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  به نام خدا

  
  

  گانه ناطق يازدهشهرداران محترم م
  سالم و احترامبا
  

قوانين و ضوابط گاه نقش كنترل در و جاي يهاي ساختمان شرح خدمات در ارايه طرحاهميت رعايت  با توجه به
هاي  م طرحآلبو العمل نحوه ارايهدستور"ع، به پيوست گويي به ارباب رجووحدت رويه در امر پاسخ، بمنظور ايجاد موجود
به تا مراتب به نحو مقتضي شايسته است . گردد يه ميماري به حضور ارايه طرح به كميسيون معبمنظور ارا "معماري

  ).4039918( محترم برسد عماري در آن شهرداريهاي م محترم واحد كنترل طرحاطالع دبير و همكاران 

 
 

  
  

 
  

  حقيقي بهجت حسن  
  ساختمان نظارت و كنترل مديركل

  : رونوشت
  استحضار جهت معماري و شهرسازي محترم معاون بهادري جواد آقاي جناب 
   پيگيري و اطالع جهت معماري كميسيون واحد محترم مسئول نادرپور اميد آقاي جناب 
  ساختمان نظارت و كنترل حوزه بايگاني.  



 

  به نام خدا

  پيش گفتار

گاه نقش كنترل در قوانين و ت در ارايه طرح هاي ساختمان و جايبا توجه به اهميت رعايت شرح خدما
از حوزه مديريت كنترل و نظارت ساختمان شهرداري شير, به منظور ايجاد وحدت رويه بهتر , ضوابط موجود 

  .ن حوزه مي نمايداران و مشاوران عالي ايو تجربه همكي با بهره گيري از علم اقدام به تهيه دستورالعمل هاي

  :كه نكات با يادآوري اين  "نحوه ارايه آلبوم طرح هاي معماري  "دستورالعمل اخير تحت عنوان 

 رعايت اصول ترسيم فني -

 توجه به شرايط هم جواري ها و دسترسي ها -

 ارايه مطالعات مربوط به طرح حتي به صورت محدود -

 توضيحات مكمل در قسمت هاي مورد نياز آلبوماستفاده از  -

 ارايه جزييات در صورت اعالم نياز مرجع كنترل -

  .بوده تدوين شده استدر كليه طرح ها الزامي 

مقياس و كيفيت ارايه خاص پروژه هاي ويژه به لحاظ وسعت و كاربري با اعالم چهارچوب مورد نظر  :تذكر
ها و ارگان هاي ذيربط انجام مي دستورالعمل هاي سازمان  براساس شرح خدمات و مباحث مقررات ملي و

  .شود

اميد آن كه اين دستورالعمل بتواند به ارتقا كيفيت ارايه خدمات مهندسي و كوتاه نمودن زمان كنترل 
 .كمك نمايد هاي معماري طرح

  

  

  

  



  

هاي معماري  طرحدستورالعمل تهيه آلبوم معماري و مدارك پيوست جهت ارايه در كميسيون بررسي 
  شهرداري شيراز

 

  و مدارك پيوست آلبوم اسناد .1

 فني و حقوقي ضميمه طرح معمارياسناد  .1.1

 شيراز  شهرداريتوسط صادر شده  معتبر موافقت اصولي .1.1.1

 با ارايه بر و كف نهايي معبربرداري مورد تاييد واحد توسعه معابر  گزارش نقشه .1.1.2

 دار هاي شيب ارايه نقشه توپوگرافي زمين .1.1.3

 هاي مورد نياز ليست هاي اداري و چك فرمتكميل  .1.2

 )اطالعات شهرسازي( يكفرم شماره  .1.2.1

 و تاسيسات سازهطراح معمار، مهندسين  تعهدنامه فرم .1.2.2

 صورت نيازچهارگانه دهانه مفيد در  هاي فرم .1.2.3

 

 آلبوم طرح معماري .2

  ها پالن .2.1

نشان دهنده موارد متناسب با ابعاد زمين   500/1يا  200/1يا  100/1پالن موقعيت با مقياس  .2.1.1
 :زير 

 معابر دسترسي با ذكر نام، شيب و عرض معابر .2.1.1.1

 ...)مانند درخت، تير چراغ برق، پست برق و ( عناصر طبيعي و مصنوع پيرامون طرح .2.1.1.2

 ها توده و فضاي آنقرارگيري هاي مجاور طرح و تعيين مكان  پالك .2.1.1.3

 0:00±بر اساس كد مبنا  ترازهاي ارتفاعي محدوده طراحي .2.1.1.4

 ساختمانجانمايي  .2.1.1.5

و  فاعي و معرفي كاربري فضاهاطرح محوطه داخلي پالك با ذكر ترازهاي ارت .2.1.1.6
 هاي سواره و پياده موجود در آن دسترسي

 هاي معبر به پالك براي نفر و اتومبيل دسترسي .2.1.1.7



 
 :نشان دهنده موارد زير  100/1با مقياس  طبقات پالن .2.1.2

 پالن و ترسيم مبلمان هر فضا با توجه به عملكرد آنمعرفي كليه فضاهاي  .2.1.2.1

 درجكف پاركينگ و هاي مربوطه،  همراه با اختالف سطح ،كليه طبقات تراز ارتفاعي .2.1.2.2
 ودجدرصد شيب كف درصورت و

 اندازه گذاري كليه فضاهاي معماري طرح در كليه طبقات .2.1.2.3

 جهت بازشو درب كليه فضاها .2.1.2.4

 پالن پاركينگدر ها  اتومبيلقرارگيري و جهت محل  .2.1.2.5

 راه درصد شيب رمپ و ايست آن و نمايش كدهاي ارتفاعي ابتدا و انتهاي شيب .2.1.2.6

 نوع و نحوه بازشو درب پاركينگ  .2.1.2.7

 دسترسي به باكس پله، آسانسور، حياط، انبارها و اتاق تاسيسات .2.1.2.8

، بادبندها، ديوارهاي برشي در كليه طبقات و با محوربندي  ها محل قرارگيري ستون .2.1.2.9
 ) در صورت نياز(ل در زير زمين ديوارهاي حاي

معرفي سيستم سرمايش و گرمايش كليه فضاهاي طرح در صورت نياز و نمايش مكان  .2.1.2.10
 ... قرارگيري تجهيزات تاسيساتي نظير كولر، اسپليت و 

 هاي تاسيساتي مورد نياز  داكت .2.1.2.11

 و كنتور آب جانمايي محل نصب كنتور گاز، كنتور برق .2.1.2.12
 

 :دهنده موارد زير  نشان100/1پالن بام با مقياس  .2.1.3

  كف بام سرپله  ، تراز ارتفاعي كف بام، كف سرپله .2.1.3.1
  هاي سطحي شيب بندي بام و بام سرپله و معين كردن محل دفع آب .2.1.3.2
  محل قرارگيري عناصر تاسيساتي روي بام و بام سرپله   .2.1.3.3
  جانمايي بازشوهاي موجود در بام  .2.1.3.4
 نحوه دسترسي به بام سرپله  .2.1.3.5

  

 :نشان دهنده موارد زير 100/1 با مقياس پالن معماري سرپله .2.1.4

  تراز ارتفاعي .2.1.4.1
 )در صورت وجود آسانسور(اتاق آسانسور  .2.1.4.2

 



 : نشان دهتده موارد زير 100/1با مقياس سقف  طبقات پوشش  پالن هاي  .2.1.5

 ....) تيرچه، دال و (معرفي نوع پوشش سقف  .2.1.5.1

  ...)  ستون ، بادبند ، ديوار برشي ، ( با توجه به نوع سازه عناصر اصلي سازه .2.1.5.2
   ستون ها با هم و ساير عناصر اصلي سازه فواصل بينگذاري  اندازهو  محوربندي  .2.1.5.3
   موجود در سقف بازشوهاي  .2.1.5.4
 كليه اختالف سطح ها ترازهاي ارتفاعي .2.1.5.5

  

 :نشان دهنده موارد زير  100/1برش ها با مقياس  .2.2

 ي پلكان و آسانسورحداقل يك برش از فضا .2.2.1

 ها در برش از پلكان پله دستگرد .2.2.2

 ها  اندازه بين آن ها و  ستون محوربندي .2.2.3

 پناه ها و جان كف پنجره ها، پاگرد پله ,بام سرپله,بام  كف طبقات،ترازهاي ارتفاعي   .2.2.4
 

نورگيرها و حياط هاي خلوت با مقياس , حياط , نماي كليه وجوه قابل رويت در ساختمان از معابر  .2.3
  :نشان دهنده موارد زير  100/1

 به لحاظ جنس و رنگمصالح به كار رفته كليه معرفي  .2.3.1

 ها بين آن  اندازه ها و بندي ستونمحور .2.3.2

  پناه نا، جترازهاي ارتفاعي كف طبقات، بام، بام سرپله، بازشوها  .2.3.3

 بندي موجود در پنجره ها تقسيم .2.3.4

 بازشو آن جهترو و  درب اتومبيل .2.3.5

 ر زمين هاي شيبداردزمين خط  شيب .2.3.6

 معرفي مصالح آن قسمت هايساتي در نما و پوشش عناصر تاس .2.3.7

 محل قرارگيري تابلوهاي مجاز .2.3.8
 

 از معبر قابل رويت باشد، ارايه طرح نماي اين ديوار ) محوطه(هايي كه ديوار حياط  در پالك :1تبصره
 .الزامي است

 هايي از نما ديده شود  هايي از برش و در طراحي برش بخش بخشدر صورتيكه در طرح نما  :2تبصره
  .الزامي است 2-3و  2- 2مطابق بندهاي ارايه جزييات 



 به نام خدا
 2نامه فاز  تعهد

  جناب آقاي مهندس بهجت حقيقي
  مدير كل محترم كنترل و نظارت ساختمان

  با سالم و احترام
  

 ، ......................................... ،......................................... ،.......................................اينجانبان
 و ....................................... شماره ثبتي پالك تاسيسات و سازه معماري، طراحان  .........................................

 آدرس به ......................................... مالكيت به ......................................... نوسازي كد
.............................................. 

  :كه شويم مي متعهد
 هرگونههاي مربوطه اقدام و در صورت بروز  نسبت به انطباق طرح معماري، سازه و تاسيسات و تكميل چك ليست

 از تاسيسات و سازه معماري، هاي زمينه در فني اسناد اصالح تا و رسانيده مالك اطالع به كتبا را موارد فوق اسناد بين مغايرت
 .نماييم خودداري تاسيسات و سازه معماري، تطابق فرمهاي امضاي و مهر

 مخير شيراز شهرداري باشد فوق موارد رعايت عدم نتيجه در كه اينجانبان سوي از تخلف هرگونه مشاهده صورت در
 اقدام اينجانبان با همكاري قطع و فارس استان مهندسي نظام سازمان انتظامي شوراي به اينجانبان معرفي به نسبت باشد مي

 .بود خواهيم پاسخگو اينجانبان ساختمان مالك به خسارت هرگونه بروز صورت رنمايد و د
  
  

 الكتريكي تاسيسات طراح امضا و مهر             معمار طراح امضا و مهر
  

  

  

  مكانيكي تاسيسات طراح امضا و مهر             محاسب امضا و مهر

  

  

  

  :و نظارت ساختمان كنترلاظهار نظر مدير كل 



نسخه:  96-01
  معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شيراز

  اداره كل كنتــرل و نظـارت ساختمـان

عدم مصداق غير قابل قبول قابل قبول رديف

   1
   2
   3
   4

   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11

   12
   13
   14
   15

   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23

   24
   25
   26
   27
   28
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  تراز ارتفاعي پالن هاي تيرريزي در ترازهاي مختلف با توجه به ضخامت كف سازي طبقات.

  ابعاد اجرايي (عمق) مقاطع مختلف تيرها، از نظر رعايت ارتفاع مفيد طبقات.

مپ
و را

ان 
پلك

  تراز اجرايي تيرهاي رامپ نفر و اتومبيل با توجه به درصد شيب.
  نحوه تيرريزي و محل استقرار تيرها در محل گردش رامپ اتومبيل.

  محل استقرار ستون ها در پالن هاي طبقات.

 مهر و امضا مهندس محاسب سازه: امضا بازبين محاسبات سازه:

ين
ازب
 و ب

راح
ن ط

دسي
مهن

ضا 
و ام

هر 
م

با توجه به نحوه ارزيابي موارد فوق، نقشه هاي اجرايي سازه با نقشه هاي مصوب معماري فاز يك انطباق دارد.  تاييد واحد سازه:

 مهر و امضا مهندس طراح معماري:

  ابعاد اجرايي (طول و عرض) مقاطع مختلف ستون ها در طبقات.

  محل استقرار و ابعاد پلكان و پله هاي ورودي در پالن هاي تيرريزي.
  محل استقرار و ابعاد پيش آمدگي ها و بالكن ها در پالن هاي تيرريزي.

  تراز اجرايي تيرهاي پاگرد پلكان و پله هاي ورودي ساختمان.
  تراز اجرايي تيرهاي پيراموني راه پله و عدم شانه گيري آن ها.

  عرض سازه اي رامپ پله و پاگردها.

  محل استقرار مهاربندها در پالن هاي پاركينگ و ساير طبقات.
  محل استقرار و ابعاد بازشوهاي موجود در دهانه هاي مهاربندي، با توجه به شكل مهاربندها در نمايش ارتفاعي قاب ها.

  محل استقرار و ضخامت ديوارهاي برشي در پالن هاي پاركينگ و ساير طبقات.
  محل استقرار و ابعاد بازشوهاي موجود در ديوارهاي برشي، در نمايش ارتفاعي ديوارها.

  ابعاد و خطوط دور پالن تيرريزي و پوشش سقف در ترازهاي مختلف.

  محل استقرار و ابعاد بازشوها (نورگيرها، داكت ها، . . . )در پالن هاي تيرريزي.

  ابعاد اجرايي (عرض) مقاطع مختلف تيرها، از نظر رعايت ابعاد مفيد بازشوها و خطوط دور پالن.

  محل استقرار و ابعاد اتصاالت و وصله تيرها از نظر رعايت ارتفاع مورد نياز فضاها.

  مرز زمين و محدوده گودبرداري زيرزمين در پالن فونداسيون.
  تراز ارتفاعي سطح روي بتن فونداسيون با توجه به ضخامت كف سازي روي فونداسيون.

  محل استقرار و ابعاد چاله آسانسور در پالن فونداسيون.
  محل استقرار و ابعاد بازشوهاي ضروري (نظير سپتيك تانك و استخر) در پالن فونداسيون.

  محل استقرار كف ستون ها در پالن.
  محل استقرار ستون ها در پالن هاي پاركينگ.

  رعايت درز انقطاع با پالك هاي مجاور.
  ابعاد اجرايي (طول و عرض) مقاطع مختلف ستون ها در پاركينگ.

  ارتفاع ستون ها با توجه به تراز ارتفاعي رو و زير تيرها در هر طبقه.

به نام يگانه معمار هستي

  نـام مــــــــــالك :  شماره پالك ثبتي :

  نام طـراح معماري :  كد نوســـــــازي :

 عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

طرح  معماري مصوب نقشه هاي اجرايي سازه  با  گزارش تطابق



نسخه:  96-01
  معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شيراز

  اداره كل كنتــرل و نظـارت ساختمـان

عدم مصداق غير قابل قبول قابل قبول رديف

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12

   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31

 امضا بازبين طرح تاسيسات برقي و مكانيكي: مهر و امضا طراح تاسيسات برقي و مكانيكي:

با توجه به نحوه ارزيابي موارد فوق، نقشه هاي تاسيسات برقي و مكانيكي با نقشه هاي مصوب معماري فاز  تاييد واحد تاسيسات برقي و مكانيكي:
يك انطباق دارد.

 مهر و امضا مهندس طراح معماري:

  محل استقرار و ابعاد داكت دودكش ها و هود آشپزخانه و عدم تداخل آن با رايزر فاضالب و ونت. 
  عدم تداخل دودكش ها با ساير رايزرها هنگام چرخش به حالت افقي زير سقف طبقات.

  محل استقرار و ابعاد داكت اگزاست فن و داكت هواي تازه پاركينگ.

  محل حفر چاه هاي جذبي، عمق و تعداد آن ها.

 عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

  محل استقرار و ابعاد داكت كفشوي تراس، نورگير، آب باران، ونت چاه. 
  محل استقرار و ابعاد داكت لوله هاي مبرد و درين اسپليت ها و رايزرهاي سيستم سرمايش خاص مانند چيلر.

  محل استقرار و ابعاد داكت رايزر فاضالب سنگين و رايزر ونت، داكت هاي فاضالب عبور كننده از واحد تجاري.
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  انطباق محل استقرار داكت هاي تاسيساتي طبقات روي يكديگر.
  محل استقرار داكت هاي تاسيساتي در محدوده مجاز به لحاظ شهرسازي.

  محل عبور لوله هاي فاضالب و آب باران از فضاهاي معماري در طبقات و عدم تداخل آن ها با ساير لوله ها.
  انعكاس محل استقرار داكت ها بر روي بام و خرپشته.

  محل نصب كولر آبي و كندانسور اسپليت.

به نام يگانه معمار هستي

  نـام مــــــــــالك :  شماره پالك ثبتي :

  نام طـراح معماري :  كد نوســـــــازي :
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  محل نصب مخزن و پمپاژ سيستم اسپرينكلر و داكت هاي مربوطه.
  محل استقرار و ابعاد اتاق تاسيسات استخر و تراز نصب پمپاژ مربوطه، داكت هاي مورد نياز جهت تخليه هوا و تامين هواي تازه.

  محل استقرار، تراز و ابعاد موتورخانه مركزي، داكت تهويه، نحوه تامين هواي احتراق و تخليه محصوالت احتراق.
  تامين حداقل دهانه مفيد مورد نياز پاركينگ با توجه به آيتم هاي تاسيساتي عمودي، با توجه به ضابطه.

  محل استقرار و ابعاد داكت كانال تامين هواي تازه طبقات با توجه به نوع سيستم سرمايش و تهويه.

  محل خروج فاضالب از ساختمان.

  محل استقرار و ابعاد داكت كانال كولر و عدم تداخل آن با تير و تيرچه (در صورت وجود).
  محل استقرار و ابعاد داكت مركزي كنار راه پله براي رايزر هاي آتش نشاني، برق و تاسيسات جريان ضعيف.

  عدم تداخل رايزرها با يكديگر هنگام چرخش به صورت افقي زير سقف طبقات.

  محل استقرار و ابعاد اتاق تاسيسات، نحوه تهويه، محل نصب مولد برق اضطراري و داكت هاي آن تا تراز بام.
  ارتفاع مفيد كف تا زير سقف پاركينگ. (آيتم هاي تاسيساتي عبور كننده از زير سقف، عدم تداخل تاسيسات با عناصر سازه اي)

  تمهيدات پيش بيني شده براي تهويه پاركينگ.
  محل نصب كنتورها.

  محل نصب تابلو برق مشاعات و جعبه آتش نشاني پاركينگ.

  محل نصب جعبه آتش نشاني طبقات.
  عدم عبور لوله هاي تاسيساتي از ملك غير.

  جانمايي مبلمان فضاهاي خيس در هماهنگي با طرح معماري.
  جانمايي مبلمان آشپزخانه در هماهنگي با طرح معماري.

  تجهيزات روي بام ساختمان اعم از مخازن آب، كولر آبي، كندانسور اسپليت، چيلر، مخزن اسپرينكلر و ... .

طرح  معماري مصوب طرح تأسيسات برقي و مكانيكي با  گزارش تطابق



  بسمه تعالي

  هاي تطابق معماري، سازه و تاسيسات فرم درخواست ارايه نقشه

  
طراحان معماري، سازه و تاسيسات  .........................................، .........................................،......................................... ،......................................... اينجانبان  

با توجه به  ......................................... .........................................به آدرس  .........................................به كد نوسازي  .........................................پالك ثبتي شماره 
، بمنظور اخذ تاييديه تعداد پارك مورد خواهد گرفتمورد تاييد قرار فضاي پارك خودروها دهانه مفيد رعايت به مشروط معماري پالك فوق  اينكه طرح

  .باشيم معماري، سازه و تاسيسات ميهاي تطبيقي  نقشهپذيرش در طرح معماري، متقاضي ارايه 

  

  الكتريكي تاسيساتمهر و امضا طراح             معمار مهر و امضا طراح

  

  

  مكانيكي مهر و امضا طراح تاسيسات            محاسبمهر و امضا 

  

  

  

  
با توجه به توضيحات  .........................................به كد نوسازي  .........................................مالك پالك ثبتي   .........................................اينجانب   

  باشم هاي تطابق معماري، سازه و تاسيسات مي متقاضي ارايه نقشه ،مهندسان طراح و آگاهي از شرايط طرح ارايه شده و مدت زمان بررسي آن

  

  

  امضا و اثر انگشت

  :تاريخ

   



  بسمه تعالي

  تعهد نامه
  

طراحان معماري، سازه و تاسيسات  .........................................، .........................................،.........................................، ......................................... اينجانبان  
 ...............................................به آدرس    .........................................به مالكيت  .........................................و كد نوسازي  .........................................پالك ثبتي شماره 
  :متعهد مي شويم كه

  

 تهيه شده توسط اينجانب براي پالك فوق كه به تاييد واحدحدود صالحيت و ميزان ظرفيت طراحي خود را در رابطه با طرح معماري  .1
  .شهرسازي شهرداري منطقه رسيده است كنترل كرده و در اين زمينه پاسخگو خواهم بود

 .آورم ميجهت طراحي پالك مذكور، از ملك مورد نظر و محيط پيرامون آن بازديد به عمل  .2
كتبا به اطالع مالك رسانيده نسبت به انطباق طرح معماري، سازه و تاسيسات اقدام و در صورت بروز هرگونه مغايرت بين اسناد فوق موارد را  .3

 .هاي تطابق معماري، سازه و تاسيسات خودداري نماييم هاي معماري، سازه و تاسيسات از مهر و امضاي فرم و تا اصالح اسناد فني در زمينه

نسبت به معرفي اشد ب كه در نتيجه عدم رعايت موارد فوق باشد شهرداري شيراز مخير مياز سوي اينجانبان در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
و در صورت بروز هرگونه خسارت به مالك  .اينجانبان به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي استان فارس و قطع همكاري با اينجانبان اقدام نمايد

  .ساختمان اينجانبان پاسخگو خواهيم بود

  

  

  الكتريكي مهر و امضا طراح تاسيسات            معمار مهر و امضا طراح

  

  

  مكانيكي مهر و امضا طراح تاسيسات            محاسبمهر و امضا 
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