
  1396ویرایش شده و ویژه آزمون شهریور  –  ی آزمون نظام مهندسی معماريراهنماي طراحی جهت آمادگ

11

 جزوه:

راهنماي طراحی جهت آزمون نظام مهندسی 

معماري ویرایش شده و ویژه آزمون شهریور 1396  

  مؤلف:

ی، انسیه قربان نژادجواد رحمان



  1396ویرایش شده و ویژه آزمون شهریور  –  ی آزمون نظام مهندسی معماريراهنماي طراحی جهت آمادگ

22

فهرست

6  .........................................  آزمون سؤال به ییپاسخگو و یطراح شروع نحوه: اول بخش

7  ......................................................................................................  ازین مورد يها نگیپارک نیتأم :اول فصل

8  .........................................................................................................  آسانسور و پله راه ییجانما :دوم فصل

9  ...........................................................................................................  طبقات يها پالن یطراح :سوم فصل

12  ...............................................................................  ساختمان یکل الزامات: دوم بخش

12  .................................................................................................................  ساختمان يبند گروه :اول فصل

13  ................................................................................................................  ساختمان مجاز ارتفاع :دوم فصل

13  ...............................................................................................................  ادهیپ عبور يبراههایش :سوم فصل

16  ............................................................................................................................  انقطاع درز :چهارم فصل

19  ..........................................................................................................  ساختمان سواره يورود :پنجم فصل

20  ...............................................................................................  راهرو و ساختمان ادهیپ يورود :ششم فصل

21  ...........................................................................................................  بداریش نیزم در يورود :هفتم فصل

21  ...............................................................................................................................  اول نوع بداریش نیزم

22  ..............................................................................................................................  دوم نوع بداریش نیزم

 24  .....................................................................................................................................  نظر مورد محل یارتفاع کد افتنی نحوه

 24  ..........................................................................................................................................  :بداریش نیزم در يورود درب مثال

25  ....................................................................................................  فضاها ارتفاع و فضاها انواع :هشتم فصل

25  ..........................................................................................................................................  اشتغال يفضا

26  ...........................................................................................................................................  اقامت يفضا

26  ..........................................................................................................................................  یجمع يفضا

26  .......................................................................................................  ساختمان اطیح به یدسترس :نهم فصل

27  ...................................................................................................................  یامدادرسان گاهیجا :دهم فصل

28  ...................................................................................................................  يا سازه مباحث :ازدهمی فصل

29  ......  ساتیتأس اتاق و يانبار و نگیپارک ییجانما و یطراح ضوابط و اصول: سوم بخش



  1396ویرایش شده و ویژه آزمون شهریور  –  ی آزمون نظام مهندسی معماريراهنماي طراحی جهت آمادگ

33

29  ........................................................................................................  خودرو توقفگاه و نگیپارک :اول فصل

29  ..........................................................................................................................................  نگیپارک ابعاد

31  ........................................................................................................................................  نگیپارک ارتفاع

31  ........................................................................................................................رمپ مشخصات :دوم فصل

35  .....................................................................................................................آسانسور و پله راه :سوم فصل

35  ....................................................................................................................................................  پله راه

37  .................................................................................................................................................  آسانسور

38  ........................................................................................................................  آسانسور و پله راه بیترک

39  ................................................................  ساتیتأس اتاق و يانبار استخر، يفضا ،يداریسرا :چهارم فصل

41  ......................................................  یمسکون واحد طبقه یطراح و اصول: چهارم بخش

41  ..................................................................................................................يرینورگ و ییروشنا :اول فصل

42  .............................................................................................................................................باز يفضاها

42  ....................................................................................................................  یداخل يها اطیح و وهایپاس

44  ...........................................................................................................................................  خلوت اطیح

45  ....................................................................  ساختمان یآمدگ شیپ الزامات و باز مهین يفضاها :دوم فصل

46  .....................................................................................................................................  باز مهین يفضاها

46  .......................................................................................................................................................  وانیا

47  ............................................................................  یسکونم يواحدها یداخل يفضاها الزامات :سوم فصل

47  ................................................................................................................................................  آشپزخانه

48  ........................................................................................................................  حمام و یبهداشت سیسرو

48  .............................................................................................................................  خواب اتاق و ییرایپذ

49  .....................................................................................................................................................  راهرو

49  ..................................................................................................................................................  کفشکن

49  ......................................................................................................................................................  داکت

50  ..................................................................................................  بداریش سقف یطراح نکات :چهارم فصل

51  ........................................  آزمون در تیرعا جهت یمیترس نکات و موارد: پنجم بخش

51  ......................................................................................................................................  ها پالن :اول فصل

51  .............................................................................................................................  یارتفاع کد شینما) 1



  1396ویرایش شده و ویژه آزمون شهریور  –  ی آزمون نظام مهندسی معماريراهنماي طراحی جهت آمادگ

44

51  ......................................................................................................................................  يگذار اندازه) 2

53  .........................................................................................................................................  انقطاع درز) 3

54  ................................................................................................................................................مبلمان) 4

54  ...........................................................................................................................يگذار ستون شینما) 5

54  .................................................................................................................................  خطوط ضخامت) 6

54  ..........................................................................................................................  يگذار اندازه خطوط) 7

55  ..............................................................................................................................پنجره و در شینما) 8

55  ....................................................................................................................آسانسور و پله راه شینما) 9

56  .............................................................................................................................  برش خط عالمت) 10

56  .............................................................................................................................................  هاشور) 11

56  .............................................................................................................................  مقطع و برش :دوم فصل

56  ..................................................................................................................................  یارتفاع يکدها) 1

57  ......................................................................................................................................  يگذار اندازه) 2

57  .........................................................................................................................................  يبند آکس) 3

58  ...............................................................................................................................  آسانسور و پله راه) 4

58  .............................................................................................................................................  بازشوها) 5

59  .........................................................................................................................................  انقطاع درز) 6

59  ............................................................................................................................................نما :سوم فصل

59  .........................................................................................................................................  يبند آکس) 1

59  ................................................................................................................................  طبقات نیچ خط) 2

60  ........................................................................................................................................  یارتفاع کد) 3

60  ..............................................................................................................................  نیرزمیز نیچ خط) 4

60  .........................................................................................................................................  انقطاع درز) 5

61  ...............................................................................................................................................  مصالح) 6

61  ............................................................................................................................................  ها پنجره) 7

61  ............................................................................................................................پالن تیسا :چهارم فصل

62  .................................................................................................................................................  اجزاء) 1

62  .........................................................................................................................................  انقطاع درز) 2

62  ..................................................................................................................................................  رمپ) 3

63  .................................................................................................................................................  ویپاس) 4

63  ...........................................................................................................................  يهمجوار و يورود) 5



  1396ویرایش شده و ویژه آزمون شهریور  –  ی آزمون نظام مهندسی معماريراهنماي طراحی جهت آمادگ

55

64  .................................................................................................................  یارتفاع کد و يگذار اندازه) 6

64  ......................................................................................................................  يبند بیش پالن :پنجم فصل

64  .................................................................................................................................................  اجزاء) 1

65  ...........................................................................................................................  ها ستون يبند آکس) 2

65  ........................................................................................................................................  یارتفاع کد) 3

65  .........................................................................................................................................  يبند بیش) 4

67  ..................................................................................  یطراح ستیل چک: ششم بخش

68  ..................................................................................  یمیترس ستیل چک: هفتم بخش

70  ..........................................................................................................................  :منابع



  1396ویرایش شده و ویژه آزمون شهریور  –  ی آزمون نظام مهندسی معماريراهنماي طراحی جهت آمادگ

 انسیه قربان نژاد -جواد رحمانی                                 Ur.j.rahmani@gmail.com-خانه عمران اشراق 
1313

 فصل دوم: ارتفاع مجاز ساختمان

پارکینگ و یا واحد مسکونی قرار گیرد حداکثر ارتفاع مجاز هنگامی که در طبقه همکف ساختمان، فضاي 

ساختمان مطابق جدول زیر خواهد بود. اما هنگامی که کاربري غیر از پارکینگ و واحد مسکونی (مانند 

 تجاري، اداري و ...) در طبقه همکف قرار گیرد؛ حداکثر ارتفاع ساختمان شامل جدول زیر نخواهد بود.

(متر) ها ساختمان مجاز ارتفاع حداکثر  -1جدول 

  تعداد طبقات  گروه بندي ساختمان
داراي زیرزمین نورگیر 

  از نما

بدون زیرزمین نورگیر 

  از نما

 3و  2و  1گروه 
  10/4  30/5  یک طبقه

  30/7  50/8  دو طبقه

 5و  4گروه 
  50/10  70/11  سه طبقه

  70/13  90/14  چهار طبقه

  23  پنج تا هفت طبقه  7و  6گروه 

  بدون محدودیت  بیش از هفت طبقه  8گروه 

مبناي محاسبه ارتفاع ساختمان، فاصله قائم تراز متوسط کف معبر محاور تا متوسط ارتفاع بام شیبدار و یا 

  هاي شیبدار می باشد.باالترین نقطه جان پناه در بام

 1ترس هستند، ساخت ساختمان حداکثر در گروه هاي پیاده قابل دسدر زمین هایی که فقط توسط راهنکته: 

(یک و دو طبقه) مجاز است. 3و  2و 

 هاي عبور پیادهراهفصل سوم: شیب

گیرند باید هاي پیاده) که در مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهاي تصرف قرار میهاي (رمپراهشیب

  درصد باشند. 8داراي شیبی برابر یا کمتر از 

، ها براي افراد معلول الزامی نباشدهاي عبور پیاده در صورتی که قابل دسترس بودن آنراهشیب بقیه شیب

  درصد بیشتر باشد. 5/12نباید از 

متر یک پاگرد  9، باید پس از متر باشد 9باشد. اگر طول شیبراه بیش از متر می 9حداکثر طول مسیر شیبراه 

  به اندازه عرض رمپ در نظر گرفه شود.
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هاي واقع در مسیر دسترس و خروج اصلی باید برابر با پهناي الزامی راهروهاي اصلی در  راهعرض شیب

  همان تصرف باشد.

- متر می 90/0که قابل دسترس بودن براي افراد معلول الزامی نباشد، حداقل  ها در صورتیراهعرض شیب

باشد.

اي بیش از چهار واحد مسکونی مسکونی که دار هايساختمانمجتمع مسکونی به ( هاي مسکونیدر مجتمع

درصد واحدهاي  5حداقل ) شوددر یک طبقه و یا بیش از هشت واحد در چند طبقه باشند اطالق می

هاي مسکونی ساخته مسکونی باید قابل استفاده براي افراد معلول طراحی شده باشد. همچنین در مجتمع

دارند، حداقل یک واحد قابل دسترس براي افراد واحد مسکونی  20شده با اعتبارات کامل دولتی که کمتر از 

  معلول باشد.

 ضوابط زیر در صورت حائز شدن شرایط بیان شده، در طراحی داخل واحدهاي مسکونی باید لحاظ گردد:

  متر باشد.سانتی 100حداقل عرض بازشوي ساختمان

  متر باشدسانتی 140حداقل عرض راهرو.

 متر باشد.سانتی 80بور صندلی چرخدار حداقل عرض مفید هر لنگه در براي ع  

  متر و چنانچه سانتی 200حداقل فاصله بین دو در متوالی چنانچه هر دو در، در یک جهت باز شوند

 .متر باشدسانتی 280هر دو به داخل باز شوند، 

 باشد.متر سانتی 2المقدور بدون آستانه باشند. در صورت اجبار حداکثر ارتفاع آستانه درها باید حتی

اگر در صورت مسئله عنوان شود که دسترس معلول به ساختمان رعایت گردد؛ منظور فقط دسترسی معلول 

هاي بعدي مطرح شده باشد و نیازي به رعایت ضوابط داخلی فضاها که در بخشپله میبه آسانسور و راه

  باشد.است نمی

 یقاًدقشد، بشود و یا در صورت مسئله  که در باال ذکر هاي مسکونیمجتمعاگر مسئله شامل حالت ولی 

عنوان شود که یکی از واحدهاي مسکونی براي معلول مناسب سازي شود باید در آن واحد مسکونی تمامی 

ضوابط و مقررات مربوط به معلولین از جمله ابعاد پارکینگ، ابعاد داخلی فضاها (پذیرایی، آشپزخانه، 

رعایت گردد. الزاماًهاي بعدي مطرح شده در بخش سرویس بهداشتی، حمام و راهرو و ...) که

ها باید دسترسی معلول به ساختمان رعایت شود. براي رعایت دسترسی معلول به ساختمان، در ساختمان

ورودي ساختمان باید طوري گردد که معلول به تنهایی و بدون هیچ مزاحمتی به آسانسور دسترسی پیدا 

  دارد: استفاده از سطح شیبدار، استفاده از جک معلول. بکند. براي این امر دو روش وجود
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پذیر در مواقعی که این امر امکان همیشه در طراحی بهتر است از روش سطح شیبدار استفاده کرد، مگر

  نباشد. در استفاده از سطح شیبدار باید موارد زیر را رعایت نمود:

  متر باشد.سانتی 120حداقل عرض سطح شیبدار

 متر باشد.سانتی 120درصد با عرض حداقل  8متر طول، حداکثر شیب  3یبدار تا براي سطوح ش

  5 ،متر) به ازاي هر متر افزایش طول 9در سطوح شیبدار بیش از سه متر طول (تا حد مجاز 

درصد از شیب آن کاسته شود. 5/0متر به عرض مفید آن اضافه و سانتی

  باید یک پاگرد تعبیه کرده و سپس دوباره ، ردیدمتر گ 9در صورتی که طول سطح شیبدار بیش از

سطح شیبدار را ادامه بدهیم.

 متر الزامی  9متر با در نظر گرفتن حداکثر طول افقی سانتی 150بینی یک پاگرد به عمق حداقل پیش

است.

  متر باشد.سانتی 150×150حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار باید

  185متر را طی کند و طول افقی آن بیش از سانتی 25بیش از در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی 

  متر باشد، نصب میله دستگرد در طرفین آن الزامی است.سانتی

  60متر و براي کودکان سانتی 85ارتفاع میله دستگرد از کف سطح شیبدار یا پله، براي بزرگساالن 

متر باشد.سانتی

ر معلولپالن و برش سطح شیبدار جهت عبو -10 شکل

 دهد:کند را نشان میدر جدول زیر عرض، شیب و ارتفاعی که سطح شیبدار طی می

مشخصات سطح شیبدار جهت عبور معلول -2 جدول

شیب سطح   طول سطح شیبدار(متر)

  شیبدار(درصد)

عرض سطح شیبدار 

  متر)(سانتی

اختالف ارتفاع حاصل 

  متر)(سانتی

  24الی  0  120  8  3الی  0

 30الی  22  125  5/7  4الی  3

 35الی  28  130  7  5الی  4

 39الی  33  135  5/6  6الی  5

 42الی  36  140  6  7الی  6
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  ورودي در زمین شیبدار: هفتمفصل 

  هاي شیبدار نکاتی است که در آزمون باید مورد توجه قرار گیرد.در زمین

  زمین شیبدار نوع اول

آزمون خرداد ماه  ورودي سواره و پیاده از سطح صاف و بدون شیبدار باشد.ها، زمینی است که این نوع زمین

  در شکل زیر موقعیت زمین مشخص شده است: به این شکل مطرح شده بود. 1393

 
  زمین شیبدار نوع اول -12شکل 

در این زمین بهتر است ورودي را قسمت صاف زمین که ضلع جنوبی است قرار گیرد، زیرا هم نیازي به 

مپ با طول کمتري ر ،یافتن کد دقیق محل ورودي نباشد و همچنین در صورت تأمین پارکینگ در زیرزمین

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

+ برود ولی اگر ورودي را از ضلع 00/0تر از تراز پایین 70/2در نظر گرفته شود، طول رمپ باید به اندازه 

+ برود؛ که 00/0تر از تراز پایین 70/1ید به اندازه در نظر گرفته شود، طول رمپ با -00/1جنوبی و کد 

از حالت اول خواهد شد که در جانمایی و تأمین پارکینگ  ترکوتاهطول رمپ در حالت دوم به مراتب  مسلماً

  بسیار موثر خواهد بود.
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  زمین شیبدار نوع دوم

به این  1393د. آزمون آبان ماه ها، زمینی است که ورودي سواره یا پیاده از سطح شیبدار باشاین نوع زمین

  شکل مطرح شده بود. در شکل زیر موقعیت زمین مشخص شده است:

 بدار نوع دومیزمین ش - 13شکل 

ترین و ها، جانمایی پارکینگ در طبقه زیرزمین باشد؛ بهتر است ورودي سواره رو در پاییناگر در این زمین

در جایی که با در شکل  لت در قسمت جنوب غربی زمین وقسمت زمین باشد که در این حا ینترارتفاعکم 

تر ضلع غربی و پس از محل درز گیرد. که براي این امر بهتر است در پایینباال مشخص شده است، قرار می

باشد  -60/2براي مثال اگر کد زیرزمین جهت پارکینگ  انقطاع و ستون ساختمان مطابق شکل زیر قرار گیرد.

+ 00/0تر از تراز پایین 60/2+ در نظر گرفته شود، طول رمپ باید به اندازه 00/0ر کد و ورودي را از کنا

برود ولی اگر ورودي را از ضلع جنوب غربی در نظر گرفته شود؛ باید کد دقیق محل ورودي را بدست آورد 

  تا مقدار دقیق اختالف ارتفاع مشخص شود تا بتوان طول رمپ را بدست آورد.
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 : جایگاه امدادرسانیدهمفصل 

فضاها و سطوحی که به منظور کمک و امدادرسانی در موارد اضطراري در فضاهاي باز در نظ گرفته شده و 

  نامند.گیرد را جایگاه امدادرسانی میمورد استفاده قرار می

متر ارتفاع) باید داراي حداقل  23هاي یک طبقه تا (ساختمان 7تا  1هاي ساختمان رف در گروهتص هر واحد

متر) و مشرف بر  3/1متر و ارتفاع  9/0یک بازشوي مجزا و مستقل امداد رسانی در نما (حداقل عرض 

  جایگاه امدادرسانی باشند.

دار ارتفاع) اگر طبقه آخر داراي سقف شیب متر 23هاي سه طبقه تا (ساختمان 7تا  4هاي گرو در ساختمان

دار، که حول یکی از در سقف شیب باشد، احداث یک مهتابی یا بالکن حاوي بازشوي امداد رسانی

  متر ارتفاع باشد، الزامی است. 3/1متر عرض و  9/0محورهاي عمودي آن باز شود و داراي حداقل 

متر ارتفاع) باید سطحی آزاد در  23هاي سه طبقه تا مان(ساخت 7تا  4هاي گروه براي هر تصرف در ساختمان

  فضاي باز ساختمان بعنوان جایگاه امداد رسانی در نظر گرفته شود.

مجزاو  و ردیفی و متصل هاي سه و چهار طبقهساختمان( 5و  4هاي گروه جایگاه امداد رسانی در ساختمان

  شد.) باید دسترسی سواره اصلی شهر دسترسی داشته بامنفصل

هاي بیش از چهار طبقه ردیفی و متصل و (ساختمان 7و  6هاي گروه جایگاه امداد رسانی در ساختمان

  متر ارتفاع) باید به مسیر سواره اصلی شهر دسترسی سواره داشته باشد. 23مجزاو منفصل تا 

 ابعاد جایگاه امدادرسانی

 عرض جایگاهحداقل   طول جایگاهحداقل   ساختمان

  متر 3  متر 5  )هاي سه و چهار طبقهساختمان( 5و  4گروه 

  متر 5/3  متر و حداکثر به طول ضلع بنا 5  ساختمان پنج طبقه

  متر 4  متر و حداکثر به طول ضلع بنا 5  ساختمان شش طبقه

  متر 5/4  متر و حداکثر به طول ضلع بنا 5  ساختمان هفت طبقه

هاي شمالی هرگاه جایگاه امداد رسانی در پالك )هاي سه و چهار طبقهساختمان( 4هاي گروه در ساختمان

در حیات خلوت باشد، این جایگاه باید بدون مانع و گذر از واحد مسکونی، توسط راهی (عبور افراد و 

  تجهیزات الزم) به حیاط اصلی متصل گردد.
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 مسکونی واحد بخش چهارم: اصول و طراحی طبقه

 ورگیريروشنایی و ن: اولفصل 

 رشود، به شرح زی تأمینها فضاهایی که در واحدهاي مسکونی باید به صورت طبیعی روشنایی و تهویه آن

  باشند:می

 ) کلیه فضاهاي اقامت6) اتاق غذاخوري 5) نشیمن 4) آشپزخانه خشک یا تمیز 3) اتاق خواب 2) پذیرایی 1

از به روشنایی طبیعی ندارند. در طراحی نور نی 1فضاهایی مثل سرویس بهداشتی، حمام و انبار و راه پله

  شود.می تأمینطبیعی بصورت ارتباط مستقیم با فضاي باز مثل معابر عمومی یا حیاط اصلی 

با نور جنوب، سپس نور شمال، و بعد نور شرق و  ترتیب بهدانیم از لحاظ نورگیري اولویت که می طورهمان

یت بندي کنیم؛ به وباشند را اولنور می تأمینضاهایی که الزام به باشد. اگر بخواهیم فغرب می نور نهایتاً

  باشد.آشپزخانه می-5اتاق غذاخوري  - 4نشیمن  -3اتاق خواب  - 2پذیرایی -1صورت 

باشد. در صورتی که در متر می 7حداکثر عمق نورگیري از بر خارجی بنا تا انتهاي فضاي مورد نظر حداکثر 

متر از بر خارجی بنا محاسبه گردیده و تراس هیچ  7شته باشد، باز هم مقدار بر خارجی بنا تراس وجود دا

متر مربع مساحت دارند، نورگیري آشپزخانه  75در واحدهایی که کمتر از  نقشی در افزایش این مقدار ندارد.

  متر باشد. 7 توان از پذیرایی تامین نمود، به شرط اینکه از بر خارجی پذیرایی تا انتهاي آشپزخانهباز را می

ضمنا در صورت قرارگیري فضاي اقامت در زیرزمین حداقل ارتفاع پنجره جهت بهره گیري فضا از نور 

  باشد.متر می 9/0طبیعی 

متر باشد؛ براي تأمین  9/0که متوسط تراز سقف زیرزمین نسبت به حیاط یا معبر کمتر از در صورتی

متر باشد و  5/1کورانگلز) به شرط اینکه حداقل عرض آن توان از  مجراي خارجی نور و هوا (نورگیري می

باشد. همچنین سطح فوقانی مجراي خارجی نور و هوا باید همسطح با زمین  9/0و حداقل ارتفاع پنجره 

  باشد و توسط شبکه فلزي مستحکم پوشیده و محافظت شود.




