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    :تاریخ                                   .شده اند طراحی 2800 استاندارد ویرایش چهارم فصل هفتمبر اساس  راستا یکدر  حداقل ختمانهایی کهسایژه و                      

    

           

 

 

 
                   

    
 

 مطخصات پريشٌ –جذيل ضمارٌ یک                                                                                                          

 مطخصات ساختمان زمیهمطخصات  مطخصات مالک

 :تعذاد عبقات :کذ ًَساسی :ًام

 :ساختواى ارتفاع کل :پالک ثبتیشوارُ  :ًام خاًَادگی

 :سیز بٌاکل هجوَع  :عبق سٌذ هساحت سهیي :کذ هلی

 ب                        الف        : گزٍُ بٌذی ساختواى :آدرس :شوارُ تواس

 باغ               ساختِ شذُ              ساختواى قذیوی          گَد بزداری شذُ             سهیي بکز           :سهیيٍضعیت  صذٍر پزٍاًِ           اصالح پزٍاًِ          :ًَع درخَاست

                             

 (m)َىذسی ساختمانمطخصات   -سٍجذيل ضمارٌ                                                (Kg,cm)مصالح مصرفی    مطخصات   -دي جذيل ضمارٌ                  

 عَل عزض تزاس پی تزاس بام تعذاد عبقِ ارتفاع جاًپٌاُ حذاکثزاختالف تزاس  هقاٍهت فشاری هصالح بٌایی هالت دیَار چیٌی ردُ هصالح هصزفی

        دیَار آجزی آجز عیار ًَع هالت هیلگزد بتي فَالد الکتزٍد

 .الشاهیستدر ایي جذٍل  2800 آییي ًاهِ 92تا  87صفحِ  2-2-7تا بٌذ  1-2-7بٌذ رعایت : تَجِ        

 دیًار سازٌ ایی وسبیمطخصات   -پىججذيل ضمارٌ                                          (Kg,m)مطخصات بار گستردٌ کفُا ي بار خطی دیًارَا   – چُارجذيل ضمارٌ  

 دیَار 
 جاى پٌاُ

دیَار 
 هحیغی

گستزدُ 
 هعادل تیغِ

گستزدُ 
 تجاری

 گستزدُ 
 بام

گستزدُ 
 پارکیٌگ

گستزدُ 
 هسکًَی

 راستا سیز سهیي ّوکف اٍل  ًَع بار

 Xراستای     هزدُ       

 Yراستای     سًذُ       

 

 بتىی داخل دیًارضىاش مطخصات   -َفتجذيل ضمارٌ                                                            دیًارَای سازٌ اییمطخصات   -ضصديل ضمارٌ ج 

ًسبت ضخاهت بِ 
 دیَار ارتفاع

حذاکثز ارتفاع 
 آساد دیَار

حذاکثز عَل 
 دیَارآساد 

حذاقل ضخاهت 
 دیَار

عبقِ هَرد 
 بزرسی

حذاکثز عَل آساد  حذاقل آرهاتَر عَلی حذاقل آرهاتَر عزضی 
 یا ارتفاع آساد

 ًَع عضَ حذاقل ابعاد هقغع

 عَل  عزض قغز تعذاد قغز فاصلِ

 شٌاص قائن        سیز سهیي    

 شٌاص افقی        ّوکف     

 شٌاص ریز دیَار   ***     اٍل    

     يیرایص چُارم   2800مطخصات سیستم َای باربر بر اساس استاوذارد  -وٍجذيل ضمارٌ                                       مطخصات خاک – َطت جذيل ضمارٌ

هقاٍهت  ًَع خاک
هجاس 
 خاک

A  ًَع
 رهیي

 راستا ًَع سقف سیستن باربز بار جاًبی سیستن بار بز بار قائن 

 Xراستای     

 Yراستای     

 

      در صًرت ویازيیرایص چُارم  2800بر اساس استاوذارد  تعییه برش پایٍ -دٌیاز جذيل ضمارٌ                                     آییه وامٍ طراحی – دٌ ديل ضمارٌج       

 راستا ρ K Vus W C R B I T H  اسکلت فًَذاسیَى

 Xراستای            آییي ًاهِ رٍش عزاحی 

 Yراستای             

 اداهِ در پشت ّویي صفحِ                    

 

 ثبت دفتر نمبيندگي محبسبمهندس  امضبء و مهر دفتر مهندسيمسئول  امضبء و مهر نبظرمهندس  امضبء و مهر



 دٍ اس دٍ: صفحِ                                                                                                                                                                       اداهِ اس صفحِ قبل               

 جسییات دتایل  – ديازدٌديل ضمارٌ ج                                                                                                      

 صفحِ .ًوائیذدر آى تزسین شذُ است را ٍارد سیز کِ جشییات  ایی لغفا صفحِ ی ًقشِ .الشاهیست با هصالح بٌائی غیز هسلحیات سیز در ًقشِ ّای ساختواًْای ئجشتزسین  شوارُ

  قائن شٌاص قائن ٍ ًوای افقی شٌاص افقی ٍ تعییي چیذهاى خاهَت در ایي شٌاصّا یآًْا ، تزسین ًواجشییات هقاعع شٌاصّای قائن ٍ افقی ، آرهاتَرگذاری ٍ اًذاسُ گذاری  1

  جشییات هقاعع فًَذاسیَى ٍ پذاستال ، اًذاسُ گذاری ٍ تعییي هشخصات کاهل آرهاتَر در آًْا 2

  2800استاًذارد  115صفحِ ، جشییات ًحَُ هْار آرهاتَر کالف قائن در فًَذاسیَى ٍ در کالف افقی  3

  .(بزای ّز دّاًِ با ّز ًَع بار گذاری ، هقاعع هزبَط بِ عَر جذاگاًِ تزسین شَد.استفادُ اس فزم کلی جذٍل تیزچِ هوٌَع هیباشذ)با رعایت استاًذارد هزبَط  جشییات کاهل سقف تیزجِ بلَک 4

  2800استاًذارد  110صفحِ، عبَر دادُ شذُ اس داخل شٌاص افقی با رعایت ضَابظ هزبَط بِ آى لَلِ ّای جشییات آرهاتَرگذاری ٍ ضَابظ هزبَط بِ هجاری  5

  2800استاًذارد 109صفحٍِ جشییات اتصال کالف افقی بِ کالف افقی ٍ بِ کالف قائن ،  2800استاًذارد  110صفحِ، جشییات اتصال کالف افقی بِ ستَى بتي آرهِ  6

  2800استاًذارد  106صفحِ، جشییات هزبَط بِ هْار دیَار جاى پٌاُ بام ٍ رعایت ضَابظ بٌذ هزبَط بِ آى  7

  2800استاًذارد  103صفحِ، جشییات هزبَط بِ هیلگزد هیاًی در دیَار ساسُ ایی  8

  2800استاًذارد  99ٍ  98ٍ  97صفحِجشییات هزبَط بِ باس شَ ٍ ًعل درگاُ در دیَار ساسُ ایی بز اساس ضَابظ هزبَط در  9

 کادر ترسیم پالن محًر بىذی ستًوُا ي ومایص محل قرار گیری سیستم باربر جاوبی                             مطخصات َىذسی ي کاربری سقفُا -زدٌسیجذيل ضمارٌ       
   وام سقف کاربری ارتفاع تراز  مساحت

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 :وظر کىترل کىىذٌ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


