وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
پارک علم و فناوری خراسان رضوی

ضوابط طرح جامع پارک علم و فناوری خراسان رضوی

مقدمه:

این سند الزامات طرح جامع عمرانی پارک علم و فناوری خراسان رضوی که توسط گروه معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان
مشاور طرح تهیه و در تاریخ  1398/7/8به تصویب هیئت امناء منطقه  2فناوری رسیده است و به هدف تدوین ضوابطی در راستای ایجاد هماهنگی
و یکنواختی در ساخت و ساز با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صاحبان فناوری و پرهیز از به کارگیری طرح های سلیقه ای و همسان سازی طرح ها
می باشد ،بطوریکه این ضوابط بتواند ،بعنوان یک مبنای مشترک و هماهنگ برای احداث بنا (متناسب و مرتبط با مصارف و کاربریهای پژوهشی و
فناوری) در پارک علم و فناوری استان خراسان و با در نظر گرفتن کلیه موارد فنی جهت بهره برداری شرکت های عضو مالک عمل قرار گیرد.
دامنه شمول:
واحدهای فناور و دانش بنیان عضو  ،واحد تحقیق و توسعه صنایع  ،مراکز تحقیقاتی و دولتی و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی و تخصصی مطابق
اساسنامه پارک علم و فناوری
حدود وظایف:
اداره توسعه زیرساخت های فناوری پارک علم و فنا وری بر اساس درخواست متقاضی اقدام به بررسی نقشه ها به لحاظ تطبیق با ضوابط ساخت و
ساز برای صدور مجوز احداث بنا ،نظارت بر ضوابط ساخت و ساز و در صورت رعایت آن اقدام به صدور گواهی پایان کار می نمایند.
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فصل اول :مراحل انجام کار ،تعاریف ،ضوابط و اصول و مبانی طراحی معماری
-1-1

ساز و کار اجرایی و فرآیند انجام کار:

-1-1-1

مراجعه متقاضی به پارک و ارائه طرح به کمیته استقرار و دریافت مجوز الزم

-1-1-2

تعیین پالک و ابالغ ضوابط طرح جامع

-1-1-3

تکمیل فرم های الزم و ارائه برنامه زمانبندی و نقشه ها تایید شده توسط ناظرین مربوط توسط متقاضی

-1-1-4

بررسی نقشه ها و تصویب توسط اداره زیرساخت پارک علم و فناوری و صدور مجوز ساخت

-1-1-5

تحویل زمین و شروع به ساخت

-1-1-6

دریافت گواهی استحکام بنا و تکمیل بنا

-1-1-7

دریافت انشعابات

-1-1-8

عقد قرارداد

-1-1-9

ارائه مجوز فناور به شرکت متقاضی

-1-2

ضوابط ساخت و ساز در قطعات :مجموعه مقرراتی که چگونگی و نحوه ساخت و ساز در قطعات را تبیین می کند .مقررات
وضع شده در راستای سیاستها و تصمیمات متخذه در جهت احداث قطعات می باشد .اجرای این سیاستها منجر یه یکسان سازی
سیمای بصری در پارک علم و فناوری در گستره فضای ملی می گردد .ضوابط فنی حاکم در پروژه کلیه مقررات ملی ساختمان می
باشد که از ضوابط و دستورالعملهای طراحی در پیوست شماره  1آورده شده است .

 -1-3تعاریف :
-1-3-1

سطح احداث :مساحتی از قطعه زمین تخصیصی که پس از رعایت کلیه الزامات مندرج در ضوابط ساخت و ساز قابلیت
ساخت و ساز در آن وجود دارد.

-1-3-2

زیربنا :مجموع مساحت کف های دارای سقف هر طبقه که شامل تمام ساختمانهای کارگاهی ،اداری ،نگهبانی ،انبار و
تأسیساتی خواهد بود و به متر مربع بیان می شود.

-1-3-3

برجلو :ضلعی از قطعه زمین است که در جوار خیابان دسترسی قرار گرفته است.

-1-3-4

بر جانبی :ضلعی از قطعه زمین است که در طرفین قطعه زمین واقع شده است.

-1-3-5

بر پشت :ضلعی از قطعه زمین است که در مقابل بر جلو قطعه زمین واقع شده است.

-1-3-6

حریم :حداقل فاصله فیمابین مستحدثات مطرح در این ضوابط را حریم می نامند.
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-1-3-7

مجوز احداث بنا :مجوزی است که قبل از هرگونه عملیات ساخت و ساز براساس نقشه های تایید شده توسط مراجع
ذیصالح  ،متقاضی ملزم به اخذ آن از پارک علم و فناوری می باشد( .برابر با آئین نامه مجوز احداث ساختمان اداره زیرساخت
پارک علم و فناوری خراسان)

-1-3-8

گواهی انجام عملیات سفت کاری :گواه ی است که بر اساس تطبیق پیشرفت فیزیکی وضع موجود با مجوز احداث بنای
واحد صنعتی توسط پارک علم و فناوری صادر می گردد.

-1-3-9

گواهی پایان کار :گواهی است که به درخواست متقاضی پس از تکمیل عملیات ساخت و ساز و مطابقت با نقشه های
مصوب و مجوز احداث بنا توسط پارک علم و فن آوری صادر می گردد.

فصل دوم :مجوز احداث بنا ،ضوابط طراحی ،اجرا و نظارت
 2-1انجام هرگونه عملیات اجرایی در واحدها مستلزم دریافت مجوز احداث بنا (بر اساس مفاد دفترچه قرارداد) از پارک علم و فناوری بوده
و طرف قرارداد ملزم به رعایت کلیه ضوابط مربوط به ساخت و ساز واحدها  ،رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان و قوانین اداره کار می
باشد.
تبصره : 1حسب نوع تولید رعایت سایر الزامات دستگاه های ذیربط در فرآیند طراحی و ساخت واحدها الزامی بوده و مسئولیت عدم رعایت
متوجه طرف قرارداد می باشد.
 2-2جهت انجام خدمات طراحی ،محاسبه و نظارت در خصوص عملیات اجرایی و اخذ تائیدیه آنها ،طرف قرارداد مکلف است مطابق ضوابط
و مقررات مربوطه از خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی تایید شده توسط پارک علم و فناوری استفاده نماید.
 2-3در صورت نیاز به هرگونه تغییر در نقشه های تائید شده طرف قرارداد مکلف است نقشه های اصالحی را با رعایت مفاد بند  2-2به پارک
ارائه نماید.
 2-4نظارت ناظر نافی مسئولیت طرف قرارداد نمی باشد و در صورت تخلف ،تبعات و مسئولیت ناشی از آن متوجه طرف قرارداد می باشد.
 2-5طرف قرارداد مکلف است برای شروع اقدامات اجرائی با دستگاه نظارت هماهنگی الزم را بعمل آورد.
 2-6مهندس ناظر مکلف است وفق مقررات و ضوابط از لحاظ انطباق ساخت و ساز با مجوز احداث بنا و نقشه های مصوب ،کنترل های الزم
را بعمل آورده و گزارش های ماهانه همراه با درصد پیشرفت انجام کار را مطابق فرم مربوطه به اداره زیرساخت پارک علم و فناوری در
مهلت مقرر  5روزه ارایه نمایند و در پایان کار مراتب را گواهی نماید.

4

 2-7مهندس ناظر در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساخت و ساز ملزم به ارائه گزارش به پارک علم و فناوری بوده و در صورت عدم اعالم
تخلف ،پارک علم و فناوری می تواند نسبت به معرفی به مراجع ذیصالح اقدام نماید و طرف قرارداد می بایست نسبت به معرفی مهندس
ناظر جدید اقدام نماید .
 2-8در صورت بروز هرگونه تخلف در مراحل ساخت و ساز نمایندگان پارک علم و فناوری در راستای نظارت عالیه بر ساخت و ساز واحدها
مانع ادامه عملیات اجرائی می گردد .

فصل سوم :زیربنا و تعداد طبقات
 3-1حداکثر تراکم مصوب  180درصد و در سه طبقه روی همکف می باشد .
 3-2ساخت هرگونه پیش آمدگی (طره) از سمت معابر ممنوع می باشد.
 3-3حداکثر زیربنای ساختمان نگهبانی  40متر مربع و فقط در یک طبقه می باشد.
تبصره  : 1در صورت درخواست متقاضی مازاد بر احداث سه طبقه با ارئه طرح و بررسی توسط معاونت فنی و اداره زیرساخت پارک و بعد از
تایید رییس پارک  ،امکان پذیر می باشد.

فصل چهارم :سطح اشغال
 4-1سطح اشغال قطعات کارگاهی  ،پژوهشی و  R&Dمطابق ضوابط حداکثر  60درصد مساحت کل زمین می باشد
 4-2سطح اشغال شامل مجموع سطوح ساختمان های تولیدی ،اداری ،نگهبانی ،پست برق ،پست گاز ،انبار مسقف ،مخازن هوایی یا زمینی،
پیش تصفیه ها و  ...می باشد.
 4-3میزان سطح اشغال فضای سبز حداقل  15درصد می باشد .جهت صرفه جویی در مصرف آب ،فضای سبز با گونه ها و پوشش گیاهی
مناسب با اقلیم منطقه و یا استفاده از پساب آب مصرفی ایجاد گردد.
 4-4پارکینگ مورد نیاز به ازای هر  100متر زیربنا  ،یک پارکینگ مسقف می باشد
 4-5عرض مجاز پارکینگ  2/5متر و طول هر پارکینگ حداقل  5متر است.
 4-6پارک نمودن وسایل نقلیه در حاشیه خیابانهای پارک ممنوع بوده و پارکینگهای طراحی شده در سطح معابر نیز به کاربریهای عمومی
اختصاص دارد و استفاده از آنها نیز در مواقع خاص توسط واحدهای فناور ،تابع مقررات دوره بهرهبرداری از پارک میباشد .ضروری است
در هر قطعه ،متناسب با نیاز کارکنان و مراجعانی که از وسیله نقلیه شخصی استفاده میکنند ،با رعایت ضوابط مربوطه ،پارکینگ طراحی
گردد.
تبصره : 1احداث پارکینگ در همکف جزء سطح زیر بنا محسوب میگردد.
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فصل پنجم :ارتفاع و طبقات
 5-1حداکثر تعداد طبقات ساختمان اداری  3طبقه ( 12متر تا روی جان پناه بدون احتساب خرپشته) می باشد.

تصویر شماره  -1طبقات و ارتفاع در ساختمان اداری

 5-2ساختمان نگهبانی فقط در یک طبقه با حداکثر ارتفاع  +3/5متر (تا روی جان پناه) می باشد.

تصویر شماره  -2طبقات و ارتفاع در ساختمان نگهبانی

 5-3ارتفاع و طبقات ساختمان ها ،تاسیسات ،دود کش و کلیه مستحدثاتی که ارتفاع آنها باالتر از  20متر می باشد و در نزدیکی و مجاورت
با فرودگاه ،مراکز نظامی ،انتظامی ،امنیتی ،تاسیساتی دارای حریم و غیره واقع گردیده است عالوه بر رعایت کلیه ضوابط و استاندارهای
صنعتی ،مشمول رعایت ضوابط و مقررات ابالغی در طراحی ،اجرا و بهره برداری می باشد.
 5-4احداث زیرزمین با رعایت مسائل ایمنی (دیوار حایل ،عایقکاری و غیره) در محدوده ساخت و ساز ،مجاز بوده و از نظر تعداد محدودیتی
ندارد.
 5-5مساحت زیرزمین در تراکم مجاز محسوب نخواهد شد.
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 5-6مساحت زیرزمین ،فقط و فقط مشروط به داشتن کاربری های پارکینگ ،تأسیسات و انبار ،در تراکم مجاز محسوب نشده و شامل مقررات
تأمین پارکینگ نیز نمیباشد
 5-7برای ایجاد نورگیری در زیرزمین ،سقف تمام شده زیرزمین میتواند حداکثر  1/5متر باالی تراز خاک (کف تعیین شده) قرار گیرد.

فصل ششم :حرایم
 6-1جرم گذاری در قطعات بر اساس طرح جامع تصویبی می باشد و مالک نقشه های مصوب می باشد .
دسترسی های سواره و پیاده مطابق طراحی های انجام شده در نقشه ها میباشد .
تبصره  : 1در صورت طراحی های خاص جهت جرم گذاری پروژه ها در طرح های جامع پارک  ،مالک جرم گذاری و طراحی بر اساس این
جرم گذاری ها می باشد .

فصل هفتم :الگوی دیوار ،ورودی و نما
 7-1دیوارهای برهای پشت و جانبی بین قطعات می بایست مطابق با حدود و مختصات تحویلی از مصالح بنایی به صورت توپر به ارتفاع 2/20
متر اجرا می شود .دیوارهای مجاور معابر باید به صورت مشبک به ارتفاع  2/20متر شامل  60سانتی متر مصالح بنایی و  160سانتی متر
ما بقی به صورت مشبک و نمای دیوارهای مشرف به گذر بر اساس طرح مصوب پارک علم و فناوری به ترتیبی که داخل واحد قابل رویت
باشد اجرا شود.
تبصره  : 1در صورت اختالف سطح زمین واحد صنعتی-پژوهشی با گذر همجوار به تشخیص اداره زیر ساخت پارک ارتفاع دیوار متناسب با
شیب گذر اجرا گردد.
 7-2در مواردی که قطعه زمین در محل تقاطع قرار گرفته باشد ،گوشه برهایی از زمین که در تقاطع قرار می گیرد می بایستی مطابق نقشه
تفکیکی و ضوابط مربوطه به صورت پخ یا قوس ساخته شود و نصب درب ورودی واحد در پخ یا قوس مجاز نمی باشد.
 7-3جهت رعایت فضای بصری همگون ،نمای واحدهای کارگاهی-پژوهشی می بایست به تایید پارک علم و فناوری برسد.

فصل هشتم :معابر و بخشهای عمومی
 8-1هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز خارج از محدوده واگذاری و تعرض به مشاعات عمومی و زمین های مجاور ممنوع می باشد.
تبصره  :1برای حفاری پیاده رو یا خیابان به منظور نصب کلیه انشعابات ،کابل کشی ،لوله گذاری و یا نظایر آن طرف قرارداد ملزم به دریافت مجوز
کتبی از پارک علم و فناوری و شرکت خدماتی و هماهنگی با ارگانهای ذیربط (شرکت های گاز ،مخابرات ،آب ،توزیع برق و غیره) می باشد و انجام
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عملیات مطابق ضوابط و مقررارت توسط افراد یا شرکتهای ذیصالح و با نظارت ارگان مربوطه بایستی انجام گردد .بدیهی است کلیه هزینه های ترمیم
و بازسازی مستحدثات و زیرساخت های پارک علم و فناوری به عهده طرف قرارداد می باشد.
تبصره  :2استفاده از معابر عمومی اعم از خیابان ها و پیاده رو به منظور پارکینگ ،انبار ،باسکول و احداث رمپ و ریختن نخاله و دپو لوازم مازاد
ممنوع می باشد و طرف قرارداد موظف است متناسب با میزان تردد وسایط نقلیه سبک و سنگین ،در داخل واحد خود شرایط ورود ،خروج ،پارک و
توقف آنها را ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نماید.
 8-2ضوابط و مقررات ایجاد معارض در فضای عمومی در پیوست شماره  ، 2مشخص گردیده است .
 8-3اجرای پل ورودی مقابل درب واحد صنعتی-پژوهشی با هماهنگی پارک علم و فناوری بعهده واحد صنعتی-پژوهشی می باشد.
 8-4درخصوص قطعات استیجاری عدم هرگونه تغییر در قسمت های عمومی و بیرونی مخالف طرح و نمای کلی  ،الزامی بوده و در خصوص
قسمت های داخلی پس از تایید اداره زیر ساخت بالمانع می باشد به شرطی که پس از اتمام دوره اجاره مانند حالت تحویل داده شده  ،به
اداره زیر ساخت تحویل گردد .

فصل نهم :ایمن سازی
 9-1رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان در ارتباط با موضوع ایمنی و سایر قوانین مربوطه توسط طرف قرارداد الزامی بوده و الزم است
طرف قرارداد در این خصوص قبل از صدور پایان کار؛ تاییدیه های الزم را از مراجع ذیصالح اخذ نماید .ضمنا رعایت کلیه مفاد ماده 87
قانون کار جمهوری اسالمی ایران موضوع رعایت مالحظات امور حفاظت فنی و بهداشت کار و اخذ تاییدیه های مربوط بر عهده طرف
قرارداد می باشد.
 9-2در زمان ساخت و ساز ،واحد فناور و دانش بنیان ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ،ملزم به معرفی ناظر ایمنی ( )HSEبر
عملیات ساخت و ساز جهت نظارت بر مالحظات ایمنی ساخت و ساز اداره زیرساخت پارک علم و فناوری می باشد.

فصل دهم :ضوابط و مقررات محیط زیستی
10-1

واحدهای دارای آلودگی بو ،گرد و غبار ،گاز و بخارات سمی بیش از آخرین میزان حدود مجاز صادره از سازمان حفاظت محیط

زیست ملزم هستند پیش بینی های الزم را برای فیلتراسیون و کنترل و تصفیه آلودگی هوای ایجاد شده هنگام اخذ مجوز ساخت بعمل
آورده و طرح آن را به پارک ارائه نمایند.
10-2

پسماند و نخاله های حاصل از کارهای ساختمانی ،لجن مازاد ناشی از سیستم پیش تصفیه و پسماند صنعتی و ویژه ناشی از

فرآیند تبدیل و تولید بر اساس ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست (طبق مفاد قانون مدیریت پسماند و آئین نامه اجرای آن) میبایستی
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توسط طرف قرارداد به محل های مجاز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست منتقل و مفاد قانون مدیریت پسماند در مورد آن رعایت
شود .لذا ارائه برنامه عملیاتی مربوط به طرح خوداظهاری توسط واحد صنعتی قبل از صدور پایانکار الزامی می باشد.
10-3

نگهداری ،سوزاندن و تخلیه هرگونه پسماند ویژه ،صنعتی ،عادی ،خانگی ،نخاله و غیره در داخل قطعات واگذار شده ،تفکیکی و

مشاعات ممنوع و طرف قرارداد ملزم است نسبت به حمل و تخلیه در محلهای مجاز و مشخص شده با رعایت کلیه ضوابط ،استانداردها و
اصول مربوطه (قانون مدیریت پسماند و آئین نامه های اجرایی آن و غیره) اقدام نماید.
10-4

روان آب سطحی حاصل از بارندگی و شستشوی محوطه خارجی قطعه زمین می بایست توسط لوله و یا احداث کانیو به کانال

ها و کانیو های شبکه جمع آوری و تخلیه آبهای سطحی یا چاه های جذبی منتقل گردد و هدایت آبهای سطحی به شبکه فاضالب پارک
مجاز نبوده و تخلیه فاضالب (پساب) بهداشتی و صنعتی به شبکه هدایت آبهای سطحی پارک ممنوع می باشد.
10-5

رقوم خروجی فاضالب و آبهای سطحی باید به گونه ای طراحی گردد که به صورت ثقلی و با شیب استاندارد به شبکه تخلیه شود

الزم است رقوم کف قطعه زمین باالتر از معابر واقع گ ردد .اگر شیب قطعه زمین معکوس و به طرف پشت قطعه باشد طرف قرارداد ملزم
به پیش بینی و اجرای تمهیداتی از قبیل کرسی چینی و باال آوردن کف قطعه زمین و یا ملزم به پیش بینی پمپاژ و غیره با رعایت ضوابط
مربوط می باشد.
10-6

تمامی واحدهای دارای فاضالب خروجی با کیفیت خارج از (باالتر از) محدوده تعیین شده در ضمائم دفترچه قرارداد (مطابق

جدول شماره  ) 1ملزم هستند پیش بینی های الزم را برای احداث پیش تصفیه هنگام اخذ مجوز ساخت بعمل آورده و طرح آن را به پارک
ارائه نمایند .و بدیهی است مسئولیت جوابگو نبودن سیستم کنترل آلودگی ،با طرف قرارداد بوده و بررسی پارک حقی را برای ایشان ایجاد
نکرده و از پذیرش پساب تا حصول عملکرد مناسب سیستم امتناع خواهد نمود.
تبصره  :1در پارک های علم و فناوری که دارای تصفیه خانه در حال بهره برداری ،واحدهای دارای فاضالب خروجی با کیفیت خارج از (باالتر از )
محدوده تعیین شده در ضمائم دفترچه قرارداد (مطابق جدول شماره  ) 1میبایستی سیستم کنترل آلودگی (پیش تصفیه) احداث نموده و بعد از
رساندن به حدود مجاز ذکر شده در جدول مذکور آن را به شبکه جمع آوری فاضالب پارک تخلیه نمایند.
تبصره  :2طرح کنترل آلودگی موضوع تبصره یک شامل خالصه گزارش یا طرحی است که بطور اجمال نکات مهم ذیل باید درآن ارائه شود:


کمیت و کیفیت فاضالب تولیدی



فرآیند مورد نظر جهت کنترل آلودگی ها



موقعیت و متراژ زمین محل احداث طرح کنترل آلودگی



نقشه های  P & IDو  PFDو سایت پالن طرح



دستور العمل بهره برداری بهینه از سیستم
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تبصره  :3طرف قرارداد برای جابجایی و خشک نمودن لجن مازاد سیستم پیش تصفیه خود ،با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست می بایستی
اقدام نماید.
تبصره  :4نصب لوله کنار گذر یا  By Passبرای این دسته از واحدها ممنوع است.
تبصره  :5تا زمان احداث و بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب پارک و در موارد خاص احداث مدول های توسعه تصفیه خانه پارک علم و فناوری
فاضالب تولیدی می بایستی مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست راسا توسط واحد واگذار شده دفع شود.
10-7

پارک های علم و فناوری دارای تصفیه خانه فاضالب در حال بهره برداری ،صدور مجوز ساخت و ساز توسعه و پایان کار منوط

به اتصال واحد صنعتی یا پژوهشی به تصفیه خانه فاضالب باشد.
10-8

واحدهای دارای تصفیه خانه مستقل که راسا اقدام به تخلیه پساب تصفیه شده خود به آبهای سطحی می نمایند ملزم به رعایت

کلیه ضوابط و استانداردهای محیط زیست برای تخلیه پساب به آبهای سطحی می باشند.
جدول شماره  -1مقادیر مجاز آالینده ها در فاضالب واحد صنعتی هنگام تخلیه به شبکه جمع آوری فاضالب پارک

پارامتر

مقدار

واحد

COD

2000

میلیگرم در لیتر

BOD

1000

میلیگرم در لیتر

PH

6/5 – 8/5

---

چربی و روغن

50

میلیگرم در لیتر

سولفات ها

400

میلیگرم در لیتر

مواد معلق ()TSS

300

میلیگرم در لیتر

درجه حرارت

45

درجه سانتی گراد

کلیه موادی که باعث رسوب فاضالب در شبکه می
شوند و سایر پارامترهایی که در این جدول نیامده و

در حد استاندارد سازمان محیط زیست برای

در استانداردهای سازمان محیط زیست موجود می

آبیاری و کشاورزی

میلیگرم در لیتر

باشد
TDS

3000

میلیگرم در لیتر

مواد سمی با منشاء آلی و غیر عالی

Null

میلیگرم در لیتر
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فلزات سنگین

مطابق استاندارد خروجی فاضالب برای
مصارف آبیاری و کشاورزی

میلیگرم در لیتر

فصل یازدهم :مجوز احداث بنا/گواهی ساخت و ساز/گواهی پایانکار
11-1

قبل از اخذ گواهی پایان کار در صورت استعالم از پارک علم و فناوری در خصوص وضعیت ساخت و ساز واحد صنعتی پژوهشی،

پارک علم و فناوری پس از تطبیق وضع موجود با مجوز احداث بنا در هر مرحله از ساخت واحد صنعتی یا پژوهشی گواهی ساخت و ساز
(گزارش انطباق یا عدم انطباق با مجوز احداث) صادر می نماید.
11-2

مجوز احداث بنا/گواهی پایانکار مشروط به تحقق مفاد مرتبط ،در این ضوابط و مقررات می باشد.

11-3

ساخت هرگونه مستحدثات با کاربری مسکونی در داخل قطعه زمین واگذار شده ممنوع می باشد.

پیوست شماره : 1
ضوابط و دستورالعملهای طراحی:
در تمامی طراحی ها باید ضوابط و مقررات ملی ساختمان لحاظ گردد .
اصول و مبانی طراحی معماری ساختمانها
 .1الزامات عمومی ساختمانها


استفاده از تهویه طبیعی در ساختمان (بند  2-6-4مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان)؛



استفاده از نور شمال به عنوان نور مطلوب برای فضاهای آموزشی پیشنهادی؛



رعایت فاصله مناسب میان دستگاههای پله (حداقل نصف اندازه بزرگترین قطر)؛



مکانیابی مناسب هستههای خدماتی و همجواری آنها (پله ،آسانسور ،سرویس بهداشتی ،فضاهای تأسیساتی و )...؛



عدم استفاده از دربهای کشویی در کلیه فضاهای اصلی و فضاهای خدماتی و رفاهی؛



باز شدن پنجره لوالیی به سمت داخل بدون ایجاد مزاحمت؛



قرارگیری فضاهای تجمع در طبقه همکف به جهت سهولت در هنگام خروج و ارتباط با فضای باز.
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 .2امکان دسترسی معلولین جسمی -حرکتی به کلیه فضاها؛


در صورت نبود دسترسی توسط رمپ به طبقات ،حتماً از آسانسور استفاده شود؛



ورودی بنا حتی االمکان همسطح پیادهرو؛



حداقل عرض مفید دربها  80سانتیمتر؛



حداقل عرض مفید راهروها  140سانتیمتر؛



حداقل عمق ورودی بنا  140سانتیمتر با حداقل عرض بازشوی  100سانتیمتر؛



حداقل عرض یک رمپ (شیبراه) برای معلولین باید حداقل  120سانتیمتر و حداکثر طول قسمت شیبدار رمپ نباید از  9/2متر؛



رعایت شیب مجاز ( %8به ازای هر متر افزایش طول 5 ،سانتیمتر به عرض شیب اضافه و  %0/5از شیب آن کاسته شود)؛



حداقل ابعاد پاگرد در سطوح شیبدار  150در  150سانتیمتر؛



در هر دو انتهای  9/2متری (یا کوچکتر) و همچنین در نقطه چرخش باید یک فضای همسطح با ابعاد حداقل  183سانتیمتر در طول و
عرض رمپ وجود داشته باشد؛



کف راهروها باید غیرلغزنده باشد و خودداری از نصب کفپوشهای با پرز بلند؛



رعایت حداقل  %1صندلیهای سالنهای اجتماعات (حداقل  2عدد) برای معلولین؛



حداقل ابعاد سرویس فرنگی برای معلولین با ابعاد . 1/7×1/5



پیشبینی پارکینگ ویژه در نزدیکترین نقاط ممکن به ورودی ساختمانها با دسترسی مناسب معلولین.

 .3ضوابط ایمنی و حفاظت در برابر حریق


امکان دسترسی آمبوالنس و خودروهای آنشنشانی به نزدیکی ساختمان؛



هر اتاق یا فضایی که ظرفیت متصرفین آن بیش از  50نفر بوده و یا مساحت آن بیش از  95مترمربع باشد ،بایستی حداقل دارای دو در
خروجی جداگانه باشد این درها مجاور یکدیگر قرار میگیرند (بند  4-11-1-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



راههای خروج باید دارای عالئم مناسب باشد؛ مگر آنکه موقعیت خروجها برای تمام متصرفان مشخص باشد (بند  15-11-1-3مبحث
سوم مقررات ملی ساختمان)؛
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حداقل عرض مفید راهروهای دسترسی خروج  1/85متر (بند  3-11-1-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



عرض مفید بازشوی درها نباید کمتر از  0/80متر باشد ،عرض مفید درهای تک لنگهای در معابر خروجی نبایستی بیش از  1/20متر باشد
(بند  4-2-2-1-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



حداقل عرض درهای واقع در راههای فرار 0/70 ،متر و در توالتها و حمامها حداقل  0/60سانتیمتر در نظر گرفته شود (بند -10-1-3
 4-5مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



درهای لوالیی اگر به راهروی خروج باز میشوند ،باید عقبتر از دیوار راهرو قرار گرفته و الزم است با  180درجه چرخش بتواند روی دیوار
راهرو مستقر شود (بند  6-11-1-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



درهای واقع در راههای خروجی و همچنین درهای واقع در فضاهای تجمعی با  100متصرف و بیشتر نباید دارای قفل و دیگر وسایل
بازدارنده باشند (بند  12-11-1-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



باز شدن درب سرویسهای بهداشتی حتی االمکان رو به بیرون؛



کلیه فضاهای تجمع در طبقه همکف قرار داده شوند تا تدارک خروجیها و ارتباط با فضای باز به سهولت امکانپذیر باشد؛



فاصله بین درهای خروج حداقل نصف اندازه بزرگترین قطر طبقه (بند  1-7-1-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



راههای فرار بایستی از هر نقطه داخل ساختمان قابل رؤیت بوده و اجزای سازه آن مقاوم در برابر حریق باشد؛



حداقل فاصله بین دو در متوالی چنانچه هر دو در یک جهت باز شوند  2متر و چنانچه هر دو به داخل باز شوند  2/80متر میباشد (نشریه
)232؛



حداکثر فاصله از دسترس خروج بدون شبکه بارنده  45متر و با شبکه بارنده  60متر (بند  3-2-3-1-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



حداکثر طول  6متر برای بن بستهای راهروهای خروج (بند  3-2-3-1-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



حداقل دو خروج دور از هم در هر طبقه (فاصله بین خروجها حداقل برابر با نصف اندازه بزرگترین قطر آن طبقه) (بند  4-11-1-3مبحث
سوم مقررات ملی ساختمان)؛



در هر بنا ،چنانچه بار متصرف هر طبقه یا بخشهایی از آنها بین  500تا  1000نفر باشد ،حداقل سه راه خروج و بیش از  1000نفر
حداقل  4راه خروج مستقل و دور از هم الزامیست (بند  2-6-1-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛
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برای ساختمانهای با ارتفاع کمتر از  23متر حداقل عرض مفید قابل قبول برای استقرار خودروهای آتشنشانی معادل  6متر و برای
ساختمانهای با ارتفاع بیشتر از  23متر حداقل عرض مفید معبر  8متر (بند  1-19-1-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



فضای باز مجاور ساختمان باید به گونهای باشد که فضایی به ابعاد  10*10مترمربع برای استقرار خودروی آتشنشانی در نظر گرفته شود
و حداقل فاصله آن تا ساختمان  4/5و حداکثر  10متر باشد (بند  19-2-1-3و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



اگر بخشی از مسیر خروج به صورت شیب راه باشد ،باید حداقل عرض آن  1/80متر ،حداکثر شیب  1به  12و حداکثر ارتفاع آن  0/76متر
باشد (بند  7-7-4-1-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)؛



در تصرفهای آموزشی /فرهنگی تمام پلکانها و راهروهای داخلی ،فضاهای قابل انعطاف و مرتبط ،بخشهای دوربسته و بدون پنجره و
همه فضاهایی که به طور معمول تحت تصرف قرار دارند باید به روشنایی اضطراری مجهز باشند (بند  14-11-1-3مبحث سوم مقررات
ملی ساختمان)؛



حداقل شدت روشنایی راههای خروج در سطح کف هیچ نقطهای از جمله گوشهها و تقاطع کریدورها 10 ،لوکس (بند  1-8-1-3مبحث
سوم مقررات ملی ساختمان).

 .4ضوابط حمل و نقل و پارکینگ


طراحی یک پارکینگ سرپوشیده برای هر  100متر مربع زیربنا



عرض مجاز پارکینگ  2/5متر و طول آن حداقل  5متر به صورت مفید می باشد که دسترسی مناسب و ورود و خرج بدون مزاحمت برای
بقیه ماشین ها الزامی می باشد .



پارک حاشیهای خودرو صرفا جهت کاربری های عمومی و در مکانهای مشخص شده و عقب نشسته در طول مسیر مجاز می باشد .



در طراحی تقاطعها از فرمهای ساده هندسی استفاده شود.



محل عبور عرضی پیادهها می بایست در مکانهایی تعریف شده توسط نور،شبرنگ یا تغییر مصالح کف وخطکشی واضح و ...برای رانندگان
قابل رویت باشد.

 .5ضوابط نما
 .1استفاده از عناصر انرژی تجدید پذیر ( مانند پنل های خورشیدی ،توربین باد و )..در نما مجاز می باشد.
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 .2نصب کولر ،کندانسور و هر گونه عناصر الحاقی تاسیساتی در نمای اصلی ممنوع می باشد.
 .3نصب هر گونه تابلو و الحاقات وابسته روی نما باید به هماهنگی کمیته فنی طرح برسد.
 .4استفاده از سبک های نئوکالسیک ،رومی یا سایر سبک های غیر متعارف و ناهماهنگ با زمینه معماری محدوده طرح در طراحی
نما برای ساخت و سازهای جدید ممنوع است.
 .5الزم است در طراحی نما از مصالح بادوام و مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی استفاده شود.
 .6جدول مصالح مجاز ،مشروط و ممنوع ،به شرح جدول  ،29مالک ارزیابی مصالح نما خواهد بود :
الف) حداقل  60درصد سطح نما (به استثنای بازشو) می بایست با یکی از مصالح/رنگ های مجاز پوشیده شود .طراحی کل نما با استفاده از این
مصالح بالمانع است.
ب) در صورت عدم تجاوز از تنوع مجاز در مصالح و رنگ (حداکثر سه نوع مصالح( ،استفاده از مصالح مشروط ،در حداکثر  20درصد سطح نما (به
استثنای سطوح بازشو) مجاز است.
پ) استفاده از مصالحی که در هر یک از جبهه ها ممنوع شمرده شده است ،در آن جبهه ممنوع است.
 .6ضوابط نورپردازی
استفاده از رنگ های نور تند و زننده برای نورپردازی نما ممنوع است.
منابع نوری می بایست به گونه ای جانمایی شوند که درخشش و بازتاب آن ها در سطح نما دیده نشود.
هرگونه نورپردازی متحرک یا چشمک زن در هر نقطه از نمای ساختمان ممنوع است.
تمام مسیرهای سواره و پارکینگ ها باید در دامنه نورپردازی های محدوده قرار بگیرد.
حداکثر ارتفاع چراغ برق در مسیر های سواره  9متر و در مسیرهای پیاده  3.5متر می باشد.
نورپردازی مسیرهای پیاده باید تمام فضاهای اتصالی بین پارکینگ ها و فضاهای ورودی ساختمان ها را روشن کند.
استفاده از نورپردازیهای مختلف برای ایجاد روشنایی در فضاهای عمو می ،حیاط ها و  ....در صورتی که با یکدیگر تخلل نوری ایجاد نکند مجاز می
باشد.
 .7ضوابط بازشو
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در طراحی بازشوهای یک ساختمان الزم است تا با هم هماهنگی داشته باشد

 .8ضوابط مصالح :
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 .9ضوابط کلی
دیوارهای برهای پشت و جانبی بین قطعات باید طبق مختصات محدوده زمین تحویلی با مصالح مناسب و به ارتفاع  2/2متر اجرا شود.استفاده از معابرعمومی به عنوان پارکینگ ،انبار و رمپ ممنوع میباشد.محدوده زمین در بر جلو با نرده طبق طرح تفکیک شود.حداکثر سطوح شیشه بدون هیچ بافتی30درصد مجاز می باشد. اجرای پل ورودی مقابل درب واحد صنعتی با هماهنگی معاونت فنی به عهده واحد واگذار شده می باشد. رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان در ارتباط با موضوع ایمنی و سایر قوانین مربوطه الزامی ست.استفاده از آجربه عنوان مصالح وحدت بخش به مجموعه حداکثر در  35الی  40درصد وترجیحا در نمای اداری سطوح استفاده شود .استفاده از پنل های خورشیدی در بام واحد های صنعتی دارای آلودگی ،بو،گرد وغبار،گاز و بخارات سمی بیش از آخرین میزان حدود مجاز صادره از سازمان حفاظت محیط زیست ،ملزمهستند پیشبینیهای الزم را در طرح لحاظ نمایند.
بر ای بلوک ها حداقل از دو طرف دسترسی به معبر ضروری می باشد .و در غیر این باید از یک طرف  3متر جداره باز باشد.در مورد قطعاتی که در جوار معبر اصلی نمی باشند  ،برپشت بدون حریم احداث گردد. فضای تاسیسات (پست برق و گاز و )..در صورت نیاز با ضوابط ارگان مربوطه ،میتوانند بدون رعایت حریم برپشت احداث شوند.رعایت حدقل حریم  3.5متراز پالک های همجوار برای احداث پیش تصفیه ،سپتیک و مخازن آب در صورت نیاز مجموعه الزامی ست. -جهت هر پروژه و واحد واگذار شده  ،مهندسین ناظر مربوط می بایست بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی انتخاب گردند.
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پیوست شماره : 2
ضوابط و مقررات ایجاد معارض در فضای عمومی
شرکت ها موظف به رعایت ضوابط و مقررات پارک علم و فناوری می باشند و عدم رعایت این مقررات مشمول جریمه خواهد گردید
تخلفات قابل پیگیری :
 -1ساخت و ساز خارج از محدوده مقرر در پروانه ساخت
 -2ایجاد تاسیسات و هرگونه تغییر در فضای عمومی پارک و خارج از زمین واگذار شده
 -3ایجاد بالکن و پیش آمدگی غیر مجاز
 -4رها کردن مصالح و نخاله های ساختمانی در فضای عمومی پارک
 -5قطع درختان و از بین بردن فضای سبز
 -6آلوده سازی فضای عمومی پارک با رها کردن ضایعات و فاضالب
 -7استفاده شخصی از فضای عمومی پارک و سد معبر
 -8ایجاد خسارت به اموال و تاسیسات عمومی پارک
 -9استفاده بدون مجوز و غیر قانونی از تاسیسات زیربنایی ( آب  ،برق  ،گاز و تلفن و ) ...
 -10عدم رعایت ضوابط کلی در خصوص ضوابط ساخت و ساز و نمای کلی پارک
 -11ایجاد هرگونه تغییر در مستحدثات پس از صدور پایانکار و پروانه بهره برداری
 -12تغییر در انشعابات جهت استفاده بیشتر از تاسیسات زیربنایی
مراحل اعمال قانون :
-1
-2
-3
-4

ابالغ فرم تذکر کتبی به واحد متخلف جهت رفع تخلف انجام شده و مهلت  24ساعته جهت رفع آن
تذکر کتبی مرحله دوم با اعالم مبلغ جریمه  ،جهت رفع تخلف انجام شده و مهلت یک هفته ای
اقدام به جمع آوری تخلفات اعالم شده و حمل به انبار پارک یا قطع انشعابات غیرقانونی
در صورت تکرار و یا عدم مقدور بودن تخریب  ،مکاتبه و ابالغ تخلفات و ابطال پروانه بهره برداری

مراحل برگشت اجناس جمع آوری شده :
 -1پرداخت جرایم مربوطه
 -2پرداخت هزینه جمع آوری و وسیله نقلیه و انبارداری
 -3تحویل گرفتن اجناس از انبار
تبصره : 1در صورت عدم مراجعه پس از سه ماه  ،اجناس به مزایده گذاشته شده و بفروش میرسد و هزینه ها از محل فروش کسر می گردد.
تبصره : 2نرخ های اعالمی در هر سال بر اساس مصوبه های جدید یا ساالنه با  %20افزایش اعمال خواهد گردید .
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نرخنامه سال : 99
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

جریمه بار دوم به ازاء هر روز تا رفع معارض مبلغ  1،000،000ریال
جریمه استفاده از انشعابات غیر مجاز مطابق نظریه کارشناس اداره زیر ساخت
هزینه نیروی کارگری هر نفر-ساعت  150،000ریال
هزینه وانت به ازاء هر بار مبلغ  1،000،000ریال
هزینه جرثقیل خاور به ازاء هر بار مبلغ  3،000،000ریال
هزینه انبارداری به ازاء هر روز مبلغ  100،000ریال
جریمه قطع درخت مطابق جدول زیر :
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