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 کلیات ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 نیاز
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

      .نقشه و گزارش کارشناسی شهردار ی معتبر است تهیهفرم دستورالعمل  1

      قرارداد همسان ، برگ ارجاع کار به دفاتر ، ... موجود است. 2

      / مشخصات عمومی دستور نقشه در آن قید شده است. کادر یکسان ترسیم شده اند.نقشه ها در  3

      مهر و امضای دفتر و طراح در نقشه ها درج شده است. 4

 پالن ها ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح
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عدم 

 نیاز
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

      کروکی فرم نقشه مطابقت دارد . جهت جغرافیایی و جهت قبله در پالن ها ترسیم شده و با 6

      و مشخص شدن فضای پر و خالی ملک موجود است. 222/1سایت پالن با مقیاس حداقل  7

      سایت پالن اندازه گذاری شده و پیش آمدگی بر اساس فرم نقشه است. 8

      در سایت پالن نام خیابان و عرض معابر مشخص شده است . 9

      ترسیم شده است. 122/1ها با مقیاس  کلیه پالن 12

      در نقشه های اصالحی ، وضع موجود ، ارائه شده است. 11

      مشخص شده است. پالن هادر در فرم نقشه ، عقب نشینی و تعریض تعیین شده  12

      درز انقطاع و اندازه آن در پالن ها لحاظ شده است . 13

      ستون ها، مهاربندی )دیوار برشی ، بادبند( در پالن ها دیده شده است.محور بندی های سازه ،  14

      با نمایش مسیر تردد مشخص شده است . x 1 32/2 مفید باقیمانده چیدمان پارکینگ با ابعاد 11

      و قابلیت پارک دوبل مشخص شده است. x 6 2پارکینگ های پشت سر هم با ابعاد  16

      سواره و پیاده و نحوه دسترسی از معبر مشخص شده است .ورودی های  17

      متر لحاظ شده است. 1/3 درجه  32 تا و 1/4درجه  62، تا  1/1پشت ماشین در حالت عمود  18

      متر است . 1/2و کوچک  1/3، متوسط  1معبر ورودی و عرض شیبراه در پارکینگ های بزرگ  19

      سانتیمتر در نظر گرفته شده است . 62پیاده با عرض حداقل در پارکینگ گذرگاه  22

      است . %12با رعایت یک متر ابتدا و انتها کمتر یا برابر  %11حداکثر شیب رمپ های پارکینگ  21

      فضای واسط محصور یا در جدا کننده بین پارکینگ و راه پله دسترسی طبقات لحاظ شده است. 22

      در نظر گرفته شده است . x 1 1/3واحد یک پارکینگ ویژه معلولین به ابعاد  21به ازای هر  23

      کلیه پالن های معماری الزم برای معرفی طرح برای هر طبقه ارائه شده است . 24

      پالن مبلمان ارائه شده است . ) مبلمان با ابعاد و چیدمان واقعی کلیه فضا ها الزامیست .( 21

      پالن اندازه گذاری ارائه شده است. 26

      تراز ارتفاعی در تمامی پالن ها نمایش داده شده است. 27
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      شده است. تراز ارتفاعی فضاهای تر در تمامی پالن ها نمایش داده 28

      مساحت و ابعاد نورگیر با توجه به نوع بازشو ها رعایت شده است. 29

      درصد بازشو نورگیر در پارکینگ در نظر گرفته شده است . 22حداقل  32

      سانتیمتر از فضای اصلی آن طبقه پایین تر است . 1تراز ارتفاعی تراس ، نورگیر و .... حداقل  31

      سانتیمتر برای هر پله محاسبه شده است .  28و کف  18تعداد پله ها با احتساب ارتفاع حداکثر  32

      پله یک پاگرد در نظر گرفته شده است . 12برای حداکثر هر  33

      عرض پاگرد حداقل برابر عرض پله است . 34

      شده است .عرض پله متناسب با تعداد واحدها و طبقات در نظر گرفته  31

      متر رعایت شده است. 21/2ارتفاع سرگیر پله در طول مسیر حداقل  36

      حداقل یک دستگاه پله تا بام ادامه پیدا کرده است. 37

      حداقل یک دسترسی مشاع به بام لحاظ شده است . 3تا  1در ساختمان های گروه  38

      کامل ارائه شده است .پالن های خرپشته و بام به صورت  39

      مقررات ملی صورت گرفته است. 11انتخاب تعداد و نوع آسانسور بر اساس مبحث  42

      ابعاد آسانسور برای آسانسور های با قابلیت صندلی چرخ دار و برانکارد بیمار مشخص شده است. 41

      مشخص شده است. kgظرفیت آسانسور ها در پالن ها با عالمت و درج بارپذیری آن بر حسب  42

      هر کدام که بیشتر باشد ، ترسیم شده است 42/1فضای جلوی آسانسور برابر عمق اتاقک یا  43

      جانمایی آسانسور ها با قابلیت دسترسی یکسان تصرف ها ، صورت گرفته است. 44

      اتاق آسانسور در محل و ابعاد مناسب در نظر گرفته شده است.  41

      متر در نظر گرفته شده است . 42/1در  42/1فضای ورودی واحد ها  46

      رختکن و کفشکن در فضای ورودی دیده شده است . 47

      متر پیش آمدگی رعایت شده است . 1/1خالی در  62پر به  42نسبت  48

      متر مربع تراس برای هر واحد در نظر گرفته شده است . 3حداقل  49

      متر در تراس های مسقف رعایت شده است . 3متر و حداکثر عمق  12/1حداقل عرض  12

      متر می باشد . 2حداقل عرض نورگیر  11

      دیوار نورگیر تا تراز جانپناه ادامه یافته است . 12

      می باشد . 72/1بازشو پنجره های دارای اشرافیت در نورگیر ها برابر ارتفاع  13

      متر می باشد . 62/2حداقل یکی از اتاق ها دارای کمد به عمق 14

      متر برای آشپزخانه لحاظ شده است . 12/1حداقل مساحت  11

      در مبلمان آشپزخانه مثلث کار رعایت شده است . 16

      آشپزخانه دارای دو داکت تاسیساتی برا تهویه هوا و دفع فاضالب می باشد. 17
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 پالن ها ردیف
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 خیر بلی
عدم 

 عدم تایید به همراه توضیحات تایید نیاز

      ترسیم شده است . 112در  122سرویس بهداشتی با حداقل  18

      قرارگیری سنگ توالت با توجه به جهت قبله درست است .جهت  19

      برای حمام لحاظ شده است . 12/1حداقل عمق  62

      داکت تاسیساتی الزم برای سرویس بهداشتی و حمام در نظر گرفته شده است . 61

      متر با قابلیت بهره برداری و مبلمان مناسب می باشد .  12/3حداقل عرض سالن ها ، نشیمن ها  62

      متر با قابلیت بهره برداری و مبلمان مناسب می باشد . 42/2حداقل عرض اتاق خواب  63

      و یک هفتم برای عمق بیشتر بازشو تامین شده است .   1/4حداقل یک هشتم تا عمق  64

      متر بازشو دیگری در ضلع دیگر دیده شده است . 7برای عمق بیش از  61

      عمق نورگیر از لبه سرکش محاسبه شده است . 66

      راه های خروج اضطراری مثل پله فرار و... مطابق مبحث سوم مقررات ملی طراحی شده است . 67

      گرفته شده است .واحد به باال سرایداری در نظر  16برای  68

      طراحی سرایداری بر اساس مقررات مربوط به تصرف مسکونی است . 69

      متر در نظر گرفته شده است. 1متر با عرض حداقل  3و حداکثر  1/1انباری حداقل  72

      انباری ها در بام در قسمت نیمه عقب بام در نظر گرفته شده است. 71

      اشین ها و عابرین ندارند.مانباری ها در پارکینگ مزاحمتی برای  72

      در انباری ها به سمت بیرون باز می شود . 73

      ده درصد از حیاط برای فضای سبز در نظر گرفته شده است . 74

      متر عقب نشینی برای پنجره های مشرف به فضای سبز لحاظ شده است . 12/2 71

      محل قرارگیری تابلوی اصلی برق و نصب کنتور در پالن مشخص شده است . 76

      انشعاب گاز و کنتور های آن در پالن مشخص شده است . محل قرارگیری  77

      محل قرارگیری مخزن آب ، پمپ ها و کنتور های آن در پالن مشخص شده است . 78

      سانتیمتر  در محل مناسبی از مشاعات مشخص شده است . 42در  32داکت برق به ابعاد  79

      سانتیمتر  در محل مناسبی از مشاعات مشخص شده است 42در  32داکت آتش نشانی به ابعاد  82

      ضوابط مقررات ملی ساختمان در سایر فضاهای خاص در نظر گرفته شده است. 81

      کاربری ها و تصرف ها در نظر گرفته شده است.ضوابط مقررات ملی ساختمان در سایر  82

 نماها ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح
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 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

      ترسیم شده است. 122/1کلیه نما ها با مقیاس  83

      نما ها با پالن ها انطباق دارند . 84

      ) کف طبقات ، کف بام ، کف تراس ، جانپناه ، پنجره ها ( لحاظ شده است. کد های ارتفاعی نما 81

      میزان پیش آمدگی و فرو رفتگی عناصر نما مشخص شده است . 86

      مصالح به کار رفته در نما مشخص شده است . 87
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 نماها ردیف
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      محور های سازه ای در نما ها دیده شده است  88

      در نمای تجاری محل نصب تابلو در نظر گرفته شده است . 89

      در نمای تجاری سایه بان متناسب یا پالک ها مجاور دیده شده است . 92

      دیده شده است . ساختمان در نقشه های اصالحی نمای تمامی 91

      نمای دیوار محوطه و خیابان ترسیم شده است . 92

      طرح سه بعدی نما وجود دارد . 93

 برش ها ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 عدم تایید به همراه توضیحات تایید نیاز

      ترسیم شده است. 122/1کلیه برش ها با مقیاس  94

      با پالن ها انطباق دارند . برش ها 91

      ( لحاظ شده است.، کف تراس ، جانپناه ، پنجره ها کف طبقات ، کف بامبرش )کد های ارتفاعی  96

      حداقل دو برش عمود بر هم ترسیم شده است . 97

      . ده استترسیم شپله ها ) پله اصلی ، پله فرار ( رمپ ها ، آسانسور ها و برش از کلیه  98

      کلیه اختالف سطح های پالن ، در برش ها دیده شده است . 99

      برای تصرف مسکونی در نظر گرفته شده است . 42/2حداقل ارتفاع  122

      تناسب ارتفاع نسبت به سطح در نظر گرفته شده است . 121
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      دیوار حیاط و محوطه در مقاطع دیده شده است . 127
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      در پله ها نرده و هند ریل در نظر گرفته شده است . 111

      لحاظ شده است . 42/2و متوسط و بزرگ  22/2حداقل ارتفاع سقف پارکینگ های کوچک  112

      لحاظ شده است .متر  12/2حداقل ارتفاع سرگیر ورودی در پارکینگ  113

      متر در نظر گرفته شده است . 21/2ارتفاع باز شو در ها حداقل  114
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مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مسئولیت صحت و سقم طراحی صرفا بر عهده طراح بوده و کنترل طرح در سازمان از  4بر اساس ماده 

 مسئولیت های وی نمی کاهد .


