
 نقشه ذکر گردد.بصورت نوشتاری در *

 در مرحله پایان کار کنترل شود.**

 چک لیست الزامات طراحی ساختمان عمومی

 2/5قابل دسترس است .در صورت وجود اختلاف سطح بیش از ورودی اصلی برای همگان 

 سانتیمتر سطح شیبدار یا بالابر وجود دارد.*

  

   سانتیمتر است. 041حداقل عمق پیش فضای ورودی 

   سانتیمتر است. 011حداقل عرض مفید درب ورودی ساختمان 

   سانتیمتر است. 041حداقل عرض مفید راهرو 

   در راهرو میله دستگرد وجود دارد.*

   سانتیمتر است. 01گه درب داخلی برای عبور صندلی چرخدار حداقل عرض مفید هرلن

سانتیمتر  211حداقل فاصله بین دو درب متوالی چنانچه هردو درب ، در یک جهت بازشوند 

 است.

  

   سانتیمتر است. 201حداقل فاصله بین دو درب متوالی چنانچه هردو درب به داخل بازشوند 

   است. درجه 01زاویه بازشوی درب حداقل 

   سانتیمتر وجود دارد. 01درصورت استفاده از دربهای چرخان ،درب مجزا به عرض حداقل 

   سانتیمتر است. 011حداکثر ارتفاع دید از کف تمام شده 

قفسه پله و در پاگرد ها علایم حسی برای هشدار به نابینایان و کم بینایان  درکف قبل از ورود به

 وجود دارد.*

  

   سانتیمتر است. 01عرض )عمق ( کف پله 

   سانتیمتر است. 01حداکثر ارتفاع پله 

   سانتیمتر است. 021حداقل عرض پله 

   سانتیمتر است. 021*021حداقل ابعاد پاگرد پله 

   در طرفین پله درنظر گرفته شده است.*میله دستگرد 

   پله است. 02حداکثر تعداد پله بین دوپاگرد 

   پله از جنس سخت و غیرلغزنده است.*

   سانتیمتر و پاخور پله بسته است.* 0پس آمادگی پله از پاخور کمتر از 

   شیبدار غیرلغزنده ، ثابت ،سخت و هموار است.*کف سطح 

   سانتیمتر است. 021حداقل عرض سطح شیبدار 

   سانتیمتر است. 021درصد باعرض حداقل 0متر طول ، حداکثر شیب  0برای سطوح شیبدار تا 
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 5متر( به ازای هر متر افزایش طول  0متر طول )تاحد مجاز  0در سطوح شیبدار بیش از 

 درصد از شیب آن کاسته شده است. 1.5به عرض مفید آن اضافه و  سانتیمتر

  

   سانتیمتر است. 051×051حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار 

   سانتیمتر وجود دارد.* 5در کناره های عرضی سطح شیبدار لبه محافظ به ارتفاع حداقل 

   میله دستگرد در طرفین سطح شیبدار درنظر گرفته شده است.*

   سانتیمتر است.* 4تا  0.5دستگرد بین  قطر یا عرض میله

   سانتیمتر است.* 4فاصله بین میله دستگرد و دیوار حداقل 

سانتیمتر و برای  05ارتفاع میله دستگرد از کف راهرو ، سطح شیب دار و پله ، برای بزرگسالان 

 سانتیمتر است.* 01کودکان 

  

که برای قابل دسترس بودن طبقات از آسانسور استفاده می شود،  در ساختمانهای عمومی

 حداقل یک آسانسور قابل استفاده برای افراد معلول وجود دارد.

  

   سانتیمتر است. 01عرض مفید درب آسانسور حداقل 

   سانتیمتر است. 001×041حداقل ابعاد مفید اتاقک آسانسور 

   غیرلغزنده است.*پوشش کف آسانسور محکم ، ثابت 

   سانتیمتر است. 05اتاقک آسانسور مجهز به دستگیره های کمکی در دیواره ها در ارتفاع 

سانتیمتر ،  021تا  011ارتفاع دکمه های کنترل کننده در داخل و خارج از اتاقک آسانسور 

سانتیمتر  0.5سانتیمتر بوده ، حداقل برجستگی آن  41فاصله آنها از گوشه اتاقک آسانسور 

 سانتیمتر است. دکمه های آسانسور با خط بریل نیز مشخص شده اند.* 0،حداقل قطر آن 

  

   **آسانسور هم سطح ورودی و یا دردسترس بلامانع صندلی چرخدار است.

   سانتیمتر است. 051*051ابعاد فضای انتظار جلوی آسانسور حداقل 

   *ی شود.توقف آسانسور با علائم صوتی و بصری مشخص م

   ساختمان سرویس بهداشتی مخصوص افراد معلول وجود دارد. درهر طبقه از

   سانتیمتر است. 051×011حداقل ابعاد فضای آزاد سرویس بهداشتی 

   درب سرویس بهداشتی به بیرون باز می شود.

سانتیمتر از دیوار مجاور نصب  01سانتیمتر از کف و بافاصله  45کاسه سرویس فرنگی به ارتفاع 

 شده است.

  

 21سانتیمتر از کف و 11میله های دستگرد در طرفین کاسه سرویس بهداشتی به ارتفاع 

 *سانتیمتر جلوتر از لبه جلویی کاسه نصب شده است.

  

   سانتیمتر قرار دارد. 021×11کاسه روشویی در فضایی به ابعاد حداقل 
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 تعاریف:

 : منظور از ساختمان های عمومی دراین ضوابط و مقررات ، آن دسته از ساختمان هایی ساختمان های عمومی

 هستند که یکی از انواع خدمات عمومی را دراختیار افراد جامعه قرار می دهند.

 : ضوابط مصالحی است که در کف یا نظایر آن به کار برده شده و به راحتی و براثر منظور از سخت در این سخت

 استفاده مداوم و متداول تغییر شکل ندهد.

  :سطح حرکت پیاده ای که شیب طولی داشته باشد.سطح شیبدار 

  : مسطح و هموارصاف 

  :یک گذرگاه است.منظور از عرض مفید ، عرض بدون مانع و خالص باقیمانده بین طرفین عرض مفید 

 : علایمی هستند که برای شناساندن تسهیلات قابل دسترس برای افراد معلول ، علایم بین المللی افراد معلول

 نصب یا ترسیم می شوند.

 : منظور از غیرلغزنده در این ضوابط مصالح یاست که در کف یا نظایر آن به کار برده شده و براثر تماس غیرلغزنده

 .صندلی چرخدار و نظایر آن اصطکاک لازم و ایمن را برای فرد ایجاد نماید باکفش ، عصا ، چرخ

 :منظور از قابل دسترس دراین ضوابط امکان استفاده مستقل فرد از فضاها و تجهیزات  قابل دسترس

 معماری است.

   دستشوئی وجود دارد.سانتیمتر از کف تا پایین لبه  15فضای آزاد ، به ارتفاع حداکثر 

   سانتیمتر است. 45سانتیمتر و برای نوک پا  21عمق فضای آزاد جلوی روشویی برای زانو باید 

ی از ساختمان که برای استفاده ویژه افراد معلول طراحی و تجهیز تمام اماکن و قسمت های

 گردیده اند به وسیله علائم بین المللی ویژه افراد معلول مشخص شده اند.

  

   کنترل های الکتریکی و مکانیکی

   سانتیمتر از کف قرار دارند. 021تا  41کنترل های الکتریکی و مکانیکی در فاصله 

سانتیمتر در مجاور کنترل های الکتریکی پیش بینی  15×021ابعاد حداقل  فضای آزاد کف به

 شده است تا از روبرو به طور موازی برای شخص روی صندلی چرخدار قابل دسترس باشد.

  

   *سانتیمتر نصب شده است. 021در کلیه فضاهای بهداشتی زنگ خطر در ارتفاع 

   **هنده شنیداری و دیداری درساختمان نصب شده است.سیستم های هشدار د

   **هشدار دهنده های لمسی در محدوده ساختمان یکنواخت و مشخص هستند.

درهایی که به فضاهای خطرناک برای اشخاص نیمه بینا و نابینا باز می شوند )مانند درهای 

با ختلاف رنگ و نیز علائم حسی بارانداز ، اتاق های تاسیسات حرارتی ،انبارها و مشابه آنها( 

 **لامسه ای مشخص شده اند.

  


