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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . ت  اجرا ابالغ شده است جه 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل كهمربوط  استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و ندك مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

  "آن ياجزاو  ساختمان ها: 1قسمت -طراحي سيستم هاي -ساختمان ترسيمات"
   

 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  عراقچيان، محمد رضا
  )دكتراي معماري(

 

 عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا

  :دبير

  اعتضادزاده، پرناز
  )مهندسي مكانيك كارشناس (

 

 اداره كل استاندارد استان همدان

  : اعضا

  البرز نيا، محمد خليل
  )مهندسي شهرسازي كارشناس ارشد(
 

 استان همدان اداره كل راه و شهرسازي

  ردايي، احسان
  )شيمي تجزيه كارشناس ارشد(
 

 استان همداناداره كل استاندارد 

  سامري، خسرو
  )مهندسي مكانيك كارشناس ارشد(
 

 سازمان كشور استان همدان

  فرزانه، فرهاد
  )مهندسي معماري كارشناس ارشد(
 

 دانشگاه تهران

  گردان، كيوان
  )الكترونيك -مهندسي برق كارشناس (
 

 استان همدان سازمان صنعت،معدن و تجارت

  گردان، مريم
  )مهندسي معماري كارشناس ارشد(
 

 همداناستان دانشگاه علمي كاربردي 

  متين، حميد رضا
  )مهندسي صنايع كارشناس (
 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
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  فهرست مندرجات
  عنوان

  
  صفحه

  ب  دآشنايي با سازمان استاندار
  ج  استاندارد نيتدو يفن ونيسيكم
  شگفتاريپ

  مقدمه
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  پيش گفتار
 ويسنپيش كه " آن يساختمان ها و اجزا: 1 قسمت- يطراح سيستم هاي- ساختمان ماتيترس " استاندارد

 و ونود صديس در و شده تدوين و تهيه توسط سازمان ملي استاندارد ايران مربوط هايدر كميسيون آن
     هاي ساختماني مورخاستاندارد مهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده ملي كميتة اجالسيه نيهشتم

مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 1391/ 28/11
منتشر  ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

   .شودمي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
  

ISO 4157-1:1998, Construction drawings - Designation systems - Part 1: Buildings and parts 
of buildings  
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  مقدمه
.باشدسيستم هاي طراحي مي  - اين استاندارد يكي از مجموعه استانداردهاي ملي ترسيمات ساختمان
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  آن ياجزاو  ساختمان ها: 1قسمت -طراحي سيستم هاي -ساختمانترسيمات 

  و دامنه كاربرد هدف   1
، شامل فضاها، ساختمان ها طراحيو  طراحي سيستم هايبراي  يالزاماتهدف از تدوين اين استاندارد تعيين 

  .مي باشدآن يو اجزاعناصرساختمان 

  مراجع الزامي  2
به اين ترتيب . مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي 

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع . آن مقررات، جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود
در مورد . ستداده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران ني

مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي 
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است. بعدي آن ها مورد نظر است

2-1     ISO 4157-2:1998, Construction drawings -  Designation systems -  Part 2: Room names 
and numbers.  
2-2    ISO 4157-3:1998, Construction drawings -  Designation systems -  Part 3: Room  
identifiers.  

  تعاريفاصطالحات و   3
  :در اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به كار مي رود

3-1    
  اتاق

  .كرانه دار واقعي يا فرضي، ولو اينكه عرفاً يك اتاق نباشدناحيه يا حجم، فضا يا جاي خالي 
  مثالها
 ؛ سينما بالكن در يك ساختمان -

 ؛ )يك اتاق مجزا در هر طبقه در نظر گرفته شده است(راه پله  -

 ؛ تاالر كنفرانس با درهاي تاشو -

 ؛ تراس كه نسبتاً پوشيده شده است -

 ؛ اتاق مياني حتي بدون سقف -

 ؛ )اتاق مجزا در هر طبقه در نظر گرفته شوديك (دودكشهاي تهويه  -

 ؛ )يك اتاق مجزا در هر طبقه در نظر گرفته شود(آسانسور چاهك -

 .در سقف بازشو -

به هر .ديوارها، سقف و كف محصور شده يا نشده باشد ه يبه وسيلشماره گذاري متن ممكن است كامالً يك اتاق در -يادآوري
  .اتاق در نظر گرفته شده است، كه بايد بعضي از اين محدوديتهاي فيزيكي را داشته باشد ه يق شماراحال براي يك ات
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3-2     
  نام اتاق

  .خواسته شده يا كارائي اتاق را مشخص مي كند ه يمعين يا عمومي كه استفادنام 
الزم نيست بين آنها فرق باشد مانند . ي برابر، مانند كالس داشته باشندنام هادر همان ساختمان مي تواند  اتاق ها- 1 يادآوري

  و غيرهبو كالس آكالس 
، بايد فقط به نام هايي اطالق 3به عنوان مثال كالس درس ب و اتاق خواب  3عالوه بر نام هاي اتاق مانند ب و – 2يادآوري 

ه يادآوري بهتر مثالً نام هايي مانند نيلوفر و نسترن در چنين جهت كمك ب. گردد كه در عمل نيز همان استفاده را داشته باشد
  .اشاره مي كند... مواردي به سالن نمايش نيلوفر و سوئيت نسترن و 

3-3    
  اتاق ه يشمار
  .مي باشد اختصاص داده شده به يك اتاق ه يشماراتاق  ه يشمار

  .شودمراجعه  1-3به  - 1يادآوري 
در نظر بين ساختمان و انسان رابط از ساختمان يعني عمومي ه يبراي استفادبه مفهوم سنتي اتاق  ه يشمار- 2يادآوري 

ممكن است با تخصيص مجدد هنگامي كه تغييرات مهم مانند تعمير كنندگان، توسعه  اتاق هاتعداد . شده است گرفته
 .بايد مستند سازي شده باشدزمان تغييرات و لزوم آن . تجديد نظر شود دهندگان يا مالكيت جديد ايجاد شود

3-4    
  معرف اتاق
  .مي باشدI#پيشوند  ه يبه وسيلتعداد عدد صحيح مثبت اختصاص يافته به يك اتاق، معرف اتاق 

  .شودمراجعه  2-2بند استاندارد به - يادآوري

  طراحي ها انواع   4
  .طبقه بندي شده باشند) شودمراجعه  1به شكل (اهداف مختلف بايد بر طبق نوع يعني نوع يا طرح موضوع

  

  
  مثالي از انواع طراحي ها -1شكل 

  فرده نامهاي منحصرب  5
به شكل (.هستند موقعيتاز  اينشانهفرد اغلب ه اسمهاي منحصرب. تعيين شده باشدبه طور مجزا هر موضوع 

  )شودمراجعه  2
  



 

3 

  

  
  فرده ي منحصربنام هامثالي از  - 2شكل 

  طراحي معرف  6
  .بايد شامل يك مطلب مهم و يك نام اضافي باشد طراحيمعرف 

  اصل طراحي  6-1
موارد  آن بايد شاملو در سطوح مختلف مستندات را نمايش دهدموجود معرفي اصول بايد دسته موضوعات 

  :زير باشد
  سرپوش و همتن كامل، يعني خانه، اتاق، پنجره، در، حصار، دريچ  - الف
  به ترتيب H,R,W,D,F,COVبه عنوان مثالاختصارات،   -ب
  عالئم حرفي يا عددي، يعني  -پ
  يبراي اجزا 3براي پنجره ها،  2براي درها،  1 -
  براي تجهيزات ديگر و غيره ثبيرون،  ه يبراي اثاثي ببراي تجهيزات زمين بازي،  آ -
  عموميمعرفي بر طبق يك سيستم كد گذاري و طبقه بندي   -ت
  .مي تواند حذف شودمفهوم را نشان دهد  ،ركمداساير هنگامي كه طراحي ل اص

  ي اضافينام ها  6-2
  :ها بايد شامل آن.ي اضافي بايد مشخصات بيشتري در طبقه را مشخص كندنام ها
  .باشند معرفي ساختمانحروف الفبا و اعداد براي   - الف
معرف اضافي براي نوع bغيره و معرف اضافي براي نوع، مواد،ابعاد و 12، معرف اصلي پنجرهwدر جايي كه، W12b -  مثال

  .ديگر،يعنيبريدگي براي يك پنجره است
  مناسبشكل حروف الفبايي يا عددي به  -ب

عالئم منحصر . فرد هر ستون استه عالئم منحصرب... و1،2،3عالمت اصلي براي ستون و pوغيره در جايي كهp1,p2,p3 - مثال
  .فرد ممكن است همچنين شامل مختصاتها باشده ب

  برد عالئمكار  7

  ها خانه  7-1
 ، 1 ه ينشان داده شود، براي مثال خان طراحي منحصر به فرددر همان پروژه بايد با يك اصل و  خانه ها

  )شودمراجعه  3به شكل ...(و2ه يخان
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  .مي تواند حذف شود "خانه" ه يكلم:يادآوري
  
  
  

  ساختمان طراحيمثالي از  -3شكل 
شخص يا عالمت عددي كامل ممعرفي يك قسمت از ساختمان بايد شامل نام اصلي باشد كه با يك حرف 

مراجعه  4به شكل ... (و  3قسمت  1ه ي، خان2قسمت  1ه ي، خان1قسمت  1ه يبراي مثال خان شده است،
  )شود

  
  
  1ه يخان

  قسمتهايي از ساختمان طراحيمثالي از   - 4شكل 

  طبقات   7-2
حدود  ه يبه وسيلكف پي در پي يا فضاي بين يك كف و يك سقف است، كه  2يك طبقه فضاي بين 

شده  محدود، شامل ديوارهاي بيروني و ديگر قسمتهاي مربوط به ساختمان )كفها،سقف ها و ديوارها(فيزيكي 
  .است

طح قابل سدر پايين ترين 1از پايين به باال شماره گذاري شده باشد، كه با عدد پشت سر همهر طبقه بايد 
صفر بايد براي فضايي كه بالفاصله بين پايين ترين سطح قابل .استفاده براي هر منظوري شروع مي شود

  .استفاده براي هر منظور واقع شده است انتخاب شود

  
  طبقاتشماره گذاري   - 5شكل 

 ه يحدوددرمكار مي رود بلكه همچنين ه براي فضاي مفيد داده شده ب تنهاكار رفته نه ه شماره گذاري ب
محدود ... بار و سقف باالي طبقه، ديوارها و سقف ها در طبقه و ه يفيزيكي فضا، براي مثال كف تحمل كنند

  .مي شود
را نشان مي  بعدي ه يسطح بااليي مسطح از قسمت باربر ساختمان سطح انتقال از يك طبقه به طبق

  )شودمراجعه  6به شكل .(دهد

1ه يخان 2ه يخان 3ه يخان

 3قسمت2قسمت 1قسمت
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  انتقال بين طبقه ها -6شكل
در هنگامي كه در سطح داخلي ساختمان اختالف وجود دارد، براي مثال نيم طبقه، سطح جبران كننده، 

روش تراز يا اين نشانه ها بايد به . دليل موجهي بايد براي اجتناب از خطا داده شده باشد...  پاگرد،پلكان و
  .شود و نزديك شماره گذاري مربوط به طبقه دادهجدول اختصارات باشد 

آنها در نيم طبقه  در هر صورتطبقه اي را كه در آن واقع شده اند داشته باشند،  ه يشمارپلكانها بايد همان 
  .مي باشند

  طبقاتي بخشها   7-3
ن نقشه تقسيم مي شود، بايد شامل عالمت عالمت براي قسمتي از يك طبقه،هنگامي كه مستندات به چندي

 3 ه ي، طبق1قسمت  3 ه ي، براي مثال طبقمشخصعالئم حرفي يا عددي  ه يبه وسيلطبقه باشد،كه 
  )شودمراجعه  7به شكل .(كامل شده است... و3قسمت  3 ه ي، طبق2قسمت 

  
  

  3ه يطبق
  قسمتهاي يك طبقه طراحي -7شكل 

  ها كف   7-4

  كليات  7-4-1
از نظر  بطوري كهاين سري استاندارد، عبارت كف با مفهوم طبقه ارتباط دارد دستيابي به اهداف به منظور 

  ...دوم و ه ياول، طبق ه يمنطقي كف شماره شده نسبت به سطح زمين است يعني طبق
در كشورهايي كه قانون . كفها بايد پي در پي مطابق با روش پذيرفته شده در كشور شماره گذاري شده باشند

بايد به عنوان رويه اين  به كار مي رودزياد  استاندارد اين قسمت از اين سريمشخص شده شماره گذاري 
  .مورد قبول ملي قلمداد شود ه يروي

 3قسمت2قسمت 1قسمت



 

6 

  

  شماره هاي اتاق  7-4-2
همكف ساختمان، نيم طبقات و سطح كفهاي  ه يرد قبول ملي كه براي شماره گذاري طبقكار مو ه ينحو

  .باشد  2- 1استاندارد بند زير زمين از حروف استفاده مي كند بايد اساسي براي شماره گذاري اتاق مطابقبا 

  معرفهاي اتاق  7-4-3
مشخص شده است، بايد  2-7زير بند در كه در شماره گذاري طبقه كه فقط ارقام استفاده مي شود، همانطور 

  .باشد 2-2بند اساسي براي معرفهاي اتاق مطابق با استاندارد 

  زهباربر سا ياجزا   7-5
الفبا عددي معين شوند، مگراينكه  ه يمشخص 4بايد معموالً با استفاده از ... ستونها، دالها، ديوارها، تيرهاو

  .از اين حد تجاوز كند يطبقات يا اجزا ه يشمار
 2رانشان مي دهد و ) شودمراجعه  2- 1استاندارد بند و  2- 7به (طبقه  ه ياولين رقم اضافي در عنوان شمار

  )شودمراجعه  8به شكل (. بعدي شماره هاي پشت سر هم هستند ه يشمار
  مثالها
  C201 ،C202:ستونها

  S201 ،S202:هادال 
  W201 ،W202:ديوارها
 B201 ،B202:تيرها

 
  دوم ه يتعيين ستونها، تيرها، ديوارها و تيرها در طبقمثالي از  -8شكل 


