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مقدمه 
ساخت و ساز درسطح کشور توسط متولّیان خصوصی)شرکت ها و سازمان ها يا شخصیت های حقوقی( و متولّیان 
عمومي )دستگاه ها و نهادها و سازمان های دولتی( انجام مي شود و به منظور رعايت اصول و قواعد طراحی و اجرايی 
و نحوه نظارت صحیح براين عملکردها، دستورالعمل ها، ضوابط، آيین نامه ها و بخشنامه های اجرايی و مقررات ملی 
ساختمانی تدوين شده است و تحت پوشش قانون نظام مهندسی در کل کشور به اجرا درمي آيد. در اين رابطه کلیه 
نهادهای قانونی و شخصیت های حقوقی اعم از خصوصی و عمومي طبق قانون نظام مهندسی و معاونت برنامه ريزی 

و نظارت راهبردی رياست جمهوری مکلف به تبعیت از ضوابط مذکوراند. 
به طور خالصه روند اجرای طرح های عمرانی و ساخت و ساز شامل موارد زير است:

1- برنامه ريزی و تهیه طرح مطابق اهداف کارفرما به ازای مطالعات، 2- بررسی و شناسايی اولیه، 3- بررسی 
و تصويب طرح اولیه مطلوب، 4- بررسی گزارش توجیهی فّنی و اقتصادی و اجرايی مربوطه، 5- تهیه مشخصات 
فّنی عمومي و خصوصی طرح، تهیه نقشه ها، اسناد و مدارک فّنی و تعهدآور، 6- انتخاب مجری و واگذاری طرح 
برای اجرا، نظارت بر حسن اجرای عملیات و انجام مراحل ساخت و ساز و پرداخت حق الزحمه های مربوطه است.

به منظور تهیه کلی طرح و حجم مطلوب فیزيکی پروژه و تأمین اهداف طراحی با توجه به جنبه های اجرايی و 
اقتصادی و فّنی، )مشاور( اقدام به طراحی اولیه در زمینۀ معماری مي کند و مطالعاتی تکمیلی درخصوص معماری، 

شهرسازی، تأسیساتی و سازه ای به شرح زير انجام مي دهد:
- بررسی تکمیلی و بازديد مجدد برای کنترل عوارض و شیب منطقه؛ تعیین تعداد نقشه ها و آزمايشات و 
عکس ها و خدماتی که توسط مشاور يا کارفرما در مرحلۀ جديد بايستی انجام شود؛ آمار و اطالعات تکمیلی 
برای گزينه های نهايی؛ مطالعات تکمیلی در مورد روش ساخت؛ ارائۀ جدول مقايسه ای در زمینۀ مسائل 
فّنی و اقتصادی؛ امکانات و محدوديت ها در زمینۀ نیروی انسانی؛ تجهیزات و وسايل؛ مواد و مصالح و راه های 
 دستیابی؛ زمان های اجرايی؛ مطالعات جامع تکمیلی در زمینۀ نیازها و توسعۀ آيندۀ پروژه و بررسی هزينه های

و  محوطه  ؛  ها ساختمان  خارجی  ارتباطات  ت  عا مطال تکمیل  حی؛  طرا در  شدن  لحاظ  صورت  در  مربوطه 
خیابان بندی و طرح مقدماتی استقرار ساختمان ها با توجه به عوارض زمین و شبکه های تأسیساتی و امکانات 
 آتش نشانی و رعايت مقررات ايمنی و پناه گاه ها؛ راه های دسترسی به شبکۀ ارتباطی؛ جمع آوری و انتقال آب های
سطحی و زهکشی؛ مطالعات نهايی ارتباطات افقی و عمودی با توجه به عملکرد هر يک از فضاهای داخلی و 
 الزامات استقرار ساختمان ها با نورگیری؛ تراکم طبقات؛ سیستم های تأسیساتی، تجهیزات، مقررات ايمنی، تخلیۀ
اضطراری ساختمان؛ طراحی معماری ساختمان ها و محوطه ضمن هماهنگی الزم با بخش های سازه، سیويل 
)محوطه سازی(، تأسیسات برقی و مکانیکی؛ مطالعات و طراحی سازه ای از جنبۀ بارگذاری؛ با تجزيه و تحلیل 
مطالعات زمین شناسی، مکانیک خاک و مقاومت مصالح و تعیین نوع و حدود ابعاد شالوده ها، ضخامت ديوارهای 
باربر، دهانه و ابعاد تیرها، ابعاد ستون ها، ضخامت دال ها، محل درزهای انقطاع و عوامل تعیین کننده در طراحی 



سازه ای مطالعات و طراحی تأسیسات و تهیۀ مشخصات تجهیزاتی براساس مبانی طراحی، عملکرد ساختمان ها، 
آمار جمعیتی، شرايط اقلیمي  و محیطی؛ بهره برداری از الزامات خاص طراحی و تعیین سیستم های تأسیساتی 
و برآورد کل نیازهای تأسیساتی و بررسی اقتصادی هريک و تعیین گزينۀ برتر؛ تعیین نوع تأسیسات بهداشتی، 
جمع آوری و دفع زباله آتش نشانی، آبیاری، گازرسانی، آبرسانی، تأسیسات گرمايی؛ تعويض هوا و تهويه مطبوع؛ 
تأمین و توزيع انرژی گرمايی و سرمايی؛ تأسیسات برق رسانی، روشنايی، ارتباطی و مخابراتی همانند تلفن و اعالم 
حريق، صوتی- تصويری؛ سیستم های ايمنی شامل صاعقه گیر و اتصال زمین و برق اضطراری؛ تعیین مشخصات 
فّنی تجهیزات، تأسیسات و طرح تأسیساتی؛ تهیۀ نقشه های مقدماتی مانند: نقشه های مقدماتی معماری شامل: 
پالن جانمايی ساختمان ها و محوطه و راه های دسترسی سواره و پیاده؛ پروفیل يا مقطع از محوطه؛ پالن طبقات 
مهم ساختمان ها با تجهیزات، پالن بام کلیه ساختمان ها؛ نمای ساختمان ها با نمايش کلی نوع مصالح مصرفی؛ 
مقاطع طولی و عرضی از قسمت های مورد نیاز ساختمان ها؛ نقشه های تفصیلی معماری مربوط به قسمت های مهم؛ 
پالن کلی محوطه شامل خیابان بندی، شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی و زهکشی و مقاطع و جزئیات 
مربوطه؛ نقشه های مقدماتی سازه شامل محوربندی، پالن شالوده، پوشش طبقات، حدود ابعاد ستون ها، تیرها و 
شالوده و موارد مشابه؛ نقشه های مقدماتی شبکه های تأسیساتی شامل پالن جانمايی دستگاه ها در موتورخانه های 
فرعی و اصلی؛ با تعیین محل عبور سیستم های توزيع انرژی و همچنین نمودار اولیه شبکه لوله کشی و پیش بینی 
سیستم های توزيع انرژی با توجه به موقعیت موجود و طرح توسعه آينده و مشخصات دستگاه های تأسیساتی و 
تجهیزاتی؛ برآورد هزينۀ اجرای پروژه برای ساختمان ها و محوطه با توجه به مشخصات فّنی ساختمان ها، محوطه، 
تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی براساس آخرين فهرست بهای واحد پايه و به صورت مترمربع زيربنا و از 

طريق مقايسه با هزينۀ ساختمان های مشابه به صورت تفکیک شده و نیز برای کل پروژه.  
در اين مرحله مدارک و گزارش های مربوط به مطالعات انجام شده در قطع های استاندارد، تهیه و به کارفرما 
تحويل داده مي شود. سپس به منظور تعیین ضوابط و شکل دقیق و اجرايی اجزای پروژه براساس اسناد و مدارک 
و گزارش های تصويب شده در مرحلۀ قبل، شخصیت حقوقی)مشاور(، ضمن آزمايش يا مطالعات تکمیلی برطبق 

برنامۀ کلی اعالم شده )مانند نقشه برداری دقیق ( برای اجرايی نمودن طرح اقدام مي کند.
بنابراين درکتاب حاضر، باعنوان»نقشه کشی معماری« متشکل از چهار واحدکار، بخشی از مباحث اشاره شده 
را در دسترس شما هنرآموزان و هنرجويان عزيز قرار مي دهد. اين کتاب شامل جزئیات )ديتیل های( اجرايی 
ساختمان، تأسیسات مکانیکی و الکتريکی، آشنايی با نحوۀ ترسیم نقشه های محوطه سازی و ترسیم انواع طاق و 

قوس است.
درعین حال از کلّیه صاحب نظران، هنرآموزان و هنرجويان پژوهشگر درخواست می کنیم، نظرات سازندۀ خود را 
دراختیار مؤلفین قرار دهند تا دربازنگری و اِعمال اصالحات پیشنهادی، سطح آموزش جوانان اين مرز و بوم ارتقاء يابد. 
درآخر از کلّیه عزيزانی که در به سرانجام رسیدن اين کتاب، راهنمايی های خود را از ما دريغ نکردند تشکر مي نمايیم.

                                                              مؤلفین
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