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1 

 یک گام باالتر! ،روبون

 03 
 

برای جداسازی باشگاه ورزشی و سینما، در صورتی که به شبکه بارنده مجهز باشند، مقاومت الزم در  (1
 (96مهر-اجرا-برابر آتش چند ساعت است؟ )معماری

 ساعت 4( 4  ساعت  3( 3  ساعت 2( 2  ساعت 1( 1

  در صورتی که شبکه بارنده  2-: در همه ساختمان ها به جز تصرف د 30تبصره صفحه  : 30صفحه  2-4-2-3جدول  2-4-2-3بند
 توان اعداد جدول را به میزان یک ساعت کاهش داد .ی خودکار تایید شده مجهز باشد ، می

 ف

 2-ن

 1-ن

 3-م

 2-م

 1-م

 ک

 4-د

 3-د

 2-د

 1-د

 2-ص

 1-ص

 ح آ

 5-ت

 4-ت

 3-ت

 2-ت

 1-ت

 تصرف

 1-ت - 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1
 2-ت - - 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1
 3-ت - - - 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1
 4-ت - - - - 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1

 می باشند . 1-و ت 3-: راهنمای حروف اختصاری تصرف ها : دو تصرف ت 6-2-3بر اساس جدول 
ستون را بررسی می کنیم و اگر به خط تیره برخورد کردیم محل سطر و ستون را جابجا می کنیم و به عدد مورد نکته: تقاطع سطر و 

 نظر می رسیم.
  30ص3 "تصرف مختلط )حفاظت در برابر حریق(" / 2-4-2-3جدول  /جداسازی تصرف 

 صحیح است . 1گزینه 

 69 
 

نفر( مقرر شده برای  300سالن سینما )با ظرفیت  برای سه ساختمان در دست طراحی: درمانگاه، هتل و (2
راهروهای دسترسی عمومی سیستم شبکه بارنده هوشمند در نظر گرفته شود. طبق ضوابط، حداکثر 

-معماری(؟ بست )دسترس خروج بن بست( به ترتیب چند متر است طول راهروهای عمومی بن
 (95شهریور-نظارت

1 )9 – 15  -6  2 )6 –9 – 15  3 )9 –10 – 16   4 )6 –10 – 15 
  هر بنا یا بخشی از بنا که به منظور ارائه خدمات شبانه روزی پزشکی، جراحی، روان پزشکی،  :21صفحه  2-گروه د 2-3-2-2-3بند

ستند نفر که بعضا قادر به مراقبت از خود نی 5پرستاری یا نگهداری از کودکان بی سرپرست و مانند آن برای افرادی به تعداد بیش از 
 1-2-3-6-3جدول  شود. یها و موارد مشابه م یرخوارگاهها، ش یمارستانها، درمانگاه ها، ت یمارستانتصرف شامل ب ایناستفاده شود. 

 :69صفحه 
 (الف)طول مسیر پیمایش، بن بست ها و مسیر مشترک پیمایش

 69ص3 "دسترس خروج )مسیر پیمایش(" / 1-2-3-6-3جدول  / عمومی بن بست یطول راهرو 
 صحیح است 1گزینه 

مشترک   حداکثر مسیر پیمایش
 (متر ) 

 

 حداکثر طول بن بست )متر(
 )ب(

 
 پیمایش)متر( مسیرحداکثر طول 

 نوع زیر گروه 
 تصرف

با شبکه بارنده 
 )پ(خودکار

بدون شبکه 
 بارنده

با شبکه بارنده 
 خودکار

بدون شبکه 
 بارنده

با شبکه بارنده 
 )پ(خودکار

بدون شبکه 
   بارنده

 آموزشی/فرهنگی - 60 75 6 15 23 30
تمام زیر  60 75 6 6 23 23

 تجمعی گروه ها
 حرفه ای/اداری - 60 90 6 15 )ت(23 30

تمام زیر  مجاز نیست 23 مجاز نیست 6 مجاز نیست 5/7
 )ث(مخاطره آمیز گروه ها

30 
 1-د 60 75 6 15 23

 2-د   9 9 30 درمانی/مراقبتی
 3-د 45 60 15 15 
 4-د   6 15 23

 2-ص 90 120 صنعتی 1-ص 60 75 6 15 )ت(23 30
 متفرقه - 90 120 6 15 23 30
 کسبی/تجاری - 60 75 6 15 23 23
23 23 

15 
6 

75 60 
 1-م

 2-م  23 38 مسکونی/اقامتی
 3-م 10 23 
 انباری 1-ن 60 75 6 15 )ت(23 30
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نشان  ر بن بستویدرخانه می باشد، حداکثر طول کرمربوط به بخشی از پالن یک مسافشکل مقابل  (3
-معماری(( بدون شبکه بارنده به چند متر محدود می شود؟ xداده شده )

 (97اردیبهشت-اجرا
1 )15  2 )6  3 )10  4 )60 

 است. 1-:مسافرخانه زیر گروه م43صفحه"م"ردیف6-2-3جدول 
-6-3متر می باشد اما بر اساس بند6ق جدول حداکثر طول بن بست : طب70صفحه1-2-3-6-3جدول

برابر کمترین عرض آن است،طول 2.5زیر جدول:در مواردی که طول کریدور بن بست کمتر از 3-3-18
  کریدور بن بست محدود نمی شود.

L=10 m  ⇾ 6 <10  =2.5 × 4 ⇾  2.5×عرض 
  70ص3 "خروج )مسیر پیمایش(دسترس " / 1-2-3-6-3جدول  /طول کریدور بن بست 

 صحیح است. 3گزینه 

 78 

حداقل چند راه خروج مستقل و دور از هم باید پیش بینی شود؟  نفر 3500 متصرف باردر ساختمانی با  (4
 (93آبان-اجرا-)معماری

1 )4   2 )3   3 )5   4 )6 

  طبقهحداقل تعداد الزم خروج بر حسب بار تصرف  :78صفحه  17-3-3-6-3جدول  

 حداقل تعداد خروج بار تصرف طبقه

 4 1000بیش از
 78ص3 "تعداد خروج )براساس بار تصرف(" / 18-3-3-6-3جدول  / تعداد راه خروج مستقل 

 صحیح است. 1گزینه 

 91 

 (95اسفند-اجرا-معماری) ؟است صحیح گزینه کدام محوطه های پله با ارتباط در (5
 متریسانت 30پله  یدحداقل کف مف –متر یسانت 17ارتفاع پله حداکثر  –متر 50/1( عرض پله حداقل 1

 متریسانت 35پله  یدحداقل کف مف –متر یسانت 15ارتفاع پله حداکثر  –متر  20/1( عرض پله حداقل 2
 متریسانت 35پله  یدحداقل کف مف –متر یسانت 18ارتفاع پله حداکثر  –متر  20/1( عرض پله حداقل 3
 مترسانتی 30حداقل کف مفید پله  –متر سانتی 15ارتفاع پله حداکثر  –متر  50/1 پله حداقل( عرض 4

  صرفان سانتی متر عرض مفید داشته باشد.مگر آن که مجموع تعداد مت 110هر راه پله باید دست کم  : 91صفحه  2-3-4-6-3بند
سانتی متر کاهش  90که در آن صورت، عرض مفید را می توان به حداقل نفر باشد،  50از راه پله کمتر از  تمام طبقات استفاده کنننده

 داد. در هیچ قسمت از طول مسیر نباید عرض راه پله ها و پاگردها کاهش یابد.
درصد شیب داشته باشد. ارتفاع هر پله باید حداقل  2سانتی متر عمق و حداکثر  28هرکف پله باید حداقل  :91صفحه  4-3-4-6-3بند 
سانتی متر باشد.  64و  63سانتی متر و به گونه ای تعیین شود که مجموع اندازه عمق کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین  18حداکثر و  10

برای ارتفاع پله،باید فاصله بین لبه جلویی دو کف پله متوالی را به صورت عمودی اندازه گرفت. برای عمق کف پله،باید فاصله بین تصویر 
 آمدگی دو کف پله متوالی را به صورت افق کامالً مستقیم اندازه گیری کرد. قائم لبه پیش

 h =ارتفاع

 b=عمق کف پله

}عرض راه پله
 cm 90=نفر50>متصرف  

cm 110=50≤متصرف
 

63 cm≥b+2 h≥64 cm 
10 cm≥h≥18 cm 

63≥64≥64 ←   63≤30+2×17≤64 cm   ( صحیح است1گزینه 

63≥65≥64 ←   63≤35+2×15≤64 cm   صحیح نیست (2گزینه

63≥71≥64 ←   63≤35+2×18≤64 cm   ( صحیح نیست3گزینه

63≥65≥64 ←   63≤30+2×15≤64 cm   ( صحیح نیست4گزینه
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  بروبه #91ص3 "پلکان )راه خروج الزامات(" / پلهعرض 

 91ص3 "پلکان )راه خروج الزامات(" /و ارتفاع پله  پله اندازه کف 
 صحیح است. 1گزینه 

 99 

واحد تصرف )سرانه( در سالن مطالعه کتابخانه، کالس درس و آپارتمان به ترتیب چند متر مربع است؟  (6
 (92آذر-نظارت-)معماری

1)2/4 – 8/1 – 1/18  2)3/3 – 5/1- 4/16  3)8/3 – 1/2 – 8/17 4)6/4 – 9/1 – 6/18 

 مختلف )بر حسب متر مربع به ازای هر نفر(: سرانه ی تصرف در بناهای 1-5-6-3جدول  :100و  99صفحه   1-5-6-3جدول 
سرانه تصرف )متر مربع به 

 کارکرد بنا ویژگی فضاها ازای یک نفر(
 شبانه روزی(خوابگاه ها و شبانه روزی ها )مانندسرباز خانه یا خوابگاه مدرسه - ناخالص 4.6 مسکونی هتل ها، بناهای آپارتمانی و پانسیون ها و خانه های سالمندان- ناخالص 18.6
 کارگاه ها، آزمایشگاه ها و سایر فضاهای آموزشی - خالص 4.6 آموزشی/ فرهنگی کالس های درس - خالص 1.9
 سالن های مطالعه - خالص 4.6

 مخزن کتاب - ناخالص 9.3 کتابخانه
 آرشیومجالت، پایان نامه و سایر مدارک - ناخالص 46.5
 بخش های بستریمراقبت تندرستی:  - ناخالص 11.2

 درمانی/ مراقبتی
 مراقبت تندرستی: بخش های معالجه و درمان - ناخالص 22.3
 فضاهای مخصوص بیماران سرپایی - ناخالص 9.3

خدمات مراقبت روزانه برای کودکان )غیر از کالس های درس( مانند مهد  - خالص 3.3
 کودک هاو مراکز نگهداری کودکان و نوزادان

 مراقبتی بازداشتی - ناخالص11.2
سالن های گردهمایی با صندلی غیر ثابت )فشرده بدون میز( مانند: سالن - خالص 0.7

 های مساجد، سالن های برگزاری انواع مراسم، جشن ها و...

 تجمعی

شبستان مساجدی که غیر از نماز جماعت، سایر مراسم با جمعیت فشرده در  - خالص 0.5
 آن ها برگزار می شود

سالن های گرد همایی با میز و صندلی غیر ثابت، مانند: سالن های  - خالص 1.4
 کنفرانس، رستوران ها و سالن های غذا خوری

 45ناخالص یا  1.0
 ورزش گاه ها و سالن هایی که جایگاه نشستن در آنها سکو یا نیمکت است. - سانتی متر طول نیمکت

 انتظار سالن هاتجمعی ایستاده مانند حال  - خالص 0.5
به ضوابط اختصاصی تجمعی 

 فضا های تجمعی با صندلی ثابت، مانند سالن های سینما و نمایش - مراجعه شود
 دادگاه ها )به جز فضا های با صندلی ثابت( - ناخالص 3.7
 نمایشگاه آثار هنری، موزه، و نمایشگاه کاال )بدون فروش( - خالص4
 اتوبوس و مشابه آنپایانه مسافری  - خالص 2

 اتاق نماز خانه در ادارات و سایر تصرف ها خالص 1.4
 استخر شنا و سالن و استخر شنا ناخالص 4.6

 فضا های جانبی و محوطه ای ناخالص 1.4 سالن های اسکیت
بسته به تعداد و نوع 

تجهیزات و بازیکن پیش 
 4.6بینی شده، متوسط 

 ناخالص
فضاهای بازی  سالن بازی های الکترونیک و مانند آنشهربازی سرپوشیده و 

 سرپوشیده

بسته به تعداد میز و بازیکن 
 4.6پیش بینی شده. متوسط 

 ناخالص
 سالن بیلیارد و پینگ پنگ و مشابه آن

 فضاهای
 ورزشی و
 تفریحی

نفر به ازاء هر خط اصلی  5
 سالن بولینگ )خطوط اصلی( متر برای دورخیز 5شامل 

 سالن بولینگ )فضاهای جانبی مانند فضاهای عبور، بوفه و غذا خوری( خالص 0.7
صحنه های سرپوشیده مسابقات و ورزش هایی مانند کشتی، بوکس و ورزش  ناخالص 9.3

 های رزمی
 زورخانه ناخالص 3.7
 فضاهای تمرین ورزشی با تجهیزات ناخالص 4.6
 فضاهای تمرین ورزشی بدون تجهیزات ناخالص 1.4
 اداری /حرفه ای  ناخالص 9.3
 فضاهای تجاری واقع در تمام طبقات - ناخالص 5.6

 طبقات یا بخش های اداری مراکز تجاری - متر مربع سطح ناخالص 9.3 کسبی /بازرگانی
متر مربع سطح  27.9

 طبقات یا فضاهای مربوط به بسته بندی وانبار کاال - ناخالص
 آشپزخانه تجاری  ناخالص 18.6
 دیگر فضاهای صنعتی - ناخالص 9.3 صنعتی تولید و سرهم کردن محصوالت الکترونیکی انبوه - ناخالص18.6
 پایانه فرودگاه دروازه ها و فضاهای دسترسی مسافرین به دوازه ها- ناخالص 9.3

http://www.rooboon.ir/


 98شهریور 25  1 قسمت است. "ضروری کامال"آنها،  تسلط به درسنامهسواالت بسیار مهم که  (3مبحث ) 

 stagram.com/rooboonin اینستاگرام:  t.me/rooboon تلگرام:www.rooboon.irسایت: 
4 

 یک گام باالتر! ،روبون

سرانه تصرف )متر مربع به 
 کارکرد بنا ویژگی فضاها ازای یک نفر(

 مکانهای انتظار در ترمینال - ناخالص 1.4
 سالن تحویل بار - ناخالص 1.9

 سالن جداسازی و مدیریت بار - ناخالص 27.9
پارکینگ های   ناخالص 18.6

 سرپوشیده
 سکو ها و باراندازها  خالص1.4
 انباری و اتاق انبار کاال، انبار گمرک- ناخالص 46.5

 اتاق تجهیزات مکانیکی، انبار لوازم یدکی - ناخالص 27.8 تجهیزات
 طراحی تخصصی بر اساس
 کاربری و مدارک تخصصی

 صورت گیردباید 
 مخاطره آمیز 

  99ص3 "ظرفیت راه خروج )بار تصرف(" / 1-5-6-3جدول  /سرانه تصرف در بنای مختلف 
 صحیح است. 4گزینه 

 129 

 های کناری که فقط در یک انتها به راهرو یا درگاه منجر می در طراحی یک سالن سینما در ردیف (7
صندلی در هر ردیف، حداقل عرض راهروی مفید بین دو ردیف صندلی چقدر است؟  14شوند، با فرض 

 (94بهمن-اجرا-معماری)
 عدد صندلی قابل قبول نیست. 7از  یش( ب4  متریلیم 550( 3  متریلیم 300( 2 متریلیم 405( 1

  15 راهروی میان ردیفی یا درگاه هستند،در مورد ردیف صندلی هایی که تنها در یک انتها دارای  :129صفحه  2-10-14-6-3بند 
سانتی متری بین ردیف ها باید افزوده شود، اما حداقل عرض  30عدد، به حداقل عرض آزاد  7از  میلی متر به ازای هر صندلی اضافه تر

 فلوچارت  سانتی متر بیشتر شود. 55آزاد الزم نیست که از 

دسترسی ازدوطرف

{
 
 

 
cm 30 → 14 ≥ تعداد صندلی 

دلیصن تعداد ≤ 14  ≤ 45 → 30 cm + 0.8 به ازای هرصندلی اضافه 
cm 55→45<تعداد صندلی

  

دسترسی ازیک طرف

{
 
 

 
صندلی تعداد    ≤ 7 → 30 cm

صندلی تعداد  < 7  ≤ 23→ 30+ (7 -صندلی تعداد  ) ×1.5 cm

cm 55 → 24 < تعداد صندلی

  

   mm405 = 715 + 300 :حل راه 

 نامه دقت شود. نکته: به تفاوت واحد خواسته شده در سوال و واحد ذکر شده در متن آیین
 129ص3 "راهروی الزامی در تصرف تجمعی )الزامات(" / عرض راهروی مفید بین دو ردیف صندلی 

 صحیح است. 1گزینه 
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