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 32و  17 
در معبری شیبدار ساخته شده است. بنا به تعریفی از  100%یب ساختمانی مطابق شکل روبرو و با سقف شیب دار با ش (1

 , a=9 (93آبان-نظارت-معماری؟ )باشد می ارتفاع این ساختمان چقدرارتفاع ساختمان در مقررات ملی ساختمان، 
b=10 , c=11 

 متر  ۱6( ۱

 متر 5/۱2( 2

 متر 70/۱۱( 3

 متر ۱4( 4

  مجاز گروه های ساختمانی بر حسب تعداد طبقات  : حداکثر ارتفاع32 و  3۱صفحه   ۱-2-۱-4-4بند
آنها، از نظر این مبحث مطابق مقادیر تعیین شده در این قسمت است، مگر آن که به دلیل شرایط خاصی 
اقلیمی و یا نوع تصرف یا ساختار بنا، مقادیر دیگری برای ارتفاع مجاز ساختمان ها در طرح های مصوب 

 ات اختصاصی تصرف ها تعیین شده باشد.توسعه و عمران شهری یا در مقرر
: مبنای محاسبه ارتفاع ساختمان، فاصله عمودی تراز متوسط کف معبر مجاور، تا ۱7صفحه  2-4بند 

 های مسطح است.متوسط ارتفاع بام شیب دار یا باالترین نقطه جان پناه در بام
  ق راه حل زیر جواب را می یابیم.در این پرسش ارتفاع را از وسط کف معبر تا زیر بام می خواهد که طب

 = تراز متوسط کف معبر تا زیر بام→m 2.5=2÷5 = متوسط ارتفاع بام شیب دار
a+c

2
 = ( 9+۱۱ ) /2= ۱0 m→۱0+2.5 = ارتفاع ساختمان  

= ۱2.5 m 
  بروبه# )تعریف(  ارتفاع ساختمان /معبر شیبدار 

 صحیح است. 2گزینه 

 31 
چهار طبقه با پنجره نورگیر از نما برای زیرزمین ساخته شود. در صورتی که گذر جلوی در ملکی جنوبی قرار است بنایی  (2

ارتفاع مجاز ساختمان از پایین ترین نقطه نما  ده متر باشد، حداکثر  نما "بر"داشته و عرض یا  15ساختمان شیب %
 (95اسفند -نظارت-چند متر است؟ )معماری

۱)40/۱6   2 )90/۱4   3)۱5/۱6   4)40/۱3 
  مبنای محاسبه ارتفاع ساختمان، ترار متوسط کف معبر مجاور، تا متوسط ارتفاع بام شیب دار یا باالترین نقطه ۱7صفحه  2-4بند :

 جان پناه در بام های مسطح است.
 نقطه نیباالتر ای داربیش بام ارتفاع متوسط تا مجاور معبر کف متوسط عمودی تراز فاصله ساختمان، ارتفاع .32صفحه  ۱-2-۱-4-4بند 
 .است مسطح یها بام در پناه جان

حداکثر ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی بر حسب تعداد طبقات آنها، از نظر این مبحث مطابق مقادیر تعیین شده در این قسمت است، 
از ساختمان ها در طرح های مگر آن که به دلیل شرایط خاصی اقلیمی و یا نوع تصرف یا ساختار بنا، مقادیر دیگری برای ارتفاع مج

 مصوب توسعه و عمران شهری یا در مقررات اختصاصی تصرف ها تعیین شده باشد.
متر و در  5.80پنجره نورگیر از نما،  )در حالت یک طبقه(، در ساختمان های دارای زیرزمین با 3و  2، ۱در گرو ههای ساختمانی  -الف 

 متر. 4.90ساختمان های فاقد آن 

متر و در ساختمان  9)در حالت دو طبقه(، در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، 3و  2، ۱ی ساختمانی در گروه ها
 متر، 8.۱0های فاقد آن 

متر و  ۱2.20)در حالت سه طبقه(، در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، حداکثر  5و4در گروه های ساختمانی  -ب 
 متر ۱۱.30اختمان های فاقد آن حداکثر در س

متر و  ۱5.40)در حالت چهار طبقه(، در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، حداکثر  5و  4در گروه های ساختمانی 
 متر. ۱4.50در ساختمان های فاقد آن حداکثر 

متر(،  23)با ارتفاع بیش از هفت طبقه یا بیش از  8متر( و گروه  23اع )پنج تا هفت طبقه با تا ارتف 7و  6در گروه های ساختمانی  -پ 
 به تناسب تعداد طبقات و سایر ضوابط و مقررات قانونی.

 گروه بندی جزئی:
 ساختمان های یک و دو طبقه: -الف

 : ساختمان های ردیفی و متصل؛ ۱گروه 
 : ساختمان های مجزا و 2گروه 

 طبقه.ساختمان های سه و چهار  -ب
  : ساختمان های ردیفی و متصل ) دارای درز انقطاع الزامی(4گروه 
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 : ساختمان های مجزا و منفصل 5گروه 
 متر ارتفاع. 23ساختمان هایی بیش از چهار طبقه تا  -پ

  : ساختمان های ردیفی و متصل ) دارای درز انقطاع الزامی( 6گروه 
 : ساختمان های مجزا و منفصل. 5گروه 

 ساختمان های بلند -ت
 متر ارتفاع. 23: ساختمان های با بیش از  8گروه 

40/۱5  +
۱

2
× ۱0 × 0/۱5   =  ۱5/۱6 m حداکثر ارتفاع از پایین ترین نقطه نما    

 نکته: برای چنین سواالتی در اولین گام یک شکل متناسب با سوال ترسیم شود.
 بروبه#  ارتفاع مجاز گروه ساختمانی 

 .است صحیح 3 گزینه

 32 
متر، در کنار معبر با شیب  10های ردیفی متصل جنوبی دو طبقه و بام مسطح و به عرض حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان (3

 (96مهر-نظارت-درصد دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما چند متر است؟ )معماری 9
 متر 9.4( 4   متر 9( 3  متر 8.95( 2  متر 8.05( ۱

  در دو طبقه(، در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره  ۳و  ۲، ۱در گروه های ساختمانی  :مورد الف  32صفحه  ۱-2-2-4-4بند(
 متر. 8.10متر و در ساختمان های فاقد آن  ۹نورگیر از نما، 

بروبه#  ارتفاع مجاز گروه ساختمانی 
 صحیح است. 3گزینه 

 38 
متر آن سواره رو بوده و  12متر، که  15طبقه سوم ساختمان در معبر عمومی به عرض بالکن آمدگی مجاز  حداکثر پیش (4

 5/5آمدگی از کف معبر  تواند باشد؟ )خط زیرین پیشمتر دارد، چند متر می 5/1روهایی به عرض  در هر طرف، پیاده
 (94بهمن-اجرا-)عمرانمتر باالتر است(

۱ )2/0   2 )8/0   3 )7/0   4 )5/0 
  متر در معابر عمومی با  80/0پیش آمدگی طبقات یا بخشی از آنها از خط مرز مالکیت، به عمق حداکثر  -: آ38صفحه  ۱-5-4-4بند

متر ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی  50/3متر، در صورتی که حد زیرین پیش آمدگی از باالترین نقطه کف معبر حداقل  20تا  ۱2پهنای 
 متر فاصله افقی داشته باشد. 80/0آن از لبه سواره رو حداقل 

  یم شکل می باشد.سنکته: گام اول در این پرسش تر

 
  بروبه#  ")الزامات پیش آمدگی ساختمان( در معابر عمومیساختمان پیش آمدگی مجاز " / مجاز بالکنپیش آمدگی 

 .باشد یم یحصح 3 گزینه

 81 
-معماریتأمین نور طبیعی مناسب، حدود چند متر باید باشد؟ )در اتاق خوابی با پالن روبرو، حداقل ارتفاع پنجره برای  (5

 (91شهریور  -نظارت
۱ )5/۱   2 )20/۱   3 )00/2   4)۱0/2 
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 الزامات نور و هوا و محدودیت های الزامی فضا ها ۱-6-4جدول 

 *برای حداقل عرض و ارتفاع الزامی فضاهای اقامت اصلی به مقررات اختصاصی ساختمان های مسکونی مراجه شود.

 نورگیری و تهویه آشپزخانه واحد مسکونی، به مقررات اختصاصی این ساختمان ها مراجعه شود.** برای اندازه ها و شرایط 

A= b×h 
2.5= 1.2 ×  h 
h= 2.08 

a 1 =مساحت سطح بازشو
)مساحت کف(   7 = 1

7 5/3×5×  = 
متر مربع5/2  

 h ارتفاع بازشو پنجره 
 بروبه#  "عمومی( الزامات) نورگیری و تهویه فضا"/  6-4جدول  /تامین نور طبیعی 

 صحیح است. 4گزینه 
 

الزامی بودن تهویه 
طبیعی

 
الزامی بودن نور 

طبیعی
 

حداقل بازشوی تهویه
ت بازشوی تهویه  

سب
ن

به 
ضا

ف ف
سطح ک

 الزامات حداقل فضا پیش بینی سطح شیشه پنجره نسبت به سطح کف 

اتاق و فضای 
 مورد نظر

سطح نورگذر در بیش 
از یک دیوار یا به فاصله 

متر از دیوار  5/4کمتر از 
 مقابل

سطح نورگذر در یک 
دیوار به فاصله بیش از 

 متر از دیوار مقابل 5/4

حداقل 
ارتفاع 
 به متر

حداقل 
سطح به 
 مترمربع

حداقل 
عرض 
 به متر

+ + - 1:16 

1:8 1:7 60/2* 00/12 70/2* 
فضای اقامت 
اصلی واحد 

 مسکونی
فضای اقامت  15/2 5/6 40/2 1:7 1:8

 دیگر
فضای منضم به  - - 40/2 1:7 1:8

 فضای اصلی
فضاهای نورگیر از  15/2 5/6 40/2 1:4 1:4

 محفظه آفتاب گیر
 فضاهای انباری - - 1/2 1:25 1:25 1:25 - - -

**+ +
** - 1:16 

آشپزخانه  80/1 5/5 40/2 1:8 1:8
 مسکونی

-** -
 آشپزخانه دیواری - - 40/2 1:8 1:8 **

+ + - 1:16 1:8 1:7 60/2* 5/14 00/3* 
اتاق نشیمن و 

غذاخوری یا چند 
 منظوره

**+ +
آشپزخانه و اتاق  15/2 5/7 40/2 1:7 1:8 1:16 - **

 خوردن
اتاق اقامت،  *00/3 20 *60/2 1:7 1:8 1:16 - + +

 پختن و خوردن
فضاهای  - - 1/2 1:10 1:10 1:20 18/0 - -

 بهداشتی
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