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رسـاند   های اين انتشارات، بـه استوضـارتان مـی    نهادن به اعتماد شما به کتاب نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج
سازی و نشر کتاب، تمامی  های مختلف آماده از مؤلّفان و مترجمان و کارگروهکه همكاران اين انتشارات، اعم 

اند  اند و تالش کرده کار بسته سعی و همّت خود را برای ارائة کتابی درخور و شايستة شما فرهیختة گرامی به
ای علمـی و  های استاندارد يک کتاب خوب، هم از نظـر موتـوايی و غنـ    که اثری را ارائه نمايند که از حداقّل

 فرهنگی و هم از نظر کیفیّت شكلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.

های اين انتشارات برای ارائة اثری با کمترين اشكا ، باز هم احتمـا  بـروز    رغم تمامی تالش وجود، علی بااين
ديگـر،   انسـت. ازسـوی  نقص و اِشكا  د توان الزاماً مبرّا از  ايراد و اشكا  در کار وجود دارد و هیچ اثری را نمی

ای و اخالقی خود و نیز بنابـه اعتقـاد راسـه بـه حقـوق مسـّلم خواننـدگان         اين انتشارت بنابه تعهّدات حرفه
ويژه از طري  فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـی، ازهرگونـه اشـكا         گرامی، سعی دارد از هر طري  ممكن، به

 ها رفع نمايد. های بعدی آن ها و ويرايش چاپها را در  های منتشرة خود آگاه شده و آن احتمالی کتاب

که حین مقالعة کتاب با اشكاالت، نـواقص و   راستا، از شما فرهیختة گرامی تقاضا داريم درصورتی لذا در اين 
ايد پـس   يا ايرادهای شكلی يا موتوايی در آن برخورد نموديد، اگر اصالحات را بر روی خود کتاب انجام داده

شدة خود را با هزينة انتشارات نوآور، پس از همـاهنگی بـا انتشـارات، ارسـا       کتاب ويرايشاز اتمام مقالعه، 
ايـد، لقـف کـرده عكـس يـا       ای يادداشت نموده نمايید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روی برگة جداگانه

نمايیـد، تـا ايـن     اسكن برگة مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ايمیل انتشـارات نـوآور ارسـا    
های بعدی کتـاب اِعمـا  و اصـالر گـردد و باعـق ارتقـا و هرچـه         ها و ويرايش موارد بررسی شده و در چاپ

 پربارترشدن موتوايی کتاب و ارتقاء سقح کیفی، شكلی و ساختاری آن گردد.

منظـور   گرانقـدر، بـه  نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از اين عمل متعهّدانه و مسئوالنة شما خوانندة فرهیخته و 
کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،       تقدير و تشكر از اين همدلی و همكاری علمی و فرهنگـی، درصـورتی  

رسم ادب و تشكّر و قدرشناسی، نسـخة ديگـری از همـان کتـاب و يـا چـاپ        متناسب با میزان اصالحات، به
انتخـاب خودتـان، برايتـان ارسـا       عنـوان هديـه، بـه    شدة آن و نیز از ساير کتب منتشرة خـود را بـه   اصالر
که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدی کتـاب نیـزاز زحمـات شـما تقـدير       نمايد، و درصورتی می
 شود. می

کارهـای شـما عزيـزان در     آورندگان کتاب، از پیشـنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه    همچنین نشر نوآور و پديد
هرچه بهتر شدن سـقح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه اسـتقبا        راستای هرگونه بهبود کتاب، و 

 نمايند. می
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هـای   در قرن حاضر افزايش جمعیت و تقاضای مسكن باعق گرديد تا اثر اين تقاضا در معمـاری مـدرن و در سـبک   
مختلف آن بروز نمايد. پیشرفت صنعت و افزايش کیفیت ساخت و سازها، توجه به درون بنا و تزئینـات آن را کـه از   

ای از  باشد را افزايش داده و اين بـه ايجـاد شـاخه    های ابتدايی هر شخص جهت مول زندگی و کار خود می خواسته
شـود   با نام دکوراتور، نقاش، گرافیست و... را شـامل مـی   علم معماری به نام معماری داخلی که در ذيل خود افرادی

باعق گرديد. امروزه با توجه به قراردادهای مختلف که مابین کارفرمايان و معماران داخلـی جهـت سـاخت و سـاز،     
گیرد نیاز به کارشناسان حقوقی و وکال کـه در مواقـع اخـتال      توسعه، بازسازی و طراحی فضاهای داخلی انجام می

هـا و عملیـات طراحـی     کننده کمک نمايند احساس گرديده است. بسیاری از طـرر  ند به طرفین و قاضی حكمبتوان
های طرفین انجـام پـذيرد و در صـورت     بايست براساس قرارداد فی مابین و منقب  با خواسته ها می داخل ساختمان
لی پـروژه باشـد، طـر  زيـان ديـده از      تواند شامل کیفیت مصالح، ساخت و موارد ما قراداد که می عدم رعايت مفاد

گیری شكايت درمواکم قضايی پیگیری نمايد. چون ساخت و سازهای معماری و حتی طراحـی داخلـی    طري  شكل
باشند الزم است که کارشناس مربوطه که بـه صـدور رای    های خاص و مقررات ملی ساختمان می براساس استاندارد

وطه مسلط و گاهی سقح تسلط کارشناس حتی بیش از همكـاران هـم رده   نمايد، به علوم و فنون مرب داورکمک می
خود بايد باشد تا بتوانند ح  را به خواهان اصلی آن برساند. باتوجه به ارائه منابع مقالعاتی جهت آزمون اين رشته و 

ی گذشـته سـؤا    ها نیاز مهندسین به مقالعه قبل از آزمون، سعی شده تا کلیه مباحق و منابع مقالعاتی که در سا 
اند در اين کتاب به صورت مختصـر و   عنوان منابع ذکر شده ها طرر گرديده و نیز مقررات ملی ساختمان که به از آن

هـا برخـی از    مفید جمع آوری شده تا از زمان کوتاه تا آزمون بیشترين استفاده انجام گیرد. مسلماً در کلیـه آزمـون  
منابع رسمی وجود ندارند. ولی در اين کتاب سعی شده تـا بیشـتر منـابع     اند که در سؤاالت بدون منبع خاصی بوده

آوری و ارائه شود. نظر بـه گسـتردگی مقالـب و مباحـق در معمـاری داخلـی، بـا توجـه بـه           ودروس موردنیاز جمع
 ای از خالصـه   طور تشريوی در کتاب مربوطه که توسط انتشارات نوآور بـه چـاپ رسـیده،    های سا  قبل که به سؤا 

آوری گرديـده اسـت.    های مهم جهت جلوگیری از اتال  زمان و هدفمند بودن جهت آزمـون جمـع   نامه موارد و آئین
 داند. تواند موردنظر قرار گیرد و نويسنده اين ح  را برای شما موترم می مسلماً تفاسیر در برخی مقالب می

 
 به امید موفقیت شما
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 ۹۵21کلیه حقوق چاپ و نشر اين کتاب مقاب  با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوّب سا  

، برای ناشر موفو  و منوصراً متعل  به نشر نـوآور اسـت. لـذا هـر گونـه      ۹۵۳2نامة اجرايی آن مصوّب  و آيین

ـ  ن کتـاب، در ديگـر کتـب، مجـالت،     استفاده از کل يا قسمتی از مقالب، اشكا ، نمودارها، جداو  و تصاوير اي

برداری از مقالب اين کتاب توت هر عنوانی از قبیل چاپ،  ها و موارد ديگر، و نیز هر گونه بهره نشريات، سايت

صورت  برداری از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به  فتوکپی، اسكن، تايپ از آن، تهیه فايل پی دی ا  و عكس

وی دی، فیلم، فايل صوتی يا تصويری و غیره بـدون اجازه کتبـی از نشـر     دی اينترنتی، الكترونیكی، سی دی،

 گیرند. حرام است، و متخلّفین توت پیگرد قانونی و قضايی قرار می شرعاً نیز نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و

چنین، توسّط اين  نصورت فايل ورد يا پی دی ا  و موارد اي با توجّه به اينكه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به 

که هر سايتی اقدام به تايپ، اسكن و يا مـوارد   انتشارات در هیچ سايت اينترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

مشابه نمايد و کل يا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سايت خود قرار داده و يا اقدام به فروش آن نمايـد،  

تشارات، که مسئولیّت ادارة سايت را به عهده دارند و به طور روزانـه بـه   توسّط کارشناسان امور اينترنتی اين ان

شدن هرگونه تخلّف، ضمن اينكه ايـن کـار از    پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی موتوای سايت

باشـد، وکیـل قـانونی انتشـارات از طريـ  وزارت فرهنـ  و        نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

ای و اينترنتـی( و نیـز سـاير مراجـع قـانونی، اقـدام        ارشاد اسالمی، پلیس فتا )پلیس رسیدگی به جرايم رايانه

عمل آورده، و طیّ انجام مراحل قانونی و اقدامات قضايی، خاطیان را مورد پیگرد قـانونی و قضـايی     مقتضی به

 متخلّفان اخذ خواهد شد.قرار داده و کلّیّة خسارات وارده به اين انتشارات و مؤلّف از 

ها، اقدام به تهیّة کپی، جزوه، چاپ ديجیتا ، چاپ ريسو، اُفسـت   که هر يک از کتابفروشی همچنین در صورتی 

رسانی تخلّفـات کتابفروشـی مزبـور بـه      از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمايند، ضمن اطاّلع

ري  وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی، اتّوادّية ناشـران، و انجمـن ناشـران    ساير همكاران و مُوَزّعین موترم، از ط

 نمايد. دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضايی اقدام به استیفای حقوق خود از متخلّف می

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.

شارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قبیـل مـوارد فــوق،    انت

و يـا از طريـ     2۱۹0۵276721و  20۹ 66212۹۱۹ -0های  های انتشارات نوآور به شماره مراتب را يا از طـري  تلفـن

ــه آدرس  ــارات ب ــل انتش ــ   info@noavarpub.com ايمی ــا از طري ــايت    و ي ــا در س ــا م ــاس ب ــوی تم من

www.noavarpub.com      به اين انتشارات ابالغ نمايند، تا از تضییع حقوق ناشـر، پديدآورنـده و نیـز خـود

 عنوان تشكّر و قدردانی، از کتب  عمل آيد، و در راستای انجام اين امر مهم، به   خوانندگان موترم جلوگیری به

 مايند.انتشارات نوآور نیز هديه دريافت ن    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اولش بخ

 مقررات ملی ساختمان مباحث و

 (۵و 2الزامات عمومی ساختمان )ضوابط نويفرت معماری و مبوقفصل او : 
 (۹۱فصل دوم :صرفه جويی درمصر  انرژی،طراحی اقلیمی و تاسیسات )مبوق

 (۹1فصل سوم: برق،نورپردازی وصدابندی ساختمان )مبوق 
 (۹0وحفاطت درکارگاه)مبوق فصل چهارم: ايمنی

 فصل پنجم: ضوابط معلولین وکم توان جسمی،شرايط عمومی پیمان و قانون مدنی
 



 

 اول فصل

 سـاختـمان عمـومی الـزامـات

 (7 و2مبحث نویفرت، ضوابط)

 کلیات و تعاریف 0-0

  مقیاس

ر، بـا خـط ريزتـر نوشـته و در مجـاورت      هـای ديگـ   اصلی نقشه، بايد با خط درشت در کادر جزيیـات نوشـته شـود. مقیـاس      مقیاس
ها و بـا   های مربوطه نیز تكرار شوند. تمام اجزاء، بايد با مقیاس رسم شده و در مواردی که نقشه مقیاس ندارد، بايد در زير اندازه دياگرام

 :های زير استفاده کنید خط کشیده شود. تا حد امكان از مقیاس

 ۹:0۳2و  ۹:022و  ۹:۹22و  ۹:۳2و ۹:0۳و ۹:02و ۹:۹2و ۹:0.۳و  ۹:۹ :های اجرايی برای نقشه

 ۹:0۳222و  ۹:۹2222و  ۹:۳222و  ۹:0۳22و  ۹:0222و  ۹:۹222و  ۹:۳22 :های پالن مجموعه برای نقشه

ای کـه   گونـه  کنند، بـه  شكل حقیقی، بدون ابهام و هندسی استفاده می ها برای انتقا  اطالعات به ها و شكل مهندسین طرار، از نقشه
تـر، پیشـنهادهای خـود را     صـورت سـاده   های مناسب به ی نقشه جای دنیا قابل در  باشد. مهندسین طرار، با تهیه اطالعات در همهاين 

کشی سـاختمانی   ی تمام شده به مشتريان بدهند. برخال  نقاشی، نقشه ای را از شكل پروژه کننده توانند تصوير قانع دهند و می شرر می
 نمايد. های اجرايی و تصاوير اين مجموعه را از کارهای هنری متمايز می ها، نقشه گراموسیله است و اين ديا يک

 های اجرایی نقشه

عنـوان   ها ثبـت نمـود )بـه    کار رفته در ارتباط با مقیاس را بايد در کادر يادداشت گیری به در برخی از کشورهای اروپايی، واحد اندازه
شود، بنابراين ذکر واحدها ضروری نیست. در مواردی کـه از   متر داده می عاد فقط به متر يا میلیمتر(. در انگلستان، اب سانتی ۹:۳2مثا ، 

3/عنوان مثا   شود، بايد ابعاد را تا سه رقم اعشاری آورد )به متر استفاده می  ( تا از هر نوع ابهام جلوگیری شود.450

1در هر نمای يک طبقه از ساختمان، مققع افقی از درون مول پلكان از 
3
هـا بايـد    شود. پله ارتفاع از روی کف طبقه نشان داده می 

هـا از اولـین    کنند. شـماره  ( استفاده می-پیشوند منفی ) 000.های زير  طر  باال شماره داشته باشند. برای پله به 000.سر هم از  پشت
ع و به آخرين پلـه بـا فلـش خـتم شـود      شوند. خط موور پلكان بايد از اولین پله با دايره شرو ی بعد ختم می پله شروع و به سقح طبقه

 )برای زيرزمین هم به همین شكل(.

 ها و ابزار مدیریت ساخت روش

 باشد. می ۹:۳2منظور ساخت است؛ مقیاس معمو   های اجرايی حاوی تمامی اطالعات الزم و ابعاد به نقشه

های ساخت و حاوی اطالعات اضـافی درمـورد    قشهتری از ن های اتصاالت(، اطالعات گسترده های اجزاء نقشه های مقاطع )نقشه نقشه
 باشد. می ۹:۹يا  ۹:۳، ۹:۹2، ۹:02باشند. مقیاس معمو   های مختلف بنا می قسمت

 ها روابط اندازه 0-2

بندی طاليی يـک   وجود آورد. تقسیم بندی طاليی و ابعاد بدن انسان به مهندس معمار لوکربوزيه، يک تئوری تناسب براساس تقسیم
ای تقسیم نمود  گونه توان به خط را می صورت هندسی يا توسط فرمو  تعیین کرد. اين، بدان معناست که يک پاره توان به را، می خط پاره

 تر مرتبط است. تر به بخش کوچک گونه که بخش بزرگ تری مربوط شود، همان خط به بخش قسمت شده بزرگ که کل پاره

 :بدين صورت
1  

 

 اصلی
 فرعی

 

 اصلی
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 :آورد دست  دار زير به توان با کسر دنباله خط را می بندی طاليی يک پاره دهد. تقسیم و اين، رابقه تناسبات بین مربع، دايره و مثلق را نشان می

G
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 انتهاست. دار معمولی بی ترين کسر دنباله اين رابقه، ساده

دهنـد. ايـن سـه     يی مقاب  با نظر فیبوناچی را تشـكیل مـی  بندی طال لوکربوزيه سه حد فاصل در بدن انسان تعیین کرد، که تقسیم
ی شناخته شده قـد   ی اعصاب زير معده )نا (، سر و انگشت دست بلند شده قرار دارند. لوکربوزيه در ابتدا از اندازه قسمت بین پا، ناحیه

1ها ) متوسط اروپايی 108بنـدی طاليـی بـه     متر( شروع کرد و آن را مقاب  با تقسـیم  /75 66 -رمتـ  سـانتی  /2 41 -متـر  سـانتی  /8 45/ 
25متر و  سانتی  متر ادامه دارد. سانتی /4

تر صادق  اينچ بود، ارتباطی با اينچ انگلیسی پیدا کرد، که البته اين ارتباط در مورد ابعاد بزرگ ۹2آخرين ابعاد، تقريباً مساوی  چون 
1فوت انگلستان ) 6قد انسان را به  ۹۱27نبود. بنابراين وی در سا    د.متر( معرفی کر /828

 گذاری استاندارد سیستم اندازه

طـور   بـه  ۹122در فرانسه تعريف شد. با وجود اين، تا سـا    ۹7۱2بار در سا   گیری خقی، برای اولین واحدهای متريک برای اندازه
هـای   زهگیری طو  شناخته شد، کـه در سـا   عنوان واحد جديد اعشاری اندازه رسمی شناخته نشده بود. واحد متر براساس علم جديد، به

2صنعتی،  7گیری مبنا، اعداد  گذاری بین موورها است. ضرايب اين اندازه متر مبنای اندازه /5 5 5/ متر و غیر بوده کـه بیـانگر فواصـل     ,
میزان  گیری اصلی به باشند. در موارد خاص )مسكونی يا سازه يا دا  بتنی( اندازه موورها می 2 5 2 1 25/ متر يـا ضـرايب آن قابـل     /

6میانی  استفاده است. درنتیجه ابعاد 25 3 75 1 25/ / /, 8و  , متـر،   ۹2های باالتر از  آيد، که درصورت امكان، در طو  دست می متر به /5
12 :قرار زيـر کمـک گرفـت    ای هندسی به طور مقتضی بايد از ابعاد مرحله اين ابعاد نبايد استفاده شود بلكه به 15متـر،   /50 متـر،   /00

20 25متر،  /00 30متر،  /00 40متر،  /00 50متر،  /00 60متر،  /00 62متر، ) /00 80متر(،  /50 100متر و  /00  متر. /00

دار، به جنس پوشش سقف و مصالح مصر  شده در سـاختمان آن بسـتگی دارد. مقـدار شـیبی کـه در عمـل        های شیب یب سقفش
 شرر زير تدوين شده است. باشد به موردنیاز می

های مخصوص  استثنای طرر  های چوبی سیمانی به های بتن مصالح و سقف فلزی، سازه  های چوبی روی سازه برای سقف ۹:02شیب 
 ای و غیره. های دندانه ای و سقف قبیل پوستهاز 

1شیب  12  اند. های چوبی که روی اسكلت چوبی نصب شده برای سقف :/5

ها  های فلزی که روی شبكه دار، سقف های از جنس ورق صا  روی، صفوات با ورق موج دار، سقف های سیمانی موج سقف ۹:2شیب 
های با پوشش دو اليـه از مـواد بـا پايـه کاغـذی ضـد آب بـرای         ی گالوانیزه، سقفا های با ورق ذوزنقه اند، سقف ها نصب شده يا صندوقه
 های مسكونی. ساختمان

 ها و فضاهای مورد نیاز اندازه :انسان 0-3

 
 2221   0011  021  011 602  822 302 

 

 میز کار :ها اندازه   غذاخوری و نشیمن :ها هزاندا  صندلی راحتی کوچک :ها اندازه  مبل :ها اندازه 

 ها درصد به عرض 10های موردنیاز بین دیوارها برای مردم در حال حرکت به اضافه  فاصله



 آزمونهای کارشناسی رسمی رشته معماری داخلی و تزئینات درسنامه 31  

 
 

 های چادری های کششی و سازه سازه 0-6

هـا، تـا سـازه کششـی      های سـاده و سـقف   بان های کششی، بسیار متداو  شده است. اين ساختارها از سايه ها و سقف ساخت سايبان
 نواع مختلف وجود دارند.خیلی پیچیده و تكنیكی درا

را در هردو  pvcهای موافظ  شود، که مقاومت خوردگی و اليه ی پايه استفاده می عنوان ماده استر( به ماده فیبری مصنوعی )پلی :مواد
 قسمت دارد.

ی آب  کننده هاجم دفعمقاومت باال )که توان مقاومت دربرابر بار بر  و باد را دارد(، فاسد نشدنی، مقاومت دربرابر مواد م :مشخصات
 سوزی. و گرد و غبار، مقاوم دربرابر آتش

 % قابلیت نفوذ.۳2از غیر قابل نفوذ تا  ؛قابلیت نفوذ روشنایی

 ماندگاری رن  خوب. :های رنگی متداو  بان سا . تمام سايه 02تا  ۹۳ :عمر مفید

1متر )معموالً  ۵تا  ۹ها با عرض  کار رفته در رو  به  :یکارآی 5/
متر؛ برش برای شكل دادن مناسب سـازه کـه    022طو  تا  متر( به 

هـای   های اتصا  به هم متصـل شـوند )سیسـتم    ها و يا با گیره وسیله برج و بخیه، جوش، با مواد چسبنده و با ترکیباتی از آن تواند به می
 استاندارد قابل اضافه شدن(

های مختلف مربع، مستقیل،  ها اغلب پالن دهند آن تمام جهات میواحدهای استاندارد، به سازه اجازه گسترش نامودود را اغلب در 
 مثلق، دايره، چندوجهی را پوشش خواهند داد.

 ها و غیره. بان های مول استراحت، سايه های عبوری برای اتصا  دو مكان، پاويون راه :کاربرد

 دار های قاب سازه

 :گـردد کـاربرد   عنوان پوشش موافظ نصب می  از طري  آن، پوسته به شود که يک قاب موافظ، از چوب، فلز با آلومینیوم ساخته می
 های صنعتی.  های نمايشگاهی، انبارها، مكان سالن

 های بادی سازه

شـود و درهـای بـا قفـل هـوا، از خـروج سـريع هـوای موـافظ           داری می ی هوای فشرده در فشار پايین نگه وسیله ی غشايی به سازه
ی يک پوسـته داخلـی فـراهم شـده )تشـک هـوا(        وسیله بندی گرمايی و اضافی که به تواند با عاي  ، مینمايد. اين سیستم جلوگیری می

عنـوان سـقف    چنین به های ورزشی، هم ها، انبارها، سالن نمايشگاه :متر و طو  آن نامودود است. کاربرد 2۳ترکیب شود. عرض، حداکثر 
 های ساختمانی در زمستان. روی استخرهای شنا و کارگاه

 های کششی سازه

کنـد. سـالن آلمـان در نمايشـگاه      های بزرگ بدون پايه را با نصب بسیار آسان فراهم می های توری کابلی، امكان پوشش دهانه سازه
، سالن يـه در پـار  المپیـک مـونیه، نیـز بـه       ۹۱70گونه ساخته شده بود، استاديوم المپیک مونیه در  در مونترا  بدين ۹۱76جهانی 

آمـوزان بـرای دانشـگاه و کـالن تكنولـوژی در       توان به طراحی کلوپ دانش عنوان مثالی جالب توجه، می اند. به  ساخته شدههمین ترتیب 
 دورتموند اشاره نمود.

 های معلق و کششی سازه

رار قادر اسـت کـه   کنند؛ بنابراين ط ای امكاناتی را فراهم می های باربر، برای کاهش مققع اجزای سازه گاه های معل  يا با تكیه سازه
پـذير اسـت.    های با اسكلت چـوبی يـا فـوالدی امكـان     اين امر فقط در سازه  عنوان يک قانون، هايی زيبا و درخشان ايجاد نمايد. به طرر
ها فقط نیروی کششی  گیرند. اين کابل های کششی، از فوالد هستند و معموالً پس از تكمیل سازه، مورد بارگذاری کششی قرار می کابل
 کشد. ا تومل میر

 ها خانه و آپارتمان 0-2

روند تا يک ورودی بدون کوران هوا ايجاد شود؛ اين درهـا موـدوديت رفـت و     کار می درهای چرخان، اغلب برای فضاهای ورودی به
ر زمان رفت و آمد زيـاد  های اين نوع درها د نمايند، بنابراين بايد ترتیبی داده شود تا اين امكان وجود داشته باشد که لنگه آمد ايجاد می

 روی هم تا بخورند.

اند، در حالی که پلكان رفت و برگشتی به سازه سنگی يا بتنی نیـاز   های با اسكلت چوبی مناسب طرفه برای ساختمان های يک پلكان
 دارند.

، اين امكان را فـراهم  ترين روش است. اين روش ای، دسترسی از طري  کريدورها، عمومی های اجاره درمورد خانه :قابلیت دسترسی
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تر اسـت. فضـای ورودی    ها جلوگیری شود. درواقع يک کريدور اصلی مستقیم مناسب ها و کُنن آورد که از ايجاد تعداد زيادی از زاويه می
ی ها  ورودی  ترين اندازه ای باشد. کم آويز طراحی شده ی مناسب داشته و دارای قفسه و رخت بايد يک اندازه

/ /1 50 1 متـر اسـت و    50
اد ابع

/ /160 1 هرحا ، الزم به يادآوری است که ابعـاد حـداقل توصـیه شـده،      باشد )به برای يک داالن با يک در يک لنگه مناسب می 70
 .باشند( اغلب زياد نیستند و در عمل ثابت شده که خیلی کوچک می

 

 میت باالیی برخوردار است.و ورودی اصلی ساختمان از اه  برای ساکنان نابینا وجود یك سیستم مخابراتی داخلی در آپارتمان

 
دار بايـد فضـای    کننده بـا صـندلی چـرخ    چنین برای دو يا سه مالقات دار و هم اتاق نشیمن برای حرکت صندلی چرخ :فضای نشیمن

بـه  هـای   ها و روزنامه افزار و ضبط صوت ضروری است. کتاب کافی داشته باشد. برای افراد نابینا، درنظر گرفتن فضای اضافی برای نوشت
هايی که در خانواده شريک هسـتند، بـه    باشد. افراد تنهای معمو ، نسبت به آن های چاپ شده می تر از کتاب خط بريل، سه برابر حجیم

 02متر مربع برای هر نفر،  00 :ها، فضای حداقل برای اتاق نشیمن با يک فضای غذاخوری شامل آپارتمان فضای بیشتری نیاز دارند. در 
ترين عرض اتاق برای يک خانه يک نفره يا  متر مربع برای شش نفر است. کم 01متر مربع برای پنن نفر و  06ا چهار نفر، متر برای دو ي

دو نفره 
/3  باشد. می 75

 الزامات عمومی ساختمان -0-8

یص های ديگری کـه بـه تشـخ    دستی و گردشگری و ساختمان شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صنايع های ثبت ساختمان۹-6-۹
اين سازمان دارای ارزش تاريخی، فرهنگی و معماری خاص هستند. با رعايت مبوق دوم مقررات ملی ساختمان، تابع ضـوابط سـازمان   

 مذکور خواهند بود.
هرگاه هنگام شروع و در حین عملیات ساختمان آثاری حاکی از وجود ابنیه و هرگونه آثار ديگر مربوط به میـراث فرهنگـی    ۹-6-0

دستی و گردشگری کشور و  شود، بايد عملیات ساختمانی توسط مالک و سازنده متوقف و به سازمان میراث فرهنگی، صنايع کشور يافت
ديگر نهادهای قانونی مسئو  اطالع داده شود. ادامه عملیات ساختمانی منوط به اخذ مجوز از سازمان و نهادهای يادشده خواهد بود. در 

 و قوانین میراث فرهنگی کشور تلقی شده و اعما  قانون خواهد شد. غیر اين صورت عدم رعايت ضوابط

ای معـین اسـت و در ايـن     منظور اسـكان، کـار يـا اسـتفاده     در لغت به مفهوم در اختیار گرفتن ساختمان يا بخشی از آن به :تصرف
برداری بـوده يـا قـرار     خاص در دست بهرهگیری از بنا يا بخشی از آن است که به منظوری  ، نوع و شیوه بهره"مقررات، مقصود از تصر 

 است به آن منظور مورداستفاده واقع شود.

وسیله عناصر ساختمانی از جمله ديوارها، سقف  فضايی موصور برای زندگی، خواب و غذا خوردن انسان است که به :فضای اقامت -0
 برابر عوامل طبیعی باشد.و کف از ساير فضاها جداشده و دارای نور و تهويه طبیعی و حفاظت الزم در 

 فضای اشتغال -1

وسـیله عناصـر    هاسـت کـه بـه    فضايی موصور برای کسب و پیشه و استقرار شاغالن به تعداد کمتر از بیسـت نفـر در تمـام تصـر     
ويه طبیعـی  های قابل جابجايی )پارتیشن(، سقف و کف از ساير فضاها جداشده و دارای نور و ته ساختمانی ازجمله ديوارها يا جداکننده

 يا مصنوعی و حفاظت الزم در برابر عوامل طبیعی باشد.

شـده اسـت. فضـاهايی ماننـد سـالن       نفر و بیشـتر در نظـر گرفتـه    02زمان  فضايی که برای استفاده جمعی و هم :فضای جمعی -3
ت کتابخانـه، سـالن نمـايش، سـالن     گردهمايی با کنفرانس، سالن سینما، سالن رستوران، سالن انتظار در ترمینا  مسافربری، سالن قرائ

 شوند.  نمايشگاه، شبستان مسجد و استاديوم ورزشی، فضاهای جمعی موسوب می

مول توقـف خـودرو(،    ۵های خودرو به سه گروه کوچک )دارای حداکثر  توقفگاه :فضای توقفگاه وسایل نقلیه در ساختمان 0-8-3
مول توقف خودرو(، در انواع خصوصی و عمومی تقسیم  0۳گ )دارای بیش از مول توقف خودرو( و بزر 0۳تا حداکثر  2متوسط )دارای 

 شوند.  می

 فضاهای باز 1-6-4

شـود. نسـبت سـقور     فضائی باز و بیرون سقح زيربنا است، که قسمت اعظم نورگیری ساختمان از آن تأمین مـی  :حیاط بیرونی -ا
 شود.  عیین میهای توسعه شهری ت حیاط و سقح زيربنای همكف، در مقررات طرر

هايی که ممكن است در تمـام   تر از حیاط بیرونی و معموالً در منتهی الیه ديگر ساختمان فضائی باز است، کوچک :حیاط خلوت -ب
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 عرض زمین و يا در قسمتی از آن قرار گیرد.


