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مدارک مربيط به شناخت وضع ميجيد
دارد

توضیحات

ندارد

 صغاكم  2پالك از ُؼ ظؼف ةَ مّرت دیغُای گـحؼده ارائَ گؼدد.
سیمای ابنیه و

1

 در مّرجیکَ پالك ُای ىساور ةنّرت زىیً ظانی ىیتاقٍغ  ،اونیً دو
كعػَ ةػغ و كتم از پالك کَ دارای ٌيای ؿاظحَ قغه ةاقٍغ ىالك غيم
كؼار ىی گیؼٌغ.

غکؾُا و ٌلكَُای ٌيایاٌگؼ وضع
ىّزّد از اةٍیَ و زغارهُای ىساور

جداره های
موجود مجاور

مصالح

پوشش گیاهی

2

کغُای ارجفاغی از ةازقُّا ،ورودی ُا و
كـيث ُای قاظل اةٍیَ ىساور

3

ٌيایف ظط آؿيان در وضع ىّزّد

4

ىنانش غانب ةَ کار رفحَ در ؿاظحياٌِای
ىساور ةَ جفکیک ةافث ،زٍؾ ،رٌگ

5

وضع ىّزّد پّقفُای گیاُی ،ةغٌَ-
ُای ؿتؽ در ؿایث پؼوژه و ىساورجِا

در مّرجیکَ ةَ ُؼ ٌضّ از پّقف ُای ؿتؽ و زػتَ ُای گم در ٌيای اةٍیَ
ىساور اؿحفاده قغه اؿث  ،در ٌلكَ ُای ىؼةّط ىكعل گؼدد.

مدارک مربيط به طرح پیشنىادی
دارد

1

طراحی

ندارد

رعایت

رعایت

شده

نشده

ٌلكَ کهی ٌيا ةغون راٌغوی ىنانش ةا کغُای ارجفاغی در ىلیاس 1/100

توضیحات
 ظعّط کهی کانتغی قاىم ظط آؿيان ،ظط
زىیً ،جؼاز پٍسؼهُاُ ،ؼگٌَّ پیف آىغگی و
فؼورفحگی جادیؼگػار ،ةؼاؿاس دو پالك ىساور و
ادنَ ظؼاح ىیةایـث ةؼرؿی گؼدد.
 اؿحفاده از فؼم ُای ٌاىحػارف و ٌاىاٌّس ٌظیؼ
کكحی ،ىسـيَ ،ىیّهُا و غیؼه در ظؼاصی ٌيا و
اصغاث ةٍاُا ىيٍّع ىیةاقغ.

2

 +0.2 در جساری

کغ کف (جػییً جؼاز پی ،فٌّغاؿیّن و کغ
ُيکف)

3

ٌيایف ظط آؿيان صامم از زاٌيایی
ظؼح پیكٍِادی

4

ٌلكَُای ىؼةّط ةَ جیپةٍغی ةازقُّا در
ىلیاس 1/20

 +1.20 در ىـکٌّی و ؿایؼ کارةؼیِا

 ارائَ ٌلكَُای ىؼةّط ةَ ىلاظع افلی و غيّدی
از ةازقُّا

1

مدارک مربيط به طرح پیشنىادی
دارد

ندارد

رعایت

رعایت

شده

نشده

توضیحات
 در ظؼاصی پٍسؼهُا ،جػتیَ ةازقّی ىٍاؿب ةا
كاةهیث دؿحؼؿی ةَ جياىی ٌلاط ٌيای پٍسؼه ةَ
ىٍظّر رفع آنّدگی انؽاىی ىیةاقغ.

5

ٌلكَُای ىؼةّط ةَ زؽئیات ازؼایی ؿازه
ٌيا در ىلیاس 1/20

6

ٌلكَُای ىؼةّط ةَ انضاكات ،فؼورفحگیُا
و پیفآىغگیُا و ؿایؼ ةعفُای ویژه
ٌيا

 نتَ پٍسؼهُا ،كؼٌیؽ و دیگؼ غٍامؼ ؿاظحياٌی،
ٌيیةایـث ةیف از  10ؿاٌحیيحؼ در ىػتؼ
غيّىی پیف آىغگی داقحَ ةاقغ.
ٌ ياُای زاٌتی جؼاؿِا و ةانکٍِا ارائَ گؼدد.
ُ ؼگٌَّ پیفآىغگی از ةغٌَ ؿاظحيانُا (ٌظیؼ
ةانکً ،جؼاس و  )...ىیةایـث در ىضغوده
ىانکیث ةاقغ.
 ةَ ىٍظّر جاىیً ىعهّةیث ةنؼی در ةافثُای
قِؼی ،اؿحفاده از زػتَ گم در نتَ ةانکًُا و
در ىساورت پٍسؼهُا ىكؼوط ةَ رغایث اجنال و
ایـحایی ىٍاؿب جّمیَ ىیگؼدد.
 انؽاىیـث فػانیثُایی چّن ظكک ٌيّدن
انتـَ در فضاُای ٌیيَ ةاز از ىٍظؼ غيّىی كاةم
رویث ٌتاقغ.انؽاىیـث در ؿاظث زاٌپٍاه جؼاس
ُا از ىنانش ةٍایی اؿحاٌغارد اؿحفاده قّد.
طراحی
7

ةؼش دیّار ( )wall sectionةَ ىلیاس
1/10

8

ٌلكَ ُای ىؼةّط ةَ ورودی و ؿؼدرب
ؿاظحيان در ىلیاس 1/100

9

ٌلكَ ُای کفـازی پیاده رو ىلاةم ىهک
در ىلیاس 1/50

10

ٌلكَ ُای ىؼةّط ةَ جاةهُّای ىػؼف
کارةؼی و ٌام ؿاظحيان

 ةؽرگٍيایی زؽئیات ویژه در ىلیاس 1/5
 در ظؼاصی ٌيا رغایث ضّاةط و ىتاصخ  18و 19
ىلؼرات ىهی انؽاىی اؿث.1
 در پالکِای زٍّةی اصغاث ؿؼ درب در  1/5ىحؼ
فضای غلبٌكیٍی ةَ قؼط غغم جػتیَ و
زاٌيایی غٍامؼ ةارةؼ و ىعم صؼکث اززيهَ پایَ
ُا و ؿحٌّکُا ةالىاٌع اؿث.
 در پالکِای قيانی اصغاث ؿؼ درب ةَ قؼط
ایساد اؿحضکام الزم و غغم اصغاث ُؼ گٌَّ ةٍای
انضاكی از زيهَ ٌگِتاٌی و  ...ةالىاٌع اؿث.

 کغ ُای ارجفاغی اةحغا و اٌحِای ىهک ،ورودی
ؿاظحيان و پیاده رو
 کفـازی (ٌّع ىنانش ،اةػاد ،رٌگ و ٌّع چیغىان)
 زاٌيایی ظعّط راٍُيای ٌاةیٍایان
 زاٌيایی ىتهيان قِؼی

ُ ؼ گٌَّ ٌّقحَ و ٌامٌّیـی در ؿعّح ٌيای
ظتلات ةاالی ُيکف ىيٍّع ىیةاقغ.
 انؽاىیـث پالك ؿاظحيانُا در ارجفاع 205
ؿاٌحیىحؼ از کف ىػتؼ ٌنب گؼدد.
 انؽاىیـث ُؼ گٌَّ جاةهّ اغو از جتهیغاجی یا ىػؼف
کارةؼی در ارجفاع صغاكم  250ؿاٌحیيحؼ از کف
ىػتؼ ٌنب گؼدد .صغاکذؼ ارجفاع ىساز ٌنب نتَ

2

مدارک مربيط به طرح پیشنىادی
دارد

ندارد

رعایت

رعایت

شده

نشده

توضیحات
فّكاٌی جاةهّ ُای دیّاری ىؼةّط ةَ کارةؼیِای
واكع در ظتلَ ُيکف و ٌیؽ جاةهُّای ظؼه و
ایـحاده ةا پایَ ٌگِغارٌغه آٌِا ،زیؼ ؿعش کف
پٍسؼه ظتلَ اول و صغاکذؼ  6ىحؼ از ىحّؿط کف
ىػتؼ اؿث .
ٌ نب جاةهُّا در ظتلات ةاالی ُيکف ىيٍّع
ىیةاقغ.
 جساوز جاةهّ ةَ غؼمَُای غيّىی ىيٍّع ىی
ةاقغ .جػتیَ ىکاٌی ةؼای ىػؼفی ىكاغم از ؿّی
ظؼاح در کارةؼی ُایی کَ ٌیاز ةَ ىػؼفی دارٌغ
انؽاىیـث.
 ازؼا و ٌنب جاةهّ ظارج از زایگاه پیفةیٍی قغه
درظؼاصی ٌيا ىيٍّع ىیةاقغ.
 زِث پیكگیؼی از اغحكاقات ةنؼی در ظؼاصی
ٌياُا (ةَ غیؼ از ةازقُّا و صفاظ ُای انضاكی
ىؼةّظَ) اؿحفاده صغاکذؼ از ؿَ ٌّع ىنانش ىساز
ىیةاقغ.

1

 رٌگ ؿعش غانب ٌيا ىیةایـث ىالیو ةاقغ و
اؿحفاده از رٌگ ُای ٌاىحػارف و جٍغٌ ،اىحٍاؿب
ةا پالك ُای ىساور و کارةؼی ؿاظحيان و اكهیو
ىٍعلَ ىيٍّع ىیةاقغ.

ٌلكَ کهی ٌيا ةا ىػؼفی ىنانش در ىلیاس
1/100
(ىنانش ةَکار رفحَ صغاكم ةنّرت
ٌّقحاری در ٌلكَ ٌيا ىػؼفی گؼدٌغ).

ُ يعّاٌی 2ةا ةٍاُای ىساور ةَ جفکیک زٍؾ،
ةافث ،انگّ ،رٌگ ىنانش و(....رزّع قّد ةَ
زغول راٍُيای ىنانش ارائَ قغه در اٌحِای
ىحً)
 در ٌياؿازی اؿحفاده از ىنانش اؿحاٌغارد ،ىلاوم و
ةا كاةهیث رفع آنّدگی انؽاىی ىیةاقغ.
ٌ ياؿازی زاٌتی در ٌياُای كاةم رویث
ؿاظحيانُا ،ةا ىنانش ىحٍاؿب ةا ٌيای امهی
ؿاظحيان و ٌيای ؿاظحيان ُای ىساور انؽاىی
ىیةاقغ.

مصالح

2

ىكعنات ىنانش ٌياُای امهی و زاٌتی
(در مّرت وزّد)

3

پیكٍِادات

 ةَ ىٍظّر ارجلاء کیفیث ةنؼی وؿیيای قِؼی ،
صغاكم ٌياؿازی ( ازؼای ٌيا ةا ؿیيان ؿفیغ )
ىحٍاؿب ةا ٌيای امهی ةؼای ةغٌَ ُای اٌحِایی
ؿاظحياٌِای قيانی در ٌظؼ گؼفحَ قّد.
 انؽاىی اؿث درز اٌلعاع ىحٍاؿب ةا ٌيای
ؿاظحيان پّقاٌغه قّد.
ٌ يای اةٍیَ ىی جّاٌغ از زٍؾ آزؼ ةٍغ کكی قغه ،ؿیيان ةَ مّرت آةـاب یا قـحَ ةا آةچکان
ىٍاؿب ،ؿٍگ و یا جؼکیتی از ایً ىنانش ةاقغ.
 ةَ ىٍظّر ٌگِغاری ةِحؼ و زیتایی ٌيا ،جّمیَ ىیگؼدد در ظتلَ ُيکف از ىنانش كاةم قـحكّ
اؿحفاده گؼدد.
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مدارک مربيط به طرح پیشنىادی
دارد

الحاقات
تاسیساتی و

1

تجهیزاتی

ندارد

رعایت

رعایت

شده

نشده

توضیحات
 ظؼاصی و ازؼای کهیَ جاؿیـات ةَ مّرت
ٌيایان در ٌيای امهی و زاٌتی در زغارهُای
قِؼی ىيٍّع ىیةاقغ.

ٌلكَ ُای ىؼةّط ةَ انضاكات جاؿیـاجی و
جسِیؽاجی ةَ مّرت ٌيایان

 در مّرت اؿحفاده از پکیر در زتَِ ٌيایان
ؿاظحيان ،جّمیَ ىیكّد کَ اجاكک ىعنّص ةا
رغایث انؽاىات فٍی و ةنؼی ىؼةّظَ در ٌظؼ
گؼفحَ قّد.
 در مّرت اؿحفاده از ؿلف ُای ظاص (از زيهَ
ؿلف ُای قیتغار) در ىٍاظق ىساز ،ارائَ ٌلكَ
ُای ةام انؽاىی اؿث.
 در ىٍاظلی کَ اؿحفاده از ؿلف قیتغار انؽاىی
ىیةاقغ ،ىیةایـث ؿعش ماف الزم زِث ٌنب
جسِیؽات جأؿیـاجی ةنّرجی نضاظ گؼدد کَ از
ىػاةؼ اظؼاف دیغه ٌكّد و ظههی در رویث ةام
ةنّرت قیتغار وارد ٌكّد.
 جٍاؿب ىیان رٌگ ةام ةا ىنانش اؿحفاده قغه
ضؼوری ةّده و جؼزیساً رٌگ اظؼایی پیكٍِاد
ىیگؼدد.

1

 انؽاىی اؿث در پّش دیّار زاٌپٍاه ةام از ىنانش
ىٍاؿب ُيچّن فالقیٍگ فهؽی ،ةحٍی و  ...ةا
جاىیً آةچکان و ةا قیب ىٍاؿب و صحیاالىکان
ةَ مّرت ىيحغ و ةَ ٌضّی ظؼاصی گؼدد کَ از
نغؽش آب ةؼ روی ٌيا و ایساد نکَ و آنّدگی
زهّگیؼی قّد.

ٌلكَ زؽییات ازؼایی ةام

بام ها

 ازؽای جػتیَ قغه در ةام (وٌثُا ،دودکفُا و
ٌ )...تایغ از پیادهروی ؿيث ىلاةم كاةم رویث
ةاقغ.
 اؿحفاده از پّقف ُای گیاُی در ؿعش ةام (ةام
ؿتؽ) ؿاظحيان ةا رغایث ضّاةط و اؿحاٌغاردُای
فٍی جّمیَ ىیگؼدد.

2

 اظحالف ارجفاع ٌيا از ٌيای ُيسّار (در جؼاکو
ُای یکـان ةا ظتلات داةث جػؼیف قغه) ٌتایغ از
 120ؿاٌحیيحؼ جساوز کٍغ .در ىػاةؼ قیتغار ةا
قیب ةاالی  2درمغ ةَ قؼط جتػیث از قیب
ىػتؼ ةالىاٌع اؿث.

کغ جؼاز ٌِایی ( ارجفاع ٌيا)

 صغاکذؼ ارجفاع ظتلات ىـکٌّی  ،در ىسيّغَ
ُای آپارجياٌی (کف جا کف) 3/24ؿاٌحی ىحؼ ىی
ةاقغ.



در صؼائو آدار جاریعی -فؼٍُگی ةَ ىٍظّر صفغ ُّیث ،اؿحفاده از ىنانش ُيگّن انؽاىی ةّده و ظؼح ٌيای ؿاظحيان ُا ىی ةایـث ةَ جاییغ کيیحَ
ارجلای کیفی ؿیيا و ىٍظؼ اؿحان انتؼز ةؼؿغ.
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اؿحفاده از ٌياُای پؼدهای (قیكَ ای ،آنّىیٍیّىی ،کاىپّزیث ،قیكَ ُای زیّه ای و  )...در زغارهُای ةیؼوٌی و كاةم ىكااُغه از غؼماَ غياّىی
ضيً رغایث ىتضخ  4ىلؼرات ىهی ؿاظحيان ،ةؼای کهیَ ةٍاُای دونحی و غيّىی ىيٍّع اؿث.



چٍاٌچَ ةٍا ٌّرپؼدازی ویژه ای دارد ارائَ ٌلكَُای دیغ در قب انؽاىیـث.



چٍاٌچَ در ٌيای ؿاظحيان از جکٍّنّژی ُای ٌّیً و ىنانش زغیغ ةا ظنّمیات ویژه اؿحفاده قغهاؿث ،ارائَ ىغارك ىؼةّط ةَ اؿحاٌغارد ةاّدن آن
ُا جّؿط ىؼازع ذینالح ُيچّن اداره اؿحاٌغارد و ىؼکؽ جضلیلات ؿاظحيان و ىـکً انؽاىیـث.



مغور گّاُی غغم ظالف و پایاٌکار ىٍّط ةَ جعتیق ةٍای اصغادی ةا ٌيای ىنّب ظّاُغ ةّد.



ارائَ ىغارك ىّرد ٌیاز  ،ىعاةق ةا نیـث ىؼةّظَ و ةَ جػغاد ىكعل قغه زِث جنّیب ٌيا انؽاىی اؿث.



زِث جّزیَ و ارائَ ظؼح ،صضّر ظؼاح یا ىانک و یا ٌيایٍغه ظؼاح ٌيای پالك در زهـَ کارقٍاؿی ةالىاٌع ىیةاقغ.

 -1در مّرت نؽوم دفحؼچَ ىضاؿتات ىتضخ  19ىی ةایـث ارائَ گؼدد.
 -2زغول راٍُيای ىنانش ةَ جفکیک رٌگ و زٍؾ:

جنس مصالح

رنگ مصالح
رٌگ غانب و زىیٍَ

رٌگ ىکيم

ىنانش غانب

ورق کاىپّزیث
آنّىیٍیّم

چّب

ىنانش جؼکیتی

قیكَ

ؿفیغ،کؼم
كِّهای روقً

كِّه ای جیؼه،
اظؼایی ،آةی فیؼوزه-
ای و کتانث

ؿٍگ و آزؼ

صغاکذؼ%10

چّب جؼىّ
ىضغودیث ٌغارد.

در زِث ؿتک
ؿازی و پایغاری
ىضغودیث ٌغارد.

ةنّرت ٌيای پؼده
ای در کارةؼیِای
ىـکٌّی ىيٍّع
اؿث.



ةاجّزَ ةَ انؽاىات ةهٍغ ىؼجتَؿازی و قؼایط اكهیيی و ىضیعی ،اؿحفاده از ىنانش ٌّیً ضيً ارائَ ىتاٌی ٌظؼی و جضّیم فایهِای ازؼایی كاةم ظؼح
ىیةاقغ.
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