سازمان وظام مهىدسي ساختمان استان زوجان
سازمان نظام مهندسي ساختمان

چك ليسـت منـاسـب سـازي سـاختمـانهـاي عمـومـي

استان زنجان

اماكه عمومي طبك آئيه وامه اجرايي ماده  2لاوون جامع حمايت از حموق معلوالن  :كليِ ٍسارتخاًِ ّا ،هَسسات ٍ ضزكتْاي دٍلتي،
اهاكي ٍرسضي ،پاياًِ ّا ،فزٍدگاّْا ،داًطگاّْا ،قطارّاي ضْزي ٍ تزٍى ضْزي ،هزاكش تجاري ،تاًكْا ٍ خَدپزداسّا ،تَستاًْا ،هؼاتز ػوَهي،
كليٌيك ّا ٍ ساختواًْاي پشضكاىً ٍ ،ظايز آًْا.

رديف

سوال

1

آيا در اتتذاي هؼاتز ،ػالئن تيي الوللي
ضٌاسايي تسْيالت قاتل دستزسي
تزاي هؼلَليي ًصة ضذُ است؟

2

آيا پاركيٌگ ساختواى ػوَهي تزاي
هؼلَليي هٌاسة ساسي ضذُ است؟

3

آيا ٍرٍدي ساختواى ػوَهي تزاي
هؼلَليي هٌاسة ساسي ضذُ است؟

4

آيا راّزٍّاي ساختواى ػوَهي تزاي
هؼلَليي هٌاسة ساسي ضذُ است؟

5

آيا درتْاي ساختواى ػوَهي تزاي
هؼلَليي هٌاسة ساسي ضذُ است؟

بله

توضيحات

خير

ً -1-1صة تاتلَي ػثَر ٍيلچز ،ػثَر ًاضٌَا ٍ ًاتيٌا.
 -2-1ػالئن ٍ ًَضتِ ّا تايذ ٍاضح تَدُ ٍ فاقذ اًؼكاس ًَر ٍ تضاد تا
سهيٌِ خَد تاضذ.
 -3-1اس چزاغْا ٍ رًگْا تزاي ّذايت افزاد ًيوِ تيٌا تِ هكاًْاي ػوَهي
استفادُ ضَد.
ٍ -1-2رٍدي پاركيٌگً ،شديكتزيي هحل تِ درب ٍرٍدي ساختواى.
ً -2-2صة تاتلَي ٍيژُ پاركيٌگ.
 -3-2ػزض  3/5هتزي پاركيٌگ.
 -1-3در هحل ٍرٍدي ػالئن حسي در كف پيادُ رٍ تزاي ًاتيٌاياى تؼثيِ
ضَد.
ٍ -2-3رٍدي ساختواى تا پيادُ رٍ ّن سطح تاضذ ٍ در صَرت ٍجَد
اختالف تَسيلِ رهپ يا تاالتز هٌاسة ساسي ضذُ تاضذ.
 -3-3حذاقل فضاي جلَي ساختواى  140ساًتيوتز تاضذ.
 -4-3حذاقل ػزض تاسضَي ساختواى  100ساًتيوتز تاضذ.
140
 -1-4حذاقل ػزض راّزٍّا تذٍى احتساب هَاًغ در كٌار راّزٍ
ساًتيوتز تاضذ.
 -2-4اضياء ًصة ضذُ تز رٍي ديَار راّزٍ ٍ لثِ خارجي آى اس  70تا 200
ساًتيوتز توام ضذُ تاضذ ٍ ًثايذ تيص اس  10ساًتيوتز در هسيز راّزٍ پيص
آهذگي داضتِ تاضذ.
 -3-4كف راّزٍّا غيزلغشًذُ تَدُ ٍ اس ًصة كفپَش تا پزس تلٌذ خَدداري
ضَد.
 -4-4در صَرتيكِ كف راّزٍ اس فزش يا هَكت پَضيذُ ضذُ تاضذ تايذ
تزاي افزاد هؼلَل قاتل اطويٌاى تاضذ ٍ تزجستگي ٍ اتصالْاي آى ًثايذ
تيص اس  2ساًتيوتز ضخاهت داضتِ تاضذ.
 -5-4در راّزٍّا تايذ هيلِ دستگيزُ ًصة ضَد.
 -1-5حذاقل ػزض هفيذ ّز لٌگِ تزاي ػثَر ٍيلچز  80ساًتيوتز است.
 -2-5چٌاًچِ لٌگِ تاسضَ درب در هسيز ػثَر ػوَهي تاضذ ًثايذ تيص اس
 10ساًتيوتز پيص آهذگي داضتِ تاضذ.
 -3-5رًگ درتْا ٍ چْارچَب آًْا تايذ در تضاد تا رًگ ديَار هجاٍر خَد
تاضذ.
 -4-5درتْا تا ارتفاع  25ساًتيوتز اس كف پاخَر داضتِ تاضٌذ.
 -5-5كليِ درتْا تايذ تِ سَْلت تاس ٍ تستِ ضًَذ.
 -6-5دستگيزُ درتْا اس اًَاع اّزهي تاضذ.
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رديف

سوال

6

آيا پٌجزُ ّاي ساختواى ػوَهي
تزاي هؼلَليي هٌاسة ساسي ضذُ
است؟
آيا راُ پلِ ساختواى ػوَهي تزاي
هؼلَليي هٌاسة ساسي ضذُ است؟

8

آيا آساًسَر ساختواى ػوَهي تزاي
هؼلَليي هٌاسة ساسي ضذُ است؟

7

بله

توضيحات

خير

 -1-6حذاكثز ارتفاع ديذ اس كف توام ضذُ  100ساًتيوتز تاضذ.
 -2-6ارتفاع دستگيزُ اس كف توام ضذُ  100ساًتيوتز تاضذ.
ٍ -1-7جَد ػالئن حسي در كف قثل اس ٍرٍد تِ قفسِ پلِ ٍ پاگزدّا ٍ
ّوچٌيي آخزيي پلِ تزاي ّطذار تِ ًاتيٌاياى ٍ كن تيٌاياى الشاهي است.
 -2-7حذاقل ػزض پلِ  120ساًتيوتز ،ػزض كف پلِ  30ساًتيوتز ٍ
حذاكثز ارتفاع پلِ  17ساًتيوتز تاضذ.
 -3-7هيلِ دستگيزُ در دٍ طزف راُ پلِ ًصة ضذُ تاضذ.
 -4-7جٌس كف پلِ غيز لغشًذُ ٍ سخت تَدُ ٍ ًصة ّزگًَِ اجشاي
الحاقي غيز ّن سطح رٍي كف پلِ هوٌَع است.
 -5-7پاخَر پلِ تستِ ٍ پيص آهذگي پلِ اس پاخَر پلِ ًثايذ اس  3ساًتيوتز
تيطتز تاضذ.
 -6-7حذاكثز تؼذاد پلِ تيي دٍ پاگزد  12پلِ تاضذ.
 -7-7حذاقل اتؼاد پاگزد  120*120ساًتيوتز تاضذ.
 -1-8آساًسَر تايذ ّن سطح ٍرٍدي تاضذ.
 -2-8آساًسَر تايذ اس پاركيٌگ حزكت كزدُ ٍ در توام طثقات تَقف كٌذ.
 -3-8حذاقل ػزض هفيذ درب  90ساًتيوتز تَدُ كِ تايذ تصَرت اتَهاتيك
ػول كٌذ.
 -4-8حذاقل اتؼاد هفيذ اتاقك  110*140ساًتيوتز تاضذ.
 -5-8پَضص كف آساًسَر هحكن ،ثاتت ٍ غيزلغشًذُ تاضذ.
 -6-8دستگيزُ كوكي در ديَارُ آساًسَر در ارتفاع  85ساًتيوتز تؼثيِ ضَد.
 -7-8فاصلِ دگوِ ّاي كٌتزل كٌٌذُ اس كف در داخل ٍ خارج آساًسَر تيي
 100الي  120ساًتيوتز تاضذ ٍ فاصلِ آًْا اس گَضِ اتاقك آساًسَر 40
ساًتيوتز ٍ حذاقل تزجستگي آى  1/5ساًتيوتز ٍ حذاقل قطز آى  3ساًتيوتز
ٍ رًگ آى هتضاد تا رًگ سهيٌِ تاضذ.
 -8-8دگوِ ّا تايذ تِ خط تزيل تزاي استفادُ ًاتيٌاياى هجْش ضذُ تاضٌذ.
 -9-8فضاي اًتظار جلَي آساًسَر در ّز طثقِ  150*150ساًتيوتز تاضذ.
 -10-8آساًسَر تِ سيستن صَتي گَيا هجْش تاضذ.
 -11-8رًگ در اتاقك آساًسَر تايذ در تضاد تا رًگ ديَار ّوجَار خَد
تاضذ ٍ تِ ػالهت صَتي ٍ تصزي هطخص كٌٌذُ هَقؼيت اتاقك هجْش
تاضذ.
120
 -12-8تلفي ًصة ضذُ در اتاقك آساًسَر تايذ در ارتفاع حذاكثز
ساًتيوتز اس كف ٍ هجْش تِ تقَيت كٌٌذُ صذا ٍ قاتل استفادُ تزاي ًاتيٌاياى
تاضذ.
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9

آيا سطَح ضية دار تزاي استفادُ
هؼلَليي هٌاسة ساسي ضذُ است؟

10

آيا در ساختواى ػوَهي سزٍيس
تْذاضتي تزاي هؼلَليي تؼثيِ ضذُ
است؟

11

آيا فضاي رستَراى ٍ ّتل تزاي
استفادُ هؼلَليي هٌاسة ساسي ضذُ
است؟

بله

توضيحات

خير

 -1-9حذاقل ػزض سطح ضية دار  120ساًتيوتز تاضذ.
 -2-9تزاي سطَح ضية دار تا  3هتز طَل ،حذاكثز ضية  8درصذ تا ػزض
حذاقل  120ساًتيوتز تاضذ.
 -3-9سطح ضية دار ًثايذ داراي ضية ػزضي تاضذ.
 -4-9طزاحي سطح ضية دار در َّاي آساد تايذ تِ گًَِ اي تاضذ كِ اس
جوغ ضذى آب در سطَح حزكت جلَگيزي ضَد.
 -5-9حذاقل اتؼاد پاگزد سطح ضية دار  150*150ساًتيوتز تاضذ.
 -6-9كف سطح ضية دار تايذ غيزلغشًذُ ،ثاتت ٍ صاف تاضذ.
 -7-9دٍ طزف سطح ضية دار تايذ داراي ًزدُ ّاي دستگيزُ تاضذ .فضاي
آساد تيي دستگيزُ ٍ ديَار تايستي حذاقل  4ساًتيوتز تاضذ .ارتفاع ًزدُ ّا اس
كف سطح ضية دار  87الي  97ساًتيوتز تاضذ.
 -1-10كف سزٍيس تْذاضتي تايستي غيزلغشًذُ تاضذ.
 -2-10حذاقل اتؼاد فضاي سزٍيس تايستي  150*170ساًتيوتز تاضذ.
 -3-10درب سزٍيس تْذاضتي تِ سوت تيزٍى تاس ضَد ٍ حذاقل ػزض
هفيذ آى  90ساًتيوتز تاضذ.
ً -4-10صة كاسِ تَالت فزًگي تِ ارتفاع  50ساًتيوتز اس كف ٍ تا فاصلِ
 30ساًتيوتز اس ديَار هجاٍر ٍ كاسِ دستطَيي در فضاي  75*120ساًتيوتز
اس كف تؼثيِ گزدد ٍ كاهال تِ كف ٍ تذًِ ثاتت ٍ هحكن گزدد.
ً -5-10صة هيلِ ّاي دستگيزُ در يك طزف تَالت فزًگي ٍ پطت كاسِ
تَالت در ارتفاع  70ساًتيوتز اس كف الشاهي است.
 -6-10هيلِ دستگيزُ كوكي ػوَدي تِ فاصلِ  30ساًتيوتز اس جلَي كاسِ
ٍ  40ساًتيوتز تاالتز اس ًطيوي تَالت فزًگي رٍي ديَار هجاٍر ًصة ضَد.
 -7-10ارتفاع هيلِ ػوَدي تيي  80الي  120ساًتيوتز اس كف هٌظَر گزدد.
 -8-10ضيزّاي دستطَيي تصَرت اّزهي ٍ تا چطن الكتزًٍيكي ٍ حذاكثز
فاصلِ آًْا اس لثِ جلَيي دستطَيي  60ساًتيوتز تاضذ.
 -9-10ارتفاع لثِ پاييٌي آيٌِ تزاي افزاد هؼلَل  90ساًتيوتز تاضذ.
 -10-10ارتفاع جاي حَلِ ٍ صاتَى اسكف ًثايذ تيطتزاس 100ساًتيوتز تاضذ.
 -1-11حذاقل  5درصذ تواهي صٌذليْا ٍ هيشّاي ثاتت تايذ قاتل استفادُ
تزاي افزاد هؼلَل تاضذ.
 -2-11ػزض آساد تزاي گذر ٍيلچز در صف دريافت غذا تايذ حذاقل 90
ساًتيوتز تاضذ.
 -3-11كليِ هسافزخاًِ ّا ٍ ّتلْا تا ظزفيت  300تخت تايذ يك تخت ٍ
يك سزٍيس تْذاضتي هٌاسة تزاي افزاد هؼلَل داضتِ تاضٌذ.
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