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 ندارد

 مه تعالیبس  

 ها()کلیه استانراه و شهرسازی استان محترم مدیر کل 

ها آیین نامه طراحی ساختمان تعیین حدود مسئولیت طراحی، محاسبات، اجرا و نظارت جهت رعایت پیوست ششم" موضوع:

 " 2088برابر زلزله استاندارد در 

 با سالم و احترام

 4) ویالرای   2088هالا در برابالر زلزلاله اسالتاندارد آیالین ناماله طراحالی سالاختمان پیوست  شمت با عنایت به ابالال   

مالالور   82/088/46964بالاله شالالمار   "ای معمتت  یای و اجتترای اجتتغای سیتتر ستت   طراحتتل زتتر   "( 

مشالال ن نمالالودن مسالالئولیت مالالابین مهندسالالان محاسالال   ضالالرورت ا توجالاله بالاله ، بالالط مقالالام عالالالی وزارتتوسالال 80/84/0990

بالر ماالاد منالدر  ، جهالت طراحالی و نظالارت طراح معماری همچنالین مهندسالان نالابر براجالرای سالاز  وطالرح معمالاریساز ، 

پالای   باله منظالورمقتضالی اسالت دسالتور ارماییالد گالردد  ابالال  مالیبالرای رعایالت ی باله شالرح لیال  پیوست یادشد  موارددر 

هالالای انمالالام شالالد  بالاله ایالالن بالالرم مالالدت دوهاتالاله گزارشالالی از ا الالدامات و نتالالایی حایالال ه از پی یالالریاجالالرای مالالوارد مالال  ور 

 داتر ارسال نمایید 

 مح سب س    و طراح معم  ی: -1

ای ارایالاله راهرارهالالایی بالالرای طراحالالی و مهالالار لالالرز "در تبیالالین محتالالوای پیوسالالت بالاله شالالرح  0-0-6مطالالابب بنالالد    -الالال 

در حیطالاله یالالالحیت مهنالالد   "ایمحاسالالبات مربالالو  بالاله طراحالالی و مهالالار لالالرز "انمالالام  "ای معمالالاریسالالاز اجالالزای ریالالر 

 محاس  ساز  در نظر گراته شد  است 

ای معمالالاری مالال  ور در ایالالن بنالالد، بالالرآورد در خصالالوه هریالال  از انالالوای اجالالزای ریالالر سالالاز  2-0-6مطالالابب بنالالد    -ب

هالا برعهالد  مهنالد  محاسال  سالاز  ای شالام  تیرهالا و سالتونای سالاز هالا و نیالز نیروهالای وارد بالر اعضالنیروهای وارد بالر آن

 باشد  می

هالالا و و داخ الالی از سالالتون اایالال ه جداسالالازی دیوارهالالای خالالارجی 0-2-0-4-0-6و   9-0-0-4-0-6بنالالد  مطالالابب  - 

یالالراا توسالط مهنالالد  محاسالال    اله ایالالن  میالتاایال ه جداسالالازی از سالق  بالالر مبنالای حالالدا فر خیالز سالالق  تعیالین شالالد  

 ای ) یا به یورت تح ی  دستی (  اب  محاسبه است تااد  از نرم اازارهای ت صصی محاسبات ساز ساز  با اس
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ای ماننالد دیوارهالای خالارجی و داخ الی بایالد طالوری اجالرا شالوند  اله تالا حالد اجالزای ریالر سالاز " 0-2-6مطالابب بنالد    -د

یالن یالورت، ا الر انالدر ن  ایالن اجالزا ای در زمالان زلزلاله ایمالاد نرننالد  در ریالر اامران مانعی برای حر الت اعضالای سالاز 

هالایی  اله بالا ضالوابط ب ال  مال  ور تح یال  و همچنالین، سالاز  "با سیستم ساز  باید در تح یال  سالاز  در نظالر گراتاله شالود 

هالا نیالز جواب الوی بارهالای وارد  شالام  بالار زلزلالاله شالوند بایالد باله تنهالایی و بالدون در نظالر گالالراتن ا الر میانقالابطراحالی مالی

ای معراالی شالد  باشالند  اله مش صالا مالوارد هالا باله عنالوان اجالزای سالاز ای، میانقالابهالای سالاز شالهباشند م ر این  اله در نق

 گردد م  ور از سوی مهند  محاس  ساز  تعیین می

( داترچاله اطالعالات سالاختمان منالالدر  در مبحالم دوم مقالررات م الی و  نتالرل سالاختمان بالا موضالالوی 6جالدول ) مطالابب -هالال

ای، الحالالا ی و دیوارهالالای طراحالالی و ارایاله جزییالالات اتصالال عنایالالر ریالالر سالاز " نتالرل رو  طراحالالی و محاسالبات سالالاز ،  

 باشد در حدود یالحیت مهند  محاس  ساز  می "جدا نند 

ارایالاله الزامالالات جانمالالایی و جزجیالالات اجرایالالی عنایالالر وادار عمالالودی و ااقالالی )شالالام د تعیالالین اجالالزای سالالازند  مشالالتم  بالالر  -و

و  اجالرای اتصالا ت مالورد نیالالاز و محال   رارگیالری آن ( در دیوارهالالای مقالاط  نبشالی، جالن  و  طالالر می  ردهالای بسالتر، نحالال

پنالالا  بالالام، منالالو  بالاله هالالای متقالالاط ، سالالر آزاد دیوارهالالا همچنالالین جانخالالارجی و داخ الالی، چارچوبهالالا درب و پنمالالر ،  نی

بالر  ای و بالر اسالا  ا الر زلزلاله طالرح بالود  وای بالا اجالزای سالاز تح ی  ساز  و انمالام محاسالبات انالدر ن  اجالزای ریرسالاز 

هالالای باشالالد  بالالا تعیالالین ایالالن الزامالالات از سالالوی مهنالالد  محاسالالبات سالالاز ، ترسالالیم نقشالالهعهالالد  مهنالالد  محاسالال  سالالاز  می

 باشد جانمایی در پالن معماری برعهد  مهند  طراح معماری می

بالالدیهی اسالالت رو  و نالالوی محاسالالبات سالالاز  و همچنالالین ارایالاله الزامالالات جانمالالایی عنایالالر وادار عمالالودی و ااقالالی  ل الالر  -ز

هالای معمالاری سالاختمان و بالا توجاله باله جالداول بایستی توسط مهند  محاسال  سالاز  در انطبالاا بالا نقشاله "و"در بند شد  

هالالای مربالالو  بالاله هالالای محاسالالباتی و نقشالاله الالاری ارایالاله شالالد  از سالالوی مهنالالد  طالالراح معمالالار انت الالاب و در نقشالالهنالالاز 

 ای ساختمان در  گردد جزییات اجرایی ساز 
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( داترچاله اطالعالات سالاختمان بالا موضالوی  نتالرل عم یالالات 02جالدول ) 24 -29 -22 - 20 -09 – 9مطالابب بالا ماالاد  -الال 

زدایالالی هالالا،  نتالرل جالو  یالحیک در   یالاله اتصالا ت و  طعالات ا الالزی تالا زنال اجرایالی سالاز   نتالرل خیالالز سالق ، ویال ه

 و ممالالری پالالرو   بالر اجالالرای سالاز مسالالوولیت مهنالد  نالالابر جالو  در حیطالاله هالالا، اجالرای پوشالال  محالاات و تسالالت پروایال 

 باشد  می

هالای تعیالین شالد  در انطبالالاا اجالرای عم یالات سالاختمانی و نظالارت بالر اجالرای عنایالر وادار عمالودی و ااقالی در محال  -ب

 بالالا نقشالاله جانمالالایی ارایالاله شالالد ،  نتالالرل یالالحت اجالالرای می  الالرد بسالالتر در اوایالال  الزامالالی اسالالتاندارد و در بالالین ردیالال 

هالالای مالالورد اسالالتااد  در دیوارهالالای هالالای دیالالوار منطبالالب بالالر جزییالالات اجرایالالی مربالالو  بالاله هالالر یالال  از انالالوای ب الالو ب الالو 

جزییالات اجرایالی اراجاله شالد  توسالط مهنالد  محاسال   ساختمان و همچنین  نتالرل یالحت اجالرای اتصالا ت مطالابب نقشاله

 باشد میمهند  نابر بر اجرای ساز  ساز ، برعهد  سازندگان مربو  و 

مهنالالد  معمالاری و بالر طالرح هالای ااقالی و  الاجم همزمالان برعهالد  مهنالد  نالابر  نتالرل تالراز و شالا ولی بالودن وادارتبصالر د 

 می باشد  ساز  ینابر بر اجرا

اجالالرای عم یالالات سالالاختمانی و نظالالارت بالالر اجالالرای ب الالو  چینالالی در اوایالال  بالالین عنایالالر وادار عمالالودی و ااقالالی و  - 

هالالا و  نتالالرل محالال  دیوارهالالا و ابعالالاد بازشالالوها  در   یالاله دیالالوارهمچنالالین بررسالالی ضالال امت دیوارهالالا، محالال   رارگیالالری 

مهنالد  نالابر بالر پنالا  بالام برعهالد  سالازندگان مربالو  و دیوارهای خالارجی و داخ الی بنالا در تمالام طبقالات و همچنالین جان

 می باشد  یطرح معمار

پیوسالالت  0-00-2-4-0-6محاسالالبه، اجالالرا و نظالالارت بالالر رو  مسالال ک  الالردن دیالالوار بالالا شالالبره الیالالام مطالالابب بالالا بنالالد    -د

 مهنالد  نالابر بالر اجالرای سالاز برعهالد  مهنالد  محاسال  سالاز ، سالازندگان مربالو  و ششم آیین نامه یاد شالد  باله ترتیال  

 می باشد /

 

 

 

 

 فر مانی حامد

 کنترل و ملی مقررات دفتر کل مدیر

 ساختمان
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 د رونوشت

 استحضار ساختمان،جهت و مسرن محترم معاون-محمودزاد  د تر آ ای جناب

  زم ا دام دستور و آگاهی اسالمی،جهت انقالب مسرن بنیاد محترم رجی   - نیرزاد د تر آ ای جناب

  زم ا دام دستور و استحضار  شور،جهت ساختمان مهندسی نظام سازمان محترم رجی -خرم مهند  آ ای جناب

 آگاهی ساختمان،جهت مهندسی توسعه داتر محترم مدیر  -عبدی مهند  آ ای جناب

  زم ا دام دستور و آگاهی ساختمان،جهت  اردانی نظام سازمان محترم رجی 

 سنام  سامانه های لیست چ  در در  و اطالی ساختمان،جهت  نترل محترم گرو  رجی -ااراز مهند  آ ای جناب


