
  به نام خدا

  برگ كنترل ضوابط و مقررات پدافند غيرعامل در ساختمان و مدارك ضميمه مستندات
  )مقررات ملي ساختمان 21موضوع مبحث (

  

  تصوير - 1

  :ير از پالك در موقعيتهاي تصو 4حداقل 

 ...)فاقد بنا، داراي بنا و (وضعيت موجود پالك  •

 )تصوير 2( مجاورين از هر طرف سه پالك •

 )معابر( دسترسيها •

  .عالمتگذاري پالك مورد نظر بر روي عكسها الزاميست: توجه 
 

  نقشه ها -2

 نقشه معماري ملك موردنظر •

 نقشه هوايي و عالمت گذاري پالك موردنظر در آن •

 ...نقشه طرح تفصيلي محدوده مورد نظر و مشخص نمودن كاربري مصوب و  •

 ...و ، ايستگاه و شيرهاي آتشنشانيپالك تا مراكز امداد و نجاتگذاري نقشه فاصله  •

 در صورت وجود... تاسيسات شهري ، ميراث فرهنگي، عوامل طبيعي و حرائم نقشه  •

  

  مستنداتساير  -3

  دستور تهيه نقشه •

 



  نحوه ارائه -4

  جلد به ترتيب زير تهيه و تحويل خواهد شدممستندات در قالب يك 

 صفحه اول مطابق با فرمت تاييد شده سازمان -1

 ساختمانهاي شهريمربوط به مصوب چك ليست  -2

 دستور تهيه نقشهتصوير  -3

 نقشه هوايي عالمتگذاري شده پالك -4

 )نقشه 2( نقشه طرح  تفصيلي عالمتگذاري شده پالك  -5

  پالك در نقشه كل شهر قرارگيري محدوده  -5-1 •

 در نقشه با مقياس مناسبموردنظرمشخص شدن پالك  -5-2 •

به صورت دايره ( ...آتشنشاني و ز امداد و نجات، ايستگاه و شيرهاي كنقشه فاصه پالك تا مرا -6

 )تا مراكز موردنظر فاصلهمشخص نمودن با هاي شعاع عملكرد به مركزيت پالك موردنظر

 در صورت وجود... نقشه حرائم تاسيسات شهري ، ميراث فرهنگي، عوامل طبيعي و   -7

 ساختمان معمارينقشه هاي  -8

زيرنويس شرح تصوير و شماره گذاري با ترتيب عكس در هر صفحه با  2تصاوير به صورت  -9

 )رتصوي -1(در رديف اول اعالمي 

  توجه 

  .مي بايست به صورت رنگي ارائه گردد 9و  5مورد * 

تهيه شده توسط مهندسين شهرساز مي بايست كادر در نظر براي تمامي نقشه ها و تصاوير * 

  .گرفته شود

به همراه ارائه مستندات فوق فايل آنها نيز در پوشه هاي جداگانه و مشخص در قالب يك  ***

 .لوح فشرده ارائه گردد


