
 

  1400دوره ویژه آزمون  -طراحی معماري نظام مهندسی آزمونپکیج جزوات مشخصات و معرفی 

  جزوه مجزا به صورت چاپی و پستی ارسال می شود) 7(پکیج جزوات شامل -خانه عمران اشراق

  شماره  عنوان جزوه سرفصل صفحه توضیحات  جزوه قیمت

هزار تومان 75  

این جزوه شامل آخرین ویرایش ضوابط و مقررات 

مبحث  96(ویرایش سال  آزمون طراحی معماري

  می باشد. )1400چهارم ویژه آزمون دوره 

داوطلب با مطالعه این جزوه دیگر نیازي به مطالعه 

ن مباحث و منابع مختلف و متفرقه ندارد و تسلط به ای

 جزوه براي داوطلبین کافی است.
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  :طراحی آزمون معرفیبخش اول 

 فیتعار: دوم بخش 

 ساختمان مجاز ارتفاع و يبندگروه: سوم بخش 

 ساختمان یعموم و یفیتوص ضوابط: چهارم خشب 

 ساختمان يهايورود ضوابط: پنجم خشب 

 ساختمان مشاع يفضاها: ششم بخش 

 فضاها انواع یاختصاص ضوابط: هفتم بخش 

 آزمون در تیرعا جهت یمیترس نکات: هشتم بخش 

 یطراح ستیل چک: نهم بخش 

 یمیترس ستیل چک: دهم بخش 
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هزار تومان 90  

پاسخنامه و جواب آزمون طراحی  در این جزوه،

، مرداد  93، آبان 1393و خرداد  1392آذر  معماري 

، مهر 1395و اسفند 1395شهریور ،  1394، بهمن 94

 98، مهر  1397 و بهمن 1397و اردیبهشت  1396

به طور کامل بیان گردیده است و کلیه  99و شهریور 

نقشه ها و خواسته هایی که در صورت سواالت آزمون 

طراحی معماري نظام مهندسی مطرح گردیده است 

 جامع ارائه شده است.به صورت کامل و 
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 1392 سال آذر آزمون: اول بخش  

 1393 سال خرداد آزمون:دوم بخش  

 1393 سال آبان آزمون: سوم بخش  

 1394 سال مرداد آزمون: چهارم بخش  

 1394 سال بهمن آزمون: پنجم بخش  

 1395 سال شهریور آزمون: ششم بخش  

 1395 ماه اسفند آزمون: هفتم بخش  

 1396ماه آزمون مهر : هشتم بخش  

 1397آزمون بهمن : نهم بخش 

  1398بخش دهم: آزمون مهر 

  ي  99بخش یازدهم: آزمون شهریور
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هزار تومان 54  

سخ نمونه نقشه و آزمون آزمایشی با پا 5در این جزوه، 

هاي تشریحی در زمین هاي مختلف (غیر شیبدار) 

طراحی و تهیه گردیده  1400دوره متناسب با آزمون 

  است.

23  

 آزمون اول در زمین صاف 

 آزمون دوم در زمین صاف 

 آزمون سوم در زمین صاف 

 آزمون چهارم در زمین صاف 

 ج آزمون پنجم در زمین صاف
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هزار تومان 54  

خ پاسنمونه نقشه و آزمون آزمایشی با  5در این جزوه، 

متناسب  ارهاي تشریحی در زمین هاي مختلف شیبد

 .طراحی و تهیه گردیده است 1400دوره با آزمون 

23  

  شیبدارآزمون اول در زمین 

  شیبدارآزمون دوم در زمین 

  شیبدارآزمون سوم در زمین 

  شیبدارآزمون چهارم در زمین 

  شیبدارآزمون پنجم در زمین 
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هزار تومان 54  

سخ نمونه نقشه و آزمون آزمایشی با پا 5در این جزوه، 

هاي تشریحی در زمین هاي مختلف جنوبی و شمالی 

و صاف و شیبدار به صورت پارکینگ ترکیبی و یا با 

طراحی  1400دوره سقف شیبدار متناسب با آزمون 

 .و تهیه گردیده است

63  

 آزمون اول با پارکینگ ترکیبی در زمین جنوبی 

 آزمون دوم با پارکینگ ترکیبی در زمین شمالی 

 آزمون سوم با پارکینگ ترکیبی در زمین جنوبی شیبدار 

  آزمون چهارم با پارکینگ ترکیبی در زمین دوکله با سقف

 شیبدار و تخت

 آزمون پنجم با ساختمان منفصل و سقف شیبدار  

ه 
ش

نق
ه 

ون
نم

ج 
پن

ه 
وع

جم
م

ی 
یب

رک
گ ت

ین
رک

پا
 

ف
سق

و 
ار

د
یب

ش
ي 

ها
 

   
   

جم
پن

ه 
زو

ج
  

هزار تومان 49  

در این جزوه ده نمونه پالن سقف شیبدار مورد سوال 

قرار گرفته است. این نوع سوال موضوع اول آزمون 

 .بوده است 95و اسفند  95هاي شهریور 

30 

  شیب مساوي درجه با 45ده نمونه سقف شیبدار با زوایاي 
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هزار تومان 85  

در این جزوه مجموعه دیتایل ها و جزئیاتی که ممکن 

است در آزمون طراحی معماري مورد سوال قرار گیرد 

  به صورت شکلی و توضیحی آمده است.

100 

  ،جان پناه، نعلجزئیات معماري شمال: دیوار، سقف، کفسازي 

 درگاه، سقف کاذب، پله، در و پنجره، نماي مرکب

  جزئیات سازه اي شامل: دال ها، سقف تیرچه بلوك، سقف

کرومیت، سقف مرکب (کامپوزیت)، دال عرشه فوالدي، سقف 

  کوبیاکس، سقف روفیکس، سقف وافل 
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  )هاي تکی جزواتقیمت مجموع  ( هزار  تومان 461

  هزار تومان 348قیمت با احتساب تخفیف ویژه 

 

  تخفیف ویژهوات طراحی معماري نظام مهندسی بااحتساب پکیج کل جز 455

  

  

  



 

  1400دوره ویژه آزمون  طراحی معماري نظام مهندسی آزمونپکیج فیلم مشخصات و معرفی 

  ارسال می شود) DVDبه صورت آموزشی که (پکیج فیلم  - خانه عمران اشراق

 سرفصل توضیحات
شماره 

DVD  

کلیه ضوابط و مقرراتی که داوطلب جهت قبولی در آزمون  بخشدر این 

طراحی معماري نیاز دارد به صورت کامل و جامعه و به صورت تصویري و 

  صوتی آمده است.

ن آزمو عمال داوطلب با تهیه و استفاده از این بخش به کلیه ضوابط و الزامات

  مسلط شده و از هر گونه کالس و پکیج هاي دیگر بی نیاز خواهد شد.

  ضوابط و مقررات آزمون طراحی نیز در سه بخش قابل تقسیم بندي می باشند:

  ضوابطی که به طور مشخص در مباحث آمده است. -1 

  ضوابط و مقرراتی که گاهاً در منابع آزمون مورد تناقض قرار می گیرد. -2

ر دو مقرراتی که اصال در منابع و مباحث به آن ها اشاره نشده ولی  ضوابط -3

  آزمون از داوطلب انتظار می رود.

  

در این بخش همه این ضوابط به طور صریح و مشخص آموزش داده می شود 

 تا داوطلب را جهت موفقیت در آزمون هدایت نماید.

 طراحی آزمون بخش اول: معرفی 

 معرفی کلی پکیج  

 هااختمان و ارتفاعگروه بندي س  

 درز انقطاع  

 ورودي و درب سواره  

 انواع پارکینگ و ابعاد و ارتفاع آن  

 رمپ سواره و انواع آن و نحوه ورود به پارکینگ  

 ورودي پارکینگ از زمین شیبدار  

 ها کنار همپله و آسانسور و نحوه قرار گیري آن  

 (.. انباري، استخر، سرایداري و) مشاعات  

  ساختمانالزامات پیش آمدگی  

 ورودي پیاده و موارد مرتبط با زیرزمین در آن  

 داکت و ضوابط مربوطه  

 انواع فضاها و ارتفاع آن 

 نما و ضوابط آن  

 روشنایی و نورگیري  

 الزامات فضاهاي داخلی ساختمان  

 شیب بندي بام و قواعد آن  

 نکات طراحی سقف شیبدار  

 دسترسی به حیاط  

 جایگاه امداد رسانی  

 ضوابط معلولین  

 اي و ستون گذاري سازه مباحث  

 نحوه پاسخگویی به سوال امتحان و تحلیل طرح 

 معیارهاي تاثیرگذار در آزمون طراحی  

 چک لیست طراحی و ترسیمی و توضیحات آن  

 موارد نقشه کشی  

  درجه 45نحوه پاسخگویی به سوال سقف شیبدار 
ل

او
ش 

خ
 ب

پاسخنامه آزمون هاي مشخص شده به طور کامل و جامع شرح  بخشدر این 

  داده می شود.

مراحل دستیابی به پاسخ  و اینکه مچنین نحوه یافتن جواب این آزمون هاه

  صحیح به چه گونه می باشد، آمده است.

  با توضیحات شفاهی 99پاسخنامه و شرح آزمون شهریور 

  با توضیحات شفاهی 98مهر پاسخنامه و شرح آزمون  

  با توضیحات شفاهی 97بهمن پاسخنامه و شرح آزمون  

  با توضیحات شفاهی 97اردیبهشت پاسخنامه و شرح آزمون  

 با توضیحات شفاهی 96 پاسخنامه و شرح آزمون مهر  

  با توضیحات شفاهی 95و شرح آزمون اسفند پاسخنامه 

  با توضیحات شفاهی 95و شرح آزمون شهریور پاسخنامه 

  با توضیحات شفاهی 94و شرح آزمون بهمن پاسخنامه 

  با توضیحات شفاهی 94و شرح آزمون مرداد پاسخنامه 

  با توضیحات شفاهی 93آبان و شرح آزمون پاسخنامه 

 با توضیحات شفاهی 93و شرح آزمون خرداد  پاسخنامه 

  با توضیحات شفاهی 92و شرح آزمون آذر پاسخنامه 

م
دو

ش 
خ

ب
 

  معماري نظام مهندسی با تخفیف ویژهفیلم آمادگی آزمون طراحی پکیج 

  هزار تومان 238فقط 

  

پکیج کامل جزوات + فیلم با احتساب 

  ویژه تخفیف

  هزار تومان 699): کامل نسخه تک کاربره (یک سري

  هزار تومان 488قیمت با تخفیف ویژه 

  هزار تومان 1398): کامل سري دوکاربره ( دونسخه 

  هزار تومان 748قیمت با تخفیف ویژه 
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  :اول جزوه

 

  معماري مهندسینظامراهنماي طراحی جهت آزمون 

  1400سال  اولدوره ویرایش شده و ویژه آزمون 

  

  : خانه عمران اشراقشدهتهیه

  

  مؤلف:

  ی، انسیه قربان نژادجواد رحمان

 
 

www.shop-eng.ir 
 

 

 تلگرام:

 

@tarahinezam 
 

 
Tell:09126418417 

 
با شماره تلفن  اريممع و فیلم آموزشی مهندسینظامات دریافت کل جزوو  مهندسینظامره رایگان مشاو (جهت 

  )دییفرماتماس حاصل  Ur.j.rahmani@gmail.comیا ایمیل  09126418417
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  معرفی آزمون طراحیبخش اول: 

ساختار  1391از سال  تقریباً است،  شدهمیگذشته برگزار  هايسالکه از  مهندسینظامآزمون طراحی معماري 

تشابهات  سؤاالتبه بعد حدوداً ساختار  1391از سال  که ايگونهبهاست.  گرفتهپیشرا در  ايتازهجدید و 

  است. شدهقرار گرفتهدارند و به عبارتی در یک محور خاصی  باهمفراوانی 

است. موضوع نخست مرتبط  شدهمطرحگذشته در دو بخش  هايدورهآزمون طراحی معماري مطابق  سؤاالت

است. موضوع دوم که  شدهمطرحجه، عناصر و جزئیات ساختمانی) در 45 دارشیببا نکات اجرایی (سقف 

 1، طراحی و ترسیم فاز باشدمیآزمون  اینو مالك اصلی قبولی افراد در  باشدمیترین بخش آزمون اصلی

. البته در باشدمیطبقات، مقاطع، پالن بام، نما، پالن موقعیت، پالن محوطه)  هايپالنساختمانی ( هاينقشه

 ایناست. ماهیت و محتواي اصلی  شدهخواستهدر آزمون از داوطلبین  شدهمشخصهر دوره بعضی از موارد 

  .باشدمیجزوه آموزش ضوابط و مقررات مرتبط با بخش و موضوع دوم آزمون 

کامل  طوربهدر آزمون طراحی هشت ساعت فرصت دارند تا  شدهمطرح سؤاالتداوطلبین براي پاسخگویی به 

 اینقبولی در  حدنصابپاسخ صحیح داده و آن را طراحی و ترسیم نمایند.  سؤال هايخواستهو صحیح به 

نمره  50از  25کسب حداقل نمره درصد نمره آزمون، یعنی به عبارتی  50کسب حداقل  صورتبه فعالًآزمون 

طراحی و ترسیم  صورتبه معموالً باشدمی. موضوع دوم آزمون که بخش اصلی آزمون باشدمیآزمون  اینکامل 

 سؤال هايخواسته؛ باشدمیمسکونی)  –مسکونی، اداري  –ساختمان مسکونی یا ساختمان مختلط (تجاري 

طراحی و ترسیم پالن زیرزمین (با تصرف پارکینگ و انباري و ...)، طبقه همکف (تجاري،  صورتبه معموالً 

  .باشدمیمسکونی  صورتبه پارکینگ، مسکونی و ...) و طبقات باالي همکف
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طراحی را طراحی و ترسیم نمایند. براي همین  سؤالصحیح پاسخ  طوربهداوطلبین براي قبولی در آزمون باید 

  است. شدهدادهبه پاسخ صحیح و درست باید رعایت نمایند که در ادامه تشریح  دررسیدنامر نکاتی را 

  در آزمون طراحی تأثیرگذار: معیارهاي اول فصل

مه  باشدمینکته  اینپاسخ آن هستند  در جستجويهمواره  داوطلبین معموالً که  سؤاالتی تریناصلییکی از 

داوطلبین  چراکهموضوع اصلی آزمون طراحی معماري چیست.  خصوصبهآزمون و  اینمالك قبولی در 

. باشدمی پذیرمکانامسئله  هايخواستهآزمون فقط با ترسیم حداکثري  اینکه قبول شدن در  پندارندمی

. براي کسب نمره حداکثري و قبولی در بخش باشدمیتفکر مردود و غیر صحیحی  کامالً تفکر  این کهدرحالی

  رعایت موارد زیر الزامی است: سؤالدر  شدهمطرحترسیم و طراحی ساختمان 

  صحیح و درست صورتبه آزمون موردنیازهاي پارکینگ تأمین) 1

  پله و آسانسورراه ناسبصحیح و م ) جانمایی2

  سؤال مدنظرطراحی و تعیین صحیح کدهاي ارتفاعی ) 3

  و ساختارهاي مربوط به آن ايسازه) رعایت نکات 4

  واحدهاي مسکونی ویژهبهطبقات  هايپالن) طراحی صحیح و مناسب 5

  ساعت 8محدود  زمانمدتدر  سؤال هايخواسته) ترسیم 6
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  آزمون طراحی راهکارهاي موفقیت در :دوم فصل

صحیح  طوربهرا  سؤالطراح  مدنظرنکات کلیدي  باید مهندسینظامبراي موفقیت در آزمون طراحی معماري 

امر، تسلط کافی بر ضوابط صحیح و مطابق مقررات  ترینابتداییو  تریناصلیامر  اینو مناسبی پاسخ گفت. براي 

 هايبخشآزمون به  ایندر  موردنظرط و مقررات . ضوابباشدمیآزمون،  شدهمشخصملی ساختمان و منابع 

ابتدا ضوابط توصیفی  بایستمی. داوطلب باشدمی تقسیمقابلاي ضوابط توصیفی و ضوابط تحلیلی و محاسبه

 صورتبهمانند ابعاد پارکینگ، ابعاد باکس پله و آسانسور، ابعاد فضاهاي داخلی ساختمان و ابعاد نورگیر؛ را 

محاسبه طول رمپ  در انقطاع، و مسلط باشد. در ادامه باید ضوابط تحلیلی و محاسباتی مانند کامل را یاد گرفته

، محاسبه ارتفاع ساختمان، طراحی و محاسبه دارشیب هايزمینمحاسبه کدهاي ارتفاعی در و سرگیري آن، 

  .باشدمیو ....  پلهراهسرگیري 

از محاسبات ضوابط تحلیل انجام داده و  هاییتمرینداوطلبین پس از تسلط به ضوابط توصیفی و تحلیلی باید 

آزمون را یاد بگیرید تا بداند  سؤاالتکافی را حل نمایند. سپس داوطلب باید نحوه پاسخگویی را به  هايمثال

. نحوه برسد ايمرحلهشروع و به چه  ايمرحلهآزمون در اختیار وي قرار گرفت از چه  سؤال ازاینکهپسکه 

  کامل آمده است. طوربهآزمون در پکیج فیلم  سؤاالتپاسخگویی و تحلیل 

، داوطلب باید سؤاالتپس از تسلط به ضوابط و مقررات توصیفی و تحلیلی و یادگیري نحوه پاسخگویی به 

حداکثري و بیشترین تعداد انجام داده  صورتبهآزمایشی متناسب با آزمون پیش رو را  هايآزمونو  هاتمرین

خود را با پاسخ صحیح مقایسه نماید تا ایرادات و نواقص کار خود را متوجه شود. به همین دلیل  هايپاسخو 

صحیح و  صورتبه سؤالآزمایشی استاندارد دارد که در دیگر جزوات نمونه  هايآزمونو  سؤاالتنیاز به نمونه 

  است. شدهبیانکامل 
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  تعاریفش دوم: بخ

  فضاي اقامت

عناصر ساختمانی از سایر فضاها  وسیلهبهصور براي زندگی، خواب و غذا خوردن انسان است، که فضایی مح

  .باشدمینور و تهویه طبیعی و داراي  جداشده

  TV ROOM، نشیمن، خواباتاقسالن پذیرایی، مانند فضاي 

  فضاي اشتغال

عناصر ساختمانی از  وسیلهبهنفر، ه  20فضایی محصور براي کسب و پیشه و استقرار شاغالن به تعداد کمتر از 

  .باشدمی یا مصنوعی نور و تهویه طبیعیو داراي  جداشدهسایر فضاها 

  مسافرتی و گردشگري هايآژانس، دفاتر اداري کوچک، مقیاسکوچکمانند مغازه، فروشگاه 

  فضاي جمعی

  است. شدهگرفتهنفر و بیشتر در نظر  20 زمانهمکه براي استفاده جمعی و  فضایی

  مانند سالن گردهم آیی، سالن کنفرانس، سالن سینما، سالن رستوران، سالن کتابخانه، سالن نمایش و نمایشگاه
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  فضاي آشپزخانه

و تهیه غذا  وپزپخت، سازيآمادهنگهداري مواد غذایی،  منظوربهفضایی داراي نور و تهویه با امکانات الزم 

  .گیردمیقرار  مورداستفاده

  آشپزخانه مستقل

  است. جداشدهآشپزخانه که توسط در و سایر عناصر جداکننده از دیگر فضاها 

 

  شکل آشپزخانه مستقل

  نوع آشپزخانه در طراحی واحدهاي مسکونی استفاده گردد. این* در آزمون طراحی بهتر است از 

  بازآشپزخانه 

  آشپزخانه که فضاي آن بدون داشتن در با دیگر عناصر معماري با سایر فضاها مرتبط است.

  

  شکل آشپزخانه باز در دو حالت



  1400 اولدوره ویرایش شده و ویژه آزمون  – راهنماي طراحی جهت آمادگی آزمون نظام مهندسی معماري

 

 www.Shop-eng.ir – انسیه قربان نژاد -جواد رحمانی               Ur.j.rahmani@gmail.com-خانه عمران اشراق

12  
12 

  آشپزخانه دیواري

ردیف قفسه  حدفاصلبه شکلی که  شدهجاسازيکه در آن تجهیزات آن در جوار یا در داخل دیوار  ايآشپزخانه

 هاقفسهتوسط درهاي  تواندمیقرار نگرفته باشد و فقط  ايقفسهی یا با فضاي مجاور هیچ عنصر ساختمان

  پوشانده شده و از فضاي اصلی مجزا شود.

  

  شکل آشپزخانه دیواري

  فضاي آبدارخانه

شود و  تجهیز هانوشیدنیو  و تهیه خوراك سرد سازيآمادهفضایی مشابه آشپزخانه که تنها به امکانات و لوازم 

  فراهم باشد. تواندمی. اما امکان نصب لوازم گرم گردن غذاي آماده شودنمینصب  پزوپختدر آن لوازم 

  و پارکینگ نقلیهفضاي توقفگاه وسایل 

توقف داراي  هايمکانی که هایساختمانمسکونی یا  هايساختمانمختص وسائل نقلیه ساکنان در  هايتوقفگاه

ی که امکان استفاده عموم از هایتوقفگاهاست و  خصوصی توقفگاهمعین است  هاآنمالکیت یا حق استفاده 

  گویند. توقفگاه عمومیمیسر است را  هاآن

  :شوندمی بنديتقسیمهمچنین توقفگاه خودرو به سه گروه زیر 
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را  ونقلحمل ازنظرساختمان امکان اتصال به دو یا چند معبر در رده عملکردي اصلی و فرعی  کهدرصورتی

گردد، مگر در  تأمین ترمحلیو  ترپایینداشته باشد، مسیر دسترسی به ساختمان باید از معبر با رده عملکردي 

  مقام قانونی مسئول. تائیدموارد خاص با 

امکان بهتر است  در صورتساختمان  داخلفضا در  جوییصرفهاي رمپ و همچنین به دلیل مسائل سازه ضمناً

االمکان رمپ وارد ساختمان نشود و مسیر عبوري ماشین ا از حیاط بگذاریم تا حتیورودي سواره و رمپ ر

  (رمپ) در داخل حیاط باشد تا حداقل رمپ ممکن وارد ساختمان شود.

باید در پالن (کنار درب)  صورت ایناي باشد؛ که در همچنین بهتر است نوع در ورودي سواره از نوع کرکره

، مجاز به باز کردن درب به سمت ايلنگهنوشته شود. در صورت استفاده از درب » ايدرب کرکره«باید عبارت 

  معبر عمومی وجود ندارد.

  دارشیبورودي در زمین : سومفصل 

  قرار گیرد. موردتوجهنکاتی است که در آزمون باید  دارشیبهاي در زمین

  نوع اول دارشیبزمین 

 خردادماهآزمون  باشد. دارشیبورودي سواره و پیاده از سطح صاف و بدون ها، زمینی است که نوع زمین این

  است: شدهمشخصدر شکل زیر موقعیت زمین  بود. شدهمطرحشکل  اینبه  1393
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  نوع اول دارشیبزمین  -شکل 

ن زمین بهتر است ورودي را قسمت صاف زمین که ضلع جنوبی است قرار گیرد، زیرا هم نیازي به یافت ایندر 

 موردنیازمپ با طول کمتري ، رپارکینگ در زیرزمین تأمینکد دقیق محل ورودي نباشد و همچنین در صورت 

+ در نظر گرفته 00/0باشد و ورودي را از کنار کد  -70/2باشد. براي مثال اگر کد زیرزمین جهت پارکینگ می

 -00/1ی اگر ورودي را از ضلع جنوبی و کد + برود ول00/0تر از تراز پایین 70/2 اندازهبهشود، طول رمپ باید 

طول رمپ در حالت  مسلماً+ برود؛ که 00/0تر از تراز پایین 70/1 اندازهبهدر نظر گرفته شود، طول رمپ باید 

  خواهد بود. مؤثرپارکینگ بسیار  تأمیناز حالت اول خواهد شد که در جانمایی و  ترکوتاه مراتببهدوم 
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  نوع دوم دارشیبزمین 

 اینبه  1393باشد. آزمون آبان ماه  دارشیبها، زمینی است که ورودي سواره یا پیاده از سطح نوع زمین این

  است: شدهمشخصبود. در شکل زیر موقعیت زمین  شدهمطرحشکل 

 

  نوع دوم دارشیبزمین  -شکل 

ترین و کم در پایین روسوارهها، جانمایی پارکینگ در طبقه زیرزمین باشد؛ بهتر است ورودي زمین ایناگر در 

در جایی که با در شکل باال  حالت در قسمت جنوب غربی زمین و اینقسمت زمین باشد که در  ینترارتفاع

تر ضلع غربی و پس از محل درز انقطاع امر بهتر است در پایین این. که براي گیردمیاست، قرار  شدهمشخص
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باشد و ورودي  -60/2براي مثال اگر کد زیرزمین جهت پارکینگ  .و ستون ساختمان مطابق شکل زیر قرار گیرد

+ برود ولی اگر 00/0تر از تراز پایین 60/2 اندازهبه+ در نظر گرفته شود، طول رمپ باید 00/0را از کنار کد 

آورد تا مقدار دقیق  به دستورودي را از ضلع جنوب غربی در نظر گرفته شود؛ باید کد دقیق محل ورودي را 

  آورد. به دستاختالف ارتفاع مشخص شود تا بتوان طول رمپ را 
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  و آسانسور پلهراه: پنجمفصل 

  پلهراه

توان در ساختمان هاي با ابعاد مختلفی را میباشد. پلهپله و آسانسور مییکی از مباحث مهم در طراحی، بحث راه

متر سانتی 64تا  63با توجه به اینکه مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفاع پله بین  استفاده کرد. در جدول زیر

  قرار بگیرد آمده است. مورداستفاده تواندمیهاي مختلفی که حالت باید باشد؛

 هاي ساختمان مسکونیمشخصات پله - جدول

  تعداد کل  ارتفاع  عمق کف پله  عرض  ردیف

1  120  28  18  18  

2  120  28  5/17  18  

3  120  29  17  19  

4  120  29  5/17  18  

5  120  30  17  19  

6  120  30  5/16  20  

متر، اندازه سانتی 120داراي عرض  در ساختمان مورداستفادهترین پله توان بیان کرد که راحتمی درمجموع

 پلهراههاي موجود در فضاي خواهد بود. تعداد کل پله مترسانتی 17متر و ارتفاع آن سانتی 30عمق کف پله 

متر سانتی 306صورت ارتفاع کف تا کف طبقات مسکونی  اینتا خواهد بود که طبق شکل زیر خواهد بود. در  18

  خواهد بود.
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  پله در ساختمان مسکونینحوه نمایش راه - شکل

  پله رعایت گردد:نکات زیر باید در راه

 باشد.دو بازو می صورتبهحتماً  مورداستفادهپله راه  

  (مفید) باشد.می 80/4×  40/2 پلهراهاندازه مفید داخلی  

 نداشته باشد.وجود بهتر است پله چشم پله به دلیل دودکشی عمل کرد آن، هدر باکس را  

  باشد.آن در بازوي دیگر می عدد 9آن در یک بازو و  عدد 9تا خواهد بود، که  18تعداد پله  

 است متر سانتی 90 هاراهشیبو  هاپله دارشیب اندازهايدستو ارتفاع  باشد اندازدستپله حتماً داراي راه

  باشد. اندازدستداراي  بهتر است متري نیزسانتی 40و  60در ارتفاع  که

 پله و در طبقه همکف پله به داخل باکس راهشدن درب راه هاي طبقات و زیرزمین، جهت بازپلهدر راه

  شود.) به سمت بیرون باز میبازدارد(دسترسی به محیط 

 باشد.میمتر سانتی 110پله یک لنگه و به عرض درب باکس راه 

 باشد.متر میسانتی 20پله ضخامت دیوار باکس راه 

  باشد.متر میسانتی 205پله راه سرگیر غیرارتفاع حداقل 
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  متر؛ سانتی 205حداقل سرگیري  تأمینمتر جهت سانتی 17حداقل تعداد پله در دو بازوي متوالی با ارتفاع

 باشد.عدد می 14

 12باید  ان جسمی حرکتینمعلولین و ناتوا مورداستفاده هاياختمانسدر  اکثر تعداد پله بین دو پاگردحد 

 .باشدمیحداقل عرض یا شعاع پاگرد مساوي عرض پله  د.پله باش

  باشدمین پلهراهطبقه نیازي به تعبیه نور طبیعی براي  4تا  هايساختماندر. 

نور طبیعی دارد. همچنین در صورت  تأمینالزام به  پلهراه(بیش از چهار طبقه)  8تا  6هاي گروه در ساختمان

پله تعبیه برق اضطراري نور طبیعی از سقف راه بر تأمینپله با پنجره دیواري، عالوه راه عدم امکان نورگیري

 پله الزامی است.نور مصنوعی راه تأمینبراي 

با  ساختمانتعداد طبقات 

  احتساب طبقه همکف
  تعداد واحد

پله دودبند 

  اول

 پله دودبند

  دوم

تعبیه نور 

  طبیعی

شبکه بارنده 

  کامل

  -  -  -    واحد 4تا   طبقه 4تا  1

  -  -      واحد 4بیش از   طبقه 4تا  1

 23(حداکثر  طبقه 6تا  4

  متر ارتفاع)
  -    -    واحد 4تا 

 23(حداکثر  طبقه 6تا  4

  متر ارتفاع)
  -        واحد 4بیش از 

متر  23(حداکثر  طبقه 7

  ارتفاع)
    -      واحد 4تا 

  -        واحد 4بیش از   طبقه 7

  بیشترطبقه و  8
  -        واحد 2تا 

  -        واحد 2بیشتر از 
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