
 

 

 

 

 ای از ضوابط و مقررات پاره

 شهرسازی و معماری شهرداری تهران

 

 
 

 هاي هرميضوابط ساختمان 

 ضوابط برج باغ 

  طبقه 5هاي مسكووي تا ساختمانضوابط 

  011ضوابط كميسيون ماده 

  طبقه؛ برج باغ و هرمي( 5) تا شهر تهران  مسكوويهاي وقشه ساختمانومووه 

 

 
 

 

 تألیف و گردآوری

 روزبه احمدی نژاد
 

  /طحانانتشارات هله

 ناشر تخصصی معماری و شهرسازی

  



 

 
 

  -۰۶۳۱ وژاد،رَزبً،احمذی : سرشىاسً

 ایران.قُاویهَاحکام : عىُانقراردادی

ٌایکاربردایهضُابطدروقشًایازضُابطَمقرراتشٍرسازیَمعماریشٍرداریتٍرانبًٌمرايومُوًپاري : عىُانَوامپذيذآَر

 وژاد،متیىًکشاَرز.ٌایشٍرتٍران/مُلفیهرَزبًاحمذیساختمان

  .۰۶۳۱، طحانتٍران:ٌلً: : مشخصاتوشر

 م.س2۳×22:مصُر)روگی(،جذَل؛ص.222 : مشخصاتظاٌری

    ۳79-۳42-93۶۱-۶2-4    : شابک

 فیپا : َضعیتفٍرستوُیسی

 ایران--قُاویهَمقررات--ساختمان : مُضُع

 ایران--قُاویهَمقررات--داریشٍریزمیه : مُضُع

       ۰۶۳۱ 2پ۶فلا /  KMH۶۰۱2    : رديبىذیکىگري

    ۶۰۶/۶۶۱79۳۳    : رديبىذیدیُیی

 22۳۶۳۰۱ : شماريکتابشىاسیملی

 

 

 

 
  
                                          

 
 
 
 
 

 وژاداحمذيروزبه 7 مولف و گردآوروذه    
 طحانواشر همکار7  هلهواشر7               
 ابوالفضل چالغلومذیر تولیذ7               

    پيامچاپ 7 
 وویه صحافي 7             
 آرماوسا لیتوگرافي 7              
  0991اول  ووبت چـاپ 7             
 وسخه 0511شمارگان7              
 978-963-8591-93-6 7 شابك             
 تومان 5288    :قیمت                   

                                                

 
                                               

 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

 شهرداری تهران

 

  846 – 33180485  -   33180666های مرکز پخش 7 تلفه           
 86646652364شماره همراه7               33634826فاکس7                       



 

 

، ماسضٌاساى ٍ ّوچٌيي ماسفشهاياًي مِ دس ضْش تْشاى تِ فعاليت دس عشصِ تخصصي طشاحاى ست مِّاهذت

ّاي طشاحي ضذُ تَسط ايطاى دس تا ايي ٍجَد دس امثش هَاسد ًقطِ ؛هسنًَي ٍ غيش هسنًَي هطغَل ّستٌذّاي ساختواى

ضْشساصي هٌطقِ ٍ ...( اص ًظش طشح ٍ اجشا دچاس اضنال ضذُ ٍ ايي اهش هسثة دفاتش النتشًٍيل ضْش، اداسُ ) ّاي ريشتطاسگاى

 گشدد.اى ٍ سايش عَاهل دست اًذس ماس هيّاي تسياسي ها تيي طشاحچالص

سٍ سعي تش ايي ضذُ تا  ليف ايي متاب دس تش گشفتِ ٍ اص اييدغذغِ اصلي ًگاسًذُ سا اص تأ ؛سفت هَاسدي مِ دس تاال رمش آى

گاهي  ،ّاي هسنًَيهجوَعِ قَاًيي ٍ ضَاتط هعواسي ٍ ضْشساصي دس ضْش تْشاى تِ خصَظ دس صهيٌِ ساختواىتا رمش 

 ّاي صَست گشفتِ دس ايي صهيٌِ تشداضت.هثثت دس خصَظ فعاليت

 هطالة متاتي مِ پيص سٍ داسيذ اص سِ تخص عوذُ تطنيل ضذُ است:

اي مِ هالنيي دس هشاجعِ تِ ك عوذًُِ ساختواًي ٍ هذاستِ ًحَُ تطنيل پشًٍذُ جْت صذٍس پشٍا ،تخص اٍل متاب

 پشداصد.ّاي ريشتط الصم داسًذ، هياسگاى

پشداصد ٍ تالش ضذُ تا تا اسائِ ّاي هسنًَي هيتِ ضَاتط اصلي طشاحي دس خصَظ هعواسي ساختواى ،تخص دٍم

 ّاي هشتَطِ ضَاتط سا قاتل تصَس ساصد.دياگشام

ييذ ّاي هسنًَي مِ هَسد تأن ًظيش متاب است ضواسي چٌذ اص ًقطِ ساختواىمِ جضٍ هطالة م ،دس تخص سَم

 گشدد.قشسات هزمَس تشسين ضذُ، اسائِ هيّاي ريشتط تَدُ ٍ تش اساس ضَاتط ٍ هضْشداسي ٍ سايش اسگاى

تشيي ّا تذٍى موحشفِ گشدًذ تا ماسضٌاساى تواهيّاي هشجع هٌتطش تِ اهيذ سٍصّايي مِ دس آى ّشچِ تيطتش متاب

 پشداصًذ.تدغذغِ اص تذاخل اهَس خَيص تا ضَاتط ٍ اصَل هصَب، تِ فعاليت 

   

 ر.احمدي نژاد                                                                                                  

  0931بهار  –تهران                                                                                                     

  

 

 مقدمه



 
 

      4                                   هقذهِ                                                                                           

 

 

 01        گزدش کار ٍ صذٍر پزٍاًِ ساختواًی

 00        گَاّی ػذم خالف ٍ تالهاًغگزدش کار 

 00        گزدش کار گَاّی پایاى کار ساختواًی

 

 

 

 

 07        هحل استقزار ساختواى در سهیي

 07       ّای سوت گذرآهذگیّا ٍ پیصضَاتظ تالکي

 08        ّای ضیثذار ٍ ًحَُ احذاث تٌاسهیي

 08    درجِ 34ٍحذت رٍیِ در پیص رٍی عَلی ساختواى ٍ ًحَُ رػایت پخ 

 10      ّای هسکًَیّا( در ساختواىضَاتظ ًَرگیزّا )حیاط خلَت

 12        ًحَُ هتزکطی ٍ هحاسثِ سیزتٌا

 15      هسکًَی، اداری ٍ تجاریّای هطاػات در ساختواى

 16          ضَاتظ پارکیٌگ

 25          سزٍیس تْذاضتی

 26          اضافِ اضکَب

 26      % یؼٌی چِ؟071% یا تزاکن 011تزاکن ٍ هاساد تزاکن )تزاکن 

 26       پلِ ٍ آساًسَر )صزفاً هسکًَی(ضَاتظ تفضیلی راُ

 37      الکتزًٍیک ضْز هصَتات کویتِ راّثزدی دفاتز خذهات

 

 

 41         هقزرات تکویلی تزج تاؽ
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 9                  مراحل گردش کار

 

 01          هاقانون شهرداری 011ضوابط ماده 
 

 07       طبقه 5های مسکونی تا ای از ضوابط و طراحی ساختمانپاره
 

 99                   حداث برج باغ در شهر تهرانضوابط ا
 



 

        

 

 
 

 45          یاتیهکاى

 46     ّای هٌفصلساختواىچگًَگی تطکیل لفاف فضایی)ّزم( 

 46     ّای پیَستِچگًَگی تطکیل لفاف فضایی)ّزم( ساختواى

  51         تؼییي تزاکن ساختواًی

 51    ضزیة اضغال )سغح اضغال تٌا در ّوکف ٍ عثقات( تؼذاد ٍ ارتفاع تٌا

 52         (Tضزیة تؼذیل )

 53         ّاآهذگیّا ٍ پیصتالکي      

 53      ّای تلٌذهزتثِاتظ ساخت ٍ تجْیش کارگاُ ساختواىضَ      

 53       ضَاتظ ٍ هقزرات استفادُ اس تأسیسات ضْزی      

 54      ّای تلٌذآییي ًاهِ اجزایی ضَاتظ احذاث ساختواى      

 57       هقزرات هزتَط تِ فضای تاس ٍ سغح اضغال      

 57          پارکیٌگ پیلَتی      

 57      ّواٌّگی ًوا ٍ اتٌیِ ّوجَار اس ًظز سغح اضغال      

 57      ًحَُ احذاث تٌا در اراضی غیز هٌتظن ٍ اًتْای هؼاتز      

 61      هطخصات لفاف در جَار فضاّای تاس ػوَهی دائوی      

 61         تخطٌاهِ ًواساسی      
 

 

 

 

 

 

 

 

ب
طال

ت م
فهرس

 
 51               طبقه و بیشتر( 6) هرمیهای ضوابط احداث ساختمان

 

 77              طبقه 5های مسکونی تا نمونه نقشه ساختمان
 

 057               های برج باغنمونه نقشه ساختمان
 

 081               های هرمینمونه نقشه ساختمان
 

 909                مقررات ملی ساختمان 09جسییات مبحج 
 




