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 3درجٍ  2درجٍ  1درجٍ  شزح کمی  ردیف

1 

 :سیزبىای سفزٌ خاوٍ 
حداقل مجمًع سیزتىای کلیٍ 

فضاَای فیشیکی سفزٌ خاوٍ شامل 

ساله پذیزایی،آشپشخاوٍ،فیلتز تیه )

ساله ي آشپشخاوٍ،آتدارخاوٍ،اوثار مًاد 

مصزفی،سزدخاوٍ َا،ظزفشًیی،الکز 

کارکىان،اتاقک الثسٍ مُماوان،دفتز 

مدیز،سزيیس َای تُداشتی 

ػمًمی،وماسخاوٍ،مًتًرخاوٍ ي 

تزحسة درجٍ تزاتز است  (پارکیىگ 

 :تا 

  متزمزتغ300  متزمزتغ400  متزمزتغ500

2 

دستزسی بٍ خیابان ي عزض 

 :گذر
سفزٌ خاوٍ تاید دستزسی مستقیم تٍ 

خیاتان یا کًچٍ داشتٍ يػزض گذر 

 . متز تاشد12خیاتان وثاید کمتز اس 

× × × 

3 

 :ارتفاع ي عزض پلٍ َا 
درصًرت اختالف سطح ي استفادٌ اس 

 17پلٍ،ارتفاع پلٍ َا وثاید اس 

ساوتیمتز تیشتز تًدٌ ي ػزض پلٍ َا 

 . ساوتیمتز کمتز وثاشد150ویش اس 

× × × 

4 

 :شیب رامپ بزای معلًلیه 
درصًرت يجًد اختالف سطح،شیة 

تزای مُماوان % 6الی % 5رامپ 

مؼلًل يیلچزدار تاید تز اساس 

مصًتٍ شًرای ػالی شُزساسی ایزان 

 .دروظز گزفتٍ شًد

× × × 

5 

 :مساحت ساله پذیزایی 
حداقل مساحت ساله پذیزایی تا 

احتساب چیدمان استاودارد تزاتز 

 :است تا 

  متزمزتغ120  متزمزتغ160  متزمزتغ200

6 

 :مساحت آشپشخاوٍ 
 4/1مساحت آشپشخاوٍ وثاید کمتز اس 

مساحت ساله پذیزایی تاشد ي 

حداقل مساحت آن تزحسة درجٍ 

 :تزاتز است تا 

  متزمزتغ30  متزمزتغ40  متزمزتغ50
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7 

 :مساحت آبدارخاوٍ 
  مساحت 4/1مساحت آتدارخاوٍ تاید 

آشپشخاوٍ تًدٌ ي  حداقل مساحت 

 :آن تزحسة درجٍ  تزاتز است تا 

  متزمزتغ5/7  متزمزتغ10  متزمزتغ5/12

8 

 :مساحت سزدخاوٍ 
حداقل مساحت سزدخاوٍ سیز صفز ي 

تاالی صفز تا ظزفیت مًرد ویاس 

 :تزحسة  درجٍ  تزاتز است تا 

  متزمزتغ4  متزمزتغ5  متزمزتغ6

9 
 :مساحت اوبار 

تزحسة  درجٍ  تزاتز  مساحت اوثار حداقل

 :است تا 

  متزمزتغ5/7  متزمزتغ10  متزمزتغ5/12

10 

مساحت سزيیس َای بُداشتی 

 :عمًمی 
  مساحت مًرد ویاس تزای ایجاد حداقل

 سزيیس َای تُداشتی سواوٍ ي مزداوٍ

 :تزحسة درجٍ  تزاتز است تا 

  متزمزتغ20  متزمزتغ30  متزمزتغ35

11 

تعداد  سزيیس َای بُداشتی عمًمی 

: 
 حداقل تؼداد سزيیس َای تُداشتی ػمًمی

تزحسة درجٍ ي مساحت تؼییه شدٌ تزاتز 

 :است تا 

  چشم4ٍ   چشم6ٍ  چشم8ٍ

12 
 :مساحت وماسخاوٍ 

تزحسة    مساحت  وماسخاوٍ حداقل

 :درجٍ  تزاتز است تا 

  متزمزتغ10  متزمزتغ15  متزمزتغ20

13 
 :مساحت الکز کارکىان 

 مساحت الکز کارکىان حداقل

 :تزحسة  درجٍ  تزاتز است تا 

  متزمزتغ20  متزمزتغ30  متزمزتغ35

14 

 :تعداد پارکیىگ 
 وفز مُمان یک ياحد 8تٍ اسای َز 

 .پارکیىگ تاید دروظز گزفتٍ شًد

 وفز مُمان یک ياحد 10تٍ اسای َز 

 پارکیىگ تاید دروظز گزفتٍ شًد

 وفز مُمان یک ياحد 12تٍ اسای َز 

 پارکیىگ تاید دروظز گزفتٍ شًد

 

× 

 
× 

 

 

 

 

 

× 

15 
 :مساحت پارکیىگ 

تزحسة   مساحت  پارکیىگ حداقل

 :درجٍ  تزاتز است تا 

  متزمزتغ50  متزمزتغ60  متزمزتغ80
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16 
 :مساحت مًتًرخاوٍ 

مساحت مًتًرخاوٍ تزحسة   حداقل

 :درجٍ  تزاتز است تا 

  متزمزتغ80  متزمزتغ10  متزمزتغ10


