
  
          

                       
                                                                                               بسمه تعالي                                                                            

  3فرم شماره                                                                      سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين                                                                           
  انپدافند غيرعامل در طراحي ساختم شهرسازي برگ كنترل ضوابط و مقررات

  )مقررات ملي ساختمان 21بحث مموضوع (
  

  :تاريخ دستور نقشه  :شماره دستور نقشه :شماره پالك ثبتي :نام شهر
 :نوع مالكيت  :شهرداري منطقه

 :براساس سند مساحت زمين  :نام كارفرما
عرض 

  برامع

 :وضع موجود
  

  :تعداد طبقات

  :تعداد طبقات زيرزمين  :اصالحي :اصالحي
  

  :در طرح مصوبنوع كاربري
  

  :مساحت زيربناي كل :ساختماني در طرح مصوبمتراك

  :نشاني ملك
  

  ):در صورت وجود( 5تاريخ مصوبه كميسيون ماده 

  ساختمانهاي با درجه اهميت متوسط:  4گروه ساختماني شماره 
 - مراكز نگهداري اسناد و مدارك -تئاتر -سينما -هزار نفر 15ورزشگاه  - طبقه 8الي  )سه طبقه روي پيلوت( 4ساختمانهاي مسكوني (

خريد و فروش با عملكرد مراكز  - تختخواب 50بيمارستان و كلينيك تا ظرفيت  - نفر 100با ظرفيت بيش از  -مساجد -مدارس - دانشگاه
  )ساختمانهاي اداري خصوصي -ناحيه اي

  

موارد 
  عمومي

  امتياز عنوان
  

 نحوه طراحي ساختمان و نسبت آن با امداد و نجات    
  )  5(سه منظوره و بيشتر    )  3(دو منظوره    )  0(يك منظوره 

  

 تجانس كاربريها و فضاها در ساختمان چندمنظوره
  )  3(مكمل    )  1(همگن    )  0(نامتجانس 

  

 باالدستيانطباق كاربري ساختمان با پهنه بندي طرحهاي
  )  8(سازگار    )  6(نسبتا سازگار     )  0(ناسازگار 

  

 تراكم جمعيتي ساختمان و نسبت آن به مساحت پالك
  )  10(كمتر از تراكم مجاز    )  8(تراكم مجاز     )  0(بيشتر از تراكم مجاز 

  

 تناسب دسترسي و گذر با كاربري ساختمان
    ) 7(متناسب با كاربري   )   5(نسبتا متناسب با كاربري    ) 0(نامتناسب با كاربري 

  

 نوع گذر دسترسي به ساختمان
  ) 8(بن باز         )  5(بن بست با معبر پياده      )  0(بن بست 

  

 سهولت دسترسي سواره به ساختمان در هنگام امداد و نجات
  )  8(تمامي مسير داراي عرض مناسب  مي باشد    )  5(مسير مشمول اصالحي است  )  0(غيرقابل نفوذ 

  

 امكان دسترسي سواره به ساختمان در هنگام امداد و نجات
  )  7(دسترسي چندگانه       )  5) (گلوگاه(صرفا از يك دسترسي       )  0(فاقد دسترسي سواره 

  

   امكان عبور وسايل نقليه اطفاي حريق نيمه سنگين و سنگين از گذر



 ) 6(سنگين     ) 4(نيمه سنگين     )  0(عدم امكان 
 سرانه فضاي باز در ساختمان برابر دستورالعملهاي ابالغي استاني

  )  7(بيش از سرانه مجاز    )  5(سرانه مجاز     )  0(كمتر از سرانه مجاز 
  

 امكان احداث پناهگاههاي اضطراري در محوطه ساختمان
  )  6(وجود دارد       )  0(عدم امكان 

  

 :فاصله ساختمان از مراكز امداد و نجات
  ) 0(كيلومتر  5بيش از ) 3(كيلومتر  5تا  3 )  5(كيلومتر  3كمتر از : بيمارستان

  ) 0(كيلومتر  5بيش از ) 3(كيلومتر  5تا  3 )  5(كيلومتر  3كمتر از : آتش نشاني 
) 0(كيلومتر  1بيش از   )  2(كيلومتر 1تا  0.5 )  5(كيلومتر 0.5كمتر از : پناهگاههاي عمومي و اضطراري 

  

  

 فاصله ساختمان تا شيرهاي آتشنشاني
  ) 0(متر  150بيش از  )  5(متر 150كمتر از  )  7(شير اختصاصي دارد 

  

  )تخريب، آتش سوزي يا ضربه(همجواري ساختمانها با كاربريهاي شهري خطرآفرين
  )  3(نمي باشد       )  0(مي باشد 

  

     جمع كل امتيازات ساختمان  امتياز

  عدم تاييد    تاييد    نظريه مهندس شهرساز 

  توضيحات

 
  
  
  
  
  
  

  

موارد 
  الزام آور

  رعايت عنوان
  نشده  شده

     طراحي فضاي امن در ساختمان
 واحدهاي ساختمان به محوطه يا گذردسترسي مستقيم بازشوها در

  تعدادي بازشو دارند   همه واحدها بازشو دارند 
    

 :فاصله ساختمان تا عوامل خطرآفرين طبيعي
  تند آبراه  -
  گسلهاي شناخته شده -
  )براي شهرهاي ساحلي( اراضي داراي رانش و روانگرايي -

    

    
    

 :رعايت حريم عوامل انسان ساخت
  قوي خطوط برق فشار -
  خطوط اصلي لوله گاز -
  شبكه اصلي آبرساني -

    

    
    

     )2-1- 2-2 -21بند(ارتفاع ساختمان)يك سوم(3/1عرض معبر دسترسي حداقل
      )3-2-2-2-21بند(مناسب بودن محوطه براي امداد و نجات احتمالي

  



  

  :جمع بندي و پيشنهادات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 :شهرسازتاريخ و مهر و امضاي مهندس 

  
  
  
  
  
  

  :تاريخ و مهر سازمان  :تاريخ و كنترل نماينده گروه تخصصي شهرسازي

  


