
کلید واژه  
آزمون نظام مھندسی ونظام کاردانی

www.kelidvajeh.ir
تھیھ کلید واژه ھای آزمون ورود بھ حرفھ مھندسان و کاردانان

عمران (محاسبات ،نظارت ،اجرا)
معماری (طراحی، نظارت ،اجرا)

و تاسیات برقی ومکانیکی،شھرسازی،ترافیک،نقشھ برداری

ارائھ جزوه ھای آمادگی آزمون نظام مھندسی برای رشتھ ھای عمران ، معماری ،برق و...

نمونھ سواالت آزمون نظام مھندسی ھر مبحث بصورت جداگانھ
 شابلون ویژه طراحی معماری برای ترسیم سریع برشھ پلھ و نقشھ ھا در جلسھ امتحان   

آزمون آنالین رایگان ویژه نظام مھندسی برای ھمھ رشتھ ھا

تست زنی سریع = قبولی راحت در آزمون ھای نظام مھندسی با کلید واژه آزمون

شما میتوانید با خرید کلید واژه از سایت کلید واژه دات ای آر از آپدیت ھای بعدی آن برای آزمونی کھ خرید کردید 

رایگان استفاده نمایید و نیاز بھ خرید مجدد نیست

 www.kelidvajeh.ir

http://www.civilfa.com/
http://www.civilfa.com/


@kelidvajeh

مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

(جلسه،نتایج به ورود نام،کارت ثبت زمان) 

 و ها، واژه کلید ، سواالت جزوات،نمونه آخرین دیدن همچنین

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh

برای ورودkelidvajeh@  رو در داخل صفحھ تلگرام خود تایپ کرده و سپس 
روی آن کلیک کنید و گزینھjoine to channel  روبزنید

نکتھ مھم: برای وارد شدن بھ کانال حتما باید از آخرین نسخھ تلگرام استفاده نمایید

در صورت بروز مشکل میتواندی بھ تلگرام شماره 09151361344 پیام ارسال کرده تا 
شمارا در وردو بھ کانال راھنماییم کنیم

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh


97دوره دومویژه آزمون -طراحی معماري نظام مهندسیآزمونپکیج جزوات مشخصات و معرفی 

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

جزوهقیمت توضیحات صفحه سرفصل عنوان جزوه شماره

هزار تومان50

این جزوه شامل آخرین ویرایش ضوابط و مقررات 
مبحث 96(ویرایش سال آزمون طراحی معماري

می باشد.)97چهارم ویژه آزمون دوره دوم 
داوطلب با مطالعه این جزوه دیگر نیازي به مطالعه 
مباحث و منابع مختلف و متفرقه ندارد و تسلط به این 

جزوه براي داوطلبین کافی است. 102

 :طراحیآزمونمعرفیبخش اول
فیتعار: دومبخش
ساختمانمجازارتفاعويبندگروه: سومبخش
ساختمانیعمومویفیتوصضوابط: چهارمخشب
ساختمانيهايورودضوابط: پنجمخشب
ساختمانمشاعيفضاها: ششمبخش
فضاهاانواعیاختصاصضوابط: هفتمبخش
آزموندرتیرعاجهتیمیترسنکات: هشتمبخش
یطراحستیلچک: نهمبخش
یمیترسستیلچک: دهمبخش
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هزار تومان50

پاسخنامه و جواب آزمون طراحی در این جزوه،
و 1392و آذر 1391، اسفند 1391شهریور معماري 
، 1394، بهمن 94، مرداد 93، آبان 1393خرداد 

و 1396، مهر 1395و اسفند1395شهریور 
به طور کامل بیان گردیده است و 1397اردیبهشت 

کلیه نقشه ها و خواسته هایی که در صورت سواالت 
آزمون طراحی معماري نظام مهندسی مطرح گردیده 

صورت کامل و جامع ارائه شده است.است به 

98

1391سالشهریورآزمون: اولبخش
1391سالاسفندآزمون: دومبخش
1392سالآذرآزمون: سومبخش
1393سالخردادآزمون: چهارمبخش
1393سالآبانآزمون: پنجمبخش
1394سالمردادآزمون: ششمبخش
1394سالبهمنآزمون: هفتمبخش
1395سالشهریورآزمون: هشتمبخش
1395ماهاسفندآزمون: نهمبخش
 1396بخش دهم: آزمون مهر ماه
 1397بخش یازدهم: آزمون اردیبهشت ي 
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هزار تومان42

نمونه نقشه و آزمون آزمایشی با پاسخ 5در این جزوه، 
هاي تشریحی در زمین هاي مختلف (غیر شیبدار) 

طراحی و تهیه 1397دوره دوممتناسب با آزمون 
گردیده است.

32

آزمون اول در زمین صاف
آزمون دوم در زمین صاف
آزمون سوم در زمین صاف
آزمون چهارم در زمین صاف
 زمین صافآزمون پنجم در نج
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هزار تومان42

نمونه نقشه و آزمون آزمایشی با پاسخ 5در این جزوه، 
متناسبارهاي تشریحی در زمین هاي مختلف شیبد

طراحی و تهیه گردیده 1397دوره دومبا آزمون 
.است

32

 شیبدارآزمون اول در زمین
 شیبدارآزمون دوم در زمین
 شیبدارآزمون سوم در زمین
 شیبدارآزمون چهارم در زمین
 شیبدارآزمون پنجم در زمین ونه 
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هزار تومان42

نمونه نقشه و آزمون آزمایشی با پاسخ 5در این جزوه، 
هاي تشریحی در زمین هاي مختلف جنوبی و شمالی 
و صاف و شیبدار به صورت پارکینگ ترکیبی و یا با 

1397دوره دومسقف شیبدار متناسب با آزمون 
.طراحی و تهیه گردیده است

36

آزمون اول با پارکینگ ترکیبی در زمین جنوبی
 دوم با پارکینگ ترکیبی در زمین شمالیآزمون
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
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هزار تومان37
در این جزوه ده نمونه پالن سقف شیبدار مورد سوال 
قرار گرفته است. این نوع سوال موضوع اول آزمون 

.بوده است95و اسفند 95هاي شهریور 
30

 درجه با شیب مساوي45ده نمونه سقف شیبدار با زوایاي
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هزار تومان65
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

 جزئیات معماري شمال: دیوار، سقف، کفسازي، جان پناه، نعل
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  ت 
زئیا
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هزار  تومان225 430 تخفیف ویژهحتساب وات طراحی معماري نظام مهندسی بااپکیج کل جز

برای خرید جزوات بھ آدرس www.kelidvajeh.ir مراجعھ نمایید



97دوره دومویژه آزمون طراحی معماري نظام مهندسیآزمونپکیج فیلم مشخصات و معرفی 

به صورت پستی ارسال می شود)4DVD(پکیج فیلم شامل -خانه عمران اشراق

توضیحات سرفصل شماره 
DVD

کلیه ضوابط و مقرراتی که داوطلب جهت DVDدر این حلقه 
معماري نیاز دارد به صورت کامل و قبولی در آزمون طراحی 

جامعه و به صورت تصویري و صوتی آمده است.
عمال داوطلب با تهیه و استفاده از این بخش به کلیه ضوابط و 
الزامات آزمون 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 -2

قرار می گیرد.
ضوابط و مقرراتی که اصال در منابع و مباحث به آن ها -3

اشاره نشده ولی در آزمون از داوطلب انتظار می رود.

به طور صریح و مشخص آموزش در این بخش همه این ضوابط 
داده می شود تا داوطلب را جهت موفقیت در آزمون هدایت 

نماید.

طراحیآزمونبخش اول: معرفی
معرفی کلی پکیج
هاگروه بندي ساختمان و ارتفاع
درز انقطاع
ورودي و درب سواره
انواع پارکینگ و ابعاد و ارتفاع آن
 پارکینگرمپ سواره و انواع آن و نحوه ورود به
ورودي پارکینگ از زمین شیبدار
ها کنار همپله و آسانسور و نحوه قرار گیري آن
(.. انباري، استخر، سرایداري و) مشاعات
الزامات پیش آمدگی ساختمان
ورودي پیاده و موارد مرتبط با زیرزمین در آن
داکت و ضوابط مربوطه
انواع فضاها و ارتفاع آن
نما و ضوابط آن
 و نورگیريروشنایی
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 مباحث سازه
نحوه پاسخگویی به سوال امتحان و تحلیل طرح
معیارهاي تاثیرگذار در آزمون طراحی
 ترسیمی و توضیحات آنچک لیست طراحی و
موارد نقشه کشی
 درجه45نحوه پاسخگویی به سوال سقف شیبدار
دیتیل و جزئیات

ره 
شما

1

پاسخنامه آزمون هاي مشخص شده DVDحلقه سه در این 
به طور کامل و جامع شرح داده می شود.

مراحل و اینکهمچنین نحوه یافتن جواب این آزمون هاه
دستیابی به پاسخ صحیح به چه گونه می باشد، آمده است.

با توضیحات شفاهی96پاسخنامه و شرح آزمون مهر
 با توضیحات شفاهی95و شرح آزمون اسفند پاسخنامه
 با توضیحات شفاهی95و شرح آزمون شهریور پاسخنامه
 با توضیحات شفاهی94و شرح آزمون بهمن پاسخنامه
 با توضیحات شفاهی94شرح آزمون مرداد و پاسخنامه
 با توضیحات شفاهی93آبان و شرح آزمون پاسخنامه
با توضیحات شفاهی93و شرح آزمون خرداد پاسخنامه
 با توضیحات شفاهی92و شرح آزمون آذر پاسخنامه

ره  
شما

4و 3و 2

معماري نظام مهندسی با تخفیف ویژهفیلم آمادگی آزمون طراحی پکیج 
هزار تومان148فقط 

هزار تومان328: (یک سري)نسخه تک کاربرهژهویمل جزوات + فیلم با احتساب تخفیفپکیج کا
هزار تومان488: سري)دو(کاربرهدونسخه 

برای خرید جزوات بھ آدرس www.kelidvajeh.ir مراجعھ نمایید



1397ویرایش شده و ویژه آزمون دوم –طراحی جهت آمادگی آزمون نظام مهندسی معماريراهنماي 
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1
1

:اولجزوه

معماريمهندسینظامراهنماي طراحی جهت آزمون 
1397سالدومدوره ویرایش شده و ویژه آزمون 

: خانه عمران اشراقشدهتهیه

مؤلف:
ی، انسیه قربان نژادجواد رحمان

www.shop-eng.ir

تلگرام:

@tarahinezam

Tell:09126418417

یا ایمیل 09126418417با شماره تلفن اريممعمهندسینظامات دریافت کل جزوو مهندسینظامره رایگان مشاو(جهت
Ur.j.rahmani@gmail.com دییفرماتماس حاصل(

برای خرید جزوات بھ آدرس www.kelidvajeh.ir مراجعھ نمایید
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معرفی آزمون طراحیبخش اول: 

ساختار 1391از سال تقریباًاست، شدهمیگذشته برگزار هايسالکه از مهندسینظامآزمون طراحی معماري 

تشابهات سؤاالتبه بعد حدوداً ساختار 1391از سال کهايگونهبهاست. 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 شدهمطرحدرجه، عناصر و جزئیات ساختمانی) 45دارشیببا نکات اجرایی (سقف 

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

ه در بت. الباشدمیطبقات، 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 

لکامطوربهدر آزمون طراحی هشت ساعت فرصت دارند تا شدهمطرحسؤاالتداوطلبین براي پاسخگویی به 

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

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

طراحی و ترسیم صورتبهالًمعموباشدمی. موضوع دوم آزمون که بخش اصلی آزمون باشدمیآزمون اینکامل 

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

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

.باشدمیمسکونی صورتبهپارکینگ، 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 طراحیتأثیرگذار: معیارهاي اولفصل

مه اشدبمینکته اینپاسخ آن هستند در جستجويهمواره داوطلبینمعموالًکه سؤاالتیتریناصلیکی از ی

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

. دباشمیپذیرکاناممسئله هايخواستهآزمون فقط با ترسیم حداکثري اینکه قبول شدن در پندارندمی

. براي کسب نمره حداکثري و قبولی در بخش باشدمیتفکر مردود و غیر صحیحی کامالًتفکر اینکهدرحالی

رعایت موارد زیر الزامی است:سؤالدر شدهمطرحترسیم و طراحی ساختمان 

صحیح و درستصورتبهآزمونموردنیازهاي پارکینگتأمین) 1

پله و آسانسورراهصحیح و مناسب) جانمایی2

سؤالمدنظرطراحی و تعیین صحیح کدهاي ارتفاعی ) 3

و ساختارهاي مربوط به آنايسازه) رعایت نکات 4

واحدهاي مسکونیویژهبهطبقات هايپالن) طراحی صحیح و مناسب 5

ساعت8محدود زمانمدتدر سؤالهايخواسته) ترسیم 6
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موفقیت در آزمون طراحیراهکارهاي :دومفصل

صحیحطوربهرا سؤالطراح مدنظرنکات کلیدي بایدمهندسینظامبراي موفقیت در آزمون طراحی معماري 

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

هايبخشآزمون به ایندر موردنظر. ضوابط و مقررات اشدبمیآزمون، شدهمشخصملی ساختمان و منابع 

ط توصیفی ابتدا ضواببایستمی. داوطلب باشدمیتقسیمقابلاي ضوابط توصیفی و ضوابط تحلیلی و محاسبه

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

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

، محاسبه ارتفاع ساختمان، طراحی و محاسبه دارشیبهايزمینمحاسبه کدهاي ارتفاعی در و سرگیري آن، 

.باشدمیو .... پلهراهسرگیري 

داده و از محاسبات ضوابط تحلیل انجامهاییتمرینوصیفی و تحلیلی باید داوطلبین پس از تسلط به ضوابط ت

د آزمون را یاد بگیرید تا بدانسؤاالتکافی را حل نمایند. سپس داوطلب باید نحوه پاسخگویی را به هايمثال

. نحوه برسدايمرحلهشروع و به چه ايمرحلهآزمون در اختیار وي قرار گرفت از چه سؤالازاینکهپسکه 

کامل آمده است.طوربهآزمون در پکیج فیلم سؤاالتپاسخگویی و تحلیل 

ب باید ، داوطلسؤاالتپس از تسلط به ضوابط و مقررات توصیفی و تحلیلی و یادگیري نحوه پاسخگویی به 

اده دحداکثري و بیشترین تعداد انجامصورتبهآزمایشی 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 وصورتبهسؤالآزمایشی استاندارد دارد که در دیگر جزوات نمونه هايآزمونو سؤاالتنیاز به نمونه 

است.شدهبیانکامل 
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تعاریفبخش دوم: 

فضاي اقامت

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

.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 

.باشدمییا مصنوعینور و تهویه طبیعیو داراي جداشدهسایر فضاها 

مسافرتی و گردشگريهايآژانس، دفاتر اداري کوچک، مقیاسکوچکمانند مغازه، فروشگاه 

فضاي جمعی

است.شدهگرفتهنفر و بیشتر در نظر 20زمانهمفضایی که براي استفاده جمعی و 

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

تقلآشپزخانه مس

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 

آشپزخانه باز

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

شکل آشپزخانه باز در دو حالت
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آشپزخانه دیواري

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

هاهقفستوسط درهاي تواندمیقرار نگرفته باشد و فقط ايقفسهبا فضاي مجاور هیچ عنصر ساختمانی یا 

انده شده و از فضاي اصلی مجزا شود.پوش

شکل آشپزخانه دیواري

فضاي آبدارخانه

ود و شتجهیزهانوشیدنیو و تهیه خوراك سردسازيآمادهفضایی مشابه آشپزخانه که تنها به امکانات و لوازم 

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

و پارکینگنقلیهفضاي توقفگاه وسایل 

داراي توقفهايمکانی که هایساختمانمسکونی یا هايساختمانمختص وسائل نقلیه ساکنان در هايتوقفگاه

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

گویند.توقفگاه عمومیمیسر است راهاآن

:شوندمیبنديتقسیمهمچنین توقفگاه خودرو به سه گروه زیر 
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محل توقف خودرو3تا 1توقفگاه کوچک: داراي .1

محل توقف خودرو25تا 4توقفگاه متوسط: داراي .2

محل توقف خودرو25توقفگاه بزرگ: داراي بیش از .3

فضاهاي باز

حیاط بیرونی

و قسمت اصلی نورگیري ساختمان گیردمیدر ضلع جنوبی ساختمان قرار معموالًحیاط اصلی ساختمان که 

است.

خلوتحیاط

مالی شهايزمیندر معموالًدیگر ساختمان (الیهمنتهیو در و اصلیاز حیاط بیرونی ترکوچکفضایی باز که 

.گیردمیو قسمت شمالی بنا) که در تمام یا بخشی از عرض بنا قرار 

حیاط داخلی

رار قمورداستفادهنور و هواي فضاي داخلی تأمینو براي شدهتعبیهزیربناي ساختمان درمیانفضایی باز که 

گیرد.

پاسیو

تهامتدادیافاضالع آن در تمام ارتفاع ساختمان طورمعمولبهو محصورشدههاییجدارهوسیلهبهفضائی باز که 

دارد.بر عهدهطبقات را نور و تهویه بخشی از ساختمان در تأمینو وظیفه 
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گودال باغچه

از تراز طبقه همکف قرار دارد وترپایینکف آن در سطحی معموالًکه 3گروه هايساختمانفضایی باز در 

دارد.بر عهدهنور و تهویه بخشی از ساختمان را تأمینوظیفه 

حیاط مرکزي

انی همان پالك از دو طرف یا بیشتر که توسط احجام ساختم3فضایی باز در طبقه همکف ساختمان گروه 

همان حیاط اصلی محسوب گردد.تواندمیمحصور گردیده و 

بازنیمهفضاهاي 

و حداقل از یک وجه با فضاي باز در ارتباط هستند.رادارندفضاهایی که امکان دسترسی از داخل ساختمان 

بازنیمهفضاهاي انواعشکل 
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بالکن

فضايوسیلهبهو زیر آن قرارگرفتهمستقیم در مجاورت هواي آزاد طوربهسطحی است که از دو یا سه طرف 

اشغال نگردیده است.ايبسته

عرضکمبالکن 

که تا کف امتداد دارد.ايپنجرهمتر و حداکثر با طولی برابر با اندازه 5/0بالکنی است با عرض کمتر از 

مهتابی (تراس)

ی از طبقه زیرین است.هایبخشي از ساختمان، که بام سطح روباز

ایوان

مستقیم در ارتباط است.طوربهبا هواي آزاد طرفازیکفضایی مسقف که 

گیرآفتابمحفظه 

.شودمیبا سطوح شفاف پوشیده بازنیمهفضایی 

امدادرسانیجایگاه 

قرار مورداستفادهاضطراري، در موارد از طریق فضاهاي بازامدادرسانیکمک و منظوربهفضا و سطوحی که 

.گیردمی
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طولیابعاد الزم براي پارکینگ-شکل

 باشد.متر می5حداقل عرض فضاي پشت خودروها براي خروج خودرو

 متر 50/4ها متر و در محل ستون5بزرگ و متوسط حداقل عرض گذر براي خودروها در توقفگاه

متر باشد.3، راهشیبعرضهمباید وآمدرفتباشد، در توقفگاه کوچک حداقل مسیر می

ارتفاع پارکینگ

متر در نظر 40/2هاي متوسط و بزرگ متر و در توقفگاه20/2هاي کوچک حداقل ارتفاع پارکینگ در توقفگاه

شود.گرفته می

پله اهرتواندمیراي فضاي پارکینگ متوسط و بزرگ باید دو راه خروج در نظر گرفته شود؛ که یکی همچنین ب

به فضاي باز برد.مترسانتی80در یا پله به عرض صورتبهتواندمیساختمان باشد و دیگري نیز 

بینیشپیو بزرگ متوسط هايتوقفگاهسرویس بهداشتی الزامی است و در بینیپیشعمومی هايتوقفگاهدر 

.باشدمیو انتظامی الزامی هشداردهندهکف شوي و عالئم 

برای خرید جزوات بھ آدرس www.kelidvajeh.ir مراجعھ نمایید



1397ویرایش شده و ویژه آزمون دوم –طراحی جهت آمادگی آزمون نظام مهندسی معماريراهنماي 

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

56
56

بینی دو واحد پارکینگ در پشت سر عدم ایجاد مزاحمت براي خودروهاي دیگر، پیششرطبهها، در پارکینگ

هم بالمانع است.

نحوه استقرار پارکینگ مزاحم-شکل

هايوقفگاهتسرویس بهداشتی در بینیپیش. الزامی استمتوسط و بزرگ هايتوقفگاهکفشور در بینیپیش

.الزامی استعمومی 

مشخصات رمپ: چهارمفصل 

مجاز است. در طول %16متر با حداکثر شیب 20مسقف با طول بیش از راهشیبعمومی، هايتوقفگاهدر 

خواهد ٪10شیب رمپ حداکثر در یک متر ابتدا و انتها مجاز است. ولی %17متر حداکثر شیب 20کمتر از 

بود.

ولی در یک متر ابتدا و انتها است. %15روباز در توقفگاه متوسط و بزرگ خصوصی راهشیبحداکثر شیب در 

خواهد بود.٪10شیب رمپ 

ولی در . باشدمی%17خصوصی ، متوسط و بزرگکوچکهايتوقفگاهمسقف در هايراهشیبحداکثر شیب در 

خواهد بود.٪10شیب رمپ نهمایک متر ابتدا و انتها
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خصوصی طبق شکلو بزرگمتوسطکوچک، روباز توقفگاه راهشیبطول رمپ در يمحاسبهبراي مثال براي 

.شودمیزیر عمل 

طول، عرض و شیب رمپ-شکل

کند.ارتفاعی است که رمپ در آن طول طی میhشکل ایندر 

درصد15محاسبات مشخصات رمپ روباز با شیب 

براي پیمودن اختالف ارتفاع مدنظر از فرمول زیر استفاده درصد 15با شیب موردنیازبراي تعیین طول رمپ 

شود:می

متر به رمپ طول = متر به ارتفاع اختالف + 0/1
0/15

آید:میبه دستدرصد ابتدا و انتها از فرمول زیر 10اختالف ارتفاع حاصل از طول رمپ مستقیم با دو ضمناً

= اختالف ارتفاع (به متر) طول رمپ (به متر) × 0/15 – 0/10
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درصد17محاسبات مشخصات رمپ مسقف با شیب 

درصد براي پیمودن اختالف ارتفاع مدنظر از فرمول زیر استفاده 17با شیب موردنیازبراي تعیین طول رمپ 

شود:می

متر به رمپ طول = متر به ارتفاع اختالف + 0/14
0/17

آید:میبه دستدرصد ابتدا و انتها از فرمول زیر 10اختالف ارتفاع حاصل از طول رمپ مستقیم با دو ضمناً

= اختالف ارتفاع (به متر) طول رمپ (به متر) × 0/17 – 0/14

سرگیري رمپ

عمومی و بزرگ و متوسط خصوصی حداقل ارتفاع آزاد در ورودي و خروجی خودرو هايتوقفگاهدر همچنین 

95/1ارتفاع اینو در توقفگاه خصوصی کوچک در صورت وجود ورودي مجزاي اشخاص حداقل باشدمی10/2

است.

میزان درصد، به 15با شیب رمپ متر) 40/2متوسط و بزرگ (با ارتفاع مفید هايپارکینگطول سرگیري در 

.باشدمیمتر 33/2

میزان درصد، به 17با شیب رمپ متر) 40/2متوسط و بزرگ (با ارتفاع مفید هايپارکینگطول سرگیري در 

.باشدمیر تم18/2

متر 2میزان درصد، به 15با شیب رمپ متر) 20/2(با ارتفاع مفید کوچک هايپارکینگطول سرگیري در 

.باشدمی
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88/1میزان درصد، به 17با شیب رمپ متر) 20/2(با ارتفاع مفید کوچکهاينگپارکیطول سرگیري در 

.باشدمیر تم

عمومی و متوسط و بزرگ خصوصی (شکل سمت راست) و توقفگاه خصوصی در پارکینگاندازه سرگیري رمپ-شکل

درصد15با شیب رمپ شکل سمت چپ)کوچک (

اگر بخواهیم رمپ را داخل درصد، 15با شیب هاي عمومی و متوسط و بزرگ خصوصی در پارکینگبنابراین

عدد در توقفگاه اینمتر داخل ببریم.33/2به مقدار توانیمباشد میسرپوشیدهطوري که روي رمپ بنا ببریم،

سقف داشته باشد.تواندمیمتر از رمپ 2توقفگاه این. یعنی در باشدمیمتر 2خصوصی کوچک 

باشد:پذیر میاگر بخواهیم در مسیر رمپ گردش ایجاد کنیم به دو صورت امکان

متر5در 5مربع صورتبه) محل گردش 1
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متر5در 5مربع صورتبهرمپ گردشی -شکل

در رمپ پارکینگ کوچکمتر50/6رمپ با شعاع گردش صورتبه) محل گردش 2
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در رمپ پارکینگ کوچکربع دایرهصورتبهرمپ گردشی -شکل

.باشدمیمتر 21/10نوع رمپ اینطول قسمت ربع دایره رمپ در 

متوسطدر رمپ پارکینگ متر75/6رمپ با شعاع گردش صورتبه) محل گردش 3
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.باشدمیمتر 60/10نوع رمپ اینطول قسمت ربع دایره رمپ در 
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و آسانسورپلهراه: پنجمفصل 

پلهراه

مان توان در ساختهاي با ابعاد مختلفی را میباشد. پلهپله و آسانسور میدر طراحی، بحث راهیکی از مباحث مهم

متر سانتی64تا 63با توجه به اینکه مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفاع پله بین استفاده کرد. در جدول زیر

آمده است.قرار بگیردمورداستفادهتواندمیهاي مختلفی که حالتباید باشد؛

هاي ساختمان مسکونیمشخصات پله-جدول

تعداد کلارتفاععمق کف پلهعرضردیف

1120281818
2120285/1718
3120291719
4120295/1718
5120301719
6120305/1620

متر، اندازه سانتی120داراي عرض در ساختمانمورداستفادهترین پله توان بیان کرد که راحتمیدرمجموع

پلهراههاي موجود در فضاي خواهد بود. تعداد کل پلهمترسانتی17متر و ارتفاع آن سانتی30عمق کف پله 

متر سانتی306صورت 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 مسکونینمایش راهنحوه -شکل

پله رعایت گردد:نکات زیر باید در راه

باشد.دو بازو میصورتبهحتماً مورداستفادهپله راه

 (مفید) باشد.می80/4× 40/2پلهراهاندازه مفید داخلی

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

باشد.آن در بازوي دیگر میعدد9آن در یک بازو و عدد9تا خواهد بود، که 18د پله تعدا

است متر سانتی90هاراهشیبو هاپلهدارشیباندازهايدستو ارتفاع باشداندازدستپله حتماً داراي راه

باشد.اندازدستداراي بهتر استمتري نیزسانتی40و 60که در ارتفاع 

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

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

باشد.متر میسانتی110پله یک لنگه و به عرض درب باکس راه

باشد.متر میسانتی20پله ضخامت دیوار باکس راه

 باشد.متر میسانتی205پله راهسرگیرغیرارتفاع حداقل
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 متر؛ سانتی205حداقل سرگیري تأمینمتر جهت سانتی17حداقل تعداد پله در دو بازوي متوالی با ارتفاع

باشد.عدد می14

12اید بان جسمی حرکتینمعلولین و ناتوامورداستفادههايساختماندر اکثر تعداد پله بین دو پاگردحد

.باشدمیاقل عرض یا شعاع پاگرد مساوي عرض پله حدد.پله باش

 باشدمینپلهراهطبقه 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

ي پله تعبیه برق اضطرارنور طبیعی از سقف راهبر تأمیناري، عالوه پله با پنجره دیوراهعدم امکان نورگیري

پله الزامی است.نور مصنوعی راهتأمینبراي 

با ساختمانتعداد طبقات 

احتساب طبقه همکف
تعداد واحد

پله دودبند 

اول

پله دودبند 

دوم

تعبیه نور 

طبیعی

شبکه بارنده 

کامل

---واحد4تا طبقه4تا 1
--واحد4بیش از طبقه4تا 1

23(حداکثر طبقه6تا 4
--واحد4تا متر ارتفاع)

23(حداکثر طبقه6تا 4
-واحد4بیش از متر ارتفاع)

متر 23(حداکثر طبقه7
-واحد4تا ارتفاع)

-واحد4بیش از طبقه7

-واحد2تا بیشترطبقه و 8
-واحد2بیشتر از 
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منابع:
 ،دفتر تدوین و ترویج مقررات قفاظت ساختمانها در مقابل حری: حمبحث سوممقررات ملی ساختمان ،

.1395ملی ساختمان،

 ،دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی نلزامات عمومی ساختماچهارم: امبحثمقررات ملی ساختمان ،

.1396ساختمان،

 ،مقررات ملی، دفتر تدوین و ترویج آسانسورها و پلکان برقیپانزدهم: مبحثمقررات ملی ساختمان

.1392ساختمان،

 ،دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی بندي و تنظیم صداایق: عمبحث هجدهممقررات ملی ساختمان ،

.1396ساختمان،

 ،دفتر تدوین و ترویج مقررات جویی در مصرف انرژيرفه: صمبحث نوزدهممقررات ملی ساختمان ،

.1389ملی ساختمان،

 ،دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی الئم و تابلوها: عمبحث بیستممقررات ملی ساختمان ،

.1396ساختمان،

 ،دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی دافند غیر عامل: پمبحث بیست و یکممقررات ملی ساختمان ،

.1395ساختمان،

 مصوب شوراي عالی شهرسازي و معماريتوسعه و عمرانهايطرحمقررات شهرسازي و معماري و

ایران.

 بلند مسکونی، ژاله رفعتی و ایرج کالنتري، مرکز تحقیقات هايساختمانراهنماي طراحی معماري

.1391راه، مسکن و شهرسازي، 

حرکتی، انتشارات سازمان مدیریت –افراد معلول جسمی مقررات شهرسازي و معماري براي وضوابط

.1381، 246و برنامه ریزي کشور، نشریه شماره 
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