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 ليبسمه تعا
 

  پيشگفتار
 

، مطالعه و طراحي، اجرا،      )مطالعات امكان سنجي (استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل تهيه            

عمر (بهره برداري و نگهداري طرحهاي عمراني به لحاظ توجيه فني و اقتصادي طرحها، كيفيت طراحي و اجرا                  

 .  ويژه  برخوردار مي باشدي نگهداري و بهره برداري از اهميت هايو هزينه) مفيد

بكارگيري )   وزيران  محترم  هيأت ٤/٤/١٣٧٥ مورخ    بهمصو( عمراني كشور     ينظام فني و اجرائي طرحها      

جه الزم به هزينه هاي نگهداري و      ومعيارها، استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي طرح و نيز ت               

 . قرار داده استجديكيدمت تمام شده طرحها را مورد تأيبرداري در ق بهره

طرح تهيه  ( امور آب وزارت نيرو      ، و شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران         يادشدهبا توجه به مراتب     

دفتر   (برنامه ريزي كشور   و   مديريتبا همكاري معاونت امور فني سازمان       )  استانداردهاي مهندسي آب كشور   

نون برنامه و بودجه اقدام به تهيه استانداردهاي مهندسي آب            قا ٢٣براساس ماده   )  امور فني و تدوين معيارها    

 . نموده است

 :استانداردهاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين شده است

 .استفاده از تخصصها و تجربه هاي كارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي -

 .اردهاي بين المللياستفاده از منابع و مآخذ  معتبر  استاند -

بهره گيري از تجارت دستگاههاي اجرايي، سازمانها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه، طراحي          -

 . و ساخت

 .پرهيز از دوباره كاريها و اتالف منابع مالي و غير مالي كشور -

ؤسسات تهيه  توجه به اصول و موازين مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير م                  -

 .كنندة استاندارد

 اميد است مجريان و       بررسي و اظهار در مورد اين استاندارد،           محترم براي   كارشناسانضمن تشكر از     

دست  اندركاران بخش آب، با به كارگيري استانداردهاي ياد شده، براي پيشرفت و خودكفايي اين بخش از                   

 نيز با اظهار نظرهاي سازنده، در تكامل اين             فعاليتهاي كشور تالش نموده و صاحبنظران و متخصصان          

 .استانداردها مشاركت كنند

 
 

                                                                                                        معاون امور فني

 ۱۳۸۱                         تابستان                                                                      
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 هدف 

 
هدف  از تهيه  اين  مجموعه  تأمين  يك  روش  هماهنگ  و يكنواخت  به  منظور تهيه  نقشه هاي  مهندسي  ساختماني  براي پروژه هاي                      

 .استعمراني  كشور 

 
 مالحظات 

 
 .است  ولي  بايد تناسب  آنها در نقشه ها حتي االمكان  رعايت  شودندازه  عالئم  ترسيمي  اختياري  ا −

در صورتي كه  دو يا چند عالمت  ترسيمي  نمايشگر يك  موضوع  باشند فقط از يك  عالمت  ترسيمي  بايد براي كليه  نقشه هاي                      −

 .پروژه  استفاده  شود

ت  ويژه اي  مشخص  نشده اند مي توان  با استفاده  ازعالئم  كلي  و          در مورد عالئمي  كه  در اين  مجموعه  ذكر نشده  و يا به صور             −

  .دن  حروف  يا عالمت  اضافه  عالئم  متناسبي  در نظر گرفتكرپايه اي  و اضافه  

 علت   ند و بدين    كن ده  فقط به آن  درجه  كاملند كه  نكته  و عالمت  مربوط را مشخص            ششكلهايي  كه  در اين  مجموعه  ترسيم         −

 اندازه گذاري  شده  باشند، اندازه ها      در مواردي كه  عالئم  ترسيمي   .  به طور كامل  مثل  نقشه هاي  اجرايي  اندازه گذاري  نشده اند       

 .)مگر آنكه  به نحو ديگري  مشخص  شده  باشند(برحسب  ميليمتر هستند 

  :  كه  عبارتند ازاستاين  مجموعه  شامل  دو فصل   −

 ).DR.S ١٠٠٠١شروع  شماره  از ( ، براي  كليه  نقشه هاي  مهندسي  وميفصل  اطالعات  عم ‐١

 )..٢٠٠٠١DR.Sشروع  شماره  از (فصل  نقشه هاي  ساختماني   ‐٢

 
 براي  هر فصل  ده  هزار شماره  استاندارد و براي  هر موضوع  ده  شماره  استاندارد اختصاص  داده  شده  است  كه  مي تواند                           

شماره گذاري  شده     استاندارد مربوط به  هر موضوع  با عددي  پنج  رقمي         .   مربوط به  همان  موضوع  را شامل  شود       ي تاستانداردهاي  آ 

در صورتي  كه    .  استكه  رقم  سمت  چپ  آن  مشخص  كننده  فصل  و چهار رقم  ديگر مربوط به  شماره  رديف موضوعات  مختلف                    

 باشد، شماره  استاندارد آن  به  همراه  اعداد برگ  شمار            گرفته  ، در چند برگ  صورت     وضوعارائه  يك  استاندارد مربوط به  يك  م       

 ).١٠٠٢١ به مفهوم  برگ  اول  از دو برگ  استاندارد شماره   ، .DR.S ١٠٠٢١) ٢/١(به  عنوان  مثال   . (ه  استشددرج  
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 كليات  نقشه 
 

تصويب    د يكسان  باشد مگر آنكه  براي  نقشه هاي  مختلف  آن  پروژه  قطع هاي  متفاوتي             قطع  تمام  نقشه ها در يك  پروژه  باي        ‐الف  

 ).DR.S ١٠٠٢١. ( هر حال  نقشه ها بايد فقط روي  قطع هاي  استاندارد رسم  شوند به. شده  باشد

 ، عالئم ترسيمي   يادداشتها و تذكرات  در سمت  راست  و در باالي  جدول  عنوان  نقشه  به اندازه  كافي  جاي  خالي  براي                        ‐ب  

 ، مهر و ليست  مقادير و همچنين  در صورت  لزوم  شماره  نقشه هايي  كه  به آنهامراجعه  مي شود بايد                     نشان دهنده  مقياس 

 .پيش بيني  شود

  ه  به نحو ديگري تصريح  شده     كليه  توضيحات  مربوط به نقشه  بايد در گوشه  باال و سمت  راست  نقشه  نوشته  شوند مگر آنك                    ‐پ    

 .باشد

 .طريقه  و ترتيب  نوشتن  توضيحات  نقشه  بايد با دقت  انجام  شود تا از ابهام  و پيچيدگي  جلوگيري  شود    ‐ت 

با نظم     كامالً  جزئيات  بايد .  تركيب  نقشه  بايد كامال ساده  باشد و از شلوغي  و روي هم  افتادگي  نقشه ها خودداري  شود                     ‐ث  

 .صحيح  تشريح  شوند

 ، يادداشتها و اندازه ها بايد طوري  نوشته شوند كه  از جهت   كليه  جزئيات .  براي  كليه  نقشه ها يك  جهت  اصلي  تعيين  مي شود             ‐ج  

 باالي  صفحه    نقشه  بايد طوري  طرح  شود كه  عالمت  جهت  شمال حتي االمكان  در         .  پايين  يا طرف  راست  نقشه  خوانا باشند      

 . ، بايد كال هماهنگ  و در يك  جهت  كشيده  شوندپالنهاي  يك  طرح. قرار گيرد

ر محلهايي كه  يك  قسمت  از جزئيات  نشان  داده  مي شود خطوط تطابق  به انضمام  شماره  نقشه  تطابق  شده بايد بخوبي                        د  ‐چ  

 .نندكمحدوده  كار را مشخص  

درصورتي كه  .  دشود در جدول  عنوان  نقشه  در محلي  كه  به اين  منظور اختصاص  داده  شده  است  درج                    مقياس  نقشه  باي        ‐ح  

 .مقياس  برشها و يا جزئيات  نشان  داده  شده  روي  يك  نقشه  مختلف  باشد، مقياس  هر برش  بايد درزير آن  نوشته  شود

 .د خودداري  شوداز استفاده  از مقياسهاي  كوچك  حتي المقدور باي

 . در سيستم  متريك  باشنداًواحدهاي  به كار گرفته  شده  در نقشه ها بايد منحصر    ‐خ 

 .ليه  مهرهاي  مورد استفاده  در نقشه ها بايد مطابق  مهرهاي  نشان  داده  شده  در اين  استاندارد باشند     ك‐د 

  . نشده  است  تنها در صورتي كه  قبال تصويب  شده  باشند، ميسراست استفاده  از ساير مهرها كه  در اينجا به آن  اشاره

 .ندشو ، تا قشه ها بايد به شكلي  كه  در اين  استاندارد نشان  داده  شده     ن‐ذ 

 . ، نقشه ها بايد طوري  تا شوند كه  جدول  عنوان  نقشه  به طرف  بيرون  قرار گيرددر هر حال
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 ابعاد نقشه ها
 

انتخاب   . ، كه  وضوح  الزم  را براي  مندرجات  آن  ايجاب  نمايند اختيار شوند    كوچكترين  اندازه  ممكن  به  نقشه هاي  اصلي  بايد    ابعاد  

 . صورت  گيرد٣ و يا ٢، ١ابعاد نقشه ها بايد مطابق  با جدولهاي  
 ).DR.S ١٠٠٣١ در ٤ تا ١ شكلهاي  . (شود طول  نقشه ها مي تواند هم  به صورت  افقي  و هم  به صورت  قائم  قرار داده 

 
 ).انتخاب اول (A نوع – جدول  ابعاد نقشه ها ‐١

 .است مندرج  ١در جدول   A تعريف  و ابعاد ترجيحي  نقشه هاي  نوع 
 

  ابعاد نقشه ها‐١جدول 
 

 )ميليمتر(ابعاد  تعريف 

٠A ٨٤١ × ١١٨٩ 

١A ٥٩٤ × ٨٤١ 

٢A ٤٢٠ × ٥٩٤  

٣A ٢٩٧ × ٤٢٠ 

٤A ٢١٠ × ٢٩٧ 
 

 ).انتخاب  دوم (جدول  ابعاد نقشه هاي  بزرگ   ‐٢
 ، چهار و يا    ابعاد با سه     اين   . استفاده  شود  ٢ نياز باشند بايد از ابعاد مندرج  در جدول           رددر صورتي كه  نقشه هايي  با طول  زياد مو      

 .ده اندشتنظيم   ١از جدول   ٤A و ٣A پنج  برابر كردن  عرض  نقشه هاي 
 

 ابعاد نقشه هاي  بزرگ  ‐٢ جدول 
 

 )ميليمتر(ابعاد  تعريف 
٣ × ٣A ٤٢٠ × ٨٩١ 
٣ × ٤A ٤٢٠ × ١١٨٩ 

  
٤ × ٣A ٢٩٧ × ٦٣٠  
٤ × ٤A ٢٩٧ × ٨٤١ 
٤ × ٥A ٢٩٧ × ١٠٥١ 

 
  

 ).انتخاب  سوم (جدول  ابعاد نقشه هاي  خيلي  بزرگ   ‐٣
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ابعاد مندرج  در اين  . شود  استفاده ٣باشند، بايد از ابعاد مندرج  در جدول     در صورتي كه  نقشه هايي  با ابعاد خيلي  بزرگ  مورد نياز          

 .ده اندش تنظيم  ١از جدول   A جدول  با دو، تا نه  برابر كردن  عرض  نقشه هاي  نوع 

 
  ابعاد نقشه هاي  خيلي  بزرگ  ‐٣جدول  

 
 )ميليمتر(ابعاد  تعريف 

٠ × ٢A ١١٨٩ × ١٦٨٢ 

٠ ×٣A ١١٨٩ × ٢٥٢٣ 

  
١ × ٣A ٨٤١ × ١٧٨٣  

١ × ٤A ٢٩٧ × ٢٣٧٨ 

  
٢ × ٣A ٥٩٤ × ١٢٦١ 

٢ × ٤A ٥٩٤ × ١٦٨٢ 

٢ × ٥A ٥٩٤ × ٢١٠٢ 

  
٣ × ٥A ٤٢٠ × ١٤٨٦ 

٣ × ٦A ٤٢٠ × ١٧٨٣ 

٣ × ٧A ٤٢٠ × ٢٠٨٠ 

  
٤ × ٦A ٢٩٧ × ١٢٦١ 

٤ × ٧A ٢٩٧ × ١٤٧١ 

٤ × ٨A ٢٩٧ × ١٦٨٢ 

٤ × ٩A ٢٩٧ × ١٨٩٢ 

 

)۲/۲(۱۰۰۲۱ 



 اطالعات عمومي
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها   ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه   

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 ن  نقشه جدول  عنوا
 
 موقعيت  جدول  عنوان  نقشه   ‐١
 

براي  نقشه هاي  قرار داده  شده        اين  موقعيت  .  بايد در داخل  كادر، و در گوشه  سمت  راست  پايين  نقشه  اختيار شود              اين جدول   

 . استيكسان ) ٣شكل  ،   Y نوع (و يا قائم  ) ١شكل  ،  X نوع (به صورت  افقي  
  را   Xدر مواردي  مي توان نقشه هاي  نوع      .   ، در حاالت  متعارف  بايد با جهت  ديد نقشه  يكسان  باشد            نقشه جهت  ديد جدول  عنوان    

در اين  حالت جدول  عنوان  نقشه  در گوشه  سمت  راست          ).  ٤ و   ٢شكلهاي   .  ( را به صورت  افقي  قرار داد     Yبه صورت  قائم  و نوع      

 . كه  از طرف  راست  نقشه  قابل خواندن  باشد باالي  نقشه  قرار مي گيرد به نحوي
 .براي  سهولت  استفاده  مي توان  شماره  نقشه  را در جاهاي  ديگر نيز تكرار كرد

 
 ابعاد ‐٢

                                                                                                                      
 در هر حال مجموع طول انتخاب شده و عرض حاشيه نبايد از                .   ميليمتر است   ١٧٠ب  براي  جدول  عنوان  نقشه         طول  مناس 

 .  ميليمتر تجاوز كند ١٩٠

 
 

 ٤شكل   ٣شكل   ٢شكل   ١كل  ش 

  ، افقي Yنوع  ، قائمYنوع  ، قائم Xنوع  ، افقي  Xنوع  
 
  اطالعات  جدول  عنوان  نقشه  ‐٣
 

 ، شماره  ومقياس     ، عنوان  پروژه  و عنوان  نقشه     شه  بايد به  نحوي  باشد كه  نام  كارفرما، نام  مرجع  تهيه كننده  نقشه             جدول  عنوان  نق  

 ، همچنين  نشانه  تغييرات  و شرح تغييرات  همراه  با          ، كنترل كننده  و تصويب  كننده  نقشه       ، ترسيم كننده  ، امضاء تاريخ دار طراح   نقشه

 .دن ، كنترل كننده  و تصويب كننده  تغييرات  به  شكلي  واضح  در آن  مشخص  باشخ دار طراحامضاء تاري

 .است ، اختياري   ، شماره  طرح  و شماره  پروژهارائه  اطالعاتي  مانند سيستم  واحدها، رشته  مرتبط با نقشه
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 حاشيه  و كادر نقشه 
 
 حاشيه  ‐١
 

 بايد در كليه  نقشه هاوجود داشته       است لبه هاي  نقشه  و كادر محدودكننده  سطح  اصلي  نقشه            حاشيه  نقشه  كه  قسمتهاي  واقع  بين       

 .باشد

   و  ٣A ،   ٢A  ميليمتر و براي  نقشه هاي اندازه     ٢٠حداقل  برابر      ١A  و  ٠Aه  توصيه  مي شود كه  عرض  حاشيه ها براي  نقشه هاي  انداز       

٤A  ميليمتر كاهش  داده  شوند ٧ و ١٠در شرايط ضروري  اين  مقادير مي توانند به  ). ٥ شكل ( ميليمتر باشد ١٠حداقل  برابر. 

 
 حاشيه  براي  بايگاني  ‐٢
 

حاشيه   ( ميليمتر بوده  ٢٠اين  حاشيه  بايد حداقل  به عرض        .  دكردر نقشه ها مي توان  حاشيه اي  جهت  سوراخ  كردن  آنها پيش بيني             

 .و در لبه  سمت  چپ  نقشه  پيش بيني  شود ) ر شده  استاصلي  نيز در اين  مقدار منظو

 
 كادر نقشه  ‐٣
 

 . ميليمتر ترسيم  شود٥/٠ ، بايد با خط ممتد و به ضخامت  حداقل   ، براي  محدود كردن  سطح  اصلي  نقشهكادر نقشه

 

 
 ٥شكل  
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 عالئم  وسط نقشه 
 

براي  .  (شود   ، بايد از چهار عالمت  وسط، در چهار طرف  نقشه  استفاده            شهبه منظور سهولت  در كار چاپ  يا تهيه  ميكروفيلم  از نق          

 )..١٠٠٢١DR.S  )٢/١ (٢ و ١هاي نقشه هاي  به  ابعاد مندرج  در جدول

 
ه  اين  خطوط از لب   . ميليمتر ترسيم  شوند   ٠/٥اين  عالئم  بايد در دو انتهاي  هر دو محور تقارن  نقشه  و با خطي  به ضخامت  حداقل                    

رواداري  تعيين  موقعيت  ).  مراجعه شود٦به شكل  ( ميليمتر ادامه  پيدا مي كنند     ٥كاغذ شروع  شده  و پس  از قطع  كادر نقشه  به اندازه            

 .است  ميليمتر ± ٥/٠ اين  خطوط

 
 ، بايد از    چندكادر براي  ميكروفيلم   به دليل  بزرگ  بودن  ابعاد، و لزوم  استفاده  از       ،  ).DR.S  ١٠٠٢١)  ٢/٢((  ٣براي  نقشه هاي  جدول     

به نحوي  انتخاب  شود كه  به اندازه  كافي         تعداد كادرها بايد  .  عالئم  اضافي  در جهت  طول  نقشه  و در وسط هر كادر استفاده  شود             

 .نيز به آن  اضافه  شودشماره  نقشه  بايد در هر قسمت  ديده  شود، و درصورت  لزوم  شماره  كادر . هم آمدگي  داشته  باشند روي

 
 

 
 

 عالئم  وسط نقشه  ‐٦شكل 
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 عالئم  جهت  نقشه 
 

 .عالئم  جهت  نقشه  براي  مشخص  كردن  نحوه  استقرار نقشه  بر روي  ميز نقشه كشي  به كار مي روند

رف  عرض  نقشه  و منطبق  بر       كه  روي  خطوط كادر، يكي  در طرف  طول  و ديگري  درط            )  ٧ شكل   (اين  عالئم  پيكانهايي  هستند      

 ).١١ و ١٠، ٩، ٨شكلهاي   (استنقشه كش    طرف  خطوط وسط نقشه  قرار مي گيرند به نحوي كه  هميشه  جهت  يكي  از پيكانها به

 

 
  عالمت  جهت  نقشه  ‐٧ شكل 

 

 
 

 Y نقشه  نوع  ‐١١شكل               Y نقشه  نوع ‐١٠  شكل         X نقشه  نوع  ‐٩شكل                      Xنقشه  نوع  ‐٨كل          
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  شده  متريك  مقياس  درجه بندي
 

 ميليمتر كه  به ده  قسمت ده ميليمتري  تقسيم       ١٠٠توصيه  مي شود كه  در كليه  نقشه ها، مقياس  درجه بندي شده  متريك  به طول  حداقل              

 .)١٢ شكل  (شده  است  ترسيم  شود 

 
.  ، چسبيده  به كادرنقشه  انتخاب  مي شود    به صورت  متقارن  نسبت  به عالمت  وسط نقشه  و در حاشيه  آن         اً  اين  مقياس  ترجيح  موقعيت   

 . است ميليمتر ٥/٠عرض  آن  پنج  ميليمتر، خطوط آن  ممتد و به ضخامت  حداقل  

 

 
  مقياس  درجه بندي  شده  متريك ‐١٢شكل  
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 شبكه بندي  مرجع 
 

 ، اضافات  واصالحات  و غيره       ، براي  سهولت  تعيين  موقعيت  جزئيات     يه  مي شود كه  در كليه  نقشه ها از يك  شبكه بندي  مرجع          توص

 .استفاده  شود

 
 .تعداد بخشها بايد زوج  و متناسب  با پيچيدگي  و سادگي  نقشه ها اختيار شود

 ميليمتر  ٥/٠  خطوط شبكه  بايد ممتد بوده  و به ضخامت حداقل        .  ليمتر باشد  مي ٧٥ تا   ٢٥توصيه  مي شود كه  طول  هر قسمت  بين          

 .ترسيم  شوند

 
نامگذاري  از گوشه    . ، با حرف  و در دو لبه  ديگر با اعداد نامگذاري  شوند            مستطيلهاي  تشكيل دهنده  شبكه  بايد در دو لبه  موازي        

 .مقابل  تكرار مي شود در حاشيه هاي  اًمقابل  مهر نقشه  شروع  شده  و عين

 
 ).١٣ شكل  (حروف  و اعداد در نزديكي  كادر نقشه  و با فاصله  حداقل  پنج  ميليمتر از لبه  كاغذ نوشته  مي شوند 

 .و غيره  استفاده مي شود AA ،BBل در صورتي  كه  تعداد حروف  براي  تقسيم بندي  كافي  نباشد از حروف  دوتايي  مث

 

 
 
 

  بندي  مرجع شبكه ‐١٣شكل  
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 عالئم  برش  نقشه 
 

اين  عالئم  در چهارگوشه  نقشه  براي  سهولت  برش  آن  ترسيم  شده  و معموالً به شكل  يك  مثلث  متساوي الساقين قائم الزاويه  به طول                    

 )١٤ شكل  . (ندهست ميليمتر ١٠ضلع  حدود 

 
رش  اتوماتيك  ايجاد اشكال  نمايد بايد اين  عالمت  راتوسط دو خط عمود بر       در صورتي كه  اين  عالمت  براي  بعضي  از ماشينهاي  ب        

 )١٥ شكل  . ( ميليمتر در لبه  كاغذ نشان  داد١٠ ميليمتر و طول  حدود ٢هم  به ضخامت  

 

 
 

  ، حالت  دوم  عالمت  برش  نقشه ‐١٥ شكل    ، حالت  اولش  نقشهر عالمت  ب ‐١٤شكل  
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 ه نقشه هاي  چاپ  شد
 

 :در نقشه هاي  چاپ  شده  بايد كليه  موارد زير موجود باشند

 .جدول  نقشه  −

 .دن  فضاي  داخل  نقشه كركادر نقشه  براي  محدود  −

 .عالئم  وسط نقشه  −

 
 :است وجود عالئم  زير اختياري  

 .عالئم  جهت  نقشه  −

 .مقياس  درجه بندي  شده  متريك  −

 .شبكه بندي  مرجع  −

 . عالئم  برش  نقشه −

 
 . روي  نقشه  بايد مات  باشداً ، ترانس  لوسنت  يا اپك  انتخاب  شود ولي  ترجيحنقشه  مي تواند از نوع  ترانسپارانت

 .و يا در پشت  نقشه چاپ  شوند ) در نقشه هاي  ترانسپارانت  و ترانس  لوسنت(خطوط و نوشته ها مي توانند بر روي  نقشه  
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  روش  تازدن  نقشه ها
 

 اندازه كاغذ روش تازدن تازدن طولي ن عرضيتازد

 

  
٠A 

٨٤١ × ١١٨٩ 

 

 

  
 

 
١A 

٥٩٤ × ٨٤١ 

 

  
 

 
٢A 

٤٢٠  ×٥٩٤ 
 

 

  

٣A 

٢٩٧ × ٤٢٠ 

 
 ٢L ١L كاغذ استاندارد

٣A١A٠A ١٩٠ ٢٠ 

٢A ١٩٢ ١٨ 
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  هاي مهندسي بكار مي رودمهرهاي مختلف كه در نقشه
 تصويب براي اجراء  تصويب براي اجراء  

APPROVED FOR CONSTRUCTION 
 

 DATE BY تاريخ  تصويب كننده   
 تصويب كننده تاريخ   

 
 AS - BUILT ساخته شده     ساخته شده 

 
 

   CANCELLED باطل شده   باطل شده 
 
 
 
 

 CHECK PRINT شده جهت كنترل چاپ    جهت كنترل چاپ شده 
 
 

 FOR TENDER ONLY فقط براي مناقصه  فقط براي مناقصه 
 
 

 SUPERSEDED جانشين نقشه قبلي   جانشين نقشه قبلي 
 
 
 

 FILE COPY نسخه بايگاني   نسخه بايگاني 
 

  
  NOT FOR CONSTRUCTION اين نقشه براي اين نقشه براي اجراء نيست 

   اجراء نيست   
 

  
PRELIMINARY نقشه هاي مقدماتي شه هاي مقدماتي نق 
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 مقياسها
 
 معرفي  مقياسها ‐١
 

 : ، به شرح  زير صورت  مي گيرد و نسبت  آن»مقياس «معرفي  مقياسها با نوشتن  كلمه  
  ).براي  نسبت  يك  به يك (١ : ١مقياس   −
 ).براي  نسبتهاي  بزرگتر از يك  به يك (  X : ١ مقياس −
 ).براي  نسبتهاي  كوچكتر از يك  به يك  (١ : X   مقياس −

 .نظر كرد صرف» مقياس «در صورتي كه  احتمال  اشتباه  نباشد مي توان  از درج  كلمه 
 
 نوشتن  مقياسها ‐٢
 
 .مقياس  مورد استفاده  در نقشه  بايد در داخل  جدول  عنوان  نقشه  نوشته  شود −
 شود و     نوشته   شده  باشد، بايد مقياس  اصلي  در داخل  جدول  عنوان  نقشه           در صورتي كه  از چند مقياس  در يك  نقشه  استفاده         −

 .درج  شوند) عنوانها(بقيه  مقياسها در مجاورت  موضوع  مورد نظر و نزديك  نوشته هاي  مربوط به  آن  
 
 انواع  مقياسها ‐٣
 
 :ه اندمقياسهاي  توصيه شده  براي  نقشه هاي  فني  در جدول  شماره  يك  معرفي  شد −
 

  مقياسهاي  توصيه  شده  براي  نقشه هاي  فني  ‐١جدول  
 

 مقياسهاي توصيه شده  نوع مقياس 

٥٠ : ١  ٢٠ : ١  ١٠ : ١  
 كننده مقياسهاي بزرگ

٥ : ١  ٢ : ١   
١ : ١   مقياس يك به يك   

١ : ٢  ١ : ٥  ١ : ١٠  

١ : ٢٠  ١ : ٥٠  ١ : ١٠٠  

١ : ٢٠٠  ١ : ٥٠٠  ١ : ١٠٠٠  
 كننده مقايسهاي كوچك

١ : ٢٠٠٠  ١ : ٥٠٠٠  ١ : ١٠٠٠٠  
 

 مندرج  در جدول  فوق  باشد،   ، اگر نياز به مقياسهاي  بزرگ كننده  و يا كوچك كننده اي  غير از مقياسهاي         در شرايط خاص    :يادآوري   

نايي  استفاده  از مقياسهاي  فوق       گسترده تر شود، و اگر در شرايط استث          شده  مي تواند با مضاربي  از ده         دامنه  مقياسهاي  توصيه  

 .مي توان  از مقياسهاي  بينابين  نيز استفاده  كرد به داليلي  مقدور نباشد
 
 .مقياسي  كه  براي  يك  نقشه  مورد استفاده  قرار مي گيرد بايد متناسب  با پيچيدگي  موضوع  و اهداف  موردنظر اختيارشود −

) ۲/۱(۱۰۱۳۱ 



 اطالعات عمومي
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها   ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه   

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 . به اندازه  كافي  بزرگ  باشد تا امكان  تشخيص  اطالعات  درج شده  ميسر شوددر هر حال  مقياس  انتخاب شده  بايد

 .شده  و ابعاد موضوع  موردنظر، تعيين كننده  ابعاد نقشه  خواهند بود مقياس  انتخاب 

 اًو جزئيات بايد دقيق   ، برشها    ، نماهاي  قائم  در هر جا كه  دقت  در درك  تناسبهاي  ميان  اجزاي  مختلف  الزم  باشد نماي  افقي                

 .طبق  مقياس  رسم  شوند

به صورت     ، در نمايش  اصلي  وجود ندارد، اين  جزئيات  بايد         ، براي  جزئيات  كوچك   در مواردي كه  امكان  اندازه گذاري  كامل     −

 .جداگانه  با مقياس  بزرگتري  در كنار نمايش  اصلي  ترسيم  شوند

 
 نقشه هاي  با مقياس  بزرگ  ‐٤
 

جهت  ، به نمايش  با مقياس  بزرگ  آن        يك  نمايش  با مقياس  يك  به يك      ،    ،  ه  مي شود در مورد موضوعات  با ابعاد كوچك         توصي

در اين  حالت  نمايش  با مقياس  يك  به يك  مي تواند با ترسيم  دوره  ظاهري موضوع  به صورت                .   اضافه  شود  سهولت درك موضوع  

 .ساده تري  ارائه  شود
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 سيم  خطوطتر
 
 ضخامت  ‐١
 
 .ند و با نمونه هاي  نشان  داده  شده  مطابقت  داشته  باشندشو ، هماهنگ  و با يك  ضخامت  رسم  خطوط بايد واضح −

 .خطوطي كه  به عنوان  ضخيم  تلقي  مي شوند بايد دو يا سه  برابر، ضخيم تر از خطوط باريك  باشند −

 .تر باشند، مگر در مواردي  كه  غير از اين  ايجاب  كند  ميليمتر ضخيم٢ ميليمتر باريكتر و از ١/٠خطوط نبايد از  −

 . ، خوانا و مناسب  جهت  تكثير باشند ، قطعي ، يكنواختخطوط و ضربه هاي  مربوط به آنها بايد واضح −

 
 خطوط محوري  ‐٢
 

 ادامه  مي يابند و درمواردي كه        تا فاصله  كوتاهي  خارج  از محدوده  خطوط اصلي  جسم  ترسيم  شده                خطوط محوري  اصوالً  

خطوط محوري  . ادن  اندازه ها با كمك  آنها امكان پذير باشد، اين  خطوط مي توانند تا حد خطوط مربوط به اندازه هاادامه  يابند       د نشان

 .گاه  نبايد از بين  اين  خطوط رد شوند بايد بر خطوط اندازه  عمود باشند و هيچ
 
 خطوط نامرئي  ‐٣
 

تيره  شروع     كه  جزئيات  نامرئي  را نشان  مي دهند بايد در محل  اتصال  با خط جزئيات  مرئي  يا غيرمرئي  به وسيله  يك  خط                   خطوطي   

 .مواردي  كه  اين  خط تيره  امتداد خط مربوط به جزئيات  مرئي  باشد و ختم  شوند مگر در

 
 خطوط موازي  ‐٤
 

 .ندشور نزديك  باشند كه  به هنگام  كوچك  كردن  نقشه  درهم  ادغام  خطوط موازي  هرگز نبايد به قدري  به يكديگ

 . ميليمتر كمتر باشد٥/٠فاصله  ميان  اين  خطوط به هيچ وجه  نبايد از ضخامت  خطوط و يا از 

 
 خطوط مدادي  ‐٥
 
 . كه  از خود اثر كافي  برجاي  گذاردشوداز مدادي  استفاده   −

 .شار يكنواخت  دست  كشيده  شوند به نحوي كه  حالت  ترسيم  با قلم  يا مركب  راداشته  باشندتمام  خطوط و خط چينها بايد با ف −

مدادهايي  كه  براي  اين منظور    .  بدون  پاره  كردن  كاغذ اثر مطلوب  را از خود بر جاي  گذارد              مداد بايد از نوع  نرم  باشد تا        −

 :توصيه  مي شوند به قرار زيرند

 .تر  يا نرم“F“نوع :   براي  حروف نويسي •

 .سفت تر نباشد “H “براي  ترسيم  خطوط اصلي  از نوع •

 .سفت تر نباشد “H٢“براي  ترسيم  خطوط اندازه گذاري  و خطوط محوري  از نوع   •
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 خطوط مربوط به قسمتهاي  اضافه  شده  به قسمتهاي  موجود نقشه  ‐٦
 

 :قسمتهاي  موجود بدين ترتيب  رسم  مي شوند
 

 
 
 

 :ي  اضافه  شده  بدين ترتيب  رسم  مي شوندقسمتها
 

 
 

 
 )جهت نما(خدنگ   ‐٧
 

 
 
 

 .عالمتي  كه  به وسيله  آن  يادداشتها به قسمتهاي  مربوط نشان  داده  مي شود
 
 

حداكثر پهناي  خدنگ  بايد به اندازه 
3

1
 .طول  آن  باشد  

 
  انواع  خطوط و موارد استفاده  آنها ‐٨
 
  . ندا  نشان  داده  شده١طوطي  كه  در قسمتهاي  مختلف  نقشه  مورد استفاده  قرار مي گيرند در جدول  خ
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 انواع  خطوط و موارد استفاده  آنها ‐١جدول 
 

 شرح  عالمت ترسيمي 

A     ضخيم(خطوطمرئي و اصلي ( 

 
B    

خطوط اندازه گيري، برش، هاشور راهنماي خدنگ،           

 ) نازك(شهاي مستقل شده خطوط اصلي بر
 
C      
 

خط چين براي اجزاي نامرئي،  قطعاتي كه بايد حذف            

 )نازك. (شوند

 
D     

كند  خط محور، خطوطي كه جهت حركت را مشخص مي  

 ) خط نقطه بلند نازك(و دايره گام 

E      ضخيم(خطوط برش يا تعيين جهت ديد تصاوير( 

 
F     

سترده يا كاذب، قسمتهاي     خطوط نشان دهنده نماي گ      

همجوار، قسمتهاي واقع شده در جلوي صفحه برش            

 ) خط نقطه كوتاه نازك(

G    خط موجدار ضخيم(خطوط حدي نامنظم( 

H      خط منكسر كوتاه(خطوط شكسته بلند( 

 

 
ضخيم (خطوط را مي توان به دو دسته مجزا تقسيم بندي 

 ) و نازك
حدود دو يا سه برابر خطوط ضخيم داراي ضخامتي در 

 خطوط نازك  هستند
به طور كلي ضخامت خطوط بستگي به بزرگي اجزاء و 

 . نقشه دارد و بايد با يكديگر متناسب انتخاب شوند
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 پيكانها
 
 .ندپيكانهايي  كه  از عبارات  منشعب  مي شوند بايد به صورت  خطهاي  ساده  و داراي  سر پيكانهاي  منحني  و قاطع  باش −

 .پيكانهاي  مستقيم  را تنها در جاهايي  مي توان  به كار برد كه  با خطوط اندازه  و خطوط برشها و خطوط نقشه  تداخل نكنند −

 .تعداد پيكانهاي  منشعب شده  از يك  عبارت  بايد حداقل  باشد −

 .دشوپيكان  بايد از انتها يا ابتداي  توضيح  يا توضيحات  منشعب   −

اين  پيكانها بايد حتي االمكان ساده  و واضح       .   دهنده  شمال  بايد در قسمت  باال و سمت  راست  نقشه  واقع  شوند            پيكانهاي  نشان  −

 .باشند
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 حروف نويسي 
 
 . خوانا باشد ، و در نقشه هاي  كوچك شده  كامالًروف نويسي  بايد جمع  و جور، تميز و واضحح −

 ، و يا ساير وسايل  مي توان  توليد كرد با سرعت كافي  و با            نواخت  كه  به وسيله  دست   هدف  اين  است  كه  از حروف  و ارقام  يك         −

 .دشواطمينان  از خوانا بودن  آنها استفاده  

 . ، در صورتي كه  به اين  هدف  خللي  وارد نكند ترجيح  داده  مي شودحروف نويسي  دستي −

 كه  مقدور باشد بايد بر روي  كاغذ شفاف  قابل  تكثير ماشين كرد و             حروف نويسي  زياد، مانند توضيحات  كلي  را در صورتي         −

 .در نقشه ها به كار برد

 .براي  نوشتن  جدول  نقشه  بايد حتي المقدور از شابلون  استفاده  كرد −

 ،و ا عبارت  ، حرف  اول  هر جمله  ي       ، نامهاي  تجارتي   ، عناوين  معين  حروف  بزرگ  التين  فقط براي  نوشتن  نامهاي  خاص          −

 .كلمه اي  كه  به دنبال  يك  عدد در آغاز عبارت  نقشه  مي آيد بايد مورد استفاده  قرار گيرند

ارقام  يكنواختي  است  كه  مي توان  به  وسيله  دست  و يا سايروسايل  با               در حروف نويسي  التين  منظور استفاده  از حروف  و         −

  .ونه هايي  از حروف نويسي  التين  متداول  نشان  داده  شده  است  نم١در جدول  . سرعت  كافي  ترسيم  كرد

فاصله  ميان  خطوط بايد در تمام  متن  مساوي بوده  ودر هيچ            .  باشد  "E" فاصله  ميان  كلمات  التين  بايد برابر با پهناي  حرف           −

 .موردي  از نصف  ارتفاع  حروف  كمتر نباشد

در صورت لزوم براي هدفهاي مختلف، كوچك مي شوند حروف بايد كامالً خوانا                در موقع چاپ نقشه هاي بزرگ كه          −

 . باشند
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  حروف نويسي  التين‐١جدول 
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 اصالح  و حذف 
 
 .دشورگونه  تغييري  كه  در يك  نقشه  به وجود آيد بايد به عنوان  نقشه  تجديدنظر و اصالح  شده  ابالغ  ه −

 .دشوود بايد يك  عالمت  مثلثي  شكل  كه  حاوي  شماره  اصالح  باشد رسم  در كنار هر تغييري  كه  داده  مي ش −

 . ، قسمتهاي  اصالح  شده  را با يك  مداد نرم  به وسيله  خطي  بايد مشخص  كرد و عالمت  اصالح  را نيزنشان  دادر پشت  نقشهد −

يد پاك  كرد اما عالمت  مثلثي  شكل  برجاي  خود          د، خط ترسيم شده  در پشت  نقشه  را با        شودر مواردي كه  تجديدنظر تكرار      −

 .باقي  مي ماند

 در مواردي  كه  تجديدنظر و اصالح  مختص  به يك  قسمت  نيست  و يا به اين  ترتيب  تصويب  شده  باشد مي توان  خط                           −

 .ترسيم شده  را حذف  كرد

مربوط را  نيز حروف  اول  نام  شخص  تغييردهنده  و تاريخ   ، و    ، شرح  مختصري  از تغييرات    براي  هر اصالح  بايد شماره  اصالح      −

 .در فضاي  موجود در قسمت  تجديدنظر جدول  عنوان  نقشه  نشان  داد

حذف يكي از جزئيات نقشه و يا قسمتي از آن بايد در پشت نقشه با خطوط متقاطع و برعكس نوشتن كلمه در پشت نقشه                          −

 .خطوط اصلي بيروني بايد به نحوي كه در باال به آن اشاره شد، ترسيم شودنشان داده شود سپس عالمت تجديدنظر و 

۱۰۱۷۱ 



 اطالعات عمومي
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها   ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه   

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 برشها و جزئيات 
 
برشها بايد با نگاه  كردن  به طرف  باال يا طرف  چپ  نشان  داده  شوند و مشخص  كردن  آنها به وسيله  تمام  حروف  و اعدادبه جز                        −

 .صفر و يك  امكان پذير است 

به وسيله  اعداد    از قسمتهايي  كه  بزرگ  شده اند و بايد درست  در همان  جهت  نماي  اصلي  ترسيم   و                 جزئيات  عبارت  است      −

 .مشخص  شوند

 .حروف  و اعداد مشخص كننده  برشها يا جزئيات  هرگز نبايد بر روي  يك  نقشه  تكرار شوند −

 . ربوط به نقشه هاي  مختلفي  باشند، بالمانع است     تكرار شماره  يا حروف  مشخص كننده  برشها و جزئيات  در صورتي كه  م              

به هرحال  در هر نقشه اي  كه  برشها و جزئيات  رسم  شده اند مضمون  و عالمت  مشخصه  جزئيات  و برشهاي مندرج  در عنوان                      

 .نقشه  نبايد به هيچ وجه  در محل  ديگري  تكرار شوند

د، عالمت  برش  و نمايش  حرف مربوط به  آن         شو و بر روي  همان  نقشه  ترسيم  مي        هنگامي كه  برشي  از يك  نقشه  برداشته  شده        −

 .برش  را نشان  مي دهد

از يك نقشه  برروي  نقشه  ديگري  نشان  داده مي شود، عالمت  برش  بايد حاوي  شماره  نقشه اي  كه برش  برروي        هنگامي كه  برشي   −

 .شامل  شماره نقشه اي  كه  برش از روي آن  برداشته  شده است  باشد برش  بايد  شده  و عنوان آن  ترسيم 

موقعي كه  برش  از روي  بيش  از يك  نقشه  برداشته  مي شود، عنوان  برش  بايد داراي  تعداد كافي  كادر براي  نشان  دادن شماره                       −

 .نقشه هاي  مربوط باشد

  .ند به  فارسي  نيز باشندعالمتها و عنوان  ذكر شده  براي  هر برش  مي توان −

 .مطالب  مذكور در موارد چهارم  تا هفتم  براي  جزئيات  نيز صادق  است  −

 . ، قرار گيرندعالئم  برش  و خطوط مقطع  بايد درست  در همان  محلي  كه  برش  براي  آن  ترسيم  شده −

 . اضافي  استفاده  كردنشان  دادن  جزئيات  موردنظر مي توان  در صورت  لزوم  از برشهاي براي  −

 
 )شكسته (عالمت  مقاطع  كوتاه  شده   ‐١
 
 
        مدور ‐

 
 
  كوتاه ‐ راست  ‐

 
 
  طويل ‐راست   ‐
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 عالمت  برش  ‐٢
 
 .برشي  كه  روي  همان  نقشه  نشان  داده  مي شود −
 
 
 
 
 
 
 .برشي  كه  روي  نقشه  ديگر نشان  داده  مي شود −

 
 
 
 عنوان  برش  ‐٣
 
 . همان  نقشه  نشان  داده  مي شود برشي  كه  روي −

 
 
 
 
 
 .برشي  كه  روي  نقشه  ديگر نشان  داده  مي شود −

 
 
 
 
 
 
 .وقتي  برش  روي  چند نقشه  نشان  داده  مي شود −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)۳/۲(۱۰۱۸۱ 



 اطالعات عمومي
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها   ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه   

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 عالمت  جزئيات  ‐٤
 
 .جزئياتي  كه  روي  همان  نقشه  نشان  داده  مي شود −
 
 
 
 
 
 . داده  مي شود جزئياتي  كه  روي  نقشه  ديگر نشان −

 
 
 
 
 
 
 عنوان  جزئيات  ‐٥
 
 .جزئياتي  كه  روي  همان  نقشه  نشان  داده  مي شود −

 
 
 
 .جزئياتي  كه  روي  نقشه  ديگري  نشان  داده  مي شود −

 
 
 
 
 
 
 .جزئياتي  كه  روي  چند نقشه  نشان  داده  مي شود −

 
 
 
 .نوشته شود شوند، نمره هاي  رجوعي  بايد در يك  جدول  جداگانه وقتي  كه  جزئيات  روي  بيش  از چهار نقشه  نشان  داده  مي  −
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 اندازه گذاري 
 
نقشه  عمليات   در يك  نقشه  بايد به حد كافي  اندازه  داده  شود، به طوري كه  بتوان  به سهولت  و بدون  اندازه گيري  مستقيم  از روي     −

 .ساخت  را انجام  داد

 .و اندازه هاي  عمودي  را بايد در برشها و نماي  قائم  مشخص كرد) پالنها( روي  تصاوير افقي  اندازه هاي  افقي  را بايد بر −

و يا در  از تكرار اندازه ها در يك  نقشه    .  به طور كلي  ترجيح  دارد اندازه ها فقط يك  بار و در نماي  افقي  نقشه  نشان  داده  شود                −

 .دشو غيرالزم   د، مگر در مواردي  كه  تكرار آنها باعث  جلوگيري  از مراجعاتوشساير نقشه ها بايد حتي المقدور خودداري  

 . ، اسكلت  اصلي  ساختمان  و خطوط اصلي  مرئي  داده  شوندحتي المقدور اندازه ها بايد نسبت  به خطوط محوري −

 .اندازه گذاريها بايد حتي المقدور در خارج  از حدود قطعه  ترسيم  شده  باشند −

 .ه ها بايد طوري  ترتيب  داده  شوند كه  بتوان  آنها را از پايين  و يا سمت  راست  نقشه  خوانددازان −

 . ، و بدون  شكستگي  بوده  و داراي  عالمت  پيكان  باشند ، مستقيمخطوط اندازه گذاري  بايد به صورت  ساده −

 .ازه ها را نشان  مي دهد، باشد متوجه  خطوط امتدادي  يا هر خط ديگري  كه  انداًپيكان  بايد دقيق −

 .خطوط امتدادي  بايد با سطحي  كه  اندازه هاي  آن  نشان  داده  مي شوند در يك  خط باشند −

 .نوشته  شود ) خارج  از مقياس(در زير اندازه هايي  كه  با مقياس  مطابقت  ندارند بايد عبارت   −

 و از ساير واحدهاي  سيستم  متريك  نيز مي توان  در هر جا كه ايجاب  كند     نقشه ها ميليمتر است   واحد استاندارد اندازه گيري  در    −

 .اشاره  شود استفاده  كرد مشروط بر آنكه  در زير عنوان  اصلي  و يا عناوين  فرعي  و يا در جدول  نقشه  به وضوح  به آن 
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 شماره  رجوعي  اقالم  مختلف 
 
 قواعد كلي  ‐١
 
وعي  اقالم  مختلف  براي  قسمتهاي  متفاوت  يك  موضوع  و يا جزئيات  مربوط به يك موضوع                 توصيه  مي شود كه  شماره  رج      −

 .به صورت  متوالي  انتخاب  شوند

 .شماره هاي  رجوعي  اقالم  مشابه  در يك  نقشه  بايد يكسان  باشند

 .است  بايد يكسان  باشند ، كه  خود شامل  اقالم  مختلف  شماره هاي  رجوعي  قسمتهاي  مشابه  در يك  نقشه

 .شماره هاي  رجوعي  اقالم  مختلف  بايد در جدول  ليست  اقالم  كه  اطالعات  الزم  را در مورد آنها ارائه  مي دهد درج شوند −
 
 روش  معرفي  ‐٢

 
 .افه كرده  رجوعي  اقالم  فقط بايد توسط اعداد معرفي  شود و در صورت  ضرورت  مي توان  حروفي  نيز به آنها اضشمار −

 .شماره هاي  رجوعي  اقالم  در يك  نقشه  بايد از نظر نوع  نوشته  و اندازه  آنها يكسان  باشند −

 :اين  عمل  مي تواند مثالً به صورتهاي  زير انجام  گيرد.  ، از ساير تعاريف  قابل  تشخيص  باشنداين  شماره ها بايد به وضوح

 . مي شوند  استفاده با ارتفاع  زياد، مثالً دو برابر ارتفاع  اعدادي  كه  براي  اندازه گذارياستفاده  از اعداد نوشته  شده   ‐ الف 

 .يكسره  ترسيم  شوند ضخيم  در اين  حالت  قطر دايره ها بايد مساوي  بوده  و با خطوط. محصور كردن  اعداد در داخل  دايره ها ‐ب  

 .تركيب  دو روش  فوق  ‐پ  

 .م  بايد در خارج  از دوره  ظاهري  موضوع  موردنظر درج  شودشماره  رجوعي  اقال −

 ).٣ و ٢، ١ شكلهاي  . (هر شماره  رجوعي  بايد توسط يك  خط راهنما به موضوع  موردنظر متصل  شود

 .كرد فنظر واضح  باشد مي توان  از ترسيم  خط راهنما صردر صورتي كه  ارتباط بين  شماره  رجوعي  و موضوع  مورد نظر كامالً

  به  خطوط راهنما نبايد همديگر را قطع  كنند و طول  آنها بايد حتي االمكان  كوتاه  اختيار شده  و به صورت  اريب  نسبت                        

 .در صورتي كه  شماره  رجوعي  محصور در دايره  باشد خط راهنما بايد به مركز دايره  نشانه  رود.  موضوع  ترسيم  شوند

 ).٤ شكل  .(به صورت  ستوني  و يا سطري  تنظيم  ونوشته  شونداً  ، شماره  رجوعي ها بايد ترجيحدن  نقشهبراي  وضوح  و خوانا بو −

 ).١١ تا ٨، اقالم  ٤ شكل  ( مرتبط به هم  مي توانند در محاذات  يك خط راهنما نوشته  شوند   رجوعي  اقالم شماره −

 .ندك مشروط بر اينكه  ايجاد ابهام  ناقالم  مشابه  بايد يك بار نوشته  شود، شماره  رجوعي  −

 
 
 :دشوبراي  شماره گذاريها بايد ترتيب  خاصي  از نظر توالي  آنها به شرح  زير منظور  −
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 .براساس  ترتيب  ساخت  •

 ). ، قطعات  فرعي  و غيره  ، قطعات  اصليقسمت  اصلي(براساس  اهميت  قسمتهاي  مختلف   •

 .براساس  هر توالي  منطقي  ديگر •

 

  
   ٣شكل                                   ٢شكل                                      ١شكل                           

 
 

 
  

 
 ٤شكل  
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 فهرست  اقالم 
 
  قواعد كلي  ‐١
 
 محل  درج  فهرست  اقالم  ١‐١
 
 .ه  شودفهرست  اقالم  مي تواند در خود نقشه  و يا به صورت  مدرك  جداگانه اي  ارائ −

. وقتي  فهرست  اقالم  در نقشه  ارائه  مي شود موقعيت  آن  بايد به نحوي  انتخاب  شود كه  در جهت  ديد نقشه  قابل خواندن  باشد                     −

 .كادر فهرست  اقالم  مي تواند با خطوط ضخيم  ممتد ترسيم  شود

 ، اين  با وجود .  اراي  همان  شماره  نقشه  اصلي  باشد      وقتي  فهرست  اقالم  به صورت  مدرك  جداگانه اي  ارائه  مي شود بايد د            −

.  شود   توأم  نوشته  »فهرست  اقالم «جهت  تفكيك  اين  دو مدرك  توصيه  مي شود كه  شماره  مدرك  فهـرست  اقالم  با پيشوند                 

 . فهرست  اقالم  بايد استاندارد باشند ابعاد نقشه  مربوط به

 
 كادربندي  فهرست  اقالم  ٢‐١
 
كه  اطالعات  الزم  با عناوين  زيردر آنها          مي شود كه  فهرست  اقالم  در جدولي  با ستونهاي  عمودي  تنظيم  شود به نحوي             توصيه  −

 :درج  شوند

 اقالم  •

 شرح  •

 مقدار •

 شماره  رجوعي  •

 جنس  •

 
 .در صورت  ضرورت  مي توان  از ستونهاي  ديگري  براي  ارائه  مشخصات  ويژه  استفاده  كرد

 .ده  است ش شامل  شماره هاي  رجوعي  اقالم  مورد نظر مي باشد كه  در نقشه  اصلي  درج  »اقالم«ستون   −

 ، در صورتي كه  به وضوح  مطلب آسيب      ممكن  است  از كلمات  مخفف    .   شامل  تعريف  اقالم  مورد نظر مي باشد       »شرح«ون   ست −

، بايد مطابق استاندارد    ) ، مهره  و غيره    مانند پيچ ( استاندارد باشند     اگر اقالم  يادشده  شامل  قسمتهاي      .  نرساند استفاده  شود  

 .مربوط، عالئم  استاندارد آنها مورد استفاده  قرار گيرند

 .، نشان دهنده  مقدار كل  اقالمي  است  كه  براي  يك  مجموعه  كامل  الزم  است »مقدار «ستون  −

مي گيرد،   كه  به طور كامل  در نقشه  اصلي  نشان  داده  نشده اند مورد استفاده  قرار             براي  معرفي  اقالمي      »شماره  رجوعي    «ستون  −

 مورد، شماره     برحسب .  مانند قسمتهايي  كه  در نقشه  ديگري  معرفي  شده اند و يا قطعات  استاندارد و يا قطعات  پيش آماده                  

 .ات  مي توانند در اين  ستون  وارد شوندنقشه هاي  مربوط، شماره  استانداردهاي  موردنظر و ساير اطالع
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 كه  مصالح  از نوع  استاندارد باشند بايد          نوع  و كيفيت  مصالح  مورد استفاده  را تعيين  مي كند و در صورتي               »جنس «ستون    −

 .عالمت  استاندارد آنها در اين  ستون  درج  شود

 : مورد مصالح  باشد از قبيل فهرست  اقالم  مي تواند شامل  اطالعات  اضافي  ديگري  در −

 شماره  محموله  •

 وزن  مخصوص  •

 محل  تحويل  •

 توضيحات  ديگر •

 
 نحوه  درج  اطالعات  در جدول  ٣‐١
 
 ،سطرهاي  افقي   توصيه  مي شود جهت  تفكيك  اطالعات    .  اطالعات  بايد در ستونهاي  مربوط و در رديفهاي  افقي  درج  شوند             −

 .يگر جدا شوندتوسط خطوط باريك  يا كلفت  از همد

رديفهاي     ،در صورت  تنظيم  فهرست  اقالم  در نقشه      .  رديفهاي  درج  اطالعات  بايد با توالي  شماره هاي  رجوعي  يكسان  باشند           −

  فهرست  اقالم  در    درج  اطالعات  بايد از پايين  جدول  به باالي  جدول  بوده  و عنوان  اقالم  در زير آن  باشد و در صورت  ارائه                    

 . ، رديفها بايد از باالي  جدول  به پايين  جدول  بوده  و عنوان  اقالم  در باالي  آن  باشدنقشه  جداگانه

 . با حروف  بزرگ  صورت  گيرداً ، و يا ساير وسايل  مناسب  و ترجيحدرج  اطالعات  مي تواند به  روش  دستي −

) ۲/۲(۱۰۲۱۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 
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  و تأسيسات   ساختماني ،  معماري اندازه  استاندارد جدول  عنوان  نقشه  براي  كارهاي
 

 ٣A و ٢A، ١A، ٠A   اندازه  جدول  عنوان  نقشه  براي  كاغذهاي  استاندارد‐١جدول  

 
 

 ٤A  اندازه  جدول  عنوان  نقشه  براي  كاغذ‐٢جدول  

 
 

 ٣A و ٢A، ١A، ٠A اندازه  جدول  عنوان  نقشه  براي  كاغذهاي  استاندارد ‐٣جدول  
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 ٤A   جدول  عنوان  نقشه  براي  كاغذ‐٤جدول  
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 )خطوط محور(خطوط مرجع  
 
 انواع  خطوط محور ‐١
 
  :يك  خط محور معموالً با يك  خط ممتد نشان  داده  مي شود −

 
 

 
 
 .نشان  داده  شود )  نقطه‐خط ( ، براي  تشخيص  بهتر، يك  خط محور مي تواند با در صورت  ضرورت −

 
 

 
 
 :  بايد در محدوده هاي  زير اختيار شودضخامت  خطوط محور، −

  ، ضخيم  و بسيار ضخيم نازك

 .باشد) ٤ : ٢ : ١(نسبت  ضخامت  اين  خطوط بايد 

 
 انتهاي  خطوط محور ‐٢
 
 : خط محور بايد به دايره اي  كه  با خط نازك  در يك  يا هر دو انتهاي  خط ترسيم  مي شود ختم  شود −

 

 
 
 
 

محورها    در اين  شكل    .).DR.S  ٢٠٠١١)  ٤/٣( در   ١ شكل     (.اخل  دايره  انتهايي  معرفي  مي شود    خطوط محور با عالئمي  در د     

 .توسط حروف  و اعداد معرفي  شده اند

 
 ).DR.S ٢٠٠١١)٤/٣( در ٢ شكل   (.خودمعرفي  شده انداختتام  آنها به دايره  لزومي  ندارد كه  خطوط محورتوسط مختصات وقتي −
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 وط مرجع  اختياري خط     ‐ ٣  
 
ضخيم  كه  به دايره اي  با خط نازك  منتهي  شده اند نشان  داده  شده  و با عالئمي  درداخل                  )   نقطه ‐خط  (اين  خطوط معموالً با      −

 ).DR.S ٢٠٠١١) ٤/٤( در ٣ شكل   (.دايره  انتهايي  معرفي  مي شوند

 

 
 
 

 .مي شونده بوده  و معموالً براي استقرار اوليه  به كار برد از خطوط مرجع اصلي    ، مستقلخطوط مرجع  اختياري

شوند و يا روش      ول  پياده  ئخطوط مرجع  اختياري  كه  داراي  شرايط خاصي  مي باشند، مثالً وقتي  كه  بايد توسط نقشه بردار مس               −

نازك  ختم  مي شوند نشان     يك  مربع  با خط   بسيار ضخيم  كه  به     )   نقطه ‐خط  (خاصي  براي  پياده  كردن  داشته  باشند بايد توسط         

 .داده  شده  و با عالئمي  در داخل  مربع  انتهايي  معرفي  شوند

 

 
 
 
 
 خطوط شبكه  مدوالر ‐٤
 

در مورد شبكه هاي  مدوالر باخطوط جدايي       .  خطوط شبكه هاي  مدوالر اصلي  و يا چند مدولي  بايد با خطوط نازك  ترسيم  شوند              

 ، آنها را از  ،  شبكه  بزرگتر با خطوط ضخيم  وادامه  اين  روش         ن  با ترسيم  كوچكترين  واحد شبكه ها با خطوط نازك         ، مي توا مختلف

 ).DR.S ٢٠٠١١) ٤/٤( در ٤ شكل   (.دكرهمديگر تفكيك  
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  ۱شكل 

 

 
 
 ٢شكل 
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 ٣شكل  

 
 
 ٤شكل  
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 راندازه گذاري  در نقشه ها و نشان  دادن  ابعاد كا
 
 خط لبه  و خط اندازه  ‐١
 
 .باريك  و ممتد و حتي المقدور در نزديكي  موضوع  مورد نظر ترسيم  شوند خط لبه  و خط اندازه  بايد با خطوط −

 ).١ شكل  . (خط لبه  بايد عمود بر خط اندازه  ترسيم  شده  و كمي  بيشتر از محل  خط اندازه  ادامه  يابد −

در غير اين صورت  اين  خطوط مي توانندهمديگر را . و خطوط اندازه  متقاطع  بايد احتراز شوددر صورت  امكان  از خطوط لبه        −

 .قطع  كنند

 . ، خط اندازه  بايد ممتد باشد مگر در مواردي كه  نوشتن  اندازه  در داخل  آن  ضرورت  يابدبه طور كلي −

 مورد استفاده  قرار گيرند ولي  مي توان به عنوان  خطوط        خطوط محور، خطوط مرجع  و خطوط شكلها نبايد به عنوان  خط اندازه            −

 .لبه  از آنها استفاده  كرد

 

 
 

 اندازه گذاري  ‐١ شكل 
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 اختتام  خطوط اندازه     ‐٢
 
  ، متوالي  و موازي اندازه گذاري  تكي ١‐٢
 

 )٣و  ٢ شكلهاي  . ( به خط اندازه  ختم  شوند  درجه  نسبت٤٥در اين  نوع  اندازه گذاريها، خطوط اندازه  بايد به تيره هاي  كوتاه  
 

 
 

  اندازه گذاري  تكي  و متوالي ‐٢شكل  

 

 
 

  اندازه گذاري  موازي ‐٣شكل  
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  )اندازه گذاري  مرجعي(ندازه گذاري  نسبت  به نقطه  مرجع      ا٢‐٢
 

خل  دايره اي  قرار گرفته  است  نشان  داده  شده  وانتهاي  خطوط  ، نقطه  مرجع  بايد توسط يك  نقطه  كه  در دا     در اين  نوع  اندازه گذاري   

 )٥ و ٤ شكلهاي  . ( درجه  ختم  شوند٩٠اندازه  به پيكانهاي  

 
 

 )ب (اندازه گذاري  مرجعي   ‐٥شكل      )الف( اندازه گذاري  مرجعي  ‐٤شكل  
 
 نوشتن  اندازه ها ‐٢
 
  ، متوالي  و موازي اندازه گذاري  تكي ١‐٣
 

راست نقشه  قابل     ، به نحوي كه  نوشته ها از پايين  و يا طرف         ، و در حدود وسط آن     ن  اندازه ها بايد در باال و نزديك  خط اندازه        نوشت

 )٣ و ٢ شكلهاي  . (خواندن  باشند، صورت  گيرد

 
 اندازه گذاري  مرجعي  ٢‐٣
 

 :نوشتن  اندازه ها بايد به يكي  از دو حالت  زير صورت  گيرد

 )٤ شكل   . (در مسير خطوط لبه ‐ الف 

 )٥ شكل   . ( ، در باال و نزديك  خط اندازه  و مجاور خط لبهدر صورت  عدم  ابهام  ‐ب   
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  رواداريهاي  خطي  و زاويه اي 
 
  نشان  دادن  رواداريهاي  خطي  در نقشه ها ‐١
 
  روش  نشان  دادن  ١‐١
 

 )١شكل   (. ترتيب  زير معرفي  شوند اندازه هايي  كه  داراي  رواداري  مي باشند بايد به

   نوشتن  اندازه  اصلي  ‐الف  

   نوشتن  مقادير رواداريها در مقابل  آن  و در دو سطر ‐ب  

 )٢شكل  (اگر يكي  از مقادير رواداريها ناچيز باشد با مقدار صفر معرفي  مي شود 

 
 ٢                                     شكل  ١شكل  

 
  ريهاي  متقارن روادا ٢‐١
 

 در مقابل اندازه  اصلي     ±در صورتي  كه  رواداريهاي  مثبت  و منفي  نسبت  به  اندازه  اصلي  متقارن  باشند مقدار آن  بايد با عالمت                      

 )٣شكل   (.ذكر شود

 
 ٣شكل  

 
  محدوديتهاي  اندازه  ٣‐١
 

 )٤شكل   (.دمحدوديتهاي  يك  اندازه  مي تواند با ذكر هر دو مقدار معرفي  شو

 
 
 ٤شكل  

) ۲/۱(۲۰۰۳۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

  محدوديت  يكطرفه  اندازه  ٤‐١
 

 »حداقل  « يا »حداكثر«در صورتي  كه  يك  اندازه  فقط داراي  محدوديت  در يك  جهت  باشد، اين  محدوديت  با اضافه  كردن  كلمه                     

 )٥شكل   (.در مقابل  اندازه  اصلي  معرفي  مي شود

 
 ٥شكل  

 
  محل  نوشتن  رواداريها ٥‐١
 

 )٨ و ٧، ٦شكلهاي   (.ر حداكثر جبري  رواداري  بايد در سطر باال و مقدار حداقل  آن  در سطر پائين  نوشته  شودمقدا

 
 ٨                                              شكل  ٧                                        شكل  ٦شكل  

 
  واحد رواداريها ٦‐١
 

حد اندازه  اصلي  معرفي  شوند، در غير اين  صورت  واحد رواداريها بايد بالفاصله  بعد ازمقادير آن                     رواداريها بايد با همان  وا     

 .ذكرشود

 
 نشان  دادن  رواداريهاي  زاويه اي  در نقشه ها ‐٢
 

 )١١ و ١٠، ٩شكلهاي   (.به  رواداريهاي  زاويه اي  مشابه  رواداريهاي  خطي  مي باشند قواعد كلي  مربوط

 
 ١١                                     شكل  ١٠                                             شكل  ٩شكل  

 نشان  دادن  نماها، برشها و جزئيات 
 

) ۲/۲(۲۰۰۳۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 عالئم  نماها، برشها و جزئيات  ‐١
 
 )١  شكل ( بايد با پيكاني  در نزديكي  محل  مورد نظر نشان  داده  شود »نماها«جهت  ديد  −

 و جهت  برشها بايد به وسيله پيكانهايي  در انتهاي         است بايد توسط خطي  كه  بيان كننده  موقعيت  صفحه  برش           »برشها«  موقعيت  −

 )٣ و ٢ شكلهاي  . (خط نشان  داده  شوند

مشخص   )  كناز  ترسيم  شده  با خط   (بايد توسط دايره اي     است   كه  نشان دهنده  قسمتي  از نماها و يا برشها          »جزئيات«موقعيت    −

 )٤ شكل   (.شود

 
 معرفي  نماها، برشها و جزئيات  ‐٢

 
 ):٥ شكل  ( شوند منظور تفكيك  ازيكديگر وتعيين  محل  ترسيم  به وسيله  عالئم  زير معرفي  به بايد   »جزئيات«و» برشها«، »نماها« −

 ).در التين  حروف  بزرگ  و حروف  كوچك (حروف   •

 .اعداد •

 نماها، برشها و جزئيات  در نقشه  ديگري  غير از نقشه  مورد ترسيم  باشد حروف  و اعدادبايد                     در صورتي كه  محل  ترسيم    

  . ترسيم شده  است٢٤ در نقشه  شماره  B-B نشان  مي دهند كه  برش  B-B/٢٤ به همراه  شماره  نقشه  مربوط نوشته  شوند مثالً

 )٦ شكل  . ( به نحو مطلوبي  سازمان  داده  شوندعالئم  مختلف  بايد از نظر نظم  و موقعيت  اختيارشده  −

 )٧ شكل   (. ، با عالئم  مشابه  نشان  داده  شوند ، بايد مستقل  از موقعيت  و جهت  آنها در شكل  اصليجزئيات  مشابه −

 
 موقعيت  و جهت  ‐٣

 
درصورت  امكان  بايد جهت  آنها با      ).  ٨و    ٥ شكلهاي   (نماها، برشها و جزئيات  بايد به ترتيبي  كه  معرفي  شده اند ترسيم  شوند              −

 .جهت  قرارگيري  در شكل  اصلي  يكسان  باشد

 ، در ارتباط با همديگر ترسيم  شوند به طوري كه  يك  موضوع يا قسمتي  از     جزئيات  مختلف  مي توانند با استفاده  از خطوط برش        −

 )٩ شكل  (آن  را به صورت  فشرده  نشان  دهند 

 
 
 
 
 



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 
  نوشته ها نسبت  به شكلها موقعيت ‐٤

 
 .موقعيت  نوشته ها بايد در زير يا طرف  راست  شكل  و يا در مجاورت  موضوع  موردنظر اختيار شود −

 .موقعيت  نوشته هاي  تشريحي  و عناوين  اصلي  بايد به ترتيبي  اختيار شود كه  از طرف  پايين  نقشه  قابل  خواندن  باشند −

 . ميليمتر از هم  داشته باشند١ ، بايد موازي  هم  بوده  و فاصله اي  در حدود ندازه ها و خطوط اندازهنوشته هاي  مربوط به ا −

 ).DR.S ٢٠٠٤١) ٦/٥( در ١٠ شكل  . (عنوان  كلي  مربوط به مجموعه  شكلها در باال و سمت  چپ  آنها نوشته  مي شود −

 )١١ و ١٠ شكلهاي   (.عنوان  مربوط به يك  شكل  بايد در زير شكل  نوشته  شود −

 ، نوشته هاي  بزرگ   به اين  منظور مي توان  از   .  نوشته هاي  مربوط به معرفي ها و رجوعي ها بايد به طور واضح  قابل  تشخيص  باشند           −

 .دن  نوشته  در دايره  و غيره  استفاده  كردكر ، يا محصور  ، يا خط زير نوشتهيا خطوط ضخيم

 )١٠ شكل  . ( شكل  بايد در زير عنوان  شكل  نوشته  شوندنوشته هاي  مربوط به كل  يك  −

  . آن  قسمت  مرتبط مي شوند توسط خطوط راهنما به معموالً  شكل   يك از   قسمتي به  مربوط  نوشته هاي −

 ).DR.S ٢٠٠٤١)٦/٦( در ١٢  شكل(

 .ط نوشته  شونددر صورتي كه  نوشته  بيش  از يك  سطر باشد كليه  سطرها بايد در باالي  خط مربو −

 .يك  خط راهنما كه  به محلي  بين  دوره  ظاهري  شكل  اشاره  مي كند بايد به يك  نقطه  ختم  شود −

 تيره هاي  موازي   به بايد يك  خط راهنما كه  به خطوط نشان دهنده  مجموعه اي  از لوله ها و مجراهاي  نزديك  به هم  اشاره  مي كند               −

 ).DR.S ٢٠٠٤١) ٦/٦( در ١٣  شكل(.  ، به ترتيب  نوشته  شوندك  محلختم  شود و نوشته ها در ي

) ۶/۱(۲۰۰۴۱

)۶/۲(۲ ۴۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 ٣شكل       ٢شكل      ١شكل  

                                     
 ٤شكل                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٥شكل    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

) ۶/۳(۲۰۰۴۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 ٧شكل       ٦شكل  

 

 
 
 
 ٨شكل  

 
 
 
 
 
 

) ۶/۴(۲۰۰۴۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 
 
 ٩شكل  

 

 
 ١٠شكل  

 
 
 

) ۶/۵(۲۰۰۴۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 ١١شكل  

 

 
 

 ١٣شكل      ١٢شكل  

) ۶/۶(۲۰۰۴۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 نشان  دادن  سطوح  در مقاطع  و نماها
 
 قواعد كلي  ‐١
 
اهري  ضخيم    ظ در صورتي كه  مقاطع  و نماها به قدر كافي  از ساير خطوط قابل  تفكيك  نباشند بايد سطوح  مورد نظر با دوره                     −

 )١ شكل  . (ترسيم  و مشخص  شوند

 

 
 
 ١شكل  

 
 )٣ و ٢ شكلهاي  . ( ، بايد از هاشور يا سايه  استفاده  شودافي  بودن  روش   فوقدر صورت  ناك −

 

 
 

 ٣شكل     ٢شكل  

 
 .قبل  از انتخاب  نوع  هاشور يا سايه  مناسب  بايد توجه  الزم  به نحوه  ترسيم  و پاك  كردن  آنها صورت  گيرد −

 .اضح  تعريف  شونددر صورت  لزوم  بايد معاني  هاشور يا سايه  به صورت  و −

 هاشور زدن  مي تواند با خطوط نازك  ممتد يا مقطع  و يا فواصل  مختلف  و يا در جهات  مختلف  و يا به اشكال  مختلف                            −

 )٦ و ٥، ٤ شكلهاي  ( صورت  گيرد 

 )٧ شكل  (سايه  زدن  مي تواند به طريق  نقطه زني  يا ايجاد سايه  در كل  سطح  صورت  گيرد  −

 
 
 
 
 
 
 

) ۳/۱(۲۰۰۵۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 

 
 
 

 ٥شكل      ٤شكل  

 

 
 
 

 ٧شكل      ٦شكل  

− 

) ۳/۲(۲۰۰۵۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 .مي شوند فواصل  خطوط در هاشور زدن  و يا نقطه ها در سايه  زدن  براساس  تناسب  با سطح  مورد نظر و مقياس  ترسيم  اختيار               

 )٨ شكل  (

 )٩ل   شك. ( ، سايه  و هاشور مي توانند محدود به نواحي  دوره  ظاهري  سطح  باشنددر سطوح  بزرگ −

 

 
 

 ٩شكل                        ٨شكل                               

 
 )١٠ شكل  . ( ، ابعاد و ساير عالئم  حذف  شونـدهاشور و سايه  بايد در نواحي  مربوط به درج  حروف −

 )١١ شكل  . (دسطوح  مجاور به هم  چسبيده  بايد با فاصله  اندكي  از همديگر، به صورت  جدا نشان  داده  شون −

 

 
 

 ١١شكل      ١٠شكل  

) ۳/۳(۲۰۰۵۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

  روشهاي  ترسيم  مقاطع  افقي 
 
  مقاطع  افقي  ‐١
 

 :مقاطع  افقي  به  دو روش  زير ترسيم  مي شوند

 .مقطع  افقي  مستقيم  −

 .مقطع  افقي  آينه اي  −
 
 مقطع  افقي  مستقيم  ١‐١
 

شده    ترسيم   در اين  حالت  مقطع    .  فحه  برش  مشاهده  مي شود    ، نمايش  موضوعي  است  كه  در جهت  عمود بر ص         مقطع  افقي  مستقيم  

 .وجهي  از موضوع  را كه  به طرف  صفحه  مذكور مي باشد نشان  مي دهد

 .در نقشه هاي  ساختماني  معموالً از اين  روش  استفاده  مي شود

 )١ شكل  . ( عمود هستند ) نقطه‐خط (عالمت  مقطع  افقي  مستقيم  دو پيكان  موازي  است  كه  به يك  

 

 
 

  مقطع  افقي  مستقيم ‐١شكل  

 
 
 
 
 



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 مقطع  افقي  آينه اي  ٢‐١
 

عالمت  اين  مقطع    .اين  مقطع  تصويري  است  از يك  موضوع  كه  در آينه اي  به موازات  سطح  افقي  موضوع  موردنظر تشكيل  مي شود                 

 )٢ شكل  . (ود هستندعم ) نقطه ‐خط (دو پيكان  دوتايي  است  كه  به يك  

 

 
 

   مقطع  افقي  آينه اي ‐٢شكل  

) ۲/۱(۲۰۰۶۱

) ۲/۲(۲۰۰۶۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 نشان  دادن  ساختمانها و قسمتهاي  مختلف  آنها
 
 روش  نشان  دادن  ‐١
 

 .نشان  دادن  قسمتهاي  مختلف  يك  طرح  بايد برمبناي  اصول  يكساني  صورت  گيرد

 ، بدون  نياز به اضافه  كردن  كلمات  و توضيحات  ديگر،براي  نشان  دادن            اييتمام  نقشه ها بايد به نحوي  ارائه  شوند كه  هر نقشه  به تنه         

 . ، كافي  باشدمشخصات

 مي توان  به  )  مثالً پالن  ساختماني  با تعداد زيادي پنجره     ( ، در صورتي كه  يك  نقشه  حاوي  تعدادي  از اقالم  مشابه  باشد            با وجود اين  

 .دكرريق  شماره گذاري  اكتفا  معرفي  مختصر آنها، مثالً از ط

،از روش  فوق    )درها  و  مثالً پنجره ها ( نمايش  اشتباه شوند،      مشابه  ممكن است  با اجزاي ديگري  ازنظر نحوه        مواردي كه  اجزاي   در

 .استفاده  مي شود

 
 نشان  دادن  به روش  تيپ بندي  كلي  ‐٢
 

 )١ شكل  (. الً نوع  شكل  و طراحي  آنها، رده بندي  و مشخص  مي شونددر اين  روش  قسمتهاي  مختلف  براساس  تيپ  آنها، مث

 

 
 ١شكل  

 ي ئنشان  دادن  به روش  جز ‐٣
 

نيز   اين  روش  عمال مشخص كننده  موقعيت  هر قسمت         .  در اين  روش  هر قسمت  جداگانه  به صورت  انفرادي  معرفي  مي شود            

  )٢ شكل   (.مي باشد

 
 
 
 ٢شكل  

 
 

) ۶/۱(۲۰۰۷۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
  نشان  دادن كدهاي  ‐٤
 
 

 . استكدهاي  الزم  براي  نشان  دادن  هر موضوع  شامل  كد اصلي  و كد تكميلي  
 
 كد اصلي  ١‐٤
 

 :اين  كد معرف  رده  هر قسمت  بوده  و با استفاده  از عالئم  زير تعيين  مي شود
 . ، در و غيره  ، پنجرهاطاق : به عنوان  مثال .  نوشته  به صورت  كامل‐الف  

 . ، د  و غيره ، پ١ : به عنوان  مثال . نوشته  به صورت  مخفف  ‐  ب 
 . معرف  پنجره ها و غيره ٢ معرف  درها، ١ : به عنوان  مثال. هر نوع  معرفي  تعريف  شده  ديگر  ‐ پ  
 .معرفي  قسمتها براساس  يك  روش  رده بندي  و كدبندي  عمومي  تعريف  شده   ‐ ت  

 
 كد تكميلي  ٢‐٤
 

 : ، نشان دهنده  مشخصات  بيشتري  از هر رده  بوده  و با استفاده  از عالئم  زير تعيين  مي شوديليكد تكم
 ،  عالمت  تكميلي جهت  معرفي  شكل    ١٢،   )پنجره(نشان دهنده  اصل  موضوع       W كه  در اينجا    b١٢W    حروف  يا اعداد، مثل    ‐الف   

 . است براي  ساير جزئيات  از قبيل  نوع  كف پنجره  و غيره  عالمت  تكميلي  b  ، ابعاد و غيره  بوده  وجنس
نشان دهنده  اصل  موضوع    P   و غيره  كه  در اينجا    P ٣،   ٢P  ١P  ، استفاده  از اعداد متوالي  مثل       در حالت  معرفي  به روش  جزئي     ‐ب    

 روش  جزئي  مي توان  موقعيت  جسم         به معرفي   در حالت  .  ست  كد تكميلي  براي  مشخص  كردن  آنها       ٣  و    ٢ ،   ١و  )  جرز(

 .را نيز نسبت  به محورهاي  مختصات  نشان  داد
 روش  كار ‐٥
 
 ساختمانها ١‐٥
 

 .ساختمانهاي  مربوط به يك  طرح  با دو كد اصلي  و تكميلي  مشخص  مي شوند
 )٣ شكل   ( . و غيره٢، ساختمان  ١به عنوان  مثال  ساختمان  

. صورت  مي گيرد   ل دهنده  يك  ساختمان  به وسيله  كد اصلي  با اضافه  كردن  اعداد يا حروف  مكمل                نشان  دادن  قسمتهاي  تشكي    

 )٤ل  شك. (Bسمت ، ق٢ساختمان  ، A  قسمت ٢ساختمان   : به عنوان  مثال

 
 ٣  ساختمان                    ٢                        ساختمان١                                   ساختمان

 ٣شكل  

 
 

) ۶/۲(۲۰۰۷۱ 



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 
 

     
 
 

 ٤شكل     

 طبقات  ٢‐٥
 

محدود    ، سقف  و ديوارها    به معني  فضايي  است  كه  در بين  دو سطح  قرار گرفته  و به صورت  فيزيكي  توسط كف                   »طبقه «يك   

 .گرديده  است 

براي  پايين ترين   ١پايين  به باال، با تخصيص  شماره        شماره گذاري  از   .  طبقات  بايد با شماره هاي  با توالي  منطقي  نشان  داده  شوند           

 )٥ شكل   (.سطح  قابل  استفاده  آغاز مي شود

 .شماره  صفر نشان دهنده  فضايي  است  كه  بالفاصله  در زير پايين ترين  سطح  قابل  استفاده  قرار دارد

  مي شوند بلكه  محدوده هاي  فيزيكي  احاطه كننده آن  فضا را نيز            شماره ها، نه  تنها فضاهاي  قابل  استفاده  در يك  طبقه  را شامل             

 .در بر مي گيرند

 )٦ شكل  . (توصيه  مي شود كه  رقوم  طبقات  در باالي  كف  بار بر طبقه  مربوط ذكر شود

 
 ٦شكل          ٥شكل  

 
 
 
 

) ۶/۳(۲۰۰۷۱ 



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 ، رمپ  و غيره  بايدمشخصات  به صورت  كامل        مثل  نيم طبقه در صورتي كه  سطوحي  با رقومهاي  مختلف  در يك  طبقه  موجود باشند            

 .يا مخفف  در كنار شماره  طبقه  مربوط ذكر شوند

 . ، بايد داراي  همان  شماره  طبقه اي  باشند كه  در آن  قرار دارندپله ها، چه  داراي  نيم طبقه  و چه  بدون  آن
 
 قسمتهاي  مختلف  يك طبقه  ٣‐٥
 

 ، در صورتي كه  اطالعات  در نقشه هاي  متعددي  ارائه  شده  باشند، با معرفي  شماره  طبقه  وبا اضافه كردن       طبقه  قسمتهاي  مختلف  يك  

 )٧ شكل   . (B  قسمت٣طبقه  ،  A  قسمت ٣به عنوان  مثال  طبقه  . حروف  و يا اعداد متوالي  نشان  داده  مي شوند

 
 كفها ٤‐٥
 

 )٨ شكل  .(ي  ساختمان  براساس  شماره  طبقه اي  كه  جزئي  از آن  هستند شماره گذاري  مي شوندكفهاي  سازه اي  از پايين  به باال

 
     

 ٨شكل  

 

 ٧شكل  



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 ستونها، كفها، ديوارها، تيرها و غيره     ٥‐٥
 

 .وند نشان  داده  مي ش٩مطابق  شكل  ) اعداد(و كدهاي  تكميلي   ) به صورت  مخفف(اجزاي  فوق  توسط كدهاي  اصلي  

 :مثال . عدد اول  نشان دهنده  شماره  طبقه  و دو عدد ديگر شماره  عضو را در آن  طبقه  نشان  مي دهد

 C ٢٠١  , C ٣٠١:    ..................................   ستونها 

 S ٢٠١  , S ٢٠٢:    ..................................   دالها 

 W ٢٠١  , W ٢٠٢...................   :    ...............ديوارها 

 B ٢٠١  , B ٣٠١:    ..................................   تيرها 

 
 ٩شكل  

 
 اطاقها و فضاهاي  ديگر ٦‐٥
 
 . به منظور ساير فضاها نيز مي باشد»اطاق «ذكر كلمه   −

 .گيردشماره گذاري  اطاقها در محدوده  كل  ساختمان  بايد به صورت  متوالي  صورت   −

 ١مطابق  بند      ،در صورتي كه  يك  طرح  شامل  چند ساختمان  باشد، شماره گذاري  اطاقها بايد براي  هر ساختمان  به طور مستقل                 −

 انجام  گيرد

 
 

) ۶/۵(۲۰۰۷۱ 



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 .كشيده  شود  ، زير آنها خطشماره  اطاق  و اسم  آنها بايد در محل  مربوط مشابه  زير درج  شود و براي  مشخص تر شدن −

 ٣٢٤ي  پذيراي

 :در فضاهاي  كوچك  مي توان  فقط به درج  شماره  فضا اكتفا كرد −

٣٢٦ 

ت  چپ  نشان دهنده  شماره  طبقه  و دوعدد سمت  راست          معدد س  ).  در صورت  كافي  بودن   :  (ند  شماره  اطاقها شامل  سه  عدد     −

 خواهد  ٢٩٩ تا   ٢٠١ شماره  اطاقها      و در طبقه دوم   ١٩٩ تا   ١٠١مثالً در طبقه  اول  شماره  اطاقها       .  استنشان دهنده  شماره  اطاق     

 .بود

اين  شماره گذاري بايد در جهت     .  ماره گذاري  اطاقها در هر طبقه  بايد به نحوي  صورت  گيرد كه  به سادگي  قابل  بازيابي  باشد             ش −

 .ع  شودعقربه هاي  ساعت  به ترتيب  موقعيت  اطاقها نسبت  به ورودي  اصلي  از سمت  چپ  شرو

در صورتي كه  اطاق  جديدي  پس  از طراحي  و شماره گذاري  اطاقها ايجاد شود، شماره  اين  اطاق  بايد مشابه شماره  اطاقي                       −

  :مثل. باشد كه  از فضاي  آن  استفاده  شده  است  و شماره  اين  دو اطاق  با افزودن  حروف  اضافي  از هم تفكيك  شود

)B١٢٧  ،  A١٢٧( 

 شماره گذاري  اطاقها نبايد شماره اي  جا افتاده  باشد و اگر دو اطاق  به يك  اطاق  تبديل  شوند، اطاق  جديدبايد شماره  هر                      در −

 :مثل . دو اطاق  قبلي  را داشته  باشد

 )١٢٧ ،   ١٢٨(  

 در طبقه  ١٦ن دهنده  اطاق شماره   نشا٢١٦/٢مثالً : ماره  بلوك  ساختمان  و شماره  اطاقها مي توانند به صورت  توأم  نوشته  شوند         ش −

 .است ٢دوم  از بلوك  شماره  

 .اطاقهاي  زيرزمين  و زيرشيروانيها بايد با شماره  طبقه  مربوط و شماره  اطاق  مشخص  شوند −
 
 شان  دادن  آپارتمانهاي  جداگانه  در ساختمان ن ٥‐٥
 
 .شودشماره  آپارتمانها بايد به همراه  شماره  اطاقها ذكر  −

 .شماره  آپارتمانها بايد در پالنها نشان  داده  شود −

 :شماره  و اسم  اطاقها بايد به ترتيب  زير مشخص  شوند. اطاقهاي  هر آپارتمان  بايد به رديف  شماره گذاري  شوند −

 ورودي  ١  ناطاق  نشيم ٢    آشپزخانـه ٣
 

 ١اطاق  خواب   ٤  ٢طاق  خواب   ا٥
 
 .ماره  آپارتمان  و شماره  اطاق  مي توانند به صورت  توأم  معرفي  شوند ، ششماره  بلوك −

 ).١اق  ت، ا١٤، آپارتمان  ٣، طبقه  ٢بلوك   : (١/٣١٤/٢ : مثال

) ۶/۶(۲۰۰۷۱ 



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 كارهاي  فلزي  سازه اي 
 
 نشان  دادن  سوراخها، پيچها و پرچها ‐١

 
 نشان دادن  در صفحه  عمود بر محور آنها ١‐١

 
عالمت  نقطه  در     براي  سوراخها نبايد از   .   معرفي  شده اند  ٢ و   ١  هاياريك  ترسيم  مي شوند در جدول    عالئم  مربوط كه  با خطوط ب     

 .محور سوراخ  استفاده  شود

 
 عالئم  نشان  دادن  سوراخ  در صفحه  عمود بر محور آن  ‐١جدول  

 

 عالمت براي سوراخ

 سوراخ
 با خزينه در هر دو وجه  دوربا خزينه در وجه با خزينه در وجه نزديك بدون خزينه

 سوراخ شده در كارخانه
    

 سوراخ شده در كارگاه 
   

 

) ۱۲/۱(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

  عالئم  نشان  دادن  پيچ  يا پرچ  در صفحه  عمود بر محور آن ‐٢جدول  

 
 عالمت براي پيچ يا پرچ

عالمت براي پرچ كه داخل سوراخ 

 دو خزينه اي قرار مي گيرد
 در وجه با خزينه

 دور

با خزينه در وجه 

 نزديك
 بدون خزينه

 پيچ يا پرچ

    
 بسته شده در كارخانه

    
 بسته شده در كارگاه 

    

سوراخ شده و بسته شده در 

 كارگاه 

 
 .  به همراه  مشخصات  مربوط استفاده  مي شود∅و پرچها از عالمت    M براي  نشان  دادن  پيچها از حرف 

 

) ۱۲/۲(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 ان  دادن  در صفحه  موازي  محور آنهانش    ٢‐١
 

 . مي شوند  معرفي  شده اند، خط افقي  اين  عالئم  با خط باريك  و بقيه  خطوط ضخيم  ترسيم٤ و ٣  هايعالئم  مربوط در جدول
 

  عالئم  نشان  دادن  سوراخ  در صفحه  موازي  محور آن ‐٣جدول  

 عالمت براي سوراخ

 بدون خزينه با خزينه در يك وجه با خزينه در دو وجه
 سوراخ

   

 سوراخ شده در كارخانه

   

 سوراخ شده در كارگاه 

 
 عالئم  نشان  دادن  پيچ  يا پرچ  در صفحه  موازي  محور آن   ‐٤  جدول

عالمت براي پيچ با  ت براي پيچ يا پرچعالم

 سرپيچ دادن موقعيت نشان

عالمت براي پرچ كه داخل 

گيرد اي قرار مي سوراخ دو خزينه با خزينه در يك وجه  بدون خزينه
 پيچ يا پرچ

    

 بسته شده دركارخانه

    

 بسته شده در كارگاه 

    

بسته شده در كارگاه 

 با سوراخ در كارگاه 

 

) ۱۲/۳(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 اندازه گذاري  و معرفي     ٣‐١
 
از   در حالت  استفاده  (خها، پيچها و پرچها، جدا كشيده  شوند          خطوط لبه  براي  اندازه گذاري  بايد از خطوط معرف  سورا           −

 )١شكل  (). ٤ و ٣  هايجدول

 .قطر سوراخها بايد در نزديكي  عالمت  سوراخ  ذكر شود −

 .يرد گ  ، يا ملي  و يا مورد استفاده  صورت        ستانداردهاي  بين المللي  ا در ارائه  مشخصات  پيچها و پرچها، بايد رجوعي  الزم  به            −

 )٢ شكل  (

.  ، مي تواند با معرفي  يكي  از آنها در كنار مجموعه  صورت گيرد            معرفي  سوراخها، پيچها و پرچهاي  مشابه  در يك  قسمت           −

 ).٣ و ٢ شكلهاي  .( ، تعداد سوراخها، پيچها و يا پرچهاي  يك  مجموعه  بايد ذكر شونددر اين  حالت). ٢ شكل  (

 . اندازه گذاري  شوند٦ و ٣ز يك  محور به يك  فاصله  قرار دارند بايد مطابق  شكلهاي  سوراخها، پيچها و پرچهايي  كه  ا −
 
 اندازه گذاري  پخي ها ‐٢
 

 ).DR.S ٢٠٠٨١) ١٢/٧( ب در ‐٤ الف و ‐٤شكلهاي   (.پخي ها بايد با اندازه گذاري  خطي  معرفي  شوند
 
 ندازه گذاري  قوسها و معرفي  طول  آنهاا ‐٣
 

شعاع  .  ( ، بايد شعاع  قوسي  كه  طولهاي  داده  شده  بر آن  مبنا محاسبه  شده اند در داخل  پرانتز نوشته شود                 قوس  در طرف  بزرگ  شده   

 ) ٦ و ٥شكلهاي  ( )   ، شعاع  محور عضو و غيرهخارجي تار
 
 نشان  دادن  ميله ها، پروفيلها، صفحه ها و تسمه ها ‐٤
 
 قاطع  ميله ها و پروفيلهام ١‐٤
 

 . نشان  داده  شده اند٥ جدول  اين  مقاطع  در
 
 صفحه ها و تسمه ها ٢‐٤
 

 )٩ و٨، ٧ شكلهاي  .( ، معرفي  شوندصفحه ها وتسمه ها بايدباذكرضخامت  و ابعاد خارجي  آنها، با فرض  محاط بودن  دريك  مستطيل

 
 
 
 
 
 
 
 

) ۱۲/۴(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 اندازه گذاري  صفحات  اتصال  ‐٥
 
 بايد شامل  حداقل  دو محور متقاطع  با زاويه  تعريف  شده  بوده                   محوربندي  الزم  براي  اندازه گذاري  صفحات  اتصال         −

 واندازه گذاري  صفحات  شامل  موقعيت  سوراخها نسبت  به محورها، ابعاد صفحات  و فواصل  محور سوراخها از لبه هاي                   

 )٩ و ٨ شكلهاي  . ( صفحات  باشد

فواصل  واقعي   اً  اين  ابعاد ترجيح  .  وچك  يك  مثلث  تعيين  شود    زاويه  محورهاي  صفحات  بايد توسط معرفي  ابعاد دو ضلع  ك           −

در اين   .  مورداستفاده  قرار داد   )   براي  يك  ضلع   ١٠٠با فرض    (ند ولي  مي توان  ابعاد نسبي  را نيز         هستنقاط تقاطع  محورها    

 )٩ و ٨شكلهاي  . (حالت  اين  ابعاد داخل  پرانتز نوشته  مي شوند

 
 روش  خطي نشان  دادن  به  ‐٦
 

در اين حالت  فواصل  نقاط    .  ند نشان  داد   اكارهاي  فلزي  سازه اي  را مي توان  با خطوط ضخيم  ممتد كه  منطبق  بر محورهاي  اعضاء              

 )١٠شكل  . (تقاطع  محورها از همديگر بايد در باالي  اعضاء نوشته  شوند

) ۱۲/۵(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 
 
 ١شكل  

 

 
 
 ٢شكل  

) ۱۲/۶(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 ٣شكل  
 

 
  ب ٤‐                                                                      شكل   الف     ٤‐شكل  

 

 
 
 ٥شكل  

 
 
 
 

) ۱۲/۷(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 
 ٦شكل  
 

 
 
 ٧شكل  

 
 
 
 
 

) ۱۲/۸(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 
 
 

 
 
 
 ٨شكل  

 
 
 
 
 
 
 
 

) ۱۲/۹(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 ٩شكل  

 
 ١٠شكل  

 
 

) ۱۲/۱۰(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

  نشان دادن كارهاي فلزي سازه اي به روش خطي ‐٥جدول 
 

) ۱۲/۱۱(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 لزي سازه اي به روش خطي نشان دادن كارهاي ف‐٥ادامه جدول 

 

) ۱۲/۱۲(۲۰۰۸۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 عالئم  ميلگردها در كارهاي  بتن آرمه 
 

 عالئم  ترسيمي  ‐١
 
 ميلگردهاي  معمولي  ١‐١
 

) ۵/۱(۲۰۱۰۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 ميلگردهاي  پيش تنيدگي     ٢‐١

 
 شبكه هاي  پيش جوش  ٣‐١

٣‐٣  

 

) ۵/۲(۲۰۱۰۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 قواعد ترسيم  ميلگردها در نقشه ها       ‐٢
 

) ۵/۳(۲۰۱۰۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

\

) ۵/۴(۲۰۱۰۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 نوشتن  اطالعات      ‐٣

 
عرفي  ميلگردها بايد در جهت  طول  ميلگرد و يا خط راهنمايي  كه  ميلگرد موردنظر را نشان مي دهد                   اطالعات  الزم  براي  م    −

 .نوشته  شوند

 :اطالعات  زير بايد در مورد ميلگردها داده  شوند −

 تعداد •

 قطر •

 جنس  •

 طول  •

 )ربه ميليمت(فواصل   •

 شماره  رجوعي  •

 موقعيت  در دال  يا ديوار •

 : گروه  ميلگردها داده  شونداطالعات  زير بايد در مورد −

 تعداد گروه  ميلگردها •

 تعداد ميلگردها در هر گروه  •

 قطر •

 جنس  •

 طول  •

 شماره  رجوعي  •

 فواصل  گروه  ميلگردها از همديگر •

 موقعيت  •

  تعداد شبكه ها بايد به همراه شماره   .  اطالعات  الزم  براي  شبكه هاي  پيش جوش  بايد در طول  يك  خط مورب  نوشته  شوند                 −

 .رجوعي  آنها مشخص  شود

) ۵/۵(۲۰۱۰۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 )رجدول  آرماتو(فهرست  اقالم  ميلگردها 
 
 روشهاي  معرفي  اندازه  خم  كاري  ميلگردها  ‐١
 

  . معرفي  مي شوند٥ تا ١اندازه هاي  خم كاري  ميلگردها، مطابق  شكلهاي  

 .اندازه ها بايد ابعاد بيروني  ميلگرد را نشان  دهند

 
 ٢                 شكل                  ١شكل  

 

 
 ٤                                 شكل  ٣شكل  

 

 
 ٥شكل  

 
 

 
 

) ۵/۱(۲۰۱۱۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

  نحوه  شماره گذاري  شكل  ميلگردها ‐٢
 

 : صورت  مي گيرد١شماره گذاري  با سه  عدد به  شرح  جدول  شماره  

 
  نحوه  شماره گذاري  ميلگردها ‐١جدول  

 
 اولين عدد دومين عدد سومين عدد

) اختياري(بدون خم  ٠ )اختياري(ميلگردهاي مستقيم  ٠ ) اختياري(بدون خم استاندارد  ٠ 

 ١‐ خم استاندارد در يك انتها
 درجه در يك ٩٠خم يا خمهاي استاندارد 

 جهت 
 ١‐ داراي يك خم  ١‐

 ٢‐ خم استاندارد در دو انتها 
 درجه در ٩٠خم يا خمهاي غيراستاندارد 

 يك جهت 
 ٢‐  خم داراي دو ٢‐

 
 درجه غيراستاندارد در ١٨٠خم يا خمهاي  

 يك جهت 
 ٣‐ داراي سه خم  ٣‐

 
 درجه در جهات ٩٠خمهاي استاندارد  

 مختلف 
 ٤‐ داراي چهار خم  ٤‐

 ٥‐ داراي پنج خم  ٥‐  درجه دريك جهت ٩٠خمهاي كمتر از   

 درجه در جهات ٩٠خمهاي كمتر از   

 متفاوت 
 ٦‐ قوسها و يا حلقه ها  ٦‐

 ٧‐ مارپيچها  ٧‐ قوسها و يا مارپيچها   

  شكلهاي  متعارف  ميلگردها و شماره گذاري  آنها ‐٣
 

در اين  شكلها حروف  معرف  اندازه هايي هستند كه  در جدول          .   معرفي  شده اند  ٢اين  شكلها و شماره گذاري  آنها در جدول  شماره          

 بايد ، قابل  معرفي  نباشند٢ و ١ هاي گردها داراي  شكل  خاصي  باشند كه  مطابق  جدول در صورتي  كه  ميل   .  ميلگردها نوشته  مي شوند  

  .مشخصات  آنها با ترسيم  شكل  در جدول  ميلگردها معرفي  شوند

 .چين  مشخص  شود  ، الزم  است  كه  جهت  خم  استاندارد با خطدر حالت  استفاده  از سومين  عدد براي  شماره گذاري

) ۵/۲(۲۰۱۱۱ 



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

  شكلهاي متعارف ميلگردها و شماره گذاري آنها ‐٢ جدول

 

) ۵/۳(۲۰۱۱۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

  شكلهاي متعارف ميلگردها و شماره گذاري آنها ‐٢ادامه جدول 

 

) ۵/۴(۲۰۱۱۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 جدول  ميلگرد     ‐٣

 
 .جدول  ميلگرد مدركي  است  كه  در آن  مشخصات  و تعاريف  ميلگردهاي  مختلف  منعكس  مي شود

 :شداين  جدول  بايد حاوي  مشخصات  زير با

  شماره  نقشه  مرجع  −

 . اسم  عضو ساختماني  كه  ميلگرد در آن  مصرف  مي شود‐ ضونوع  ع ‐١

 ).پوزيسيون ( شماره اي  كه  در نقشه ها، ميلگرد با آن  مشخص  شده  است  ‐شماره  رجوعي   ‐٢

   با عالمتهاي  مطابق  استاندارد ملي ‐نوع  ميلگرد  ‐٣

  قطر ميلگرد ‐٤

 رش  هر ميلگرد  طول  ب‐طول  هر ميلگرد  ‐٥

 تعداد عضوها ‐٦

  تعداد ميلگردها در هر عضو ‐٧

  تعداد كل  ميلگردها ‐٨

  طول  كل  ميلگردها ‐٩

 ١شماره گذاري  ميلگرد بر اساس  جدول   ‐١٠

  اندازه هاي  خم كاري  ميلگرد ‐١١

  شماره  تغيير جدول  ‐١٢

   عنوان جدول  ‐١٣

  جدول  خالصه  مقادير براي  تمام  نقشه ها ‐١٤

 .ردها متفاوت  باشد بايد جدول  خالصه  مقادير براي  هر نوع  ميلگرد جداگانه  تهيه  شوددر صورتي  كه  نوع  ميلگ

) ۵/۵(۲۰۱۱۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 نقشه هاي نصب ساختمانهاي پيش ساخته 
 
 تعاريف  ‐١
 
 .ساختمان پيش ساخته، ساختماني است كه با استفاده از قطعات پيش ساخته سازه اي برپا مي شود −

 ساخته است كه به صورت آماده به كارگاه ساختماني                  مان پيش  اي از ساخت     اي، قطعه   ساخته سازه   قطعه پيش   −

 .شود داده مي تحويل 
 
 ارائه مدارك و نقشه ها  ‐٢
 
 كليات  ١‐٢
 

 :مدارك و نقشه هاي مربوط به ساختمانهاي پيش ساخته به شرح زيرند 

 ).نقشه هاي آرايش عمومي( نقشه هاي جانمايي –الف 

 . نقشه هاي جزئيات –ب 

 . به قطعات جدولهاي مربوط–پ 

 . مشخصات تكميلي، فهرست اقالم خاص،  دستورالعمل هاي مربوط به حمل و غيره–ت 

 .اين مدارك بايد بر مبناي استانداردهاي مربوط تهيه شوند

 
 نقشه هاي جانمايي  ٢‐٢
 
 يك نقشه جانمايي، نمايش ساده شده اي از يك ساختمان پيش ساخته و موقعيت قطعات پيش ساخته معرفي شده را                           −

 . ارائه مي كند

 )٤ و ٣،  ١شكلهاي . (قطعات معموالً  مي توانند با خطوط ضخيم و يا با نمايش ساده شده دوره ظاهري آنها نشان داده شوند

براي هر گروه از قطعات پيش ساخته ساختمانهاي پيش ساخته، با وضعيت اتصال مشابه، نقشه هاي جانمايي بايد به ترتيب                         

در صورت نياز،  بايد جدولهاي طراحي و يا بارگذاري نيز در نقشه هاي جانمايي               .  ن نصب ارائه شوند   استفاده از قطعات در حي    

معرفي شوند كه محدوديتهاي بارگذاري،  روند نصب و ساير جزئيات الزم براي نصب، از قبيل جزئيات درزها، كارهاي موقت و           

 . غيره را توسط رجوع به مدارك حاوي اين اطالعات مشخص مي كنند

 
 
 
 
 
 
 

) ۱۰/۱(۲۰۱۲۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 :نقشه هاي  جانمايي  براي  ساختمانهاي  پيش ساخته  بايد موارد زير را نشان  دهند

 .شبكه  محوربندي  ساختمان  •

 .عالمت  قطعات  ساختماني  •

 .موقعيت  قطعات  ساختماني  نسبت  به محورها •

 .رقومهاي  قطعات  ساختماني  •

 .رجوع  به نقشه هاي  جزئيات  •
 

 . نشان  داده  شوند٦ تا ١  هاي ، مقطع  و يا در نما، مشابه  شكلايد در پالنقطعات  ساختماني  ب

مقياسهاي  مرجح براي  ترسيم    .  نقشه هاي  جانمايي  براي  ساختمانهاي  پيچيده  سه بعدي  بايد در پالنهاي  مختلف  نشان  داده  شوند               

 .ندهست ١: ٢٠٠ و ١: ١٠٠، ١ : ٥ ، نقشه هاي  جانمايي

 :شوند اي  جانمايي  شالوده هاي  پيش ساخته  و ساير سازه هاي  زيرزميني  بايد موارد زير نيز نشان  داده در نقشه ه

 .بتن  نظافت  زير شالوده ها •

 .شالوده ها •

 .ابعاد آنها •

 .موقعيت  آنها نسبت  به محورها •

 .تيرهاي  شالوده  •

 .ديوارهاي  زيرزمين  •
 

 . ، با اين  فرض  كه  خاك  مانع  ديد نمي باشد تهيه مي شوندزه هاي  زيرزمينينقشه هاي  جانمايي  شالوده ها و ساير سا

نوشته    ، بايد شماره  طبقه  و يا رقوم  نيم طبقه  و يا رقوم  پاگرد پله  مربوط            در جدول  نقشه هاي  جانمايي  براي  كفهاي  پيش ساخته       −

 .شود

 ضخيم     ، قطعات  بايد با دوره  ظاهري  و با خط          از ديوارهاي  سازه اي  در ترسيم  نقشه  جانمايي  براي  ساختمانهاي  متشكل            −

 )٦ شكل  . (نشان  داده  شوند
 
 نقشه هاي  جزئيات  ٣‐٢
 

 .جزئيات  مي توانند در نقشه هاي  جداگانه  و يا به عنوان  اطالعات  تكميلي  در نقشه هاي  جانمايي  نشان  داده  شوند

 .ندهست ١ : ٥ و ١ : ١٠، ١ : ٢٠زئيات  مقياسهاي  مرجح  براي  ترسيم  ج

 .جزئيات  بايد به نحو كامل  در نقشه  جانمايي  و يا نقشه هاي  جداگانه  و برحسب  توالي  معرفي شده  در بخش مربوط، ارائه  شوند
 
 
 
 
 
 

) ۱۰/۲(۲۰۱۲۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

  قطعات  هايجدول ٤‐٢
 
 .ندنك ، فهرست  قطعات  مختلف  ساختمان  پيش ساخته  را معرفي  مي  قطعات هايجدول −

 : قطعات  بايد اطالعات  زير را به ترتيب  ذكر شامل  باشند هايجدول −

 .عالمت  رجوعي  قطعه  •

 .اسم  قطعه  •

 .تعداد قطعه  •

 
 : ، در صورت  لزوم  بايد اطالعات  زير را نيز به ترتيب  ذكر شامل  باشند قطعات هايجدول

 ).به كيلوگرم  يا تن (وزن  قطعه   •

 .ابعاد قطعه  •

 ).به كيلوگرم  يا تن (عات  وزن  كل  قط •

 .رجوعي  به مدارك  خاص  •

 .مالحظات  •

 
 قطعات  در يك  يا چند نقشه  جداگانه  تهيه  شده  باشند، هر نقشه  بايد داراي  مهر خاص خود در زير                         هايدر صورتي كه  جدول  

 .جدول  مربوط باشد

 
 روش  معرفي  قطعات  ساختماني  پيش ساخته  ‐٣
 
 . ، قطعات  ساختماني  پيش ساخته  بايد توسط عالئمي  معرفي  شونديدر نقشه هاي  جانماي −

 .قطعاتي  كه  مشابه  هستند بايد داراي  عالمت  يكساني  باشند −

 .قطعاتي  كه  حالت  متقارن  آينه اي  دارند بايد با عالمتهاي  جداگانه اي  نشان  داده  شوند −

 )ب  ‐٧الف  و ‐٧هاي شكل( ت  بايد در مجاورت  نمايش  ترسيمي  قطعه  مربوط   عالمت  قطعات  در نقشه  جانمايي  و نقشه  جزئيا        −

 )پ  ‐٧ شكل  (.و يا توسط خط راهنما در موقعيت  مناسب  درج  شود



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 

 
 
 
 

 ).ابعاد به ميليمتر و رقومها به متر مي باشند . (مثالي  براي  نقشه  جانمايي  شالوده  و تيرهاي  شالوده ‐١ شكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

) ۱۰/۴(۲۰۱۲۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 
 

 . مثالي  براي  نقشه  جانمايي  قطعات  دال  كف  ‐٢شكل  
 
 
 
 
 
 

 

) ۱۰/۵(۲۰۱۲۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 
 

 . مثالي  براي  نقشه  جانمايي  قطعات  قاب  ‐٣شكل  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

) ۱۰/۶(۲۰۱۲۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 

 
 

 ).مقطع  تيپ ( مثالي  براي  نقشه  جانمايي  قطعات  قاب  ‐٤شكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

) ۱۰/۷(۲۰۱۲۱



  هاي ساختمانينقشه 
 
 

 دفتر امور فني و تدوين معيارها  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور     

 
 .DR.S :استاندارد نقشه كشي شماره 
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 . عالمت گذاري  قطعات  در نقشه  جانمايي  ‐٧شكل  

 
 
 
 

 
 
 

 . عالمت گذاري  با اطالعات  تكميلي  ‐٨شكل  
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 ) شده  به صورت  ساده ( نشان  دادن  عمليات  تخريب  و بازسازي
 
جزئيات  عمليات  تخريب  و بازسازي  مي توانند روي  نقشه هاي  موجود، كه  وضعيت  اصلي  كار را نشان مي دهند، و يا در                       ‐١

 .نقشه هاي  جديد، كه  وضعيت  كارهاي  آتي  را نشان  مي دهند، ارائه  شوند

 واضح  از همديگر تفكيك  شده  و در صورت نياز، نقشه ها و   به صورت  كامالً   ، تخريب شده  و يا جديد بايد     قسمتهاي  تغييرنيافته 

 .عالئم  آنها بايد با نوشته هاي  مكمل  وضوح  الزم  را پيدا كنند

همراه  با تغييرات  الزم  ونيز نقشه هاي       )  وضعيت  موجود ( ، بهتر است  نقشه  وضعيت  اصلي  كار         براي  مشخص  كردن  تغييرات   

 .اختمان  تغييريافته  ارائه  شوندجديد س

  . مربوط به خطوط، اندازه ها و اطالعات  در نقشه ها، در جدول  شماره  يك  نشان  داده  شده  است  عالئم ‐٢
 

  عالئم  مربوط به  خطوط، اندازه  و اطالعات  در نقشه  ها ‐١جدول  شماره  

 
 در نقشه هاي جديد در نقشه هاي موجود  موضوع رديف

١‐٢  
 عالئم قبلي . متهاي موجود كه تغيير نخواهند كردقس

 
  خط باريك ‐

٢‐٢  
 قسمتهاي موجود كه بايد تخريب شوند 

 ـــ× ـــ × ـــ × ــ 

 ــ خط ضربدري و كلفت 

 ـــ× ـــ × ـــ × ــ 

  خط ضربدري و باريك ‐

٣‐٢  

 قسمتهاي جديد 

 
 خط ضخيم −

 
خط ضخيمتر ازبقيه خطوط نقشه   −

 
  خط ضخيم ‐

دازه ها و اطالعات قسمتهاي موجود كه  ان*  ٤‐٢

 . تغيير نخواهند كرد

 نوشتن اعداد  عالئم قبلي 

 نوشتن اطالعات 

 اندازه ها و اطالعات قسمتهاي موجود كه *  ٥‐٢

 بايد تخريب شوند 

 خط باريك روي اندازه ها و نوشته ها 

 اندازه ها      نوشته ها 

  ها و اندازه ها نوشته  اندازه ها و اطالعات قسمتهاي جديد *  ٦‐٢

 
 اين  عمل  را مي توان  به وسيله     .  بهتر است  كه  بين  اعداد و اطالعات  جديد و قبلي  اختالف  قابل  مشاهده اي  وجود داشته  باشد                  *

 .ايجاد اختالف  در ارتفاع  حروف  و اعداد و يا سبك  نوشتن  آنها صورت  داد

 
 
 
 
 
٣‐ 
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  . ، طي  مثالي  در جدول  شماره  دو آورده  شده  است اختمان  و يا قسمتهايي  از آنعمليات  تخريب  و بازسازي  س    ‐٣
 

  عالمتهاي  مورد استفاده  براي  نشان  دادن  عمليات  تخريب  و بازسازي  ساختمان  ‐٢جدول  شماره  
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