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 بسمه تعالی

 

 پیشگفتار

 برای شهرداری تهران خود را موظف به فراهم نمودن محیطی مناسب و ایمن ،و اخالقی ایحرفهبنا به تعهدات 

در  رواین از. داندمیجامعه هستند،  پذیرآسیبافراد دارای معلولیت که از اقشار  ویژهبهاستفاده شهروندان و 

فضاهای شهری برای  سازیمناسببسیاری در مجموعه شهرداری تهران برای  هایتالشاخیر  هایسال

است. ولی متأسفانه به دالیل گوناگون هنوز فضاهای شهری از وضعیت  شدهانجاماستفاده افراد دارای معلولیت 

در این زمینه مشخص گردید که عدم  شدهانجام شناسیآسیبله زیادی دارد. در شهرداری فاص موردنظرآرمانی 

و  هالدستورالعمبا ضوابط و مقررات و گاه تناقضاتی که میان  سازیمناسب اندرکاراندستآشنایی صحیح 

. شدابمیوجود دارد، یکی از دالیل عدم تحقق این هدف واال  سازیمناسبضوابط رایج در شهرداری با ضوابط 

 سازی دستورالعمل ها، ضوابط وشهرداری تهران ضمن اصالح و یکپارچه  سازیمناسب، ستاد رواین از

 نامهوهشی، این (هابوستانعمومی، فضاهای شهری و  هایساختمانبرای ) سازیمناسبمرتبط با  هایلیستچک

من ها تهیه نموده است تا ضیستلآیند تکمیل چکراهنمای عمل در فر عنوانبه تصویریرا نیز با توضیحی 

نامه با تصاویر گرافیکی کارشناسان مربوطه را در جهت تحقق هر طه در این شیوهیکپارچه نمودن مقررات مربو

مناسب نمودن فضاهای شهری و  روند درراهنمایی نماید. امید است این خدمات گامی مؤثر  ،ضوابط بهترچه

 عمومی برای تمام اقشار جامعه باشد.

  سازیمناسبرئیس ستاد 

   زادهپژمان پشمچی
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  کمیته تهیه شیوه نامه اجراییاعضای 

 کل معماری و ساختماناداره کل : مدیرر سهیال صادق زادهخانم دکت -

 کل معماری و ساختمان  اداره : معاونآقای دکتر مجید نادری -

 و ترافیک شهرداری تهران ونقلحملآقای مهندس رامین عطائی: نماینده سازمان  -

 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران  نماینده: آقای مهندس امیرهوشنگ گل محمدی -

 شهر تهران زیباسازیحمیدرضا نیلی: معاون فنی و طراحی شهری سازمان  دکترآقای  -

 مرتضی محمودی: نماینده سازمان زیباسازی شهر تهران دکترآقای  -

 حراست اداره کل معماری و ساختمان : مدیرآقای مهندس اصغر رستمی -

 : نماینده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خانم دکتر شعله نوذری -

 کارشناس اداره کل معماری و ساختمانخانم مهندس فرحانه علوی:  -

 کارشناس اداره کل معماری و ساختمانخانم مهندس هستی جعفری نژاد:  -

 ایثارگران شهرداری تهران  اداره کل امورابراهیمی: نماینده ابوالفضل آقای دکتر  -

 نماینده شورای اسالمی شهر تهران: فراهانی جلیل آقای مهندس -

 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران پور: نمایندهآقای مهندس اهلل وردی حسن -

 انجمن برنا مدیرعامل: خانم دکتر محبوبه خلوق -

 ندای معلولین ایرانآقای محمود کاری: مدیرعامل انجمن  -

 : مدیرعامل انجمن نابینایان ایرانجمالی اکبرعلیآقای  -

 هنری هایآفرینشبرجیان: مدیرعامل انجمن علمی منصور آقای مهندس  -

 آقای مهندس بهزاد جغتایی: نماینده انجمن ضایعات نخاعی استان تهران -

 : مهندسین مشاور هرم پی هدی محمودیآقای دکتر محمدم -

 : مهندسین مشاور هرم پی لیدا اسالمیخانم مهندس  -

 : مهندسین مشاور هرم پی آقای دکتر میثم معصومی -

 : مهندسین مشاور هرم پی مهندس مهسا مغاری خانم -
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  نامهشیوهاهداف و نحوه استفاده از 

فراد دارای افضاهای شهری برای  سازیمناسبمرتبط با و استانداردهای  تمام ضوابط سازییکپارچه منظوربه نامهشیوهاین 

 است. شدهتهیهخوانا و غیرقابل تفسیر  تصویری منضم به راهنمای معلولیت

عمومی،  هایساختمان سازیمناسبیکپارچه بررسی وضعیت  هایلیستچکدر ارتباط تنگاتنگ با  نامهشیوهدر ضمن این 

نامه و راهنمایی برای پر کردن مجموعه عنوان شیوهبه مجلداین  رواین ازتهیه گردیده است.  هابوستانفضاهای شهری و 

عنوان مرجعی ها تهیه گردیده است و بهلیستفرایند ارزیابی با استفاده از چک سازییکسانو  ها با هدف تسهیللیستچک

در  شود.یم لیست آشناندهای مختلف چککند که کارشناس با مراجعه به آن به توضیحی گرافیکی با محتوای بعمل می

 .آیدمی نامهشیوهبا  هاآنو ارتباط  هالیستچکتوضیحی درباره ساختار  اختصاربهادامه 

ها به تفکیک عناصر مختلف )از قبیل فضاها و تجهیزات مختلف( مشتمل بر چند برگ لیستهریک از این مجموعه چک

های های ساختمانلیستاست. هر سه مجموعه چکسازی یک عنصر باشد، که هر برگ برای ارزیابی وضعیت مناسبمی

و  هشدجود و در دست طراحی، تهیههای شهری، با هدف ارزیابی میزان قابلیت استفاده اماکن موعمومی، معابر و بوستان

 های طراحی و نظارت شامل:لیستمشابه هستند. تمام مجموعه چک یدارای ساختار

 حاوی مشخصات کلی مکان  :ـ جلد1 

 جهت ایجاد ارتباط میان کارشناس و محتوای مورد ارزیابی  :مقدمهـ 2 

 ها لیستحاوی اطالعات مکان، زمان و شرایط بازدید و فهرستی از عناصر موردبررسی در چک :ـ مشخصات عمومی3 

 ها لیستـ عناصر موردبررسی در چک4 

 .باشدمی، ارزیابی کلی مجموعه موردبررسیو  بندیجمعـ 5 

ای عملی به راهنم نامهشیوهضمن مطالعه  شودها توصیه میتر از آناستفاده کاربردی منظوربهو  هالیستچک تکمیل برای

 آمده است، مراجعه شود.  لیستچککه در ابتدای هر 
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ǀضوابط طراحی معماری برای افراد دارای معلولیت . 

 الف( محوطه

روها و معابر، محوطه اماکن عمومی مشمول شده برای پیاده های ساختمانی با ضوابط ارائهبا توجه به همپوشانی ضوابط محوطه

 باشد.نامه مید شیوه.ǁبخش روها مندرج در سازی پیادهضوابط مناسب

 ب( پارکینگ

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ1- . ب 

 یدسترسقابلهای تعداد پارکینگتأمین 

ا هبرای افراد دارای معلولیت در پارکینگ

 پارکینگ 25پارکینگ به ازای هر  1حداقل 

 .باشدمیالزامی  پارکینگ 25از  و کمتر 

ازی و معماری ـضوابط و مقررات شهرس )مأخذ:

-1 ، بندحرکتی –می ـــبرای افراد معلول جس

1-6-1) 

 

ǀ2- . ب 

حداقل عرض محل توقف اتومبیل افراد 

و طول آن مطابق ضوابط  متر 5/3معلول 

ضوابط و : )مأخذ .باشدمیمتر  5جاری 

ازی و معماری برای افراد ـمقررات شهرس

 (2-1-6-1، بند حرکتی –می ـــمعلول جس
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 ب( پارکینگ

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف 

ǀ3- . ب 

 در هر محل توقف اتومبیل افراد معلول،

درصد شیب داشته  2سمت نباید بیش از 

 ازی وـضوابط و مقررات شهرس)مأخذ: باشد. 

 –می ـــمعماری برای افراد معلول جس

 (4-1-6-1، بند حرکتی

 

ǀ4- . ب 

و  های مسقفحداقل ارتفاع مفید پارکینگ

 متر باشد.سانتی 240 ها بایدورودی آن

 اتیتأسیس هایکانالو  هالوله)بدون اینکه 

)مأخذ: و غیره از ارتفاع مفید آن بکاهد.( 

برای ازی و معماری ـضوابط و مقررات شهرس

-6-1، بند حرکتی –می ـــافراد معلول جس

1-5)  
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 ج( ورودی

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف   

ǀ1- . ج 

 

 دسترسقابلمنتهی به ورودی  روپیاده

با ورودی  عرضهم باید با عالئم حسی

برای  ،مترسانتی 60و بیرون آمدگی 

 و نیمه بینا مشخص شود. نابیناافراد 

ضوابط و مقررات شهرسـازی و )مأخذ: 

 –معماری برای افراد معلول جســـمی 

  (2-1-1-4، بند حرکتی

 
 

ǀ2- . ج 

 

حداقل عمق فضای جلوی ورودی 

: )مأخذ .باشدمی مترسانتی 140ساختمان 

ازی و معماری برای ـضوابط و مقررات شهرس

-1-4، بند حرکتی –می ـــافراد معلول جس

1-4) 

 
 

ǀ3- . ج 

 

 

 مترسانتی 100عرض بازشو حداقل 

ضوابط و مقررات )مأخذ:  .باشدمی

شهرسـازی و معماری برای افراد معلول 

 (5-1-1-4، بند حرکتی –جســـمی 
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 ج( ورودی

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف   

ǀ 4-. ج 

 

باید توسط راه  دسترسقابل هایورودی

به ایستگاه وسایل نقلیه  دسترسقابل

و  دسترسقابلپارکینگ  عمومی،

مسافران و نیز به  شدن سوار هایمحل

مرتبط  روهاپیادهعمومی و  هایخیابان

 ازی وـضوابط و مقررات شهرس)مأخذ:  باشند.

 –می ـــمعماری برای افراد معلول جس

 (6-1-1-4، بند حرکتی

 

 

ǀ5- . ج 

 

ه ب دسترسقابلباید با ایجاد راه  هاورودی

در  دسترسقابلو عناصر  فضاهاتمام 

مأخذ: ) مرتبط باشند.، داخل بنا یا تسهیالت

ازی و معماری برای ـضوابط و مقررات شهرس

-1-4، بند حرکتی –می ـــافراد معلول جس

1-7)  
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 د( راهرو

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ1- . د 

  مترسانتی  140حداقل عرض راهرو 

ــدمی ــوابط و مأخذ: ) .باشـ   مقرراتضـ

سازی و معماری برای افراد معلول     شهر

 (1-2-1-4بند  حرکتی،–جسمی 

 

ǀ2- . د 

روی دیوار  شـــدهنصـــباشـــیای 

 70بین  ها آنراهرو،که لبه خارجی    

کف   باالی  مترســــانتی 200تا  

ــدهتمام ــد، ش  10نباید بیش از  باش

تی    ن ــا هرو      متر  ســ یر را ــ در مسـ

ــد.   ــته باش ــامدگی داش )مأخذ:  پیش

شهرسازی و معماری    مقرراتضوابط و  

ند  ، بحرکتی–برای افراد معلول جسمی 

4-1-2-2)  

 

ǀ3- . د 

ز ا و بودهباید غیر لغزنده    کف راهرو 

ند     ها پوشکفنصــــب  با پرز بل

ــود. خذ:    خودداری شـ مأ ــوابط و  ) ضـ

شهرسازی و معماری برای افراد     مقررات

-2-1-4، بند حرکتی–معلول جســمی 

3) 
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 د( راهرو

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

 

 

 

 

 

ǀ4- . د 

موکت  چنانچه کف راهرو از فرش یا 

صب آ        شد، باید ن شده با شیده   نپو

  اطمینان قابل  برای تردد افراد معلول 

هرگونه برجسـتگی و اتصـال    باشـد. 

ید بیش از    با ــانتی 2ن فاع   مترسـ ارت

شد.    شته با   مقرراتضوابط و  )مأخذ:  دا

سازی و معماری برای افراد معلول     شهر

 (4-2-1-4، بند حرکتی–جسمی 

 

ǀ .5- د 

ــتگرد وجود      ید میله دسـ با در راهرو 

شد.    شته با   مقرراتضوابط و  )مأخذ:  دا

سازی و معماری برای افراد معلول     شهر

 (5-2-1-4، بند حرکتی–جسمی 
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 پلهراهه( 

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ1- . ه 

 هب ورود از قبل کف، در حسی عالئم وجود

برای  پاگردها در و)پله برقی(  پله قفسه

امی الز بینایانکمهشدار به نابینایان و 

شهرسازی و  مقرراتضوابط و : مأخذ) است.

حرکتی، –معماری برای افراد معلول جسمی 

) سازمان ملی استاندارد ایران، (1 -4-1-4 بند

 -وسایل کمکی برای افراد کم بینا و نابینا

 ( 7بند  ب  –نشانگر لمسی سطح پیاده رو 

 

 

ǀ2- . ه   

ــانتی 30 پله  کف عرض   حداکثر  و مترسـ

شــعاع  باشــد. مترســانتی 17آن  ارتفاع

ید بیش از        گردی  با له ن به کف پ  13ل

باشد و  اید بستهپاخور پله ب باشد. مترمیلی

ــامدگی پله از پ     3اخور نباید بیش از   پیشـ

شد.   مترسانتی    مقرراتضوابط و  : مأخذ) با

ماری برای افراد معلول    ــهرســـازی و مع شـ

-1-4 بندو  2-4-1-4 ، بندحرکتی–جسمی  

 (9-4-1-4 بندو  4-6
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 پلهراهه( 

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ3- . ه 

 120× 120 پلــه پــاگرد ابعــاد حــداقــل

  مقرراتضــوابط و : مأخذ) .متر باشــدســانتی

ماری برای افراد معلول    ــهرســـازی و مع شـ

 (11-4-1-4 ، بندحرکتی–جسمی 

 

ǀ4- . ه 

  سطح هماجزای الحاقی غیرنصب هرگونه  

ــدمیپله ممنوع  بر روی کف  : مأخذ) .باشـ

سازی و معماری برای      مقرراتضوابط و   شهر

ــمی  -4-1-4 ،  بندحرکتی–افراد معلول جس

7) 

 

 

ǀ5- . ه 

ناره در  له   های ک ــی پ   بینیپیش ،عرضـ

یات  مانع لغزش   که نحویبه  اجرایی جزی

ست.      شود الزامی ا صا  ضوابط و   : مأخذ) ع

ــازی و معماری برای افراد     مقررات ــهرسـ شـ

 (8-4-1-4 ، بندحرکتی–معلول جسمی 
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 پلهراهه( 

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

 

ǀ6- . ه 

 

اید از  نب   پاگرد  دو بین پله  تعداد  حداکثر  

له  12 باشـــد.    پ ــتر  مقررات ملی ) بیشـ

 ساختمان، مبحث چهارم(

 

ǀ7- . ه 

پله الزامی   طرفین در دســـتگرد نصـــب

شهرسازی و  مقرراتضوابط و  : مأخذ)است.  

سمی    ،حرکتی–معماری برای افراد معلول ج

 (4-4-1-4 بند

 
 

 و( آسانسور

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

 

ǀ1-. و  

ــور در مفید  عرض حداقل   ــانسـ  80 ورودی آسـ
شد. سانتی  سازی و     مقرراتضوابط و  ) متر با شهر

-4بند حرکتی،–معماری برای افراد معلول جســـمی 
1-7-1) 
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 و( آسانسور

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ2- . و  
 مترسانتی 140 × 110 اتاقک مفید ابعاد حداقل
شهرسازی و معماری  مقرراتضوابط و : مأخذ) باشد.

 (1-7-1-4 ، بندحرکتی–برای افراد معلول جسمی 

 

 

ǀ3- . و  

 هایدستگیره به آسانسور هایدیواره جهیزت
 متر الزامی است.سانتی 85 ارتفاع در کمکی

شهرسازی و معماری برای  مقرراتضوابط و : مأخذ)

 (1-7-1-4 ، بندحرکتی–افراد معلول جسمی 

 

ǀ4- . و  

 داخل و خارج در کنندهکنترل هایدکمه ارتفاع
ط ضواب :مأخذ) متر باشد.سانتی 120 تا 100 اتاقک

شهرسازی و معماری برای افراد معلول  مقرراتو 
 (1-7-1-4 ، بندحرکتی–جسمی 

ǀ5- . و  

 40 آسانسور اتاقک گوشه از هادکمه فاصله
 ازیشهرس مقرراتضوابط و : مأخذ) متر باشد.سانتی

-4 ، بندحرکتی–و معماری برای افراد معلول جسمی
1-7-1) 

 
ǀ6- . و 

 

 

، حداقل مترسانتی 5/1 هادکمهحداقل برجستگی 

ینایان برای ناب استفادهقابلو  مترسانتی 3قطر آن 

و معماری  شهرسازی مقرراتضوابط و : مأخذ) باشد.

 (1-7-1-4 ، بندحرکتی–برای افراد معلول جسمی

ǀ7- . و  

 

ــت  )ورودی(  که طبقه همکف ایدکمهالزم اس

 .مشخص شود، با اختالف رنگ دهدمیرا نشان 
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 و( آسانسور

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

سازی و معماری برای     مقرراتضوابط و  : مأخذ) شهر

 (1-7-1-4 ، بندحرکتی–افراد معلول جسمی 

 

ǀ8- . و  

 

آســـانســـور دارای   کنندهکنترل هایدکمهکلیه 

ــاد  زمینه خود بوده تا برای    رنگ  با رنگی متضـ

وابط و ض : مأخذ) باشد.  تشخیص قابلبینا کمافراد 

ــازی و معماری برای افراد معلول    مقررات ــهرسـ شـ

 (1-7-1-4 ، بندحرکتی–جسمی 

ǀ9- . و 

طبقات خارج و داخل  هایدکمهدر کنار  تضاد
ایان برای نابین نصب خط بریلو اتاقک آسانسور 

شهرسازی و  مقرراتضوابط و : مأخذ) الزامی است.

-1-4 ، بندحرکتی–معماری برای افراد معلول جسمی 
7-1) 

ǀ10- . و 

با کف فضای خارج  سطحهمآسانسور باید در 
 صندلی بالمانعو در دسترس آسانسور باشد 

 مقرراتضوابط و : مأخذ) قرار گیرد. دارچرخ

–شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی 
 (2-7-1-4 ، بندحرکتی

 

ǀ11- . و   

آسانسور در هر  جلوی در انتظار فضای حداقل

: مأخذ) باشد. مترسانتی 150 × 150طبقه باید 

شهرسازی و معماری برای افراد  مقرراتضوابط و 

 (3-7-1-4 ، بندحرکتی–معلول جسمی 
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 و( آسانسور

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ12- . و 

آسانسور با عالمت صوتی  الزم است توقف

. عالمت صوتی باید طوری تنظیم مشخص شود

 و برای پایین باریکگردد که برای باال رفتن، 

 مقرراتضوابط و  :مأخذ) .درآیدآمدن دو بار به صدا 

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (4-7-1-4 ، بندحرکتی

 

 

ǀ13- . و 

 باالزم است رنگ در اتاقک آسانسور در تضاد 

خود بوده و به عالمت بصری  جوارهمدیوار  رنگ

موقعیت اتاقک که در  کنندهمشخصو صوتی 

 ،ودشمیفرمان نصب  تابلوی، یا باالی باالی در

شهرسازی و  مقرراتضوابط و : مأخذ) مجهز باشد.

-1-4 ، بندحرکتی–معماری برای افراد معلول جسمی 

7-5) 

 

 



 معاونت شهرسازی و معماری 
  هاساختمان سازیمناسبضوابط و مقررات 

 

     17 

 و( آسانسور

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ14- . و 

الزم است برای مشخص شدن مکان آسانسور 

 300موزاییک های نابینایان در فاصله ی حداکثر 

میلی متر در جلوی صفحه ی کنترل آسانسور قرار 

سازمان ملی استاندارد ایران، )ماخذ:  داشته باشد. 

انگر لمسی نش -وسایل کمکی برای افراد کم بینا و نابینا

 (8بند  ب  –سطح پیاده رو 

 

 

 دارز( سطح شیب

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ1- . ز 

 متر باشد.سانتی 120 دارشیب سطح عرض حداقل

شهرسازی و معماری برای  مقرراتضوابط و : مأخذ)

 (1-5-1-4 حرکتی، بند–افراد معلول جسمی 

 

ǀ2- . ز 

 

رعایت متر طول،  3تا  دارشیببرای سطوح 

 120درصد با عرض حداقل  8حداکثر شیب 

 تضوابط و مقررا :مأخذ) .باشدمیالزامی  مترسانتی

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (2-5-1-4 ،حرکتی
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 دارز( سطح شیب

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ3- . ز 

 حد تا) طول متر 3 از بیش دارشیب سطوح در

 5 طول افزایش متر هر ازای به( متر 9 مجاز

 درصد 5/0 و اضافه آن مفید عرض به مترسانتی

 اتمقررضوابط و  :مأخذ) .شودمی کاسته آن شیب از

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (3-5-1-4 ، بندحرکتی

 

ǀ4- . ز 

 نباید دارای شیب عرضی باشد. دارشیبسطح 

و معماری برای  شهرسازی مقرراتضوابط و  :مأخذ)

 (4-5-1-4 بند ،حرکتی–افراد معلول جسمی

 

 

ǀ5- . ز 

 

ــانتی 150 حداقل عمق به پاگرد بینیپیش   مترس

  الزامی متر 9 افقی طول حداکثر  با در نظر گرفتن 

و معماری  شهرسازی   مقرراتضوابط و  : مأخذ) است. 

 (6-5-1-4 ، بندحرکتی–برای افراد معلول جسمی
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 دارز( سطح شیب

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ6- . ز 

ــطح پاگرد ابعاد حداقل ــیب س   150 × 150 دارش

  یشهرساز   مقرراتضوابط و   :مأخذ) متر باشد. سانتی 

-4 ، بندحرکتی–و معماری برای افراد معلول جســمی

1-5-7) 

 

ǀ7- . ز 

خت س ،ثابت باید غیر لغزنده، دارشیبکف سطح 

شهرسازی و  مقرراتضوابط و  :مأخذ) و صاف باشد.

-1-4 ، بندحرکتی–معماری برای افراد معلول جسمی

5-8) 

 

ǀ8- . ز 

 25 از بیش ارتفاع دارشیب سطح کهدرصورتی

 زا بیش آن افقی طول و کند طی را مترسانتی

 رد دستگرد میله نصب باشد، مترسانتی 185

 مقرراتضوابط و  :مأخذ) الزامی است. طرفین

–شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی 

  (9-5-1-4 ، بندحرکتی

 .. ی کنترل شودǀ*جزئیات دستگرد مطابق بند 
 



 ها ساختمان سازیمناسبضوابط و مقررات  

        20 

 دارز( سطح شیب

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ9- . ز 

 دارشیبعرضی و پاگرد سطح  هاکنارهدر 

 5 حداقل ارتفاع به "در" محافظ لبه بینیپیش

 مانعکه نحویبه محیط با متضاد رنگ با مترسانتی

: مأخذ) گردد، الزامی است. کنندهاستفاده لغزش

شهرسازی و معماری برای افراد  مقرراتضوابط و 

 (10-5-1-4 ، بندحرکتی–معلول جسمی 

 

ǀ11- . ز 

)صندلی  از حرکت ویلچر وجهیچهبهها نباید لبه

 –کارگروه فنی مأخذ: )ی نمایند. جلوگیر( دارچرخ

 شهرسازی(

 

ǀ12- . ز 
ب دار آباید دقت نمود که در انتهای سطوح شیب

 شهرسازی( –کارگروه فنی مأخذ: )جمع نشود. 
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 دارز( سطح شیب

  

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ13- . ز 

یک نوار راهنما به رنگ متضاد با محیط برای 

وح بینا باید در لبه سطافراد نابینا و کم راهنمایی

ر این نوا رو نصب گردد.رو و سوارهدار پیادهشیب

و طولی  داریبشبا سطح  عرضهمراهنما باید 

 –کارگروه فنی  مأخذ:) .باشد متریسانت 60برابر با 

  شهرسازی(

 

ǀ14- . ز 

د، نبایستی کنگره کنگره باش داریبشکف سطح 

 1نباید از ها در صورت وجود، ارتفاع کنگره

العمل ضوابط و دستورمأخذ: ) متر بیشتر باشد.سانتی

های مناسب سازی، مناسب سازی ساختمان های 

-5-2عمومی برای افراد معلول جسمی و حرکتی، بند 

2) 
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 ح( فضاهای بهداشتی

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ 1-. ح 

 اشد.ب غیرلغزندهکف فضاهای بهداشتی باید 

شهرسازی و معماری برای  مقرراتضوابط و : مأخذ)

 (2-8-1-4 حرکتی، بند–افراد معلول جسمی 

 

ǀ 2-. ح 

 دبای بهداشتی سرویس فضای اندازه حداقل

150x170 لیصند گردش تا باشد مترسانتی 

ضوابط : مأخذ) .باشد پذیرامکان آن در دارچرخ

شهرسازی و معماری برای افراد معلول  مقرراتو 

 (3-8-1-4 ، بندحرکتی–جسمی 

 

ǀ 3-. ح 

 شود ازب بیرون به باید بهداشتی سرویس "درِ"

 بیرون از اضطراری مواقع در آن گشودن تا

 مقرراتضوابط و  مأخذ:) .باشد پذیرامکان

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (4-8-1-4بند  ،حرکتی
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 ح( فضاهای بهداشتی

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ 4-. ح 

 45 ارتفاع به فرنگی فضای بهداشتی نصب

 از مترسانتی 30 فاصله با و کف از مترسانتی

 مقرراتضوابط و  مأخذ:) .است الزامی مجاور دیوار

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (5-8-1-4 بند ،حرکتی

 

ǀ 5-. ح 

 30 بافاصله عمودی کمکی دستگرد نصب

 باالتر مترسانتی 40 و کاسه جلو از مترسانتی

 اجباری مجاور دیوار روی بر مستراح نشیمن از

 عمودی هایمیله نصب نوسان دامنه. است

: مأخذ) .باشد کف از مترسانتی 120 تا 80 باید

شهرسازی و معماری برای افراد  مقرراتضوابط و 

 (7-8-1-4 ، بندحرکتی–معلول جسمی 

ǀ 6-. ح 

 روی بر افقی اضافی دستگردنصب میله 

 از مترسانتی 80 ارتفاع به در داخلی قسمت

 محور از فاصله مترسانتی 15 حداکثر و کف

 الزامی مترسانتی 30 حداقل طول با و لوال

و  شهرسازی مقرراتضوابط و : مأخذ) .است

-4 ، بندحرکتی–معماری برای افراد معلول جسمی

1-8-8) 
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 ح( فضاهای بهداشتی

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ 7-. ح 

 دابعا به فضایی در باید دستشویی کاسه

 تیابیدس امکان تا گیرد قرار مترسانتی 75×120

 مقرراتضوابط و : مأخذ) .سازد فراهم را روبرو از

–شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی 

 (9-8-1-4 ، بندحرکتی

 

ǀ 8-. ح 

 از مترسانتی 75 ارتفاع به آزاد فضای بینیپیش

 عمق. است الزامی دستشویی لبه پایین تا کف

 برای و مترسانتی 20 باید زانو برای آزاد فضای

ضوابط و : مأخذ) .باشد مترسانتی 45 پا نوک

شهرسازی و معماری برای افراد معلول  مقررات

 (10-8-1-4 ، بندحرکتی–جسمی 

 

ǀ 9-. ح 

 و بوده اهرمی نوع از باید دستشویی شیرهای

 هاآن هفاصل حداکثر و شوند بسته و باز راحتیبه

 .باشد مترسانتی 60 دستشویی جلوی لبه از

و معماری برای  شهرسازی مقرراتضوابط و : مأخذ)

 (12-8-1-4 ، بندحرکتی–افراد معلول جسمی
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 ح( فضاهای بهداشتی

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ 10-. ح 

 

 

 

 از معلول دافرا دستشویی آینه پایینی لبه ارتفاع

ضوابط و : مأخذ) .است مترسانتی 90 حداکثر کف

و معماری برای افراد معلول  شهرسازی مقررات

 (13-8-1-4 ، بندحرکتی–جسمی

 

ǀ 11-. ح 

 

 دستگاه یا و صابون جای حوله، ارتفاع آویز

 100 از بیش نباید کف از برقی کنخشک

 مقرراتضوابط و مأخذ: ) .باشد مترسانتی

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (14-8-1-4بند  ،حرکتی

 

ǀ 12-. ح 

ــای   ابعاد  به  باید   وان جلوی در کف، آزاد فضـ

150x80 ضــوابط و : مأخذ) .باشــد مترســانتی

ــازی و معماری برای افراد معلول  مقررات ــهرسـ شـ

 (15-8-1-4 ، بندحرکتی–جسمی 
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 ( بازشوهاط

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ .1- ط 

 80حداقل عرض مفید برای هر لنگه در 

 مقرراتضوابط و )مأخذ:  متر باشد.سانتی

–شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی 

 (1-3-1-4،  بند حرکتی

 

ǀ 2-.ط 

در مورد درهایی که به مسیر عبور عمومی باز 

 دید کافی الزامی است. تأمین شوندمی

ر د بازشده "درِ"پیشامدگی لنگه  درهرصورت

 مترسانتی 10مسیر عبور عمومی نباید بیش از 

شهرسازی و  مقرراتضوابط و )مأخذ: باشد. 

 ،  بندحرکتی–معماری برای افراد معلول جسمی 

4-1-3-2) 
 

ǀ 3-. ط 

 100شده حداکثر ارتفاع دید از کف تمام

 مقرراتضوابط و )مأخذ:  متر باشد.سانتی

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (3-3-1-4، بند حرکتی
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 ( بازشوهاط

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ 4-. ط 

باید در تضاد با  هاآنو چارچوب  درهارنگ 

ضوابط و )مأخذ: خود باشد.  جوارهمرنگ دیوار 

شهرسازی و معماری برای افراد معلول  مقررات

 (4-3-1-4، بند حرکتی–جسمی 

 

ǀ 5-.ط 

 مترسانتی 25باید دارای پاخور به ارتفاع  درها

و  شهرسازی مقرراتضوابط و )مأخذ:  باشند.

-4بند   ،حرکتی–معماری برای افراد معلول جسمی

1-3-5) 

 

ǀ 6-. ط 

 

 

باید از نوع اهرمی بوده و رنگ  درهادستگیره 

در و فاصله داخلی بین آن  با رنگآن در تضاد 

: مأخذ) باشد. مترسانتی 7تا  5/3و سطح در 

و معماری برای افراد  شهرسازی مقرراتضوابط و 

 (8-3-1-4 ، بندحرکتی–معلول جسمی
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 ( بازشوهاط

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ 6-. ط 

 

باید از نوع اهرمی بوده و رنگ  درهادستگیره 

آن در تضاد با رنگ در و فاصله داخلی بین آن 

: مأخذ) باشد. مترسانتی 7تا  5/3و سطح در 

و معماری برای افراد  شهرسازی مقرراتضوابط و 

 (8-3-1-4 ، بندحرکتی–معلول جسمی

 

ǀ 7-. ط 

ین دو در متوالی چنانچه هر دو حداقل فاصله ب

و  مترسانتی 200 بازشوند جهتیک، در در

 280 بازشوندچنانچه هر دو در به داخل 

 مقرراتضوابط و  :مأخذ) باشد. مترسانتی

–د معلول جسمیشهرسازی و معماری برای افرا

 (9-3-1-4 ، بندحرکتی

 

ǀ 8-. ط 

ر د بدون آستانه باشند. المقدورحتیباید  درها

 مترسانتی 2صورت اجبار حداکثر ارتفاع آستانه 

شهرسازی و  مقرراتضوابط و : مأخذ) باشد.

-4 ، بندحرکتی–معماری برای افراد معلول جسمی 

1-3-10) 
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 ( بازشوهاط

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ 9-. ط 

 

طحی س بینیپیشتسهیل در حرکت،  منظوربه

: مأخذ) هموار در هر دو سوی در الزامی است.

شهرسازی و معماری برای افراد  مقرراتضوابط و 

 (11-3-1-4 ، بندحرکتی–معلول جسمی 

 140تا  120در ابعاد  این سطح توصیه:*

 گرفته شود.درنظر مترسانتی

 

 

 

ǀ 10-. ط 

 

 درجه باشد. 90 در باید حداقل بازشوی زاویه

شهرسازی و معماری برای  مقرراتضوابط و : مأخذ)

 (16-3-1-4 ، بندحرکتی–افراد معلول جسمی 

ǀ 11-. ط 

و  دسترسقابل اضطراری باید خروجی

م خت دسترسقابلبوده و به یک راه  سطحهم

و  شهرسازی مقرراتضوابط و : مأخذ) شود.

-4 ، بندحرکتی–معماری برای افراد معلول جسمی

1-3-12) 

 

 

                                 __________  
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 ( بازشوهاط

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ 12-. ط 

 از( پنجره و در برای) دستگیره ارتفاع حداکثر

ضوابط و : مأخذ)متر باشد. سانتی 100 کف

شهرسازی و معماری برای افراد معلول  مقررات

 (13-3-1-4 ، بندحرکتی–جسمی 

 

ǀ 13-. ط 

 و هارهپنج روی بر کمکی دستگرد میله نصب

 مقرراتضوابط و : مأخذ) ضروری است. درها

–شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی 

 (14-3-1-4 ، بندحرکتی

 

ǀ 14-. ط 

که تا کف دارای  هاییپنجرهو  درهاکلیه 

 شیشه هستند در مقابل ضربه محافظت شوند.

شهرسازی و معماری برای  مقرراتضوابط و  :مأخذ)

 (15-3-1-4 ، بندحرکتی–افراد معلول جسمی 
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 ( بازشوهاط

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ 15-. ط 

اتاق زا )مخاطره فضاهای "درِ"دستگیره 

 شخیصتقابل...( باید به رویه ، برق، تأسیسات

 مقرراتضوابط و مأخذ: ) با المسه مجهز شود.

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (17-3-1-4 بند ،حرکتی

 

            

 های دستگردی( میله

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ .1-ی 

 4 تا 5/3 بین میله دستگرد قطر یا عرض

ضوابط و مقررات : مأخذ) باشد. مترسانتی

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (1-6-1-4 حرکتی، بند
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 های دستگردی( میله

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ2- . ی 

 4 لحداق دیوار و دستگرد میله بین فاصله

ضوابط و مقررات : مأخذ) باشد. مترسانتی

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (2-6-1-4 ، بندحرکتی

 

ǀ3- . ی 

اید ب پلهراهمپ و یا میله دستگرد در دو طرف ر

ضوابط و مقررات : مأخذ) ممتد باشد. صورتبه

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (4-6-1-4 ، بندحرکتی
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 های دستگردی( میله

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ4- . ی 

الزم است میله دستگرد در کنار پله یا سطوح 

 ابتدا و انتهایز متر اسانتی 30حداقل  دارشیب

: مأخذ) تر و موازی کف باشد.آن پیشامده

و معماری برای افراد  شهرسازیضوابط و مقررات 

 (5-6-1-4 ، بندحرکتی–معلول جسمی

 

ǀ5- . ی 

یا  دارشیبارتفاع میله دستگرد از کف سطح 

و برای  مترسانتی 85 ساالنبزرگ، برای پله

ضوابط و : مأخذ) باشد. مترسانتی 60کودکان 

و معماری برای افراد معلول  مقررات شهرسازی

 (6-6-1-4 ، بندحرکتی–جسمی

ǀ6- . ی 

 و رمپآغاز و پایان میله دستگرد در دو طرف 

مدور و بدون تیزی  صورتبهباید  پلهراهیا 

، دیوار یا پایه کف طرفبهباشد و یا باید 

ضوابط و مقررات  :مأخذ) برگشته باشد.

–و معماری برای افراد معلول جسمی شهرسازی

 (7-6-1-4 بند ،حرکتی
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 های دستگردی( میله

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ7- . ی 

دستگرد باید در محل اتصال خود ثابت میله 

و  ضوابط و مقررات شهرسازی: مأخذ) باشد.

-4 ، بندحرکتی–معماری برای افراد معلول جسمی

1-6-8) 

 

ǀ8- . ی 

میله دستگرد و سطوح در جدار آن باید عاری 

و  داابتو ساینده باشد.  تیزنوکاز هر عنصر 

 3انتهای میله باید شعاعی معادل حداقل 

ستگرد د هایمیلهرنگ  داشته باشد. مترسانتی

: مأخذ) باید متضاد با محیط اطراف باشد.

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد 

 (9-6-1-4 ، بندحرکتی–معلول جسمی 
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 خطرک( عالئم، کنترل الکتریکی و اعالم

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ .1- ک 

داخلی ساختمان باید در کنار و  عالئم

تا  140و در ارتفاع بین  درهاطرف قفل 

 نصب شدهتماماز کف  مترسانتی 170

ضوابط و مقررات شهرسازی و : مأخذ) شوند.

حرکتی، –ل جسمیمعماری برای افراد معلو

 (3-10-1-4 بند

 

ǀ2- . ک 

ی الکتریکی و مکانیک هایکنندهکنترل

از  مترسانتی 120تا  40باید در فاصله 

ضوابط و مقررات  :مأخذ) کف قرار گیرند.

شهرسازی و معماری برای افراد معلول 

 (1-11-1-4 ،  بندحرکتی–جسمی 

 

ǀ3- . ک 

 شنیداری هشداردهنده هایسیستم نصب

عمومی  هایساختمان کلیه در دیداری و

ضوابط و مقررات : مأخذ) الزامی است.

و معماری برای افراد معلول  شهرسازی

 (1-12-1-4 ، بندحرکتی–جسمی
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 خطرک( عالئم، کنترل الکتریکی و اعالم

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ4- . ک 

خطرناک برای  فضاهایکه به  درهایی

 ندشومیبینا و نابینا باز کماشخاص 

 هایاتاق، بارانداز درهای)مانند 

( هاآنو مشابه  انبارهاحرارتی،  تأسیسات

ی حس عالئمباید با اختالف رنگ و نیز 

ضوابط و : مأخذ) مشخص شوند. ایالمسه

و معماری برای افراد  مقررات شهرسازی

 (3-12-1-4 ، بندحرکتی–معلول جسمی

 

ǀ5- . ک 

، تابلوی راهنمای طبقات شودمیتوصیه 

 مأخذ:)به خط بریل هم نوشته شود. 

 شهرسازی ( –کارگروه فنی 

 

ǀ6- . ک 

بهداشتی نصب زنگ  فضاهایدر کلیه 

الزامی  مترسانتی 120خطر در ارتفاع 

و  ضوابط و مقررات شهرسازی: مأخذ) است.

 ،حرکتی–معماری برای افراد معلول جسمی

 (3-11-1-4 بند

 
 

 

      ……… 

…. 

…. 

…. 
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 ل( مبلمان اداری

 کروکی االجراالزم ضوابط ردیف

ǀ .1- ل 

ز یا ، مینیمکت ،در ساختمانی کهدرصورتی

 دهشجاسازیثابت یا  صورتبهکار  میزهای

درصد از  5حداقل  ،باشد شدهبینیپیش

ا کار ی میزهاییا  میزها ،هانیمکتفضای 

بیشتر باشد(  هرکدام) هاآنحداقل یکی از 

فراد ا دسترسقابلمطابق شرایط زیر  باید

 معلول باشد:

نیمکت برای  اهایفض کهدرصورتی -الف

یا  میزهاجلو  دارچرخاشخاص با صندلی 

اید باشد، حداقل ب شدهبینیپیشسطوح کار 

عرض  مترسانتی 75بلندی و  مترسانتی 71

 عمق داشته باشد. مترسانتی 50و 

 بین کار سطوح و میزها سطح ارتفاع -ب

 کف یا زمین باشد. از مترسانتی 85 تا 70

اری ضوابط و مقررات شهرسازی و معم :مأخذ)

-1-4 حرکتی، بند–برای افراد معلول جسمی

15) 

 
 

 

 

 

ǀ .2- ل 

 شدهنصب هایآبخوری تمامی است الزم

 معلول افراد برای هاساختمان در

ضوابط و مقررات : مأخذ) .باشد استفادهقابل

و معماری برای افراد معلول  شهرسازی

 (1-9-1-4 ، بندحرکتی–جسمی

 

 

 

__________ 

 

                     

  

 
 

 
 



 معاونت شهرسازی و معماری
 اداره کل معماری و ساختمان

ها و فضاهای عمومی شهریساختمان سازیمناسبضوابط و مقررات 

چک لیست طراحی و نظارت بر 

ساختمان های عمومی

محل الصاق عکس

 ساختماننام 

آدرس
تاریخ بازدید

کارشناس بازدید



 ـ قبل از مراجعه به محل1

 براي انطباق به محل بازدید برده شود. هاي مکان مورد ارزیابی تهیه و بررسی گردد وصورت امکان نقشه الف) در

 ها، راهروها، فضاهاي بهداشتی، بازشوها و... که باید ارزیابی شوند.ها تهیه شود، صورت بگیرد. مثالً تعداد وروديآنلیست براي ب) برآورد اولیه از تعداد عناصري که الزم است چک
 

 ج) آماده کردن وسایل موردنیاز

 لیست فضاها و تجهیزات مختلف به تعداد کافی) آماده کردن چک1         

 ) دوربین عکاسی2         

 گیري) وسایل اندازه3         

 عنوان مقیاس تا با قرار گرفتن در عکس به درك ابعاد سوژه عکاسی کمک کند.اي به) وسیله4          

 لیستـ در محل برداشت چک2

 ررسی قرار گیرد.اي همگان موردبها برالف) عناصر کلیدي (شامل فضاها و تجهیزات) مرتبط با عملکرد اصلی مکان شناسایی شود تا امکان دسترسی به آن عناصر و قابلیت استفاده آن

 ها تکمیل شود.تک عناصر بررسی و برگه مربوط به آنب) تک

 شود، بعنوان مقیاس قرار گیرد.وسیله آن ارتفاع تشخیص داده میها شیئی که بهاالمکان در عکسج) از وضعیت موجود عکس گرفته شود و حتی

 اساس اولویت پر شود. لیست ارزیابی برکمکان و چ لیست ارزیابی نهایی ازد)  در پایان چک

لیست لیست مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت چکهاي پروژه تهیه و مورد اشاره در چکها ، فقط کافی است که نقشهها براي نظارت بر طراحیلیستارتباط با استفاده از این چک در

 اساس اولویت پر شود. ارزیابی نهایی و ارزیابی بر

نامه ها و شیوهلیستگیرد، خواهشمند است نقطه نظرات خود را درباره چکاي مورد بازبینی قرار میصورت دورهنامه توسط این اداره بهها و این شیوهلیستدر پایان با توجه به آنکه چک

  براي این اداره ارسال نمایید.
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لیست پاسخ به گیرد. هدف نهایی از این چکیک ساختمان(مانند سالن غذاخوري، سالن کنفرانس، نمازخانه و ...) را در برمی لیست، تمام فضاهايموارد مطرح شده در این چک مقدمه:
راي هاي نظارتی بر اجراي ضوابط طراحی بشیوه نامه اجرایی چک لیست"لیست درسؤاالتی ساده و بنیادي به شرح ذیل می باشد. ضمناً توضیحات تکمیلی در جهت درك بهتر بندهاي چک

 ها از آن استفاده شود. لیستشود براي تکمیل چکارائه شده که توصیه می  "ها و فضاهاي عمومی شهريحرکتی در ساختمان –افراد معلول جسمی 
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 مشخصات عمومی

 نوع فعالیت : نام ساختمان : 

 منطقه :  کد پروژه : 

 بازدید :     /    /تاریخ  کارشناس بازدید :

 آدرس: 

 لیستفهرست چک توضیحات : -کروکی

 
ول

ت ا
لوی

او
 

  

 الف) محوطه

 ب) پارکینگ

 ج) ورودي

   د) راهرو

 پله  ) راهه

 و)  آسانسور

 دارز) سطح شیب

  ح) فضاهاي بهداشتی 

 ط) بازشوها

 محل امضا : : محل مهر

وم
ت د

لوی
 او

 هاي دست گردمیلهي) 

 خطرك) عالئم ، کنترل الکتریکی ، اعالم

 مبلمان اداري ل) 

 باشد.می "ها و فضاهاي عمومی شهري حرکتی در ساختمان –هاي نظارتی بر اجراي ضوابط طراحی براي افراد معلول جسمی لیستنامه اجرایی  چکشیوه "لیست، مجلد مرجع چک

 تعداد تقریبی کارمندان حاضر و  مراجعان آگاهی یابد.الزم است کارشناس از 



  الف) محوطه

 

 نام ساختمان:
 محل قرارگیري محوطه در ساختمان:

درجه 
 اهمیت

 مرجع االجراضوابط الزم ردیف
 سازيمناسب به  نیاز

 ندارد دارد

تر
ش

 بی
ت

می
اه

 

1 
، رنگ آن متضاد با محیط استمتر کمتر سانتی 210ارتفاع از رو هایی از پیادهدر قسمتکه متر ارتفاع آزاد دارد. درصورتیسانتی 210روهاي مسقف حداقل پیاده

 لمس تعبیه شده است.دهنده قابلبوده و براي اشخاص نابینا یک آگاهی
ǁ 4-. د   

   5-. د ǁ رعایت شده است.درصد  2رو حداکثر شیب عرضی پیاده 2
   6-. د ǁ دار رعایت شده است.درصد ضوابط سطح شیب 5روهاي با شیب بیش از درصد است. در پیاده 5رو حداکثر شیب طولی پیاده 3
   10-. د ǁ روها از مصالح سخت، ثابت، غیرلغزنده و صاف است.پوشش کف پیاده 4
   18-. د ǁ یص است.تشختوسط افراد نابینا با استفاده از عصاي سفید قابل و کفپوش شیاري یا رزینی از محیط اطراف متمایز شدهوسیله رو بهمسیر حرکت پیاده 6
   19-. د ǁ در اطراف موانع ، هشداردهنده شنیداري تعبیه شده است. 7

تر
کم

ت 
می

اه
 

   2-. د ǁ .متر استسانتی 10حداکثر  قرار داشته باشد متر از کفسانتی 200تا  70ها در ارتفاع بین خارجی آن رو، که لبهشده بر روي دیوار پیادهنصب پیشامدگی اشیاي 8
   3-. د ǁ است.متر سانتی 30 ر جهت حرکت فرد پیاده باشد، حداکثر، که دمتر از کفسانتی 200تا  70شده روي پایه یا ستون در ارتفاع بین پیشامدگی اشیاي نصب 9

   7-. د ǁ دار رعایت شده است.متر است و بیش از آن ضوابط سطح شیبسانتی 5/2رو تا وجود اختالف سطح در پیاده 10
   13-. د ǁ خودداري شده است.ها مانع حرکت شده و شاخ و برگ آن ها موجب لغزندگی سطح معبرکه میوه یا صمغ آنت گیاهان خاردار و سمی از کاشرو،در حریم پیاده 11
   14-. د ǁ شناسایی است و در صورت امکان در امتداد یک خط ممتد قرار گرفته اند.آسانی قابلرو طوري هستند که بهموانع موجود در مسیر پیاده 12
   11- . دǁ سانتی متر است. 2آن حداقل تا حدامکان از نصب هر گونه شبکه در سطح پیاده رو خودداري شده، در صورت لزوم، شبکه عموم بر جهت حرکت و فضاي باز  13

 توضیحات :
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 ب) پارکینگ

 

 
 نام ساختمان:

 محل قرارگیري پارکینگ در ساختمان:

درجه 
 اهمیت

 مرجع  االجراضوابط الزم ردیف  
 سازيمناسب نیاز به

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

1 
 25کمتر از هاي گ و در توقفگاهپارکین 25پارکینگ به ازاي هر  1 ها حداقلداراي معلولیت در پارکینگقابل دسترسی براي افراد  هايپارکینگ تعداد

 پارکینگ وجود دارد. 1پارکینگ هم 
ǀ1- . ب    

2- . بǀ متر است. 5/3 حداقل عرض محل توقف اتومبیل افراد معلول 2    
   3- . بǀ درصد  است.  2حداکثر شیب در هر دو سمت محل توقف اتومبیل افراد معلول  3
   4- . بǀ سانتیمتر است. 240ها هاي مسقف و ورودي آنحداقل ارتفاع مفید پارکینگ 4
   3- . دǀ لغزنده است. پوش غیرکف 5

 توضیحات:
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  ج) ورودي

 نام ساختمان: 

 قرارگیري ورودي در ساختمان:محل 

درجه 
 اهمیت

 مرجع  االجراضوابط الزم ردیف 
 سازيمناسب نیاز به

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1- . جǀ شده است.بینیرو منتهی به ورودي پیشعالئم حسی براي افراد نابینا و نیمه بینا در پیاده 1
   2- . جǀ سانتیمتر است. 140حداقل عمق فضاي جلوي ورودي ساختمان  2
   3- . جǀ سانتیمتر است. 100حداقل عرض بازشو  3

   4- . جǀ روها وجود دارد.هاي عمومی و پیادهدسترس از ورودي به پارکینگ و خیابانراه قابل 4

   5- . جǀ دسترس در داخل بنا وجود دارد.دسترس از ورودي به تمام فضاها، تسهیالت و عناصر قابلراه قابل 5
   3- . دǀ لغزنده است. پوش غیرکف 6

 توضیحات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 

 



 د) راهرو

 

 نام ساختمان: 

 محل قرارگیري راهرو در ساختمان:

درجه 
 اهمیت

 مرجع  االجراضوابط الزم ردیف 
 سازيمناسب نیاز به

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1- . دǀ باشد.سانتیمتر می 140حداقل عرض راهرو  1
   2- . دǀ سانتیمتر است. 10سانتیمتري نسبت به کف)  200تا  70شده روي دیوار راهرو (در ارتفاع حداکثر پیشامدگی اشیاء نصب 2
   3- . دǀ پوش غیرلغزنده است.کف 3
   4- . دǀ سانتیمتر است. 2حداکثر ارتفاع هرگونه برجستگی و اتصال در کف راهرو  4
   5- . دǀ شده است.دستگرد تعبیهمیله   5

 توضیحات: 
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پله) راهه  

 نام ساختمان: 

 پله در ساختمان: محل قرارگیري راه

درجه 
 اهمیت

 مرجع االجراضوابط الزم ردیف
 سازيمناسب نیاز به

 ندارد دارد

تر
ش

 بی
ت

می
اه

 

   1- . هǀ پاگرد وجود دارد.هر عالئم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه پله و در  1
   2- . هǀ سانتیمتر است. 17سانتیمتر و حداکثر ارتفاع  30عرض کف پله  2
   3- . هǀ سانتیمتر است. 120حداقل عرض پله  3
   2- . هǀ متر است.میلی 13حداکثر شعاع گردي لبه کف پله  4
   4- . هǀ سطح بر روي کف پله نصب نشده است.اجزاي الحاقی غیر هم هیچ گونه 5
   5- . هǀ بینی شده است.هاي عرضی پله پیشجزئیات اجرایی براي ممانعت از لغزش عصا در کناره 6
   2- . هǀ سانتیمتر است. 3حداکثر پیشامدگی پاخور پله  7
   6- . هǀ پله است. 12حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد  8
   3- . هǀ است. 120 × 120قل ابعاد پاگرد پله حدا 9

   2- . دǀ سانتیمتر است. 10سانتیمتري نسبت به کف)  200تا  70(در ارتفاع  پلهراهشده روي دیوار حداکثر پیشامدگی اشیاء نصب 10
   3- د. ǀ پوش غیرلغزنده است.کف 11

ت 
می

اه
تر

کم
 

   7- . هǀ طرفین پله نصب شده است.دستگرد در  12

 توضیحات: 
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 و) آسانسور

 نام ساختمان: 

 محل قرارگیري آسانسور در ساختمان: 

درجه 
 اهمیت

 مرجع االجراضوابط الزم ردیف
 سازيمناسبنیاز به 

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1- . وǀ سانتیمتر است. 80حداقل عرض مفید در  1
   2- . وǀ است. 140× 110حداقل ابعاد مفید اتاقک  2
   3- . وǀ سانتیمتر تجهیز شده است. 85هاي کمکی در ارتفاع هاي آسانسور به دستگیرهدیواره 3
   4- . وǀ سانتیمتر است. 120تا  100کننده در خارج و داخل اتاقک هاي کنترلارتفاع دکمه 4
   5- . وǀ سانتیمتر است. 40 حداقل آسانسور ها از گوشه اتاقکفاصله دکمه 5
   6- . وǀ سانتیمتر است. 3سانتیمتر و حداقل قطر  5/1ها حداقل برجستگی دکمه 6
   7- . وǀ دهد تفاوت رنگ دارد.اي که طبقه همکف (ورودي) را نشان میدکمه 7
   8- . وǀ دارد.کننده آسانسور با رنگ زمینه تضاد هاي کنترلرنگ کلیه دکمه 8
   9- . وǀ هاي طبقات خارج و داخل اتاقک آسانسور نصب شده است.خط بریل در کنار دکمه 9

   10- . وǀ سطح است.آسانسور و ورودي هم 10
   11- . وǀ است. 150× 150حداقل فضاي انتظار در جلوي آسانسور  11
   12- . وǀ عالمت صوتی توقف آسانسور وجود دارد. 12
   13- . وǀ رنگ در آسانسور با رنگ دیوار تضاد دارد. 13

 توضیحات:
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 دارشیب سطح) ز

 نام ساختمان: 

 دار در ساختمان: محل قرارگیري سطح شیب

درجه 
 اهمیت

 مرجع االجراضوابط الزم ردیف
 سازيمناسب نیاز به

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1- . زǀ سانتیمتر است. 120 دارحداقل عرض سطح شیب 1
   2- . زǀ است. درصد 8 شیب داراي حداکثر مترسانتی 120 حداقل عرض با و طول متر 3 تا دارشیب سطوح 2
   3- . زǀ شده است. کاسته آن شیب از درصد 5/0 و اضافه آن مفید عرض به مترسانتی 5 طول افزایش متر هر ازاي به) متر 9 مجاز حد تا( طول متر 3 از بیش دارشیب سطوح در 3
   4- . زǀ دار وجود ندارد.شیب عرضی در سطح شیب 4
   5- . زǀ بینی شده است.پیش متر 9در حداکثر طول افقی پاگرد  5
   6- . زǀ سانتیمتر است. 150× 150دار حداقل ابعاد پاگرد سطح شیب 6
   7- . زǀ دار استفاده شده است.شیب از مصالح غیرلغزنده، ثابت و سخت در کف سطح 7
   8- . زǀ است. شدهنصب آن طرفین در دستگرد میله باشد، مترسانتی 185 از بیش آن افقی طول و کند طی را مترسانتی 25 از بیش ارتفاع دارشیب سطح کهدرصورتی 8
   9- . زǀ ست.بینی شده اکننده گردد، پیشکه مانع لغزش استفادهنحويسانتیمتر با رنگ متضاد با محیط به 5دار به ارتفاع حداقل هاي عرضی و پاگرد سطح شیبلبه محافظ در کناره 9

 توضیحات:
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 بهداشتی فضاهاي) ح

 نام ساختمان:

 محل قرارگیري فضاهاي بهداشتی در ساختمان: 

درجه 
 اهمیت

 مرجع االجراضوابط الزم ردیف 
 سازيمناسب نیاز به

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1-. ح ǀ کف فضاهاي بهداشتی غیر لغزنده است. 1
   2-. ح ǀ متر  است.سانتی 150x170حداقل اندازه فضاي سرویس بهداشتی  2
   3-. ح ǀ در سرویس بهداشتی به بیرون باز شده است.  3
   4-. ح ǀ متر از دیوار مجاور رعایت شده است.سانتی 30فاصله  متر از کف و باسانتی 45نصب کاسه مستراح فرنگی به ارتفاع  4

 هايشده است. دامنه نوسان نصب میلهنصب متر باالتر از نشیمن مستراح بر روي دیوار مجاور سانتی 40متر از جلو کاسه و سانتی 30گرد کمکی عمودي با فاصله دست 5
   5-. ح ǀ متر از کف است.سانتی 120تا  80عمودي 

   6-. ح ǀ نصب شده است.متر سانتی 30متر فاصله از محور لوال و با طول حداقل سانتی 15حداکثر از کف و مترسانتی 80دست گرد اضافی افقی بر روي قسمت داخلی در به ارتفاع  6
   7-. ح ǀ را فراهم سازد.متر قرار گرفته تا امکان دستیابی از روبرو سانتی 120x75کاسه دستشویی در فضایی به ابعاد  7
   8-. ح ǀ سانتیمتر است. 45سانتیمتر و براي نوك پا  20سانتیمتر از کف تا پایین لبه دستشویی رعایت شده است. عمق فضاي آزاد براي زانو باید  75بینی فضاي آزاد به ارتفاع پیش 8
   9-. ح ǀ سانتیمتر است. 60ها از لبه جلوي دستشویی و حداکثر فاصله آن راحتی باز و بسته شدهشیرهاي دستشویی از نوع اهرمی بوده و به 9

   10-. ح ǀ سانتیمتر است. 90ارتفاع لبه پایینی آینه دستشویی افراد معلول از کف حداکثر  10
   11-. ح ǀ سانتیمتر نیست. 100کن برقی از کف بیش از ارتفاع آویز حوله، جاي صابون و یا دستگاه خشک 11
   12-. ح ǀ متر است.سانتی 150x80فضاي آزاد کف، در جلوي وان به ابعاد  12
   6-. ك ǀ سانتیمتر در کلیه فضاهاي بهداشتی نصب شده است. 120زنگ خطر در ارتفاع  13

 توضیحات: 
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بازشوها) ط  

 نام ساختمان: 

 محل قرارگیري بازشوها در ساختمان: 

درجه 
 اهمیت

 مرجع االجراضوابط الزم ردیف 
 سازيمناسبنیاز به 

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1- . طǀ بینی گردیده است.سانتیمتر پیش 80در معمولی به عرض مفید حداقل  1براي هر فضا حداقل  1
   2- . طǀ سانتیمتر است. 10حداکثر پیشامدگی لنگه در بازشده در مسیر عمومی  2
   3- . طǀ سانتیمتر است. 100شده  ارتفاع دید از کف تمام حداکثر 3
   4- . طǀ متضاد است.جوار رنگ درها و چارچوب با رنگ دیوار هم 4
   5- . طǀ درها وجود دارد.براي سانتیمتري  25پاخور  5
   6- . طǀ دستگیره در اهرمی است. 6
   6- . طǀ متضاد است. "در" رنگ دستگیره با رنگ 7
   6- . طǀ سانتیمتر است. 7تا  5/3فاصله بین اهرم و سطحِ در  8
   7- . طǀ سانتیمتر است. 280سانتیمتر و  حداقل فاصله بین دو در متوالی (دو در خالف جهت)  200جهت) حداقل فاصله بین دو در متوالی (دو در هم 9

   8- . طǀ سانتیمتر است. 2حداکثر ارتفاع آستانه در  10
   9- . طǀ بینی گردیده است.سانتیمتر پیش 140تا  120سطح هموار، در دو سوي در  11
   10- . طǀ درجه است. 90حداقل زاویه بازشوي در  12
   11- . طǀ دسترس وجود دارد.خروجی اضطراري به راه قابل 13
   12- . طǀ سانتیمتر است. 100حداکثر ارتفاع دستگیره (براي در و پنجره) از کف   14
   13- . طǀ محافظت گردیده است. ضربه، در مقابل، به گونه اي ست که هایی که تا کف داراي شیشه هستندکلیه درها و پنجرهجنس  15
   14- . طǀ است.براي درها و پنجره هاي کامالً شیشه اي محافظ تعبیه شده  16
   15- . طǀ فضاهاي خطرآفرین، رویه قابل تشخیص تعبیه شده است. "در "براي دستگیره  17

 توضیحات:
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 دستگرد هايمیله) ي

 نام ساختمان:

 گرد در ساختمان:محل قرارگیري میله هاي دست

درجه 
 اهمیت

 مرجع االجراضوابط الزم ردیف 
 سازيمناسب نیاز به

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1-. ي ǀ سانتیمتر است. 4تا  5/3بین  میله دستگرد عرض یا قطر 1
   2- . يǀ سانتیمتر است. 4فاصله بین میله دست گرد و دیوار حدود  2
   3- . يǀ پله ممتد است.راهه و یا راهمیله دست گرد در دو طرف شیب 3
   4- . يǀ سانتیمتر از ابتدا و انتها ادامه دارد. 30حداقل میله دست گرد به موازات کف،  4
   5- . يǀ متر است)سانتی 60( در مراکز مختص کودکان  دار یا پله، براي میله دست گرد وجود دارد.سانتیمتر از کف سطح شیب 85ارتفاعی معادل  5
   6- . يǀ ه است.صورت مدور اجرا شدهاي آن به طرف کف، دیوار و یا پایه  بهبرگرداندن گوشه باپله، راهه و یا راهگرد در دو طرف شیبابتدا و انتهاي میله دست 6
   7- . يǀ میله دست گرد در محل اتصال خود ثابت است. 7
   8- . يǀ عنصر نوك تیز و ساینده در سطوح مجاور میله دست گرد وجود ندارد.  8
   8- . يǀ رنگ میله دست گرد با محیط تضاد دارد. 9

 توضیحات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49 



 خطراعالم ، الکتریکی کنترل عالئم،) ك

 نام ساختمان:

 محل قرارگیري عالئم، کنترل الکتریکی، اعالم خطر در ساختمان: 

درجه 
 اهمیت

 مرجع االجراضوابط الزم ردیف 
 سازيمناسب نیاز به

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1-. ك ǀ سانتیمتري از کف نصب شده است. 170تا  140قفل درها و در ارتفاع بین  سمتعالئم داخلی ساختمان  1
   2- . كǀ است. قرارگرفتهسانتیمتري از کف  120تا  40فاصله در هاي الکتریکی و مکانیکی کنترل 2
   3- . كǀ هاي عمومی نصب شده است.دیداري در کلیه ساختمانهاي هشداردهنده شنیداري و سیستم 3
   4- . كǀ شوند، وجود دارد.بینا و نابینا باز میکه به فضاهاي خطرناك براي اشخاص نیمه "درهایی"اي در اختالف رنگ و استفاده از عالئم حسی المسه 4
   5- ك. ǀ تابلوي راهنماي طبقات به خط بریل هم نوشته شده است. 5

 توضیحات:
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 اداري مبلمان) ل

 نام ساختمان:

 محل قرارگیري نیمکت، میزکار در ساختمان:

درجه 
 اهمیت

االجراضوابط الزم ردیف   مرجع 
 سازيمناسب نیاز به

 ندارد دارد

ت 
می

اه
ان

س
یک

 

   1-. ل ǀ قابل استفاده است.درصد از فضاي نیمکت ها و میزهاي کار براي افراد داراي معلولیت  5حداقل  1

   2-. ل ǀ .آب خوري مناسب براي استفاده افراد داراي معلولیت وجود دارد 2

 توضیحات:
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  : جمع بندي و ارزیابی کلی

 

 



ها ساختمان سازیمناسبضوابط و مقررات  

 

منابع :

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،  حرکتی،–ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی  .1

1388

اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک، اداره  ،ضوابط و مشخصات فنی جهت مناسب سازی مسیر حرکت معلولین .2

 1391شبکه، مهندسی ترافیک و 

های عمومی برای افراد معلول جسمی و سازی ساختمانسازی، مناسبهای مناسبضوابط و دستورالعمل .3

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، اداره کل معماری و ساختمان ،حرکتی

1389، 203ره ، نشریه شماجمهوررییسو نظارت راهبردی  ریزیبرنامهمعاونت ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری،  .4

مرکز تحقیقات  حرکتی، –راهنمای کاربردی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی  .5

1392،راه، مسکن و شهرسازی 

مهندسین مشاور هرم ، های عملیاتی مرتبطسازی و تعیین شاخصمناسب هایتهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل .6

1394پی ، 

1388معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، شیوه نامه مناسب سازی فضاهای شهری،  .7

سال   – ضوابط سازمان ملی استاندارد ایرانوسایل کمکی برای افراد کم بینا و نابینا، نشانگر لمس سطح پیاده رو،  .8

1394


