




 پیشگفتار ویرایش سوم
 

های حائز      اندازهای استراتژیک آبار در زمینه پژوهِش طراحی، پرداختن به دانِش درونی الیه             از چشم 
تزسسز زه    «و »طزراحزی  «،   »طزراحزی    پیش«اهمیت خلق یک اثر در مسیر فرآیندی آن در سه فاز            

های گذشته در این سه فاز فرآیزنزدی جز زت               است. جستجسی همیشگی ما در طی سال         »طراحی
ی دانش عمسمی و همچنین تئسریک م ماری متخصصین دفزتزِر آبزار و                  تسس ه و نسآوری در زمینه    

عزووه بزر        »طراحزی «و  »طراحی پیش«ای م ماری بسده است. قط اً در فاز   بخصسص جام ۀ حرفه  
مباحث تئسریک و درونی دانش م ماری، پرداختن به مباحث مشترک میان م ماری و ساختمان بزه                

 ای برخسردار است. عنسان دانش عمسمی ساختمان از اهمیت ویژه
هزای     منتشر شده بسد، با تسجه به بزررسزی          3131ی این کتاب که در سال         در چاپ و ویرایش اولیه    

اندیشی بزا   پژوهی آبار )دفتر پژوهش و نسآوری( و همچنین هم      شده در اتاقِ فکر البراتسر طراحی       انجام
سازی کتاب    تر نی  ذکر شد مصسر    م ماری، با تسجه به نیازهایی که پیش          نظران رشته   اساتید و صاحب  

ی مبحث چ ار مقررات ملی ساختمان( برای تدوین انتخاب شزد.             ال امات عمسمی ساختمان )بر پایه     
بزردارن     ی سزاخزت و بز زره            مندان م ماری، دانشجسیان، م ندسین حسزه      ای که حرفه    قط اً رابطه 

کنند، هنگامی کزه بزا          ای و قانسنی ال امات برقرار می       های ضابطه   های ساختمانی با چ ارچسب     پروژه
وری باالتر و س سلت بیشتزری بزرخزسردار            ها، تصاویر و جداول همراه شسد از ب ره         ترسیمات، دیاگرام 

 بسد.   خساهد
ویرایش سسم این کتاب براساس آخرین ویرایش مبحث چ ار مقرارت ملی ساختمزان بزا دقزت و                     

آبادی و همچنین هزمزکزاران          حساسیت فراوان سرپرست گروِه تدوین جناب آقای دکتر جساد مسمن         
استسدیس طراحی فنی و البراتسر گرافیک که مسئسلیت ترسیم و ویرایش تصاویر را بر ع ده داشتزنزد،                  

 انجام شد. الزم است از این ع ی ان صمیمانه تقدیر و سپاسگ اری نماییم.
نظران و مخاطبان این کتاب خساهشمنزدیزم کزه             ی صاحب   در انت ا الزم به تسضیح است که از همه        

و یزا ایزمزیز             abaroffice.comنظرات، انتقادات و پیشن ادات خسدشان از طریزق آدرس            
info@abaroffice.com های ب دی با مزا در مزیزان         ج ت ب بسد هرچه ب تر کتاب در چاپ

 بگذارند.
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 مقدمه 

مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان شامل ضوابطی است که الزاماً باید در طراحی، نظارت، اجرا    

و نگهداری ساختمان در کل کشور رعایت گردند و رعایت آن برای کلیه افرادی که در طراحی، اجرا          

 و بهره برداری از ساختمان دخیل هستند، الزامی است.

تر دارای عمق یافته عالوه بر سابقه طوالنی تدوین ضوابط و مقررات ساختمانی در کشورهای توسعه       

باشد. اما تدوین مقررات ملّی ساختمان در ایران، تنها کمتر از سه دهه سابقه    و جزئیات بیشتری می 

تر شدن، چننندینن بنار وینراین             تر و دقیقدارد و در همین مدت نیز غالب مباحث با هدف عمیق   

کارگیری مقررات حاضنر   تر بایستی با بهتر و دقیقتر به مقرراتی کاملاند. برای رسیدن سریع گردیده

کتاب با مصورسازی   های مرتبط با ساختمان، نواقص و نیازهای جدید روشن شود. این      در تمام حوزه  

تواند زمینه استفاده از مقررات ملّی ساختمان را توسط گروه مناناطنب گسنتنرده تنری           ضوابط می 

 آورد.فراهم

 این کتاب سعی دارد بتواند نیاز مااطبان زیر را تأمین نماید :    

وظیفه قانونی مهندسین، رعایت ضوابط مقررات مّلی ساخننتننمننان            مهندسین معمار؛   -1

تری گنجانده شده و تغییراتی در مطنالنب قنبنلنی       ، مطالب متنوع4است. در ویرای  جدید مبحث      

 ایجاد گردیده است که مصورسازی ضوابط در درک سریع تر و بهتر آنها بسیار تأثیرگذار است.

شود، اما بدیهی است که     عموماً به موضوعات معماری مربوط می       4مبحث    سایر مهندسین؛   -2

شود که هر یک بر دیگری تأثیر        های ماتلف طراحی و ساخته می      ساختمان با مشارکت تاصص   

دارند. چنانچه سایر مهندسین مرتبط با پروژه، از ضوابط مربوط به معماری مطلع باشند، طبعاً                     

 تر انجام خواهد شد.تر و سریعهای پروژه، اصولیطراحی تمام با 

 الف



؛ دانشجویان رشته های مرتبط با ساختمان، به خصوص دانشجویان رشته معممماری              -3

که از تدوین مقررات ملّی چندین سال می گذرد، اما هنوز این مقررات جایگاهی روشن          رغم این علی

های آموزشی ندارند )به جز دو واحد اختیاری برای برخی مقاطع تحصیلنی  و عنمنومناً         در سرفصل 

کنه دانشنگناه       شوند. در صنورتنی    دانشجویان بدون آشنایی کامل با مقررات ملی، فارغ التحصیل می        

تواند یکی از پایگاه های جدی کنترل و به کارگیری مقررات ملّی ساختمان، حنداقنل در حنوزه              می

طراحی باشد. تا از این طریق به دو هدف نائل شد؛ اول اینکه دانشجویان با آشنایی کافی با مقررات     

کارگیری و استنفناده از منقنررات فنعنلنی،           ملّی ساختمان فارغ التحصیل شوند و دوم اینکه طی به         

 کمبودهای موجود شناخته می شود و یا پیشنهادات اصالحی برای آنها ارائه می شود.

فارغ از کمبودهایی که در سر فصل آموزشی رشته های دانشگاهی هست، ینکنی از منهنم تنرینن                 

دالیلی که دانشجویان کمتر از مقررات ملّی ساختمان استفاده می کنند، عدم درک سریع و صحیح         

از آن است که یکی از دالیل این موضوع مصور نبودن مقررات ملّی است. بدیهنی اسنت مناهنینت                    

مقررات و ضوابط، پرداختن به مفاهیم است و نه مصادیق عینی به همین دلیل انتظار نمی رود کنه         

مقررات ملّی به سمت مصورشدن پی  برود؛ اما کتاب هایی نظیر این کتاب می توانند بنه عنننوان          

مکمل، برخی مصادیق مرتبط با مفاهیم مقررات ملّی را بیان نماینند تنا مناناطنب، بنه خصنو                         

 مااطب عام، درک راحت تری از مطالب مقررات ملّی داشته باشد.

عوامل اجرایی ساختننمننان    عوامل اجرایی ساختمان؛ -4 سین ها و  کن به جز مهندسین، ت

نیز بایستی از حداقل اطالعات الزم در این رابطه مطلع باشند تا در حین اجرای پروژه، عامل ایجناد        

 تغییراتی بر خالف ضوابط مقررات ملّی نگردند.

ستفاده کننده نهایی از ساختمان      عموم مردم؛   -5 ستننند و هنندف تنندویننن           ا ها، مردم ه

مقررات ملّی رسیدن فرد و جامعه به ایمنی، بهره دهی مناسب، آسای ، بهداشت و صرفه اقتصادی        

از طریق رعایت مقررات ملّی است. مطلع بودن عموم، از ضوابط قید شده در مقررات ملّی از دو نظر       

مفید است؛ اول اینکه سطح اطالعات ایشان در خصو  حداقل های الزم برای یک فضای معمناری      

افزای  می یابد که منجربه ارتقاء سطح درخواست عمومی از معماری می گنردد و ننتنینجنه اینن              

موضوع در درازمدت ارتقاء معماری خواهد بود؛ و دوم اینکه مانع از ایجاد تغییرات غینراصنولنی در                

 برداری می گردند.  زمان بهره

 ب



 در استفاده از این کتاب لطفا موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

هایی از حالت های ممکن برای هر بند است و طبعًا به این                اشکال ترسیم شده تنها نمونه      

 های صحیح هستند.معنی نیست که فقط تصاویر ارائه شده، طرح

برای ساده تر و قابل فهم تر شدن اشکال، در هر تصویر تنها موضوع مورد نظر هر بند نمناین          

داده شده است و تالش شده مواردی که مرتبط با مطالب آن بند نمی باشد، از تصاویر حذف 

شنود از آن بنرای      شوند به همین دلیل تصاویر هر بند ماتص همان بند است و توصیه نمی      

 سایر بندها استفاده شود.

مقررات ملّی ساختمان به همراه توضیحات نوشتناری   4کتاب حاضر شامل متن کامل مبحث  

یا تصویری برای هر بند است. توضیحات نوشتاری به صورت مجزا و مشاص پس از برخی از 

بندها آورده شده است. بدیهی است آنچه به لحاظ قانونی می تواند مورد استفاده قرار گینرد       

 می باشد. 4تنها متن اصلی مبحث 

اگرچه کمبودهایی محتوایی و ویرایشی در این مبحث دیده می شود، اما پایبندی بنه منتنن            

، از اصول تدوین این کتاب است و از ایجاد تغییرات و یا اضافه کردن توصیه هاینی     4مبحث  

،  4مازاد بر متن اصلی، پرهیز شده است. درشماره گذاری برخی بندها در منتنن منبنحنث                  

به جز یک مورد که شماره بندها     –ترتیب عددی آنها رعایت نشده است و در این کتاب هم  

آمده است تا بین شماره بندها منغناینرتنی           4گذاری مبحث با همان شماره  -تکراری بودند   

 آو در برخی بننندهنا از       الفنباشد. همین طور در تقسیم بندی اجزا بند، در برخی بندها از   

در کتاب آمده است. در چند بند،    4استفاده شده است که این موارد هم عینا مطابق مبحث        

اضنافنه     […]کلماتی جا افتاده بودند که برای واضح تر شدن مفهوم بند، کلماتی در داخل           

 باشند.نمی 4اند که جزو متن اصلی مبحث شده

در این مبحث به جز چند مورد، واحد کلیه اندازه ها، متر می باشد و در تصاویر نیز اندازه هنا           -

 به متر می باشد به جز چند مورد که واحد اندازه ها در تصاویر ذکر شده است.

 پ



در هر یک از مباحث مقررات ملّی، تعاریفی آورده شده است. این تعاریف صرفاً برای ضنوابنط          

همان مبحث کاربرد دارد و ممکن است اصطالحات ذکر شده در اینن منبنحنث، در سناینر               

-مباحث یا در ضوابط طرح های توسعه شهری و ... مفاهیم دیگری داشته باشند )مانند گروه       

 ها، مساحت خالص، ارتفاع طبقه، ارتفاع ساختمان و ... .بندی ساختمان

برخی از تصاویر حالت های غیرمجاز و نادرست را نشنان منی دهننند در اینن خصنو  بنه                      

 توضیحات تصاویر دقت شود.

ها، فضاها یا اجزاء ساختمان، در چندین قسمت متفاوت از           ، ضوابط برخی تصرف   4در مبحث     -

مبحث ذکر شده است. با هدف پیدا کردن سریع همه ضوابط مربوط به یک موضوع و از قلم                  

های مهم و تمامی بندهای مرتبط با هر    کتاب، کلید واژه 1نیفتادن برخی ضوابط، در پیوست  

توان به عنوان چک لیست ابتدایی، برای        کلید واژه ارائه شده است. از جدول کلید واژه می           

 کنترل هر موضوع استفاده نمود.

شان شرایط تندوینن و        ، که با همکاری صمیمانه    جناب آقای دکتر خدائی   بر خود الزم می دانم از       

جناب آقای  وسرکار خانم دکتر مریم خزائی چاپ این کتاب را فراهم کردند تشکر کنم. همچنین از           

برای ترسننیننم تصنناویننر        سرکار خانم مهندس آذر داوودی    و نیز   دکتر رضا اشرف یزدی     

ماب و سرکار خانم مهندس سوسن شمبانی ویرای ، اول و دوم کتاب،       آقای مهنمدس عمیمی     جن

سرکار خانم نمامار      آرایی ویرای  سوم کتاب،       برای ویرای  متن، ترسیم و صفحه       وفایی

ضان    و    4بابت تطبیق نهایی متن و تصاویر کتاب با مبحث            آبادیمومن -سرکار خانم شیدا رم

شکر و قدردانی می پور  نمایم.جهت هماهنگی امور اداری، ت

هدف اصلی از تدوین این کتاب، گسترش دامنه استفاده از مقررات مّلی و تسریع در رسیدن به اهداف واالی                  

گردد، از    باشد. طبعًا مشارکت همگانی در کاربرد این مباحث، سبب کامل شدن مقررات مّلی می                    آن می 

های احتمالی و نظرات ارزشمند خود را درباره کتاب با ما در میان                شود کاستی   خوانندگان محترم تقاضا می   

 های بعدی اعمال گردد. بگذارند تا در ویرای 
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