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 : كلي عمومي و تعاريف -6
 :طرح اجراي مراحل -6-6

 .كند مي طي ساخت اتمام مرحله تا توجیهي طرح ارائه مرحله از ساختماني پروژه يك كه مراحلي   

 
 : مقررات -6-2 

 نیز شهري طراحي عالي شوراي حوزه در آن تغییر و باشند مي االجراء الزم كه العملها دستور از دسته آن به   

 . باشد نمي
 
 : ضابطه -6-9

 شهرك شهري طراحي عالي شوراي تصويب با فقط و باشد مي الرجراء الزم كه العملها دستور از قسمتي   

 .باشند مي تغییر قابل
 
  :هتوصي -6-4

 .كرد عدول آن از ها طرح بر نظارت فني كمیته تصويب با فقط توان مي كه العملها دستور از قسمتي   
 
 : زمين عملكرد -6-5

 . است شده بیني پیش زمین در احداثي ساختمان براي بندي زون هاي نقشه طبق كه فعالیتي   
 
 : ساخت مجاز محدوده -6-1

 غرب ، جنوب ، شمال در فرضي خطوط توسط و باشد مي مجاز آن در سازي ساختمان كه زمین از محدوده   

 قابل محدوده در فقط ساز و ساخت گونه هر باشد مي ذكر به الزم . گردد مي مشخص ساختمان شرق و

 . باشد گرديده اعالم مجاز نیز آن بر اضافه مكان قطعه مخصوص ضابطه در آنكه مگر باشد مي مجاز ساخت
 
 : اشغال سطح -6-7

 . است گرديده اشغال ساختمان توسط كه زمین از مساحتي   
 
  :تراكم -6-8

 زمین واگذاري محدوده مساحت كل به شده ساخته موثر مساحت نسبت   
 
 :  (0.00) مبنا تراز -6-3

 بر دو شماره پیوست در آن مقدار كه زمین زير ساختمان و زمین روي ساختمان محدوده كننده تعیین تراز   

 . است گرديده ذكر زمین ترازهاي اساس

 



 : شده ساخته موثر مساحت -6-61

 ضوابط طبق آن اندازگیري نحوه و گردد مي محاسبه تراكم در كه شده ساخته ناخالص مساحت از نسبتي   

 . گردد مي تعیین
 
  : ساخت نهايي تراز -6-66

 . گردد مي مشخص قطعه هر براي ضابطه طبق كه ساختمان نهايي تراز   
 
 : ساختمان ارتفاع -6-62

 . ضوابط توسط شده تعیین نهايي تراز و مبنا تراز بین ما شده ساخته ارتفاع   
 
 : ورودي تراز-6-69

 . دارد وجود قطعه داخل به خیابان از ورود امكان واگذاري قطعه شرايط اساس بر كه زمین از ترازي   
 
 : طبقه -6-64

 . گردد مي تعیین ضابطه توسط آن ارتفاع حداقل و حداكثر و شود مي نامیده طبقه را سقف دو فاصل حد   
 
 : زمين زير -6-65

 . شود مي نامیده زيرزمین مبنا سطح زير شده ساخته فضاهاي   
 
 : كف در شو باز -6-61

 . باشد مي مشرف تر پايین طبقه به و باشد مي كف فاقد كه ساختمان از طبقه هر از قسمتي   
 
 : تاسيساتي فضاي -6-67

 داده اختصاص ساختمان عمومي تاسیسات تجهیزات ساير يا برق اتاق موتورخانه، به كه شده ساخته فضاي   

 الذكر فوق موارد به مربوط تاسیسات و تجهیزات آن در كه فضاهايي تنها باشد مي ذكر به الزم. است شده

 . گردد مي محاسبه تاسیساتي فضاي جزء باشند كرده پیدا استقرار
 
 : بالكن -6-68

 باز فضاي با بالفصل وجه چند يا يك در و نشده پوشیده كامل صورت به كه طبقات در شده ساخته فضاي   

 . باشد مي ارتباط در
 
 : انبار -6-63

 متراژ و گردد مي استفاده انبار عنوان به اصلي عملكرد پشتیباني فضاي جهت به كه ساختمان از فضايي   

 . گردد مي محاسبه عملكردي فضاهاي جزء ضابطه بر مازاد و گردد مي تعیین ضابطه توسط آن مجاز



 : آمدگي پيش -6-21

 . باشد تر بیرون كف هم در اشغال سطح خارجي دور از كه طبقه مساحت از قسمتي   
 
 : نورگير -6-26

 شفاف آن سقف و گرديده محصور ديوار يا و عملكردي فضاي توسط آن وجه چهار كه ساختمان درون فضاي   

 شود مي كشانده عملكردي فضاهاي درون به نور آن توسط و (سقف در اي شیشه پوشش بدون يا با) باشد مي

 . گردد مي تعیین ضابطه توسط آن ابعاد حداكثر و حداقلو 
 
 : ورودي نماي -6-22

 رابطه .باشد مي زمین ورودي خیابان با جهت هم كه ساخت مجاز محدوده از وجهي در شده ساخته نماي   

 خیابان با وجه سه يا دو از كه ینهايي. زمگردد مي تعیین ضابطه توسط ساخت مجاز محدوده خط با آن

 .باشند مي ورودي نماهاي حكم در خیابانها امتداد در وجوه تمام باشند مي همسايه
 
 : جانبي نماي -6-29

 خیابان يك از كه همسايه زمینهاي سمت به كه ساخت مجاز محدوده از وجوهي در شده ساخته نماي   

 . باشد مي دارند ورودي
 
 : پشتي نماي -6-24

 ديگري خیابان از كه همسايه زمینهاي سمت به كه ساخت مجاز محدوده از وجوهي در شده ساخته نماي   

 . باشد مي ، دارند ورودي
 
 :بازشو -6-25

 . نامند مي بازشو را نما هر شفاف قسمتهاي   
 
 : زمين مختصات -2-21

 . باشند مي تغییر قابل غیر و كنند مي تعیین را زمین محدوده كه ارتفاعي و عرضي طولي، كدهاي مجموعه   
 
 : ساختمان جلوي سازي محوطه -6-27

 خیاباني يا رو پیاده و ساخت مجاز محدوده مابین ساخت مجاز محدوده از خارج نشده ساخته فضاي محدوده   

 مي مربوطه ضابطه تابع آن سبز محدوده و پوش كف مصالح ارتفاعي، كدهاي. شوند مي وارد زمین به آن از كه

 . باشد

 
 



 : ساختمان پشت سازي محوطه -6-28

 پوش كف مصالح ارتفاعي، وكدهاي است همسايه پالك و ساخت مجاز محدوده مابین نشده ساخته محدوده   

 . باشد مي مربوطه ضابطه تابع آن سبز محدوده و
 
 : ساختمان كنار سازي محوطه -6-23

 جانبي همسايه زمین و ساخت مجاز محدوده فاصل حد واگذاري زمین نشده ساخته محدوده   
 
 : مركزي حياط -6-91

 محصور عملكردي حجم توسط آن وجه دو حداقل كه ساخت مجاز محدوده درون نشده ساخته فضاي   

. گردد مي تعیین ضابطه توسط آن در شده ساخته سبز مساحت حداقل و آن مساحت حداقل. است رديدهگ

 . باشد مي طراحي تابع آن پوش كف مصالح و ارتفاعي كدهاي
 
 : پاركينگ -6-96

 ساز و ساخت محدوده از خارج زمین يا( بام يا طبقات يا زيرزمین در) ساز و ساخت مجاز محدوده از مكاني   

 . است شده بیني پیش قطعه در اتومبیل پارك جهت كه (ضابطه در شدن اعالم مجاز صورت در)
 
 : پاركينگ سرانه -6-92

 . گردد لحاظ قطعه در پاركینگ يك بايست مي آن ازاي به كه شده ساخته موثر مساحت از نسبتي   
 
 : بنايي زير تاسيسات انشعابات -6-99

و آبیاري  Data اطالعات شبكه ،زگا تلفن، برق، آشامیدني، آب شامل بنايي زير تاسیسات مقدار و مكانیابي   

 . زمین قطعه هر در شده بیني پیش فعالیت جهت شده داده اختصاص
 
 : زمين حصار -6-94

 . گردد مي مشخص ضابطه طبق آن كیفیت كه زمین كردن محصور و كردن مشخص نحوه   
 
 : نگهباني -6-95

 جزء آن مساحت. شود مي گرفته نظر در نگهبان استقرار جهت كه ساخت قابل محدوده درون فضاهايي   

 . گردد مي لحاظ تراكم در موثر مساحت
 
 : سرايداري -6-91

 .شود مي گرفته نظر در ساختمان سرايدار استقرار جهت ساخت قابل محدوده درون كه فضايي   

 



 : تابلو -6-97

 شود مي نوشته زمین در مستقر شركت مشخصات و شركت نام عملكرد، مشخصات آن روي در كه سطحي   

 . باشد مي ضابطه تابع آن مشخصات و ابعاد كه
 
 : خرپشته -6-98

 احداث مكان .سازد مي میسر را بام پشت به آمد و رفت امكان كه پله جعبه روي شده ساخته فضاي   

 . باشد نمي مجاز ورودي نماهاي در خرپشته

 

 طراحي معماري اصول مد نظر در -2

آورد.  كند و يك تركیب كلي را پديد مي شده در طرح را كنترل مي  عناصر استفاده  اصول طراحي روابط بین   

كند كه هم اهداف بصري را تامین كند و هم از نظر   استفادهطراحي موفق است كه از قوانین و عناصر طوري 

عملكرد موفق باشد. هیچ قانوني براي اين كار نیست و همه چیز وابسته به خالقیت معمار است. هدف طراحان 

اين است كه تصمیمي بگیرند كه در عناصر هماهنگي ايجاد كند. و باز هم اين خالقیت معماران هست كه 

 شامل موارد زير است: مد نظر اصول طراحي معماري كند. دف را میسر ميرسیدن به اين ه

 وحدت       –

 هماهنگي       –

 تكرارپذيري )داشتن ريتم و الگو(       –

 تنوع       –

 تاكید )داشتن يك نقطه محوري(        –

 توازن       –

 مقیاس       –

 كاركرد       –

 نزديكي       –

 لوازم جانبيهماهنگي        –

 نورپردازي       –

  رنگ نما و داخل )متناسب با بهداشت روان و طب كار صنعتي(      –

 و ... بهینه سازي مصرف انرژي       –
 

 

 

 



 : ساز و ساخت عمومي هاي العمل دستور -9
 : كلي العملهاي دستور -9-6

ضوابط طراحي ساختمان هاي اداري )به "، "ساختمان ملي مقررات "به مربوط مباحث تمام كلي طور به -1

ضوابط طراحي شهري پارك شیخ بهايي شهرك علمي و "و  "استثناء موارد ذكر شده در اين درخواست(

 (.مقررات) باشد مي االجراء الزم مد نظر طرح براي ويرايش آخرين اساس بر "تحقیقاتي اصفهان

 يالزام (بسته فضاي و باز فضاي) قطعات درون فضاهاي از معلولین استفاده جهت امكانات بیني پیش -2

 (.مقررات) شود گرفته نظر در %8 معلولین استفاده جهت رمپ شیب حداكثرد. باش مي

 . باشد مي الزامي مربوطه ارگانهاي توسط شده اعالم استاندارد و نشاني آتش به مربوط ضوابط رعايت -3
 
 : زمين در بنا استقرار نحوه العمل دستور -9-2

 . پذيرد مي صورت شده ذكر هاي ضابطه و مربوطه بندي منطقه اساس بر زمین در بنا استقرار -4

 
 : تراكم در موثر مساحت محاسبه نحوه به مربوط العملهاي دستور -9-9

 قطعه مصوب تراكم با حاصله تراكم مقايسه معیار و محاسبه زير بندهاي به توجه با شده ساخته موثر مساحت

 . گردد مي

 . میگردد محاسبه موثر مساحت در كامل صورت به مبنا تراز از باالتر بسته فضاهاي مساحت -5

 عمومي تاسیسات كه موتورخانه اتاق و انباري ، پاركینگ جز به زيرزمین در شده ساخته فضاهاي مساحت -6

 كل مساحت %12 حداكثر تا موتورخانه اتاق و انبار مساحت مجموع ) باشد داشته استقرار آن در ساختمان

 . گردد مي محاسبه تراكم در ،( ساختمان

 حالت در و باشد مي مجاز باز نیمه و باز صورت به فقط زمین روي طبقات محدوده در پاركینگ احداث -7

 . باشد مي موثر تراكم در %55 ضريب با باز نیمه

 . گردد مي لحاظ موثر مساحت در مساحت دوم يك احتساب با شرايط گونه هر با بالكن -8

 لحاظ موثر مساحت جزء شود مي احداث بام در مشبك صورت به كه تاسیسات كننده محصور فضاي -9

 .گردد نمي

 .گردد مي لحاظ موثر مساحت در %25 ضريب با طبقه يك در (Void) شو باز سطوح مساحت -15
 
 : نما به مربوط العملهاي دستور -9-4

 عرض به فرضي ورودي نماي سطح مساحت %75 شده ساخته نماي مساحت حداقل ، ورودي نماهاي در -11

 . باشد مي ، شده اعالم ساخت نهايي تراز تا و ساخت مجاز محدوده

 محدوده عرض به فرضي نما سطح مساحت %35 شده ساخته نماي مساحت حداقل ، پشتي نماهاي در -12

 . باشد مي ، شده اعالم ساخت نهايي تراز تا و ساخت مجاز



 . باشد مي اجباري متر 6 عمق تا و ورودي نماي در ساخت نهايي تراز كامل رعايت -13

 . باشد مي ممنوع نما روي در ... و اسپلیت ، كولر مانند تاسیساتي تجهیزات گونه هر نصب -14

 توصیه مشابه هاي نمونه و آلوكوباند آلومینیمي ورقهاي مانند نما در فلزي كامپوزيت مصالح از استفاده -15

 .شود نمي

 به ) دودي يا شفاف شیشه و آجر ، نمايان بتن ، روشن رنگهاي با سنگي مصالح از نما در شود مي توصیه -16

 . شود استفاده ( مصالح تك يا تركیبي صورت

 اجباري سنگ كردن اسكوپ به مربوط جزئیات از استفاده ( نوع هر از ) نما در پالك سنگ از استفاده در -17

 . باشد مي

 .شود پرهیز نماها در ، زياد سطوح در رفلكتیو هاي شیشه از استفاده از -18

 يك دهنده نشان كل در بايست مي و باشند مي ساختمان ورودي نماهاي با ارزش هم جانبي نماهاي -19

 . باشد شده استفاده آنها در متفاوتي مصالح از كه هرچند باشد واحد حجم

 اساس بر كه اي محدوده در است، چسبیده زمین محدوده به ساز و ساخت مجاز محدوده كه قطعاتي در -25

 پوشش. گردند مي متصل يكديگر به جانبي نماهاي همسايه، قطعه طرح بودن مشخص يا و ساختمانها ضوابط

 علت به كه ساختمان از اي محدوده ولي ، پذيرد صورت مناسب كیفیت با ولي حداقل مصالح با تواند مي آن

 و مناسب جزئیات با نما سطح بايست مي باشد مي يكديگر به همسايه ساختمان دو اتصال عدم امكان ضوابط

 . شود پوشانده ، طرحها بر نظارت فني كمیته تايید مورد

 ،ههمساي پالك دو ساخت نهايي تراز تفاوت و زمین شیب علت به كه جانبي نماي از قسمتي در نماسازي -21

 . باشد مي الزامي شود نمي پوشانده همسايه ساختمان توسط صورت هر در

 . شود مي توصیه ساختمان دو بین ما هماهنگي ايجاد براي همسايه نماهاي طرح گرفتن نظر در -22

 . باشد مي اجباري مربوطه هاي نامه آيین با مطابق مجاور ساختمان دو بین ما اي سازه درز رعايت -23

 .باشد نمي مجاز ، ساخت مجاز محدوده از خارج در آمدگي پیش يا كنسول -24

 . باشد شب نماي طراحي و نورپردازي داراي بايست مي آن سازي محوطه و احداثي ساختمان -25
 
 : بام پشت به مربوط العملهاي دستور -9-5

 . گردد فرش زير طريق سه از يكي به است الزم لذا باشد مي ساختمانها پنجم نماي حكم در بام -26

  گردد فرش مناسب كیفیت با سنگ يا موزائیك مانند مصالح توسط -الف

  متوسط بندي دانه با اي رودخانه شن -ب

 Roof Garden  سبز پوشش -ج

 .شود پوشانده اطراف از مناسب پانلهاي و شبكه با و گرديده تجمیع بايد بام روي در شده نصب تاسیسات -27

 داشته ورودي نماي با متر 6 حداقل فاصله و كند تجاوز بام سطح% 15 از نبايد حاصله مساحت سطح كل در

 .باشد



 .باشد مي مجاز ورودي نماي از فاصله متر 6 احتساب با فقط بام به دسترسي جهت خرپشته اجراي -28

 نماي با متري 6 فاصله رعايت شرط با خرپشته ادامه در و بام پشت در عملكردي و مكمل فضاهاي احداث -29

 فضا اين از اطراف به فضا اين مناسب ديدهاي علت به كه گردد مي توصیه و باشد مي مجاز ساختمان اصلي

 خوري غذا و پذيرايي سالن مانند رفاهي -اداري يا و جلسات اتاق مانند تشريفاتي -يادار عملكردهاي جهت

 مجموع% 35 از نبايد بام در (تاسیساتي و عملكردي) شده اشغال مساحت مجموع كل درد. گرد استفاده

 . گردد مي محاسبه تراكم در %55 ضريب با فضا اين و باشد بیشتر بام مساحت
 
 : پاركينگ به مربوط العملهاي دستور -9-1

 حالتهاي در مگر شود گرفته نظر در قطعه در پاركینگ يك تراكم در موثر مساحت متر 155 هر ازاي به -35

 .باشد كرده اعالم پاركینگ جهت ديگري سرانه صراحت به قطعه ضابطه كه مواردي و 42 بند در شده ذكر

 با مربوطه فضاي داخل به داخل از) خالص صورت به بسته فضاي در اتومبیل پارك جهت الزم عرض -31

 3جهت پارك  9/6و  اتومبیل دو پارك جهت 8/4جهت پارك يك اتومبیل،  5/2احتساب كوچك ترين اندازه( 

 .اتومبیل در نظر گرفته شود.

 شود گرفته نظر در اتومبیل هر پارك جهت متر 7/2 حداقل باز فضاي در اتومبیل پارك جهت الزم عرض -32

 معلول افراد مخصوص اتومبیل استقرار جهت پاركینگ يك (آن از تر كوچك كسر يا) پاركینگ 15 هر از -33

 .شود گرفته نظر در متر 2/3حداقل عرض با

 خروج امكان جهت متر 5 حداقل بايست مي و باشد مي متر 5 اتومبیل يك پارك جهت الزم طول حداقل -34

 . گردد بیني پیش فضا اتومبیل پشت در فضا اين به ورود و

 تردد جهت و متر 4 سنگین اتومبیل جهت و متر 3 سبك اتومبیل طرفه يك عبور جهت ورودي حداقل -35

 .شود گرفته نظر در متر 5/6طرفه  دو

 . شود گرفته نظر در %15 ، رمپ مسیر بودن مستقیم و يكپارچه صورت در رمپ شیب حداكثر -36

 . شود گرفته نظر در %15 رمپ مسیر در انحناي صورت در رمپ شیب حداكثر -37

 اجراء% 12از  كمتر شیب با رمپ پاياني و آغازي متر 5/2%، 25 شیب با مستقیم رمپ احداث صورت در -38

 . شود نمي توصیه سانتیمتر 155 باالي تراز اختالف براي رمپ شیب اين .گردد

 آن خارجي شعاع و متر 25/4 طرفه يك تردد جهت حداقل عرض رمپ ، رمپ مسیر در انحناي صورت در -39

 . شود گرفته نظر در متر 9

 ورودي، سمت در زمین لبه از زمین زير پاركینگ به دسترسي جهت رمپ شدن آغاز مكان فاصله حداقل -45

 . گردد لحاظ متر 3

 نداشته ديد خیابان از اتومبیل پارك محل كه است الزم ورود، تراز در اتومبیل پارك شدن حل صورت در -41



ن آ سازي جداره شود مي توصیه. باشد گرفته قرار ساخت مجاز محدوده در محل اين كه صورتي در و باشد

 وجود به اي يكپارچه كلیت و شود تركیب نما با (بنايي مصالح صورت به چه و مشبك و سبك صورت به چه)

 . آورد

 بان سايه هرگونه جاي به ، سايه جهت سبز پوشش از استفاده محوطه، در پاركینگ شدن حل صورت در -42

 . شود مي توصیه شده ساخته

 اداري واحدهاي آنها در كه ساختمانهايي و انكوباتور ، مستاجره چند ساختمانهاي مانند عملكردهايي در -43

 به باالتر مساحتهاي براي و پاركینگ يك متر 155 تا اداري واحد هر ازاي به كنند مي پیدا استقرار مستقل

 . شود گرفته نظر در اضافه پاركینگ يك ( آن از كوچكتر ضريب و ) متر صد هر ازاي

 
 : نشده ساخته فضاهاي به مربوط دستورالعملهاي -9-7

 پوشش با سبز فضاي جهت ، خیابان حاشیه در و ساختمان جلوي سازي محوطه عرض از متر 5/1حداقل  -44

 (ساختمان جلوي سبز حريم) شود داده اختصاص مناسب

  با سبز فضاي جهت همسايه زمین مجاور در ساختمان پشت سازي محوطه عرض از متر 5/1حداقل  -45

 (ساختمان پشت سبز حريم) شود داده اختصاص مناسب وششپ

 توصیه و شود گرفته نظر در متر 5 اتومبیل و پیاده ورودي مجموع براي نیاز مورد فضاي عرض حداكثر -46

 . كند قطع را ساختمان جلوي سبز فضاي نقطه يك در فقط و شده تجمیع ها ورودي اين شود مي

 حد در بايست مي ها ورودي و الزامیست طرح در آن نگهداري خیابان، كنار در درخت وجود صورت در -47

 . پذيرد صورت ها درختكاري فاصل

 موجود رو پیاده كه مكانهايي در و رو پیاده كد از بايست مي ساختمان جلو سبز حريم ارتفاعي ترازهاي -48

 پله آن طول در المقدور حتي شود مي توصیه و كند تبعیت خیابان كنار جدول روي كد از باشد نمي

 . باشد نداشته وجود

 توصیه و شود داده اختصاص سبز فضاي به ساختمان جانبي سازي محوطه عرض از متر 1 حداقل -49

 (پرچیني) پذير هرس گیاهان گونه از و كند پیروي خاك طبیعي گرافي توپو از آن ارتفاعي ترازهاي شود مي

 (جانبي سبز حريم) شود استفاده آن در درخت با تركیب در

 .شود داده اختصاص سبز فضاي به مركزي حیاطهاي سطح از % 45 شود مي توصیه -55

 تعیین نحوي به ها تراز كه شود مي توصیه كلي طور به ولي باشد مي طراحي تابع مركزي حیاط تراز -51

 . باشد پذير امكان فضاها اين از ديد و نور استفاده حداكثر كه شود

 و ساختمان جانبي سازيهاي محوطه و پشت ،جلو سازيهاي محوطه بین ما تردد امكان شود مي توصیه -52

 . شود گرفته نظر در باز نیمه يا باز فضاي صورت به مركزي حیاطهاي همچنین

 پیوست در شده ارائه جزئیات اساس بر فقط اصلي خیابان حاشیه در بخصوص زمین محدوده كشي فنس -53

 .باشد مي پذير امكان دفترچه اين



 سبز فضاي كاشت به مربوط دستورالعملهاي -9-8

 منطقه اقلیم به توجه و كم آب مصرف با مقاوم درختان و گیاهان از كه شود مي توصیه سبز فضاي در -54

 . شود استفاده

 در واقع درختان با هماهنگ درخت كاشت ، قراردارند باغچه فاقد مسیرهاي مجاورت در كه زمینهايي در -55

 . باشد مي الزامي ساختمان جلوي سازي محوطه در متري چهار منظم فواصل به اصلي خیابانهاي كنار

 در سايه از استفاده امكان جهت (دار خزان)فصل چهار درختان از مركزي حیاطهاي در شود مي توصیه -56

 . شود استفاده تزئیني و ده گل درختان همراه به ، زمستان در نور از بهینه استفاده و تابستان

 درختان با تركیب در مقاوم و سبز همیشه درختان از ساختمان پشت سازي محوطه در شود مي توصیه -57

 . گردد استفاده ساختمان دو بین ما ديد كنترل جهت كوتاه تاج داراي و دار خزان

 . شود استفاده فشار تحت آبیاري سیستم از سبز فضاهاي آبیاري جهت شود مي توصیه -58

 . است گرديده ذكر سه شماره پیوست در سايت اقلیم در استفاده جهت مناسب گیاهان لیست -59

 
 : زمين كشي حصار به مربوط العملهاي دستور -9-3

 سبز فضاي با تركیب در و شش شماره پیوست در شده ارائه جزئیات اساس بر زمین اطراف كشي حصار -65

 متر 4/2 حداكثر ساختمان پشتي نماي در و 2/1  حداكثر ورودي نماي در كشي حصار اين ارتفاع. گردد انجام

 . باشد مي

 محدوده كه شود مي توصیه است چسبیده واگذاري قطعه محدوده به ساخت مجاز محدوده كه قطعاتي در -61

 نباشد، امر اين امكان طرح ايجابات به بنا كه صورتي در و شود مشخص عملكردي حجمهاي با زمین

ر د شده ذكر جزئیات و ساخت مجاز محدوده در مبنا تراز از 4/2 ارتفاع تا ديوار احداث وسیله به شيكحصار

 . پذيرد صورت قسمتها بقیه در باال
 
 : بنايي زير تاسيسات به مربوط العملهاي دستور -9-61

 بیولوژيكي و سمي هاي آالينده گونه هر از عاري بايست مي واحدها توسط شده تولید صنعتي فاضالبهاي -62

 صورتي در و باشند گردد فاضالب تصفیه سیستم كردن ناكارآمد موجب كه ديگري آالينده هرگونه و روغني و

 گونه هر از را آن شبكه به صنعتي آبهاي پس انتقال از قبل بايست مي باشد ها آالينده اين داراي واحدي كه

 .كند تصفیه آالينده

 در بازشو در با گیري نمونه حوضچه يك است الزم آن خروجي صنعتي فاضالب كنترل جهت واحد هر -63

 قرار قسمتي در بايست مي حوضچه اين و كند ايجاد شبكه به اتصال از قبل و مربوطه قسمت فاضالب مسیر

 . باشد میسر راحتي به آن از بازديد و دسترسي كه باشد اشتهد



 جهت مناسب عمق و ابعاد با جذبي چاه و سطحي آبهاي آوري جمع شبكه داراي است موظف قطعه هر -64

ر معب شبكه به را حاصله آبهاي و باشد ساختمان بام و ها سازي محوطه در بارندگي از ناشي آبهاي آوري جمع

 .نسازد جاري عمومي

 توسط بازديد امكان همچنین و محل اين بودن مشاع دلیل به ، بنايي زير تاسیسات به اتصال محل در -65

 صورت نحوي به دو شماره پیوست در شده ارائه جزئیات اساس بر زمین كشي حصار ، مربوطه مسئوالن

 . باشد میسر مكان اين به زمین خارج از دسترسي امكان كه گیرد مي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نقشه شهرک علمي و تحقيقاتي و موقعيت زمين -4

 



 
 

)جهت غرب سمت باال و جهت شرق سمت  در طراحي يكپارچه در نظر گرفته شوند A601,A602,A603سه قطعه * 

 در سمت جنوبي ورودي پاركینگ با مستطیل هاشور نشان داده شده است( .پايین اين تصوير مي باشد



 (D: تيپزمين ) قطعهمشخصات و الزامات  -5

 
 : ساخت مجاز محدوده محاسبه روش -5-6

:W1 ورودي وجه در زمین عرض  

:W2 پشتي وجه در زمین عرض  

:L1&L2 واگذاري زمین عمق  

:CL1 ,CL2 عمق35 عرض به ساختمان جلوي سازي محوطه %L1,L2    

:AL1 , AL2 عمق  %55 عرض به ساختمان ساخت مجاز محدوده L1,L2  

:BL1,BL2 عمق %15 عرض به ساختمان پشت سازي محوطه  L1,L2 

:CW1,CW2 عرض %15عرض با جانبي سازي محوطهW1,W2  

:BW1,BW2عرض %15عرض با جانبي سازي محوطه W1,W2 



 : زمين قطعه خاص العملهاي دستور -5-2

 . باشد مي %155 قطعه مجاز تراكم حداكثر -1

 . باشد مي تحقیقاتي موسسات قطعات كاربري -2

 . باشد مي طبقه دو از تراز مبنا بدون احتساب پیشروي بر روي بام، طبقات تعداد حداكثر -3

 . شود گرفته نظر در متر 4 كف تا كف از حداكثر تحقیقاتي - اداري كاربري با طبقه ارتفاع -4

دستورالعمل هاي مربوط به ")با رعايت الزامات بخش  باشد مي مبنا تراز به نسبت متر 4/8تراز نهايي ساخت  -5

 طبقه سوم ساختمان نیز طراحي گردد( "پشت بام

 . گردد استخراج دو شماره پیوست از زمین ترازهاي و مختصات -6

 . گردد استخراج سه شماره پیوست از بنايي زير تاسیسات ترازهاي و مختصات -7

 به مربوط مشخصات از جلو و پشت قسمت در ساخت مجاز محدوده مجاور پالك دو تجمیع صورت در -8

 شرقي پالك جانبي سازي محوطه عرض مشخصات از شرق قسمت در و كند مي پیروي شده تجمیع پالكهاي

 سطح مجموع صورت هر در. كند مي پیروي غربي پالك سازي محوطه عرض مشخصات از غرب قسمت در و

 .نرود باالتر مساحت مجموع %45 از پالكها مجموع اشغال

 زمین عرض %65 عمق تا ، الذكر فوق باشرايط تجمیع از حاصل پالك طرفین در ساخت نهايي تراز -9

 تراز بین ما تواند مي ساخت نهايي تراز میاني محدوده در و باشد مي االجراء الزم پالك هر ضوابط راساسب

 تراز يك در ساختمان اجراي جز راهكاري كه باشد نحوي به طرح كه صورتي در. كند تغییر پالك دو نهايي

 ابالغ متقاضي به شورا اين سوي از میانه تراز باشد رسیده طرحها بر نظارت شوراي تايید به مطلب اين و نباشد

 با ساختمان اين نماي همسايگي شكل در تاثیر كمترين كه باشد نحوي به بايد تراز اين تعیین .گردد مي

 . باشد داشته مجاور ساختمانهاي

 

 بهايي شيخ پارک شرق پالكهاي مشخصات -1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 در طراحي يكپارچه در نظر گرفته شوند. A601,A602,A603سه قطعه : 1نكته

 : در طراحي، تراز مبنا كل زمین )مجموع سه قطعه( برابر با میانگین تراز مبنا هريك از قطعات در نظر گرفته شود.2نكته 


