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ویرایش سوم–1386ماه آبان



مشخص نمودن عرض معابرکروکی موقعیت با-1

نمایش شمال نقشه ها-2

)آن الزامی استارائههاي بزرگ تهیه نقشه توپوگرافی وپروژهدر(سایت جهت کنترل کدها محلی ازبازدید-3

)با عنایت به مقیاس پروژه(500/1تا200/1مقیاس نقشه-4

/ . 5حداقل به میزانهاجنوب مجتمعجهت شمال وطراحی سایت پالن درهاي ساختمانی درفاصله بلوك-5
.گرفته شوددرنظرهاارتفاع بلوكبرابر

گرفته شود تااي درنظرواحدها بگونهبازشوهاي وهاگیري بلوكهاي مسکونی جهتطراحی مجموعهدر-6
.طراحی لحاظ گردددرمسائل مربوط به کوران هوا

گذاري کاملسایت پالن ارائه شده با اندازهدردرصد60مشخص نمودن حد پیشروي-7
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سایت پالن-1



ستونهامحورونمایش آکس ها-1
ستون گذاري-2
اختالف سطوحوورودیهاردها،کدگذاري طبقات، پاگ-3
متر و براي دو 3× متر 5فضاي پارك هر ماشین (نمایش محل پارك ماشینها و مسیر حرکت آنها در پارکینگها -4

. ) متر درنظر گرفته شود5× متر 5ماشین 
نمایش انباریها درصورت وجود-5
رت وجود و سپتیک درصوفضاي سبزحیاط با نمایش مسیرها،طراحی فضاي باز-6
ش هاي مربوطهیو پیلوت ساختمانها با نماطراحی فضاي بازسواره درحرکت پیاده وتفکیک مسیر-7
ات مربوطهیبا جزئنمایش دقیق ورودیها-8
گذاري آنهاشمارهوهانمایش دقیق پله-9

)باالترخواب ودو(یک خوابواحدهاي داراي بیش ازتوالت درتفکیک حمام و-10
.فضاي عمومی الزامی استقسمتهاي خصوصی واحد مسکونی ازتفکیک -11
محل دفع آبشیب و جهت ودرصدتقسیم بندي فضاي شیب بندي بام با ذکر-12
نامگذاري فضاهامبلمان و-13
..)وvoidو نورگیروجوداختالف سطوح درسقف،سقف کاذب،(نمایش پالنهاي معکوس -14
پالنهاگرمایشی درجانمائی سیستم هاي سرمایشی و-15
.گرفته شودطبیعی حتی االمکان درنظرنورزمین طبیعی تهویه الزامی وبراي فضاهاي زیرکد-16
.گرفتن حداقل یک بالکن براي کلیه واحدهاي مسکونی الزامی استدرنظر-17
.ها ممنوع استدرکلیه پخنصب درب ماشین رو-18
ضلع (.تابش مستقیم آفتاب محفوظ باشندازها و بازشوها،پنجرهاي صورت پذیرد که طراحی پالنها به گونه-19

) شرق و غرب
یک ساعت گذراندن وقت انسان را همچنین براي فعالیتهایی که بیش اززمین براي مسکن وزیراستفاده از-20

)آموزشیوبه استثناي فضاهاي تجاري(.نمی باشدمجازمستلزم است،
.نمی باشدمجازباشد،تی که مشرف به قطعات دیگربالکن درشمال بصورایجاد-21
.باشدمتر70/1ازکف تمام شده نباید کمترهاي شمالی ازارتفاع پنجره-22
آکس (به محورمحورمتر5اصلی ومانوربامتر5/4اتومبیلفاصله داخل به داخل ستونها جهت پارك دو-23

.ستونها بالمانع است) به آکس
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پالنها-2



.یا دیوارهاي برشی درکلیه پالنها خصوصا پیلوت الزامی استونمایش بادبندها-24
.ودورباکس پله الزامی استبراي دیوارهاي خارجی، بین واحدهاسانتیمتر20ضخامتکلیه رعایت -25
)2800نامهمطابق با استاندارد آیین(ساختمانها کلیهنمایش درز انقطاع در-26
.اداره برق الزامی استهماهنگیبا) انشعاب10(واحد10ساختمانهاي بیش ازتن پست برق درگرفدرنظر-27
.شودباز)داخل گذر(هاي ورودي ساختمانها نباید به طرف بیرون ساختمان درب-28
)فضاهاي مسکونیدر(.نمی باشدحمام به فضاهاي عمومی مجازبازشدن مستقیم درب توالت و-29
مسدود) سیرکوالسیون هوا(حرکت هوا مسیراي انجام پذیرد تاهاي داراي پیلوت طراحی به گونهدرساختمان-30

)طبقه روي پیلوت به باال3براي ساختمانهايالزم االجرا.(نگردد
مساحت هریـک از    ازدرصد8حداقلکلیه فضاهاي اصلی ساختمان باید نورگیري مناسب داشته باشند و         -31

.شو داشته باشندفضاهاي اصلی نیز باز
درخصوص نورگیرهاي مرکزي-32

.گرفته شوددرنظرمتر3عرض حداقلبامترمربع و12طبقه حداقل7مساحت نورگیرها تا
.گرفته شودمتردرنظر3عرض حداقلبامترمربع و15طبقه حداقل10تا8ازمساحت نورگیرها

.گرفته شودمتردرنظر4ا عرض حداقلبمترمربع و20طبقه حداقل15تا11مساحت نورگیرها از
.گرفته شوددرنظرمتر5عرض حداقلبامترمربع و30به باال حداقلطبقه 15مساحت نورگیرها از

حـداقل فاصـله    رینـورگ ت پنجره هاي پذیرایی واحدهاي مسکونی در      یدرصورت اشراف : تبصره

.گرفته شوددرنظرمتر3گریها از یکدپنجره

.مترمربع الزامی است12مساحتومتر2گیرهاي شمالی ساختمان رعایت عرض حداقلدرخصوص نور-33
مترمربـع درخـصوص   200نهـاي کمتـر از  یزمطبقـه روي پیلـوت و   2براي ساختمانهاي تا  : تبصره

متـر مربـع کفایـت میکنـد همچنـین          6نورگیري حیاط خلوتها و یا نورگیرهاي شـمالی حـداکثر           

طبقه بـه بـاال    5ازومتر2عرضپیلوت با طبقه روي 5تاغربیدرخصوص نورگیرهاي شرقی و   

.درنظرگرفته شودنورگیرهاي مرکزيمطابق با

عمق نورگیري تا دیوارانتهائی آشپزخانه حداکثرopenنورگیري آشپزخانه هاي مورددر-34
فاصله تا دیوارالی حداکثرشمیانورگیرهاي مرکزي وازصورت تامین نوردروجنوبیجبهه نورگیرازمتر5/8

.گرفته شوددرنظرمتر5/6انتهایی آشپزخانه 
مترمربع 6حداقلمساحت زمین و٪3بانورگیرفقط براي آشپزخانه هاجهت تامین نور: تبصره

.درنظرگرفته شود
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متر3ت حداقل عرضرعایطبقه درصورت اشراف پذیرایی واحدهاي روبروي یکدیگر10ساختمانهاي تادر-35
.الزامی است

با عـرض   درصد مساحت کل زمین و    6طبقه مساحت نورگیرها  2ش از یبمترمربع و 200نهاي زیر یزمدر-36
.گرفته شوددرنظرمتر5/1حداقل

19مبحث هاي طراحی درگرفتن توصیهساختمان تمهیدات الزم با درنظرخصوص کنترل نورگیریها دردر-37
.گرفته شودختمان درنظرمقررات ملی سا

تناسبات  هندسه اي به طرح معماري،تا لطمهاي طراحی گرددهاي تاسیساتی به گونهجانمائی محل داکت-38
.کوالسیون حرکتی وارد نشودفضاها و سیر

حین طراحی با مهندسین کدام دردهی هرتوجه ظرفیت سرویسباجانمائی آنهاوهاداکتخصوص ایجاددر-39
).موجود و دسترسی الزم تهیه شودرعایت استانداردهاي با(.یسات هماهنگی الزم بعمل آیدتاس
کاربریهاي مسکونی بیش ازدر)رمپها(هاي مربوط به پارکینگهاطراحی شیبراههگرفته شده درشیب درنظر-40
درنظـر درصد17تارحداکثواحد24ازي کمتر هایمسکونوکاربریهاسایردرودرصد15حداکثرواحد24

.گرفته شود
3پارکینگهاي طبقاتی براي عبور یک ماشین حداقل واداريي، هاي پارکینگهاي تجارعرض مفید شیبراهه-41
.گرفته شوددرنظرمتر5حداقلیکدیگرکنارماشین از2براي عبورومتر
متـر  5/3عرضچرخش و محورمتر5گرفتن حداقل درنظرهاروي شیبراهه برمحل چرخش ماشینها  در-42

.الزامی است
5واحد2برايومتر3ستونهرمحورتامحورخصوص جانمائی یک واحد پارکینگ ازعرض قابل قبول در-43
.طول براي جانمائی ماشین الزامی استمتر5گرفتن حداقلباشد، درضمن درنظرمیمتر
.گرفته شوددرنظرمتر5لفضاي موردنیاز براي خروج از محل پارك حداق-44
.گرفته شود درنظرمتر40/2ارتفاع مفید سقف پارکینگهاحداکثر-45
داشته باشد فضاي بازدسترسی ازصورتیکه صرفادرسانتیمتر30ارتفاع کف ساختمانها حداکثررعایت کد-46

.  بالمانع است
گرفته می شـود طح اشغال ساختمان در نظر   که ورودي مستقیما از س     ییواحدهادر:تبصره

.شودگرفتهمتر درنظر15حداقل ارتفاع 

.رفته شودگدرنظرسانتیمتر40زیرزمینحداقل کد ارتفاعی ساختمانهاي بدون پیلوت و-47
.نمی باشدعمومی مجازمعابررمپ درایجاد هرگونه پله و-48
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دربه آسانسور دارند،نیازبه باال باشدمتر13کف ساختمان تا کف بامیی که ارتفاع آنها ازکلیه ساختمانها-49
.سقف تا کف بام محاسبه میگردد زیرصورتی که ساختمان داراي پیلوت باشد ارتفاع از

مناسب براي معلولین جـسمی اجباري است باید یک آسانسورساختمانهاي مسکونی که تعبیه آسانسور   در-50
واحد 10بیش ازومتر1000هاي مسکونی بیش ازبراي کلیه مجتمعوحرکتی نصب شده باشد

داشته حرکتی را-فضاهاي عمومی قابلیت استفاده براي معلولین جسمیافقی ومسکونی باید ارتباطات عمودي و
درکلیـه  مـوارد مربوطـه  آن رعایـت ازامکان استفاده دسترسی ووآسانسوربا توجه به لزوم استفاده از     باشند

.الزامی استي آسانسوراساختمانهاي دار
.گرفته شوددرنظردرصد8شیب رمپ معلولین حداکثر -51
.گرفته شوددرنظرمتر10/1عرض مفید رمپ معلولین حداقل-52
.الزامی است20/1طول رمپ تعبیه یک پاگرد به عمق حداقلمتر9به ازاي هر-53
.رمپ الزامی استحل چرخش یا شکست مسیرمتعبیه پاگردها در-54
.گرفته شوددرنظرمتر20/1گرفتن سایبان حداقلدرنظرباهاي مشرف به معابرعمق فضاي جلوي ورودي-55
طبقه همکف الزامی است و پیشنهاد می تفکیک ورودي سواره پیاده درمتر10عرض بااليواحدهایی بادر–56

به منظور ایجاد پیش فضاي ورودي 20/1عمقده به همراه عقب نشینی حداقل باگردد تا تعریف فضاي ورودي پیا
.سایه اندازي رعایت گردد

)مشاعاتدر(.استمسکونی الزامیساختمانهايدرمتر20/1به میزانراهروهاحداقل عرض پله ها ویترعا-57
.گرفته شودردرنظمتر40/1جلوي آسانسورها با عرضدرحداقل فضاي انتظار-58
تا حداکثروعرض معبردرصد10به باال به میزانمتر8عرضبامعابررعایت میزان پیشروي کنسول در-59
.استمجازمتر20/1
.الزامی استمعابرقسمت زیرین پیشروي کنسول دردرمتر70/2رعایت ارتفاع حداقل-60
.استمجازمتر20/2ع مفید و ارتفاسانتیمتر50پیش آمدگی کنسول پاگرد پله تا -61
به صورت نوساز و بیش صورتیکه ساختمانهاي مجاوردراست،درصد شمال قطعه مجاز60استقرار بنا درحد -62

.گردیدبا نظر شوراي فنی و شهرسازي شهرداري خواهداحداث بنا تا حد مجاوراز حد مجاز قطعه باشد،
.ولی الزامی استشروي طیپ% 60فیمحل استقرار ستونها در رد-63
ن خواهد ییتعيشهرسازي شهرداروی شوراي فننظرباغربی باشد نحوه استقرار بنا-که قطعه شرقییصورتدر-64
.شد
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عدم تداخل فضاي مانورونی براي جلوي ورودي واحدهایش فضاهاي مناسب و عقب نشینظر گرفتن پدر-65
طراحی ساختمانها درگریدعملکردهايریساوبه پله هادسترسیوبه آسانسوردوروفضايباواحدبه هرورود
.گردده مییتوص
ه یتوصـ ش فـضاي ورود یجـاد پـ  یاومعابرهاي اصلی ساختمانها دریورودنی درینظر گرفتن عقب نش در-66
.گرددمی

داتی یستگاه تمه یک ا یردطراحی ساختمانها جهت ورود به فضاي واحدهاي موجود       درگردده می یتوص-67
.م به واحدها گرددیاشراف مستقوتداخل حرکتیدرنظر گرفته شود که مانع از

دهند ابان قراریجبهه خکناردرازیموردنبازفضايازجنوب معابر چنانچه بخشی ساختمانهاي واقع در-68
نگ کمتریک واحد پارکیی میتواند یان فضیچنکامل ازm220هر  به ازا)احداث شودمعبرتر ازساختمان عقب(

.دیاحداث نما
متر باشد20ش ازین بیزمآنکه طول برخواهد بود مگرنگ مجازیک راه ورودي پارکیاصلی فقط معابردر-69

تعیین متر 20از عرض کمترباهاينیخصوص زمدر(.استفاده کرددرب وروديدونصورت میتوان ازیاکه در
.)شهرداري خواهد بودتکلیف با شوراي فنی

( .الزامـی اسـت   آسانسورت هر یطراحی ساختمانها بسته به ظرف    دربراي آسانسورها ریزت ابعاد یرعا-70
).باشندشده ابعاد داخلی میهاي ذکراندازه

متر40/1×60/1..................................آسانسورهاي چهارنفره 

متر60/1×60/1...................................آسانسورهاي پنج نفره 

متر60/1×80/1...................................آسانسورهاي شش نفره 

متر80/1×90/1..................................آسانسورهاي هشت نفره 

.ت عمق مناسب براي چاهک آسانسورها با توجه به سرعت هرکدام الزامی استیرعا-71
متر40/1........................ ه یبرثانمتر1سرعتباآسانسورهاي

متر60/1.......................ه یبرثانمتر6/1سرعتباآسانسورهاي

متر20/2.......................ه یبرثانمتر5/2سرعتباآسانسورهاي

تا سقف چاه آسانسور    )بامپشت(ن سقف   یآخر کفت حداقل فاصله از   یرعا،اتاق موتورخانه ییجانمابراي–72
.گرفته شوددرنظرمتر3حداقل

مبحث پانزدهم مقررات ه ضوابط مندرج دریت کلیرعاباشندمیآسانسوری که دارايیساختمانهاطراحیدر-73
.ملی ساختمان الزامی است
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حداکثر فاصله تاگرفته شودد بگونه اي درنظریی واحدها بایتجاري جانماطراحی ساختمانهاي مسکونی ودر-74
درنظرm30ن فضاي واحدها تا دستگاه پله ین حداکثر فاصله آخریهمچنوm10دستگاه پلهتادرب واحداز

.گرفته شود
.مسکونی به باال الزامی استواحد30یا طبقه به باال7ساختمانهادردستگاه آسانسورنصب دو-75
توجه به چگونگی نورگیري دستگاه پله باها وضوابط مربوط به عرض پلهاختمانهاطراحی سدر-76

.گرفته شوددرنظرریجدول زست منطبق بایباطبقات میوواحدهاتعداد

ضوابط و مقررات

تهیه و ترسیم نقشه هاي معماري
)1386ماه نآبا–ویرایش سوم (

هندسیسازمان نظام م

ساختمان استان هرمزگان

حاتیتوضتعداد واحدهاد پلهیعرض مفتعداد طبقات
.پله می تواند به فضاي باز ارتباط نداشته باشدواحد16حداکثر20/1لوتیتا چهارطبقه روي پ

واحد به باال20/116لوتیتا چهارطبقه روي پ
م دسترسی داشته یرمستقیا غیعی یپله ها الزاما به نور طب

ر حداقل یم مساحت نورگیرمستقیت استفاده از نور غدرصور.باشند
.متر  درنظر گرفته شود2مترمربع و با عرض حداقل 6

.پله می تواند به فضاي باز ارتباط نداشته باشدواحد15تا 20/1لوتیتا پنج طبقه روي پ

واحد به باال15از 20/1لوتیتا پنج طبقه روي پ
م دسترسی داشته یرمستقیا غیعی یپله ها الزاما به نور طب

ر حداقل یم مساحت نورگیرمستقیدرصورت استفاده از نور غ.باشند
متر  درنظر گرفته شود2مترمربع و با عرض حداقل 6

شش تا هفت طبقه  روي 
لوتیپ

واحد30تا 20/1
م دسترسی داشته یرمستقیا غیعی یپله ها الزاما به نور طب

ر حداقل یم مساحت نورگیرمستقیدرصورت استفاده از نور غ.باشند
.متر  درنظر گرفته شود2مترمربع و با عرض حداقل 6

شش تا هفت طبقه  روي 
لوتیپ

واحد به باال20/130

م دسترسی داشته یرمستقیا غیعی یپله ها الزاما به نور طب
ر حداقل یم مساحت نورگیرمستقیدرصورت استفاده از نور غ.باشند

متر  درنظر گرفته شودوالزاما از 2مترمربع و با عرض حداقل  9
.دو دستگاه آسانسور استفاده شود

هشت تا ده طبقه  روي 
لوتیپ

واحد40تا 20/1

م دسترسی داشته باشد و حداقل یر مستقیا غیعی یپله ها به نور طب
درصورت استفاده از . دستگاه آسانسور در نظر گرفته شود2
رمربع باعرض حداقل مت9ر حداقل یم مساحت نورگیرمستقینورغ

متردرنظر گرفته شود3

هشت تا ده طبقه  روي 
لوتیپ

واحد به باال40از20/1

علیرغمدسترسی به نور طبیعی یا غیر مستقیم دستگاه آسانسور 
جدا طراحی شود در صورت استفاده از نور غیر مستقیم مساحت 

متردر نظر گرفته 3متر مربع با عرض حداقل 9نور گیر حداقل 
.الزاما از دو دستگاه آسانسور استفاده شودشودو

………20/1ده طبقه به باال

م و جدا بودن دستگاه یرمستقیا غیعی یرغم دسترسی به نور طبیعل
. پله و آسانسور الزاما از دو دستگاه پله و آسانسور استفاده شود

12ر حداقل یم مساحت نورگیرمستقیدرصورت استفاده از نورغ
.متردرنظر گرفته شود4اقلمترمربع باعرض حد

.یدوظف است در موارد فوق بازشوهاي مجاور به نورگیرها را از لحاظ موارد ضد حریق کنترل نمامشهرداري 



.لزامی استاهاترسیم نقشهدررعایت ضخامت خطوط با توجه به ماهیت آنها-77

موارد   دیگروساتییطراحی ساختمانها درنظر گرفتن محل مناسب براي نصب تابلوهاي تاسدر-78

.مهندسین تاسیسات الزامی استهماهنگی باتجهیزاتی باوتاسیساتی

ـ گ جهـت «. الزامـی اسـت   طراحی سـاختمانها  مبحث نوزدهم در  گرفتن مطالب ارائه شده در    نظردر-79 ري  ی
نرسی حرارتی جدارها،یا، بانهایساوجدارهاي نورگذر، ی فضاهاي داخلییجانما،فرم کلی ساختمانحجم و، ساختمان

».... ض هواي فضاها یتعو

Aقطعحداقل دروبزرگترو100/1اسیمقباه پالنهایکل-80 .ارائه گردند3

.گرفته شوددرنظررمت80/2واحدهاي شمالیاط دریحن روید درب ماشیعرض مف-81

)(Title Block.جدول طراحی شده مشخص درج گرددها درمشخصات نقشهعنوان و-82

هماهنگی مهندس محاسب حـداکثر تـا     باتواندمیطراحمعابردرش آمدگی کنسول ساختمانها   یخصوص پ در-83

(سطح معادل   باطول و متر5/1
10
ن امر ید که ا  یطراحی نما کنسول ساختمان را  ) انعرض ساختم × عرض معبر    1

.گردداحجام ساختمانی میموجب تنوع در

.ستیشروي الزامیپمتر20/1ت حداکثریرعادر محل فصل مشترك ساختمانها:تبصره

ضوابط و مقررات

تهیه و ترسیم نقشه هاي معماري
)1386ماه آبان–ویرایش سوم (

سازمان نظام مهندسی

ساختمان استان هرمزگان



اي حا محل مقطع دوم  بگونهیترجها و آسانسورها و کی از مقاطع از محل پلهی، عمود برهمحداقل دو مقطع-1
.در نظر گرفته شود که تفاوت ارتفاعات و کدها در پالنها بطور کامل معرفی گردد

.ه پالنها الزامی استیش خطوط برش در کلینما-2
..... ) دست اندازهاي بام و تراس -اختالف سطوح–پاگردها -طبقات(مقاطعدریـارتفاعدهايـش کینما-3

.الزامی است
.م در مقاطع الزامی استیت عمق مناسب براي چاهک آسانسور و ترسیرعا-4
.ب در مقاطع الزامی استیها با ذکر درصد شبیش شینما-5
.ه سقفهاي کاذب و کف هاي کاذب در مقاطع الزامی استیش کلینما-6
.اط در مقاطع طولی الزامی استیوارهاي حیش دینما-7
.در مقاطع الزامی است)آکس ها (ش محورها ینما-8
.ها الزامی استم نقشهیت ضخامت خطوط در ترسیرعا-9

Aقطع حداقلدروبزرگترو100/1اسیه مقاطع با مقیکل-10 .ارائه گردند3

.ساختمانها الزامی استه نماهاي موجود دریم کلیترس-1
.ش داده شودینمانماهادرارتفاعیه کدهايیکل-2
.نماهاي ساختمانی الزامی استرفته دربکارصالح اصلیمعرفی م-3
.الزامی استنماهادراتاقک آسانسورم خرپشته ویترس-4
.الزامی استطراحی نمابات مناسب دریترکگرفتن هندسه ودرنظرت تناسبات ویرعا-5
هاي اصلی نما انجام نهبدداتی براي محل نصب کولرهاي قرار گرفته دریساختمانی تمهنماهايطراحیدر-6
.ردیپذ
از % 8ري مناسب داشته و حداقل ید نورگیپله باها و راهآشپزخانه–ه فضاهاي اصلی ساختمان شامل اتاقها یکل-7

.باشد) بازشو(ک از فضاهاي اصلی داراي پنجره یمساحت هر 
.الزامی استهام نقشهیت ضخامت خطوط در ترسیرعا-8
Aحداقلقطعدر100/1اسیی  حداقل با مقه نماهاي ساختمانیکل-9 .ارائه گردند3

)  چینبه شکل خط(.ش داده شودیها در نماهاي ساختمانی نماضخامت سقفنمایش-10

ضوابط و مقررات

تهیه و ترسیم نقشه هاي معماري
)1386ماه آبان–ویرایش سوم (

سازمان نظام مهندسی

ساختمان استان هرمزگان

مقاطع-3

نماها-4



چک لیست

هاي معماريکنترل  نقشه

سازمان نظام مهندسی

ساختمان استان هرمزگان



ان  هاي معماري سازمان نظام مهندسی استان هرمزگکنترل نقشه: 1فرم شماره 
) و بزرگترA3در مقیاس 200/1یا 500/1با مقیاس (سایت پالن 

:تاریخ ارائه مرحله اول  : شماره پروانه اشتغال  :شماره پرونده نظام مهندسی 

:تاریخ ارائه مرحله دوم : پایه طراحی :نام ونام خانوادگی مالک 

:تعداد طبقات ساختمان  :   حنام ونام خانوادگی مهندس طرا

بازنگري مرحله اول :نوع اسکلت ساختمان 

نظریه سازمان نظریه طراح نظریه سازمان نظریه طراح

ناقص کامل کامل
صفحه
درج

ناقص کامل کامل
صفحه
درج

ـــــرحشـ

اطالعات ورودي: الف 
مشخص کردن عرض معبر : 1

) سطح پوشش–ارتفاع –کاربري (همجواریها : 2
مقیاس و شمال نقشه : 3

گیري سایت اندازه: 4
ها کنترل فاصله بلوکها با توجه به ارتفاع ساختمان: 5

گیري بلوکها و مسائل مربوط به کوران هوا در سایت کنترل جهت: 6
کدگذاریهاي مربوطه : 7

مهر و امضاء مهندس طراح              مرحله اول                       بازنگري
: هاي معماري براساس جدول فوق در تاریخنقشه

در سازمان بررسی و با مسئولیت مهندس طراح

مورد تائید قرار گرفت
امضاء)      نمایندگان سازمان(کنندگان نام و نام خانوادگی کنترل

مورد تائید قرار نگرفت
مرحله اول     بازنگري

تاریخ پس از بازنگري و اصالحات الزم در 

مجدداً بررسی و مورد تائید قرار گرفتمهر سازمان

سازمان نظام مهندسی 
ساختمان هرمزگان



هاي معماري سازمان نظام مهندسی استان هرمزگانکنترل نقشه: 2فرم شماره 
) رائه گردداA3و بزرگتر و حداقل در قطع 100/1کلیه پالنها با مقیاس (پالنها 

:تاریخ ارائه مرحله اول  : شماره پروانه اشتغال  :شماره پرونده نظام مهندسی 

:تاریخ ارائه مرحله دوم : پایه طراحی :نام ونام خانوادگی مالک 
:تعداد طبقات ساختمان  :   نام ونام خانوادگی مهندس طراح

بازنگري مرحله اول :نوع اسکلت ساختمان 

ریه سازماننظ نظریه طراح نظریه سازمان نظریه طراح

ناقص کامل کامل
صفحه
درج

ناقص کامل کامل
صفحه
درج

ـــــرحشـ

اطالعات ورودي: الف 
درج شمال و مقیاس نقشه و عناوین مربوطه : 1

ها و محور ستونها نمایش آکس: 2
اعی نمایش کدهاي ارتف: 3

نمایش محل پارك ماشینها و مسیر حرکت آنها : 4
گیري کلیه سطوح ارائه پالن اندازه: 5

ها رعایت ضخامت خطوط در ترسیم نقشه: 6
ترسیم درز انقطاع در ساختمان : 7

هاکنترل نورگیري فضاها و پله
فضاهاي خصوصی) الف

فضاهاي عمومی ) ب
دستگاه پله ) ج
سایر فضاها ) د

گذاري ارتفاع آنها و کنترل ابعاد ها و شمارهنمایش دقیق پله: 8
ارائه پالن مبلمان کلیه فضاها با مقیاس واقعی : 9

چین نمایش پالنهاي معکوس به شکل خط: 10
درنظر گرفتن بالکن براي کلیه واحدهاي مسکونی : 11

نمایش بادبند یا دیوار برشی در صورت وجود : 12
ها در نقشه تطابق داکتها، ستونها و آکس: 13

متر به باال 10تفکیک راه سواره و پیاده در پارکینگ در واحدهاي با عرض : 14
ایت موارد مربوط به معلولین رع: 15

) همکف(کنترل وجود سیرکوالسیون حرکتی هوا در پالن پارکینگ : 16
کنترل ابعاد و تعداد آسانسور : 17

تطابق موارد مربوط به سازه و معماري و تاسیسات : 18
رعایت میزان شیبهاي موجود در ساختمان : 19
اتاقک آسانسور + ارائه پالن بام و خرپشته : 20

نمایش محل دفع آب و شیبهاي بام و خرپشته ) الف
نمایش داکتهاي تاسیسات در پالن بام) ب

ترسیم جانپناه در پالن بام ) ج

ازنگريمهر و امضاء مهندس طراح              مرحله اول                       ب
: هاي معماري براساس جدول فوق در تاریخنقشه

در سازمان بررسی و با مسئولیت مهندس طراح
مورد تائید قرار گرفت                

امضاء)      نمایندگان سازمان(گان کنندنام و نام خانوادگی کنترل
مورد تائید قرار نگرفت

مرحله اول     بازنگري
تاریخ پس از بازنگري و اصالحات الزم در 

اً بررسی و مورد تائید قرار گرفت    مجددمهر سازمان                                                                                              

سازمان نظام مهندسی
ساختمان هرمزگان



هاي معماري سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان کنترل نقشه: 3فرم شماره 
) و بزرگترA3درقطع 100/1در مقیاس (مقاطع 

:تاریخ ارائه مرحله اول  : شماره پروانه اشتغال  :شماره پرونده نظام مهندسی 

:تاریخ ارائه مرحله دوم : طراحیپایه :نام ونام خانوادگی مالک 

:تعداد طبقات ساختمان  :   نام ونام خانوادگی مهندس طراح

بازنگري مرحله اول :نوع اسکلت ساختمان 

نظریه سازمان نظریه طراح نظریه سازمان نظریه طراح

ناقص کامل کامل
صفحه
درج

ناقص کامل کامل
صفحه
درج

ـــــرحشـ

اطالعات ورودي: لف ا
رعایت استانداردهاي ترسیمی : 1

ها و محورها نمایش آکس: 2
) صرفاً یکی از پله و رامپ ارائه(ارائه حداقل دو مقطع عمود برهم : 3

ارائه کدهاي ارتفاعی در کلیه سطوح و پاگردها : 4
مقاطع ها درترسیم صحیح پله: 5

نمایش چاهک آسانسور در مقاطع : 6
ها با ذکر درصد آنها نمایش شیب: 7

مهر و امضاء مهندس طراح              مرحله اول                       بازنگري
: هاي معماري براساس جدول فوق در تاریخنقشه

در سازمان بررسی و با مسئولیت مهندس طراح

مورد تائید قرار گرفت                
امضاء)      نمایندگان سازمان(کنندگان نام و نام خانوادگی کنترل

مورد تائید قرار نگرفت
مرحله اول     بازنگري

تاریخ پس از بازنگري و اصالحات الزم در 

مجدداً بررسی و مورد تائید قرار گرفت    مهر سازمان                                                                                                   

سازمان نظام مهندسی 
هرمزگانساختمان



هاي معماري سازمان نظام مهندسی استان هرمزگانکنترل نقشه:4فرم شماره 
) و بزرگترA3در قطع 100/1در مقیاس (نماها 

:تاریخ ارائه مرحله اول  : شماره پروانه اشتغال  :شماره پرونده نظام مهندسی 

:تاریخ ارائه مرحله دوم : پایه طراحی :نام ونام خانوادگی مالک 
:اختمان تعداد طبقات س :   نام ونام خانوادگی مهندس طراح

بازنگري مرحله اول :نوع اسکلت ساختمان 

نظریه سازمان نظریه طراح نظریه سازمان نظریه طراح

ناقص کامل کامل
صفحه
درج

ناقص کامل کامل
صفحه
درج

ـــــرحشـ

اطالعات ورودي: الف 
رسیمی رعایت استانداردهاي ت: 1
مشخص نمودن جنسیت نماها : 2

ترسیم کلیه نماهاي موجود: 3
ترسیم خرپشته در نما : 4

تطابق نماها با پالنهاي موجود : 5

مهر و امضاء مهندس طراح              مرحله اول                       بازنگري
: هاي معماري براساس جدول فوق در تاریخنقشه

در سازمان بررسی و با مسئولیت مهندس طراح

مورد تائید قرار گرفت                
امضاء)      سازماننمایندگان(کنندگان نام و نام خانوادگی کنترل

مورد تائید قرار نگرفت
مرحله اول     بازنگري

تاریخ پس از بازنگري و اصالحات الزم در 

و مورد تائید قرار گرفت    مجدداً بررسیمهر سازمان                                                                                                

سازمان نظام مهندسی 
هرمزگانساختمان


