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ـ نقشه١ـ١
هاي کلی باید شامل:طرح جامع شهري ـ کروکی ومحل بنا باشد.نقشه

ـ نقشه٢ـ١
گذاري ومقیاس باشد.سازي همراه اندازههاي معماري شامل پالنهاي طبقات،همکف،پارکینگ،زیرزمینها ومحوطهـ نقشه1ـ2ـ1
رقوم ارتفاعی مربوطه وپالن مبلمان به تفکیکهاي کامل مقاطع ونماها همراه باـ نقشه2ـ2ـ1
٣ـ١
برسد.وارشاد اسالمیفرهنگوزارتوزیارتیریزي وامور فنی معاونت سیاحتیهاي آن باید به تأیید کارشناس فنی دفتر برنامهـ محل ملک ونقشه1ـ3ـ1
ء مهندسین معمار،محاسب وتأسیسات عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیده باشد.هاي معماري ـ محاسباتی وتأسیساتی باید به امضاـ نقشه2ـ3ـ1
المقدور در مکانی آرام ـ محل مورد تقاضا میبایست در نواحی خدماتی ـ اداري ـ تجاري ومسکونی طرح تفصیلی شهرها بوده به نحوي که حتی3ـ3ـ1

وسایر مراکز مشابه قرار گرفته باشد.دور از آلودگی صوتی وتأسیساتی نظیر مراکز آموزشی،درمانی
٤ـ١

متر81012حداقل عرض راه دسترسی محل مورد تقاضا1ـ4ـ1
نقـاط پرتـراکم   حداقل عرض راه دسترسی بـراي 2ـ4ـ1

متر-68ونزدیک خیابانهاي اصلی
غییر میباشد.حداقل عرض راه دسترسی مطابق ضوابط شهرسازي هرمحل قابل تتبصره:

١ـ٢
حداقل مساحت زمین مورد نیاز١ـ١ـ٢

ــره: ــراکم و ســاختمانهاي  تبص ــراي نقــاط پرت ب
ــد    ــه بن ــرط آنک ــه ش ــدیلی ب ــ2تب ــ1ـ ــت 2ـ رعای

ــین100و ــاي    %زم ــاحت زمینه ــد مس ــا باش زیربن
ستاره با نظر کارشناس فنی معاونت سیاحتی 2و1

.% قابل تقلیل میباشد50وزیارتی تا

مترمربع4008001500

مترمربع75020004000حداقل مساحت کل زیربنا ٢ـ١ـ٢
%60%80%100حداکثر سطح اشغال زمین ٣ـ١ـ٢

٢ـ٢
مترمربع364554خوابه 1حداقل مساحت آپارتمانهاي١ـ٢ـ٢
مترمربع536377خوابه2حداقل مساحت آپارتمانهاي٢ـ٢ـ٢
خوابه3حداقل مساحت آپارتمانهاي٣ـ٢ـ٢

بــراي ســاختمانهاي تبــدیلی مســاحت :1تبصــره
%قابل تقلیل میباشد.20آپارتمانها تا 

بـراي هتـل آپارتمانهـاي یـک سـتاره،      :2تبصره
ــراي دوســتاره،   ــه وب آپارتمانهــاي دو وســه خواب

ربعمترم8193106

ــنهاد  ــا پیشـ کارشـــناس بـ
دفتـر کـل وتأیید مـدیر فنی

وامور فنی  ریزيبرنامه
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آپارتمانهاي سه خوابه الزامی نمیباشد.
دستگاه152030حداقل تعداد آپارتمانها ٤ـ٢ـ٢
کـل  خوابه نسـبت بـه  1آپارتمانهاي حداقل تعداد٥ـ٢ـ٢

%80آپارتمانها 
کـل  خوابه نسـبت بـه  2آپارتمانهاي حداقل تعداد٦ـ٢ـ٢

%50آپارتمانها 
کـل  خوابه نسبت بـه 3حداقل تعداد آپارتمانهاي ٧ـ٢ـ٢

%20آپارتمانها 
حداقل تعداد واحـد بـراي سـاختمانهاي تبـدیلی     ٨ـ٢ـ٢

دستگاه2612ـ1ـ2رعایت بند مشروط به
مساحت٣ـ٢

فني  
متر:3حداقل مساحت اطاق خواب باعرض ١ـ٣ـ٢

خوابه1مان آپارت
خوابه2آپارتمان 
خوابه3آپارتمان 

ــاي    ــیمن،پذیرائی وفضـ ــاحت نشـ ــداقل مسـ حـ
ارتباطی:

خوابه1آپارتمان 
خوابه2آپارتمان 
خوابه3آپارتمان 

10
12و10

12و12و10

14
16
25

12
14و12

14و14و12

16
18
27

14
14و14

14و14و14
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23
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مترمربع
مترمربع
مترمربع

ربع مترم
مترمربع
مترمربع

حداقل مساحت آشپزخانه:٣ـ٣ـ٢
خوابه1آپارتمان 
خوابه2آپارتمان 
خوابه3آپارتمان 

5
7

10

7
9

12

10
12
14

حداقل مساحت سرویسهاي بهداشتی:٤ـ٣ـ٢
خوابه1آپارتمان 
خوابه2آپارتمان 
خوابه3آپارتمان 

الـی  1ــ 3ــ 2اعـداد منـدرج در بنـدهاي   :1تبصره
ریـزي  نظـر کارشـناس فنـی دفتربرنامـه    بـا 4ــ 3ـ2

%قابل تقلیل میباشد.20وامورفنی تا
ــره ــا درجــه  2در آپارتمانهــاي :2تبص ــه ب خواب

ســتاره داشــتن سرویســهاي بهداشــتی مجــزا  ســه

5
5

7.5
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6
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الزامی است.
خوابه یک،دووسه ستاره 3درآپارتمان :3تبصره

داشتن سرویسهاي بهداشتی مجزا الزامی است.
هتل آپارتمان باید داراي نـورطبیعی وپنجـره بـه    ٥ـ٣ـ٢

فضاي باز باشد.
از نـور  حداقل مساحت نورگیر بـراي اطاقهائیکـه  ٦ـ٣ـ٢

حیاط خلوت استفاده میکنند.
حـداقل مسـاحت نـورگیر بـا توجـه بـه       تبصره:

ــر میباشــد  ــل تغیی و ضــوابط شــهرداري محــل قاب
مترکمتر نباشد.2عرض آن از

مترمربع6912

هـم اشـراف   ها در حیاط خلـوت نبایـد بـه   پنجره٧ـ٣ـ٢
داشته باشند.

ارتفاع تمام شده آپارتمانها از کف تا زیر سقف ٨ـ٣ـ٢
متر باشد.2.70حداقل باید 

بینــی بــالکن جداســازي آن بــا در صــورت پــیش٩ـ٣ـ٢
پناه نبایـد  بالکن مجاور الزامی است وارتفاع جان

متر کمتر باشد.1.20از

١ـ٣
حداقل عرض راهرو١ـ١ـ٣

منـدرج در  در ساختمانهاي تبدیلی اعـداد تبصره:
ریـزي و  برنامهنظر کارشناس فنی دفتربند فوق با

%قابل تقلیل میباشد.15امور فنی تا 

متر1.301.602

متر1.101.301.50پله حداقل عرض راه٢ـ١ـ٣
طبقه به باال آسانسـور حمـل   4براي ساختمانهاي ٣ـ١ـ٣

122با:برابراستحداقلمسافر الزامی است وتعدادآن
رت لـزوم  بـر در صـو  حداقل تعداد آسانسور غذا٤ـ١ـ٣

11برابر است با:
طبقه بیشـتر باشـد   4در صورتیکه تعداد طبقات از٥ـ١ـ٣

متربـا  0.90بینی پله فـرار بـا عـرض حـداقل     پیش
محافظ واجراء تاطبقه همکف الزامی است.

٢ـ٣
مترمربع3070100حداقل مساحت البی ١ـ٢ـ٣
حداقل ارتفاع تمام شده البی ٢ـ٢ـ٣

براي ساختمانهاي تبـدیلی ارتفـاع تعیـین    تبصره:
متر3.53.54.5
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%قابل تقلیل میباشد.20شده تا 
طالعـات حسـابداري   احداقل مسـاحت پـذیرش   ٣ـ٢ـ٣

مترمربع102035وتلفنخانه برابر است با:
مترمربع91216حداقل مساحت دفتر مدیریت ٤ـ٢ـ٣
ــراي  ٥ـ٢ـ٣ ــدیریت ب ــاحت البی،پذیرش،م ــداقل مس ح

مترمربع3570ساختمانهاي تبدیلی 
ــی دو    ٦ـ٢ـ٣ ــزا درالب ــتی مج ــرویس بهداش ــداقل س ح

هرســـرویس مجـــزا بایـــد دستگاه زنانه ودو دستگاه مردانه میباشد
شـــامل توالـــت ایرانـــی   

وفرنگی باشد
از نمیباشداحداث آپارتمان در طبقه همکف مج٧ـ٢ـ٣
بینی حداقل یکدستگاه کابین تلفن عمـومی  پیش٨ـ٢ـ٣

در محل مناسب درالبی
بینی نمازخانه زنانه ومردانه پیش٩ـ٢ـ٣

٣ـ٣
مترمربع70150حداقل مساحت رستوران ١ـ٣ـ٣
ل نسـبت  رعایت اعداد مندرج در ستونهاي مقابـ ٢ـ٣ـ٣

ــاهاي     ــاد فض ــراي ایج ــتوران ب ــاحت رس ــه مس ب
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماتی 
ــردخانه،انبار  رستوران(آشپزخانه،چایخانه،ســــــ

موادغذائی)الزامی است.
80%100%

٤ـ٣
بمنظور تأمین مـواد اولیـه پخـت وپـز ونیازهـاي      ١ـ٤ـ٣

ــاحت    ــداقل مس ــا ح ــگاه ب ــروري،ایجاد فروش ض
ودر طبقــه همکــف منــدرج در ســتونهاي مقابــل

مترمربع1525استالزامی
هاي تجاري(صـنایع دسـتی ـپوشاك    ایجاد مغازه٢ـ٤ـ٣

وموارد مشابه)در طبقه همکف مجاز میباشد
بینی سالن اجتماعات در طبقه همکفپیش٣ـ٤ـ٣
هابچهفضاي ورزشی ـ سونا ـ استخرومحل بازي٤ـ٤ـ٣

٥ـ٣

75مترمربع نـیم واحـد واز   75تأمین پارکینگ تا ١ـ٥ـ٣
مترمربع به باال یک واحد الزامی است وبهر حال 
ــتونهاي    ــدرج درس ــداد من ــداد آن از اع ــد تع با تشـخیص کارشـناس تـا    نبای
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میباشد% قابل تقلیل20مترمربع1530مقابل کمتر باشد

20تعداد پارکینگ در فضاي باز.٢ـ٥ـ٣
بینی انبار جهت نگهداري لوازم واثاثیه.پیش٣ـ٥ـ٣
بینی انبار البسه.پیش٤ـ٥ـ٣
داري.بینی انبار خانهپیش٥ـ٥ـ٣
اطاق استراحت کارکنـان بـا رخـتکن وسـرویس     ٦ـ٥ـ٣

بهداشتی کامل.
بینی رخشتویخانه و اطوکشی.پیش٧ـ٥ـ٣
سیســتم گرمــایش متناســب بــا شــرایط اقلیمــی و ٨ـ٥ـ٣

شوفاژشوفاژوهوائی منطقه آب
تهویه مطبوع
زمستانی

سیســتم ســرمایش متناســب بــا شــرایط اقلیمــی و ٩ـ٥ـ٣
وهوائی منطقه آب

در صورت استفاده از دسـتگاههاي پکـیج   تذکر:
گــرم مصــرفی، یــد آبجهــت گرمــایش ویــا تول

دستگاه مذکور باید در محلی مناسب وخارج از 
آپارتمان تعبیه گردد.

تهویه مطبوعکولرکولر
تابستانی 

هاي گرمـایش  نوع سیستم
و ســـــرمایش متناســـــب 
ــی و   ــرایط اقلیمــــ باشــــ

و نظــر وهــوائی منطقــهآب
کارشـــناس فنـــی دفتـــر   

ــی برنامــه ــزي وامــور فن ری
باشد.قابل تغییر می

حل موتورخانه حرارت مرکزي وتهویه مطبـوع  م١٠ـ٥ـ٣
باید دور از راههاي تردد مسـافران بـوده وداراي   

پنجره به فضاي باز باشد.
جایگاه نگهـداري مـواد سـوختی بایـد در محـل      ١١ـ٥ـ٣

مناسب وخارج از ساختمان قرار داشته باشد
بـراي کلیـه   بینی سیستم اعالم واطفاء حریقپیش١٢ـ٥ـ٣

آپارتمانها الزامی است.


