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  فضافرمهاي شناسنامه فني تعريف اقالم اطالعاتي راهنماي تكميل فرم ها و 
  توضيح چند نكته كلي 

  تعريف چهار مفهوم اصلي سيستم 

ملكي با حدود اربعه مشخص كه ممكن است در اختيار آموزش وپرورش باشد يانباشد ، داراي سند مالكيت : زمين -1
   ويا نباشد باشد يا نباشد وهمچنين داراي اعياني باشد

به تعداد يك يا چند ساختمان كه براي منظوري خاص طراحي وساخته شده اند ممكن است ديواري داشته يا : فضا -2
 قرار گرفته باشند  مشخصثبتي هاي  پالك زمين بايا چندمشخص پالك ثبتي زمين با نداشته باشند و ممكن است در يك 

ري واحدي است لكن در عمل ممكن است از يك فضا استفاده هاي ي تيپ وكاربارافضا از حيث طراحي معموالً د
  متنوعي صورت گيرد 

  .معموالً ساختمانهاي آن نيز موقت بوده وتعريف فوق بر آن مترتب نيستدر مواردي كه فضا سيار است : تبصره 

خته مي شود  به بنايي گفته مي شود كه در يك فضا وزميني مشخص وبراي منظوري خاص طراحي وسا:ساختمان -3
  بنابراين در صورتيكه ساختماني در دو زمان متفاوت ، سازه مشخصي مي باشدهمچنين و مشخص وداراي سال ساخت 

رهنگام تفكيك باشند به عبارت ديگ  دو سازه متفاوت باشد در صورتيكه اين دوقسمت قابل يا داراي وساخته شده 
د و دو فرم ساختمان براي آن تكميل مي ونشتلقي مي ه دوساختمان  در اين شناسنامباشندتفكيك تخريب وبازسازي قابل 

  شود 

 در سيستم بكفا براي اينكه بتوان فعاليتهاي مختلف را از هم تفكيك نمود ويا ثبت  اطالعات را :واحد سازماني -4
مدرسه ابتدايي ، بدرستي انجام داد براي فعاليتهاي مختلف واحد هاي سازماني خاصي در سيستم ايجاد مي شود مانند 

كه به هر كدام از .........راهنمايي ، متوسطه ، دارالقرآن ، كانون فرهنگي ، خانه معلم ، درمانگاه ، اداره آموزش وپرورش و
  اينها يك واحد سازماني مي گويند وبا مولفه هايي از هم تفكيك ودسته بندي مي شوند 

  وجود داشته باشد براساس تعاريف فوق حالت هاي زير ممكن است عمالً 

  چند زمين قرار گرفته باشد  در يك زمين چند فضا ساخته شده باشد ويا يك فضا درممكن است 

  يك فضا ممكن است يك يا چند ساختمان داشته باشد اما چند فضا ويك ساختمان متصور نمي باشد 

ود داشته باشد همچنين ممكن است واحد سازماني وجممكن است يك يا چند ) داراي يك يا چند ساختمان (در يك فضا 
يك واحد سازماني در چند فضا نيز وجود داشته باشد مثالً دانش آموزان يك مدرسه شبانه روزي  در يك فضا درس مي 

  خوانند و در فضاي ديگري كه داراي كد فضاي خاص خود مي باشد بيتوته نمايند 
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  نحوه تخصيص كد فضا- 
ك كد داشته باشد در صورتي كه به اشتباه براي يك فضا مجدداً كد گرفته شده  ، مي      بايد بررسي شود هر فضا  فقط ي

). از طريق پيام رسان ( بايست كد فضايي كه شماره آن  بزرگتراست  براي حذف به ادمين سيستم در  سازمان ارسال شود 
اراي  چندين كد هستند و همچنين پس در گام اول اجراي طرح ، پااليش كدها براي شناسايي فضاهايي كه به اشتباه د

شناسايي فضاهايي كه تا كنون كدي براي آنها گرفته نشده است مورد نظر است ، اين كار از طريق چك كردن آدرس و 
  .كد پستي انجام مي شود 

. وددر صورتي كه اطمينان حاصل شد كه براي مكاني كد زمين و فضا گرفته نشده است بايد اقدام به ايجاد كد جديد نم
  :كد فضاهايي كه تا كنون براي فضاها اخذ شده اند در دو دسته كلي به شرح زير مي باشند 
  يك سري فضاها در شناسنامه قبلي پر شده بودند كه علي القاعده داراي كد فضا مي باشند 

  .يك دسته در سيستم كددهي فقط كد گرفته اند و اطالعاتي براي آن ها پر نشده است
ي فضايي هنوز كدي از سيستم اخذ نگرديده باشد مسئولين گروه اجرايي موظفند با وارد كردن مشخصات     چنانچه برا

، آدرس ، استان آموزشي و منطقه آموزشي و كدپستي ، ازطريق ) شهر(يا ) دهستان ، روستا(استان ، شهرستان ، بخش ، "
 كه اگربراي يك كد پستي قبالً كد گرفته شده باشد سيستم به گونه اي طراحي شده است.  ادمين سيستم ،كد دريافت كنند

  .با وارد كردن دوباره آن پيغام خطا داده و كد فضاي اخذ شده قبلي را در اختيار كاربر قرار مي دهد
و فضا به صورت عام مورد نظر بوده ) داراي اعياني و يا فاقد اعياني(در اين سامانه جمع آوري اطالعات زمين  

ين فرمها براي كليه فضاها و امالكي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در حيطه فعاليت وزارت آموزش و بنابراين تكميل ا
پرورش قرار گرفته و يا مي گيرند اعم از دولتي و غيرانتفاعي الزم و ضروري است البته در مرحله اول فضاهايي كه 

رس غير انتفاعي در آنها قراردارند در اولويت بعدي قرار مدارس دولتي درآنها قراردارند در اولويت اول وفضاهايي كه مدا
 مي گيرند 

يكي از نكات مهم كه اساسي ترين عامل تغيير سيستم نيز بوده ، موضوع كد فضا و مبدا  تخصيص آن مي باشد ، از  
ايست در هر آنجا كه اين كد به عنوان يك عنصر كليدي ، حلقه اتصال سيستم هاي مختلف مي باشد، علي القاعده مي ب

سيستمي كه ايجاد مي شود در سيستم هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد در سيستم قبلي حلقه اتصال سيستم شناسنامه 
واين سيستم كد واحد سازماني بوده كه اين كد در سيستم بكفا توليد مي شد با عنايت به اينكه اين كد به ساختمان ومكان 

ي كه هر ساله در جابجايي واحد هاي آموزشي آموزش وپرورش صورت مي گيرد نمي وابسته نيست  ومتناسب با تغييرات
اين  23/3/1386 مورخ 1/102 -3524 شماره تواند حلقه اتصال مناسبي باشد فلذا با هماهنگي بعمل آمده طي درخواست

 سيستم بكفا فيلد  مقرر گرديد در23/3/1386 مورخ 1/102 -3525 وقت به شماره سازمان ودستور مقام عالي وزارت
جديدي تحت عنوان كد فضا ايجاد گردد وهمه مناطق آموزش وپرورش موظف به اخذ كد فضا از سيستم شناسنامه فني 

 .فضا واعمال آن در سيستم بكفا شده اند 
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توسط سازمان صورت مي گيرد، لكن با توجه  ) Convert(   عمل انتقال اطالعات از سيستم قديم به سيستم جديد 
ينكه قسمتي از اطالعات قبل قابليت تطبيق ، تبديل و انتقال نداشته و قسمتي نيز ممكن است از درجه صحت پائيني به ا

است وبا عنايت به برنامه زمانبندي كه در ادامه خواهد آمد برخوردار باشد، فلذا بازنگري كليه فرم هاي شناسنامه مورد نظر
 .بروز آوري اطالعات صورت مي پذيرد

 كد هاي فضا قبالً پالك هايي براي هر فضا تهيه ودر اختيار مدارس قرار گرفته است ، اين پالك ها مختص  براساس 
پالك ( ديگري منتقل شوند نبايد كد فضا مكان  به از مكاني ) دهاي سازماني واح(فضا مي باشند ودر صورتيكه مدارس 

  .يا آب در فضاي قبلي باقي مي ماند جابجا شود واين پالك مانند كد پستي ، شماره كنتور برق و) 

  

قرار گرفته مفهوم آن اين است ) (عالمت مربع ,هنگام تكميل اطالعات فرم ها توجه شود در مواردي كه قبل از هر آيتم  
قرار دارد صرفاً )  O(كه مي توان براي يك سوال چند مورد را انتخاب نمود لكن در مواردي كه قبل از آيتم عالمت دايره

اب يك گزينه ميسر مي باشد البته هنگام ورود اطالعات در سيستم اين مورد كنترل مي شود لكن هنگام تكميل فرم انتخ
 .هاي كاغذي توجه به اين نكته حائز اهميت است 

 خير مي باشد الزم است حداقل اطالعاتي از خير برابر فرم مخصوص آن جمع اهداء كننده زمين يا فضا در مواردي كه  
تهاي مردمي اداره كل نوسازي مدارس استان در سامانه خيرين ثبت گردد تا امكان لينك خير كوسط مسئول مشارآوري وت

 فضاهاي روستايي توسط مردم به ايت به اينكه عمده زمين هاي به فضا ويا زمين  به صورت سيستمي ميسر شود ، با عن
گذاري در صورت وجود به نحو مقتضي احراز گردد، آموزش وپرورش اهداء شده است الزم است مستندات مربوط به وا

ودر مواردي كه مستندات كافي موجود نيست ، الزم است با حضور معتمدين محل مثالً اعضاي شوراي اسالمي صورت 
 . جلسه اي تنظيم وبه تاييد آنان برسد 

شود و فرض بر اين است كه هر  سهولت كار ، براي فضاهاي ثابت ، كد زمين و فضا با هم گرفته مي  در اين فاز جهت 
مثل مدارس چادري ، عشايري كه در محل خاص براي ( چنانچه فضا از نوع سيار. فضا به يك كد زمين متعلق است 

در صورتي كه فضا ثابت بود ولي كد .باشد، كد فضا به صورت انفرادي گرفته مي شود) آموزش و پرورش مستقر نيست
  .ن كد از سيستم اخذ شودزمين گرفته نشده بود مي بايست اي

  :موارد استثناء يك زمين چند فضا و برعكس
در شرايطي كه زمين بزرگي وجود داشته باشد كه يك پالك ثبتي است  ولي چندين فضاي مستقل از هم با كد پستي 

مابقي براي بار اول يك  كد زمين و فضا   براي آن گرفته مي شود و براي . هاي متفاوت در آن وجود داشته باشد
ته شده در مرحله فضاهاي داخل آن زمين كد فضاي تنها انتخاب مي شود و در قسمت لينك زمين همان كد زمين گرف

فرم زمين براي آنها به صورت مجزا تكميل ) 1- 4(و براي اين فضاها فقط قسمت موقعيت زمين قبل وارد مي شود 
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 همچنين تاكيد  نيسته بين همه فضاها مشترك است  كگردد و نيازي به پر كردن مشخصات كلي و حقوقي فرم زمين
  .درج شود "كد فضاهاي داير در اين زمين"كد و مساحت تمام فضاهاي اين زمين در بخش مي شود 

 فضا در زميني واقع است كه داراي چندين سند است مثالً آموزش حالت عكس اين مورد به اين صورت است كه يك 
 به خريد چند پالك ثبتي مستقل كه درجوار هم قرارگرفته اند مي نمايد و اقدامي وپرورش براي احداث يك فضا اقدام

براي دريافت پالك ثبتي جديد نمي كند بلكه همان سندها به صورت مجزا به آموزش وپرورش منتقل مي شوند 
ونهايتاً گرفته مي شود بنابراي در اينجا يك كد فضا وزمين با هم گرفته مي شود وبراي ساير زمينها كد زمين به تنهايي 

 كد آنها در محل مخصوص در فرم فضا درج مي شود 

در برخي مواردي فضا هايي وجود دارد كه هم اكنون هيچ واحد سازماني فعالي در آنها وجود ندارد ، براي اينگونه  
 .تخراج باشدفضا ها نيز مي بايست كليه فرم ها تكميل گرديده تا آمار فضاهاي بالاستفاده از سيستم قابل اس

به پيشنهاد يكي از استانهايي كه وارد مرحله اجرا شده است ، در سيستم آرشيو نقشه فرمي تحت عنوان شناسنامه نقشه  
Ĥرشيو قرار گرفته باشد با چاپ اين فرم اطالعات سيستمتعبيه شده است كه در صورتيكه اطالعات نقشه هاي استان در

 توصيه مي شود نقشه هاي  ، نمايدمي  مي دهد كه تكميل اطالعات را تسهيل ارزشمندي در اختيار گروه اجرايي قرار
تيپ بررسي ودر سيستم آرشيو نقشه وارد شوند وبعد از چاپ بخش ، بخش  پايين فرم با استفاده از اطالعات نقشه 

  .تكميل ودر اختيار گروه اجرايي قرار گيرد 

 درصد از شناسنامه ها كه به صورت تصادفي 10بعد از بازديد چك ليستي براي ناظران استاني تهيه شده است  كه  
اين فرم براي ناظرين عاليه كه از .انتخاب شده اند اين فرم تكميل ودر دبيرخانه ستاد اجرايي استان بايگاني شود 

  . سازمان به استانها اعزام خواهند شد نيز در نظر گرفته خواهد شد 

  تعريف اقالم اطالعاتي فرم ها - 
 :زمين  فرماقالم اطالعاتي مربوط به  -1م فر 

     
 . مي باشدبه شرح ذيل   شامل چهار بخش كلي اين فرم:مشخصات زمين  -1

   :مشخصات كلي زمين -1-1
 كد فضاي داير در اين زمين و نشاني توسط گروه هاي اجرايي ادارات  براي زمين هاي داراي فضا فيلدهاي كد زمين ،

خش مشخصات كلي زمين مي بايست توسط كارشناسان ذيربط در ادارات مناطق نوسازي تكميل و ساير فيلدهاي ب
آموزش وپرورش تكميل گردد خاطر نشان مي سازد در صورتيكه بيش از يك فضا در يك پالك زمين وجود داشته باشد 

  در آموزش وپرورش اصالح گردد ) حقوقي يا ساختمان (كد هاي فضا توسط كارشناسان ذيربط
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 ، همچنين زمينهاي فاقد  زمين هاي اهدايي خيرين در جشنواره ها نيز مي بايست اين فرم تكميل گردد  براي:تبصره 
در ) حقوقي يا ساختمان (اعياني كه هنوز مستحدثاتي در آنها ساخته نشده است نيز اين فرم توسط كارشناسان ذيربط

  آموزش وپرورش براي آنها تكميل گردد 
 حدود اربعه و موقعيت  باي و منحصر بفرد كه توسط سيستم به يك زمين رقم8عددي است   :د زمين كُ- 1-1- 1

 هر فضاي غير سيار كه داراي زميني ثابت است بايد يك كد زمين هب. جغرافيايي مشخص اختصاص داده مي شود
 .اختصاص داده شود

 .شوند  احراز هويت مي رقمي8 عالوه براين زمين هايي كه هنوز فضايي در آن ها احداث نشده است نيز با اخذ كد 

 .متناظر با هر فضاي ثابت يك كد زمين مشابه داريم
   
 كد تمام اين  الزم است در صورتي كه زمين متشكل از يك يا چندين فضا باشد:كد فضاهاي داير در اين زمين .2-1-1

ارتباط بين زمين و فضا درج شود تا شده است   به همراه مساحت بخشي از زمين كه توسط آن فضا اشغالفضاها در زمين
 .برقرار گردد

حالت اول در صورتي كه زمين فاقد ساختمان .  گزينه استچهار شامل :وضعيت زمين از لحاظ وجود بنا . 3-1-1
حالت سوم وضعيتي است كه در .  باشد)اعياني(ساختمان حالت دوم شامل وضعيتي است كه زمين داراي . باشد ) اعياني(

د زمين در سيستم مديريت پروژه جزء پروژه هاي در دست  كرده باشند كه در اين حالت كُضااحداث فزمين شروع به 
حالت چهارم زماني اتفاق مي افتد كه قبالً در اين زمين اعياني وجود داشته ولي اكنون تخريب شده .محسوب مي شوداجرا 
 .است

اييد كارشناس حقوقي آموزش و اين مساحت بايد به ت.مي باشد مساحت كل زمينمنظور   :زمينمساحت .  1-1- 4
 .پرورش برسد

شمايي از خيابان ها و ميادين اصلي اطراف است كه مسير دسترسي به محل را مشخص مي : كروكي. 5-1-1
وهمچنين ساختمانهاي موجود در فضا مي بايست در كروكي مشخص وشماره ساختمان نيز با توجه به فرمي كه براي نمايد

ي نوشته شود تا بعداً چنانچه اطالعات ساختمان مورد بازنگري قرار گرفت ،  در صورتيكه در آن تكميل مي گردد در كروك
 .يك فضا وزمين چندين ساختمان وجود داشته ،امكان مشخص شدن ساختماني كه تغييراتي در آن ايجاد شده ميسر باشد  

اتوكدي ترسيم و يا فايل كن شده اسدرنهايت تصوير. كروكي زمين بايد در صفحه مخصوص كشيدن كروكي آورده شود
 .اضافه كردن فايل كروكي به فرم زمين الزامي است.  نيز بايد در سيستم بارگذاري شودشده 

منظور از توپوگرافي ، پستي و بلنديهاي سطح زمين و يا همان ارتفاع عوارض زمين از سطح دريا  :توپوگرافي . 1-1- 6
 قابل بهره  GIS عد از مشخص شدن طول و عرض جغرافيايي زمين از سيستم با توجه به اينكه اين اطالعات بمي باشد

  . هماهنگي شود GISبا كارشناس  جمع آوري اطالعات برايبرداري مي باشد 
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كه سه . منظور استقرار شهري يا روستايي زمين در تقسيمات جغرافيايي وزارت كشور مي باشد :محل استقرار  .7-1-1
باشد كه از نظر تقسيمات وزارت كشور شهر محسوب   منظور آن قسمت از منطقه مي:شهري  -1. شكل مي تواند باشد

باشد كه از   منظور آن قسمت از منطقه مي: حاشيه شهر- 2.شده و در محدوده خدمات شهري شهرداري نيز قرار داشته باشد
 : روستايي -3.ر نداردنظر تقسيمات وزارت كشور شهر محسوب شده لكن در محدوده خدمات شهري شهرداري قرا

 .باشد كه از نظر تقسيمات وزارت كشور، روستا يا آبادي  محسوب شود منظور آن قسمت از منطقه مي

كه معموالً در هر شهر ويا منطقه توسط  برداري و استفاده مجاز از ملك ، حسب مقررات  انواع بهره :نوع كاربري . 8-1-1
،  ، خدماتي ، ورزشي ، زراعي ، فرهنگي، اداريوزشي، تجاري، مسكوني،  آمدستگاه هاي مسئول مشخص مي شوندوشامل

 .فضاي سبز مي باشدبهداشتي ، رفاهي و تفريحي و 

 اين نقشه ها در شهرداري يا دهياري . از نقشه هادي شهر يا روستا بايد برداشت شودي فاقد فضاانواع كاربري زمين ها
  .موجود مي باشد

با توجه  ورتيكه آموزش وپرورش قصد تغييركاربري زمين را بنا به داليل مختلف داشته باشد در ص:تغيير كاربري .9-1-1
 .مين كدام استپيشنهادي براي ز كاربري ، مناسب ترين حالتبه شرايط محيطي 

مشخص كننده استان ، شهرستان ، بخش ، دهستان و روستاي محل استقرار در تقسيمات كشوري و  :نشاني . 10-1-1
 .كد پستي محل استقرار زمين يا فضا مي باشدآدرس و 

 
2-1. رخيدر صورتيكه زمين توسط افراد حقيقي ويا حقوقي به آموزش وپرورش اهداء :اهداء كننده زمين رين  يا خي 

حداقل اطالعاتي از خير ، توسط ستاد اجرايي مناطق آموزش وپرورش در اين فرم مخصوص خيرين با توجه به شده باشد 
 كُدخير  مذكور ابتدا اطالعات در سيستم خيرين ثبت سپس با جستجوي، سپس با استفاده از اطالعات فرمشته شود فرم نو

 . مي توان اتصال دو سيستم شناسنامه و خيرين را برقرار نمود ،در سيستم خيرين

موزش و پرورش وكارشناس ساختمان آ كارشناسي حقوقي توسط  اين بخش از فرم بايد  :وضعيت حقوقي زمين .3-1
  .دبرسآموزش و پرورش قوقي سازمان  حبه تاييد كارشناس و. تكميل شود

كه توسط گرههاي اجرائي ادارات كل نوسازي تكميل گرديد براي تكميل هنگامي كه فرمهاي فضا و آن بخش از فرم زمين 
 كارشناسان ، شود ه ميبخش مشخصات كلي زمين و وضعيت حقوقي و خيرين اهداء كننده تحويل ستاد اجرائي منطق

پالك ثبتي ( آموزش و پرورش بايد قبل از هر چيز رابطه زمين و فضا را بررسي نمايند كه در هر زمين خدماتحقوقي و 
در ) ممكن است يك فضا در چند زمين با پالكهاي ثبتي مشخص قرار گرفته باشد (چند فضا قرار دارد و برعكس ) واحد

روههاي اجرائي ، توسط كارشناسان آموزش و پرورش بازنگري و كدهاي فضا در زمين اين فرمهاي تكميل شده توسط گ
  .و كد زمين در فضا اصالح شود 
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كه .  مشخص كننده مدرك يا سندي است كه تصرف ملك طبق آن صورت گرفته است:مستند تصرف ملك .1-3-1
ه، واگذاري مردمي بدون نوشته و باالخره واگذاري شامل سندرسمي، اجاره نامه، وقف نامه، صلح نامه، هبه نامه، تفاهم نام

درصورتي كه يكي از گزينه هاي وقف نامه، صلح نامه،هبه .باشد مكتوب اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و عمومي مي
در صورتي كه مستندي موجود .انتخاب گردد گرفتن كدخير الزامي است)بدون نوشته ومكتوب(،واگذاري مردمي نامه 

  .دارد انتخاب شودنيست گزينه ن
در صورت موجود بودن مستند تصرف تصوير آن گرفته شود و در قسمت عكس هاي ضميمه زمين تحت عنوان : توجه 

  .مستندات تصرف ملك به سيستم اضافه شود
سندي كه در ادارات ثبت اسناد و امالك يا دفاتر اسناد رسمي  رسمي يا نزد ساير مامورين رسمي در حدود : سند رسمي*
  الحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد عادي استص
 . سند و هرگونه نوشته اي است كه حاكي از وقوع عقد اجاره باشد و ممكن است رسمي يا عادي باشد:اجاره نامه * 

  .سندي است كه واقف طبق آن ملك خود را وقف نموده است: وقف نامه *
دارد و منافع آن  لك ، عين مال معين از اموال خود را از نقل و انتقال مصون مي عقدي است كه به موجب آن ما:وقف   (

وقف عبارت «   قانون مدني 55  به عبارت ديگر مطابق مادة. دهد را در اختيار شخص يا اشخاص يا مصرف معين قرار مي
 )است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود

صلح عقدي  ( .ن مالك، ملك خود را به ديگري بر مبناي توافق منتقل نموده باشدسندي است كه طبق آ: صلح نامه * 
است كه در آن طرفين بر امري از امور توافق كنند ، بدون اينكه توافق آنها عنوان يكي از عقود معين را از قبيل بيع ، اجاره  

 )، رهن و غيره داشته باشد

  .ود را بدون دريافت مابه ازاء به ديگري منتقل نمايدسندي است كه طبق آن مالك ملك خ: هبه نامه * 
  )كند عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به ديگري تمليك مي   هبه،( 
  .هرگونه نوشته اي كه به موجب آن دو يا چند نفر بر امري تفاهم نمايند: تفاهم نامه * 
  .هي است و اصلح آن است كه نوشته شوداين نوع واگذاري شفا: واگذاري مردمي بدون نوشته * 
واگذاري به صورت كتبي و نوشته است : واگذاري مكتوب ، عادي ، اشخاص حقيقي و حقوقي ، خصوصي و عمومي * 

 .كه ممكن است به صورت عادي و يا رسمي صورت پذيرد

 شامل واگذاري توسط كه. باشد  شده ميهاي واگذار  چگونگي واگذاري زمين مشخص كننده:نوع واگذاري . 2-3-1
اين قسمت درصورتي .دولت به آموزش وپرورش، واگذاري اشخاص حقيقي و واگذاري اشخاص حقوقي غيردولتي است

  .دشپرشودكه سندتصرف ملك درقسمت قبلي از نوع مكتوب با
 شهري،منابع واگذاري است كه از سوي دستگاه يا نهادهاي اجرايي دولتي مثل زمين:واگذاري دولت به آموزش و پرورش*

  .طبيعي ، مسكن و شهرسازي،  به آموزش و پرورش انجام شود
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  واگذاري توسط افراد خير: واگذاري اشخاص حقيقي* 
اشخاص حقوقي خصوصي مانند شركتهاي مختلف و غير دولتي مانند شهرداري  : واگذاري اشخاص حقوقي غير دولتي* 

  .نبازان و كميته امداد امام و غيرهها ، سازمان تامين اجتماعي ، بنياد مستضعفان و جا
دولتي، اوقافي و خصوصي : مشخص كننده نوع مالكيت زمين بوده كه مي تواند يكي از سه حالت:  نوع مالكيت 3-3-1

  . نامند مي) نامشخص ( باشد در صورتي كه تعيين يك از موارد ذكر شده ميسر نباشد آنرا مجهول المالك
  باشد ها و ادارات وابسته به دولت مي ها، نهادها، شركت سازمانمالكِ ملك، دولت يا :  دولتي*

دارد و منافع آن را در اختيار  مالك به موجب عقدي ، عين مال معين از اموال خود را از نقل و انتقال مصون مي: اوقافي* 
  شدبا سرپرستي اين امالك در اختيار سازمان اوقاف مي. دهد شخص يا اشخاص يا مصرف معين قرار مي

  مالكِ ملك، شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي مي باشد: خصوصي * 
  .در صورتي كه هويت مالك قابل تشخيص نبوده و در حال حاضر نامعلوم باشد:  مجهول المالك*
  .مساحت عرصه مندرج در سند يا مستندات تصرف ملك دراين قسمت ذكر شود: مساحت عرصه در سند . 3-1- 4
در صورتي كه آموزش و پرورش مالك كل زمين باشد گزينه شش دانگ و در صورتي كه : وزش و پرروش سهم آم3-1- 5

  . مالك بخشي از آن باشد گزينه مشاع عالمت مي خوردو  بسته به ميزان مالكيت تعداد دانگ مشاع نوشته شود
مي آن  مالك  ملك توسط منظور از استيفاي منفعت  چگونگي استفاده از منفعت:نوع استيفاي منفعت . 6-3-1

  :شامل موارد زير است.باشد
  منظور استفاده مالك از ملك خودش مي باشد :ملكي * 
  .منظور استفاده از ملك توسط غير مالك در قبال پرداخت اجاره مي باشد: استيجاري * 
  .در اين قسمت حقيقي يا حقوقي بودن مالك و نام آن مشخص مي شود:  نوع و نام مالك .7-3-1
ثبتي ، نوع سند  بخش ، در اين قسمت داشتن سابقه ثبتي ، شماره پالك اصلي و فرعي زمين: سند مالكيت -8-3-1

اين  .مشخص مي شودويا واحد ديگربصورت مشاع باشد ميزان سهم آموزش و پرورش به دانگ مالكيت و اگر ملك 
  .  ثبتي داشته باشدسابقهقسمت در صورتي تكميل گرددكه سند مالكيت 

كه پس از طي تشريفات ثبت مال غير منقول و ثبت آن در ) دفترچه اي پلمب شده(سند رسمي مخصوص :سند مالكيت *
 قانون ثبت دولت فقط دارنده 22دفتر مخصوصي از دفاتر اداره ثبت اسناد و امالك به مالك ملك داده مي شود و طبق ماده 

  .باشدآن را به عنوان مالك ملك مي شناسد هرچند كه متصرف ن
منظور هر گونه پيشينه در مورد ثبت ملك است اعم از اظهارنامه ثبتي مستند .   مستند رسمي براي ثبت ملك:سابقه ثبتي* 

   و غيره، پذيرش درخواست ثبت از شخص يا اشخاص، ثبت در دفتر امالك ، صدور سند مالكيت
  ه باشدكه به قطعات ديگر تقسيم شدقطعه اي مشخص است : شماره پالك اصلي* 
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 هرگاه پالك اصلي به يك يا چند پالك ديگر تقسيم و افراز شود به هر قسمت يك شماره پالك :شماره پالك فرعي* 
كه پالك اصلي .در اين صورت پالك اصلي و فرعي به صورت كسري و يا اعشاري نمايش داده مي شود. داده مي شود

  .صورت كسر و پالك فرعي در مخرج كسر قرار مي گيرد
محدوده خود را به چند قسمت تقسيم مي كنند كه به هر يك بخش ، معموالً هر يك از ادارات ثبت اراضي :خش ثبتيب* 

مثالٌ اداره ثبتي يك شهرستان بر حسب مساحت زمين هاي واقع در حوزه آن اداره ممكن است يك يا چند .ثبتي مي گويند
  .بخش ثبتي داشته باشد

  تقسيم مي شود نوع سند مالكيت به دو دسته زير 
در حدود صالحيت آنها و بر يا نزد مامورين رسمي  سندي است كه در ادارات ثبت اسناد و امالك يا دفاتر اسناد :عادي  *

  .طبق مقررات قانوني تنظيم نشده باشد عادي است
ر حدود صالحيت  د يا نزد ساير مامورين رسميناد و امالك يا دفاتر اسناد رسمي سندي كه در ادارات ثبت اس:رسمي*

  . استرسميآنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد
يعني مشخص نمودن همسايه هاي ملك از چهار جهت ، شمال ، جنوب ، شرق و غرب يا به  : حدود اربعه .9-3-1

  . هايي قرار دارندگاهعبارتي در ضلع شمالي ، جنوبي ، شرقي و غربي ملك چه امالكي يا گذر
 فرم را تكميل نموده اند شامل كَدملي ، كه ، فرد يا افرادي اين بخش در:  زمين3 و2و1 بند  كنندگانمشخصات تكميل

نام و نام خانوادگي ، سمت ، شماره بخشي از فرم كه توسط فرد تكميل شده ، تاريخ تكميل فرم و امضاء تكميل كننده قيد 
  .مي شود

 مناطق  ، آمار و مسئول خدمات حقوقيبا همكاري كارشناس ، درستاد اجرايي منطقه تا اين قسمت از فرم زمين 
 الزم است نسخه كاغذي به امضاي اعضاي ستاد اجرايي منطقه وتاييد .مي شود و تائيدآموزش و پرورش تكميل 

  .رئيس آن ستاد برسد
  :موقعيت زمين . 4-1

 طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع از  منظور تعيين مختصات جغرافيايي محل از نظر:موقعيت جغرافيايي زمين .4-1- 1
 در محلي تقريبا در وسط محوطه فضا، قرارگرفته، طول وعرض جغرافيايي و ارتفاع از بدين منظور. باشد سطح دريا مي

 براي برداشت مي بايست در مركز فضاي .گردد  ، اندازه گيري و درمحل مربوطه درج ميGPSسطح دريا به وسيله دستگاه 
  . استفاده نمودGPSايستاده و از دستگاه صورتي كه زمين فاقد فضا بود در مركز زمين مورد نظر و در 

  . رقم اعشار تنظيم گردد و ارتفاع به متر تنظيم شود5 بايد روي فرمت درجه و GPSدستگاه 
.  است اين فيلد را جمع آوري كرده است و از صحت اطالعات اطمينان كامل حاصل گشتهGISدر صورتي كه قبالً واحد 

ضمناً خاطرنشان مي سازد با توجه به .نيازي به برداشت مجدد اطالعات نيست و فقط اطالعات آن وارد شناسنامه گردد
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 استان ها بر اين بخش از كار GIS كارشناسان ، نهايت دقت در برداشت آن به عمل آيد ،حساسيت اين فيلد اطالعاتي
  .ه آنهاست ومسئوليت آن به عهدنظارت كامل را داشته باشند

 منظور اينست كه از چهار وجه زمين يا فضا چند وجه آن كوچه يا خيابان قرار داشته  : محدوده از نظر همسايگي.2-4-1
 .ها آزاد نباشد كدام از وجه در مواردي نيز ممكن هيچ. كه مي تواند بين يك تا چهار وجه آن آزاد باشد. و يا آزاد مي باشد

 الزم به توضيح است منظور از هيچ وجه آزاد به منزله عدم وجود راه .د انتخاب گردددر اين صورت بدون وجه آزا
  ارتباطي زمين با محيط اطراف خود نيست بلكه دسترسي به زمين وجود دارد كه در قسمت معبر اصلي تعيين مي شود 

اي مورد نظر از طريق آن  فض زمين وياعبارت است از معبري كه دسترسي اصلي سواره و پياده: معبر اصلي . 3-4-1
 غيره -كه شامل . يا به عبارت ساده تر معبر و خياباني است كه ورودي اصلي محوطه در آن قرار دارد.گردد تأمين مي

متر، به معابري گفته مي شود كه خودرو 13 سواره زير-2. سواره، به معابري گفته مي شود كه قابل تردد براي خودرو نباشد
 متر، به معابري گفته مي شود كه 24 تا 13 سواره از -3.  متر است13د نمايد ولي عرض آن كمتر از در آن مي تواند ترد

 متر، به معابري 20 تا 25 سواره از -4.  متر است24  و كمتر از 13خودرو در آن مي تواند تردد نمايد و عرض آن بيش از 
 اتوبان، جاده اي -5.  متر است40 و كمتر از25بيش از گفته مي شود كه خودرو در آن مي تواند تردد نمايد و عرض آن 

مثل جدول يا گارد ( است دو طرفه كه در هر طرف حداقل دو باند عبوري وجود داشته و دو طرف آن به وسيله مانعي 
واقع  بزرگراه، اتوباني است كه دو شهر را به هم متصل نموده و فاقد حريم است و براي م- 6. از هم جدا شده باشد) ريل 

 آزادراه، بزرگراهي است داراي حريم سه متري -7. اضطراري در قسمت هايي از آن پاركينگ و توقفگاه احداث شده است
   .بوده و در فاصله بين دو شهر هيچ گونه بريدگي براي دور زدن در جدول وسط وجود ندارد

 زير قرار گرفته باشد ضمن مشخص هاي  در صورتيكه زمين در يك يا چند تا از حريم: وضعيت حريم ها .4-4-1
 حريم رودخانه  - 3 حريم برق فشارقوي -2 حريم جاده -1كه شامل .  نمودن نوع حريم فاصله آن نيز به متر مشخص شود

  راه آهن-10  نفت وگاز-9پتانسيل روانگرائي  -8 حريم زمين لغزشي -7 حريم گُسل -6 حريم مسيل -5 حريم دريا - 4
   حريم تشعشعات هسته اي- 14 حريم تاريخي - 13 حريم فرهنگي -12تي حريم نظامي امني-11
شامل زاغه مهمات ، پادگان هاي نظامي و انتظامي و ادارات كل اطالعات استان ها و شهرستان ها :  حريم نظامي ، امنيتي*

  .مي باشد
 به صورت سيستمي GISم  با عنايت به اينكه اكثر اين حريمها با مشخص كردن طول وعرض جغرافيايي زمين در سيست

استان جمع آوري اين اطالعات انجام شود تا از دوباره كاري  GISمسئول قابل تشخيص هستند الزم است با هماهنگي 
  . وافزونگي اطالعات جلو گيري شود 

به  آلودگي هاي محيطي وصوتي  مورد اشاره قرار گرفته است با توجه 232 در نشريه :  وضعيت آلودگي محيط .5-4-1
فاضالب روباز، (  اگر دارد كداميك از اين موارد گرفته باشد ، در نزديكي محيط آلوده كننده قرار آن ممكن است زمين 

   است )حريم بيمارستان ، حريم قبرستان ،، محل انباشت زبالهدامداريآلودگي صوتي ، 
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ضيح داده شد بخش موقعيت زمين براي  در مواردي كه در يك زمين چندين فضا وجود دارد همانگونه كه تو:تذكر مهم
هر فضا بايد در فرم جداگانه اي تكميل گردد كه در اين صورت ممكن است برخي از اين فضا ها در حريم خاصي ويا 

  .محيط آلوده قرار بگيرند ولي ديگر فضاها چنين نباشند بنابراين در تكميل اين فرم بايد به اين مهم توجه شود 
در صورت داشتن برگه آزمايش خاك شناسي جواب بلي است و برگه آزمايش خاك : ك خاك آزمايش مكاني. 6-4-1

در حالتي كه از انجام يا عدم انجام آزمايش . در صورت نداشتن آزمايش گزينه خير خواهد بود. ضميمه شناسنامه گردد
 به بعد احداث 1380 سال براي فضاهايي كه از. اطالع و مدركي در دست نباشد گزينه مشخص نيست انتخاب مي شود

  . گرددتكميل نوسازي كارشناس ذيربط در ادارت كل گرديد ، اين فيلد باتاييد 
  . شودعكس هاي ضميمه اضافه در بخش سيستم شناسنامهمستندات دردر صورت وجود مستندات آزمايش خاك 

 -1( مي تواند يكي از حاالت  كه.منظور ميزان شيب زمين نسبت به سطح افقي مي باشد: وضعيت شيب زمين . 7-4-1
 باشد)  نامشخص يا تعيين نشده -5 %15 با شيب باالي -4%  15 تا 8 با شيب باالي -3%  8 شيب تا -2مسطح  

  
شامل كَدملي اطالعاتي  فرم را تكميل نموده اند هفرد يا افرادي ك،  انتهاي فرم در : 4بند مشخصات تكميل كنندگان  5-1

 تكميل كننده ءشماره بخشي از فرم كه توسط فرد تكميل شده ، تاريخ تكميل فرم و امضا، سمت ، ، نام و نام خانوادگي 
   .قيد مي شود

 شامل كَدملي ،  اطالعاتيفرد يا افرادي كه فرم را تائيد نموده اند،  انتهاي فرم در: مشخصات تائيد كننده فرم زمين . 6-1
م كه توسط فرد تائيدكننده ، تاريخ تائيد فرم و امضاي تائيدكننده كننده قيد نام و نام خانوادگي ، سمت ، شماره بخشي از فر

مي خاطر نشان مي سازد مسئوليت قانوني و حقوقي صحت اطالعات به عهده تكميل كنندگان اطالعات فرمها .مي شود
 .باشد 

 
 اقالم اطالعاتي مربوط به فرم هاي بخش فضا  -2فرم  

وده كه الزم است براي كليه ب به شرح ذيل  بخش كليهشتاين فرم شامل   :ش وپرورشزي آموهامشخصات فضا
فضاهاي ثابت تكميل گردد، بديهي است براي فضاهاي سيار بجز تعيين نوع اسكان و منطقه آموزشي مابقي نياز به تكميل 

 .نيست

ن يا بنا كه در ساختما منظور از فضا محدوده اي است مشخص، متشكل از يك يا چند  : مشخصات كلي فضا .1-2
  .  مشخص براي منظوري خاص در نظر گرفته شده باشديزمين

سايت  رقميِ منحصر بفرد كه توسط سيستم شناسنامه فني فضا توليد و از طريق 8عددي است  :كد فضا .  1-1-2
  .شود به يك فضا اختصاص داده ميشناسنامه فني 
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آن به منظوري مشخص طراحي و ساخته مي شود كه بيانگر  هر فضا بوسيله دستگاه سازنده : فضا  اصليتيپ. 2-1-2
دبستاني يا كودكستان ، ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه   پيش: انواع آن در آموزش وپرورش عبارتند از .تيپ آن فضا مي باشد

 سلف سرويس اي ، كشاورزي ، كاردانش ، آموزشكده فني ، تربيت معلم ، خوابگاه ، نظري ، پيش دانشگاهي ، فني و حرفه
، ادارات آموزش و پرورش ، اردوگاه ، كانون فرهنگي تربيتي ، معلم سرا ، مراكز كودكان استثنايي ، باشگاه و خانه معلم ، 

  .باشدمي  شماره يك به پيوست دستورالعمل موجود  جدول كه دردارالقرآن و كتابخانه ورزشي ، مسكوني ،
در . وزشي عالوه بر نوع تيپ جند كالسه بودن آن نيز در نقشه وجود دارد معموالً در تيپ هاي آم: چند كالسه. 2- 3-1

، الزم به توضيح است كه ممكن تعداد كالس ها در اين قسمت مي بايست قيد شودتيپ فضا ، صورت مشخص بودن 
 كه در اينجا اتاقهايي براي كالس اضافه شده باشدفضا است مدرسه اي پنج كالسه باشد ولي بعداً بنا به ضرورت در آن 

 يكي از مالكهاي تشخيص چند كالسه بودن تيپ فضا در صورت در دسترس نبودن .مي بايست پنج كالسه ذكر شود 
   . مي باشد 232نقشه آن سرانه هاي مشخص شده در نشريه 

هاي در فضا(آموزشي   اعم از ساختمانهايمنظور تعداد كل ساختمان هاي موجود در فضا :تعداد ساختمان  . 4-1-2
منظوراز ساختمانهاي جانبي، :  تذكر. به جزساختمانهاي موقت مي باشدغير آموزشي ، كمك آموزشي وجانبي ) آموزشي 

   مي باشدحمام،سرويس بهداشتي، سرايداري،ورودي نگهباني وبوفه مستقر در حياط فضا
  د  الزم است در هنگام ترسيم كروكي شماره هر ساختمان در كروكي مشخص شو:تذكر مهم 

مشخص كننده نوع فضا از لحاظ اسكان در يك زمين مشخص و ثابت است يا سيار بودن آن مي : نوع اسكان  . 5-1-2
 منظور فضايي است كه در زميني با مشخصات معلوم به صورت ثابت بنا ثابت، -1باشد كه به دو دسته تقسيم مي شود 

  . شده باشد
 مستقر نباشد مانند مدارس سيار عشايري كه معموالً از چادر به عنوان  منظور فضايي است كه در زمين ثابتي سيار،-2

  .يابند كالس درس استفاده و با تغيير محل عشاير تغيير مكان مي
 هاي اختمان مشخصات س (4  از فرم  4-3- 1فقط جدول .... چادرعشايري،كانكس و: براي فضاهاي سيارمانند:تذكر

تكميل فرم فضا نيست بلكه در حد همان اطالعات مورد نياز براي توليد كد فضا  ونيازي به تكميل گردد )جانبي وموقت
  كفايت مي كند  

رقمي منحصر به فرد كه اداره پست مناطق به هر فضايي اختصاص داده و اين كد  10 كُدي است :كُدپستي .  6-1-2
 تخصيص كُد فضا در سيستم كُد دربه اينكه با توجه . معموالً روي قبوض برق ، گاز ويا  تلفن هر واحد نيز درج مي گردد

لذا در نوشتن كُد پستي دقت زيادي .  چك مي شود  نيز و منحصر بفرد بودن آن در كل كشورنيز بسيار موثراستپستي 
  .الزم است
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سانتي مترمربع  به صورت .( مقدار سطح زمين يا فضاي معين به مترمربع :ساختمانهاسطح اشغال شده توسط . 7-1-2 
منظور جمع مساحت همكف كليه  . اشغال شده استهاي واقع در فضا يا بناهاساختمان كه توسط )شار مترمربع قيد شوداع

  .  مي باشد و موقتساختمان ها اعم از آموزشي و غير آموزشي و جانبي
 استان. ارد  آموزش و پرورش نيز تقسيم بندي خاص خود را د،عالوه بر تقسيمات سياسي كشور: استان آموزشي. 2- 8-1

  .آموزشي جزء اين تقسيم بندي مي باشد
  . هر استان آموزشي به مناطقي به نام مناطق آموزشي تقسيم بندي شده است:منطقه آموزشي. 2- 9-1

سال  (83يا به جاي فضاي تخريبي قبل از سال د و در صورتي كه فضا مستقالً ايجاد شده باش  :وضعيت فضا. 10-1-2
 فضايي تخريب صورتيكه  ولي در  اولين احداثي محسوب مي شودساخته شده باشد) سنامه فنيجمع آوري اطالعات شنا

 چندين حالت براي آن متصور  جايگزين تخريبي انتخاب مي شود و باشدشده باشد و اين فضا به جاي آن ساخته شده
  :است

ر اين صورت فضاي جديد كد  فضاي جديد در زمين ديگري به جاي اين فضاي تخريبي احداث شده باشد د-1حالت 
جديد خواهد گرفت و كد فضاي تخريبي در فرم آن درج گردد وضعيت عمليات تخريب فضاي تخريبي مي بايست در 

  . فرم مشخص شود
فضاي جديد در همان زمين قبلي احداث شده باشد  و عمليات تخريب فضاي قبلي صورت گرفته باشد  در   -2حالت 

بايد در فرم درج ) كه همان كد است(براي اين فضا استفاده مي شود و كد فضاي تخريبي نيز اين صورت از همان كد فضا 
  :شود ولي در صورتيكه كه فضاي قبلي تخريب نشده باشد يكي از دو وضعيت ذيل بوجود مي آيد

اضافه فضاي ساخته شده جديد به گونه اي باشد كه به صورت يك ساختمان به فضاي تخريبي قبلي چنانچه :  الف 
 نياز به گرفتن كد )واحدهاي سازماني موجود به صورت مشترك از اين فضا و فضاي تخريب نشده قبلي استفاده كنند(شود

 همان د به فضاي تخربي قبلي اضافه شود دراين صورت به عنوان يك ساختمان جديفضاي جديدفضاي جديد نيست و
   .جايگزين تخريبي آن مشخص شودوضعيت  ،فرم ساختمانل هنگام تكميشناسه آن خواهد بود لكن در  ي قبليكد فضا

از نظر اگر وضعيت فضاي ساخته شده به گونه اي باشد كه به وسيله ي ديوار از فضاي تخريبي قبلي جدا شده و :  ب
وجود واحدسازماني هيچ ارتباطي با فضاي تخريبي قبلي ندارد در اين صورت مانند حالت يك زمين و دو فضا با آن 

ورد مي شود و كد فضاي جديد براي آن ايجاد خواهد شد لكن در گزينه جايگزين تخريبي كد فضاي تخريبي فبلي كه برخ
   در همان زمين قرار دارد در آن درج مي گردد 

يا كل با پالك ثبتي واحد  از يك زمين ممكن است در بخشييك فضا  :هاي تشكيل دهنده فضا كُد زمين  . 11-1-2
  .چند زمين داراي سند مستقل ثبتي يا عادي تشكيل شده باشد كه الزم است كُد هر كدام از آن ها نوشته شوديا از  و زمين 
 جمع آوري اطالعات هر فضا يك كد زمين داردكه سيستم در هنگام اخذ كد فضا به صورت ابتدائاً در هنگام :نكته

  .اتوماتيك آن را ايجاد مي نمايد
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وبه عبارت ديگر بنايي باشد فضا مي از فضا كه خارج از ساختمانهاي تشكيل دهنده   آن قسمت: مشخصات محوطه .2-2
  . در آن ايجاد نشده محوطه ناميده مي شود

موزائيك ، بتن ، : انواع آن عبارتند از  منظور تعيين پوشش كف محوطه مي باشد كه  : محوطه نوع پوشش كف. 1-2-2
محوطه ممكن است از در يك .   سنگي،، كاشي ، سنگ فرش ، كفپوش شن ريزي ، آسفالت ، سراميك ، آجر طبيعي ، 

 ضمناً الزم است آن نوع پوشش كه سطح .چند نوع پوشش كف استفاده شده باشد كه عالمت زدن همه آنها الزم است
  .بيشتري از محوطه را تشكيل مي دهد ويا اصطالحاً پوشش غالب است نيز مشخص شود

ممكن است از مصالح مختلف ساخته شود  در اين قسمت عالوه بر مشخص كردن  حوطهديوار م :نوع ديوار . 2-2-2
بلوك :  .كه انواع آن يك يا چند مورد از اين موارد مي باشد. مشخص گرددنيز مي بايست وضعيت استحكام آن نوع ديوار 

ناً در صورتيكه ديوار از چند  ضم و تري دي پنلسيماني ، آجري ، نرده ، سنگي ، فنس ، پيش ساخته ، خشتي يا كاهگلي
  نوع باشد آن نوعي كه نسبت به بقيه غالب است نيز مشخص شود 

  .زده شود به خاطر اهميت وضعيت استحكام ديوار محوطه داشتن يا نداشتن كالف بندي بايد عالمت  :كالف بندي
ه در صورت وجود آن عالمت زده  يكي ديگر از مولفه هاي نمايانگر استحكام ديوارهاي محوطه مي باشد ك:شناژ افقي

  .شود
كاري ويا چمن اختصاص داده شده  كاري،گُل فضاي سبز قسمتي از محوطه است كه به درخت :   نوع فضاي سبز. 3-2-2

 ضمناً ممكن است زمينه الزم براي فضاي سبز در محوطه فراهم شده باشد لكن فضاي سبز ايجاد نشده باشد كه در است
  .يت فضاي سبز انتخاب شوداين صورت گزينه قابل

و وضعيت با توجه به ي صورت گيرد كه  استفاده هاي مختلفاز محوطه ممكن است : نوع كاربري محوطه . 4-2-2
زمين كشاورزي ، پاركينگ ، حياط ، ورزشي ، :  عبارتند از  باشد كهيك يا چند مورد از اين موارد محوطه مساحت 

   روبازآالچيق ، آمفي تاتر آبخوري روباز ، 
 گاهي در محوطه مكانهايي براي ورزش از قبل پيش بيني شده است  :هاي خاص ورزشي روباز    مشخصات مكان.3-2

 اين مكان ها در محوطه قرار دارند ولي در كاربري محوطه قرار نمي گيرند و بخشي از محوطه نيز محسوب نمي اگرچه
  .شوند بلكه مستقل از محوطه كاربري آنها مشخص مي شود

زمين فوتبال ، زمين هندبال ، زمين واليبال ، زمين بسكتبال :  عبارتند از انواع مكانهاي ورزشي روباز : نوع مكان . 1-3-2
   ، پيست دوچرخه سواري، زمين تنيس ، زمين بدبينتون ، پيست دو و ميداني

  .منظور طول زمين ورزشي به متر مربع مي باشد : طول . 2-3-2
  .ر عرض زمين ورزشي به مترمربع مي باشدمنظو :عرض . 3-3-2
 خاكي ، چمن : كه عبارتنداز منظور تعيين جنس پوشش كف زمين ورزشي روباز مي باشد : نوع پوشش كف .4-3-2

  كاشي ، سنگ/طبيعي ، چمن مصنوعي ، تارتان ، آسفالت ، كفپوش ، موزائيك ، سراميك
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يا  و گنجايش اشاچي اين قسمت عالمت زده مي شودوجود داشتن سكوي تم در صورت : سكوي تماشاچي .5-3-2
  .ظرفيت آن نيز بايد تكميل گردد

   : مشخصات انشعابات و ارتباطات موجود در فضا . 4-2 
  ،انشعاب فاضالبآب لوله كشي ، برق ، گاز ، تلفن :  انواع انشعابات عبارتنداز: نوع انشعاب .1-4-2
  .ركدام از انشعابات مي باشد همشخص كننده تعداد : تعداد انشعاب .2-4-2
ظرفيت براي انشعاب آب قطر انشعاب به اينچ ، براي برق يك يا سه فاز بودن و آمپراژ ، براي  : ظرفيت انشعاب .3-4-2

  .درصورت شماره تلفن تعداد وشماره هاي آن بايد درج گردد.باشد گاز ظرفيت گاز رساني به مترمكعب مي
  .نظور شماره كنتور درج شده روي قبوض مي باشد م:آبونه / اشتراك شماره .4-4-2

  .در نوع تلفن به جاي ظرفيت شماره تلفن بايد درج شود: توجه
  : وضعيت كلي تأسيسات درفضا . 5-2

بخشي از تاسيسات كه در كل فضا به صورت مشترك مي باشد در فرم فضا مي بايست تكميل گردد و ساير 
  .داگانه است در فرم مشخصات فني ساختمان به آن پرداخته شده استسيسات كه براي هر ساختمان جااطالعات ت

گاز از : عبارتند از  نوع غالبي كه انرژي حرارتي فضا از آن تامين مي گردد  : غالب حرارتيمنبع تامين انرژي.  1-5-2
  .  كه فقط يكي از اين موارد بايد عالمت زده شودشبكه ، گاز از مخزن ، گازوئيل ، نفت ، برق

  . شودتكميل در صورتي كه گاز از شبكه انتخاب شود بايد در بخش انشعابات مشخصات آن :وجه ت
  آشاميدني و غيرآشاميدني،:شاملآب لوله كشي ،: انواع منابع تامين آب عبارتند از  : منبع تامين آب . 8-5-2

اده از منبع آب ظرفيت منبع به ليتر قيد رودخانه يا نهر يا كانال آب ، درصورت استف،  چاه دستي ، چاه عميق ، منبع آب 
   .شود

  .  در صورتي كه آب لوله كشي انتخاب شود بايد مشخصات آن در بخش انشعاب تكميل شود:توجه 
  سپتيك تانك  - 2 سپتيك تانك هوازي -1عبارتند از انواع سيستم هاي دفع فاضالب : سيستم دفع فاضالب . 9-5-2

   فاضالب شهري- 5فاضالب تصفيه -4 چاه جدبي - 3هوازي بي 
 مخزني است كه فاضالب را در خود ذخيره مي كند و سپس آب خروجي را به چاه منتقل مي :سپتيك تانك هوازي* 
  .كند
  . مخزني است كه با تخمير فاضالب عمل تصفيه را انجام مي دهد:سپتيك تانك بي هوازي *
  .دچاهي است كه به منظور دفع فاضالب حفر مي گرد :چاه جذبي *
 فاضالب را انجام مي دهند BODكه عمل پايين آوردن اطالق مي گردد  به مجموعه اي از تجهيزات :تصفيه فاضالب *

  .اطالق مي گردد
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  . فاضالب در سطح شهر گفته مي شود به سيستم جمع آوري:فاضالب شهري * 
  .در صورتي كه اين گزينه انتخاب شود بايد انشعاب فاضالب نيز پر شود: توجه 

نوع ارتباط به صورت استفاده در ابتدا ،  در اين بخش در صورت اتصال به اينترنت : مشخصات اتصال به اينترنت . 6-2
درصورت ارتباط مستقل نوع ارتباط مشخص مي شود كه عبارتند از تعيين ، سپس چ مركزي و يا ارتباط مستقل از سوئي

 خط -point to point  wireless 4  بي سيم نقطه به نقطه-ADSL 3  خط نامتقارن ديجيتال-dial up  2  ارتباط تلفني- 1
 حسب رب، و باالخره در پايان سرعت ارتباط با اينترنت   بي سيم سلولي- 6ماهواره اي  پايانه -leased 5 اختصاصي

  .براي ارسال و دريافت مشخص مي شودكيلوبايت برثانيه 
كمك كنندگان به احداث ، يا خيرين اهداء كننده و يا  خير در صورتي كه: مشخصات خيرين اهداكننده فضا . 7-2

 وجود داشته باشد اطالعات آن در فرم مخصوص خيرين وارد مي شود تا با جستجو در  تعمير ، تجهيز و يا بازسازي فضا
   قابلساير مشخصات خير از سيستم مذكور و در سيستم شناسنامه وارد شود وتعيين نموده  كد خيرسيستم خيرين،

  .اين كد بايد از واحد مشاركتهاي مردمي اداره كل نوسازي مدارس اخذگردد. شدخواهداستخراج 
در انتهاي فرم فرد يا افرادي كه تمام يا بخشي از فرم را :  فرم فضا  و تائيدكنندگان مشخصات تكميل كنندگان-8-2

شي از فرم كه توسط فرد تكميل شده ، تاريخ تكميل نموده اند شامل كَدملي ، نام و نام خانوادگي ، سمت ، شماره بخ
  .تكميل فرم و امضائ تكميل كننده قيد مي شود

الزم به ذكر است تائيدكننده بايد .كننده همانند مشخصات تكميل كننده بايد در انتهاي فرم آورده شودمشخصات تائيد:تذكر
  .سيسات آشنايي كامل داشته باشديكي از مهندسين ناظر اداره كل نوسازي مدارس باشد كه نسبت به بخش تا

 
 تعريف اقالم اطالعاتي مربوط به فرم هاي بخش ساختمان  -3فرم  

 :باشد  مي به شرح ذيل بخش كليششاين فرم شامل  :مشخصات ساختمان  - 4

سال ساخت و نوع . (مشخصاي  ي است با تاريخ ساخت و شرايط سازهيبنا ساختمان :مشخصات كلي ساختمان  1-3
مشخصات «دو سازه مجزا، دو ساختمان مستقل محسوب و براي هر كدام، فرم ). مكف مد نظر مي باشدسازه طبقه ه

 .به صورت جداگانه تكميل مي گردد» ساختمان

د كه حداقل يكي از شرايط زير را داشته باشد، بديهي است نشو مجزا در نظر گرفته مي دوساختمان به طور كلي در صورتي
 از لحاظ فيزيكي -1. شرط هم به تنهايي كافي است تا دو ساختمان مجزا در نظر گرفته شود سه  اين كه وجود يكي از
  . نوع سازه مختلفي داشته باشند-3.  سال ساخت متفاوتي داشته باشند- 2. مجزا از هم باشند
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  . آن مي باشدلق بهع مشخص كننده كُد فضايي است كه ساختمان مت:كُد فضا   .1-1-3
با توجه به اين كه هر . شود  ساختمان درج مي  در قسمت باالي فرم مشخصات ساختمان شماره: شماره ساختمان .2-1-3

درب ورودي اصلي فضا كه وارد مي شويم از  ها به فضا ممكن است چند ساختمان داشته باشد شماره گذاري ساختمان
 عكس حركت عقربه هاي ساعت كه حركت كنيم شماره ساختمانهاي سمت راست اولين ساختمان شماره يك ودر جهت

  در هنگام ترسيم كروكي نيز شماره ساختمان حتماً در كروكي مشخص شود.مشخص مي شود ...   و3 ، 2بعدي به ترتيب 
ز نيز جو نيم طبقه  همكف ،در اين شمارش زير زمين . منظور تعداد طبقات هر ساختمان است : تعداد طبقه .3-1-3

  .طبقات محسوب مي شود
ممكن  پيش ساخته ، -3 نيمه پيش ساخته - 2 ساخت درجا - 1ساخت ساختمان به سه شكل  :ساخت  نوع  .4-1-3

   .است صورت گرفته باشد
در صورتي كه غير آموزشي بود نوع كاربري غير : مان يا آموزشي است يا غير آموزشينوع استفاده ساخت .5-1-3

  .وتكميل گردد گرفته 5آموزشي از جدول شماره 
   . است كه توسط ساختمان اشغال شده استزيربناي كل طبقات ساختمان مساحت :مساحت اعياني  .6-1-3
   :احداثساختمان از لحاظ  . 7-1-3

ساختمان جايگزين ساختمان  گزينه ساخته شده باشداست  ساختمان قبلي كه تخريب شده موجود به جاي اگر ساختمان 
در صورتي كه ساختمان قديمي تخريب شده  و  بايد قيد شود نيز قبليتخريبي  شماره ساختمان  شده وتخريبي انتخاب

  . شودذكر آنتاريخ تخريب باشد گزينه مربوطه عالمت زده شود و 

3 ساختمان 2ساختمان1ساختمان
نيزم

استخر

 ورزشي نيزم
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 و يا از زماني كه  از سال ساخت تا كنون تخريب نشده است گزينه اولين احداث هم به به معناي آن است كه ساختمان
  .تخريب و بازسازي نشده است ) به بعد83سال (ساختمان شناسنامه تهيه شده استبراي 
و به فرم ساخنمان در  ود ش تصويربرداري ساختمان هري مختلفضرورت دارد از نماها :عكس ساختمان •

  . ضميمه مي شودسيستم
  :اي  مشخصات سازه2-3

  سيستم سازه اي ، نوع فونداسيون ، :ل كه شام.     در اين بخش مشخصات سازه اي ساختمان مشخص مي شود
     نوع سازه سقف ، نوع پوشش سقف و سيستم مقاوم جانبي مي باشد

 عالمت زده شود در صورتي كه مصالح به كار رفته در ساختمان داراي آزمايش مصالح باشد گزينه مورد نظر :   تذكر

 يا نيماسكلتي ، ازه اي ساختمان مصالح بنايي استدر ابتدا بايد مشخص نمائيم كه سيستم س  :اي سيستم سازه 1-2-3
  .، سپس نوع سازه مربوط را مشخص مي نمائيماسكلتي 

شود كه در آن از ديوارهاي باربر آجري يا سنگي يا بلوك  هاي اطالق مي هاي با مصالح بنائي به ساختمان ساختمان - 1
 . گردد اً به زمين استفاده ميسيماني جهت تحمل و انتقال  نيروهاي قائم و جانبي به پي و نهايت

شود كه ديوارهاي باربر و غير باربر آن با خشت و گل و  هايي اطالق مي به ساختمان: هاي خشت و گلي  ساختمان* 
   ...هاي شهرهاي كويري چون بم ويزدو سقف آن بصورت گنبدي از خشت خام ساخته شده باشد مثل برخي از ساختمان

 .ني گفته مي شود كه ديوارهاي باربر وغير باربر آن از آجر ساخته شودبه ساختما: ساختمان آجري * 

 .به ساختماني گفته مي شود كه ديوارهاي اصلي باربر آن از بلوك سيماني ساخته شود: ساختمان بلوك سيماني * 

 .به ساختماني گفته مي شود كه ديوارهاي اصلي باربر آن از سنگ ساخته شود: ساختمان سنگي *

  . از چوب ساخته شده باشد... ) ستون و تير و (شود كه اجزاي سازه اي آن  هاي گفته مي به ساختمان: ن چوبي ساختما*
  .سيستمي است كه در آن وظيفه مقابله با نيروهاي جانبي و ثقلي بر عهده اسكلت مي باشد: اسكلتي- 2

هاي استاندارد فلزي  از پروفيل) ها  ستونتيرها و(شود كه اجزاي اصلي آن  به ساختماني گفته مي : فوالدياسكلت * 
  . ساخته شده باشد

ها و تيرها از بتن مسلح ساخته  ها و سقف گردد كه اجزاء اصلي آن اعم از ستون به ساختماني اطالق مي: اسكلت بتوني *
  . شده باشد

 و فرعي از چوب ساخته به ساختمانهايي گفته مي شود كه اجزاي آن از قبيل ستونها ، تيرهاي اصلي: اسكلت چوبي *
 .شده باشد

 بر عهده ديوارهاي يسيستمي است كه مقابله با بخشي از نيروهاي جانبي و ثقلي بر عهده اسكلت و مابق:  نيم اسكلتي - 3
  .باربر مي باشد

  .سيستمي است كه وظيفه مقابله با بخشي از نيروهاي جانبي و ثقلي بر عهده اسكلت ازجنس فوالد است: فوالدي*
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سيستمي است كه وظيفه مقابله با بخشي از نيروهاي جانبي و ثقلي بر عهده اسكلت از جنس بتن مسلح : تن مسلح ب* 
  .است

؟ و در صورت داشتن  در وهله اول مشخص مي كنيم بنا داراي فونداسيون مي باشد يا خير: فونداسيون  2-2-3
   .مشخص مي نمائيمفونداسيون نوع آنرا 

  .ه به زمين از طريق آن صورت مي گيردزي از سازه و خاك در تماس با آن كه انتقال بار از سافونداسيون مجموعه بخش
  . رود بطور مجزا در زير هر ستون بكار مي... كه بصورت بتني يا بتن آرمه يا سنگي و : منفرد * 
  . گردد زير چند ستون اجرا مي) بتني و بتن آرمه(كه بصورت نواري : نواري * 
هاي فلزي يا بتني اجرا  هاي كناري بصورت يكطرفه نسبت به ستون  كه به علت محدوديت در اجراي پي:باسكولي * 
  . گردد مي
ها در طراحي  كه با در نظر گرفتن نوع خاك و فاصله كم ستون) mat foundation راديه ژنرال يا ( راديه يا پي گسترده * 

  . گردد  از بنا اجرا ميگردد و بصورت يكپارچه زير تمام يا قسمتي توصيه مي
هاي سست و براي دستيابي به خاك مناسب براي پي از  هاي عميقي هستند كه معموالً در زمين از جمله پي:  شمع* 

 . نمايند گردد كه معموالً به وسيله شالوده، بارهاي سازه را به زمين منتقل مي هاي بتني يا فلزي استفاده مي شمع

 . قي سازه اي كه فوانداسيونهاي منفرد را به هم متصل مي نمايد اطالق مي گرددبه عناصر اف: شناژ بتوني * 

ماده چسبنده ساختماني كه از تركيب دوغاب آهك و خاك بدست مي آيد ومعموالجهت كارهاي : : شفته آهكي *
 .شود زيرسازي و رگالژ از آن استفاده مي

  گردد  ماسه حاصل ميمالتي است كه از تركيب آب ، سيمان ، آهك و: باتارد * 
  . فونداسيون ار جنس سنگ باشد :سنگي *
و  تير- 5 فلزي چهتير - 4 فلزي تير - 3 تيرچه بتني -2 تيربتني -1: انواع سازه سقف عبارتنداز  : نوع سازه سقف  3-2-3

   سنتي قوسي-9چوبي خرپا -8خرپا فلزي - 7 فضايي - 6چوبي تيرچه 
  .ز جنس بتن مسلح اطالق مي شودبه تيراصلي باربر ا): پوتر(تيربتني * 
  .به تير فرعي باربر از جنس بتن مسلح اطالق مي شود: تيرچه بتني *
 . به تيراصلي باربر از جنس فلزي اطالق مي شود:تير فلزي * 

  .به تير فرعي باربر از جنس فوالد اطالق مي شود: تيرچه فلزي * 
در كارخانه بصورت پيش ساخته توليد مي  . . .  I ، L ، Tه اشكال به مقاطع فوالدي اطالق مي شود كه ب: پروفيل فلزي * 

 . شوند

 .به تير فرعي يا اصلي باربر از جنس چوب اطالق مي شود: چوبي  وتيرچه تير* 
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شود كه جهت پوشش دهانه هاي بزرگ بر مبناي شكل مثلث بصورت سه  اي اطالق مي به سيستم سازه: سازه فضايي * 
 .بعدي ساخته مي شود

به سيستم سازه اي اطالق مي شود كه جهت پوشش دهانه هاي بزرگ بر شكل مبناي شكل مثلث بصورت : خرپا فلزي* 
  .مي باشد و عناصر فلزي تنها تحمل كننده نيروهاي محوري آن دو بعدي ساخته مي شود

اي شكل مثلث به سيستم سازه اي اطالق مي شود كه جهت پوشش دهانه هاي بزرگ بر شكل مبن:. خرپاي چوبي*
 .باشد ميتنها تحمل كننده نيروهاي محوري آن  ي چوبعناصربصورت دو بعدي ساخته مي شود و 

به سيستم سازه اي و پوششي اطالق مي شود كه بر اساس قوس هاي هندسي تعريف شده در معماري : سنتي قوسي *
 . سنتي ايران ساخته مي شود

 -4 بلوك سيماني - 3) كامپوزيت( مركب -2 دال بتني - 1: رتند از  انواع پوشش سقف عبا: نوع پوشش سقف .4-2-3
 -11 بلوك پلي استايرن - 10 بلوك سفالي -9 سفال -8 ورق موجدار - 7 ساندويچ پانل - 6 چوبي -5طاق ضربي 
( ورق آزبست سيماني  -16 ورق موجدارپالستيكي -15 شيشه -14كربنات   پلي-13گالس   پالكسي- 12فايبرگالس 

   آرد و آز-18 سنتي قوسي -17 ) ايرانيت
 .عبارت است از يك صفحه از جنس بتن مسلح در ضخامت هاي مختلف: دال بتني *

به سقفي اطالق مي شود كه از تيرآهن با فواصل معين و پوشش بتني مسلح با ضخامت كم ) : كامپوزيت(سقف مركب *
 . تشكيل شده است،كه توسط گل ميخ به تير آهن ها متصل شده

هاي سفالي يا بتني يا  هاي بتني يا فلزي كه مابين آنها بلوك نوعي پوشش سازه اي است كه از تيرچه: رچه بلوك تي*
 .شود  سانتي متر بتن ريزي يكپارچه روي آنها و آرماتورهاي حرارتي در داخل آن ساخته مي5استايرن و با حداقل  پلي

 را به فاصله حداكثر يك متر به INP و IPEهاي   پروفيلسقف طاق ضربي كه در اين نوع پوشش سقف: طاق ضربي * 
 . زنند ها را با رعايت خيز مناسب طاق آجري مي جوش داده و بين تير آهن) ها پل(تيرهاي اصلي 

عبارت است از سقف شامل تيرهاي اصلي چوبي كه با لمبه كوبي چوبي ، ني ، حصير وغيره پوشش داده : سقف چوبي * 
 .مي شود

نوعي پوشش پيش ساخته سقف مي باشد كه از دو ورقه فلزي تشكيل شده كه براي عايق بندي بين آن :  پانل ساندويچ* 
 .از پشم شيشه، فوم و امثالهم استفاده شده باشد

آهن گالوانيزه يا ( نوعي پوشش سقف سازه اي است كه از ورق موجدارفلزي : پوشش سقف ورق موجدار فلزي * 
 .گردد ها تشكيل مي  روي پرلين يا ساير پروفيلبر) آلومينيومي و غيره 

 .منظور سقف هاي شيب داري مي باشند كه براي پوشش نهايي آن از سفال استفاده شده باشد: پوشش سقف سفال * 

هاي سفالي  هاي تيرچه بلوكي است كه در آن جهت قالب بندي از بلوك منظور سقف: پوشش سقف بلوك سفالي * 
 . استفاده شده باشد
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 .سقف هاي تيرچه بلوكي كه در آن جهت قالب بندي از بلوك پلي استايرن استفاده شده باشد: بلوك پلي استايرن * 

نوعي سقف سبك با فرم منحني يا شيب دار كه در آن جهت پوشش از ورقه هاي فايبرگالس استفاده شده : فايبرگالس * 
 .باشد و بيشتر براي نورگيرها استفاده مي شود

نوعي سقف با فرم منحني يا شيب دار  كه در آن جهت پوشش از ورقه هاي پالكسي گالس استفاده :  گالس پالكسي* 
 .شده باشد و بيشتر براي نورگيرها استفاده مي شود 

نوعي سقف سبك فرم منحني يا شيب دار كه در آن جهت پوشش از ورقه هاي پلي كربنات استفاده شده : پلي كربنات * 
 .باشد

 .نوعي سقف سبك معموالً شيب دار كه در آن جهت پوشش از شيشه استفاده شده باشد: قف شيشه پوشش س* 

نوعي سقف سبك با فرم منحني شيب دار كه در آن جهت پوشش از ورقه هاي موجدار : ورق موجدار پالستيكي * 
  .پالستيكي استفاده شده باشد و بيشتر براي نورگيرها استفاده مي شود

  .از پوششهاي سقف هاي شيبدار از جنس آزبست كه اغلب به صورت موجدار توليد مي شوديك :ايرانيت * 
به سيستم سازه اي و پوششي اطالق مي شود كه بر اساس قوس هاي هندسي تعريف شده در معماري : سنتي قوسي *

  سنتي ايران ساخته مي شود
  .خت و در قطعات مشخص توليد مي شوديكي از پوششهاي سيب دار از جنس آزبست كه به صورت ت: آرد و آز* 
سيستمي است كه جهت مقاوم سازي ساختمان در مقابل نيروهاي جانبي مانند زلزله ، باد و : سيستم مقاوم جانبي .5-2-3

 .غيره طراحي مي شود

اع ابتدا بايد مشخص شود كه ساختمان داراي سيستم مقاوم جانبي هست يا خير؟ در صورت داشتن نوع آن چيست ؟ انو
  .مي باشد) قاب خمشي، ديوار برشي، مهاربندي، تركيبي، كالف يا شناژ افقي و قائم ( آن شامل 

هاي ساختماني  سيستم قاب خمشي كه يك نوع سيستم سازه اي است كه در آن بارهاي قائم توسط قالب: قاب خمشي * 
در اين سازه . گردد هاي خمشي تأمين مي قابكامل تحمل شده و مقاومت در برابر نيروهاي جانبي از جمله زلزله ، توسط 

و براساس گيرداري آنها به قاب خمشي ويژه ، متوسط و )  تير به ستون _پاي ستون (اتصاالت گيرداري كامل را دارند 
  . گردد معمولي تقسيم بندي مي

ر نيروهاي جانبي مثل زلزله در ديوار برشي معموالً ديوار بتن آرمه اي است كه براي مقاومت سازه در براب: ديوار برشي * 
  . تواند بصورت مصالح بنائي مسلّح هم ساخته شود ديوار برشي مي. سازند مي) بستگي به طراحي دارد(يك يا دو جهت 

اي كه بصورت قاب خمشي طراحي نشده باشد و از ديوار برشي هم استفاده نشده باشد بايستي  در هر سازه: مهاربندي * 
)  تير آهن_ ناوداني _نبشي (هاي آهن  هاي جانبي از جمله زلزله از بادبندي كه معموالً از پروفيلجهت مقابله به نيرو
  . است، استفاده نمود
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توان در يك جهت سازه را براساس قاب خمشي طراحي نمود و در جهت ديگر از بادبندي و  در اين حالت مي: تركيبي * 
  .  دوگانه يا تركيبي گويندكه اين سيستم را. يا ديواربرشي استفاده نمود

عضوي از ساختمان است با مقطع مربع يا مستطيل از جنس بتن مسلح كه حداقل چهار ميل : افقي و قائم ) شناژ(كالف * 
اند و براي  بهم متصل شده) خاموت(گرد فوالدي در آن تعبيه شده كه اين ميلگردها توسط ميل گردهاي عمود بر آنها 

 .ر هنگام وقوع زلزله باعث جلوگيري از پركندگي مصالح يا پي ها مي شوديكپارچه نمودن بنا و د

  :  مصالح ديوارهاي غيرباربر خارجي3-2- 7:   مصالح ديوارهاي غيرباربر داخلي 2-3- 6
  : مصالح ديوارهاي باربر خارجي3-2- 9:  مصالح ديوارهاي باربر داخلي . 2-3- 8
د كه هيچ نيرويي از قسمتهاي مختلف ساختمان به آن وارد نمي شود و فقط به ديوار گفته مي شو: ديوارهاي غير باربر *

 20 معموالً ضخامت آنها كمتر از .ل مي نمايد و صرفاً نقش جداكننده داردوزن خود را به محل اتصال ديوار به كف منتق
  .سانتي متر مي باشد

يا هر دوي آنها در ساختمان مورد ) زلزله يا باد(انبي و ج) ثقلي(يوارهايي است كه براي تحمل بار قائم د: ديوارهاي باربر*
  .استفاده قرار مي گيرد

   ديوارهايي كه در درون ساختمان هستند: داخلي ديوارهاي *
  ديوارهايي كه از نماي خارج ساختمان قابل مشاهده اند: خارجيديوارهاي *

  مصالح ديوارهاي باربر وغير باربر ديوارهاي داخلي وخارجي 
 .كه از آجر فشاري يا گري به عنوان مصالح اصلي استفاده شده باشد  ديواري:ري آج   - 1

 .كه از بلوك سيماني به عنوان مصالح اصلي استفاده شده باشدي  ديوار:بلوك سيماني  - 2

  .  از بلوك سفالي به عنوان مصالح اصلي استفاده شده باشد ديواري:بلوك سفالي   - 3
 نظير بلوك گچي ، سيپوركس، هبلكس، ليكا و قطعات پيش ساخته سبك از ي كه ديوار:قطعات پيش ساخته سبك   - 4

  . غيره به عنوان مصالح اصلي استفاده شده باشد
  . كه از بلوك سنگي به عنوان مصالح اصلي استفاده شده باشدي  ديوار:سنگي  - 5
 .گيرد   كه ازتركيب دو يا چند نوع مصالح شكل مييديوارهاي : تركيبي - 6

 .شوند   كه بوسيله خشت يا كاهگل ساخته مييديوارهاي :خشتي يا كاهگل  - 7

اي كه ازمصالح متنوع ساخته شده پس از حمل به محل ساختمان به عنوان   يوارهاي پيش ساخته كارخانه:دراي وال  - 8
 .گردند ديوار نصب مي

 .دنگير هاي گچي شكل مي ستند كه از تركيب پانلي ه ديوارهاي:گچي  - 9

كه از دو شبكه فوالدي بهم متصل كه بين آنها يك اليه از جنس پلي استايرن قرار گرفته ت ي اس ديوار:تري دي پانل  -10
 .  و روي آن از دو طرف مالت ماسه سيمان اندود مي گردد
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 كه شامل موارد ذيل . در اين بخش مشخصات ساختمان از نظر معماري بررسي مي شود:مشخصات مصالح معماري.3-3
  .مي باشد

ت مي ؤيپوشش خارجي ساختمان كه از مصالح مختلف تشكيل شده و از ديد ناظر قابل ر:رجي  نماي خانوع .1-3-3
  .باشد اي، فلزي و پي وي سي مي شيشه شامل آجري، سنگ پالك، سنگ الشه، كنيتكس، سيماني، كاهگلي، گچي، .باشد
مولي ، ماشيني ، سه سانت ، پنچ مع( به نمايي اطالق مي شود كه مصالح بكار رفته در آن از انواع آجر : نما آجري * 

 .باشد. . . ) سانت و 

 .به نمايي اطالق مي شود كه پوشش نهايي آن  يكي از انواع سنگ پالك باشد: نما سنگ پالك * 

 .به نمايي اطالق مي شود كه پوشش نهايي آن از كنيتكس باشد: نما كنيتكس * 

 . آن از اندودهاي سيماني باشدبه نمايي اطالق مي شود كه پوشش نهايي: نما سيماني * 

 .به نمايي اطالق مي شود كه پوشش نهايي آن از كاهگل باشد: نما كاهگلي * 

 .به نمايي اطالق مي شود كه پوشش نهايي آن از گچ باشد: نما گچي * 

نده يا به نمايي اطالق مي شود كه پوشش نهايي آن از تركيب انواع شيشه با پروفيل هاي نگهدار: اي  نما شيشه* 
Framekssباشد . 

 .هاي فلزي يا تركيب آنها باشد به نمايي اطالق مي شود كه پوشش نهايي از انواع پانل: نما فلزي * 

  . با رنگهاي مختلف باشدPVCهاي   به نمايي اطالق مي شود كه پوشش نهايي آن از جنس پانل : PVCنما  * 
  .باشد  مييو پي وي سي ترمال بريك،چوبي، آلومينيومي ولي،آلومينيومي معم آهني،شامل .: پنجره ها نوع .2-3-3

 .گردد كه پروفيل اصلي آن از آهن تشكيل شده باشد اي اطالق مي به پنچره: پنجره آهني * 

 .گردد كه پروفيل اصلي آن از آلومينيوم تشكيل شده باشد اي اطالق مي به پنچره: پنجره آلومينيومي معمولي * 

گردد كه پروفيل اصلي آن از آلومينيوم ترمال بريك تشكيل شده  اي اطالق مي به پنچره: رمال بريك پنجره آلومينيومي ت*
 .باشد

 .گردد كه پروفيل اصلي آن از چوب تشكيل شده باشد اي اطالق مي به پنچره: پنجره چوبي * 

 .باشد  تشكيل شده UPVCگردد كه پروفيل اصلي آن از  اي اطالق مي به پنچره : UPVCپنجره * 

براي درب ها و پنجره ها در جهت تامين نور مورد نياز داخل نوعي مصالح ساختماني كه  : شيشه ها نوع .3-3-3
مشبك ، بازتابي ، رنگي ، سكوريت ، شامل ساده، .ساختمان و ايجاد ارتباط بصري داخل و بيرون ساختمان استفاده ميشود 

  .باشد  مي و تلقبنيتلم
 . اي گفته مي شود كه داراي سطح صاف و صيقلي بوده و كامالً شفاف باشدبه شيشه: شيشه ساده * 

 .به شيشه اي گفته مي شود كه داراي سطح مشجر و بافت دار باشد: شيشه مشجر * 
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به شيشه اي گفته مي شود كه داراي سطح صاف و صيقلي بوده و منعكس كننده نور است بطوري كه : شيشه بازتابي * 
 . ساختمان مشاهده فضاي داخلي ساختمان قابل رؤيت نمي باشددر روز از خارج از

به شيشه اي گفته مي شود كه به رنگهاي مختلف ساخته شده و نور عبوري از آن به همان رنگ رؤيت : شيشه رنگي * 
 .شود مي

شكستن به  در صورت و.  برابر شيشه هاي معمولي هستند 8 الي 5 داراي استحكام نوعي ازشيشه كه: شيشه سكوريت * 
 در مقابل تغييرات دمائي بوده و نيزشوند كه داراي لبه هاي تيز و خطرناك ن تكه ها و ذرات كوچك و ريزي تبديل مي

DT=175°Cدرجه سانتيگراد مقاومت مي كنند . 

  . نوعي از مصالح شفاف است كه معموالً جهت تامين نور مورد نياز در بدنه خارجي بكار گرفته ميشود:تلق* 
  .باشد ، سه جداره مي شامل تك جداره ، دوجداره :جداره شيشه ها نوع  .4-3-3

 .اگر در ساخت از يك اليه شيشه استفاده شده باشد آنرا تك جداره گويند: شيشه تك جداره * 

 .گوينداگر در ساخت از دو اليه شيشه كه بين آنها از گازهاي بي اثر استفاده شده باشد آنرا دو جداره : شيشه دوجداره * 

اگر در ساخت از سه اليه شيشه كه بين آنها از گازهاي بي اثر استفاده شده باشد آنرا سه جداره : شيشه سه جداره * 
  .گويند

نوع عايق بندي حرارتي . 3-3-7 :نوع عايق بندي حرارتي سقف . 3-3-6 : عايق بندي حرارتي كف نوع .5-3-3
  .ددر صورت وجود نوع آن مشخص شو :ديوار خارجي 

 .  پشم شيشه كه از الياف شيشه درست شده* 

 .يك نوع عايق حرارتي است كه از الياف معدني درست شده: پشم سنگ * 

 .يك نوع عايق حرارتي پليمري است كه از مواد شيميايي حاصل از پااليش نفت تهيه شده): يونوليت( پلي استايرن * 

  . عنوان عايق حرارتي يا صوتي استفاده مي شودهواي محبوس شده بين دو جداره كه به: اليه هوا * 
  .يكي از انواع عايق هاي حرارتي است كه معموالً براي درزبندي در ساختمان بكار گرفته مي شود: ماستيك* 
  .ديكي از انواع عايق هاي حرارتي كه معموالً براي پوشش خارجي مورد استفاده قرار مي گير: پلي رول* 
 يق استيك نوع عا: پلي پورتان*

عبارتست از استفاده از مصالح خاص وروشهاي اجرايي متنوع روي كرسي  : عايق بندي روي كرسي چيني نوع .8-3-3
 .كند چيني كه از نفوذ رطوبت از كرسي چيني ساختمان به قسمتهاي فوقاني ساختمان جلوگيري مي

 .قير وچتايي حاصل ميگرددنوعي مصالح جهت عايق بندي رطوبتي كه ازتركيب چند اليه : قير گوني * 

اليه هاي پالستيكي به ضخامت متغيير كه به عنوان عايق رطوبتي مانع انتقال رطوبت بين سطوح مختلف : پالستيك * 
 .ساختمان ميگردد
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نوعي عايق رطوبتي تركيبي كه در كارخانه وازتركيب فراورده هاي قير وسطوح ) : ايزوگام ( عايق رطوبتي پيش ساخته * 
 . ليد ميگرددنخي تو

عبارتست ازاستفاده از مصالح خاص وروشهاي اجرايي متنوع روي كف  : عايق بندي كف فضاهاي آبريز نوع .9-3-3
  .فضاهاي آبريز كه از نفوذ رطوبت از طريق آن به قسمتهاي ديگر ساختمان جلوگيري ميكند

ص وروشهاي اجرايي متنوع  روي پشت بام عبارتست ازاستفاده از مصالح خا : عايق بندي روي پشت بام نوع .10-3-3
  .كند كه از نفوذ رطوبت از طريق آن به قسمتهاي تحتاني ساختمان جلوگيري مي

  . وجود و يا عدم وجود آن تعيين گردد: عايق بندي صوتي نوع .11-3-3
 جلوگيري از كه جهت . مي باشداليه باموشش نهايي آخرين  منظور مشخص نمودن پ: پوشش نهايي بام نوع .12-3-3

نفوذ آب باران و برف و ديگر عوامل خارجي و بصورت آسفالت، موزائيك، ايرانيت، ايزوگام ، شيرواني ، كاه گل و پوشال 
  .گيرد مورد استفاده قرار مي

شكل نهاي سقف از .آخرين طبقه مي باشد )سقف ( بام فرم منظور مشخص نمودن  ) :سقف (  فرم بام نوع .13-3-3
  . آسمان ساختمان را نشان مي دهدديد ناظر خط

هاي سطحي از روي بام  و جهت هدايت آب% 3گردد كه شيب آنها حداكثر درحد هايي اطالق مي  به سقف:سقف تخت * 
 .شود باشد و در نماي بيروني آنها سقف به صورت مسطح ديده مي به طرف آبروها مي

 چند جهت داراي شيب قابل رويت ازنماي بيروني شود كه در يك يا هايي اطالق مي  به سقف:دار  سقف شيب* 
  .باشند ساختمان مي

  .از انواع فرم بام است كه معموالً در مناطق گرم و خشك و مرطوب بكار برده مي شود: سقف گنبدي*
 را  از دايره، بيضي ، هندسه اي مشابه از اين دو فرم يكي از انواع فرم هاي بام است كه مقطع آن مي تواند:سقف قوسي* 

 .داشته باشد

پاركت چوبي ، سراميك ، موكت موزائيك ، بتون وسيمان ، سنگ ،  شامل :طبقات كف  مصالح تمام شده نوع .14-3-3
   .باشد مي
  . ب هاي ورودي و خروجي به ساختمان را مشخص مي كند تعداد در: تعداد ورودي و خروجي ها .15-3-3

  .ور گزينه هاي مربوطه را انتخاب نماييدس و آسان معلوليندرصورت وجود پله اضطراري،رمپ مخصوص
  
چون ساخت يا « و » طراحي اوليه « هاي نقشه سري يك ساختمان معموالً بايد داراي دو  :مشخصات نقشه ها  . 4-3

  .باشد» ازبيلت 

 ولي در ج شودبايد دركد آرشيو نقشه ، سيستم آرشيو نقشه سازمان نوسازي نوشتن  درصورت وجود نقشه ها در :   نكته
  . كد نقشه توليد و ثبت گرددصورت عدم وجود نقشه در سيستم آرشيو بايد با فرمول دستي توليد كد آرشيو، 
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در بررسي انجام شده وضعيت كلي ايمني ، آسيب  : وضعيت كلي ايمني آسيب ديدگي وجمع بندي استحكام .5-3

تمان نياز به مقاوم سازي و يا تخريب داشت استحكام ساختمان مشخص شده در صورتي كه ساخديدگي و جمع بندي 
 . مورد بررسي دقيقتر قرار گيرد»ام ساختمان ك استحمشخصات« فرم تكميل بوسيله بايد 

           آئين نامه زلزله باشد گزينه3بر اساس ويرايش و  به بعد 84در صورتي كه سال شروع ساخت ساختمان از سال *
  . انتخاب شود" 3ويرايش  "

   آئين نامه زلزله باشد و گزينه 2 به بعد  و بر اساس ويرايش 78ورتي كه سال شروع ساخت ساختمان از سال در ص* 
  . انتخاب شود"2ويرايش  "

   آئين نامه زلزله باشد  گزينه 1 به بعد  و بر اساس ويرايش  68در صورتي كه سال شروع ساخت ساختمان از سال * 
  . انتخاب شود"1ويرايش  "
  

   باشد يا بر اساس ويرايش هاي آيين نامه زلزله نباشد68رتي كه سال شروع ساخت ساختمان قبل از  سال در صو* 
  . شود انتخاب"1قبل از ويرايش  "گزينه  
   تاسيسات6-3
 در اين قسمت انواع تاسيسات و تجهيزات گرمايشي مورد استفاده در فضا :تاسيسات و تجهيزات گرمايشي .  1-6-3

اي ، بخاري نفتي  تاسيسات مركزي ، بخاري نفتي فتيله اي ، بخاري نفتي چكه: ه عبارتند از مشخص مي شود ك
كاربراتوري ، بخاري نفتي ليزري ، شومينه ، بخاري گازي با دودكش ، بخاري گازي بدون دودكش ، بخاري هيزمي ، 

گازي دومنظوره ، اسپيليت در صورت بخاري برقي ، كوره هواي گرم ، المپي تشعشعي ، يونيت ميتر، انژكتوري وكولر 
  استفاده از چند نوع از موارد فوق نوع غالب كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد نيز مشخص شود

 در بخش تاسيسات اعم از گرمايشي ويا سرمايشي هدف نوع تاسيسات بوده وتعداد تجهيزات موجود :نكته مهم 
  .درمدارس مورد نظر نيست 

مجموعه اي از ديگ و پمپ و  منابع و مبدل كه وظيفه تامين و انتقال حرارت و يا برودت به محل : تاسيسات مركزي*
  ) توضيح داده شده است 3-5- 4انواع آن در بند .( مورد نظر را بر عهده دارد

وسيله است داراي مخزن نگهداري سوخت كه توسط شير سماوري ، سوخت به داخل محفظه : بخاري نفتي چكه اي * 
  .شود راق هدايت شده و در آن مشتعل مياحت
وسيله اي است داراي مخزن نگهداري سوخت كه با تركيب هوا و سوخت در محفظه : بخاري نفتي كاربراتوري * 

 .شود احتراق و اشتعال آن گرماي مورد نياز تامين شده و به محيط منتقل مي
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اصي به محفظه احتراق پاشيده شده و توليد حرارت وسيله اي است كه سوخت توسط مكانيزم خ: بخاري نفتي ليزري * 
اين بخاري داراي حس گرهاي محيطي است و فن نصب شده در آن هواي گرم را در محيط به جريان مي . نمايد مي

  .كند اين بخاري داراي برد الكترونيكي است و در صورت بروز هرگونه خطر احتمالي بخاري را خاموش مي. اندازد
ه اي است كه با احتراق سوخت در آن گرماي حاصل از احتراق مستقيماً به محيط منتقل شده و هواي وسيل:  شومينه *

  .شود مورد نياز احتراق از محيط جذب شده و محصوالت احتراق از طريق دودكش به محيط خارج منتقل مي
ند و محصوالت احتراق از وسيله اي است كه با احتراق گاز ، هواي محيط را گرم مي ك: بخاري گازي با دودكش * 

 .گردد هواي مورد نياز احتراق گاز نيز از محيط نصب بخاري تامين مي.شود طريق دودكش به محيط خارج هدايت مي

وسيله اي است كه با احتراق گاز هواي محيط را گرم كرده و محصوالت احتراق در : بخاري گازي بدون دودكش * 
  .گردد تن گاز نيز از محيط نصب بخاري تامين ميهواي مورد نياز سوخ.شود  محيط پخش مي

وسيله اي است كه با اشتعال هيزم در آن گرماي حاصل از اشتعال مستقيماً به محيط منتقل شده و هواي : بخاري هيزمي * 
  .مورد نياز اشتعال از محيط جذب شده و محصوالت اشتعال از طريق دودكش به محيط خارج منتقل ميشود

 وسيله اي است كه با تبديل انرژي الكتريكي به انرژي گرمايي، گرماي مورد نياز محيط با جابجايي :بخاري برقي * 
  .شود طبيعي به محيط منتقل مي

 . اين كوره مستقيماً از سوخت گاز يا مايع استفاده مي كند:كوره هواي گرم * 

ي از منبع توليد گرما به محيط ، گرماي  سيستمي است كه با انتقال گرما به صورت تشعشع:گرمايشي المپ تشعشعي * 
  .نمايد مورد نياز محيط را تامين مي

  .نوعي بخاري پرتابل كه با نفت وبرق كار مي كند: انژكتوري*
  .نوعي كولر گازي است كه هم عمل گرمايش و هم سرمايش را انجام مي دهد: كولر گازي دو منظوره *

وقسمت مجزا مي باشند يعني كندانسور هوايي جدا از سيستم كولر مدل هاي جديد كولر گازي داراي د: اسپليت.* 
ساخته شده و ارتباط آن به وسيله لوله هاي مسي برقرار مي شود كه يكي با قطر بيشتر براي عبور گاز به داخل كمپرسور 

. ط و اپراتور مي باشدو كندانسور و ديگري با قطر كوچك تر براي انتقال مبرد مايع شده از كندانسور به سيستم شير انبسا
  . باشد مزيت اين سيستم كنترل مجزاي هر واحد و عيب آن باال رفتن هزينه انرژي برق مي

اگرچه چندين نوع گرمايشي در فضا مي تواند وجود داشته باشد يك نوع كه وسيله گرمايشي غالب فضا مي : نوع غالب
 .باشد مي بايست در اين قسمت نوشته شود

 در اين قسمت انواع تاسيسات و تجهيزات سرمايشي موارد استفاده در فضا : تجهيزات سرمايشي تاسيسات و. 2-6-3
  تاسيسات مركزي ، كولرگازي ، كولرآبي ، پنكه ، اسپيليت: مشخص مي شود كه عبارتند از 
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د تبادل گرما براي سرمايش فضاهاي نسبتاً كوچك به ويژه در مناطق مرطوب از كولرگازي استفاده مي شو: كولرگازي * 
در سيستم كولرگازي هواي اتاق سيركوله . در كندانسور و اواپراتور به روش اجباري و بوسيله دو بادزن انجام مي شود

 . گردد شود و تهويه اي انجام نمي مي

ها عبور  وسيله اي است داراي تشتك جمع آوري آب و پوشال كه آب داخل تشتك مرتبا از روي پوشال: كولر آبي* 
آب، گرماي مورد نياز جهت تبخير را از هواي عبوري از . نمايد ها عبور مي نمايد، هواي محيط مرتباً از روي پوشال مي

 . هاي هوا به محيط منتقل ميشود ها دريافت ميكند و به تبع آن هوا خنك شده و توسط كانال روي پوشال

 .شود بجايي اجباري هوا در فضاي داخل ميوسيله اي ست كه در اثر تبديل انرژي مكانيكي، باعث جا: پنكه* 

  توضيح آن در باال آمده است : اسپليت.* 
از بين چندين نوع سرمايشي كه در فضا مي تواند وجود داشته باشد يك نوع كه وسيله سرمايشي غالب فضا : نوع غالب

 .مي باشد مي بايست در اين قسمت نوشته شود

 يا اتاق تاسيسات مركزي مي تواند براي هر ساختمان جداگانه داخل  موتورخانه:نوع تاسيسات مركزي .  3-6-3
ساختمان تعبيه شود و يا از ساختمان هاي مجاور يا ساختمان موتورخانه جداگانه تامين گردد كه در اين صورت بايد 

 كه عبارتند نوع اين تاسيسات بايد مشخص شود   صورتهرشماره ساختماني كه تاسيسات در آن قرار دارد درج شود  در
  يونيت هيترگرمايشي كفي، ر، پكيج هوايي، ايرواشپكيج تبخيري ،  با راياتور ، با فن كوئل ، هواساز ، زنت ،  :   از 
   وسيله انتقال حرارت آبگرم به محيط:رادياتور*
از محيط جذب و وسيله اي است كه با عبور هوا از روي كويل مسي حامل آ ب سرد يا گرم، گرما يا سرما را  :فن كويل*

 . يا به محيط منتقل ميكند و به صورت زميني و سقفي مورد استفاده قرار مي گيرد

 وسيله اي است كه گرما يا سرماي آب را با عبور هوا از روي كويلي مسي حامل آب سرد يا گرم، گرما يا :هواساز * 
  اي هواساز به محيط منتقل ميكند ه سرما از هواي عبوري جذب و يا به هوا منتقل نموده و از طريق كانال

 وسيله است كه در فصل زمستان گرماي آب را با عبور هوا از روي كويل مسي از طريق كانالهاي هوا رساني به :زنت * 
محيط منتقل مي كند اين دستگاه داراي تشتك نگهداري آب و پوشال مي باشد كه در تابستان با عبور هواي گرم محيط از 

هاي هوا رساني به محيط منتقل مي  شده گرماي هوا به آب منتقل شده و هواي خنك از طريق كانالروي پوشال خيس 
 . شود

وسيله اي است داراي تشتك جمع آوري آب و پوشال كه در فصل تابستان با عبور هواي محيط از : پكيج تبخيري *. 
واي خنك شده توسط كانالهاي هوا رساني روي پوشالهاي خيس شده مرتبا گرماي هوا جذب و به آب منتقل ميشود و ه

شود و فصل زمستان هواي محيط بيرون گرماي مورد نياز را از احتراقي كه در داخل خود دستگاه رخ  به محيط منتقل مي
  .شود هاي هوارساني به محيط داخل منتقل مي دهد دريافت كرده و به توسط كانال مي
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 گرماي آب را با عبور هوا از روي كويل مسي از طريق كانال هاي هوا  وسيله اي است كه از فصل زمستان:ر ايرواش*
كند و در فصل تابستان گرماي هواي محيط توسط آبي كه فشار در داخل دستگاه ها توسط نازل  رساني به محيط منتقل مي

ط منتقل هاي مربوطه به صورت پودر در مي آيد، جذب شده و هواي خنك شده توسط كانالهاي هوا رساني به محي
 .شود  مي

شود از طريق  اي است كه در فصل تابستان هوايي را كه گرماي آن در قسمت اواپراتور جذب مي  وسيله:پكيج هوايي *
نمايد و در فصل زمستان، هواي محيط با عبور از روي كويل گرم شده و از  كانال هاي هوا رساني به محيط هدايت مي

  . شود هدايت ميهاي هوا رساني به محيط  طريق كانال
 با چرخش آبگرم از ميان شبكه اي از لوله هاي تلفيفي پنج اليه كه در زير پوشش كف ساختمان نصب :گرمايشي كفي *

 29 درجه و حداكثر دماي كف 45تا 40دماي آب ورودي . گرديده اند به آرامي حرارت را در تمامي سطح توزيع مي كند
براي كف پوشش هاي متفاوتي از . رژي به صورت تابشي به محيط انتقال مي يابدان% 60بيش از . درجه سانتي گراد است 

  جمله سنگ ، سراميك، پاركت و موكت مناسب است
   وسيله اي است مناسب جهت گرم كردن سالن هاي ورزشي و كارگاهها :يونيت هيتر* 

شي مركزي وسيله توليدكننده در  در صورت استفاده از تاسيسات گرماي:توليدكننده گرماي حرارت مركزي .  4-6-3
حرارت ، ظرفيت پكيج در صورت استفاده از پكيج ، تعداد و ظرفيت ديگ و تعداد و . فضاهايي كه سيستم مركزي دارند

  .ظرفيت چيلر در صورت استفاده از موتورخانه بايد تعيين شود
  . منبع تامين انرژي حتما بايد درج گردد:تذكر

نفتي :  در اين بخش نوع تامين كننده آبگرم مشخص مي شود كه عبارتنداز :آبگرم تاسيسات و تجهيزات . 5-6-3
اي ، نفتي كاربراتوري ، گازي ديواري ، گازي زميني ، برقي ديواري ، برقي زميني ، مشعلي گازوئيلي ، خورشيدي ، از  چكه

  طريق تاسيسات مركزي 
ري سوخت كه توسط شير سماوري سوخت به محفظه اي است داراي مخزن نگهدا وسيله:اي  آبگرمكن نفتي چكه* 

 .شود احتراق شده هدايت شده و با احتراق آن آب مصرفي گرم مي

اي است داراي مخزن نگهداري سوخت كه با تركيب هوا و سوخت در محفظه  وسيله:آبگرمكن نفتي كاربراتوري * 
 .شود احتراق و اشتغال آن آب گرم مي

 . شود اي است كه روي ديوار نصب شده و با احتراق آب مصرفي گرم مي هوسيل: آبگرمكن گازي ديواري * 

گيرد و با احتراق گاز در محفظه احتراق آب مصرفي گرم  اي است كه روي زمين قرار مي وسيله: آبگرمكن گازي زميني * 
 .شود مي

تريكي به انرژي گرمايشي آب اي است كه روي ديوار نصب شده و با تبديل انرژي الك وسيله: آبگرمكن برقي ديواري * 
 . نمايد مصرفي را گرم مي
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وسيله اي است كه روي زمين قرار گرفته و با تبديل انرژي الكتريكي به انرژي گرمايشي آب : آبگرمكن برقي زميني * 
 .مصرفي را گرم مي نمايد

دستگاه در محفظه احتراق اي است كه با احتراق سوخت گازوييل توسط مشعل  وسيله: آبگرمكن گازوئيلي با مشعل * 
 .شود آب مصرفي گرم مي

اي است كه توسط سلولهاي خورشيدي گرماي تابش را جذب نموده و در يك مبدل  وسيله:  آبگرمكن خورشيدي  *
  .نمايد حرارتي گرماي تابشي را به آب مصرفي منتقل مي

  .آب گرم مورد نياز استفاده مي شوداز همان سيستم گرمايشي مركزي براي توليد : از طريق سيستم حرارت مركزي*
از بين چندين نوع تاسيسات آبگرم كه در فضا مي تواند وجود داشته باشد يك نوع كه آبگرم غالب فضا مي :نوع غالب

 .باشد مي بايست در اين قسمت نوشته شود

 فضا مشخص  در اين بخش تاسيسات وتجهيزات الكتريكي در:تاسيسات وتجهيزات الكتريكي و امنيتي . 6-6-3
برق اضطراري ، انرژي خورشيدي ، سيستم صوتي ، سيستم دزدگير ، برق گير ، ارتينگ ، دوربين : شود، كه عبارتند از  مي

  مدار بسته ،شيرضدزلزله،دستگاه حفاظت جان 
   وسيله اي است كه سوخت انرژي الكتريكي را تامين مي نمايد:برق اضطراري* 
  .كه از طريق انرژي خورشيد انرژي الكتريكي توليد مي كند وسيله اي است :انرژي خورشيدي*

 .گردد سيستمي است براي پوشش صوتي ساختمان يا محوطه همراه با آمپلي فاير و بلندگو نصب مي: سيستم صوتي * 

  .سيستمي كه براي محافظت مكانهاي حساس ساختمان به همراه چشمي و آژيرهاي خطر بكار مي رود: سيستم دزدگير * 
  سيستم يكپارچه توزيع سيگنال به مصرف كننده:نتن مركزيآ*
  وسيله اي جهت تخليه بار الكتريكي حاصل از رعد و برق: برقگير* 
 .سيستمي كه براي محافظت از برق گرفتگي اشخاص همراه با اتصال زمين بكار مي رود: سيستم ارتينگ * 

  وسيله اي جهت كنترل فضاهاي مختلف: دوربين مداربسته * 
  .وسيله اي است كه در تابلو برق نصب مي شود و خطر برق گرفتگي را كنترل مي كند: دستگاه حفاظت جان*
  .شير حفاظتي موتورخانه وسيله اي است براي حفظ ايمني و كنترل اجزاي موتورخانه:شير كنترل موتورخانه * 
يق ونيز نوع سيستم اطفاء حريق اين درصورت وجود سيستم اعالم و اطفاء حر: سيستم هاي ايمني ضد حريق . 7-6-3

  .قسمت تكميل مي گردد
 سيستم هايي كه به محض احساس دود يا حرارت در جاهايي كه دتكتور نصب گرديده شروع :سيستم اعالم حريق * 

 .به آژير كشيدن نموده و موقعيت مكان خطر را اعالم مي كند

فته مي شود كه در هنگام حريق با اتصال به ماشين هاي به لوله كشي داخل ساختمان گ: سيستم اطفاء حريق خشك * 
  .آتش نشاني فعال مي شود
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  كپسول هاي حاوي پودر و گاز جهت خاموش كردن آتش: سيستم اطفاء حريق كپسولي* 
  . اطفاء حريق به صورت مركزي انجام مي شود:سيستم مركزي * 
ط نصب مي شود و هنگام زلزله مسير گاز را قطع مي وسيله اي كه بعد از محل نصب كنتور گاز روي خ:شير ضد زلزله*

  .كند
 در صورتي كه شبكه رايانه اي محلي وجود داشته باشد نوع آن از نظر استفاده : مشخصات شبكه رايانه محلي .8-6-3  

اد كل گره ها  ، تعداد تقسيم كننده و تعد، تعداد سوئيچ) Mbps(سيم ونيز باالترين سرعت به مگابيت بر ثانيه  از سيم و بي
  . تعيين مي شود

  : مشخصات مراحل اجرا 7-3
 شروع عمليات ساختماني پس از تحويل زمين يا تجهيز سال منظور ( شروع سال شامل :تاريخ مراحل ساخت . 1-7-3

ل تاريخ صورتجلسه تحوياز (  بهره برداري سال، )  است خاتمه عمليات ساختماني سال(سال خاتمه، .) اولين كارگاه است
   ) ختمان به اداره آموزش و پرورش مشخص مي شودسا
در اين قسمت ساير براي موارد خاص مثل مدارس غير : مشخص نمودن احداث كننده ، ناظر و مشاور .  2-7-3

  . انتفاعي در نظر گرفته شده است
 رشته ، رتبه و كد  حقوقي پيمانكار ، نام ،در اين قسمت شخص يا اشخاص  حقيقي يا: مشخصات پيمانكار .  3-7-3

 براي مدارسي كه ). اخذ گرددpmsكد پيمانكار درصورت وجود از سيستم . (پيمانكار در سيستم مديريت پروژه مي باشد
  قبل از راه اندازي سيستم مديريت پروژه ساخته شدند در صورت وجود اطالعات درج شوند

عبارت است از انجام كار توسط كارفرما ، اداره كل (ني اما: انواع نحوه اجراي پروژه ها شامل : نحوه اجرا .  4-7-3
عبارت است از انجام كار توسط پيمانكار ( ، پيماني  ) نوسازي مدارس و يا اداره آموزش وپرورش به نيابت از آن اداره كل

 كارفرما و قسمت منظور انجام قسمتي از كار توسط(پيماني / ، اماني ) به نيابت از اداره كل نوسازي،توسعه وتجهيزمدارس
اگر سازمان و يا ادارات كل نوسازي مسئوليت مديريت ساخت پروژه را (، پيمان مديريتي  ) ديگر توسط پيمانكار مي باشد

طبق قرارداد به پيمانكار واگذار و خود پرداخت هزينه هاي ساخت را به عهده گيرد به آن اجراي پيمان مديريت اطالق مي 
. اي عمليات ساخت توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي از اعتبارات غير نوسازي مي باشدمنظور اجر(، شخصي  ) شود

   )مثل مدارس تحويل شده توسط خيرين و يا مدارس غير انتفاعي
 شامل نام و نام خانوادگي و كُد ملي مهندسين ناظر معماري ، سازه ، تأسيسات برقي :مشخصات مهندسين ناظر . 5-7-3

درصورتي كه از يك ناظرساختماني استفاده . نقشه برداري و مكانيك خاك و ژئوتكنيك مي باشد، تأسيسات مكانيكي ، 
شود مشخصات ناظر معماري وناظر سازه همان ناظر ساختماني مي باشد اين در مورد ناظر تاسيسات برقي و مكانيكي نيز 

  اخذ خواهد شد  در آينده اين اطالعات به صورت سيستمي از سيستم مديريت پروژه .صادق است
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 در انتهاي فرم فرد يا افرادي كه تمام يا بخشي از فرم را تكميل نموده : فرم ساختمان  مشخصات تكميل كنندگان 8-3
اند شامل كَدملي ، نام و نام خانوادگي ، سمت ، شماره بخشي از فرم كه توسط فرد تكميل شده ، تاريخ تكميل فرم و 

 .امضائ تكميل كننده قيد مي شود

الزم به ذكر است .آورده شودكننده همانند مشخصات تكميل كننده بايد در انتهاي فرم مشخصات تائيد:          تذكر 
كننده بايد يكي از مهندسين ناظر اداره كل نوسازي مدارس باشد كه نسبت به تمامي بخش هاي ساختمان آشنايي  تائيد

  .كامل داشته باشد
ينكه ظرفيت ساختمانها به عنوان مهمترين مالك براي برنامه ريزي فضا عنايت به ابا  :ظرفيت ساختمانها  

 فضاهاي آموزش وپرورش مي وهمچنين مالك بسيار مهمي براي تعيين شاخصاي مختلف از جمله سرانه در

باشد علي رغم اينكه در شناسنامه قبلي در همان فرم مشخصات فني ساختمان ظرفيت آن نيز تعيين مي 

 بازنگري سيستم وفرم هاي شناسنامه ظرفيت ساختمانها در سه دسته كلي جداگانه ن مرحله ودرگرديد لكن در اي

   مشخص مي شود كه فرم هاي ذيل براي اين منظور مي باشد

   ساختمان هاي آموزشيظرفيت   :3- الف  فرم 

ن ظرفيت ساختمان با   بخش مهمي از اطالعات شناسنامه فني مربوط به ميزان ظرفيت فضاها مي باشد كه براي تعيي

با عنايت باينكه اطالعات .  ساختمان هاي آموزشي طراحي شده است ظرفيتكاربري آموزشي فرم مجزايي تحت عنوان 

اين فرم تعيين كننده اصلي امكان بررسي شاخص هاي سرانه دانش آموز ، تراكم كالبدي و نقش بسيار مهمي در برنامه 

عات اين فرم مي بايست نهايت دقت به عمل رورشي را دارد، لذا در تكميل اطالپريزي و ساماندهي فضاهاي آموزشي و 

  .آيد

 در اين بخش براي همه طبقات از زير زمين به باال تكميل :هاي موجود در هرطبقه  مشخصات اتاق.-3-الف-1
  شود  مي

ت زير زمين با عالمت منفي  در اين قسمت شماره يا نام طبقه مشخص مي شود براي يكنواختي شماره طبقا: طبقه     
   .اال استفاده شود به ب1و ساير طبقات از  » HG« و نيم طبقه  » G« ، براي همكف  » -2« و  » -1« مانند 
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  تعيين كننده شماره اتاق در هر طبقه مي باشد بطوريكه ، اتاق اول ، اتاقي است كه در سمت راست درب: شماره اتاق    
  .شودهاي بعدي در جهت عكس عقربه ساعت زياد ميختمان  قرار دارد و شماره اتاق يا پله ورودي به سااصلي 

كه انواع آن در . مي شوددر طراحي براي آن در نظر گرفته  مشخص كننده نوع استفاده اي كه از اين اتاق  :تيپكاربري   
  د  تشخيص اين مطلب هميشه با كارشناسان نوسازي مي باش. ذكر شده است7جدول شماره 
 در اين .، مورد بهره برداري قرار نگيرد) طبق نقشه( ممكن است اتاق به منظوري كه براي آن ساخته شده: كاربري فعلي

در مرحله اول جمع آوري اطالعات گروه اجرايي با همكاري مدير .پر مي شود 7 از جدول شماره ،صورت كاربري فعلي
لهاي بعد مكانيزمي در نظر گرفته خواهد شد كه بعداً باطالع خواهد واحد آموزشي اين بخش را تكميل مي كند ولي در سا

  رسيد
 اگر اتاق به شكل مربع يا مستطيل باشد طول و عرض داخلي آنرا برحسب متر و در غير اين :طول ، عرض و مساحت 

: ر طبق مانند هاي ارتباطي و زيرساختي ه  مساحت مكان انتها ،در . صورت مساحت داخلي اتاق به مترمربع قيد شود
  .  ديوارها ، راهروها ، داكتها ، راه پله ها و آسانسورها نوشته مي شود

 عدم وجود ندهقيد مقدار نشاندهعدم . جمع مساحت نور دهي توسط پنجره هاي يك اتاق نوشته شود: مساحت نوردهي 
   .باشد پنجره مي

 ممكن است در يك اتاق با كاربري مشخصي  در صورتيكه در يك طبقه سرويس بهداشتي ويا حمامي وجود دارد كه
 ويا اينكه يك اتاق مشخص اصوالً براي سرويس بهداشتي باشد كه كاربري اين اتاق سرويس بهداشتي است د نباش

  .ولي تعداد آن در مجموع يك طبقه با هم نوشته مي شود 
  ساختمانهاي غيرآموزشي ، كمك آموزشي ظرفيت  : 3-فرم ب 

 مجزا مي باشد براي تعيين ظرفيت ساختمان هاي غير آموزشي و كمك آموزشي طراحي شده جدول 5  كه شاملاين فرم  

 يعني مشخصات فني ساختمان براي هر كدام تكميل و سپس 3قبل از تكميل اين فرم ها ابتدا مي بايست فرم شماره . است

ولي مي باشد ظرفيت ساختمان هاي آموزشي  3-الفدر واقع اين فرم ها خالصه شده فرم شماره . اين فرم ها تكميل گردد

بدين منظور جداول يك تا پنج با . نمي باشد) در حد اتاق(فيت ساير ساختمان ها نياز به اطالعات جزئيربراي بررسي ظ

  .توجه به توضيحات زير طراحي شده اند

يل مي گردد كه آوردن شماره براي تمام ساختمانهاي غيرآموزشي و كمك آموزشي اين فرم به صورت مشترك تكم:  نكته 

  ي است اين شماره از فرم مشخصات ساختمان گرفته مي شودمزاهر جدول الساختمان در 
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  .  آمده است 3-1-1با توجه به نوع كاربري غيرآموزشي ساختمان كه در قسمت مشخصات كلي ساختمان  .

  . تكميل مي گرددجدول مربوط به آن نوع كاربري

   :رزشي سرپوشيده  مشخصات مكانهاي و3-ب-1

ل صرفاً براي تعيين ظرفيت سالن هاي ورزشي كه به صورت يك ساختمان مستقل مي باشد تكميل مي گردد، واين جد

بنابراين  اگر اتاقي در يك ساختمان آموزشي به امور ورزشي اختصاص داده شده است بايد جزء اتاق ها محسوب گردد و 

  .آورده شود و نيازي به تكميل اين فرم براي آن نيست) 3-الففرم شماره (در همان فرم اجزاي ساختمان هاي آموزشي

   پيوست استخراج گردد 3نوع مكان از جدول : توجه

  . گرفته شود5در موارد استثناء كه مكان ورزشي چند طبقه باشد كاربري آن از جدول شماره : كاربري طبقه

ورزشي مي باشد مساحت ساير ملحقات در قسمت طول ، عرض و مساحت سالن ، مساحت خود سالن منظور از 

  .مساحت ملحقات و مساحت هاي ارتباطي و زير ساختي نيز در فيلد خودش تكميل گردد 

  .شد با برابر 3-1- 1جمع مساحت هاي فوق الذكر بايد با مساحت اعياني مشخصات كلي ساختمان  : نكته 

  .مي باشد .... دوش ومنظور از ملحقات ، قسمت هاي اداري، رختكتن ، : تذكر 

   مشخصات خوابگاه 3-ب-2

اين فرم براي تعيين ظرفيت ساختمانهايي كه براي استفاده خوابگاه طراحي ويا مورد استفاده قرار مي گيرند تكميل مي 

براي هر طبقه ، يك رديف پر مي شود كه مساحت طبقه مجموع مساحت اتاق ها و مساحت زير  در اين جدولشود،  

در .تباطي مي باشد جمع مساحت طبقات نيز برابر با مساحت اعياني واقع در فرم مشخصات ساختمان است ساختي و ار

 مي بايست با مشخص م از ساختمان هاصورت مجزا وجود داشته باشد براي هر كدابه صورتي چند ساختمان خوابگاه 

  . مربوطه تكميل شودجداگانه مشخصاترديف در يك كردن شماره ساختمان 

  . استفاده شود6 يا5صورتيكه طبقات مختلف يك خوابگاه كاربري ديگري داشته باشد نوع كاربري آن طبقه از جدول در 
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  :  خانه سازماني 3-ب-3

در صورتيكه خانه هاي سازماني در يك بلوك .در اين جدول براي هر واحد خانه سازماني يك رديف تكميل گردد 

قل قرار داشته باشد براي همه ي اين منازل سازماني يك كد ساختمان ولي ساختماني كه شامل چند منزل مسكوني مست

 هر داطالعات الزم درج شود ولي در صورتيكه ساختمان هاي منازل سازماني مستقل باشمجزا براي هر واحد در يك رديف 

  .مي يابداختصاص  يك شماره ساختمان مجزا اختصاص كدام

 6 يا5اني كاربري ها ديگري داشته باشد نوع كاربري آن طبقه از جدول در صورتيكه طبقات مختلف يك خانه سازم

  .استفاده شود

   مشخصات سالن هاي موجود در محوطه3-ب-4

  .تكميل مي گردد .... ها ، كارگاه و ساير مشخصات سالنتعيين ظرفيت و اين جدول براي 

با مساحت اعياني موجود در مشخصات  مجموع مساحت طبقات 3-ب- 5 ،  3-ب- 4 ،  3-ب- 2در جداول  : نكته كلي 

  .كلي ساختمان برابري مي كند 

  . استفاده شود6 يا5در صورتيكه طبقات مختلف كاربري ها ديگري داشته باشد نوع كاربري آن طبقه از جدول 

    مشخصات ساختمان اداري3-ب-5

 ممكن است .تكميل مي گردد .... و اين جدول براي ساير مشخصات ساختمان هاي اداري ، خانه هاي معلم ، تعاوني ها 

ساختمانهاي مختلفي وجود داشته باشند كه هر ) از حيث استفاده نه تيپ آن (در يك فضايي كه اساساً غير آموزشي است 

 6 ويا 5كدام از اين ساختمانها كاربري خاص خود را داشته باشند كه هنگام تكميل فرم ساختمان كاربري آن از جدول 

   در صورتيكه در يك ساختمان اداري نمازخانه ويا سالني وجود داشته باشد نيز در فرم مشخص شودمشخص مي شود ،

   مشخصات ساختمان هاي جانبي و موقت-4فرم شماره 

  : مشخصات ساختمان هاي جانبي  1-4
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ني و  غيرآموزشي كه دو فرم مشخصات ف- و كمك آموزشيبراي ساختمان هاي جانبي بر خالف ساختمان هاي آموزشي 

  وظرفيت جداگانه تكميل مي شد ، فقط يك فرم تكميل مي شود كه دراين فرم هم خالصه اي از اطالعات فني ساختمان

  . به شرح ذيل طراحي شده انددر سه جدولها اين دسته فرم .  مشخصات ظرفيت ساختمان نيز اخذ مي شوددر همانجا 

  حمام/  مشخصات  سرويس بهداشتي 1-1-4

   مشخصات سرويس بهداشتي و حمام تكميل مي گردد براي تكميل فيلد مصالح بنايي از اين جدول براي

  . ذيل جدول استفاده گردد 1توضيح

    مشخصات سرايداري2-1-4

  .  اين جدول براي سرايداري تكميل مي گردد 

   كوچكيانبار/موتورخانه/اتاق برق/آبخوري مسقف /بوفه/   مشخصات ورودي و نگهباني 4-1-3جدول  

  . تكميل مي گردد  گرفتن ظرفيت كاربري هاي ذكر شده در موضوع اين جدول براي 

الزم به توضيح است انبار هايي كه در مراكز آموزشي فني وحرفه اي ويا در ادارات استفاده مي شود در زمره *. 

  نه اي تكميل شودفرم جداگا  قرار مي گيرند ومي بايست مشخصات فني آنها هم در3-ب- 4ساختمانهاي موضوع فرم 

  ساختمان هاي موقت . 2-4

   مشخصات ساختمان هاي موقت4-2-1جدول 

با عنايت به اينكه براي ساختمانهاي موقت فرم مشخصات فني تكميل نمي شود لذا خالصه اي از اطالعاتي اينگونه   

شامل چادر ، كپر، كانتينر، اين ساختمان ها .  كه در فرم جداگانه اي جمع آوري مي شوددساختمان مورد نياز مي باش

، كيوسك، سنگي بدون مالت مي باشد و كاربري آن اعم از آموزشي ، غير آموزشي و جانبي مي بايست مشخص كانكس

اگر كاربري آموزشي دارد تعداد كالس آن و در صورتي كه كاربري غيرآموزشي و يا جانبي دارد انواع آن از جداول .گردد

  . بايد نوشته شود6 و 5
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 مي بايست بين فضاي سيار و ساختمان موقت تفاوت قائل بود ممكن است ساختمان موقتي در يك فضاي -1ر مهم تذك

  ثابت نيز وجود داشته باشد ولي معموالً فضاهاي سيار از ساختمان هاي موقت استفاده مي كنند

 و بايد با ساختمان دائم  است ارزش ساختماني فاقد كيفيت ويا نبايد تصور شود كه ساختمان موقت- 2تذكر مهم 

 تنها گزينه مناسب براي رفع مشكل فضاي بنا به ضرورت ويا مالحظات كارشناسيجايگزين شود بلكه در مواردي 

  .ساختمانها توصيه مي گردد واساساً ساختمان دائم توصيه نمي شود آموزشي بهره گيري از اين 

   ارزيابي سريع كيفي –۶و  5

 توضيح داده شد كه چنانچه سال شروع  ، لي ايمني ، آسيب ديدگي وجمع بندي ساختمان  وضعيت ك3- 5در قسمت     

 آيين نامه زلزله ساختماني ساخته شده باشد مي بايست 1  وبر اساس ويرايش 78 تا 68 ويا از 68ساخت ساختمان قبل از 

محترم فني ونظارت سازمان قبالً دستور  براي اين گونه ساختمانها معاونت   انتخاب شود " نياز به بررسي دارد "گزينه 

تكميل و در سيستم مصالح بنايي يا اسكلتي بر اساس آن فرمهاي مذكور العملي را تدوين وبه استانها ارسال كرده اند كه 

  .اعمال گردد 

  :نتيجه بررسي هاي ارزيابي سريع
اختمان از لحاظ استحكام در يكي از دسته پس از تكميل فرم ارزيابي كيفي سريع بسته به نمره اي كه حاصل شده است س 

هاي مستحكم ، نياز به مطالعه مقاوم سازي دارد و تخريبي است قرار مي گيرد و به صورت اتوماتيك يكي از اين گزينه ها 
  .انتخاب مي شوددر سيستم 

  :نتيجه ارزيابي كارشناسي
فاوت باشد و پاره اي از داليل كارشناسي نتيجه اي ممكن است نتيجه حاصل از فرم هاي ارزيابي سريع با نظر كارشناس مت

 8غير از آنچه از  نتايج فرم ها حاصل شده است رادرپي داشته باشد  در اين صورت داليلي كه برگرفته از جدول شماره 
ست  تخريبي ا-2 تخريبي است و ارزش بازسازي دارد -1مي باشند مي بايست ذكر گردد و نتيجه نهايي از بين سه گزينه 

  يكي انتخاب مي شود.  بهتر است تغيير كاربري داده شود- 3و ارزش بازسازي ندارد 
  
  



م    ل  مای  ر
تک ی یا نا  نا ضا  گارش                 07/٠٢/٨٩  

 

٣٨ 

   :جداول پايه اي براي تكميل فرم ها 
  . توجه قرار گيردد قبل از تكميل فرم ها مي بايست اطالعات جداول پايه اي به دقت مطالعه و مور

  : تيپ اصلي فضا-جدول شماره يك 
 طراحي فضا يك نوع كاربري خاص بر اساس نقشه و ، در از يك فضا چه استفاده اي مي شود  فارغ از اينكه هم اكنون

طراحي صورت گرفته ، مورد نظر بوده است كه با توجه به نقشه هاي موجود انواع تيپ بندي فضا در يك نگاه كلي به 
 بهداشتي و در هر گروه –درماني  تربيت بدني ، رفاهي و - تحقيقاتي ، پرورشي-شش گروه آموزشي ، اداري ، پژوهشي

 تيپ فضا از اين جدول 2-1دسته بندي خاص آن مورد توجه قرار گرفته است كه براي تكميل اطالعات فرم فضا بند 
  .استفاده مي شود

  : انواع مكان هاي ورزشي روباز -جدول شماره دو
  .قسمت نوع مكان استفاده مي شود مشخصات ورزشي روباز 2-3از اين جدول براي تكميل اطالعات فرم فضا بند 

  : انواع مكان هاي ورزشي سرپوشيده - 3جدول شماره
  6-1از اطالعات اين فرم براي تكميل اطالعات فرم ساير مشخصات فضاهاي غير آموزشي و كمك آموزشي بند 

  .مشخصات مكان هاي ورزشي سرپوشيده قسمت نوع مكان استفاده مي شود
   زمين هاي ورزشي انواع پوشش– 4جدول شماره 

 مشخصات ورزشي روباز قسمت نوع پوشش كف  و فرم 2- 3اين جدول به طور مشترك براي دو قسمت فرم فضا بند 
 مشخصات مكان هاي ورزشي سرپوشيده قسمت نوع  6-1ساير مشخصات فضاهاي غير آموزشي و كمك آموزشي بند 

  .پوشش كف به كار برده مي شود
   ساختمان هاي غير آموزشي   انواع كاربري-5جدول شماره 

و همچنين نوع ) 3- ب( و كاربري طبقه در فرم ظرفيت ساختمان هاي غير آموزشي 3-1در فرم مشخصات ساختمان بند 
  .  نوع كاربري غير آموزشي بسته به نوع از جدول كد مورد نظر انتخاب شودغير آموزشي ساختمان موقت،

  : جانبي   انواع كاربري ساختمان هاي-6جدول شماره  
  . در نوع كاربري جانبي مورد استفاده قرار مي گيرد) 4فرم شماره (در فرم ساختمانهاي جانبي و موقت

   در ساختمان كاربري اتاقها و سالن ها– 7جدول شماره 
به كار برده مي شود كه دو نوع كاربري در اين ) 4فرم شماره (اين جدول صرفاً در فرم ظرفيت ساختمان هاي آموزشي 

فرم مورد نظر است يكي كاربري تيپ است كه منظور اين است كه اتاق يا سالن براي چه منظوري ساخته شده است و 
  .ديگري كاربري فعلي است كه به نوع كاربري كه در حال حاضر مورد استفاده است اشاره دارد

  )ط به ارزيابي سريع است مربو( انواع مسائل غيرسازه اي موثر در تصميم گيري ارزيابي كيفي- 8جدول شماره 
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مجموعه علل غير سازه اي ممكن كه در تصميم گيري نهايي براي ارزيابي كيفي مي توانند نقش داشته باشند در اين جدول 

  . از كد مربوطه استفاده مي شود5 بخش 3آورده شده است كه در فرم شماره 

  توضيحات كلي در خصوص فرمها 
  

  )1فرم شماره (فرم مشخصات زمين  
 با توجه به وضعيت حقوقي و مالكيت زمين براي هر پالك ثبتي مستقل يك فرم مشخصات زمين مي بايست تكميل  

گردد ، بر اين اساس ممكن است در يك پالك ثبتي واحد چند فضا با كاربري هاي مختلف دائر شده باشند و يا برعكس 
ر پالك ثبتي يك فرم زمين با كد مجزا بايست تكميل يك فضا در چند پالك ثبتي احداث گر بنابراين در اينجا براي ه

  .گردد
  در صورتيكه زمين مور نظر توسط خير اهدا شده باشد چنانچه مدارك و يا اطالعاتي از اهداء كننده وجود دارد ضميمه 

  .فرم شناسنامه زمين گردد
 از لحاظ حقوقي و يا مالكيت آن ارجح است كه تصويري از  هرگونه مدارك مربوط به موقعيت زمين و يا وضعيت زمين

  .نيز ضميمه فرم شناسنامه گردد
  )2فرم شماره ( فرم مشخصات فضا  

  براي هر فضاي آموزشي يا پرورشي كه داراي محدوده معين باشد با هر تعداد ساختمان و يا هر تعداد پالك ثبتي زمين 
 فضا ، مشخصات محوطه ، وضعبت كلي صرفاً يك فرم مشخصات فضا تكميل مي شود ، در اين فرم مشخصات كلي

تاسيسات و شبكه رايانه اي ، مخصات خاص ورزشي روباز و مشخصات كلي اشعابات و ارتباطات موجود در فضا 
  .تكميل شود

  ضمن اينكه چنانچه در احداث اين فضا خيري نقش داشته باشد ،در صورت مشخص شدن بودن اطالعات از فضا 
 جهت جستجو در سيستم خيرين اطالعات را وارد كند و كد خير مربوطه در سيستم ت هامسئول مشاركبرداشت شود تا 

  .شناسنامه درج شود
  )3فرم شماره (فرم مشخصات ساختمان  

 اين فرم براي كليه ساختمان هاي آموزشي و غير آموزشي و كمك آموزشي بجز ساختمانهاي جانبي مي بايست تكميل 
ل كه داراي سازه و يا سال ساخت مجزا باشد يك برگ فرم ساختمان مي بايست شود و به تعداد هر ساختمان مستق

تكميل گردد ، اين فرم كه صرفاً مشخصات فني و معماري ساختمان را در بر دارد به منظور آگاهي برنامه ريزان فضاهاي 
ات آن از اهميت بسيار آموزشي از وضعيت سازه اي ، معماري و استحكام ساختمان مي باشد لذا دقت در تكميل اطالع

  .زيادي برخوردار است
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  )3-الففرم شماره (فرم تعيين ظرفيت هاي فضاهاي آموزشي  
 براي دستيابي به تعداد اتاقهاي موجود در يك ساختمان آموزشي فرم مجزايي طراحي شده است كه مشخصات هر اتاق 

ترين شاخص هاي آموزش و پرورش مانند تراكم اطالعات حاصل از اين فرم به به. به صورت مجزا در آن درج مي گردد 
كالبدي و سرانه فضاي آموزشي مي بايست پاسخ دهد ، ضمن اينكه  بهره برداري مناسب از ظرفيتهاي ساختمان هاي 

توضيحات الزم در خصوص چگونگي تكميل آن در دستورالعمل . آموزشي از اطالعات اين فرم قابل دستيابي است 
  . ديگري ارائه مي شود

  )3-ب(فرم تعيين ظرفيت ساختمان هاي غير آموزشي و كمك آموزشي 
  براي دستيابي به ظرفيت ساختمان هاي غير آموزشي متناسب با نوع كاربري اين ساختمان فرم هاي جداگانه اي در يك 

نكه براي تعداد اتاقها و به طور كلي ظرفيت اين ساختمان را نشان مي دهد ضمن اي برگه طراحي شده است كه صرفاً
ضروري است ، بر اين اساس هر ساختمان آموزشي ) 3فرم شماره (اينگونه ساختمان ها تكميل فرم مشخصات ساختمان 

و متناسب با نوع كاربري اينگونه ) 3فرم شماره (و يا غير آموزشي و كمك آموزشي دو فرم يكي مشخصات فني ساختمان 
  .يل مي گرددساختمان ها فرم هاي ظرفيت ساختمان ها نيز تكم

  )4 ( وموقتفرم مشخصات فني ظرفيت ساختمان هاي جانبي 
  براي برخي ساختمان هاي جانبي اطالعات بسيار محدودي مورد نياز است لذا به منظور تسريع درجمع آوري اطالعات 

 خيلي خالصه براي ساختمان هايي مانند سروريس بهداشتي ، سرايداري ، نگهباني ، بوفه ، فرم هاي جداگانه به صورت
فرم شماره (الزم به توضيح است كه براي اينگونه ساختمان ها تكميل فرم مشخصات ساختمان . در نظر گرفته شده است 

  .ضرورتي ندارد) 3
 )5فرم (ارزيابي سريع ساختمان هاي با مصالح بنائي 

مت زده شده باشد و ساختمان گزينه نياز به بررسي دارد ،عال)3-5 (5بند ) 3شماره (در صورتي كه در فرم ساختمان 
و بر اساس نمره كلي كه داده شده وضعيت .از نوع مصالح بنائي يا نيمه اسكلتي بود، مي بايست اين فرم تكميل گردد

  .ساختمان از لحاظ استحكام مشخص مي گردد
  )6فرم (ارزيابي سريع ساختمانها با اسكلت  

گزينه نياز به بررسي دارد ،عالمت زده شده باشد باشد و ساختمان )3- 5 (5بند ) 3شماره (در صورتي كه در فرم ساختمان 
  .از نوع اسكلتي بود، مي بايست اين فرم تكميل گردد

  .بر اساس نمره كلي كه داده شده وضعيت ساختمان از لحاظ استحكام مشخص مي گردد
 


