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 ه تعالیبسم

در خصوص ضوابط و مقررات  22/9/78مصوبه مورخ  6شورایعالی شهرسازي و معماري ایران به استناد بند 
جسمی و حرکتی، در جلسه مورخ ........... پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي در  یتمعلولداراي شهرسازي براي افراد 

یر تصویب نمود. بنابراین از این تاریخ مصوبه حاضر ارتباط با بازنگري مصوبه یاد شده و پیوست آن را به شرح ز
 گردد:  می و پیوست مربوطه 22/9/78و پیوست آن جایگزین مصوبه تاریخ 

، شهرك سازي، هاي توسعه شهري و روستایی دست تهیه و طرحهاي آتی و در  از این تاریخ در کلیه طرح .1
هاي دولتی  کشور اعم از اینکه توسط دستگاههاي مسکونی و ساختمانی سراسر  ي عمومی و مجتمعها ساختمان

ها و یا بخش خصوصی تهیه شوند، رعایت ضوابط مجموعه پیوست که شامل  و وابسته به دولت، شهرداري
باشد الزامی بوده و   می افراد داراي معلولیت پذیريدسترسبراي  سازي مناسبضوابط برنامه ریزي، طراحی و 

هاي  هاي توسعه شهري، شهرك سازي و مجتمع تصویب و اجراي طرحکلیه مراجع مسئول تهیه، بررسی، 
، نظارت و پایان کار ضوابط ساخت مسکونی و ساختمانی موظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه

 مذکور را رعایت نمایند.
 یسترسموظفند جهت د یو انقالب یعموم يو نهادها یدولت هاي شرکت و سساتمؤ ،ها سازمان ها، وزارتخانه .2

 یخدمات یلمعابر و وسا یحی،و تفر یورزش ی،ها و اماکن عموم ساختمان یت،معلول يافراد دارا يمند و بهره
 .مایندن يساز مصوب ساالنه خود مناسب يها موجود را در چهارچوب بودجه

کار  یانو پا ، بازسازيساختمانمکلفند صدور پروانه و کلیه مراجع صدور پروانه ساختمانی  ها يشهردار .3
و  یدرمان ي،ادار ي،تجار ی،مسکون يها از جمله مجتمع یعموم يو اماکن با کاربر ها مانساخت یتمام يبرا

 مشروط کنند.مجموعه پیوست ضوابط  یترا به رعا یآموزش
بوده و متخلفان از  3 ماده يمسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرا ی،نظام مهندس يشهرداران و رؤساتبصره:     
قانون مجازات  19موضوع در ماده  8تا  5درجه  ينقد يجزا یريقانون حسب مورد به مجازات تعز ینا یترعا

از انتصاب  یتمحروم یاتنزل مقام و  ی،دائم از خدمات عموم یا، انفصال موقت 1/2/1392مصوب سال  یاسالم
 .شوند یسازمان متبوع محکوم م یااخراج از نهاد  یاو  یریتیحساس و مد يها به پست

و  يساز مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب ها يکشور و شهردار و يراه و شهرساز يها خانه وزارت .4
 يشهر و برون يشهر حمل و نقل درون سیستمها و  سامانه یساتتأس ها، یستگاها ها، یانهپا یهکل یريپذ دسترس

اقدام کنند و امکان  یتمعلول يافراد دارا المللی ینب يو استانداردها یداخل قوانینمنطبق با  یدسترس يبرا
و کارکنان خود را جهت  یندرا فراهم نما ییو هوا یاییدر ینی،حمل و نقل زمسیستم افراد از  ینا يمند بهره

 آموزش دهند. یت،معلول يبا مسافران دارا یحو صح یعمل یاريهم
 ضوابط بق بابه خصوص ادارات دولتی موجود باید مطا ضوابطهاي عمومی موضوع این  کلیه ساختمان .5

این ضوابط را از مرجع ذیربط  سازي موظف است تضمین قانونی اجرايشوند. وزارت راه و شهر سازي مناسب
 کسب نماید.

نسبت به عدم اجراي  یتمعلولداراي افراد  شهروندي کشور جهت دفاع از حقوق کل سازمان بازرسی .6
 و به دادگاه مربوطه معرفی نماید. ضوابط مندرج در این مصوبه در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده

و کلیه  کشور دارندالزم را از وزارت  که مجوزهايهاي مردم نهاد سازمان و ي غیردولتی معلولینها تشکل .7
طرح شکایت در مراجع قضایی در صورت عدم اجراي ضوابط مندرج در این مصوبه، توانند می افراد حقیقی

 نمایند.
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ها و ساختمان سازي مناسبیت از حقوق معلوالن، و به منظور نظارت بر در جهت تحقق فصل دوم قانون حما .8
کشور متشکل از وزیر یا معاون ذي ربط وزارت کشور،  سازي مناسباماکن عمومی، ستاد هماهنگی و پیگیري 

و شهرسازي،  ، معاونین ذي ربط وزارت راههارییس شوراي عالی استان رییس سازمان بهزیستی کشور،
معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و  وزارت صنعت،

-الن و تشکلمردم نهاد معلو هاي سازماندگان اد شهید و امور ایثارگران، نماینبودجه، سازمان صدا و سیما، بنی

 گردد.  می تشکیل هاي غیردولتی جانبازان
این  8ي مندرج در بند ها با حضور نمایندگان دستگاه سازي مناسبدر هر استان ستاد هماهنگی و پیگیري  .9

 گردد. دبیرخانه ستادها در سازمان بهزیستی استان مستقر خواهد شد. مصوبه و زیر نظر استاندار تشکیل می
هاي خدمات اعضاي سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به رعایت ضوابط پیوست در تمام زمینه .10

نظارت بر حسن انجام خدمات  وظیفه برداري و نگهداري هستند.احی، نظارت، اجرا، بهرهمهندسی از قبیل طر
 مهندسی بر عهده هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان هر استان است.

اي و کسب مهارت فنی اعضاي خود نسبت به سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت ارتقاء دانش حرفه .11
ومقررات  ضوابط با همکاري وزارت راه و شهرسازي در زمینهي احرفه -هاي تخصصیبرگزاري دوره

 براي افراد داراي معلولیت اقدام نماید.شهرسازي و معماري 
ها و مؤسساتی که با امر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان .12

رتبط با طراحی کالبدي تدابیر الزم را هاي م آموزش نیروي انسانی در سطوح مختلف ارتباط دارند در رشته
-جسمی یتمعلول داراي جهت گنجاندن واحد درسی مستقلی براي تدریس اصول و ضوابط طراحی براي افراد

هاي غیرمرتبط با طراحی کالبدي، حقوق شهري و معماري معلولین، ضرورت حرکتی اتخاذ نموده و در رشته
ین نیازهاي جسمی این افراد در رابطه با موضوع تخصص سازي محیط براي دسترسی آنان و همچنمناسب

 مورد نظر را حداقل در شرح یکی از دروس موجود بیفزاید. 
سازي عمومی در زمینه هاي خود، آگاه در برنامهباید سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  .13

هاي مساوي  ت از ایجاد فرصتحرکتی را در جهت حمای-جسمی یتمعلولداراي محیط براي افراد  سازي مناسب
 براي حضور آنان در جامعه در نظر بگیرد. 

 افراد داراي معلولیتنفوس و مسکن، آمار و اطالعات خاص  گیريهاي ذیربط در هنگام آمار مراکز و دستگاه .14
 د. نرا تهیه نمای

را  مصوبهاین و شهرسازي موظف است حداکثر هر پنج سال یک بار ضوابط و مقررات موضوع  راهوزارت  .15
مورد بازنگري و تطبیق با شرایط و امکانات جدید قرار داده و براي تصویب به شورایعالی شهرسازي و 

 معماري ایران پیشنهاد نماید.
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 مقدمه -الف

هـاي   در فعالیـت  یـت معلول داراي یکی از بزرگترین موانع حضور افـراد  ،هري و معماريمشکالت موجود در طراحی ش
هاي بسیار، به دلیل همین موانع با عـدم تحـرك    ها و توانایی رغم برخورداري از قابلیتافراد معلول علی .اجتماعی است

 سـازگار  .بـالقوه آنـان اسـت   بهـره از نیروهـاي    و دسترسی به تسهیالت محیط شهري روبرو هستند و جامعه نیز بـی 
ساختن محیط شهر با نیازهاي افراد معلول جسمی و حرکتـی در واقـع بازگردانیـدن ایـن افـراد بـه اجتمـاع، زنـدگی و         

دنبال مطالعاتی که در زمینه طراحی فضاهاي مناسب و قابـل دسـترس بـراي افـراد معلـول در مرکـز       ه ب .فعالیت است
د، مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسـمی  تحقیقات ساختمان و مسکن انجام گردی

 .به تصویب شورایعالی شهرسازي و معماري رسید 1368حرکتی در سال  –

متن تکمیلی بازنگري نخست ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري بـراي افـراد معلـول جسـمی و حرکتـی پـس از       
به تصویب شورایعالی شهرسـازي و   21/9/78صاحبنظران فنی در تاریخ  انجام مراحل ویرایش ادبی و نظر خواهی از

 .معماري ایران رسید و از تاریخ فوق مصوبه و پیوست آن جایگزین مصوبه قبلی و رعایت مفاد آن الزم االجرا گردید

ضوع سال یکبار، ضوابط و مقررات مو مصوبه فوق وزارت مسکن و شهرسازي موظف گردید هر پنج 6براساس بند  
این مصوبه را مطابق با شرایط و امکانات جدید مورد بازنگري قرار دهد و براي تصویب به شورایعالی شهرسـازي و  

نویس ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسـازي   تدوین پیش«در این راستا پروژة تحقیقاتی  .معماري پیشنهاد نماید
به اجـرا درآمـد تـا پـس از      راه، مسکن و شهرسازيقات در مرکز تحقی» حرکتی -و معماري براي افراد معلول جسمی

 .عالی شهرسازي ارائه گردد تصویب در کمیته علمی بازنگري به شوراي

 اهداف پروژه -ب

نویس ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسـازي و معمـاري بـراي افـراد      تدوین پیش«هدف اصلی پروژه تحقیقاتی  
هاي مساوي براي همـه اقشـار جامعـه در جهـت      سترس و ایجاد فرصت، تأمین فضاي قابل د»حرکتی -معلول جسمی

و تجهیـزات شـهري    هـا  سـاختمان تسهیل حرکت و جابجایی مستقل در سطح شهر و دسترسی عادالنه و محترمانه به 
 .است

هـاي خاصـی از مـردم بـه      که گروه سازي شوند اي طراحی یا مناسب بدین ترتیب بناها و فضاهاي شهري باید به گونه
هاي حرکتی از استفاده از آنها محروم نشوند و تردد، رسیدن، دستیابی و استفاده مستقل کلیه افـراد از   دلیل محدودیت

ونـه مـانع   ي ایمنی، امنیتی یا مـالکیتی، هیچگ ها پذیر باشد و به جز ممانعتآن فضا و تجهیزات معماري درون آن امکان
در ایـن راسـتا سـعی     .فعالیـت در درون آن وجـود نداشـته باشـد    حرکتی براي دسترسی افراد به آن فضا و حرکت و 

 .هاي حرکتی پرهیز شود هاي اختصاصی و تأمین دسترسی مجزا براي افراد با محدودیت حل راهخواهد شد از 

تحقیقـات انجـام    هنگام نمودن آن براسـاس اطالعـات علمـی و دانـش روز و     ء سطح علمی ضوابط و به به منظور ارتقا 
توجه به شرایط کشور و تجربیات سایرکشورها و ارائه معیارهاي صحیح فنی و الزامـات قـانونی در جهـت     با شده، و

هاي آتی، ویرایش دوم ضـوابط و مقـررات    ها و رفع مشکالت اجرایی در وضعیت موجود و در توسعه تأمین دسترسی
 .است  تهمورد بازنگري قرار گرف» حرکتی -شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمی

رویکرد اصلی در بازنگري ضوابط موجود، پرهیز از ایجاد تغییرات اساسی در ساختار ضوابط، رفع ابهامات و انجـام  
  .تر از ضوابط است گیري مطلوب نکات اصالحی و تکمیلی مورد لزوم به منظور کاربرد و پهره
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 تعاریف -ج

 یابی نسبت به فضا، زمان و موقعیت است. ناتوانی دائم یا موقت یک شخص در جهتیابی اختالل جهت 

 هاي فیزیکی براي فرد، به طور مستقل و بدون کمک دیگران است محیط ی بهدسترس استقالل فردي. 

 دستگاه نصب شده به طور دائمی براي دسترسی به سطح ثابت، شامل سکوي هدایت شده که با ابعاد و  باالبر

 دهد. دار را می راد معلول، با یا بدون صندلی چرخپذیر اجازه دسترسی به افهاي دسترسویژگی

 پله یا شیب یا در محل ورود به اتاق آسانسور سکو یا بخشی از سازه کف در انتهاي مسیر راه پاگرد 

 درجه شیب دارد. 6پذیر متحرك براي تردد که یا افقی است و یا نهایتاً مسیر دسترس رو متحرك پیاده 

 رو ولی مجزا از آن قرار دارد. ر داخل حریم راه و به موازات سوارهاي که د مسیر پیاده رو پیاده 

  وسایل یا تجهیزات موقت یا دائمی هستند که به منظور هدایت، کنترل، حفظ امنیت،  شهريو مبلمان تجهیزات

صب برقراري ارتباط، راحتی، تبلیغات، تزئین و تفریح، با اجازه یا اطالع مقامات دولتی در فضاي عمومی شهر ن

هاي  هاي عمومی، صندوق هاي اتومبیل، تلفن هاي اتوبوس، پارکینگهایستگاشده و استفاده عمومی دارند مانند 

 .است. …و هاي بهداشتیسرویسپست، 

 راحتی و بر اثر استفاده مداوم و متداول ه مصالحی که در کف یا نظایر آن به کار برده شده و بویژگی  ثابت

 .جابجا نگردد

 اي که امکان دستیابی، ها، فضاهاي عمومی، تجهیزات و تسهیالت است به گونهکیفیت ساختمان پذیردسترس

هاي جسمی گونه مانع حرکتی براي همه افراد فارغ از محدودیتورود، خروج یا استفاده مستقل از آنها بدون هیچ

 و سنی آنها فراهم باشد.

 پذیر را به ه از هر نقطه از ساختمان مسیري دسترسو بدون مانع ک پیوستهراه خروج دسترس راه خروج قابل

 سازد.یک مکان امن، یک خروجی افقی یا یک راه عمومی فراهم می

 سانتیمتر داراي حداکثر  65سانتیمتر و کف پله آن با عمق حداقل  2اي است که ارتفاع پله آن  راه پله پلهمپر

 .درصد باشد 3شیب 

 و گذر از تراز خیابان به  ه با بریدن یا افزودن بر جدول ایجاد شودکوتاهی است ک دار شیبسطح  جدولمپر

 سازد.رو را ممکن تراز پیاده

 هایی هستند که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد آن دسته از ساختمان هاي عمومی ساختمان

 .دهند جامعه قرار می

 شده و بر اثر استفادة مداوم و متداول تغییر شکل  مصالحی که در کف یا نظایر آن به کار برده ویژگی سخت

 .ندهد
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  و عبور از یک تراز به تراز دیگر را  اي که شیب طولی داشته باشد سطح حرکت پیاده یا رمپ دار شیبسطح

 سازد.ممکن می

  افزار یا سرویسی است که براي افزایش، حفظ یا بهبود ها سختشامل تجهیزات، سیستمسیستم بهبود شنوایی

 شود. هاي شنیداري افراد با اختالالت شنیداري استفاده میتوانایی

 از یک گذرگاه، در طول یک فرد با صندلی چرخدار براي عبور  عرض بدون مانع و خاص باقیمانده عرض مفید

 .است ).یک راهرو یا اجزاء دیگر مسیر (براي مثال راه پله

 داراي راي شناساندن تسهیالت قابل دسترس براي افرادعالیمی هستند که ب المللی افراد معلول عالیم بین 

 .شوند نصب یا ترسیم می هاي مندرج در این ضوابطویژگیبا رعایت  یتمعلول

  هاي دیداري، رسانی و هشدار به صورتشامل تجهیزاتی براي هدایت، کنترل، مسیریابی، اطالععالئم راهنما

 شنیداري، لمسی و غیره است. 

 مصالحی است که در کف یا نظایر آن به کار برده شده و بر اثر تماس با کفش، عصا، چرخ ویژگی  غیرلغزنده

 .صندلی چرخدار و نظایر آن اصطالك الزم و ایمن را براي فرد ایجاد نماید

 فردي است که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و اسکلتی  فرد داراي معلولیت جسمی و حرکتی

 لکرد اندامها، تنه و ستون فقرات است.دچار محدودیت در عم

 هاي تصحیح کننده  فردي است که میزان بینایی وي در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط عدسی فرد کم بینا

 باشد.      تا      بین

 جراحی و  فردي است که دچار اختالالت شنوایی بوده به طوري که با استفاده از سمعک، مداخالت فرد کم شنوا

سایر وسایل کمک شنوایی و توانبخشی شنوایی مشکل ارتباطی کالمی فرد بر طرف خواهد شد. به عبارت دیگر 

 باشد. دسی بل می 90تا  30آستانه ي شنوایی وي بین 

 هاي تصحیح کننده  فردي است که میزان بینایی وي در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط عدسی فرد نابینا

درجه باشد به طوري که قادر به تشخیص حرکت دست و شمارش  10و یا میدان بینایی وي کمتر از       کمتر از

 انگشتان از یک متري نباشد.

 فردي است که دچار اختالالت شدید شنوایی بوده به طوري که با استفاده از سمعک، مداخالت  فرد ناشنوا

ي باطی کالمی فرد بر طرف نخواهد شد. به عبارت دیگر آستانهجراحی و سایر وسایل کمک شنوایی مشکل ارت

 باشد. بل میدسی 90شنوایی وي بیش از 

 حداقل سطح موردنیاز براي استقرار و چرخش یک فرد با صندلی چرخدار است.  فضاي آزاد 

  ها است. هاي خاص و تمیز دادن ترکیب رنگناتوانی در تشخیص رنگکور رنگی 
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 عملکرد یا ساختار بدن مانند یک انحراف یا فقدان چشمگیر که ممکن است موقت باشد (مثالً  اختالل در محدودیت

تواند در طول زمان نوسان داشته باشد، به طور خاص،  یا دائمی. ضعف و شدت آن می )دیدگی ناشی از آسیب

 زوال در اثر پیر شدن. 

 بی درخور نیازهاي کاربر مورد نظر.یا، نصب یا مکاناجراویژگی محیط ساخته شده در طراحی،  مناسب 

 به معنی اصالح شرایطی است که از قبل به وجود آمده است. در این فرآیند  سازي وضع موجودمناسب

تغییرات در اجزاء یا تجهیزات محیط در جهت ایجاد محیط بدون مانع، قابل دسترس و مطابق با ضوابط مصوب 

 پذیرد.صورت می

 سطح عبوري برجسته با محدوده متضاد بصري براي امکان دادن به افراد با  رو نشانگرهاي لمسی سطح پیاده

یا  )تشخیص مسیر (هدایت کننده محدودیت بینایی که از عصاي سفید، یا عالیم شناسایی زیرپایی یا بصري براي

 جلب کند.  گیري خاص کنند تا توجه آنان را به نقاط تصمیم استفاده می )هشداردهندهوجود خطر (تغییر مسیر و 

 حرکتی بدون  -جسمی یتمعلولداراي شود که افراد  به واحد مسکونی اطالق می واحد مسکونی قابل دسترس

 .کنند در آن زندگیبتوانند با تضمین سالمت، ایمنی و آسایش نیاز به کمک دیگران و به طور مستقل 
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 دلیل انتخاب صندلی چرخدار -د

یشترین محـدودیت در میـان وسـایل کمـک حرکتـی متـداول، مبنـا قـرار داده         صندلی چرخدار به دلیل دارا بودن ب
 .بزگسال است و مشخصات در این ضوابط، افراد ها اندازهمبناي انتخاب  .شود می

 دهد.ابعاد یک صندلی چرخدار استاندارد را نشان می 1شکل شماره 

           
 تاندارد صندلی چرخدار: ابعاد اس1 شماره شکل

 .دهند باال و جلو نشان میافراد معلول را در حرکت به  هاي دسترسیو  ها اندازه 4تا  2شماره  هاي شکل

 
 جلو به حرکت در معلول مرد هاي دسترسی و ها اندازه: 2شکل شماره 

 
 مرد معلول در حرکت به باال هاي دسترسیو  ها : اندازه3شکل شماره 
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 جلو به حرکت در معلول زن هاي دسترسی و ها اندازه: 4شکل شماره 

 
 باال به حرکت در معلول زن هاي دسترسی و ها اندازه: 5شکل شماره 

 جایی افراد معلول است. و جابهو فواصل الزم جهت حرکت  ها ندازهانمایانگر  13تا  6هاي شماره  شکل

 
 چرخدار یصندل يا درجه 90 گردش يبرا ازیموردن سطح: 6شکل شماره 

 
 چرخدار یصندل يا هجدر 180 گردش يبرا ازیموردن سطح: 7شکل شماره 
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 چرخدار یصندل يا درجه 360 گردش يبرا ازیموردن سطح :8شکل شماره 

 
 درجه 90 هیزاو از چرخدار یصندل چرخشسطح مورد نیاز براي : 9شکل شماره 

 
 همراه بدون رخدارچ یصندل میمستق حرکت يبرا ازین مورد يفضا: 10شکل شماره 

 
 همراه با چرخدار یصندل میمستق حرکتفضاي مورد نیاز براي : 11شکل شماره 

 
 بدون همراه از کنار یکدیگر چرخدار یصندل دو حرکتفضاي مورد نیاز براي : 12شکل شماره 
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 یگرکدی کنار از همراه با چرخدار یصندل دو حرکتفضاي مورد نیاز براي : 13 شمارهشکل 

کننـد  در شکل زیر عرض مورد نیاز براي عبور افرادي که از دیگر وسایل کمک حرکتی مانند عصا و واکر استفاده مـی 
 مشخص شده است.

 
 عبور افراد با سایر وسایل کمک حرکتی يابر ازین مورد يفضا: 14 شماره شکل

افـراد داراي محـدودیت بینـایی کـه از عصـاي سـفید بـراي        محـدوده آزاد مـورد نیـاز بـراي      14در شکل شـماره  
 نشان داده شده است. کنند مسیریابی خود استفاده می

 
 نایی: محدوده عصا زدن افراد با محدودیت بی15شکل شماره 
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 ضوابط شهرسازي براي افراد معلول جسمی و حرکتی -فصل اول

 فضاي شهري سازي مناسبو  ضوابط طراحی -1

 رو پیاده -1-2

 رو عرض پیاده -1-1-1

 و بدون مانع باشد.پیاده باید واضح، خوانا، پیوسته  افراد عبورمسیر  -1-1-1-1

 ).16شکل شماره ( سانتیمتر باشد 125رو باید  حداقل عرض مفید پیاده -1-1-1-2

 
 رو پیادهحداقل عرض مفید : 16شکل شماره 

 180عـرض آن بایـد حـداقل   پرتردد رو  پیادهیک در از کنار یکدیگر دو صندلی چرخدار  عبور منظوربه  -1-1-1-3
 ).17شکل شماره ( سانتیمتر باشد

 
 پرتردد رو پیادهحداقل عرض مفید : 17شکل شماره 

ایـن   .سـانتیمتر رسـانیده شـود    90روهـاي باریـک بایـد بـه      با استفاده از امکانات، حداقل عرض پیاده -1-1-1-4
ي کنـار  هـا  رو، کـاهش عـرض باغچـه    رو بـه پیـاده   امکانات، شامل سرپوشیده کردن جوي آب، الحاق بخشی از سواره

 رو و... است. پیاده

بهتـر اسـت در   سـانتیمتر اسـت،    90رو  هـاي فضـایی عـرض پیـاده    هایی که به دلیل محدودیتدر محل -1-1-1-5
شـکل شـماره   ( اضافه شـود  رو پیادهسانتیمتر به  200سانتیمتر و طول 90فضاي گردشی به عرض متر، 50فاصله هر 

18.( 
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 سانتیمتر 90با عرض  رو پیادهابعاد فضاي گردش در : 18کل شماره ش

ي عمومی نظیر مراکز آموزشی، درمانی، ها ساختمانرو در مقابل  عرض پیادهحداقل گردد پیشنهاد می -1-1-1-6
 .سانتیمتر افزایش یابد 300تفریحی و خرید به 

هـا و  مغـازه  هـاي مطبوعـات، ویتـرین   هایی مانند دکهجاذبهرو در مقابل  حداقل عرض مسبرهاي پیاده -1-1-1-7
 شود.سانتیمتر توصیه می 240تابلوهاي تبلیغاتی 

 .در حریم مسیر پیاده قرار گیردنباید  رو پیادههاي مجاور ساختمانها و درهاي شعاع حرکت پنجره -1-1-1-8

 ود.ده شهاي شنیداري استفااز هشدار الزم است رو پیادهموانع موجود در  در اطراف -1-1-1-9

 رو کفسازي پیاده -1-1-2

 .لغزنده و هموار باشد باید از مصالح سخت، ثابت، غیر رو پوشش کف پیاده -1-1-2-1

گوناگون آب  شرایطدر ها پایدار بوده و باید در مقابل شرایط جوي و تغییر شکل رو پوشش کف پیاده -1-1-2-2
   .قابل استفاده باشدهوایی  و

 میلیمتـر  10 حداکثرباید د باش پر شده ور کاملط بهدر صورتی که  رو پیادهفاصله بین قطعات کفپوش  -1-1-2-3
 د.  میلیمتر باش 5 حداکثرصورت در غیر این  و

جلـوگیري شـود.    مسیر غالب عبور و مـرور دریچه بازدید در درپوش و االمکان از نصب هرگونه  حتی -1-1-2-4
 باشد. ترازرو هم هرگونه درپوش باید با کفسازي پیادهدر صورت لزوم 

-هم رو جلوگیري شود. در صورت لزوم شبکه باید ونه شبکه در سطح پیادهاالمکان از نصب هرگ حتی -1-1-2-5

 ). 19شکل شماره سانتیمتر کمتر باشد ( 2عمود بر جهت حرکت و فضاي باز آن از  ،رو پیادهتراز با سطح 

انجام شود که مانع از تجمـع  اي  به گونه هاي سطحیتخلیه آب بوده ورو باید داراي آبراه مناسب  پیاده -1-1-2-6
 گردد. آنآب باران و برف در سطح 

رو که نسبت به هم اختالف سطح دارند، باید به شکل مسطح و با ابعـاد حـداقل    قسمت اتصال دو پیاده -1-1-2-7
 سانتیمتر طراحی گردد.   125×125

فاوتی اجرا گردد تا بـراي  رو، الزم است کفسازي محل تقاطع با بافت و رنگ مت در محل تقاطع دو پیاده -1-1-2-8
 اشخاص نابینا و نیمه بینا قابل تشخیص باشد.
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 رو پیادهشبکه در سطح : 19شکل شماره 

 نشانگرهاي لمسی -1-1-2-9

توسـط نشـانگرهاي لمسـی سـطح      بینـا نابینـا و کـم  مسیر رفت و آمد باید براي عبور و مرور افراد  -1-1-2-9-1
 .دقابل تشخیص باش رو پیاده

مـانعی در  باشند تا رو  پیادهتراز همبوده و  مسیر ترددباید موازي  رو پیادهنشانگرهاي لمسی سطح  -1-1-2-9-2
 .نشوند افراد با معلولیت حرکتیحرکت  مسیر

هاي مشخص و منطقی قرار داده شوند تا باعـث گـیج شـدن عـابران      باید در محلنشانگرهاي لمسی  -1-1-2-9-3
 نشوند.

هاي لمسی شیاردار با رنـگ   محدودیت بینایی استفاده از کفپوشبراي کمک در مسیریابی به افراد با  -1-1-2-9-4
 به صورت نواري الزامی است. )متضاد (ترجیحاً زرد

رسـانی از امکانـات   هـا، اخـتالف سـطوح و اطـالع    ، تغییر جهـت براي هشدار در مورد خطرات، موانع -1-1-2-9-5
 می است.الزا )اي با رنگ متضاد (ترجیحاً زردهاي لمسی سکهعمومی استفاده از کفپوش

روها، جـداول، سـکوهاي خطـوط ریلـی و     اي باید در محل تقاطع پیادههاي هشداردهنده سکهکفپوش -1-1-2-9-6
 ).20 شماره شکل( روهاي متحرك، باالبرها و غیره به کار روندها، پیادهها، پله برقیراههها، شیبابتدا و انتهاي پلکان

 سانتیمتر باشند.  40تا  20رو باید با عرض  هاي نشانگر لمسی سطح پیادهموزاییک -1-1-2-9-7

کننده آنها با برجستگی لمسـی و تبـاین بصـري    ها باید به آسانی از سطوح مجاور و احاطهموزاییک -1-1-2-9-8
 قابل تشخیص باشند.

هاي نشانگر لمسی هشداردهنده باید از نشانگرهاي لمسـی هـدایت کننـده قابـل تشـخیص      موزاییک -1-1-2-9-9
 ند.باش
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 : نمونه کفسازي مسیر با نشانگرهاي لمسی20 شماره شکل

 55-40و فاصـله مرکـز بـه مرکـز آنهـا بایـد        میلیمتـر  5-4هاي شیاردار ارتفاع شیارها در کفپوش -1-1-2-9-10
وزاییـک  فاصـله زهکـش بـین دو م    و میلیمتـر  25-15 تخت و منحنی-هاي سرعرض شیارها در کفپوش .باشد میلیمتر

 ).21،22،23شماره  هايشکل( باشد میلیمتر 30-20باید

به صورت شبکه مربعی یا قطري به فاصله مرکز بـه مرکـز    هاي ناقصگنبداي هاي سکهدر کفپوش -1-1-2-9-11
و قطـر بـاالیی    میلیمتر 35-22 کف آنهاو قطر  میلیمتر 5-4 باید هاگنبداین ارتفاع  .گیرنداز هم قرار می میلیمتر 45-60
 ).24شکل شماره ( باشد میلیمتر 12-25

لبه گنبدهاي ناقص و شیارها باید پخ بوده یا گرد شده باشند تا احتمال سـرخوردن را کـاهش داده    -1-1-2-9-12
 و ایمنی را افزایش دهند.

رونـد. ایـن نـوع    جغرافیایی بـا بـارش بـرف بـه کـار مـی       هاي شیاردار سینوسی در مناطقکفپوش -1-1-2-9-13
 شوند.ها میروبهاي شیاردار با قسمت فوقانی صاف توسط برفکفپوش دچار صدمه کمتري نسبت به کفپوش
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 چیدمان، فواصل و ابعاد کفپوش شیاردار منحنی : 21شکل شماره 

 
 تخت-سر ارداریش کفپوش ابعاد و فواصل دمان،یچ: 22شکل شماره 

 ینوسیس ارداریش کفپوش ابعاد و فواصل دمان،یچ: 23شکل شماره 



 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي/ 14                 

 

 
 
 

 
 ايسکه کفپوش ابعاد و فواصل دمان،یچ: 24شکل شماره 

 رو شیب پیاده -1-1-3

 ). 25شکل شماره ( درصد باشد 2رو  حداکثر شیب عرضی پیاده -1-1-3-1

درصـد ملـزم بـه اجـراي      5روهاي با شـیب بـیش از    پیاده .درصد باشد 5رو  حداکثر شیب طولی پیاده -1-1-3-2
   .خواهد بود -2-2-1  مطابق شرایط بند دار شیبضوابط سطح 

جـایگزین و فرعـی    یـک مسـیر  بایـد  ناپذیر اسـت،  اگر بنا به شرایط جغرافیایی وجود شیب تند اجتناب -1-1-3-3
 .گذاري مشخص گرددبینی شده و با عالمتپیش

 
 رو پیادهحداکثر شیب عرضی : 25شکل شماره 

 رو موانع در پیاده -1-1-4

سانتیمتر  125گردد، رعایت حداقل عرض مفید عبوري  می روهایی که به هر علت مانعی نصب پیادهدر  -1-1-4-1
 .است الزامی

سانتیمتر مجاز اسـت و بـیش از آن مشـمول     2.5رو تا  در صورت لزوم، وجود اختالف سطح در پیاده -1-1-4-2
 خواهد بود. -2-2-1 مطابق شرایط بند  دار شیبرعایت ضوابط سطح 

 .رو قرار گیرند باید تا حد امکان در بیرون از مسیر حرکت در پیاده موانع -1-1-4-3
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رو از محـل توقـف یـا     که براي تفکیـک و محافظـت مسـیرهاي پیـاده     )(بوالردها موانع فیزیکی عمودي -1-1-4-4
شوند نباید راه عبور و دسترسی افراد با صندلی چرخدار را مسدود نمایند. فاصله مـابین دو  حرکت اتومبیل نصب می

 ).26 شماره شکل( سانتیمتر بوده و با رنگهاي متمایز مشخص شوند 120 حداقل کننده بایدهدایت میله

 
 يورود يها پست نیب فاصله: 26 شماره شکل

اصله انتهاي میله مانع سانتیمتر در نظر گرفته شود. ف 95تا  75ها و موانع عبوري باید بین ارتفاع نرده -1-1-4-5
 سانتیمتر باشد.   10از زمین نباید بیش از 

هـاي زبالـه و    هـاي روزنامـه، سـطل    هـاي پسـت، کیوسـک    هـا، صـنوق   هـا، مبـدل   چراغ تجهیزاتی مانند -1-1-4-6
و در صورت امکان در امتداد یـک خـط    گذاري شدهجايرو  خارج از حداقل عرض مفید پیادههاي اتوبوس باید  ایستگاه

 ).27شکل شماره ( قرار گیرند

 امـن  عبـور  بـراي  ایگزینمسـیر عبـور جـ   بایـد   شـود  مسـدود  و موجود کاهش یافتـه  مسیر عبور اگر -1-1-4-7
 شود. ارائه

 90گردد، نصب پل موقت با حـداقل عـرض    رو به هر علت حفاري می در مواقع ضروري که سطح پیاده -1-1-4-8
 نده الزامی است.سانتیمتر با سطح غیرلغز

نوارهـاي   بـا باید  رو تیرهاي چراغ برق در محدوده پیادهي بینایی، ها براي هشدار به افراد با محدودیت -1-1-4-9
 160 سانتیمتر تا 140در ارتفاع بین  تجهیز شده وسانتیمتر  30با حداقل طول  تیر برقمتضاد با رنگ  دار رنگیعالمت

 گیرند.سانتیمتر از کف قرار 

 
 رو  نحوه استقرار تجهیزات شهري در مسیر پیاده: 27 شکل شماره

مطـابق  و در اطـراف موانـع موقـت     رو پیـاده عالئم و تجهیزات هشداردهنده لمسـی بـر روي سـطح     -1-1-4-10
سانتیمتر در اطراف ناحیـه مـوردنظر امتـداد     60عرض بایست به نصب گردد. این تجهیزات می -9-2-1-1 شرایط بند 

 یابند.
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در صــورتی کــه در  .ســانتیمتر ارتفــاع آزاد داشــته باشــند 210روهــاي مســقف بایــد حــداقل  پیــاده -1-1-4-11
 هشدار به سانتیمتر کمتر باشد، باید رنگ آن متضاد با محیط بوده و جهت 210 از رو ارتفاع هایی از مسیر پیاده قسمت

 .مین گرددأت وح هشداردهنده لمسیطساشخاص نابینا 

یر تـابع سـا   -2-1-1-1  سـانتیمتر، ضـمن رعایـت بنـد     70اشیاي نصب شده تـا ارتفـاع    آمدگی پیش -1-1-4-12
 ).28شکل شماره ( مقررات شهرسازي و معماري است

هاي خارجی آنها در ارتفاع  که لبه تابلوهارو مانند  اي نصب شده بر روي دیوار پیادهاشی آمدگی پیش -1-1-4-13
 ).29شکل شماره ( سانتیمتر بیشتر باشد 10شند، نباید از  سانتیمتر از کف تمام شده قرار داشته با 210تا  70بین 

 
     در وارید يرو شده نصب يایاش آمدگی پیش: 29شکل شماره      متریسانت70 ارتفاع تا وارید يرو شده نصب يایاش آمدگی پیش: 28شکل شماره 

     متریسانت200تا 70 ارتفاع                                                                                                                

سـانتیمتر از کـف تمـام     210تـا   70اشیاي نصب شده روي پایه یا ستون در ارتفاع بین  آمدگی پیش -1-1-4-14
 ). 30شکل شماره ( سانتیمتر مجاز است 30شده، که در جهت حرکت فرد پیاده باشد، تا 

 سـانتیمتر باشـد   210پایین اشیاي آویزان از سقف مانند تابلوهـا از کـف نبایـد کمتـر از     ارتفاع آزاد  -1-1-4-15
 ).31شکل شماره (

گیاهانی که میوه یا صمغ آنها موجب لغزندگی سـطح معبـر را فـراهم      در حریم معابر، باید از کاشت -1-1-4-16
 آنها مانع حرکتی ایجاد خواهند کرد، خودداري شود. خواهند ساخت یا گستردگی شاخ و برگ

 
 پایه یا ستون يرو شده نصب يایاش آمدگی پیش: 30شکل شماره 
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 از سقف: ارتفاع آزاد پایین اشیاي آویزان 31شکل شماره 

 رو و دیگر مسیرهاي عبوري حدفاصل پیاده -1-1-5

رو و  رو و سـواره  سانتیمتر به رنگ متضاد با محیط اطراف، بـین پیـاده   5حداقل د جدول به ارتفاع ایجا -1-1-5-1
 .رو الزامی است یا جوي کنار پیادهفضاي سبز رو و  همچنین بین پیاده

ــترك  در -1-1-5-2 ــیرهاي مش ــاده مس ــهو  عابرپی ــابران   ،دوچرخ ــیر ع ــادهمس ــه از پی ــواراندوچرخ ــا س  ب
 .ودتفکیک شي دیگر هایا روش سطحارتفاع  در یرتغی

قـرار   رورو و سـواره  توانند به عنـوان جداکننـده بـین پیـاده    فضاهاي سبز خطی در حاشیه خیابان می -1-1-5-3
 گیرند.  

 باشند. تفکیک و تشخیصقابل هم تراز با سطوح مجاور هستند، باید با تغییر رنگ که  پیاده معابر -1-1-5-4

 جدول رمپ -1-1-6

ترین فاصله از کشی عابر پیاده، همچنین در نزدیکخطها و در امتداد جدول باید در تقاطع خیابانرمپ -1-1-6-1
 هاي عمومی قرار بگیرد.محل پارك خودرو معلوالن و ورودي ساختمان

 .پیشروي داشته باشد خودرونباید در مسیر حرکت و توقف  جدول رمپ -1-1-6-2

 باید غیرلغزنده، ثابت، سخت و هموار باشد. جدولرمپکف  -1-1-6-3

  ).32شکل شماره ( سانتیمتر باشد 90هاي کناري آن باید گیجدول به استثناي برید حداقل عرض رمپ -1-1-6-4

 ).32شکل شماره ( درصد باشد 6درصد و کمتر از  8نباید بیشتر از  جدول رمپشیب  -1-1-6-5

درصـد   10هـا بایـد   بریـدگی هایی که داراي بریدگی در دو طرف هسـتند حـداکثر شـیب     جدول در رمپ -1-1-6-6
 باشد.

 ).32شکل شماره ( سانتیمتر باشد 90جدول باید -رو پس از رمپحداقل عرض آزاد پیاده -1-1-6-7
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 جدول : رمپ32شکل شماره 

سـتفاده کـرد. در ایـن    رو اجدول موازي پیادهتوان از رمپمی رو محدود باشدجایی که عرض پیاده در -1-1-6-8
 سـانتیمتر باشـد   90آن عرض فضاي چرخش  حداقل درصد و 8تا  6جدول باید بین رو در محل رمپحالت شیب پیاده

 ).33 شماره شکل(

 
 جدول موازي: رمپ33 شماره شکل

 واقع شود.   جدول رمپحی به هیچ عنوان نباید در ابتدا، انتها و یا روي هاي سطآوري آبشبکه جمع -1-1-6-9

اي طراحی شود که مانع از تجمع آب باران و برف در ابتدا، انتها و سطح آن باید به گونه جدول رمپ -1-1-6-10
 گردد.
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 قطري جدول : رمپ34شکل شماره 

 
 کشی عابر پیادهدر امتداد خط جدول : رمپ35کل شماره ش
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 ارتفاع در فضاي شهرياختالف  -1-2

 پله -1-2-1

بینایـان   وجود عالیم حسی در کف یا لبه اولین و آخرین پله و در پاگرد براي هشدار به نابینایان و کـم  -1-2-1-1
پله، اولین و آخرین کف پله باید بـا نـوار لمسـی بـه      3هایی تا  در رشته پله .الزامی است -9-2-1-1 مطابق شرایط بند 

ها وجود  پله، این نوار باید در تمام پله 3هایی با بیش از  سانتیمتر در طول پله مشخص شوند. در رشته پله 8-5عرض 
 داشته باشد.

 .از لغزندگی باشدهاي داراي بافت جهت جلوگیري  و پاگرد پله باید از جنس سنگ سطوح کف پله -1-2-1-2

 .طراحی و اجرا شود محیط بازهاي دستگرد متناسب با فضاي پله در  بهتر است میله -1-2-1-3

 .ها جمع نشود ها بایستی طوري طراحی شوند که آب در سطح آن هاي بیرونی و دسترسی به آن پله -1-2-1-4

 معماري باشد. طراحی ضوابطدر  -5-1-2 جزئیات دیگر پله باید مطابق شرایط بند  -1-2-1-5

 (رمپ)دار شیبسطح  -1-2-2

هـاي  باید داراي آبراه مناسب بوده و تخلیه آبدر هواي آزاد واقع شود  دار شیبدر صورتی که سطح  -1-2-2-1
 انجام شود که مانع از تجمع آب باران و برف در سطح آن گردد.اي  به گونه سطحی

 .ت و هموار باشدباید غیرلغزنده، ثابت، سخ دار شیبکف سطح  -1-2-2-2

در فضــاي خــارجی بایــد در مقابــل بــاران، بــرف و یــخ حفاظــت شــده، یــا از طریــق  دار شــیبســطح  -1-2-2-3
آنهـا زدوده   از روي هاي آبـراه فاضـالب آب بـاران، بـرف و یـخ      هاي مداوم یا گرمایش زیرسطحی و سیستم نگهداري

   .شود

 معماري باشد. طراحی ضوابطدر  -6-1-2 باید مطابق شرایط بند  دار شیبجزئیات دیگر سطح  -1-2-2-4

 رو رو و سواره بین پیاده ارتباطیهاي پل -1-3

هاي عـابر پیـاده ضـروري    کشی ها و امتداد کلیه خط رو و خیابان در تقاطع بینی پل ارتباطی بین پیاده پیش -1-3-1
 .است

در صورت وجود اختالف سطح، رعایـت   .سطح باشد رو باید بدون اختالف هاي ارتباطی و پیاده اتصال پل -1-3-2
 .الزامی است -2-2-1 مطابق شرایط بند  دار شیبضوابط مربوط به سطح 

حـداقل   .رو باشـد  شـوند، برابـر عـرض پیـاده     رو نصب می هاي ارتباطی که در امتداد مسیر پیاده عرض پل -1-3-3
 .سانتیمتر باشد 150رو باید  طی عمود بر مسیر پیادههاي ارتبا عرض پل

مطابق بینایان  رو باید داراي عالیم حسی قابل تشخیص براي نابینایان و کم رو با سواره محل ارتباط پیاده -1-3-4
 .باشد -9-2-1-1 شرایط بند 

 .ثابت، غیرلغزنده و صاف باشدهاي ارتباطی باید از مصالح سخت، سطح پل -1-3-5

سـانتیمتر بـا رنـگ متضـاد بـا       5هاي عرضی پل ارتباطی، تعبیۀ لبۀ مخصوص به ارتفـاع حـداقل    در کناره -1-3-6
 .محیط الزامی است
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-11-1-2 دستگرد مطابق شـرایط بنـد    رو، تعبیۀ میله رو و سواره در طرفین عرضی پل ارتباطی بین پیاده -1-3-7
 .ضروري است

 رو محل عبور عابر پیاده در سواره -1-4

 ه کشی عابر پیادخطسطح/ گذرگاه هم -1-4-1

متـر، ضـمن فـراهم     200هـا و حـداکثر در هـر     رو در کلیه تقـاطع کشی عابر پیاده در سواره یجاد خطا -1-4-1-1
  .آوردن تمهیدات ایمنی پیاده الزامی است

المللـی   کشی عابر پیاده بـا عالمـت بـین    ي خاص آنها ایجاد خطها در محل تردد افراد معلول و در مکان -1-4-1-2
 .افراد معلول الزامی است

متر یـا بـا حجـم قابـل مالحظـه اي از عـابرین داراي معلولیـت و         22هایی با عرض بیش از در خیابان -1-4-1-3
 رو ایجاد نمود.  سالمندان باید یک جزیره میانی در میانه سطح سواره

 کشی عابر پیاده باید بدون جدول و اختالف سطح باشد. در مسیر خطهاي میانی واقع رفوژ جزیره -1-4-1-4

 و اسـتراحت  صندلی چرخدار فضاي کافی بـراي توقـف   سانتیمتر بوده تا 150حداقل عرض رفوژ باید  -1-4-1-5
   روي آن را داشته باشد.

 سانتیمتر باشد.   180کشی عابر پیاده براي عبور صندلی چرخدار باید حداقل خطعرض  -1-4-1-6

با عالیم حسی قابل تشخیص بـراي نابینایـان و   کشی عابر پیاده باید  خط و انتهاي مسیرابتدا کفسازي  -1-4-1-7
   .بینا قابل تشخیص باشد اجرا گردد تا براي اشخاص نابینا و نیمه -9-2-1-1 بینایان مطابق شرایط بند  کم

نتیمتر و بـه مـوازات گـذرگاه بـراي جلـوگیري از محـدود       سا 100ترسیم خط ایست در فاصله حداقل  -1-4-1-8
 شود. توصیه می شدن دید رانندگان نسبت به عابرین کوتاه قد و معلوالن

رو باشد. گذرگاه باید طـوري طراحـی شـود کـه افـراد منتظـر بـراي        محل گذرگاه باید عمود بر سواره -1-4-1-9
 ).36شکل شماره ( ترافیک جاري قابل دیدن و تشخیص باشند

 
 عابر پیادهسطح همگذرگاه : 36شکل شماره 
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 چراغ راهنمایی -1-4-2

 مجهز به هشداردهنده شنیداري باشد.باید  پیادهعابر  محل عبورابتدا و انتهاي در  راهنماییچراغ  -1-4-2-1

هـاي  سـیگنال  مجهـز بـه  کننـد، بایـد   ده را فعـال مـی  عابر پیا دیداريهاي  هاي فشاري، که سیگنال دکمه -1-4-2-2
 نیز باشند. شنیداري

 د.ننصب شوسانتیمتر  120تا  90هاي راهنمایی باید در ارتفاع  چراغ کنترلهاي  دکمه -1-4-2-3

 اي باشند که در صورت استفاده از هر جاي دست یا بازو فعال شوند.ها باید به گونهاین دکمه -1-4-2-4

 سطحگذرگاه غیرهم -1-4-3

هـایی کـه تعـداد قابـل تـوجهی افـراد       هـا و در محـل  ها و بزرگراهسطح در آزادراهغیرهمگذرگاه  ایجاد -1-4-3-1
 شود:کنند با رعایت شرایط زیر توصیه میرو عبور میمعلول و سالمند از عرض سواره

 ی و دسترسی و ایمن باشند.قابل شناسای پیادهها باید براي کلیه عابرین این گذرگاه -1-4-3-2

 ترین مسیر اصلی باشد.  تداد کوتاهباید در ام گذرگاهموقعیت  -1-4-3-3

باید به وسیله نرده و حفاظ ایمنی محافظت شده تـا اسـتفاده کامـل از آن     گذرگاهدسترسی به ورودي  -1-4-3-4
 تضمین شود.  

هـاي سـطحی و زیرسـطحی    ورود آبعوامل جوي و همچنین ها باید به نحو مقتضی در مقابل گاهگذر -1-4-3-5
 محافظت گردند.  

اسـتفاده   -2-2-1 ترجیحاً از شیبراه مناسب با رعایـت شـرایط بنـد    سطح براي عبور از گذرگاه غیرهم -1-4-3-6
 شود.  

وجود پله، استفاده از تجهیزاتی نظیـر پلـه برقـی، آسانسـور و سـطح متحـرك بـا رعایـت          صورتدر  -1-4-3-7
 شرایط بندهاي مرتبط در این ضوابط الزامی است. 

 ید محور راه پله زیرگذر مستقیم و در امتداد محور زیرگذر باشد.  االمکان باحتی -1-4-3-8

 عرض پله یا شیبراه باید برابر عرض زیرگذر در نظر گرفته شود.   -1-4-3-9

 90االمکان نباید محور راه پله روگذر مستقیم باشد. بلکه بهتر است با اسـتفاده از پـاگرد و پـیچ    حتی -1-4-3-10
 درجه از طول پلکان کاسته شود.  

از مصـالح سـخت، ثابـت،     -2-1-1 شـرایط بنـد    مطـابق بایـد   سـطح ذرگاه غیـرهم گـ کفسازي مسیر  -1-4-3-11
مطـابق شـرایط    بینایـان هاي راهنما براي مسیریابی و هشدار براي نابینایان و کـم لغزنده و هموار همراه با کفپوش غیر
 باشد. -9-2-1-1 بند 

ضـمن تـأمین    بـوده تـا   -2-7-1 کافی مطابق شـرایط بنـد    روشناییسطح باید داراي گذرگاه غیرهم -1-4-3-12
 عابران، باعث ترغیب آنها به استفاده از گذرگاه شود. امنیت

بایـد مسـیر آنهـا بـا توجـه بـه        تورسـیکلت دوچرخه و مودر صورت استفاده مشترك عابر پیاده و  -1-4-3-13
 مجزا شوند.  -5-1-1 شرایط بند 
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 روخودتوقفگاه  -1-5

 اي حاشیه رکینگپا -1-5-1

هاي اصـلی  آنان در خیابانپیاده شدن افراد معلول از وسیله نقلیه سواري و نیز سوار شدن  منظوربه  -1-5-1-1
بـا   سـانتیمتر  600متر و به طول حـداقل  سانتی 150به عمق حداقل  ).رو رو در پیاده فتگی سوارهشهر، ایجاد خلیج (پیشر

 ).37شکل شماره ( رو الزامی است ارتباط مناسب با پیاده

هـاي  ر خیابـان المللی افراد معلـول در کنـا   اختصاص دو پارکینگ ویژة افراد معلول با نصب عالمت بین -1-5-1-2
 .ي عمومی الزامی استها ساختمانمتر فاصله و در محدودة  500اصلی، در هر 

 .درصد شیب داشته باشد 2معلول، در هر سمت نباید بیش از  توقفگاه افراد -1-5-1-3

 
 محل سوار و پیاده کردن مسافر: 37شکل شماره 

 هاي عمومی   پارکینگ -1-5-2

 براسـاس  هاي عمومی بایدي پارکینگ قابل دسترس براي افراد معلول در پارکینگحداقل تعداد فضاها -1-5-2-1
 تعیین گردد. 1جدول شماره 

محل توقف ویژه خودرو افراد معلـول بایـد در نزدیکتـرین فاصـله بـه درهـاي ورودي یـا خروجـی و          -1-5-2-2
 آسانسور پارکینگ باشد.

 ید در اولین طبقه واقع شود.هاي طبقاتی محل توقف ویژه خودرو افراد معلول بادر پارکینگ -1-5-2-3

 ).38شکل شماره ( المللی مشخص گردد محل توقف ویژه خودرو افراد معلول باید با نصب عالمت بین -1-5-2-4

 
 المللی پارکینگ مخصوص معلوالن: عالمت بین38شکل شماره 
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 یعموم يها نگیپارک در معلول افراد يبرا دسترس قابل پارك يفضاها تعداد حداقل: 1جدول شماره 

 تعداد فضاهاي پارك موجود
 حداقل تعداد فضاهاي پارك

 قابل دسترس براي افراد معلول
 1 25تا 
 2 50تا  26
 3 75تا  51
 4 100تا  76
 5 150تا  101
 6 200تا  151
 7 300تا  201
 8 400تا  301
 9 500تا  401

 از کل ٪2 500باالتر از 
 
سـانتیمتر اسـت و حـداقل عـرض محـل توقـف ون        350حداقل عرض محل توقف خودرو افراد معلول  -1-5-2-5

 ).39شکل شماره ( سانتیمتر است 430ویژه افراد معلول 

 درصد شیب داشته باشد. 2اید بیش از محل توقف خودرو افراد معلول، در هر سمت نب -1-5-2-6

هـا و   سانتیمتر باشد؛ بدون اینکـه لولـه   240هاي مسقف و ورودي آنها باید  حداقل ارتفاع مفید پارکینگ -1-5-2-7
 هاي تأسیساتی و غیره از ارتفاع مفید آن بکاهد.کانال

 اشند. راننده قابل دسترس بورودي پارکینگ و تجهیزات پرداخت باید بدون نیاز به پیاده شدن  -1-5-2-8

 سانتیمتر باشد. 80گیرها باید صندلی چرخدار حداقل عرض مفید مابین چرخ براي عبور -1-5-2-9

 
 معلول افراد ژهیو محل توقف به یدسترس ریمس و فضا ابعاد: 39شکل شماره 
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 یهاي حمل و نقل عموم ایستگاه -1-6

 توبوسا -1-6-1

 ه و بدون مانع باشد.تباید به صورت پیوس رو دسترسی به ایستگاه اتوبوس از پیاده -1-6-1-1

باشد. حداکثر اختالف ارتفاع قابـل قبـول   با کف اتوبوس  ترازنتظار مسافر براي اتوبوس باید هممحل ا -1-6-1-2
 سانتیمتر است. 2

رو شدن از اتوبوس بایـد وجـود    سانتیمتر در محل سوار و پیاده 250×150حداقل فضاي آزاد با ابعاد  -1-6-1-3
 ).40شکل شماره ( داشته باشد

و عالئـم   رو پیـاده نشـانگرهاي لمسـی سـطح    مسیر دسترسی و ورودي ایستگاه اتوبوس باید توسـط   -1-6-1-4
 مشخص باشد. -9-2-1-1 مطابق شرایط بند  لمسی و بصري

سانتیمتر و بـا   45ارتفاع  سرپناه، حفاظ مناسب، نیمکت و صندلی بابینی  هاي اتوبوس، پیش در ایستگاه -1-6-1-5
 ).35 و 40شکل شماره ( امی استزسانتیمتر از کف ال 70به ارتفاع  میله دستگرد

 

 ایستگاه اتوبوس سرپوشیده: 40شکل شماره 

 
 جزئیات نیمکت در ایستگاه اتوبوس: 41شکل شماره 
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رسانی لمسی، بصـري و شـنیداري   بینی عالئم، تابلوها و تجهیزات اطالع هاي اتوبوس، پیش در ایستگاه -1-6-1-6
 الزامی است.

 پذیر باشند. تجهیزات پرداخت و صدور بلیط باید دسترس -1-6-1-7

 باشد.  -7-1 س باید مطابق شرایط بند هاي اتوبوجزئیات عالئم لمسی و بصري ایستگاه -1-6-1-8

 نورپردازي شوند. -2-7-1 باید مطابق شرایط بند  هاي اتوبوسایستگاه -1-6-1-9

 آرتیبی -1-6-2

ریـزي قـرار گرفتـه    رد برنامـه وارهاي با عرض مناسب مودر وسط بل BRTبا توجه به این که خطوط  -1-6-2-1
 .هاي هوایی مناسب داراي آسانسور بهره برداست جهت جلوگیري از برخورد ترافیک عبوري با عابرین باید از پل

گیـري از  آرتی باید به صورت ایمن و با بهرهدر صورت عدم وجود پل هوایی دسترسی به ایستگاه بی -1-6-2-2
   .فراهم شود -3-1  ق شرایط بندهاي راهنمایی مطابکشی عابر پیاده و چراغخط

اي باشـد کـه ورودي ایسـتگاه اختاللـی در مسـیر حرکـت ایجـاد        خط کشی عابرین پیاده نباید به گونه -1-6-2-3
 .نماید

ي هاي راهنمـا بـرا  لغزنده و هموار همراه با کفپوش باید از مصالح سخت، ثابت، غیر BRTکف ایستگاه  -1-6-2-4
 .بینایان باشدمسیریابی و هشدار براي نابینایان و کم

 .باشد -11-1-2 هاي دستگرد مطابق شرایط بند هاي ایستگاه باید مجهز به میلهبدنه -1-6-2-5

 .سانتیمتر باشد 1ها باید حداکثر اختالف ارتفاع و فاصله میان کف ایستگاه و کف اتوبوس -1-6-2-6

 مترو -1-6-3

بـه صـورت پیوسـته     -1-1 با توجه به شرایط بنـد  مسیر دسترسی از خارج از ایستگاه تا سکوها باید  -1-6-3-1
 .پذیر بوده و مانعی این مسیر را قطع نکنددسترس

   .پذیر باشدها باید به وسیله آسانسور در کنار پله و پله برقی امکاندسترسی به ایستگاه -1-6-3-2

از خارج از ایستگاه تـا   رو پیادهبینا و نابینا به وسیله نشانگرهاي لمسی سطح مسیریابی براي افراد کم -1-6-3-3
پـذیر باشـد. همچنـین بایـد بـه وسـیله       امکـان  -9-2-1-1 -9-2-1-1 سکوها باید به صورت پیوسته مطابق شرایط بند 

 ).42 شماره شکل( ها و سکوها مشخص شوندعالئم هشداردهنده لمسی و بصري خطرات موجود مانند لبه پله

بـه بنـد    آسانسور باید همیشه در شرایط آماده به کار قرار داشته باشد. براي دیگر شرایط آسانسـور  -1-6-3-4
 رجوع شود. -2-1-7 

 باشد. -7-1 هاي مترو باید مطابق شرایط بند جزئیات عالئم لمسی و بصري ایستگاه -1-6-3-5

 باشد. -2-7-1 هاي مترو باید مطابق شرایط بند نورپردازي ایستگاه -1-6-3-6
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 : عالئم هشداردهنده لبه سکوي مترو42 شماره شکل

 تاکسی -1-6-4

هـاي   گـذاري  قف و نشـانه پـذیر، نـورپردازي مناسـب، سـ     هاي دسترس هاي تاکسی باید صندلی ایستگاه -1-6-4-1
  .داشته باشندربوطه در این ضوابط مطابق شرایط بندهاي مها را  مسیریابی و دیگر نشانه

ها داشته  گذاري شده، دسترسی امن براي پیاده هاي تاکسی در سطح شهر باید به خوبی نشانه ایستگاه -1-6-4-2
 .و کفپوش لمسی است، و در صورت امکان نزدیک یک گذرگاه کنترل شده واقع شود جدول رمپباشد که شامل 

 .ترین فاصله سوار شونده مسافران بتوانند از نزدیکباشند کاي  به گونه باید هاي تاکسی ایستگاه -1-6-4-3

مانع اسـتفاده از رمـپ    هاي تاکسی واقع شوند چون ممکن است موانع و بوالردها نباید نزدیک ایستگاه -1-6-4-4
   .تاکسی شوند

 ريتجهیزات و مبلمان شه -1-7

 عالئم -1-7-1

ژه افـراد  ي عمـومی کـه بـراي اسـتفاده ویـ     هـا  سـاختمان هایی از  کلیۀ اماکن، فضاهاي شهري و قسمت -1-7-1-1
 ).43شکل شماره ( المللی ویژه افراد معلول مشخص گردند اند باید به وسیله عالئم بین معلول طراحی و تجهیز گردیده

اي طراحـی شـوند کـه     رسانی باید قابل درك و قابل خواندن باشد. عالئم باید به گونه عالئم براي اطالع -1-7-1-2
-بـین  شـده  تصـویري شـناخته   هـاي ساده بوده و به آسانی تفسیر و تفهیم شوند. استفاده از نمادها و نشانه واضح و

 دهند.یابی و درك محیط را افزایش میالمللی امکان جهت

ماننـد   .ها باید واضـح بـوده و فاقـد انعکـاس نـور و در تضـاد بـا زمینـه خـود باشـند           عالئم و نوشته -1-7-1-3
 .تاریک یا بالعکس هاي روشن روي زمینه نوشته

هـا و  هاي عمـومی، الزم اسـت بـا اسـتفاده از چـراغ     به مکان با محدودیت بینایی به منظور هدایت افراد -1-7-1-4
 .گذاري در طول مسیر پرداخت ها به عالمت رنگ

هــاي خطرســاز و در مجــاورت موانــع نصــب شــوند. درهــاي  عالئــم هشــداردهنده بایــد در موقعیــت -1-7-1-5
 گذاري و مشخص شوند.هاي دائم یا موقت باید به طور واضح عالمتياي،درهاي خودبازشو، حفار شیشه
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ها و مانند آن باید در ارتفـاع قابـل دسـترس     ها و نقشه رسانی، کروکیعالئم راهنمایی، تابلوهاي اطالع -1-7-1-6
 براي افراد با صندلی چرخدار قرار داده شو ند. 

 يرپذیدسترس یلالمل نیب عالئم: 43شکل شماره 

 

 

 

   

   
 
ها و ماننـد آن   ها و نقشه رسانی، کروکیامکان لمس خط بریل بر روي عالئم راهنمایی، تابلوهاي اطالع -1-7-1-7

 باید براي افراد با محدودیت بینایی فراهم گردد.

 90 در ارتفـاع  بایـد  شـود، مـی  اسـتفاده  نمادهـاي برجسـته   و بریـل  خـط  اعـداد، حـروف،   در جایی که -1-7-1-8
 .باشد میلیمتر1.5 حداقل باید ارتفاع برجستگی. شوند واقع زمین سطح از سانتیمتر

هـا، مسـیرهاي عبـوري و غیـره اسـتفاده       توان براي کمک به تشخیص درب، پلکان، رمـپ  ها می از رنگ -1-7-1-9
 کرد.

 هاي راهنمایی دیگر هم استفاده شود. براي راهنمایی افراد کوررنگ باید عالوه بر رنگ از سیستم  -1-7-1-10
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آهـن بایـد همـراه بـا اطالعـات شـنیداري       هایی مثل فرودگاه و ایستگاه راه اطالعات بصري در مکان  -1-7-1-11
 هاي بلندگو باید به وضوح قابل شنیدن باشد. باشد. سیستم

 و واضح باشند.   در عالئم نوشتاري حروف، کلمات و خطوط باید با فاصله کافی از هم تفکیک شده  -1-7-1-12

 نورپردازي -1-7-2

 داشـته  شـیب را  یـا  سـطح مسـیر،   تغییـرات  از آگاهی تسهیل براي کافی نور دبای دسترسی مسیرهاي -1-7-2-1
  .باشند

 نورپردازي در مسیرهاي پیاده باید در جهت طولی باشد. -1-7-2-2

   .شود سایه یا انعکاس کننده،خیره تابش نباید موجب چراغ موقعیت -1-7-2-3

 200حداقل در ارتفاع  منابع نورپردازي بایدنورپردازي در کف مسیر به سمت باال نباید استفاده شود.  -1-7-2-4
 سانتیمتر از کف نصب شوند.

 شدت با نوعیمصو  طبیعی خوبی به طور به باید غیره، و ها،عالمت ها، پله ،ها ورودي ،دار شیب سطوح -1-7-2-5
 .لوکس روشن شوند 100 حداقل روشنایی

 شهري مبلمان -1-7-3

  نیمکت -

 براي استراحت تعبیه شود.ها باید تجهیزات مختلف  ها و رمپ روها، پله در مناطقی مانند پیاده -1-7-3-1

 ).44شکل شماره ( تعبیه شوند متر 200تا 100هر ها باید در طول مسیر پیاده در فواصل منظم نیمکت -1-7-3-2

 
 فاصله بین دو فضاي نشستن در یک مسیر پیاده: 44شکل شماره 

   شود.نصب نبمکت و محل استراحت در فواصل کمتر توصیه می دار شیب دهدر مسیرهاي پیا  -1-7-3-3

 .در طول مسیر نباید از عرض مفید آن بکاهدها  قرارگیري نیمکت -1-7-3-4

 ها و مناطق مشخص شده براي صندلی چرخدار نباید گردش کلی را مختل کند.محل نیمکت -1-7-3-5

حیط اطراف باشند تا بـراي افـراد بـا    باید به وضوح قابل مشاهده بوده و با رنگ متضاد از مها  نیمکت -1-7-3-6
 محدودیت بینایی قابل تشخیص باشند.

 باید در مناطق امن، با روشنایی کافی قرار داده شوند.ها  نیمکت -1-7-3-7

سانتیمتر وجـود   120×85براي استقرار یک ویلچر، باید در همان کنار یک سطح صاف به ابعاد حداقل  -1-7-3-8
 ).45شکل شماره ( داشته باشد
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 مکتین کنار در چرخدار یصندل استقرار يفضا ابعاد: 45شکل شماره 

سـانتیمتر از   80تـا   75سـانتیمتر و پشـتی آن در ارتفـاع     45تا  40نشیمنگاه نیمکت باید در ارتفاع بین  -1-7-3-9
ي سطح نیمکت قرار داده شوند. عمق نشیمنگاه صـندلی بایـد بـین    سانتیمتر باال 30تا  20ها در  سطح زمین و جادستی

 ).46شکل شماره ( سانتیمتر باشد 45تا  40

 تر شود.چاي پاشنه نیز الزم است تا بلند شدن از حالت نشسته آسان -1-7-3-10

سانتیمتر باشد تا فضاي کـافی بـراي    60سانتیمتر و حداقل عمق آن  90تا  45ارتفاع میزها باید بین  -1-7-3-11
 قرارگیري صندلی چرخدار را داشته باشد.

 
 ابعاد نیمکت: 46شکل شماره 

 سطل زباله -

 روي قرار داشته باشد، اما نباید همچون یک مانع عمل کند. سطل زباله باید در مجاورت مسیر پیاده -1-7-3-12

 سانتیمتر باشد.   90 حداکثر ارتفاع سطل زباله باید -1-7-3-13

باشد که دسترسی و استفاده از آن آسان بوده، برف و باران در اي  طراحی سطل زباله باید به گونه -1-7-3-14
 آن نریزد.

 تلفن عمومی -

در محلی که تعدادي اتاقک تلفن عمومی تعبیـه گردیـده اسـت، بایـد حـداقل یـک تلفـن عمـومی قابـل           -1-7-3-15
رخدار و یک تلفن عمومی براي اشخاص با شنوایی کـم، مجهـز بـه    دسترس براي اشخاص استفاده کننده از صندلی چ

عالئـم تجهیـزات مخصـوص افـراد داراي معلولیـت      ها باید بـا  این تلفن .سیستم تقویت کننده صدا اختصاص داده شود
 مشخص شوند.

 اي بدون در باشند.هاي همگانی باید به صورت دیواري، تک پایه و یا باجهتلفنالمقدور حتی -1-7-3-16
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 .سانتیمتر باشد 110×140تلفن  فضاي آزاد جلويابعاد حداقل  -1-7-3-17

 ز باشند. ههاي تلفن باید خوانا، واضح و قابل لمس بوده و به سیستم نشان دهنده شماره مج دکمه -1-7-3-18

گیر تلفن و گوشـی تلفـن    حداکثر ارتفاع محل شکاف براي وارد کردن سکه و یا کارت، صفحه شماره -1-7-3-19
 .سانتیمتر از کف باشد 100باید 

 سانتیمتر باشد. 140اع بلندترین بلندترین قسمت موردنیاز تلفن از کف نباید بیش از ارتف -1-7-3-20

 سانتیمتر باشد.   75طول سیم تلفن نباید کمتر از  -1-7-3-21

سانتیمتر جهت استفادة افـراد معلـول    20سانتیمتر و به عمق حداقل  70در ارتفاع  پیشخانبینی  پیش -1-7-3-22
 ).47شکل شماره ( در فضاي تلفن عمومی ضروري است

 
 پذیر تلفن عمومی دسترس: 47شکل شماره 

 هاي خودپردازدستگاه -

هاي خودکار پرداخت و دریافت وجود دارد حداقل یک دسـتگاه بایـد بـراي    هایی که دستگاهدر مکان -1-7-3-23
 . پذیر باشند افراد با صندلی چرخدار دسترس

 سانتیمتر باشد. 110 تا 80بین  دستگاه از کف زمین بایدصفحه کلید ارتفاع  -1-7-3-24

 شـماره  شـکل ( سانتیمتر باید وجود داشته باشد 50سانتیمتر و عمق 70فضاي زانو به ارتفاع حداقل  -1-7-3-25
48.( 

دیگران نتوانند صفحه کلید آن را بیننـد و در  طراحی شوند که اي  خودپرداز باید به گونههاي  دستگاه -1-7-3-26
 عین حال دید کاربر به محیط اطراف مختل نشود. 

سانتیمتر در مقابل دستگاه وجود داشته باشد تـا در عـین    150×150الزم است فضاي آزاد به ابعاد  -1-7-3-27
 حریم شخصی یک کاربر با صندلی چرخدار نیز حفظ شود. ها دسترسی و نزدیکی به کنترل
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 پذیر : دستگاه خودپرداز دسترس48 مارهش شکل

 هاي صوتی، بصري و کتبی باشند.  هاي خودپرداز باید همزمان مجهز به پیام دستگاه -1-7-3-28

 صفحه کلید دستگاه باید در حالت ایستاده و نشسته براي کاربر قابل خواندن و استفاده باشد. -1-7-3-29

سی و تفاوت بصري براي افـراد نابینـاو کـم بینـا قابـل اسـتفاده       هاي دستگاه باید با طراحی لم دکمه -1-7-3-30
 باشند. 

 از تابش مستقیم نور خورشید و روشنایی مصنوعی بر روي صفحه نمایش باید جلوگیري شود. -1-7-3-31

 آبخوري -1-7-3-32

 هاي نصب شده در فضـاهاي بـاز و عمـومی بـراي افـراد معلـول نیـز قابـل        الزم است کلیه آبخوري -1-7-3-33
 .استفاده باشد دسترس و

متر سـانتی  50تـا   45از کف باشد و بین  مترسانتی 70ضاي آزاد زانو به ارتفاع وري باید داراي فآبخ -1-7-3-34
 .عمق داشته باشد

تر جلو آبخوري براي حرکت صندلی چرخدار وجـود  سانتیم 120×75فضاي آزاد به ابعاد الزم است  -1-7-3-35
لی چرخدار بتواند به صـورت مـوازي   داشته باشد تا در مواقعی که فضاي آزاد براي زانو وجود ندارد، فرد روي صند

 .از آن استفاده نماید

 .متر از کف تمام شده بیشتر باشد سانتی 90ارتفاع فواره نباید از  -1-7-3-36

سانتیمتر براي دسترسی افراد با صندلی چرخـدار و در   85توانند دو فواره در ارتفاع  می ها آبخوري -1-7-3-37
 ).49شکل شماره ( ي دیگر افراد داشته باشندسانتیمتر برا 95ارتفاع 

فنجـان یـا لیـوان را در     رتفاع داشته تا امکان قرارگیريسانتیمتر ا 10آب بایستی حداقل  شیر جریان -1-7-3-38
 زیر جریان آب فراهم نماید.  
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 پذیر در دو ارتفاع آبخوري دسترس: 49شکل شماره 

 صندوق پست -

سطح یا با شیب مناسب براي افراد معلـول  باید به صورت هم و مانند آن صندوق پست دسترسی به -1-7-3-39
 .صورت گیرد

 ).50شکل شماره ( سانتیمتر از کف باشد 120تا 90ارتفاع شکاف صندوق پست  -1-7-3-40

 150×150اي آزاد بـه ابعـاد   ي خرید، صـندوق پسـت و صـندوق صـدقات فضـ     ها دستگاه در جلوي -1-7-3-41
 سانتیمتري وجود داشته باشد تا فرد داراي صندلی چرخدار به راحتی به آن نزدیک شود.  

 
 پذیر ارتفاع شکاف صندوق پست دسترس: 50شکل شماره 

 سرویس بهداشتی عمومی -1-7-4

شـود، ایجـاد    مـومی احـداث مـی   هایی که سـرویس بهداشـتی ع  فضاهاي شهري و در محلدر معابر و  -1-7-4-1
  .الزامی است -12-1-2 بند مخصوص افراد معلول، مجهز به توالت فرنگی مطابق شرایط  سرویس بهداشتی حداقل یک

هـاي بهداشـتی   سانتیمتر براي عبور و گردش صـندلی چرخـدار در سـرویس    150فضاي آزاد به قطر  -1-7-4-2
 ).51 شماره شکل( باید در نظر گرفته شود عمومی

واحد سرویس معمولی، بایـد یـک واحـد سـرویس      10در سرویس بهداشتی عمومی بزرگ به ازاي هر  -1-7-4-3
 مخصوص افراد معلول منظور گردد.  

 سـرویس بهداشـتی   بهداشتی عمومی از اشغال شـدن هاي  در سرویس تی شوردر نظر گرفتن فضاي  -1-7-4-4
 کند.   می معلوالن جلوگیري
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 براي دسترسی صندلی چرخدار ابعاد سرویس بهداشتی عمومینمونه : 51 شماره شکل
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 یحرکت و یجسم معلول افراد يبرا معماري طراحی ضوابط -فصل دوم

 عمومی يها ساختمان سازي مناسبو  طراحیضوابط  -2

یی هسـتند کـه یکـی از انـواع خـدمات      هـا  سـاختمان عمومی در این ضوابط و مقررات، آن دسـته از  ي ها ساختمان
 باید ضوابط زیر رعایت گردد.   ها ساختماندر طراحی این گونه  .دهند عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می

 ي عمومیها ساختمانناصر مشترك در کلیه ع -2-1

 هاورودي -2-1-1

 .ده همگان قابل دسترس باشدي اصلی باید براي استفاورود -2-1-1-1

مطابق شـرایط  بینا  منتهی به ورودي قابل دسترس باید با عالئم حسی براي افراد نابینا و نیمه رو پیاده -2-1-1-2
 .مشخص شود -9-2-1-1 بند 

 .باشد رو پیادهسطح االمکان هم ورودي ساختمان حتی -2-1-1-3

 .سانتیمتر باشد 150باید  براي انتظار و گردش ي وروديحداقل عمق فضاي جلو -2-1-1-4

 ).52شکل شماره ( سانتیمتر باشد 100حداقل عرض بازشوي ساختمان باید  -2-1-1-5

 
 وروديابعاد و دسترسی به : 52شکل شماره 
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قابـل    ستگاه وسـایل نقلیـه عمـومی، پارکینـگ    ورودي قابل دسترس باید توسط راه قابل دسترس به ای -2-1-1-6
 روها مرتبط باشد. هاي عمومی و پیادههاي سوار شدن مسافران و نیز به خیاباندسترس و محل

باید با ایجاد راه قابـل دسـترس بـه تمـام فضـاها و عناصـر قابـل دسـترس در داخـل بنـا یـا             ورودي -2-1-1-7
 تسهیالت، مرتبط باشد.

المللی شامل معرفی درهاي ورودي اصلی و فرعـی،   فاده از عالئم بینورودي قابل دسترس باید با است -2-1-1-8
 قابل شناسایی باشد.

ورودي باید سرپوشیده باشد. تاثیر شرایط آب و هوایی فصلی، مانند بادهاي شدید و بارش بـرف در   -2-1-1-9
 هاي ساختمان در نظر گرفته شوند تا عملکرد معمول درها تضمین شود.   طراحی ورودي

 نایی کافی داشته باشد.ورودي باید روش -2-1-1-10

 خروج هاي راه -2-1-2

در طراحـی راه  ).در برابر حریق ها عالوه بر رعایت الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان
 هاي خروج، بندهاي زیر نیز باید رعایت شوند.

باید بـه نحـوي طراحـی و سـاخته شـوند کـه در صـورت وقـوع حریـق و دیگـر حـوادث            ها  ساختمان -2-1-2-1
پذیر براي فرار از سـاختمان بـه محـل امنـی در خـارج از سـاختمان        مترقبه، مسیرهایی امن، بدون مانع و دسترسغیر

 باشد. وجود داشته

هـاي فـرار بـه تعـداد و ظرفیـت کـافی        در هر ساختمان متناسب با کاربري، ابعاد و ارتفاع آن بایـد راه  -2-1-2-2
باشند، به نحوي که افـراد صـرف نظـر از میـزان توانـایی       ههاي مناسبی از ساختمان قرار گرفت و در محل  وجود داشته

 جسمی، جنس و سن قادر باشند در صورت وقوع حریق و دیگر حوادث غیرمترقبه خود را به یک محل امن برسانند.

هاي اجزاي ساختمانی، کوتاه بودن سقف، اشـغال مسـیر بـه وسـیله اجسـام       آمدگی موانعی نظیر پیش -2-1-2-3
ها، لیز بودن کف زمین، ابعاد کوچـک در، چـرخش ناصـحیح     هاي پله از کف، ناهماهنگی اندازهمتفرقه، تغییر ناگهانی تر

 یا به حداقل برسد.  هاي خروج وجود داشته در به درون مسیر خروج و از این قبیل نباید در راه

 سانتیمتر باشد. 210هاي خروج نباید کمتر از  ارتفاع سقف راه -2-1-2-4

از جـنس مقـاوم در برابـر سـر خـوردن       -17-1-2 شرایط بند سطح کف مسیرهاي خروج باید مطابق  -2-1-2-5
 بوده، به نحو قابل اطمینانی نصب شده باشد.

هاي خروج نباید با هیچ عنصر ساختمانی به غیر از اجزاي راه خروج، قطـع شـود.    مسیر حرکت در راه -2-1-2-6
 خروج قرار داده شود.هیچ مانعی نباید در عرض الزم راه 

داشـته   -4-1-2 دسـترس مطـابق شـرایط بنـد     فضاهاي قابل دسترس باید حداقل یک راه خروج قابـل  -2-1-2-7
 باشند که به صورت پیوسته تا یک راه عمومی ادامه یابد.

 باید در مسیرهاي فرار تأمین گردد. -16-1-2 روشنایی الزم و مناسب مطابق شرایط بند  -2-1-2-8

گـذاري و مشـخص    عالمـت   -15-1-2 مسیرها و درهاي خروج باید به نحو مناسب مطابق شرایط بنـد  -2-1-2-9
 شوند.

متـر از   30ز خروج بیش ا یاي در راهروي دسترس مکان عالمت خروج باید چنان باشد که هیچ نقطه -2-1-2-10
 نزدیکترین عالمت خروج فاصله نداشته باشد.



              37/ جسمی و حرکتی یتمعلولداراي سوم ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد  ویرایش

 
 
 
 

پله خروج، گذرگاه خروج و تخلیه خـروج بایـد یـک عالمـت خـروج       در مجاورت هر در مربوط به راه -2-1-2-11
 کننده کلمه خروج باشد نصب گردد. لمسی که مشخص

در مواقـع   استفاده از عالئم شبرنگ شوند. نورپردازيعالئم خروج باید به صورت داخلی یا خارجی  -2-1-2-12
 شود.اضطراري براي راهنمایی افراد در مسیر خروج توصیه می

 البی و فضاي پذیرش -2-1-3

 مانده باقی البی درمتر سانتی200 فضا به قطر حداقل یک باید شود،می باز البی به درب یک که یهنگام -2-1-3-1
 .باشد

   .بخش پذیرش باید به وسیله عالئم و نورپردازي کامالً واضح و مشخص باشد -2-1-3-2

سانتیمتر باالتر از کـف تمـام شـده در نظـر گرفتـه       85تا  70پیشخان مراجعان باید حداکثر بین  ارتفاع -2-1-3-3
 شود.

 سانتیمتر باشد. 70ان باید حداقل قرارگیري زانو زیر پیشخفضاي آزاد براي  -2-1-3-4

 .ساختمان باید انجام شود داخل و فضاي خارج بین تضاد کاهش منظور به تغییرات نورپردازي -2-1-3-5

 .خدار باید امکان نزدیک شدن به میز پذیرش را داشته باشدفرد با صندلی چر -2-1-3-6

 سطح کف تمام شده باشند.هم باید پادري هايفرش -2-1-3-7

هاي خدماتی از قرار دادن آنها در معرض تابش شدید آفتـاب اجتنـاب شـود. زیـرا      اندر طراحی پیشخ -2-1-3-8
 داراي محدودیت شنوایی سخت شود. شود صورت مراجعه کننده در سایه قراربگیرد و لب خوانی براي افراد   باعث می

تقویـت  باید حداقل یک سیستم هاي پر سر و صدا،  در محیط ها، خصوصاًانهاي پذیرش و پیشخ بخش -2-1-3-9
کمـک کنـد و بـه وضـوح بـا نمـاد        داراي محدودیت شنواییداشته باشند تا به کاربران  )(مثل سیستم حلقه القایی صدا

 مناسب، مشخص شده باشد.

دیـداري و   بـه دو صـورت   باید با کلمات ساده و با کنتراست تصـویري کـافی و   همه اطالعات الزم  -2-1-3-10
 شنیداري، ارائه شود.

 راهرو -2-1-4

 ).53شکل شماره ( سانتیمتر باشد 140 باید حداقل عرض راهرو -2-1-4-1

  ).54شکل شماره باشد( وجود داشته هاگوشه درباید تر سانتیم 140حداقل قطر با آزاد چرخش فضاي -2-1-4-2

سانتیمتر  200سانتیمتر و طول  90متر طول، فضاي گردشی به عرض  50 از بیش راهروها با تمام در -2-1-4-3
 .متر وجود داشته باشد 50باید در هر 

ر بـاالي کـف تمـام    سـانتیمت  200تـا   70اشیاي نصب شده روي دیوار راهرو، که لبه خارجی آنها بین  -2-1-4-4
اشـیاي نصـب شـده روي     آمـدگی  پیش .داشته باشد آمدگی پیشسانتیمتر در مسیر راهرو  10شده باشد، نباید بیش از 

سانتیمتر از کف تمام شـده اسـت، مشـروط بـر آنکـه عـرض مفیـد         70دیوار راهرو که ارتفاع لبه خارجی آنها کمتر از 
 .رعایت گردد، به هر اندازه از دیوار مجاز است -1-4-1-2  عبوري مطابق شرایط بند

 .هایی با پرز بلند خودداري شودکف راهرو باید غیرلغزنده باشد و از نصب کفپوش -2-1-4-5
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چنانچه کف راهرو از فرش یا موکت پوشیده شده باشد، باید نصب آن براي تـردد افـراد معلـول قابـل      -2-1-4-6
 .سانتیمتر ارتفاع داشته باشد 2رگونه برجستگی و اتصال نباید بیش از ه .اطمینان باشد

 .وجود داشته باشد -11-1-2 مطابق شرایط بند  در راهرو باید میله دستگرد -2-1-4-7

 .اشدب باید تضادي در رنگ و روشنایی بین دیوارها و سقف، و بین دیوارها و کف وجود داشته -2-1-4-8

 
 راهرو عرض حداقل: 53شکل شماره 

 
 ايدرجه 90و  180 تأمین فضا براي امکان چرخش: 54شکل شماره 

 هاپله -2-1-5

 پله خارجی -

در ضـوابط طراحـی فضـاي     -2-1 مطابق شرایط بند شرایط پله در فضاي باز خارج از ساختمان یاید  -2-1-5-1
 باشد. شهري

 پله داخلی -

 .یا آسانسور هم وجود داشته باشدو سراسري  رمپدر مجاورت مسیر پلکانی موجود باید  -2-1-5-2

 تر است.پلکان مستقیم براي استفاده معلولین حرکتی مناسب -2-1-5-3

 ند. ها در یک مسیر باید داراي ارتفاع و عمق یکسانی باشتمام پله -2-1-5-4

 پله باید از جنس سخت و غیرلغزنده باشد. -2-1-5-5
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 .سانتیمتر باشد 120حداقل عرض پله باید  -2-1-5-6

 ).55شکل شماره ( سانتیمتر باشد 17سانتیمتر و حداکثر ارتفاع آن  30عرض کف پله باید  -2-1-5-7

 باشد. لهپ 3و حداقل پله  12حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد باید  -2-1-5-8

 ).56شکل شماره ( سانتیمتر باشد 120×120حداقل ابعاد پاگرد پله باید   -2-1-5-9

شـکل شـماره   ( سانتیمتر باشـد  3پله از پاخور نباید بیش از  آمدگی پیشپاخور پله باید بسته باشد و  -2-1-5-10
57.( 

 ).57شکل شماره ( میلیمتر باشد 13اع گردي لبۀ کف پله نباید بیش از شع -2-1-5-11

 الزامی است. -11-1-2 نصب میله دستگرد در طرفین پله مطابق شرایط بند  -2-1-5-12

 هاي دستگرد در وسط عرض پله استفاده کرد.ن از میلهتوا متر، می 3هایی با عرض بیش از  در پله -2-1-5-13

بسته شده باشد تا از برخـورد  میله با موانعی مثل و رمپ باید بسته باشد یا  هاپلهرشته فضاي زیر  -2-1-5-14
 افراد با محدودیت بینایی با آن جلوگیري شود.  

نابینایـان و   وجود عالئم حسی در کف، قبل از ورود بـه قفسـه پلـه و در پاگردهـا بـراي هشـدار بـه        -2-1-5-15
 ).58شکل شماره ( بینایان الزامی است کم

 
 هاپله پاخور ارتفاع و کف: 55شکل شماره 

 
 پاگردها در پله: 56شکل شماره 
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 ها پله پاخور و دماغه: 57شکل شماره 

هاي باالیی و پایینی متضـاد باشـد    بینایان، باید رنگ بین پاگردها و پله براي هشدار به نابینایان و کم -2-1-5-16
 .و یا رنگ لبه جلویی هر پله باید متفاوت از رنگ پله باشد

 .سطح بر روي کف پله ممنوع است نصب هر گونه اجزاي الحاقی غیر هم -2-1-5-17

 .بینی جزئیات اجرایی به نحوي که مانع لغزش عصا شود الزامی است عرضی پله، پیشهاي  در کناره -2-1-5-18

 
 پاگرد در یحس عالئم نصب: 58شکل شماره 

 (رمپ)دار سطح شیب -2-1-6

 دار خارجی سطح شیب -

در ضـوابط   -2-1 در فضاي باز خارج از سـاختمان یایـد مطـابق شـرایط بنـد       دار شیبشرایط سطح  -2-1-6-1
 طراحی فضاي شهري باشد.

 دار داخلی سطح شیب -

 .سانتیمتر باشد 120 باید دار حداقل عرض سطح شیب -2-1-6-2

 .سانتیمتر باشد 120درصد با عرض حداقل  8حداکثر شیب باید متر طول،  3دار تا  براي سطوح شیب -2-1-6-3

سانتیمتر  5به ازاي هر متر افزایش طول ) متر 9ل (تا حد مجاز دار بیش از سه متر طو در سطوح شیب -2-1-6-4
 ).2جدول شماره ( درصد از شیب آن کاسته شود 5/0به عرض مفید آن اضافه و 

 دار نباید داراي شیب عرضی باشد. سطح شیب -2-1-6-5
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 ت شیب رمپ با توجه به طول آنتغییرا :2جدول شماره 

 حداکثر شیب حداکثر طول حداکثر ارتفاع
 1:20% یا 5 متر 9 -

 1:16% یا 6 متر 8 سانتیمتر 50
 1:14% یا 7 متر 5 سانتیمتر 35
 1:12% یا 8 متر 3 سانتیمتر 25

 
ر الزامـی  متـ  9سانتیمتر با در نظر گرفتن حـداکثر طـول افقـی     150بینی یک پاگرد به عمق حداقل  پیش -2-1-6-6
 ).59شکل شماره ( است

سـانتیمتر   150×150بایـد   ها بـراي تـأمین فضـاي گـردش    در گوشه دار حداقل ابعاد پاگرد سطح شیب -2-1-6-7
 ).59شکل شماره ( باشد

 .خت و هموار باشددار باید غیرلغزنده، ثابت، س کف سطح شیب -2-1-6-8

 .باشد پاگرد آن متضاد با باید دار شیب سطح روشنایی و رنگ -2-1-6-9

 185سانتیمتر را طی کند و طول افقی آن بـیش از   25دار ارتفاعی بیش از  در صورتی که سطح شیب -2-1-6-10
بنـد  هاي دستگرد باید مطابق با شرایط  مشخصات میله .نصب میله دستگرد در طرفین آن الزامی استسانتیمتر باشد، 

 .باشد -2-1-11 

هـاي دسـتگرد در وسـط عـرض آن     تـوان از میلـه   متـر، مـی   3با عرض بـیش از   دار شیبدر سطوح  -2-1-6-11
 استفاده کرد.

سـانتیمتر بـا    5بینی لبه محافظ، حداقل بـه ارتفـاع    دار پیش هاي عرضی و پاگرد سطح شیبدر کناره -2-1-6-12
 .محیط، به نحوي که مانع لغزش استفاده کننده گردد، الزامی استرنگ متضاد با 

رنگی با بافت متمایز در ابتدا و انتهـاي   نشانگرهاي لمسی بینایان، باید براي هشدار به نابینایان و کم -2-1-6-13
 نصب شود. دار شیبسطح 

 .اي وجود داشته باشدرمپ نباید پله یا انتهاي متداد و ابتدادر ا -2-1-6-14

از یـک سـانتیمتر    هـا  ارتفـاع کنگـره   نباشد.در هر حـال  ايکنگره  دار شیبطح شود کف س  می توصیه -2-1-6-15
 بیشتر نباشد.



 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي/ 42                 

 

 
 
 

 
 ابعاد رمپ و پاگرد: 59شکل شماره 

 
 شیب رمپ مناسب: 60شکل شماره 

 آسانسور -2-1-7

شـود، وجـود حـداقل یـک      ات از آسانسور اسـتفاده مـی  ي عمومی که براي قابل دسترس بودن طبقها ساختماندر 
 : آسانسور با مشخصات زیر الزامی است

 سطح ورودي و یا در دسترس بالمانع صندلی چرخدار قرار گیرد.آسانسور باید هم -2-1-7-1

 سانتیمتر باشد. 150×150حداقل فضاي انتظار در جلوي آسانسور در هر طبقه باید  -2-1-7-2

طح باشد تا احتمال وقوع حادثـه بـه حـداقل برسـد و عبـور بـا       سکف آسانسور باید با کف پاگرد هم -2-1-7-3
ویژه در صورتی که افراد با صندلی چرخـدار مجبـور باشـند    ه صندلی چرخدار به آسانی صورت گیرد. این موضوع ب

 از عقب وارد یا خارج شوند حائز اهمیت خواهد بود.

 80بایـد حـداقل    آنمفیـد در  عـرض  سـانتیمتر و   110×140انسـور بایـد   حداقل ابعاد مفیـد اتاقـک آس   -2-1-7-4
 ).61شکل شماره ( باشدسانتیمتر 

 پوشش کف اتاقک آسانسور باید محکم، ثابت، غیرلغزنده باشد. -2-1-7-5
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 ابعاد داخلی اتاق آسانسور: 61شکل شماره 

دو سمت مخالف دارد، در باید در سمت باریک اتاقـک قـرار    در ،یا دو دردر صورتی که آسانسور یک  -2-1-7-6
 ).62شکل شماره ( سانتیمتر داشته باشند 80گیرد. درها باید بازشویی با عرض مفید حداقل 

در دو سـمت مجـاور داشـته     ،تواننـد دو در مترمربـع دارنـد مـی    1.70هایی که مساحتی بیش از اتاقک -2-1-7-7
سـانتیمتر داشـته باشـند.     90ایی که در سمت باریک اتاقک قرار دارند باید بازشویی با عرض مفیـد حـداقل   باشند. دره

سانتیمتر داشته باشند و بایـد   100تر اتاقک قرار دارند باید بازشویی با عرض مفید حداقل درهایی که در سمت عریض
 ).62شکل شماره ( در دورترین مکان ممکن نسبت به در دیگر قرار بگیرند

 90سـانتیمتر و بازشـوهایی بـا عـرض مفیـد حـداقل        130×130 حـداقل  هایی کـه ابعـاد  اتاقک: استثناء -2-1-7-8
 در دو سمت مجاور داشته باشند. ،توانند دو درسانتیمتر دارند می

چشم الکترونیکی اتاقک آسانسور باید مجهز به در کشویی با ساز و کار برگرداننده بر اثر ضربه و با  -2-1-7-9
 سانتیمتر از کف باشد. 75به ارتفاع 

ثانیـه زمـان توقـف     7در اتاقک آسانسور باید مجهز به سیستم بازشوي خودکار مجـدد بـا حـداقل     -2-1-7-10
 باشد.

الزم است رنگ در اتاقک آسانسور در تضاد با رنگ دیوار همجوار خود بوده و به عالمت بصـري و   -2-1-7-11
 شود، مجهز باشد. باالي در، یا باالي تابلوي فرمان نصب می صوتی مشخص کننده موقعیت اتاقک که در
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 محل قرارگیري در آسانسور: 62شکل شماره 

 سـانتیمتر باشـد   85 -80 هـا در ارتفـاع   هاي کمکی در دیواره اتاقک آسانسور باید مجهز به دستگیره -2-1-7-12
 ).63 شماره شکل(

روبـروي درب  آینـه بـراي هـدایت صـندلی چرخـدار      یک اتاق آسانسور باید یک صندلی تاشو و  در -2-1-7-13
 باشد.متصل 

 قرار داشته باشد. طبقه هر در آسانسور درب مقابل دیوار روي بر طبقه باید عالئم نشان دهنده -2-1-7-14

 
 اتاق آسانسور : ارتفاع دستگیره کمکی و دکمه هاي کنترلی63 شماره شکل
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 هاي طبقات خارج و داخل اتاقک آسانسور نصب خط بریل براي نابینایان الزامی است. در کنار دکمه -2-1-7-15

سانتیمتر از کـف،   120تا  100کننده در داخل و خارج از اتاقک آسانسور باید هاي کنترل ارتفاع دکمه -2-1-7-16
 3سـانتیمتر، حـداقل قطـر آن     1.5گی آن سـانتیمتر بـوده، حـداقل برجسـت     40فاصله آنها از گوشـه اتاقـک آسانسـور    

 ).64شکل شماره ( سانتیمتر و نیز قابل استفاده براي نابینایان باشد

سـانتیمتر و مجهـز بـه     120در صورت نصب تلفن در اتاقک آسانسـور، ارتفـاع آن از کـف حـداکثر      -2-1-7-17
  تقویت کننده صدا باشد.

دهد، با اختالف رنگ مشخص شده و کلیـه   را نشان می ).اي که طبقه همکف (ورودي مهالزم است دک -2-1-7-18
بینـا قابـل تشـخیص     هاي کنترل کننده آسانسور داراي رنگی متضاد با رنگ زمینه خود بوده تا بـراي افـراد نیمـه    دکمه
 باشد.

الزم است توقف آسانسور با عالمت صوتی مشخص شود. عالمت صوتی باید طوري تنظـیم گـردد    -2-1-7-19
 که براي باال رفتن، یک بار و براي پایین آمدن دوبار به صدا درآید.

چنانچه آسانسورهاي باري، براي مراجعان و کارمندان هم قابل استفاده باشد، بایـد اسـتانداردهاي    -2-1-7-20
 ر آنها اعمال شود. ایمنی و قابل دسترس بودن، د

سازمان ملی استاندارد ایـران   6303هاي فنی آسانسور باید مطابق با استاندارد شماره سایر ویژگی -2-1-7-21
 باشد.

 
 هاي بصري آسانسورارتفاع دکمه احضار و ابعاد سیگنال: 64شکل شماره 

 باالبر -2-1-8

توانند به صورت عمودي و یـا   گیرند و می استفاده قرار میتوان مورد باالبرها براي جابجایی افراد کم  -2-1-8-1
 .حرکت کنند دار شیب

هاي موجود با توجه به استفاده از باالبر تنها در صورتی مجاز است که نصب آسانسور در ساختمان -2-1-8-2
 پذیر نباشد.امکان -7-1-2 شرایط بند 

توان از باالبرهاي عمـودي بـراي جابجـایی اسـتفاده     انتیمتر میس 250براي اختالف سطوح حداکثر تا  -2-1-8-3
   .کرد

 باید به صورت ایمن و مستقل و یا با همراه قابل استفاده باشند. دار شیبباالبرهاي عمودي و  -2-1-8-4



 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي/ 46                 

 

 
 
 

 ).65شکل شماره ( باید بسته باشد فضاي زیر سکوي باالبر -2-1-8-5

 ).65شکل شماره ( سانتیمتر باشد 85 -80 ي کمکی در ارتفاعها مجهز به دستگیرهباید  باالبر -2-1-8-6

 
 سانتیمتر 120براي طی ارتفاع کمتر از  باالبر عمودي: 65شکل شماره 

مناسـب  سانتیمتر، باالبر باید در یک فضاي بسـته و بـا درهـاي     120براي جابجایی در ارتفاع بیش از  -2-1-8-7
 ).66شکل شماره ( براي ورود و خروج قرار گیرد

 ).66شکل شماره ( سانتیمتر باشد 120سانتیمتر و حداقل طول آن  90حداقل عرض باالبر باید  -2-1-8-8

مفیـد خروجـی    صب شوند، به شرطی که مـانعی بـراي عـرض   توانند در کنار دیوار پلکان ن االبرها میب -2-1-8-9
 ).67شکل شماره ( سانتیمتر باشد 90ند. حداقل عرض پلکان براي نصب باالبر باید نباش

 اشد.سازمان ملی استاندارد ایران ب 22391هاي فنی باالبر باید مطابق با استاندارد شماره سایر ویژگی -2-1-8-10

 
 سانتیمتر  250تا 120براي طی ارتفاع  يعمود باالبر ابعاد: 66شکل شماره 
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  یجانب باالبر: 67شکل شماره 

 رو متحرك پله برقی و پیاده -2-1-9

پلـه مطـابق شـرایط     راهبایـد   گیردصورت میپله برقی  از طریق به طبقاتدر ساختمانی که دسترسی  -2-1-9-1
   .نیز فراهم شود -5-1-2 بند 

   .متر/ثانیه باشد 0.5سرعت پله برقی نباید بیش از  -2-1-9-2

 درجه باشد. 30شیب پله برقی نباید بیش از  -2-1-9-3

 .در نظر گرفته شودپله برقی در ابتدا و انتهاي مسیر  افقی و مسطحپله  3باید حداقل  -2-1-9-4

در نظـر   -4-1-2 روهاي متحرك باید مسیر حرکتی بدون مانع مطـابق شـرایط بنـد    در مجاورت پیاده -2-1-9-5
 گرفته شود.

 .ثانیه باشدمتر بر  0.5روهاي متحرك نباید بیش از  حداکثر سرعت پیاده -2-1-9-6

 .% باشد12.3درجه یا  7نباید بیش از  رو متحرك پیاده زاویه شیب -2-1-9-7

 .حرك همیشه باید در موقع نیاز آماده به کار باشندرو مت پله برقی و پیاده -2-1-9-8

سازمان ملـی اسـتاندارد ایـران     13476هاي فنی پله برقی باید مطابق با استاندارد شماره سایر ویژگی -2-1-9-9
 باشد.

 بازشوها    -2-1-10

 درها -

شـکل شـماره   ( سـانتیمتر باشـد   80حداقل عرض مفید هر لنگه در براي عبور صندلی چرخدار بایـد   -2-1-10-1
68.( 
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 در براي عبور صندلی چرخدارانواع عرض مفید : 68شکل شماره 

استفاده از درهاي چرخان، گردشی، کشویی و... که براي افراد معلول غیرقابـل اسـتفاده    صورتدر  -2-1-10-2
 نتیمتر در جوار آنها براي استفاده افراد معلول الزامی اسـت سا 80بینی یک در لوالیی به عرض مفید حداقل  است، پیش

 ).69شکل شماره (

 
 وجود یک لنگه در لوالیی کنار در گردان: 69شکل شماره 

فی الزامـی اسـت. در هـر    شـوند تـأمین دیـد کـا     در مورد درهایی که به مسیر عبور عمومی بـاز مـی   -2-1-10-3
 سانتیمتر باشد. 10لنگۀ در باز شده در مسیر عبور عمومی نباید بیش از  آمدگی پیشصورت 

 ).70شکل شماره ( سانتیمتر باشد 100حداکثر ارتفاع دید از کف تمام شده باید  -2-1-10-4

 رنگ دیوار همجوار خود باشد. ارچوب آنها باید در تضاد باهدرها و چ  رنگ -2-1-10-5

 ).70شکل شماره ( سانتیمتر باشند 25درها باید داراي پاخور به ارتفاع  -2-1-10-6

 سانتیمتر باشد. 2اجبار حداکثر ارتفاع آستانه باید در صورت  درها باید بدون آستانه باشند. -2-1-10-7

   باشد. درجه 90زاویه بازشوي در باید حداقل  -2-1-10-8

 باز و بسته شوند. 1کلیه درها باید به سهولت -2-1-10-9

                                                  
 4ثانیه است. درهاي ورودي با نیروي معادل  3درجه،  5الت نیمه بسته در درجه تا ح 70حداقل زمان براي بسته شدن درهاي داخلی از حالت باز در  1

 کیلوگرم نیرو باز شوند. 2/2کیلوگرم نیرو و درهاي داخلی با نیروي کمتر از 
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 ارتفاع دستگیره، پاخور و عالئم در کنار درب: 70شکل شماره 

سـانتیمتر و چنانچـه    200حداقل فاصله بین دو در متوالی چنانچه هر دو در، در یک جهت باز شوند  -2-1-10-10
 ).71شکل شماره ( سانتیمتر باشد 280هر دو به داخل باز شوند، باید 

 بینی سطحی هموار در هر دو سوي در الزامی است. به منظور تسهیل در حرکت، پیش -2-1-10-11

شوند (مانند درهاي   می براي محافظت افراد با محدودیت بینایی درهایی که به فضاهاي خطرناك باز -2-1-10-12
باید با اختالف رنگ و نیز عالئم حسی المسه اي مشخص  ).سات حرارتی، انبارها و مشابه آنهاهاي تاسی بارانداز، اتاق

 شوند.

هایی که تـا کـف داراي شیشـه هسـتند در مقابـل ضـربه بایـد         اي کلیه درها و پنجرهشیشه بازشوي -2-1-10-13
 محافظت شوند. 

 
 الیحداقل فاصله بین دو در متو: 71 شمارهشکل 

تـر از خـط تـراز دیـد      اي یا براق را باید با عالئم، نوار یـا خـط رنگـی کمـی پـایین      بازشوهاي شیشه -2-1-10-14
 ).72 شماره شکل( مشخص نمود

 خودکار باید مجهز به حسگر حرکتی، که قادر به حس اشیاء ثابت هستند، و همچنین نوارهـا  درهاي -2-1-10-15
 کنند باشند.  می جلوگیري در حرکت از اتصال صورت در هک کلیدهایی و

مسیر حرکت درهاي بادبزنی باید در جهت غالب حرکـت بـوده و بـا عالئـم هشـداردهنده مشـخص        -2-1-10-16
 شود.
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 نصب عالئم هشداردهنده در دو طرف درهاي دوطرفه الزامی است.  -2-1-10-17

 
 درب خودکار اي یشهگذاري بازشوي ش : عالمت72 شماره شکل

 هاپنجره -

د بایـد  براي آنکه کاربران صندلی چرخدار بتوانند به راحتی از پنجـره بـه بیـرون دیـد داشـته باشـن       -2-1-10-18
 .از کف زمین فاصله داشته باشد سانتیمتر 80آستانه کف پنجره حداکثر 

 بازشوي پنجره نباید مانع و مزاحمتی براي افراد ایجاد نماید.   -2-1-10-19

 آالتتجهیزات و یراق -

 ).70شکل شماره ( سانتیمتر باشد 100ارتفاع دستگیره درب و پنجره از کف باید حداکثر  -2-1-10-20

 ).73شکل شماره ( ها و درها ضروري است نصب میله دستگرد کمکی بر روي پنجره -2-1-10-21

و فاصـلۀ داخلـی بـین آن و     از نوع اهرمی بوده و رنگ آن در تضاد بـا رنـگ در  دستگیرة درها باید  -2-1-10-22
 .سانتیمتر باشد 7ا ت 3.5سطح در 

باید به رویـۀ قابـل تشـخیص بـا المسـه       )....زا (اتاق تأسیسات، برق،  فضاهاي مخاطره دستگیرة درِ -2-1-10-23
 .مجهز شود

 
 رد کمکی روي دربابعاد میله دستگ: 73شکل شماره 

 هاي دستگرد میله  -2-1-11

 ).74شکل شماره ( سانتیمتر باشد 4تا  3.5قطر یا عرض میلۀ دستگرد باید بین  -2-1-11-1

و بـراي دیوارهـاي    سـانتیمتر  4باید حـداقل   روي دیوارهاي هموار فاصله بین میله دستگرد و دیوار -2-1-11-2
 ).74شکل شماره ( ر باشدسانتیمت 6ناهموار حداقل 

 حسگر
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 5/7اگر میله دستگرد در فرورفتگـی دیـوار نصـب شـده باشـد بایـد عمـق فضـاي تـو رفتـه حـداقل             -2-1-11-3
 ).74شکل شماره ( سانتیمتر باالي میله ادامه داشته باشد 45سانتیمتر و حداقل 

 
 ابعاد مقطع عمودي میله دستگرد: 74شکل شماره 

 میله دستگرد باید در محل اتصال خود ثابت باشد. -2-1-11-4

 هاي دستگرد باید متضاد با محیط اطراف باشد. رنگ میله -2-1-11-5

 پله باید به صورت ممتد باشد. میله دستگرد در دو طرف رمپ و یا راه -2-1-11-6

تر  آمدهسانتیمتر از ابتدا و انتهاي آن پیش 30دار باید حداقل  له یا سطوح شیبمیلۀ دستگرد در کنار پ -2-1-11-7
 ).76شکل شماره و  75شکل شماره ( و موازي کف باشد

ه باید به صورت مدور و بدون تیزي باشـد و  پل آغاز و پایان میله دستگرد در دو طرف رمپ و یا راه -2-1-11-8
 یا باید به طرف کف، دیوار و یا پایه برگشته باشد.

 
  پله ا پایینی امتداد میله دستگرد در باال: 75شکل شماره 

 
 امتداد میله دستگرد در ابتدا و انتهاي رمپ: 76شکل شماره 

تیز و ساینده باشـد. ابتـدا و انتهـاي     میله دستگرد و سطوح در جوار آن باید عاري از هر عنصر نوك -2-1-11-9
 سانتیمتر داشته باشد.   3میله باید شعاعی معادل حداقل 
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سـانتیمتر و   85بـراي بزرگسـاالن    بایـد  یـا پلـه،   دار شیبسطح  راهرو، ارتفاع میله دستگرد از کف -2-1-11-10
 ).77شکل شماره ( سانتیمتر باشد 60براي کودکان 

 

 
 ارتفاع میله دستگرد از کف: 77شکل شماره 

 15-10هاي دستگرد بایـد در ارتفـاع   کنند میلهبراي راهنمایی افراد نابینایی که از عصا استفاده می -2-1-11-11
 ).78 شماره شکل( متر نصب شودسانتی 7.5-5سانتیمتر از کف یا بر روي جدول به ارتفاع 

 عالئم لمسی ،میله دستگرد ابتدا و انتهاي مترسانتی 30در ، مسیرهاي خروج به ویژه ها و در راه پله -2-1-11-12
دیکـی  بایـد در نز  جهـت یـابی   لمسـی  محدودیت بینایی درنظر گرفته شود. همچنین نشـانگرهاي براي افرادي با  هشدار

 ها قرار داده شوند. ها و رمپ ها، در باال و پایین پله نرده

براي میله دستگرد باید از مصالحی استفاده نمود که در فصول مختلف سال و در فضاهاي باز بـه   -2-1-11-13
 شود.راحتی تغییر دما نداده و قابل استفاده باشد. بنابراین استفاده از چوب و فوالد با پوشش پالستیکی پیشنهاد می

 
 میله دستگرد از کفپایه : ارتفاع 78 شماره شکل

 فضاهاي بهداشتی -2-1-12

 .ي عمومی تعبیه سرویس بهداشتی مخصوص افراد معلول الزامی استها ساختماندر  -2-1-12-1

 سرویس بهداشتی عمومی باید داراي یک مسیر حرکت و دسترسی بدون مانع باشد.  -2-1-12-2

 .یرلغزنده باشدکف فضاهاي بهداشتی باید غ -2-1-12-3

سـانتیمتر در   120د. نصـب زنـگ خطـر در ارتفـاع     نقابل دسترس باید ایمـن باشـ   فضاهاي بهداشتی -2-1-12-4
ویژه افراد معلول الزامی است. در صورت امکان یک سیستم تماس بـا کارمنـدان پشـتیبانی     و حمام سرویس بهداشتی

 نصب شود.
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پـذیر   در مواقع اضطراري از بیرون امکـان بهداشتی باید به بیرون باز شود تا گشودن آن  فضاهايدر  -2-1-12-5
 باشد.

ی ثقلی یا فنـري باشـد کـه بـه طـور خودکـار بسـته        یلوال بهداشتی باید فضايدر مکانیسم بسته شدن  -2-1-12-6
 شود.  

 ي، در عین حال قابل باز شدن از خارج در مواقع اضطراربهداشتی باید از داخل قفل شود فضايدرب  -2-1-12-7
 باشد.  

سانتیمتر باشد تا گردش صندلی چرخـدار در   150×170اشتی باید فضاي سرویس بهد اندازه حداقل -2-1-12-8
 ).79شکل شماره ( پذیر باشد آن امکان

 
 سرویس بهداشتیفضاي حداقل ابعاد : 79شکل شماره 

سانتیمتر از دیـوار مجـاور    30ف و با فاصله سانتیمتر از ک 45نصب کاسۀ مستراح فرنگی به ارتفاع  -2-1-12-9
 ).80شکل شماره ( الزامی است

 70در طـرفین کاسـۀ مسـتراح بـه ارتفـاع       11-1-2هـاي دسـتگرد مطـابق شـرایط بنـد       نصب میله -2-1-12-10
 ).80شکل شماره ( سانتیمتر جلوتر از لبۀ جلویی کاسه الزامی است 20سانتیمتر از کف و 

 
 یس بهداشتی فرنگی و میله دستگرد بر دبوار پشت و مجاور آنابعاد سرو: 80شکل شماره 

سـانتیمتر از کـف و    80هاي دستگرد اضافی افقی بر روي قسمت داخلی در، بـه ارتفـاع    نصب میله -2-1-12-11
 سانتیمتر الزامی است. 30تیمتر فاصله از محور لوال و با طول حداقل سان 15حداکثر 



 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي/ 54                 

 

 
 
 

سانتیمتر قرار گیرد تا امکان دسـتیابی از روبـرو    120×75کاسه روشویی باید در فضایی به ابعاد  -2-1-12-12
 ).81شکل شماره ( را فراهم سازد

سانتیمتر از کف تا پایین لبـۀ دستشـویی الزامـی اسـت.      70کثر بینی فضاي آزاد، به ارتفاع حدا پیش -2-1-12-13
 ).81شکل شماره ( سانتیمتر باشد 45سانتیمتر، و براي نوك پا  20عمق فضاي آزاد براي زانو باید 

ر روشـویی نبایـد   بندي شوند. در زی هاي آب گرم و فاضالب زیر روشویی باید حفاظت و عایق لوله -2-1-12-14
 هاي تیز وجود داشته باشد. گوشه

شیرهاي روشویی باید به صورت اهرمی و به راحتی باز و بسته شوند و حـداکثر فاصـله آنهـا از     -2-1-12-15
 سانتیمتر باشد. 60لبۀ جلو روشویی 

 
 و ابعاد فضاي آزاد جلوي آن ارتفاع روشویی از کف: 81شکل شماره 

 لوازم توالت باید در جاي ایمن نصب شده و کاربرد آسانی داشته باشد. تمام  -2-1-12-16

 ).81شکل شماره ( سانتیمتر باشد 90شویی افراد معلول از کف باید حداکثر ارتفاع لبۀ پایین آینه رو -2-1-12-17

سـانتیمتر   100ف نبایـد بـیش از   کن برقی از کـ  ارتفاع آویز حوله و جاي صابون و یا دستگاه خشک -2-1-12-18
 .باشد

 120و یـک قفسـه در ارتفـاع حـداکثر      رهاي سـرویس بهداشـتی بایـد رخـت آویـز     روي یکی از دیوا -2-1-12-19
 سانتیمتر نصب شود.  

سـانتیمتر از دیـوار    48فاصـله حـداکثر   دسترسی به کاغذ توالت باید آسان باشد. این وسیله باید در  -2-1-12-20
 رد.قرار گیمجاور تا خط وسط توالت فرنگی 

دارد،  وجـود  طـرف  دو هـر  اسـتفاده از  فضـاي  در جـایی کـه   ویژه به سنسوردار، فالشینگ سیستم -2-1-12-21
 80 ارتفـاع  در اسـتفاده،  در سمت بزرگ، یک دسته سیفون متصل با مخزن توان یکمی به طور جایگزین،. دارد ترجیح

 .کرد نصب سانتیمتر

 سانتیمتر باشد. 2حداکثر ارتفاع آستانه در حمام  -2-1-12-22

 ). 82شکل شماره ( سانتیمتر باشد 80×150اد کف، در جلو وان باید به ابعاد فضاي آز -2-1-12-23

 ).83 شکل شماره( سانتیمتر باشد 120×120فضاي آزاد زیر دوش باید  -2-1-12-24
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راي جابجایی از نشیمن صندلی چرخدار به صندلی زیر سانتیمتر باید ب 120×80فضاي آزاد به ابعاد  -2-1-12-25
 ). 83شماره شکل  (دوش در نظر گرفته شود 

 .الزامی است ).تعبیه صندلی تاشو جهت سهولت جابجایی در حمام (زیردوشی، وان -2-1-12-26

سـانتیمتر از کـف حمـام در     80-70سانتیمتر و در ارتفاع  90ي دستگرد با طول حداقل ها نصب میله -2-1-12-27
 دیوارهاي اطراف دوش و وان الزامی است. 

سانتیمتر که به هر دو صـورت دوش ثابـت یـا     150یک سر دوشی با شلنگ به طول حداقل  در حمام -2-1-12-28
 .دوش دستی قابل استفاده باشد، باید تأمین شود

   .فراهم گردد در زیردوش حمام باید صندلی براي افرادي که قادر به ایستادن نیستند -2-1-12-29

قطر آبرو کفشور با توجه به شرایط فیزیکی افراد معلول بایـد بیشـتر از حـد معمـول بـوده و داراي       -2-1-12-30
 حفاظ باشد.

 
 آن فضاي انتقال بهدوش و ابعاد مفید : 83شکل شماره                             ي آزاد جلوي آنفضا و وان دیمف ابعاد: 82شکل شماره 

 مادر و کودك دوستدار اتاق  -2-1-13

 باشند.  داشته  پذیر دسترس مادر و کودكکلیه فضاهاي عمومی باید یک اتاق  -2-1-13-1

نباید با فضـاي سـرویس بهداشـتی معلـوالن یکـی باشـد، بلکـه بایـد در فضـاي           مادر و کودكاتاق  -2-1-13-2
  ي استفاده افراد داراي معلولیت آزاد بماند.اي قرار گیرد تا سرویس بهداشتی براجداگانه

 ).84 شماره شکل( سانتیمترمربع باشد 200×200باید حداقل  مادر و کودكابعاد اتاق  -2-1-13-3

سانتیمتر و بازشوي آن رو به بیـرون باشـد. میلـه دسـتگرد افقـی یـا        90حداقل عرض مفید در باید  -2-1-13-4
 ن نصب شده باشد.قطري روي آ

بازشوي در باید از نوع اهرمی و داراي قفل باشد که در مواقـع اضـطراري امکـان بـاز شـدن آن از       -2-1-13-5
 بیرون وجود داشته باشد.

 .متمایز باشند کف و دیوارها از آمیزيرنگ با باید در و چارچوب ها -2-1-13-6

بـه   کـف  سـطح  از مترسـانتی  75 ارتفاع در و عمق داشته باشد سانتیمتر 50 حداکثر میز تعویض باید -2-1-13-7
 .شود طور ثابت نصب

 .باشد ایمنی استانداردهاي در تطابق با و نصب شود دیوار یک جلوي باید میز -2-1-13-8
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 در قـدي  آینـه  یـک  سـانتیمتر و  75 ارتفـاع  در بایـد  آویز حوله یا دست کن خشک و شستشو سینک -2-1-13-9
 .شود فراهم استفاده براي صندلی مناسب.نصب شوند. کف سطح از سانتیمتر 30 ارتفاع حداکثر

 
 مادر و کودك: ابعاد و تجهیزات اتاق 84 شماره شکل

 تجهیزات و مبلمان -2-1-14

 سردکن  آبخوري و آب -

 .براي افراد معلول نیز قابل استفاده باشد ها ساختمانهاي نصب شده در الزم است کلیه آبخوري -2-1-14-1

 .سانتیمتر باشد 50تا  45 سانتیمتر از کف و عمق 70 نو به ارتفاعآبخوري باید داراي فضاي آزاد زا -2-1-14-2

و آبخوري بـراي حرکـت صـندلی چرخـدار      يسانتیمتر جلو 120×75است فضاي آزاد به ابعاد الزم  -2-1-14-3
 استفاده به صورت موازي از آبخوري وجود داشته باشد.

 ).85شکل شماره ( سانتیمتر باشد 90باید  از کف تمام شده ارتفاع فواره حداکثر -2-1-14-4

 
 هاي عمومیابعاد آبخوري و فضاي آزاد جلوي آن در ساختمان: 85شکل شماره 

 تلفن -

هـا،   ها، فضاي سالن انتظار هتـل هاي مجهز به سیستم تقویت صدا، در بیمارستان ضروري است تلفن -2-1-14-5
 .اي مشابه تعبیه گردنده ها و سایر مکانهاي مسافربري، زندان پایانه
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-3-7-1 هاي عمومی با توجه به شـرایط بنـد   ي تلفن عمومی تعبیه شده در ساختمانها اندازهابعاد و  -2-1-14-6
 باشد. -3

 نیمکت و میزکار -

بینی  ده پیشدر صورتی که در ساختمانی، نیمکت، میز یا میزهاي کار به صورت ثابت یا جاسازي ش -2-1-14-7
 ).ها، میزها یا میزهاي کار یا حداقل یکی از آنها (هر کـدام بیشـتر باشـد    درصد از فضاهاي نیمکت 5شده باشد، حداقل 

 : باید مطابق شرایط زیر قابل دسترس افراد معلول باشد

نی یب در صورتی که فضاهاي نیمکت براي اشخاص با صندلی چرخدار جلو میزها یا سطوح کار پیش -2-1-14-8
 .سانتیمتر عمق داشته باشد 50سانتیمتر عرض و  75و  ارتفاع سانتیمتر 70شد، حداقل باید باشده 

 .سانتیمتر از کف یا زمین باشد 85تا  70ارتفاع سطح میزها و سطوح کار باید بین  -2-1-14-9

 عالئم و مسیریابی  -2-1-15

هیـز  ي عمومی کـه بـراي اسـتفاده ویـژه افـراد معلـول طراحـی و تج       ها ساختمانهایی از  کلیۀ قسمت -2-1-15-1
 .المللی ویژه افراد معلول مشخص گردند اند باید به وسیله عالئم بین گردیده

سـانتیمتر از کـف    170تا  140عالئم داخلی ساختمان باید در کنار و طرف قفل درها و در ارتفاع بین  -2-1-15-2
 .تمام شده نصب شوند

هـا بـه    هـا و رنـگ  چـراغ  هاي عمومی، الزم است با استفاده ازبینا به مکان به منظور هدایت افراد نیمه -2-1-15-3
 .گذاري در طول مسیر پرداخت عالمت

ماننـد   ،ها باید واضح بوده و فاقـد انعکـاس نـور و در تضـاد بـا زمینـه خـود باشـند         عالئم و نوشته -2-1-15-4
 هاي روشن روي زمینه تاریک یا بالعکس. نوشته

ماننـد عـدم   را نیـز در نظـر گرفـت،     افـراد مبـتال بـه کـوررنگی    در طراحی عالئم باید محدودیت هاي  -2-1-15-5
 استفاده از رنگهاي قرمز و سبز در کنار یکدیگر.

 د.مجهز به خط بریل باش تابلوي راهنماي طبقات شود  می توصیه -2-1-15-6

 نورپردازي  -2-1-16

 .تسهیل کند راك شکل محیط ادراو  مسیریابی باید نورپردازي -2-1-16-1

  .شوند صیشخت مناسب قابل روشنایی با باید ساختمان عناصر -2-1-16-2

ورود از فضـاي خـارج   افراد بـراي   و البی با هدف آماده کردنهروها نورپردازي فضاي ورودي، را -2-1-16-3
  ساختمان طراحی شوند.به داخل ساختمان و بالعکس 

مسـیر   در هنـوز  مـردم  کـه  زمـانی به اندازه کافی باشـد تـا    هاي تایمردار بایدنورپردازيبندي زمان -2-1-16-4
 هستند، خاموش نشود.ها  پله یا و دار شیب

 .باشند کننده، قابل کنترلخیره تابش از جلوگیري براي باید طبیعی، نور جمله از ها، روشنایی همه -2-1-16-5

 کفسازي  -2-1-17

 .مرطوب باشد و خشک شرایط دو هر در لغزش برابر در مقاوم و تسخ باید کف پوشش -2-1-17-1
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 .باشند کنندهخیره تابش ضد باید کف دیوار و سطوح -2-1-17-2

 و هـا  آینـه  محـل  و دیـوار  و کـف  هـاي از پرداخـت  نامناسـب  اسـتفاده  از ناشـی  کنندهگیج از بازتاب -2-1-17-3
 .شود اجتناب باید ها شیشه

 .کنند کمک یابیجهت به آکوستیک محیط همراه یک به باید پوشش سطوح -2-1-17-4

 و مکانیکی هاي الکتریکیکنترل  -2-1-18

سـانتیمتر از   40و حـداقل   سانتیمتر از کف 120تا  40هاي الکتریکی و مکانیکی باید در فاصله کنترل -2-1-18-1
 .قرار گیرند گوشه دیوارها

بینی شود تـا از   هاي الکتریکی پیش سانتیمتر باید در مجاور کنترل 75×120فضاي آزاد کف به ابعاد  -2-1-18-2
 .روبرو به طور موازي براي شخص روي صندلی چرخدار قابل دسترس باشد

هاي بینایی کنترل باید با زمینه تضاد رنـگ داشـته باشـد. بهتراسـت      براي کمک به افراد با محدودیت -2-1-18-3
 ت بریل نیز نوشته شود.اطالعات به صور

هاي همـاهنگی یـا بینـایی هسـتند کلیـدهاي بـرق و        براي کمک به عملکرد افرادي که داراي محدودیت -2-1-18-4
 غیره باید در صفحات بزرگ قرار گیرند.

هاي برقی نباید در جایی قرارگیرد کـه هنگـام بـاز شـدن درب بـا صـندلی چرخـدار،         کنترل دربازکن -2-1-18-5
 آن برخورد داشته باشد.عصا، وسایل کمک حرکتی و مانند 

ها بایـد بـه آسـانی در     براي کمک به افرادي که محدودیت توانایی در دست یا بازوان دارند دستگیره -2-1-18-6
 دست گرفته شده و حرکت کند.  

مسـکونی بایـد در   و هاي مراقبتی  ساختمان در کار رفته براي توزیع سرویس آب گرمه لوله کشی ب -2-1-18-7
 .شوند یوارها پنهان و یا عایق بنديد

 اعالم خطر  -2-1-19

 .ي عمومی الزامی استها ساختماندهنده شنیداري و دیداري در کلیه هاي هشدار نصب سیستم -2-1-19-1

 .اي باید شناخته شده و در محدوده یک ساختمان یکنواخت باشد هشدار دهنده المسه -2-1-19-2

ز، شوند (مانند درهاي باراندا بینا و نابینا باز می درهایی که به فضاهاي خطرناك براي اشخاص نیمه -2-1-19-3
 .اي مشخص شوند باید با اختالف رنگ و نیز عالئم حسی المسه ).ي تأسیسات حرارتی، انبارها و مشابه آنهاها اتاق

بـه خصـوص در منـاطق     براي افرادي که داراي اختالالت شنوایی هسـتند،  دهندههشدارهاي  سیستم -2-1-19-4
 شود. طراحیردهی بصري نو به صورتو مناطق پر سر و صدا باید  ).حمام، اتاق جلسهمانند جدا شده (

تا اطمینان حاصل شود که ایـن   اي باشدبه گونهمبلمان باید  چیدمانروشنایی و  اتاق، سطحاحی طر -2-1-19-5
 .ندقابل مشاهده اها  هشدار
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 هاضوابط خاص کاربري -2-2

 استثنائات -2-2-1
 :  زیربه استثناي موارد  .بناها و تسهیالت با هر نوع کاربري، باید با این ضوابط انطباق داشته باشند -2-2-1-1

ي تأسیسـات مکـانیکی،   هـا  اتـاق ، آالت آسانسـورها  ي تعمیـر و ماشـین  هـا  اتـاق  پـذیري : دسـترس استثنائات کلی -
ي عمـومی تأسیسـات و   هـا  اتاقهاي برق و تلفن،  هاي تأسیسات زیرزمینی، قفسهراه هاي سرویس، ها و کانالکشی لوله

 .خدمات الزامی نیست

اما با توجـه بـه امکـان تغییـر کـاربري در      ، الزامی نبودهذیل  به شرحالت تسهی پذیريدسترس :استثنائات ارتش -
 .شود قابل دسترس بودن آنها توصیه می آینده

مسکونی افراد مجرد ارتشی، تسهیالت نگهداري و تعمیر هواپیما، وسایل نقلیـه ارتشـی، تسـهیالتی کـه فقـط       -الف
 .بینی شده باشند یشبراي استفاده و اشتغال افراد نظامی با توانایی جسمی پ

آن قسمت از تسهیالت مربوط به سربازان و دیگر کارهاي نظامی و مشابه آنها که تنهـا بـراي اسـتفاده افـراد      -ب
-محـدودیت  دارايایی که استخدام افـراد نظـامی   ه جز قسمته نظامی با توانایی جسمی طراحی و ساخته شده است، ب

 .هایی از ساختمان که مورد مراجعه و استفاده عموم باشند قسمتداند و به جز  حرکتی را مجاز می -جسمی هاي

در مورد محل سکونت نظامیان، که در درجه اول براي نظامیان با توانایی جسـمی و افـراد   : مسکونی نظامیان -پ
حرکتـی قابـل دسـترس     -هاي ساخته شده باید براي افراد معلول جسمی درصد از کل خانه 5آنهاست، حداقل  خانواده

 .اشندب

بنـدهاي دیگـر   هـاي مشـترك بایـد منطبـق بـا      ها و وروديرو پیادهعمومی مانند  ها و فضاهاي محوطه -2-2-1-2
 .باشند ضوابط حاضر

   یتجمع هايتصرف -2-2-2
هـا، راهروهـا و عناصـر وابسـته ماننـد      هـاي تجمعـی از جملـه ورودي   فضاهاي عمـومی تصـرف  کلیه  -2-2-2-1

 ط بندهاي مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.ها باید طبق شرای هاي بهداشتی و پارکینگ سرویس

ماننـد سـینماها و سـالن هـاي      هـاي تجمـع  در مکـان  بینی شده براي صندلی چرخـدار  تعداد محل پیش -2-2-2-2
 مطابقت داشته باشد. 3جدول شماره با  باید اجتماعات

هـاي  هاي ثابت و در تمام سطوح صـندلی یوسته به صندلیردیف و پهاي صندلی چرخدار باید هم محل -2-2-2-3
ها باید به یک راه قابل دسترس که به عنوان راه خروج اضطراري نیـز هسـت، متصـل    ثابت پخش شده باشد. این محل

 ).86 شماره شکل( هاي دیگر قرار گیرد زاویه دید برابر با دید قسمت باشند و باید در موقعیت

 ).87 شماره شکل( سانتیمتر باشد 120×170ابعاد محل استقرار صندلی چرخدار باید  -2-2-2-4
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 هاي تجمعهاي مورد نیاز براي صندلی چرخدار در مکان: تعداد محل3جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یتجمع هايمکان در چرخدار یصندل استقرار محل عیتوز: 86 شماره شکل

 
 تجمع محل در چرخدار یصندل يفضا ابعاد: 87 شماره شکل

درصـد، بـا    50هـاي بـا شـیب بـیش از      هاي دید قابل دسترس به صورت مجزا، در مکان استقرار محل -2-2-2-5
هـاي همتـراز نظیـر     هاي دید قابل دسترس به صورت مجـزا در مکـان   . استقرار محلشرط حفظ خطوط دید مجاز است

 ).88شکل شماره ( ها و یا طبقاتی که راه خروج اضطراري قابل دسترس دارند، مجاز است بالکن

 الزم محل براي صندلی چرخدار تعداد ظرفیت صندلی و محوطه تجمع
 3 75تا  50
 4 100تا  76
 5 150تا  101
 6 200تا  151
 7 300تا  201
 8 400تا  301
 9 500تا  401
 از کل ٪2 1000تا  501

 1000بیشتر از 
نفر ظرفیت  100براي هر  1درصد، به اضافه  2

 نفر 1000بیشتر از 
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 غیرلغزنده باشد.، محکم، ثابت و هاي صندلی چرخدار باید هموار زمین یا کف در محل -2-2-2-6

چرخدار داخـل سـالن و منطقـه را بـه      هاي استقرار صندلییک مسیر و راه قابل دسترس بایستی محل -2-2-2-7
ي تعویض لباس و سایر منـاطقی کـه توسـط    ها ، اتاقو مناطق نمایش از جمله صحنه تئاترهاي آمفی تئاتر دیگر قسمت

 .گیرد متصل و مرتبط نماید  می بازیگران مورد استفاده قرار

سانتیمتر محافظت شود، به طـوري کـه    10حداقل  اي به ارتفاعلبها سن، بایستی با هاي باز جایگاه یلبه -2-2-2-8
 از سقوط احتمالی جلوگیري شود.

دیـد  ها بایـد در فاصـله    بینی شده باشد، این صندلی هاي ثابت پیش در صورتی که گوشی براي صندلی -2-2-2-9
 د.متر از صحنه یا محدوده نمایش قرار داده شون 15

 
 : حفظ خط دید از باالي سر تماشاچیان 88شکل شماره 

 رستوران و چایخانه -2-2-3
هـا   هـاي بهداشـتی و پارکینـگ    ها، سرویسفضاهاي عمومی رستوران و چایخانه از جمله ورودي کلیه -2-2-3-1

 باید طبق شرایط بندهاي مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

هـا یـا    در رسـتوران  ).(هر کدام بیشتر باشد حداقل یکی از آنهایا  سطوح غذاخوري از درصد 5حداقل  -2-2-3-2
 باشند. پذیرها باید براي افراد معلول دسترس چایخانه

سـانتیمتر   90عرض آزاد براي گذر صندلی چرخدار بین میزها و در صـف دریافـت غـذا بایـد حـداقل       -2-2-3-3
 باشد.

سـانتیمتر از کـف تمـام شـده      85هـا نبایـد بـیش از     ها، پیشخان مسیر حرکت سینی در سلف سرویس -2-2-3-4
 ارتفاع داشته باشد.

هاي سلف سرویس و لوازم مورد نیاز براي صرف غذا از جملـه ظـروف، قاشـق و چنگـال غـذا،       قفسه -2-2-3-5
-دسـترس  وسانتیمتر باالي کف تمام شـده   120 سانتیمتر و حداکثر 40باید در ارتفاع حداقل  ها نوشیدنی و جاتادویه

 .قرار گیرندي افراد با صندلی چرخدار برا پذیر

 سانتیمتر باشد. 45سلف سرویس باید داراي فضاي آزاد براي زانو به عمق حداقل  پیشخان در قسمت -2-2-3-6
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 : ابعاد مسیر عبور و پیشخان در رستوران89 شماره شکل

 ها هتل -2-2-4
هـا   و پارکینـگ  هاي بهداشـتی  سرویس ضاي پذیرش،ف ها،ها از جمله وروديفضاهاي عمومی هتلکلیه  -2-2-4-1

 باید طبق شرایط بندهاي مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

هـاي بهداشـتی و لـوازم مناسـب      اتاق، باید یک اتاق قابل دسترس با سرویس 25ها تا ظرفیت  کلیه هتل -2-2-4-2
یک اتاق مناسب دیگر براي افراد معلول ضروري بینی  اتاق اضافه، پیش 25براي افراد معلول داشته باشند. به ازاي هر 

 است. 

تخت باید یک تخت و یـک سـرویس بهداشـتی مناسـب      30ها و مهمانسراها تا ظرفیت  کلیه مسافرخانه -2-2-4-3
تخت دیگر، یک تخت با سرویس بهداشتی مناسـب بـراي افـراد     30براي استفاده افراد معلول داشته باشند. به ازاي هر 

 معلول اضافه شود.

نزدیکی آسانسـور   دسترس در هتل و مهمانسراها باید در طبقات نزدیکتر به همکف و درهاي قابلاتاق -2-2-4-4
 قرار گیرند.

هستند باید براي دو تخـت خـواب طراحـی     بران صندلی چرخ دار، قابل دسترسهایی که براي کاراتاق -2-2-4-5
 شوند.  

 مراکز بهداشتی، درمانی و آسایشگاهی -2-2-5
 ،هـاي بهداشـتی   سـرویس راهروهـا،   محوطـه،  ها،ی از جمله وروديکلیه فضاهاي عمومی مراکز درمان -2-2-5-1

باید طبـق شـرایط بنـدهاي مربوطـه در ایـن ضـوابط قابـل         اداري و خدماتی تجاري، تسهیالت و و امکانات ها پارکینگ
 دسترس باشند.

 حداقل یک ورودي قابل دسترس در جلو ساختمان طراحی شود.   -2-2-5-2

 150ي سـوار شـدن مسـافر بـه خـودرو، بـا حـداقل عـرض         ورودي باید در جوار یـا در امتـداد فضـا    -2-2-5-3
 متر در نظر گرفته شود. 6سانتیمتر و حداقل طول 

در  هـاي خروجـی بایـد قابـل دسـترس باشـند.      هـا و راه تمامی فضاهاي تردد و حمل بیمار، دسترسی -2-2-5-4
 شود.  پیشنهاد می سانتیمتر 110 عرض مسیرهاي تردد بههاي بهداشتی و درمانی کاربري

هـاي بهداشـتی بایـد بـراي افـراد داراي معلولیـت       هـاي بسـتري و سـرویس   درصـد از اتـاق   10حداقل -2-2-5-5
 پذیر باشند.دسترس
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 باشند.  پذیر تمامی فضاهاي اماکن توانبخشی باید براي افراد داراي معلولیت دسترس -2-2-5-6

درجـه صـندلی چرخـدار را داشـته      180سانتیمتر بـراي گـردش    150هر اتاق باید فضاي آزاد به قطر  -2-2-5-7
 اشد.ب

 100سـانتیمتر در دو طـرف تختخـواب و     90هر اتاق یـک نفـره بایـد حـداقل فضـاي آزاد بـه عـرض         -2-2-5-8
 ).90 شماره شکل( سانتیمتر بین پاي تختخواب تا دیوارها داشته باشد

 
 ه بستري: فضاي آزاد در اتاق یک نفر90 شماره شکل

 130سـانتیمتر (ترجیحـاً    100در هر اتاق با دو یا چند تختخواب باید فضاهاي آزاد بـه انـدازه حـداقل     -2-2-5-9
سانتیمتر حـد فاصـل لبـۀ کنـاري تختخـواب بـا دیـوار         90حد فاصل پایین تختخواب با دیوار مقابل، حداقل  ).سانتیمتر

 ).91 شماره شکل( سانتیمتر بین دو تختخواب تأمین گردد 120مجاور و حداقل 

 
 يبستر نفره دو یا چند اتاق در آزاد يفضا: 91 شماره شکل

دسترس با توجه بـه شـرایط    است براي هر اتاق بستري و یا خواب یک سرویس بهداشتی قابلالزم  -2-2-5-10
   بینی شود. پیش -12-1-2 بند 
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-1 از فضاي توقف خودرو در پارکینگ مراکز درمانی باید با توجه بـه شـرایط بنـد    درصد 10حداقل -2-2-5-11
 باشند. دسترس قابل -5-2

 مراکز تجاري -2-2-6
ها باید طبـق   ارکینگو پ هاي بهداشتی ها، سرویسهاي عمومی مراکز تجاري از جمله وروديکلیه فضا -2-2-6-1

 شرایط بندهاي مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

مراجعـان  خرید و فروش اشیاء و همچنین پخـش اجنـاس بـه     مورداستفاده براي  در محلی که پیشخان -2-2-6-2
ر باالتر سانتیمت 85تا  70از پیشخان اصلی باید با حداکثر ارتفاع بین  یبخشباشد، سانتیمتر ارتفاع داشته  90بیشتر از 

 از کف تمام شده در نظر گرفته شود.

ها باید قابل دسترس بوده، حداقل عرض این مسیر در تمام طـول آن بایـد    فضاي عبوري در فروشگاه -2-2-6-3
-در کـاربري  سانتیمتر بیشتر باشد. 85سانتیمتر و ارتفاع پیشخان مجاور از کف تمام شده نباید در طول مسیر از  90

 شود.پیشنهاد می سانتیمتر 110ه عرض تردد بمسیرهاي هاي تجاري 

بـا فضـاي    سـانتیمتر  90به عـرض حـداقل    پذیرها باید حداقل یک مسیر پرداخت دسترسدر فروشگاه -2-2-6-4
 بینی شود.سانتیمتر پیش 150به قطر توقف و گردش آزاد براي 

 
 : مسیر عبور و توقف جلوي پیشخان فروشگاه92 شماره شکل

 کتابخانه -2-2-7
هـا بایـد طبـق     پارکینـگ و  هـاي بهداشـتی   ها، سـرویس ورودياز جمله  کتابخانهکلیه فضاهاي عمومی  -2-2-7-1

 شرایط بندهاي مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

هـاي  از هر عنصر نیمکت ثابـت، میزهـا یـا محـل     ).یا حداقل یکی (هر کدام بیشتر باشددرصد  5حداقل  -2-2-7-2
 آزاد بین میزها باید قابل دسترس باشند.مطالعه و همچنین فضاي 

هاي مرجـع بایـد   دان، قفسه مجالت، یا قفسۀ کتاب ها، در محل برگهحداقل فضاي آزاد مسیر بین ردیف -2-2-7-3
   ).93ره شکل شما ( شودسانتیمتر پیشنهاد می 110عرض  در کتابخانه بامسیرهاي تردد  سانتیمتر باشد. 90
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 کتابخانه يها فیرد نیب ریمس آزاد عرض حداقل: 93شکل شماره 

سـانتیمتر از   135تا  15سانتیمتر، و از پهلو باید بین  120تا  40ارتفاع قابل دسترس از روبرو باید بین  -2-2-7-4
 ). 94شکل شماره ( کف تمام شده باشد

دهـد،   هایی با مشخصات فوق نمی ها اجازه تقسیم آنها را در قفسههایی که حجم زیاد کتاب در کتابخانه -2-2-7-5
 هایی با ارتفاع بیشتر براي نگهداري کتاب مجاز است. استفاده از قفسه

 
 و مقابل پهلو از هابه قفسه یابیدست يبرا مناسب يها اندازه: 94شکل شماره 

بخش قرائت باید براي مجهز به فضاي الزم براي افراد با محدودیت بینایی که به کمک دیگـران قرائـت    -2-2-7-6
 کنند باشد.می

بینایـان (شـامل منـابع چـاپی،     هاي عمـومی داراي منـابع اطالعـاتی ویـژه نابینایـان و کـم      در کتابخانه -2-2-7-7
 بینی شود.ویژه براي استفاده از این منابع پیش اتفضا و امکان )الی و...شنیداري، دیجیت

 اماکن ورزشی -2-2-8
هـاي   سـرویس ، خـدماتی  ها، راهروها، تسـهیالت فضاهاي عمومی اماکن ورزشی از جمله وروديکلیه  -2-2-8-1

 ها باید طبق شرایط بندهاي مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند. بهداشتی و پارکینگ
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جهت اسـتقرار افـراد بـا     سانتیمتر 120×170فضاي آزاد به ابعاد ت صندلی ها در سکوها و در مجاور -2-2-8-2
 در نظر گرفته شود.صندلی چرخدار 

پذیر باشد. در صورت لزوم باید آسانسور، رمـپ یـا بـاالبر بـراي     محل استقرار معلولین باید دسترس -2-2-8-3
 جابجایی آنها به تراز مورد نظر وجود داشته باشد.

اشاگران با صندلی چرخدار باید به طور واضح مشخص گـردد  ، محل ویژه تمدر تمامی اماکن ورزشی -2-2-8-4
 و به هیچ وجه از طرف دیگران تصرف نگردد.  

هـاي اضـطراري قـرار     هـاي اصـلی و خروجـی    محل استقرار صندلی چرخدار باید در نزدیکـی ورودي  -2-2-8-5
 داشته و با سطوح دیگر مستقیماً اتصال داشته باشد.

اول یا آخـر صـفوف تماشـاگران     هاير یکدیگر و در ردیفهاي ویژه صندلی چرخدار باید در کنامحل -2-2-8-6
 قرار داشته باشند.

سانتیمتر از سطح زمین،  80هاي افقی، تا ارتفاع  محل استقرار صندلی چرخدار باید از هر جهت با نرده -2-2-8-7
 احاطه شود تا از خطر ورود و برخورد احتمالی دیگران در داخل محوطه و بالعکس، جلوگیري به عمل آید.

 
 : محل استقرار صندلی چرخدار در اماکن ورزشی95کل شماره ش

هـا را بـه صـورت     هاي ورزشـی تعـدادي از صـندلی    ها و استادیوم ها، میدان گردد در سالنتوصیه می -2-2-8-8
جـود آورد.  متحرك در نظر گرفت تا در صورت لزوم بتوان آنها را جابجا کرده محل مناسب صندلی چرخـدار را بـه و  

هاي کناري و نزدیک راهروهاي جانبی یـا میـانی سـالن ورزشـی قـرار       هاي متحرك، در ردیف در این صورت، صندلی
 داده شوند.

سطح با  ها باید در کنار هم و در مجاورت زمین بازي، استخر و یا سالن ورزشی و هم رختکن و دوش -2-2-8-9
 آن ساخته شوند.

هـاي چرخـدار، در    سـانتیمتر بـراي چـرخش صـندلی     150در نظر گرفتن فضاي آزاد به قطر حـداقل  -2-2-8-10
 ها ضروري است.  رختکن

ها بایستی به تعداد کافی فراهم باشد و معلولی که بر روي صندلی چرخـدار نشسـته اسـت یـا      دوش -2-2-8-11
 هاي خود را بیرون آورده، در داخل کمد لباس قـرار دهـد و   فرد نابینا، باید بتواند به آسانی و بدون کمک دیگران، لباس

 لباس حمام خود را بپوشد.  

 رختکن باید ضدلغزش باشند.بهداشتی و سطوح کف فضاهاي  -2-2-8-12
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-خوبی نسبت به پس زمینـه  تضادهاي قفسه و وسایل دیگر باید رنگ و  آویزها، نیمکت ها، دستگیره -2-2-8-13

 شان داشته باشند.  

رار داده سـانتیمتر از سـطح زمـین قـ     150تـا   120آویز و کمد لباس، باید در فاصـله   دستگیره رخت -2-2-8-14
 شوند.  

سـانتیمتر از کـف در    80-70سـانتیمتر و در ارتفـاع    90با طول حـداقل  در نظر گرفتن میله دستگرد  -2-2-8-15
 ضروري است. -11-1-2 طبق شرایط بند  رختکنهاي اطراف دیواره

سـانتیمتر، داراي آویـز    180× 220داقل رختکن خصوصی ویژه افراد داراي معلولیت باید به ابعاد ح -2-2-8-16
سانتیمتر از سطح زمین باشد. زنگ اعـالم خطـر بـراي     80سانتیمتر و میله دستگرد افقی در ارتفاع  80حوله در ارتفاع 

 سانتیمتر در نظر گرفته شود.   90درخواست کمک در ارتفاع 

 40تـا   20، عـرض  سـانتیمتر  120در داخل محوطه رختکن عمومی بایستی نیمکـت چـوبی بـه طـول      -2-2-8-17
سانتیمتر در نظر گرفته شود تا معلولینی که در هنگام تعویض لباس نیاز به کمک دارنـد، بتواننـد    50سانتیمتر و ارتفاع 

از آن استفاده کنند. در فاصله یک سوم از طول تخت، باید میله دستگرد کمکی براي انتقال از صندلی چرخدار بـر روي  
 تخت نصب شود.

 مساجد و مذهبی مراکز  -2-2-9
هـاي   ورودي، صـحن و شبسـتان، سـرویس   از جمله  در مساجد و مراکز مذهبیکلیه فضاهاي عمومی  -2-2-9-1

 ها باید طبق شرایط بندهاي مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند. پارکینگو  بهداشتی

 40در محـدوده  بایـد  پذیر براي افراد با صندلی چرخـدار  و کمدهاي دسترس داريکفشپیشخان ارتفاع  -2-2-9-2
 سانتیمتر از کف تمام شده باشد. 120ا ت

براي حفظ حرمت فضاهاي مذهبی، پوشش کف بهتر است از جنس موکت یا فرش با پرزهاي کوتـاه و   -2-2-9-3
 تثبیت شده باشد.

چیدمان وسایل موجود در فضا نباید مانعی براي تردد براي افراد با صندلی چرخدار یا دیگـر وسـایل    -2-2-9-4
 حرکتی باشد.کمک

سانتیمتر در ورودي و محـل نمـاز گـزاردن افـراد داراي معلولیـت در نظـر       150فضاي گردش به قطر  -2-2-9-5
 گرفته شود.

 در نمازخانه ها الزم است میزهایی براي نماز خواندن افراد با محدودیت حرکتی در نظر گرفته شود. -2-2-9-6
 

 فرهنگیمراکز  -2-2-10
 تجـاري،  تتسـهیال  و هـا، راهروهـا، امکانـات   ه فضاهاي عمومی مراکز فرهنگـی از جملـه ورودي  کلی -2-2-10-1

ها باید طبق شرایط بندهاي مربوطه در ایـن   هاي بهداشتی و پارکینگ و عناصر وابسته مانند سرویس اداري و خدماتی
 ضوابط قابل دسترس باشند.

 .باشد کف طبقه یا خیابان با ارتفاع اختالف فاقد بلیت فروش باجه -2-2-10-2

 .باشد برنده سطوح و تیزي فاقد باجه پیشخان باجه فروش بلیط سطح -2-2-10-3

 .باشد سانتیمتر 70 پیشخان از سطح زمین ارتفاع -2-2-10-4
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 در صندلی چرخدار تردد امکان که باشد ايگونه به ها بایدمبلمان اداري و آموزشی در اتاق چیدمان -2-2-10-5
 . شود فراهم آسانی به آنها میان

 گرفتـه  نظـر  در هاي حرکتیبا محدودیت افراد خواندن نماز براي میزهایی است الزمها  نمازخانه در -2-2-10-6
 .شود

دسترسـی پیـدا    دائمی یا موقـت ي نمایشگاه هاتمام باید بتوانند به افراد داراي معلولیت هاي مختلف  -2-2-10-7
 .کننداز آن لذت ببرند و درك کرده، 

اسـتفاده مـی کننـد،     کمک حرکتـی باید به طور کامل براي افرادي که از وسایل فضاهاي نمایشگاهی  -2-2-10-8
 .باشد سانتیمتر 100نمایشگاه ها یا مناطق مطالعه باید حداقل  رفضاي آزاد عبور و گردش د قابل دسترس باشند.

نصب شوند تا فردي که از صندلی چرخدار استفاده می کنـد، بتوانـد   به گونه اي نمایشگاه باید اقالم  -2-2-10-9
 سانتیمتر قرار داده شوند. 90آنها نگاه کند. این اقالم باید در ارتفاع حداکثر به راحتی از موقعیت نشسته به 

بـراي نزدیـک شـدن بـه صـفحه      اند یـا  جایی که نیاز است (آثار به صورت افقی نمایش داده شدهدر  -2-2-10-10
وجود داشـته  دستیابی مستقیم فرد سانتیمتر براي  70باید فضاي آزاد زانو در ارتفاع  ).شیء کوچک دیدن یککتاب یا 

 باشد

، مـتن  لمسـی  بـه صـورت  باید اطالعات نمایشـگاه و آثـار   ، دیداريبراي افراد داراي محدودیت هاي  -2-2-10-11
 بزرگ چاپی یا به صورت صوتی باید در دسترس باشند.

باید در مکـان هـاي کلیـدي بـراي لـذت بـردن از نمایشـگاه توسـط          یروشنایی در مناطق نمایشگاه -2-2-10-12
 .افرادي که داراي محدودیت هاي بصري هستند افزایش یابد

و بازتابش نور را تـا حـد    نعکاسطراحی شود تا ااي به گونه باید گاهینمایشفضاهاي روشنایی در  -2-2-10-13
 امکان کاهش دهد.

 ي حمل و نقلها پایانه -2-2-11
 و خـدماتی  تجـاري،  تسهیالت و ها، راهروها، امکاناتها از جمله ورودياي عمومی پایانهکلیه فضاه -2-2-11-1

ایـن  ها باید طبـق شـرایط بنـدهاي مربوطـه در      ها و پارکینگ هاي بهداشتی، تلفن و عناصر وابسته مانند سرویس اداري
 ضوابط قابل دسترس باشند.

بـه   و مـانع  هرگونـه  از عـاري  جـدول،  بـدون  باید ترمینال و اختصاصی هايپارکینگ بین مسیرهاي -2-2-11-2
 .کنند عبور شده پارك خودروهاي پشت از نباشند مجبور معلول افراد که باشد نحوي

 بـه  رويپیـاده  فاصـله  تا باشد ترمینال مسافري به نزدیک امکان حد تا بایدها  پارکینگ استقرار محل -2-2-11-3
 .برسد حداقل

 قابلیت با و مناسب ابعاد با درهاي خودکار ها استفاده ازبا توجه به حجم باالي رفت و آمد در پایانه -2-2-11-4
 .شود می اضطراري، توصیه خروج براي باال

 قابـل  محـدوده  در بایـد  مشـابه  کلیه وسـایل  و بلیت صدور هايماشین ها،گیشه پنجره پارکومترها، -2-2-11-5
 .باشند داشته قرار حرکتی-معلولین جسمی براي دسترس
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 بـا  االمکـان  حتـی  باید دسترس، هاي قابل راه ها و ورودي شامل معلول، افراد براي حرکتی مسیرهاي -2-2-11-6
 نصـب  بـه  نسـبت  بایـد  متفاوت اسـت،  حرکتی مسیرهاي هایی که مکان باشد. در یکی سایر مسافران آمد و رفت مسیر

 .شود انجام چنین نشانگرهاي لمسی اقدامات الزمعالیم و تابلوهاي راهنما و هم

 و آسانسـورها  متحـرك،  روهـاي  پیاده ها،جمله راهروها، رمپ از ترمینال در حرکتی مسیرهاي کلیه -2-2-11-7
 به معلول افراد تا شوند طراحی و یابیمکان فاصله ممکن، تریننزدیک در باید عمودي یا افقی آمد و رفت سایر وسایل

 .استفاده کنند آن از روي پیاده مسیر داقلح پیمودن با و آسانی

 طـوالنی  روي پیـاده  فواصـل  بـراي  )دار شـیب  یـا  و افقـی  نقاله متحرك (نوار روي پیاده از گیريبهره -2-2-11-8
 .  شود می توصیه ).متر 200 از بیش).

 و معلـول  افـراد  تـا  شـوند  طراحـی  طوري باید بار، و بلیت فروش و کنترل رسانی،اطالع هاي محوطه -2-2-11-9
 . دهند انجام را بخش این در خود نیاز عملیات مورد وقت اسرع در و سهولت به بتوانند توانکم

 فاصـله  معلـولین و سـالمندان،   بـراي  روي پیـاده  فواصل که شود جانمایی طوري باید کنترل محوطه -2-2-11-10
 .برسد ممکن حداقل بهها  صف طول و همچنین کنترل نقطه تا بار حمل

 وسـایل  از کـه  نقاطی در. شود شنوایی استفاده کمک وسایل ا ازه  پیشخان کلیه در شود می پیشنهاد -2-2-11-11
 .است معلول الزامی افراد به نقاط آن شناساندن براي الزم عالیم نصب شود، استفاده می شنوایی کمک

 ناشنوا یـا  افراد براي را اطالعات گفتاري، بایدهاي  ها عالوه بر سیستم در پایانه رسانیاطالع سیستم -2-2-11-12
 .بگذارد نمایش به تصویري و صورت نوشتاري به شنوا، نیمه

 امکـان  تـا  شـوند  تعریـف  و معلـولین مشـخص   بـراي  ویـژه  عالیـم  با باید ترمینالهاي  بخش تمامی -2-2-11-13
 .کند تسهیل آنان براي را سفر جهت الزم امور انجام کلیه و مختلف نقاط به دسترسی

 هاي آموزشی ساختمان -2-2-12
 تسـهیالت  و ها، راهروها، امکانـات از جمله وروديه فضاهاي عمومی و مشترك مراکز آموزشی کلی -2-2-12-1

ها باید طبق شـرایط بنـدهاي    ها و پارکینگ هاي بهداشتی، تلفن و عناصر وابسته مانند سرویس اداري و خدماتی جانبی،
 مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

افـراد بـا صـندلی    اي بایـد دسترسـی   هـاي پلـه   هاي کنفرانس یا کـالس  هاي سالن در چیدمان صندلی -2-2-12-2
 چرخدار رعایت شود.  

پــذیر بــراي هــر دو جــنس در هــر ســاختمان بــه غیــر از  حــداقل یــک ســرویس بهداشــتی دســترس -2-2-12-3
 هاي دانشجویی باید وجود داشته باشد.   خوابگاه

هایی که نیاز بـه توانـایی کامـل فیزیکـی دارنـد       هاي تربیت بدنی، پلیس، نظامی و دیگر رشته دانشکده -2-2-12-4
پذیر باشند. با این حال باید اقدامات الزم بـراي اسـتفاده کارکنـان معلـول در      اي افراد معلول دسترسالزم نیست که بر
 نظر گرفته شود.  

االمکان دو طبقه و در صورت ضرورت  هاي ابتدایی و راهنمایی حتی تعداد طبقات مدارس براي دوره -2-2-12-5
 دانش حداکثر چهار طبقه مجاز است. و کار و اي هاي فنی و حرفه ها و هنرستان حداکثر سه طبقه و براي دبیرستان

آمـوزان بتواننـد بـه راحتـی موقعیـت       طراحی فضاي مدرسه و نقشه طبقات باید خوانا باشد تا دانش -2-2-12-6
 خویش را شناسایی کنند.
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آمـوزان پـس از    همجوار با ورودي مدرسه باید از عرض کافی برخوردار باشد تـا دانـش   يرو پیاده -2-2-12-7
 رو نباشند. رو به جاي پیاده استفاده از سوارهخروج از مدرسه، مجبور به 

متر است. عرض ورودي اصلی مدرسه بایـد   سانتی 160حداقل عرض بازشوهاي ورودي ساختمان  -2-2-12-8
 متر باشد تا سبب ایجاد تراکم و ازدحام نگردد. 6حداقل 

 هاي بهداشتی سرپوشیده شود. االمکان مسیر عبوري از ساختمان مدارس تا سرویس حتی -2-2-12-9

 ه و فضاي باز مدرسه نباید هیچ نوع مانعی وجود داشته باشد.  در محوط -2-2-12-10

اي که در مواقع اضطراري امکان عبور جمعـی را   اندازه کافی عریض باشند، به گونهه راهروها باید ب -2-2-12-11
باشد. حداقل عرض راهرو براي مدارسی کـه در دو سـمت    متر سانتی 240میسر سازد. عرض راهروها بایستی حداقل

اسـت. عـرض مسـیرهاي     متـر  5/1هـاي اداري   متر است. حداقل عرض راهرو در قسـمت  3الس هستند راهرو داراي ک
 متر و در جاهایی که تردد زیاد است باید بیشتر باشد.   3ها باید حداقل  منتهی به سالن

م تصـویري در تابلوهـاي   یرسانی باشند. استفاده از عال راهروها باید داراي تابلوهاي راهنما و اطالع -2-2-12-12
 . استم نوشتاري ینما بسیار مفیدتر از عالراه

 اند باید سرپوشیده باشند. هایی که در فضاي آزاد قرار گرفته راهروهاي ارتباطی ساختمان -2-2-12-13

مـوزان بـا   آ شها نباید در مسیرهاي پرتردد قرار گیرند تا امکان برخورد دان تجهیزاتی مانند آبخوري -2-2-12-14
 رفتگی داخل دیوارها قرار گیرند تا کمتر خطرساز باشند.آنها کاهش یابد. بهتر است این تجهیزات در فرو

آمـوزان را   سازي سطح منتهی به پله باید توجه دانش با استفاده از تغییر رنگ در کف، پاخور، یا کف -2-2-12-15
 ها جلب نمود. به استقرار پله

 درهاي فضاهاي آموزشی باید به طرف خارج باشد.جهت بازشوي  -2-2-12-16

 اي اجتناب نمود.   اربرد درهاي شیشهالمقدور از ک در مدارس باید حتی -2-2-12-17

آموزان داراي معلولیـت درنظـر    ها باید قابلیت دسترسی دانش هاي ابعادي کالس در چیدمان و اندازه -2-2-12-18
 متر باشد. سانتی 80هاي میز و نیمکت در کالس براي عبور راحت صندلی چرخدار باید  گرفته شود. فاصله بین ردیف

 140×90بـه ابعـاد    ).کالس باید فضـایی خـالی (بـدون نیمکـت     براي قرار گرفتن صندلی چرخدار در -2-2-12-19
 .ه شودمتر درنظر گرفت سانتی

حداقل یک واحد سرویس بهداشتی براي افراد داراي معلولیت براساس ضوابط در طبقه همکف و در  -2-2-12-20
ر درنظـر  متـ  سانتی 150× 170حداقل ابعاد این توالت باید  هاي بهداشتی کادر آموزشی احداث گردد. مجاورت سرویس

 گرفته شود.

متر از کـف و بـراي    سانتی 65حداکثر ارتفاع دستشویی براي کودکان معلول باید در مدارس ابتدایی  -2-2-12-21
 از کف باشد.متر  سانتی 75متر و براي مدارس متوسطه  سانتی 70مدرسه راهنمایی 

 زمین بازيها و بوستان -2-2-13
 و امکانـات هـا، مسـیر عبـور،    ورودياز جملـه   هـاي بـازي  ها و زمـین بوستانفضاهاي عمومی  کلیه -2-2-13-1

بایـد   هـا پارکینـگ هـا و  ، تلفـن هاي بهداشتی هاي تجاري، سرویسغرفهعناصر وابسته مانند و  خدماتی جانبی تسهیالت
 طبق شرایط بندهاي مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

 ترس باشد.هاي بازي باید براي استفاده همگان قابل دس ها و زمین ورودي اصلی بوستان -2-2-13-2
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-1 هاي بازي مطابق شرایط بنـد   ها و زمین  بوستان شرایط مسیر دسترسی منتهی به ورودي اصلی -2-2-13-3
 باشد. -1

در مجـاورت خیابـان تنـدرو، یـک دسترسـی کنـدرو بـراي         بوسـتان در صورت قرارگیـري ورودي   -2-2-13-4
 دسترسی به پارك احداث شود.

 ها و مسیرهاي پر رفت و آمد قرار نگرفته باشد.  مستقیماً در کنار بزرگراهوستان بورودي  -2-2-13-5

ي اطالع رسانی و استفاده از تابلوهاي راهنما در ورودي پـارك در خوانـا شـدن    ها استقرار کیوسک -2-2-13-6
 محیط مؤثر است.

 سانتیمتر در نظر گرفته شود.   240 حداقل عرض مسیرهاي اصلی بوستان ها -2-2-13-7

متـري پـیش از تغییـر مسـیر، جـنس       3راي پیچ و خم هستند، باید حداقل از فاصـله  مسیرهایی که دا -2-2-13-8
 کفپوش راه با جنس قبلی متفاوت باشد. 

سانتیمتر، عالوه بر عرض معابر بوسـتان وجـود    90فاصله اي برابر با  ها در محل استقرار آبخوري -2-2-13-9
 دارد.  

بـراي  احی شوند که در عین ایجاد مانع اي طرباید به گونه ).(بوالردهاهاي ورودي  ها و دروازه پست -2-2-13-10
 120هـا بایـد    پسـت  حـداقل عـرض مفیـد مـابین    وسایل نقلیه، دسترسی افراد داراي معلولیـت را دشـوار نکننـد.     ورود

 به راحتی از آنها عبور کنند.  محدودیت بیناییصندلی چرخدار و یا افراد داراي  باد تا افراد باش سانتیمتر

یکی از آنهـا بایـد   سانتیمتر است، حداقل  120ین پست هاي ورودي کمتر از اگر به هر دلیلی فاصله ب -2-2-13-11
 تا مسیر آزاد براي عبور افراد با صندلی چرخدار تامین شود. قابل برداشتن باشد

اي باشد که براي افراد با محدودیت بینایی یا افـراد  ساختار فیزیکی پارك یا زمین بازي باید به گونه -2-2-13-12
 دگی قابل درك باشد.با مشکالت شناختی به سا

-1 روي پیوسته، بدون مانع و قابل دسترس مطابق شرایط بنـد   در سرتاسر محوطه باید مسیر پیاده -2-2-13-13
 در ضوابط طراحی فضاي شهري وجود داشته باشد.-1

 ی داشته باشند.سطح مسیرها باید سخت و هموار بوده و با محیط اطراف و پارك همخوان -2-2-13-14

 داشته باشند.  -2-7-1 مسیرها باید نورپردازي کافی مطابق شرایط بند  -2-2-13-15

هـاي سـطحی را    آب مسـیر  اي طراحـی شـوند کـه    بوده و به گونـه  مناسبآبراه  مسیرها باید داراي -2-2-13-16
 ب یا سطوح یخی شوند.کرده و مانع از ایجاد گودال آ را به خود جذب هدایت 

روي در نظر گرفته  در امتداد هر مسیر پیاده ).متر 100نواحی استراحت باید در فواصل مناسب (هر  -2-2-13-17
 شوند.  

 در صورت لزوم، نواحی استراحت باید در مقابل شرایط مختلف آب و هوایی محافظت شوند.  -2-2-13-18

تا بـه مکـانی خلـوت بـراي افـراد      نواحی استراحت باید محدود به حجم باالي تردد افراد پیاده باشد،  -2-2-13-19
 نامناسب تبدیل نشوند. 

در ضـوابط   -7-1 هاي بازي بایـد مطـابق شـرایط بنـد     ها و زمینعالئم نصب شده در محوطه پارك -2-2-13-20
 طراحی فضاي شهري باشند.
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د مسیر را کاهش دهـد. رعایـت بنـد    ها و فضاهاي بازي نباید عرض مفیگذاري مبلمان در پاركجاي -2-2-13-21
 در ضوابط طراحی فضاهاي شهري در چیدمان تجهیزات و مبلمان الزامی است. -1-7-3 

 گاه باید در مجاورت مسیر دسترسی قرار داشته باشند. دار و داراي تکیههاي دسته نیمکت  -2-2-13-22

 اي طراحی شوند که مـانع از جمـع شـدن بـرف و گـل و الي     به گونهاي سطوح نشستن باید به گونه -2-2-13-23
 رو نشده و خطرساز نشود.  آب باران از زیر آنها بگذرد ولی وارد سطح پیادهشوند و 

ه باشـند تـا   بوده و رنگ متضاد از محیط اطـراف داشـت   -1-3-7-1 ها باید مطابق شرایط بند  نیمکت -2-2-13-24
 افراد داراي نقص دید به راحتی آنها را تشخیص دهند.  

سـانتیمتر   20هـا بایـد در    از سطح زمـین باشـد. جادسـتی    سانتیمتر 50تا  45ین ارتفاع نیمکت باید ب -2-2-13-25
 تر شود.باالتر از سطح نیمکت قرار داده شوند. تعبیه چاي پاشنه نیز الزم است تا بلند شدن از حالت نشسته آسان

 85×120ي جا دادن یک صندلی چرخدار، باید در کنار نیمکـت فضـایی مسـطح بـه ابعـاد حـداقل       برا -2-2-13-26
 سانتیمتر وجود داشته باشد.  

ي سطوح سخت و محکم قرار داشته میزهاي پیک نیک باید در نزدیکی مسیرهاي قابل دسترسی، رو -2-2-13-27
سـانتیمتر ارتفـاع داشـته باشـد.      75و  سـانتیمتر طـول   50سانتیمتر عرض،  75ند. فضاي زانو زیر میز باید حداقل باش

 ها باید به گونه اي طراحی شوند که آب روي آنها نریزد و به دور از برف و گل و الي بمانند.   سطح میز و صندلی

افـراد   هاي سرگرمی مانند چمنزار، ماسه بازي، آب بازي و همچنـین وسـایل بـازي بایـد بـراي      محل -2-2-13-28
 بینایان از مسیرهاي اصلی و مسیرهاي فرعی قابل دسترس باشند.کمنابینایان و  داراي معلولیت و همچنین

روي قرار دادشته باشند اما نباید همچـون یـک مـانع     هاي زباله باید در نزدیکی مسیرهاي پیاده سطل -2-2-13-29
 عمل کنند. 

طراحی سطل زباله باید به گونه اي باشـد کـه اسـتفاده از آن آسـان باشـد، و بـرف و بـاران در آن         -2-2-13-30
 سانتیمتر باشد.   90ین باید کار کردن با آنها با یک دست باشد. حداکثر ارتفاع در آن باید نریزد. همچن

تمام موانـع دسترسـی بایـد حـذف      براي استفاده و تفریح تمامی افراد طراحی شود.زمین بازي باید  -2-2-13-31
 شوند.

د. مسیر اي معلولیت باید در نظر گرفته شودر طراحی مسیر عبوري، دسترسی والدین یا مربیان دار -2-2-13-32
 باید عرض کافی داشته و محکم و هموار باشد تا والدین معلول بتوانند فرزندان خود را همراهی کنند. 

 هاي دیگر این ضوابط انجام گیرد.طراحی زمین بازي باید با رعایت تمامی شرایط مربوط در بخش -2-2-13-33

د. ورودي سـانتیمتر داشـته باشـ    100زمین بازي باید محصـور بـوده و ورودي بـا حـداقل عـرض       -2-2-13-34
گذاري شده باشد. یراق آالت در بایـد در  فضاي بازي باید جذاب و دعوت کننده بوده و با اطالعات و عالئم کافی نشانه

 سانتیمتر نصب شده و به آسانی قابل استفاده باشد. 90ارتفاع 

 درخت، حوض، استخر، وسیله بازي و هر چیز دیگري که بلند بوده و از تمـام  عناصر شاخص مانند -2-2-13-35
 نقاط قابل دیدن باشد، اهمیت دارند.

هـا و فضـاهاي فعالیـت    و خروجـی  هـا  از مسیرهاي بدون مانع باید تمـامی ورودي  پیوسته ايشبکه -2-2-13-36
 اصلی را به هم مرتبط کند.
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و بـدون اخـتالف سـطوح     دریچه بـاز تأسیسـاتی   شبکهغیرلغزنده، فاقد مسیرها باید ثابت، هموار و  -2-2-13-37
 باشد. %5نتیمتر و شیب آن کمتر از سا 180باشند. حداقل عرض مسیر 

  هاي الستیکی ایمن استفاده شود.براي سطح زمین بازي باید از کفپوش -2-2-13-38

هـاي مختلـف بـراي مشـخص کـردن      هاي الستیکی در رنـگ توان از آسفالت، موزاییک یا کفپوشمی -2-2-13-39
توانند راهنمایی براي تمـایز  یهاي متفاوت کفپوش معملکردها یا فضاهاي مختلف و تغییر در ارتفاع استفاده کرد. بافت

 باشند. هاي مختلف یک زمین بازيدر قسمت

 وسایل بازي -

تا امکان لـذت بـردن    درمظر گرفته شودزمین بازي قابل دسترس باید در انواع مختلف وسایل بازي  -2-2-13-40
 .هاي متفاوت را فراهم سازداز بازي براي افراد با توانایی

فعالیت دارنـد تـأمین    متر براي افرادي که قصد استراحت یا تغییر 50 .نیمکت و یا سایبان به فواصل -2-2-13-41
 شود.

 باشند. ان و بزرگساالن معلول قابل دسترسها و فضاهاي استراحت باید براي کودکمیزها، نیمکت -2-2-13-42

گرفته شود تا کودك بتواند قبل از استفاده از وسـایل   نظر یی خارج از محدوده بازي باید درها مکان -2-2-13-43
 ماشا کرده و براي استفاده از آنها تصمیم بگیرد.  بازي آنها را ت

صـورت    حـواس  رشـد  و اسـتفاده  بازي با هدف تشویق به تحرك، زمین در موجود طراحی عناصر -2-2-13-44
 جهـت یـابی   وهـا   نشـانه  تکـرار . ي دیداري و شنیداري باشـد ها نماد طریق از تواندمی امکان ارتباط با وسایل. گیردمی

 بسیار مفید است. صدا یا گرافیک بافت، رنگ، از فادهاست با ردیابی سیستم ایجاد

چرخدار بتواننـد   صندلی افراد با تا باشند عریض و محکم کافی اندازه به بایدها  پل و ي بازيها تونل -2-2-13-45
 . از آنها استفاده کنند

 بـه  چرخدار صندلی از بتواند معلول کودك تا شوند اي طراحی به گونه باید تجهیزات سایر االکلنگ و -2-2-13-46
 .سوار شود نهاآ

وجـود   بـازي کـه در ارتفـاع قـرار دارنـد      وسـایل  در کنار یکدیگر براي دسترسی به باید رمپ پله و -2-2-13-47
 .داشته باشد

ایمن و  انتقال و دسترسی امکان یا باشند داشته را چرخدار صندلی با استفاده امکان ها باید سرسره -2-2-13-48
 .کنند فراهم مطمئن را

درصـد و مجهـز بـه میلـه دسـتگرد       5 شیب حـداکثر  با رمپ باید از طریق بازي دسترسی به وسایل -2-2-13-49
   صورت گیرد.

 تجهیـزات  از ناپـذیر جـدایی  بخشی عنوان به و باشند داشته دسترسی سطح باالترین به بایدها  رمپ -2-2-13-50
 .شوند طراحی

وجـود داشـته    بایـد  فضاي چـرخش  و استراحت يها مکان سطوح هموار با ابعاد مناسب براي تردد، -2-2-13-51
  .باشند

ي تیـز  هـا  لبـه  غیرلغزنده بوده و فاقـد  باید هاي آب بازي، حوضچه مانند هیزات بازي آبی،سطوح تج -2-2-13-52
 .  باشند داشته دسترسی آنها به کامل طور به بتوانند معلول کودکان تا باشند،
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 يهـا  سـینی  بایـد  اسـت،  شده با خاك فراهم بازي و طبیعت مطالعه باغبانی، يها فرصت که در جایی -2-2-13-53
بـراي کودکـان بـا صـندلی      تـا  شـوند  داده قرار مختلف يها ارتفاع تجهیزات موردنظر در و گل هاي تخته ماسه، و شن

 پذیر باشد.چرخدار دسترس

 هاي تاریخی ساختمان  -2-2-14
 ضوابط فراهم شود.   ی افراد براساسمامبراي تباید  هاي باارزش تاریخی ساختمان به دسترسی -2-2-14-1

د. هرگونه تغییر که به طور جدي به شخصیت وجهه تاریخی یک بنا باید حفظ شو ،تحت هر شرایطی -2-2-14-2
 ند ممنوع است. لح، خصوصیات یا فضاهاي آن آسیب وارد کبنا، مصا

حفاظـت   که با الزامـات حفظ و نگهداري میراث فرهنگی  باید با رویکرد بناهاي تاریخی سازيمناسب -2-2-14-3
 بنا مغایرت نداشته باشند به اجرا درآید.

دخـل و تصـرف در   الحـاق یـا    حـذف موانـع فیزیکـی،    لبدي ماننـد ي کاها حلهنگامی که نتوان با راه -2-2-14-4
هـاي جـایگزین    حلدسترسی افراد داراي معلولیت را فراهم کرد باید از راه ،موانع عبور از پیرامونیا  و عناصر کالبدي
 هاي مبتکرانه استفاده کرد. یا دیگر روش

اي براي دسترسـی بـه   وري رایانهآکارگیري فنه جابجایی خدمات عمومی از طبقات باال به همکف، ب -2-2-14-5
 .دهستن از جمله اقدامات جایگزین براي تامین دسترسی افراد داراي معلولیت خدمات، تنظیم مجدد مسیرهاي حرکتی

هاي اصیل تـاریخی بـه سـختی قابـل پـذیرش اسـت. در       معموالً تغییر و دخل و تصرف در کفسازي -2-2-14-6
رو و صـندلی چرخـدار    فاظت در مقابل رفت و آمد افراد پیـاده پذیر بوده و نیازمند حصورتی که جنس کفسازي آسیب

حالـت اطالعـات   باشد ترجیحاً باید بر روي آن یک کفسازي محافظ ثانویه، با قابلیت برگشت پذیري اجرا شود. در این 
هـاي  معمـوالً کفسـازي   باید در محل مناسب و قابل دسترسی در اختیار عمـوم قـرار گیـرد.    یلمربوط به کفسازي اص

 اي قرار گیرد تا خطري بازدیدکنندگان را تهدید نکند. بسیار براق و پولیش شده باید مورد توجه ویژه

هـا و  هاي بلند، تغییر ارتفاع از در به داالن و هشتی ورودي، شیب تند داالنهاي باریک، آستانهدرگاه -2-2-14-7
ري بومی محسوب شـده و تغییـر در   هاي خاص معماگاهی کفسازي نامناسب از مشکالتی است که عمدتاً جزو ویژگی

شود در مواجهه با این شرایط و براي رفع موانع از شیوه الحاق عناصـر  توصیه می آنها به سادگی میسر نخواهد بود.
هـاي  کند. اما باید در طراحی این رمپ به ارزشجدید استفاده شود. معموالً الحاق یک رمپ سبک این مشکل را رفع می

 وجه داشت. هنري و محیطی نیز ت

رو میسـر  از سـواره  رو هاي تاریخی به دلیل عرض کم معابر، جـدا کـردن پیـاده   در بسیاري از بافت -2-2-14-8
رو و سـواره از   هاي بافت و تفکیـک معـابر پیـاده   ریزي دسترسیشود در این موارد با برنامهنخواهد بود. پیشنهاد می

 مشکل برخورد شود.   یکدیگر و یا با مدیریت زمانی عبور و مرور تا حدي با این

نورپردازي مناسب نقش مهمی در نمایان کردن موانع حرکتی داشته و رفت و آمد در بافت تـاریخی   -2-2-14-9
سازد. نصب و الحاق تجهیزات نورپردازي در مناطق موردنیاز به ویژه در منـاطقی کـه ارتفـاع کفسـازي     را تسهیل می

نجام شـود. در نـورپردازي بایـد از بـازي شـدید نـور، ایجـاد        کند کامالً ضروري است و باید با دقت زیادي اتغییر می
 هاي شدید جلوگیري شود.خیرگی، مناطق تاریک و کنتراست
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دارنـد.   رسانی نقشی اساسی در دسترسی عمومی به بناهاي تـاریخی عالئم راهنما و تابلوهاي اطالع -2-2-14-10
نحـوه یـاري گـرفتن از مسـئولین بایـد در      ها و هاي اصلی، اطالعاتی مانند فاصله تا خدمات اصلی، وجود رمپورودي

 تابلوها ذکر شوند.  

  پناهگاه و اسکان اضطراري -2-2-15
هـاي   هـاي دولتـی و سـاختمان    هاي عمومی مانند مـدارس، سـاختمان   ساختمان در ها معموالً پناهگاه -2-2-15-1

یات کلیـدي  پـذیري بایـد یکـی از خصوصـ     پذیر بودن آنها مطمئن بـود. دسـترس   که باید از دسترس قرار دارنددرمانی 
 رسانی کنند. توانند به تمام افراد جامعه خدمتها خصوصاً مراکز اسکان اضطراري جدید االحداث باشد تا ب پناهگاه

افـراد بـا    شـوند. در ایـن شـرایط     می ها براي همگان مسدودراه طبیعی در جریان یک سانحهبه طور  -2-2-15-2
روهـا  رو ها و پیادهو براي حرکت خود نیاز به کمک دارند. راه توانند از آوار باال رفته و عبور کنندمعلولیت حرکتی نمی

باید در اولین فرصت تا حد امکان خالی از هرگونه مانع باشند تا امکـان عبـور افـراد بـا وسـایل کمـک حرکتـی ماننـد         
 صندلی چرخدار و عصا وجود داشته باشد.

خـدماتی   جانبی تسهیالت و مکاناتها، مسیر عبور، اها از جمله وروديکلیه فضاهاي عمومی پناهگاه -2-2-15-3
ها و... بایـد طبـق شـرایط بنـدهاي مربوطـه در ایـن ضـوابط قابـل          هاي بهداشتی، تلفن و عناصر وابسته مانند سرویس

 دسترس باشند.

پـذیري   هاي پناهگاه باید مطابق ضـوابط دسـترس  ها، رمپ، پله و سایر بخشمسیرها، درها، ورودي -2-2-15-4
 طراحی و ساخته شوند.  

 سانتیمتر باشد. 90د مسیر عبور باید حداقل عرض مفی -2-2-15-5

 سانتیمتر داشته باشد. 150×150فضاي گردش باید حداقل ابعاد  -2-2-15-6

ي از هر گونه مانع باشد. تخت خواب و دیگر وسایل موجـود در پناهگـاه نبایـد    مسیر عبور باید عار -2-2-15-7
 یت بینایی خطرساز باشند.مسیر عبور را براي افراد با صندلی چرخدار مسدود کنند و براي افراد با محدود

یک مسیر عبور بدون مانع باید فضـاهاي اقامـت و خـدماتی ماننـد سـرویس بهداشـتی، غـذاخوري،         -2-2-15-8
 درمانی و اطالعات را به هم مرتبط کند.  

 هاي مختلف صوتی، بصري، نوشتاري و الکترونیکی ارائه شوند.هاي ارتباطی باید در شکلسیستم -2-2-15-9

نار خویشاوندان و دوستان خود باشند. آنها نباید در مکـانی جداگانـه   افراد داراي معلولیت باید در ک -2-2-15-10
 از مجموعه اصلی اسکان یابند. 

افراد با صندلی چرخدار به فضاي اضافی در کنار محل خواب خود براي نگهداري صندلی چرخـدار   -2-2-15-11
 نیاز دارند.  

م بـراي فـراهم آوردن تخـت    توانند بر روي زمین بخوابند. بنابراین باید تدارکات الزبرخی افراد نمی -2-2-15-12
 خواب براي آنها انجام شود. 

افراد با محدودیت بینایی براي مسیریابی در پناهگاه تـا زمـانی کـه بـه فضـاي آن آشـنا شـوند بـه          -2-2-15-13
 و کمک نیاز دارند. راهنمایی
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 نی ي مسکوها ساختمان سازي مناسبطراحی و  ضوابط -3

 دفه -3-1
وجود آوردن شرایط استقالل فردي معلـول در محـیط مسـکونی و     ترین هدف از ارائه ضوابط طراحی مسکن، به عمده

ایجاد زمینه براي قرار دادن معلول در کنار خانواده به عنوان یک عضو فعال، از طریق به کار گرفتن تمهیدات معمـاري  
 .است

 شرایط عمومی  -3-2

معلـول طراحـی    درصد واحدهاي مسکونی باید قابل اسـتفاده بـراي افـراد    5حداقل  1هاي مسکونیدر مجتمع -3-2-1
واحـد مسـکونی    20هاي مسکونی ساخته شده با اعتبارات کامل دولتی کـه کمتـر از    همچنین در مجتمع .شده باشد

 .دارند، حداقل یک واحد قابل دسترس براي افراد معلول باشد

بایـد داراي آسانسـور باشـد، آسانسـور و      ي مسکونی که بر طبق ضوابط شهرداري محل میها ساختماندر  -3-2-2
 .اي عمومی بنا باید قابل دسترس براي افراد معلول باشدفضاه

شوند، سطح همکـف   می ساخته -2-2-3 ي مسکونی که در ارتفاع کمتر از ارتفاع مندرج در بند ها ساختماندر  -3-2-3
 .باشد پذیر دسترس افراد معلولبراي باید  اتمشاع و

 مسکن قابل دسترس -3-3
 :  در واحد مسکونی قابل دسترس باید ضوابط زیر رعایت شده باشد

 .این ضوابط باشد -1-2 ورودي واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند  -3-3-1

   .این ضوابط باشد -4-1-2 راهرو واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند  -3-3-2

 این ضوابط باشد. -5-1-2 -2-5-1-2 پله واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند  راه -3-3-3

 این ضوابط باشد. -6-1-2 دار در واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند  سطح شیب -3-3-4

 این ضوابط باشد. -7-1-2 آسانسور در واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند  -3-3-5

 .این ضوابط باشد -10-1-2 باید مطابق شرایط بند  )بازشوهاي واحد مسکونی (در و پنجره -3-3-6

 .این ضوابط باشد -11-1-2 هاي دستگرد در واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند میله -3-3-7

 ایـن ضـوابط باشـد    -12-1-2 باید مطابق شرایط بنـد   )حداقل یک فضاي بهداشتی (حمام، توالت و دستشویی -3-3-8
 ).96 شماره شکل(

 این ضوابط باشد. -18-1-2 هاي الکتریکی و مکانیکی واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند  کنترل -3-3-9

                                                  
هاي مسکونی که داراي بیش از چهار واحد مسکونی در یک طبقه و یا بیش از هشـت واحـد در چنـد طبقـه      مجتمع مسکونی به ساختمان 1

 شود. د اطالق میباشن
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 پذیر یک واحد مسکونی سرویس بهداشتی و حمام دسترسنمونه : 96 شماره شکل

 پارکینگ -3-3-10

براي هر واحد مسکونی قابل دسترس باید حداقل یک واحد پارکینگ قابل استفاده براي افراد معلول با مشخصـات  
 :  ذیل در نظر گرفته شود

-1 با شرایط بند  مسکونی باید مطابقپیادة قابل دسترس از محوطه پارکینگ تا ورودي واحد مسیر  -3-3-10-1
 .باشد -1

 در این ضوابط باشند. -2-5-1 باید مطابق شرایط بند  پارکینگ دسترسیابعاد و شرایط  -3-3-10-2

 .شود د معلول سرپوشیدهبراي محافظت فر ورودي ساختماناالمکان حد فاصل بین پارکینگ و  حتی -3-3-10-3

 ها اتاق -3-3-11

 سانتیمتر باشد.   90پذیر باید  حداقل عرض مسیر تردد در فضاهاي داخلی واحد مسکونی دسترس -3-3-11-1

پـذیر   دسـترس فضاهاي زندگی، غذاخوري، خواب و ایوان در واحد مسکونی ورودي واحد مسکونی،  -3-3-11-2
 .باشد ده از وسایلچرخش، عبور و استفاسانتیمتر جهت  150داراي فضاي آزاد به قطر باید

سـانتیمتر   120×75ها باید فضاي آزاد کف بـه ابعـاد حـداقل    براي استفاده از تجهیزات ثابت در اتاق -3-3-11-3
 ).97 شماره شکل(فراهم شود.

سـانتیمتر در اتـاق خـواب و در اطـراف تختخـواب بـراي        90بینی فضاي آزاد به عرض حـداقل  پیش -3-3-11-4
 ).97 شماره شکل(ي است.انجام امورات ضرور

 سانتیمتر باشد.   120×75سانتیمتر و ابعاد فضاي آزاد جلوي آن  90حداقل عرض بازشوي کمد باید  -3-3-11-5

 سـانتیمتر از کـف قـرار گیرنـد     120و حـداکثر  40پذیر باید در ارتفاع حـداقل  هاي کمد دسترسقفسه -3-3-11-6
 ).98 شماره شکل(

-رخـت هاي سانتیمتر باشد. استفاده از میله 140آویز در کمد حداکثر ارتفاع قابل دسترس میله رخت -3-3-11-7

 ).98 شماره شکل( شود آویز با قابلیت تنظیم ارتفاع توصیه می
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 پذیراتاق خواب دسترس یک مسیر عبور در: ابعاد فضاي آزاد و 97 شماره شکل

 
 پذیر : ابعاد کمد دسترس98 شماره شکل

 آشپزخانه -3-3-12

اي طراحـی شـود کـه تمـام وسـایل       سانتیمتر باید به گونـه  120×75 حداقل به ابعادکف  فضاي آزاد -3-3-12-1
لی چرخـدار از روبـرو و یـا از پهلـو قابـل      براي شخص بـا صـند   ).(اجاق، یخچال، ظرفشویی و ... آشپزخانهضروري 

 ).99شکل شماره ( دسترس باشد

سانتیمتر جهت چرخش  150حداقل  ضروري آشپزخانه باید فضاي آزاد به قطر در مجاورت وسایل -3-3-12-2
 ).99شکل شماره ( اي، عبور و استفاده از وسایل باشددرجه 180
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 فضاي آزاد براي چرخش و عبور در آشپزخانه: 99شکل شماره 

 بـه عمـق  آزاد ي سانتیمتر، با فضا 85تا  75بین  سانتیمتر و ارتفاع 75 حداقل طولبا  سطح کار آزاد -3-3-12-3
شـکل شـماره   ( در نظر گرفته شـود  دبایدر زیر آن ارگیري پا براي قرسانتیمتر  70تا  65و ارتفاع  سانتیمتر 40 حداقل

100.( 

 سـانتیمتر  80هـاي پـایینی   و قفسـه  سـانتیمتر  120هاي فوقـانی   طبقه قفسه ترین حداکثر ارتفاع پایین -3-3-12-4
 ).100شکل شماره ( باشد

 
 چرخدار یصندل يریقرارگ جهت کار سطح يجلو زادآ يفضاابعاد دسترسی و : 100شکل شماره 

سـانتیمتر از کـف و بـه     70تا  65ظرفشویی باید فضاي آزاد براي قرارگیري پا به ارتفاع  زیر سینک -3-3-12-5
 ).101شکل شماره ( سانتیمتر در نظر گرفته شود 40عمق 

 سانتیمتر از کف و قابل برداشتن باشد.  85تا  70زیر ظرفشوها باید  هايارتفاع قفسه -3-3-12-6

نباید سطوح نوك تیز و ساینده وجود داشته باشد. لوله آب گرم و لوله تخلیـه آن، در   زیر ظرفشوها -3-3-12-7
 بینی شود. زیر ظرفشو باید با پوشش عایق پیش

 د با یک دست قابل دسترسی و استفاده باشد و به راحتی عمل کند.بای شیر ظرفشویی -3-3-12-8

هاي آشپزخانه قابل جابجایی و برداشتن باشند تا به آسانی بـا نیازهـاي فـرد    شود قفسه توصیه می -3-3-12-9
 معلول قابل تطبیق باشند.

 افراد داراي معلولیت باشند. براي باید قابل دسترسی و استفاده آسانها هاي کابینتدستگیره -3-3-12-10
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 چرخدار یصندل يریقرارگ جهت ظرفشویی ای کار سطح ریز اندازه و ابعاد: 101شکل شماره 

 انباري -3-3-13

هـاي انبـاري   اي طراحی شود که کلیۀ قسمت سانتیمتر باید به گونه 120×75فضاي آزاد کف به ابعاد  -3-3-13-1
 .ترس باشدبراي فرد با صندلی چرخدار از روبرو یا از پهلو قابل دس

 25سانتیمتر و از پهلو بـین   120تا  40ارتفاع دستیابی از روبرو به وسایل داخل انباري بین حداکثر  -3-3-13-2
 ).102شکل شماره ( سانتیمتر باشد 135تا 

 
 چرخدار یصندل يبرا پهلو از و مقابل از بارهاي انبه قفسه یابیدست ارتفاع: 102شکل شماره 
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 فهرست تصاویر

 5 ............................................................................................................... چرخدار یصندل استاندارد ابعاد: 1 شماره شکل
 5 ......................................................................... جلو به حرکت در معلول مرد يها یدسترس و ها اندازه: 2 شماره شکل
 5 .......................................................................... باال به حرکت در معلول مرد يها یدسترس و ها اندازه: 3 شماره شکل
 6 .......................................................................... جلو به حرکت در معلول زن يها یدسترس و ها اندازه: 4 شماره شکل
 6 ........................................................................... باال به حرکت در معلول زن يها یدسترس و ها اندازه: 5 شماره شکل
 6 ...................................................................چرخدار یصندل يا درجه 90 گردش يبرا ازیموردن سطح: 6 شماره شکل
 6 ................................................................ چرخدار یصندل يا درجه 180 گردش يبرا ازیموردن سطح: 7 شماره شکل
 7 ................................................................ چرخدار یصندل يا درجه 360 گردش يبرا ازیموردن سطح: 8 شماره شکل
 7 .....................................................درجه 90 هیزاو از چرخدار یصندل چرخش يبرا ازین مورد سطح: 9 شماره شکل
 7 ............................................... همراه بدون چرخدار یصندل میمستق حرکت يبرا ازین مورد يفضا: 10 شماره شکل
 7 ..................................................... همراه با چرخدار یصندل میمستق حرکت يبرا ازین مورد يفضا: 11 شماره شکل
 7 ............................. گریکدی کنار از همراه بدون چرخدار یصندل دو حرکت يبرا ازین مورد يفضا: 12 شماره شکل
 8 ................................... گریکدی کنار از همراه با چرخدار یصندل دو حرکت يبرا ازین مورد يفضا: 13 شماره شکل
 8 .......................................................یحرکت کمک لیوسا ریسا با افراد عبور يبرا ازین مورد يفضا: 14 شماره شکل
 8 ........................................................................................ یینایب تیمحدود با افراد زدن عصا محدوده: 15 شماره شکل
 9 ...................................................................................................................... رو ادهیپ دیمف عرض حداقل: 16 شماره شکل
 9 ......................................................................................................... پرتردد رو ادهیپ دیمف عرض حداقل: 17 شماره شکل
 10 .................................................................... متریسانت 90 عرض با رو ادهیپ در گردش يفضا ابعاد: 18 شماره شکل

 11 .........................................................................................................................رو ادهیپ سطح در شبکه: 19 شماره شکل

 12 ........................................................................................ یلمس ينشانگرها با ریمس يکفساز نمونه: 20 شماره شکل

 13 ............................................................................. یمنحن ارداریش کفپوش ابعاد و فواصل دمان،یچ: 21 شماره شکل

 13 ........................................................................ تخت-سر ارداریش کفپوش ابعاد و فواصل دمان،یچ: 22 شماره شکل

 14 ............................................................................................ ياسکه کفپوش ابعاد و فواصل دمان،یچ: 24 شماره شکل

 14 .............................................................................................................. رو ادهیپ یعرض بیش حداکثر: 25 شماره شکل

 15 ............................................................................................................... يورود يها پست نیب فاصله: 26 شماره شکل

 15 ............................................................................ رو ادهیپ ریمس در يشهر زاتیتجه استقرار نحوه: 27 شماره شکل

 16 ................................................... متریسانت70 ارتفاع تا وارید يرو شده نصب يایاش یآمدگ شیپ: 28 شماره شکل
 16 ...................................... متریسانت200تا 70 ارتفاع در وارید يرو شده نصب يایاش یآمدگ شیپ: 29 شماره شکل
 16 ............................................................................ ستون ای هیپا يرو شده نصب يایاش یآمدگ شیپ: 30 شماره شکل

 17 ........................................................................................... سقف از زانیآو يایاش نییپا آزاد ارتفاع: 31 شماره شکل

 18 .............................................................................................................................................. جدول رمپ: 32 شماره شکل

 18 .................................................................................................................................... يمواز رمپجدول: 33 شماره شکل

 19 ................................................................................................................................... يقطر جدول رمپ: 34 شماره شکل

 19 .......................................................................................... ادهیپ عابر یخطکش امتداد در جدول رمپ: 35 شماره شکل
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 21 ................................................................................................................... ادهیپ عابر همسطح گذرگاه: 36 شماره شکل

 23 ......................................................................................................... مسافر کردن ادهیپ و ارسو محل: 37 شماره شکل

 23 .................................................................................. معلوالن مخصوص نگیپارک یالمللنیب عالمت: 38 شماره شکل

 24 ....................................................... معلول افراد ژهیو توقف محل به یدسترس ریمس و فضا ابعاد: 39 شماره شکل

 25 ................................................................................................................ دهیسرپوش اتوبوس ستگاهیا: 40 شماره شکل

 25 .................................................................................................... اتوبوس ستگاهیا در مکتین اتیجزئ: 41 شماره شکل

 27 .................................................................................................... مترو يسکو لبه هشداردهنده عالئم: 42 شماره شکل

 29 ............................................................................. ادهیپ ریمس کی در نشستن يفضا دو نیب فاصله: 44 شماره شکل

 30 ...................................................................... مکتین کنار در چرخدار یصندل استقرار يفضا ابعاد: 45 شماره شکل

 30 ............................................................................................................................................. مکتین ابعاد: 46 شماره شکل

 31 ..................................................................................................................... ریپذ دسترس یعموم تلفن: 47 شماره شکل

 32 .......................................................................................................... ریپذ دسترس ودپردازخ دستگاه: 48 شماره شکل

 33 .................................................................................................... ارتفاع دو در ریپذ دسترس يآبخور: 49 شماره شکل

 33 ..........................................................................................ریپذ دسترس پست صندوق شکاف ارتفاع: 50 شماره شکل

 34 ....................................... چرخدار یصندل یدسترس يبرا یعموم یبهداشت سیسرو ابعاد نمونه: 51 شماره شکل

 35 ................................................................................................................ يورود به یدسترس و ابعاد: 52 شماره شکل

 38 .............................................................................................................................. راهرو عرض حداقل: 53 شماره شکل

 38 .........................................................................يادرجه 90 و 180 چرخش امکان يبرا فضا نیتأم: 54 شماره شکل

 39 ..................................................................................................................... هاپله پاخور ارتفاع و کف: 55 شماره شکل

 39 ........................................................................................................................................ پله در اپاگرده: 56 شماره شکل

 40 ............................................................................................................................. هاپله پاخور و دماغه: 57 شماره شکل

 40 ................................................................................................................. پاگرد در یحس عالئم نصب: 58 شماره شکل

 42 ................................................................................................................................. پاگرد و رمپ ابعاد: 59 شماره شکل

 42 ................................................................................................................................. مناسب رمپ بیش: 60 شماره شکل

 43 ................................................................................................................... آسانسور اتاق یداخل ابعاد: 61 شماره شکل

 44 ............................................................................................................... آسانسور در يریقرارگ محل: 62 شماره شکل

 44 .............................................................. آسانسور اتاق یکنترل يها دکمه و یکمک رهیدستگ ارتفاع: 63 شماره شکل

 45 ............................................................. آسانسور يبصر يهاگنالیس ابعاد و احضار دکمه ارتفاع: 64 شماره شکل

 46 ..................................................................... متریسانت 120 از کمتر ارتفاع یط يبرا يعمود باالبر: 65 شماره شکل

 46 ............................................................... متریسانت 250تا 120 ارتفاع یط يبرا يعمود باالبر ابعاد: 66 شماره شکل

 47 ............................................................................................................................................ یجانب باالبر: 67 شماره شکل

 48 ............................................................................. چرخدار یصندل عبور يبرا در انواع دیمف عرض: 68 شماره شکل

 48 ............................................................................................ گردان در کنار ییلوال در لنگه کی وجود: 69 شماره شکل

 49 ................................................................................... درب کنار در عالئم و پاخور ره،یدستگ ارتفاع: 70 شماره شکل

 49 .......................................................................................................... یمتوال در دو نیب فاصله حداقل: 71 شماره لشک
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 50 ................................................................................. خودکار درب يا شهیش يبازشو يگذار عالمت: 72 شماره شکل

 50 ................................................................................................... درب يرو یکمک دستگرد لهیم ابعاد: 73 ارهشم شکل

 51 ......................................................................................................... دستگرد لهیم يعمود مقطع ابعاد: 74 شماره شکل

 51 ............................................................................................... پله نییپا ای باال در دستگرد لهیم امتداد: 75 شماره شکل

 51 ........................................................................................ رمپ يانتها و ابتدا در دستگرد لهیم امتداد: 76 شماره شکل

 52 ................................................................................................................... کف از دستگرد لهیم ارتفاع: 77 شماره شکل

 52 ........................................................................................................... کف از دستگرد لهیم هیپا ارتفاع: 78 شماره شکل

 53 ................................................................................................ یبهداشت سیسرو يفضا ابعاد حداقل: 79 شماره شکل

 53 ................................ آن مجاور و پشت دبوار بر دستگرد لهیم و یفرنگ یبهداشت سیسرو ابعاد: 80 شماره شکل

 54 ...................................................................... آن يجلو آزاد يفضا ابعاد و کف از ییروشو ارتفاع: 81 شماره شکل

 55 .............................................................................................. آن يجلو آزاد يفضا و وان دیمف ابعاد: 82 شماره شکل
 55 ............................................................................................... آن به انتقال يفضا و دوش دیمف ابعاد: 83 شماره شکل

 56 ................................................................................................... کودك و مادر اتاق زاتیتجه و ابعاد: 84 شماره شکل

 56 .................................................. یعموم يهاساختمان در آن يجلو آزاد يفضا و يآبخور ابعاد: 85 شماره شکل

 60 ............................................................. یتجمع يهامکان در چرخدار یصندل استقرار محل عیتوز: 86 شماره شکل

 60 ......................................................................................تجمع محل در چرخدار یصندل يفضا ابعاد: 87 شماره شکل

 61 ............................................................................................... انیتماشاچ سر يباال از دید خط حفظ: 88 هشمار شکل

 62 ......................................................................................... رستوران در شخانیپ و عبور ریمس ابعاد: 89 شماره شکل

 63 .................................................................................................. يبستر نفره کی اتاق در آزاد يفضا: 90 شماره شکل

 63 ....................................................................................... يبستر نفره چند ای دو اتاق در آزاد يفضا: 91 شماره شکل

 64 .................................................................................. فروشگاه شخانیپ يجلو توقف و عبور ریمس: 92 شماره شکل

 65 ............................................................................. کتابخانه يها فیرد نیب ریمس آزاد عرض حداقل: 93 شماره شکل

 65 .......................................................... مقابل و پهلو از هاقفسه به یابیدست يبرا مناسب يها اندازه: 94 شماره شکل

 66 ............................................................................. یورزش اماکن در چرخدار یصندل استقرار محل: 95 شماره شکل

 77 ................................................ یمسکون واحد کی ریپذ دسترس حمام و یبهداشت سیسرو نمونه: 96 شماره شکل

 78 ................................................... ریپذدسترس خواب اتاق کی در عبور ریمس و آزاد يفضا ابعاد: 97 شماره شکل

 78 .......................................................................................................................... ریپذ دسترس کمد ابعاد: 98 شماره شکل

 79 ............................................................................... آشپزخانه در عبور و چرخش يبرا آزاد يفضا: 99 شماره شکل

 79 ..................... چرخدار یصندل يریقرارگ جهت کار سطح يجلو آزاد يفضا و یدسترس ابعاد: 100 شماره شکل

 80 ............................. چرخدار یصندل يریقرارگ جهت ییظرفشو ای کار سطح ریز اندازه و ابعاد: 101 شماره شکل

 80 ..............................چرخدار یصندل يبرا پهلو از و مقابل از انبار يهاقفسه به یابیدست ارتفاع: 102 شماره شکل

 
 



 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي/ 84                 

 

 
 
 

 فهرست جداول

 
 24 ................ یعموم يها نگیپارک در معلول افراد يبرا دسترس قابل پارك يفضاها تعداد حداقل: 1 شماره جدول

 41 .............................................................................................. آن طول به توجه اب رمپ بیش راتییتغ: 2 شماره جدول

 60 ............................................. تجمع يهامکان در چرخدار یصندل يبرا ازین مورد يهامحل تعداد: 3 شماره جدول
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