجرە فضای اص� رو�روی هم   . 

م�� الزام�ست ۴فاصله دو�نجرە فضای فر� رو�روی هم   . 

م�� الزام�ست ۴فاصله دو�نجرە ، �ک فضای اص� و�ک فضای فر� رو�روی هم  . 

ضوابط ابعاد و مساحتهای نورگ�ی و ح�اط خلوت های مذکور برای ساختمانهای معمو� تا پنج ***
  طبقه مال� عمل میباشد

 

، های واحدهای مسکوین  در صورت�که در تعب�ه نورگ�ی

ها �ا ا�ط باال رعا�ت شدە باشد مساحت نورگ�ی �� 

 .پاسیوها جزء ز���نا محسوب ن� گردند

  ضوابط شهرداری و نکات مهم در طرا� معماری

 

ی �ک پارکینگ حداقل دهانه  م��  2.5قرارگ�ی  

 

ی دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه  م��  4.5قرارگ�ی  

 

ی سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه  م��  7قرارگ�ی  

 

م��  5طول مورد ن�از جهت پارکینگ   
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م��  5*2.5حداقل فضای �ک پارکینگ   

 

م��  5شعاع گردش �ا طول مورد نظر جهت مانور   

 

م��  3حداقل عرض در ورودی پارکینگ   

 

م��  6م�� و دوطرفه  3عرض رمپ �کطرفه   

 

م��  7م�� و دوطرفه  3.65عرض رمپ قو� �کطرفه   

 

درصد 15ش�ب رمپ پارکینگ   

 

م��ــع در طبقه اول و دوم به �ک پارکینگ ن�از دار  100هر واحد باالی  دم�� . 

 

م��ــع �ک پارکینگ  150واحد مسکوین کوچک�� از  ب�ش از -پارکینگ  1.5م��  200تا  150-م��  

 م�� دو پارکینگ 200

 

ن درصوری� که تعداد واحد فرد باشد �ک واحد از پارکینگ معاف است  .همچننی

 

که  2.9حدا��� ارتفاع مف�د واحد مسکوین  �م 3.1م�� م�گ�ی  

 

که  2.40ارتفاع پارکینگ حدا���  �م 2.8م�� م�گ�ی  

 

م��  2.40حدا��� ارتفاع مف�د پ�لوت   

saze118.co
cm

saze118.com



 

ن  م��  2.20حدا��� ارتفاع ز�رزمنی  

 

م��  4.50حدا��� ارتفاع مف�د واحد تجاری   

 

م��  1.80حداقل ارتفاع مف�د ورودی پارکینگ   

 

م��  2.20ارتفاع مف�د خ��شته   

 

ن حدا���  ی در ز�رزمنی ی� م�� سان 90ارتفاع نورگ�ی  

 

)سطح فضا کم�� باشد1/5حداقل سطح پنجرە نبا�د از �ک پنجم ( . 

 

م��  3م�� و ا�ر �تا�ی نباشد  2حداقل عرض ح�ات خلوت ا�ر �تا�ی باشد   

 

 �ا بال�ن در گذر 
�

م��  20سانی� م�� و در گذر باالی  120م��  20تا  12احداث پ�ش آمد�  

 از ز�ر آن تا روی خ�ابان سانی� م�� مجاز است. که به صورت دال  150
�

اجرا م�شودارتفای این پ�ش آمد�
م��  3.50  

م��  1.60حداقل ارتفاع چاله آسا�سور   

 

خانه و اتاق خواب  ن پا�رد -م��  3.00�ش�من  -م��  2.50حداقل عرض آش��  

saze118.co
cm

saze118.com




