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 تعاليبسمه

 

 ضوابط طراحی و ساخت پارک علم و فناوری ایرانیان
 

 مقدمــه

برای  "سیمای شهری جذاب و دعوت گر"مبنی بر ایجاد در راستای اجرای نمودن یکی از اصول حاکم بر پارک علم و فناوری ایرانیان 

پارک و به منظور رشد و اعتالی معماری و شهرسازی پارک، الزم است ضوابط و مقرراتی در حوزه فنی، معماری و شهرسازی به شرح 

 ذیل از سوی متقاضیان حضور در پارک مد نظر قرار گیرد. 

 

 ضوابط و مقررات  

 تعاریف

قطعه کوچکتر ، به نحوی که هر یک از قطعات حاصل تفکیک : عبارت است از تقسیم قطعه زمین یا یک پالک ثبتی به دو یا چند  -

 از تفکیک به یک معبر سواره دسترسی مستقل داشته و بتوان از نظر ثبتی هر جزء حاصل را به طور مجزا مورد تملک قرارداد.

ا چند لت دو یتجمیع : یکپارچه سازی دو یا چند پالک ثبتی )قطعه تفکیکی( مجزا که با یکدیگر مرز مشترک دارند . در این حا -

واحد تبدیل خواهند شد . در عمل تجمع کلیه اسناد مالکیت قبلی باید به اداره ارکشی به یک قطعه پالک بر اثر ساختمان یا دیو

 ثبت تحویل شده تا پس از ابطال ، سند مالکیت جدید شش دانگ برای کل پالک های تجمیع شده صادر گردد .

 بناهای احداث شده فارغ از نوع کاربری آن اطالق می گردد . ابنیه : اسم جمع بنا بوده و به کلیه -

تراکم مجاز ساختمانی در ساختمان های غیر مسکونی : عبارت است از نسبت سطح زیر بنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین  -

ان های غیر مسکونی مورد ساخت . منظور از کل بنا ، بنای مجاز طبقات به جزء سطوح پاکینگ است . به عبارت بهتر در ساختم

 پارکینگ جزء تراکم مجاز ساختمانی محاسبه نمی گردد مگر در مواردی که صراحتاً ذکر شده باشد .

 تبصره : تاسیسات شهری که در داخل قطعات مسکونی ، تجاری ، خدماتی قرار دارند جزء تراکم محاسبه نمی شوند.

از سطح قطعه زمین که در آن احداث بنا مجاز بوده و تصویر خارجی  سطح مجاز احداث بنا : عبارت است از حداکثر محدوده ای -

 ترین حد کلیه طبقات و یا هر گونه پیش آمدی بر روی قطعه زمین در آن قرار گیرد .

 تبصره : پیش آمدگی های مربوط به بام و یا باران گیر در زمره سطح مجاز احداث بنا محسوب نمی گردد .

که دارای یک سند مالکیت بوده و از اطراف به خیابان ، قطعه همجوار ، فضای سبز یا حریم محدود قطعه زمین : سطحی از زمین  -

 شده و صدور سند مالکیت ثبتی برای آن بالمانع باشد .
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 . قطعه زمین را تعیین می کند ه ویژه معابر دسترسی سواره( که بربر زمین : عبارت است از حد نهایی قطعه زمین در کنار معبر )ب -

کف )کف قطعه( : عبارت است از رقوم ارتفاعی بر زمین در کنار معبر دسترسی ، که مبنای محاسبه ضوابط ارتفاعی یک بنا تلقی  -

مشخص شده است . در مواردی که کمترین و بیشترین تراز کف قطعه در کنار  2می شود . رقوم کف قطعات تفکیکی در طرح فاز 

تی متر اختالف داشته باشند ، کف قطعه میانگین ارقام مربوط به رقوم قطعه خواهد بود . سان 40معبر یا معابر دسترسی حداکثر 

طراح پیشنهاد و پس از بررسی توسط  در غیر اینصورت رقوم کف قطعه با توجه به دو مقدار کمینه و بیشینه کف قطعه توسط

 مرجع صادر کننده پروانه ساختمانی، تائید یا اصالح خواهد شد .

یا بنا: فضایی است محصور، ثابت و مستقل که تمام یا قسمتی از آن مسقف بوده و برای سکونت و نیازهای جنبی آن یا ساختمان  -

انجام فعالیت های اقتصادی ـ اجتماعی ساخته شده باشد . بنا ممکن است یک یا چند طبقه باشد . تخصیص قسمتی از فضای آزاد 

ر شنا و موارد مشابه ، در صورتیکه با مصالح سبک صورت گرفته و فاقد دیوار جانبی به فضاهای سرپوشیده مانند پارکینگ ، استخ

 اختصاصی باشد ، بنا محسوب نمی شود .

دیوار : هر نوع جدا کننده قائم با هر نوع مصالح که جهت جداسازی فضاها مورد استفاده قرار می گیرد . دیوارها موجب جدا سازی  -

 و یک فضای باز یا دو فضا با هم می شوند .دو فضای مسقف ، یک فضای مسقف 

 . I+ 1و  iارتقاع طبقه : فاصله کف تا کف طبقه  -

حداکثر تعداد طبقات مجاز : منظور از حداکثر تعداد طبقات مجاز در محاسبه تراکم و ارتفاع ساختمان ، تعداد طبقات روی زمین  -

ت در آنها بالمانع شده ، پیلوت )در صورت پیش بینی فعالیت می باشد . در آن دسته از ساختمان های مسکونی که احداث پیلو

های مجاز در آن( در شمارش طبقات لحاظ نمی گردد ولیکن در ارتفاع کل بنا منظور می شود . منظور از طبقات زیر زمین تعداد 

ونی پیلوت نیز جزء طبقاتی است که صراحتاً احداث آن در زیر زمین بالمانع محسوب شده است. در ساختمان های غیر مسک

 شمارش طبقات محسوب می شود.

 سانتی متر بلندتر از آن باشد . 120طبقه همکف : عبارت است از طبقه ای که سطح آن ، هم تراز متوسط کف قطعه و یا حداکثر  -

تر نباشد. در سانتی متر باال 120طبقه زیرزمین : طبقه یا طبقات ساختمان که حداکثر ارتفاع روی سقف آن از متوسط کف قطعه  -

قطعاتی که بیش از ساختمان در آن اجرا شده و قطعه زمین بصورت شیبدار و یا پلکانی طراحی شده، ارتفاع سقف زیر زمین نسبت 

 به گذر داخلی همجوار بنا که دسترسی بنا را تأمین می کند سنجیده می شود.

ترین حد یک ساختمان تا تراز کف تعیین شده قطعه می باشد مگر آن ارتفاع بنا : در این مجلد ارتفاع بنا به مفهوم فاصله قائم باال -

 که صراحتاً روش محاسبه ارتفاع بنا در قسمت مربوطه توضیح داده شده باشد.

: ارتفاع خرپشته پله ، ارتفاع جان پناه ، باران گیر ، اطاقک آسانسور ، برج خنک کننده ، دودکش ، منبع ذخیره آب و  1تبصره 

 تفاع ساختمان محسوب نمی گردد.آنتن جزء ار

 : در صورتیکه ساختمان دارای سقف شیبدار باشد ، مالک میانگین ارتفاع قسمت شیبدار سقف است. 2تبصره 

 عرصه : مساحت قطعه تفکیکی مندرج در سند مالیت. -
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 اعیان : کلیه مستدثاتی است که بر روی ملک )زمین( بنا گردد. -

در سمت گذر اطالق می شود که نسبت به بر نهایی قطعه دارای بیرون زدگی باشد . در  پیش آمدگی : به قسمتی از ساختمان -

قطعاتی که بیش از یک ساختمان در آن اجرا شده ، پیش آمدگی به قسمتی از ساختمان اطالق می گردد که نسبت به گذر داخلی 

 قطعه دارای بیرون زدگی باشد.

بقات باالی همکف ـ است که حداقل از یک طرف بدون دیوار یا جدا کننده دیگر بالکن : بخشی از یک ساختمان ـ معموالً در ط -

بوده و با فضای بیرون ارتباط مستقیم دارد . چنانچه بالکن احداث گردد ، بالکن های مسقف که سه طرف آن بسته باشد دو سوم 

ء زیر بنا و بالکن هایی که سه طرف آن باز سطح آن جزکه دو طرف آن بسته باشد ، یک دوم  سطح آن جزء زیر بنا ، بالکن هایی

 سطح آن جزء زیر بنا محسوب می گردد. سومباشد یک 

راه دسترسی : هر قطعه زمین حداقل دارای یک ارتباط سواره با معبر شهری می باشد . مبنای تشخیص دسترسی اصلی قطعه ، با  -

 ر اثر پیشنهادات ترافیکی صورت می پذیرد.توجه به نوع کاربری قطعه و درجه معبر و یا معابر اطراف قطعه ب

 همکف به مساحت زمین مربوط می باشد. طبقهسطح اشغال )مجاز( : نسبت سطح مجاز احداث بنا در  -

، میزان سطح اشغال در طبقات مختلف یک ساختمان و مقررات : در پاره ای از موارد منعکس در جداول این ضوابط 1تبصره 

 .ت فوقانی ( متفاوت استو یا طبقا )زیرزمین ، همکف

: در صورت عدم قید سطح اشغال در طبقات باالی همکف ، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف مالک عمل خواهد بود و  2تبصره 

 کلیه بیرون زدگی ها در قالب طره و بالکن می بایست در محدوده حداکثر سطح اشغال قرار گیرد .

بقات به عنوان مانی در مساحت زمین ، مجموع سطوح مجاز قابل احداث در طزیر بنای مجاز : حاصل ضرب تراکم مجاز ساخت -

 . فضای اصلی ساختمان

مشاعات بنا : عبارت است از سطوحی از قطعه زمین و یا قسمت هایی از سطح کل زیر بنای یک ساختمان یا مجموعه که به صورت  -

عه قابل استفاده می باشد . برخی از مشاعات ساختمان و مشترک توسط کلیه مالکین واحدهای احداث شده در ساختمان یا مجمو

 ،سیسات ، کلیه فضاهای عمومی ، بامقطعه زمین عبارتند از : پلکان ، راهروهای عمومی ، آسانسور ، فضای عبوری ، موتورخانه و تأ

 سرایداری و فضاهای باز و سایر مورد مشابه .

از سطح یک قطعه زمین که بر اساس ضوابط تعیین شده در طرح ، احداث  سطح آزاد یا فضای باز : عبارت است از قسمت هایی -

 می باشد .نساختمان یا بنا در آن مجاز 

حیاط اصلی )فضای باز( : بزرگترین فضای باز پیش بینی شده در قطعه زمین است که حداقل از یک طرف به مرز قطعه زمین  -

 محدود می شود .

شت یا اطراف ساختمان احداث می شود و حداقل از یک طرف به معبر یا مرز قطعه بعدی  یاط خلوت : محوطه بازی است که در پح -

 محدود می گردد .
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حیاط داخلی )پاسیو ، نورگیر( : عبارت از محوطه بازی است که در داخل ساختمان احداث می شود و از اطراف به جداره های  -

 همان ساختمان محدود می گردد .

 محصور ساختمان که به منظور انجام فعالیت های مرتبط با کاربری قطعه زمین ایجاد می شوند .فضاهای داخلی : قسمت های  -

فضاهای اصلی : کلیه فضاهای ساختمان که جزء فضاهای فرعی محسوب نشوند مانند اطاق های کار ، جلسات ، خواب ، نشیمن ،  -

 غذاخوری و موارد مشابه .

ان از قبیل آبدار خانه ، انبار ، رختشویخانه ، سرویس های بهداشتی ، اطاق تأسیسات فضاهای فرعی : کلیه فضاهای سرویسی ساختم -

 مانند موتورخانه ، مرکز تلفن و موارد مشابه .

 کاربری ارضی : عبارت است از نوع استفاده و بهره برداری از اراضی . -

کرد بهینه کاربری تعیین شده برای آن قطعه ، استقرار فعالیت : انواع عملکردهایی )استفاده هایی( که در یک قطعه زمین ، برای کار -

می یابند . انواع فعالیت های )استفاده های( مجاز مشروط و ممنوع در هر یک از انواع کاربری ها در مبحث مربوط توضیح داده 

 ف می گردد .شده اند . به عنوان مثال عملکرد رستوران در زمره کاربری تجاری با فعالیت )استفاده( رستوران تعری

 استفاده مجاز : کلیه فعالیت هایی که در قالب یک کاربری بدون کسب مجوز قابل تعریف است . -

 استفاده ممنوع : کلیه فعالیت هایی که به هیچ عنوان قابلیت استقرار در کاربری مربوط را ندارند . -

عاریف کاربری های شهری ، مصوب شورای عالی خدمات : تعاریف کلیه خدمات شهری مندرج در این ضوابط و مقررات بر اساس ت -

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در  10/3/89شهرسازی و معماری ایران ارائه شده است . بر اساس صورتجلسه مورخ 

خصوص تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و سرانه آن ها ، عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات 

 معرفی شده اند . شهری

مهندسان طراح : تیم متخصص دارای صالحیت ، مرکب از مهندس یا مهندسان معمار ، سازه ، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات  -

الکتریکی است که به صورت شخصیت حقیقی یا حقوقی مسئولیت انجام خدمات مطالعه و طراحی ساختمان را به عهده می گیرند . 

آن و در صورت لزوم رشته های تخصصی دیگری که بسته به مورد الزم است با آن ها ری این تیم و افراد لیت و تجربه کامیزان فعا

 همکاری داشته باشند از طرف مرجع ذیربط تعیین خواهد شد 

مهندس ناظر : مهندس یا مهندسان واجد صالحیتی که رسماً مسئولیت نظارت بر انجام عملیات ساختمانی را به عهده می گیرند  -

 .موازین قانونی مربوط عمل می کنندو بر اساس 

و دارای اجازه ست ا اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزیمجری : مجری ساختمان در زمینه اجرا ، دارای پروانه اشتغال به کار از  -

و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را بر کار از سرزمین ایرانیان باشد 

اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد . مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای 

 خگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد .ساختمان بوده و پاس
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پروانه ساختمان : مجوزی است که پس از طی تشریفات مربوط و رسیدگی و تائید نقشه های ارائه شده برای احداث ساختمان از  -

اختیار مالک ) یا قائم مقام قانونی او(قرار  در فرم با درج کلیه موارد الزم صادر و یک نسخه آن طرف واحد صدور پروانه به صورت

 می گیرد تا بر اساس آن نسبت به احداث ساختمان اقدام نماید .

خالف : هرگونه عدم تطابق بین ضوابط و مقررات ، پروانه ساختمان و نقشه های مصوب از یک طرف و عملیات ساختمانی اجرا  -

 شده از طرف دیگر خالف تلقی می شود .

یان کار : تأییدیه ای است که پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و عدم تشخیص تخلف نسبت به قوانین موجود توسط گواهی پا -

 مراجع ذیربط به مالک )یا قائم مقام قانونی آن( تحویل می شود .

اوت می باشند . مراجع مراجع ذیربط : عبارتند از سازمان های متولی و مسئول که با توجه به زمان احداث و تأسیس شهرک متف -

 ذیربط در دوران های مختلف تأسیس ، بهره برداری و مدیریت شهرک در دفترچه گزارش مدیریت مشخصاً تشریح شده است .

تعمیرات اساسی )ساختمان( : عبارت است از هرگونه تعمیر سازه اصلی و یا سقف ساختمان که از نظر ایمنی ضرورت داشته باشد .  -

 زم اخذ پروانه از واحد ناظر بر عملیات شهرسازی شهرک است .این تعمیرات مستل

تغییرات اساسی)ساختمان( : عبارت است از هرگونه تغییر وضع داخلی و خارجی ساختمان که به دلیل تشدید و یا کاهش استفاده  -

بر عملیات شهرسازی شهرک  )عملکرد( موجود یا تغییر عملکرد انجام گیرد . تغییرات اساسی مستلزم اخذ پروانه از واحد ناظر

 است .

تغییرات جزئی : تغییرات داخلی مانند لوله کشی ، سیم کشی ، گچ کاری ، رنگ آمیزی ، تعویض درب و پنجره و غیره مشمول  -

 دریافت پروانه نمی شود .

 دسترسی اصلی : دسترسی اصلی هر قطعه معبری است که ورودی سواره قطعه از آن تامین شده است . -

دان )جادور( : در انتهای معابر بن بست فضای بازی است برای دور زدن وسایل نقلیه پیش بینی می شود . قطر دوربرگردان دوربرگر -

 متر است . 12حداقل 

میدان : به تقاطعی گفته می شود که در آن با استفاده از جزیره میانی ، سرعت وسایل نقلیه کاهش داده می شود و امکان دور  -

 می گردد . میدان ها عموماً به عنوان یک فضای شهری نیز محسوب می شوند . زدن آن ها فراهم

فضای سبز میدان ها : این فضاها به عرصه های هندسی پیش بینی شده در تقاطع های مهم و چند راه ها اطالق می شود که  -

 این گونه پیامدهاست . هدف از احداث آن ها ، ایجاد زیبایی و جلوگیری از برخی پیامدهای منفی ترافیک و کنترل

فضای سبز رفیوژها : به فضاهای سبزی گفته می شود که در وسط و در طول مسیرراه ها ، برای پیشگیری از آسیب نور وسایل  -

نقلیه مقابل و زیبا سازی مسیر ساخته می شود . این فضاها ، در مقطعی از عرض راه به منظور جداسازی حرکت خودروها ، ایجاد 

 می گردد .

 ارکینگ عمومی : عبارت است از فضایی که همگان بتوانند برای توقف و پارک خودرو از آن استفاده نمایند .پ -
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 ضوابط خاص پارک علم و فن آوری ایرانیان

 کاربری آموزش عالی

این کاربری شامل مجموعه های آموزش عالی خصوصاً پردیس های بین 

پژوهشی ، دانشگاه های داخلی و شعب دانشگاه های خارجی می باشد . همچنین استقرار المللی و نیز موسسات تحقیقاتی و آموزشی 

 کلیه مدارس آموزشی ) در این مجموعه بالمانع است .

پردیس های آموزشی عمدتاً دارای مجموعه کالس های مجهز به امکانات جدید آموزشی ، آتلیه ها ، کارگاه ها و آزمایشگاه ها مجهز به 

سمعی و بصری ، کتابخانه ، سالن های پژوهش و کار ، سایت های رایانه و شبکه اینترنت ، البراتوار مجهز زبان ، سالن سیستم های 

آموزشی و تمرین موسیقی ، مرکز تندرستی و آمادگی جسمانی ، سالن ورزشی ، مرکز بهداشت و درمان و نیز مرکز مشاوره ، کافی شاپ 

موعه های هی و اقامتی استفاده نمایند . مجآموختگان این مجموعه ها می توانند از امکانات خوابگا و رستوران می باشد ، همچنین دانش

 .کده های آموزشی و پژوهشی می باشدآموزش عالی شامل طیف متعدد و گوناگونی از دانش

 

 حداکثر سطح اشغال حداقل سطح تفکیک نوع کاربری

حداکثر 

تراکم 

 ساختمانی

 طبقات حداکثر ارتفاع حداکثر تعداد طبقات

 متر 15 3 %140 %50 500 موسسات تحقیقاتی

 جدول ضوابط کاربری آموزش عالی

با  )شودبررسی  معماری و شهرسازی در کمیته این مسئله: در صورتیکه ارتفاع بیشتر از حد مجاز باشد بایستی 1تبصره

   (ات الزمحدالیل و توضی
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 ایرانیان فناوریعلم و  پارک در بنا احداث عمومی ضوابط

 ینحوه نظارت بر ساختمان الزام نییبه منظور تع ربطیمراجع ذ یاز دستورالعمل ها یرویپ یساختمان هیابن هیدر خصوص احداث کل -

 است.

 یمباحث ضوابط و مقررات مل هیکل لیاز قب یدر امور ساختمان ساز یمباحث مندرج در ضوابط ساخت و ساز جار هیکل تیرعا  -

 ت.اس یضرور 2800نامه  نییساختمان و آ

 دیآ شیپ یرتیمغا ریچند مورد از مقررات ن ایدو  نیکه ب یاست. در صورت یساختمان الزام یمباحث مندرج در مقررات مل تیرعا -

 .ردیمورد استفاده قرار گ ستیبا یهرکدام که محدود کننده تر باشد م

ز مراجع ا ستیبایساختمان م یتوسعه و بازساز ،یاساس راتیساختمان، تعم راتییتغ(، یو فرع یاحداث هر گونه ساختمان )اصل یبرا -

 مجوز کسب گردد. انیرانیا نیسرزم یناظر بر امور ساختمان ربطیذ

که در آن ساخته  ینیزم تیاز مرز مالک نیو همچن یعموم یگذرگاه، اراض میاز حد بر حر دینبا یساختمان یاجزا ایساختمان  چیه -

 امر ذکر شود. نیاز ا ریخاص غ یشود تجاوز نمود مگر آنکه در ضوابط مربوط به موضع یم

 .باشدیمجاز م ریضوابط، غ نیمشخص شده در ا ریاز مقاد شیب یتراکم مجاز ساختمان شیافزا -

احداث ارائه گردد، پروانه مربوطه بر اساس مدت زمان  یمدت آن چنانچه برنامه زمانبند نییو تع یبه منظور صدور پروانه ساختمان -

از زمان  %50از  شیساله ب کی یزمان یحالت چنانچه در بازه ها نیواحد مربوطه صادر خواهد شد. در ا دییاعالم شده پس از تا

 شده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. ادیباشد،  تهوجود داش ریمرجع تأخ یبند

صادره  یپروانه ها دیو تمد گرددیدو ساله صادر م رهدو کی یاحداث برا یت عدم وجود برنامه زمان بنددر صور یپروانه ساختمان -

مجدد پروانه صادره  دیتمد بالمانع است.  گرید دوساله دوره  کی یپروانه اول برا یدر مهلت قانون یاجرائ اتیدر صورت آغاز عمل

خواهد  ریامکان پذ ربطیمراجع ذ ریو سا سرزمین ایرانیان شهرک رهیمد ئتیهآن توسط  دییو تا یهیتوجصرفاً پس از ارائه گزارش 

 بود.

از درجه  یاحداث آغاز نشود، پروانه ساختمان اتیماه بعد از صدور پروانه ساختمان، عمل 6ظرف مدت  یلی: چنانچه به هر دل1تبصره  -

 گردد. یاعتبار ساقط م

 ی، پروانه احداث مطابق برنامه زمان بند سرزمین ایرانیان شهرک رهیمد ئتیه مصوب ی: در صورت وجود برنامه زمانبند2تبصره  -

 گردد. یم دیصادر و تمد

 عدم خالف بر اساس پروانه صادره معتبر مورد نظر بالمانع است. یکار و صدور گواه انیپا یصدور گواه -

نماها،  هیدر کل ینماساز اتیبر اتمام عمل یمبنمهندس ناظر  دییموارد، موکول به تا ریکار ساختمان عالوه بر سا انیپا یصدور گواه -

 یها سازمان ریو سا ربطیمراجع ذ دییبه تأ دیاست که با یساتیو تأس ینازک کار اتیعمل هیسبز محوطه، اتمام کل یفضا یاجرا

 مربوط برسد.
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وصدور  یمراحل قانون یگزارش و پس از ط نیمشابه با توجه به مندرجات واقع در ا یها یدر کاربر عیو تجم کیهر گونه تفک -

 بالمانع خواهد بود. ربطیاز مراجع ذ هیدییتا ذو اخ سرزمین ایرانیان شهرک رهیمد ئتیهتوسط  هیدییتا

موارد مازاد بر تراکم  ایقرار گرفته اند و  یکه مورد احداث و بهره بردار یدر قطعات دیصدور پروانه جهت احداث ساختمان جد -

 .باشدیممنوع م یساختمان

 قابل اعمال است. انیرانیا نیسرزم دییتاضوابط با  نیدر قالب هم یضوابط مورد -

 محدوده قطعات

در محدوده ساخت بنا و هماهنگ  دیبا یمجاز نبوده و مکان نگهبان گرید یو هر گونه بنا ینگهبان وسکیها، ساخت ک یدر محل ورود -

 شود. ینیب شیپ یاصل یبا بنا

وشش پ بیترک ایو  یاهیاستقاده از پوشش گ لینرم )از قب یکننده قطعات به صورت جداره ها کیبه عنوان مرز تفک نیاحداث پرچ -

باشد. در صورت استفاده همزمان از  یمتر مجاز م 80/1همجوار( تا ارتفاع حداکثر  یهمگون با نماها نرم مصالح لهیبه وس یاهیگ

 باشد. یمتر م 60( برابر با ی)مصالح ساختمانسخت  ششپوشش نرم و سخت حداکثر ارتفاع پو

   

 دسترسی به قطعات

 .باشد یجمع و پخش کننده مجاز م یبا دسترس یها ابانیقطعات در سطح پهنه منحصراً از خ یدسترس -

 تعیین شده است. "نقشه ورودی ها"دسترسی به قطعه تفکیکی از جهتی است که در  -

افراد کم  و نیاستفاده معلول یبرا دیبه داخل ساختمان، با یانیباز م یو از فضا یکیبه قطعه تفک ابانیاز خ ادهیپ یورود یطراح در -

 بدون مانع در نظر گرفته شود. ریمس یتوان جسم

 استقرار بنا در داخل قطعات

متر خواهد بود. در  3ساختمان حداکثر ارتفاع مازاد بر تعداد طبقات  کیبه صورت توأمان در  یلوتیو پ نیزم ریدر صورت احداث ز -

 باشد. شتریمربوط ب یتواند از حداکثر ارتفاع مجاز کاربر یهر صورت ارتفاع تمام شده نم

 متر است. 5برابر با  یتوده ساختمان یها، حداقل عقب رفتگ ابانیبدنه خ یمایس یبه منظور هماهنگ -

متر  12بن بست با عرض  ابانیقطعه در خ یاز برها یکیکه در مجاور دو معبر واقع شده اند، چنانچه  ی: در خصوص قطعات1تبصره  -

 کمیتهتوسط  یپس از بررس ،یمتر 12 انیایمتر قرار گرفته باشد، حداقل فاصله ساختمان تا بر مشرف به خ 130و حداکثر طول 

فاصله مذکور  نیی. در تعابدی لیتقل یمتر 12 ابانیمتر از خ 5ز تواند به کمتر ا یم شهرک، ربطیمراجع ذ یو شهرساز یمعمار

کور فاصله مذ ،یخصوص میحر نیاز اشراف و تأم یریجلوگ لیاست . به دل یدر قطعات همجوار الزام یساختمان یبصر یراستا تیرعا

 متر کمتر شود. 3از  تواندینم طیشرا چیدر ه
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 یاست که دسترس یالزام یمتر از معبر 5فاصله حداقل  تیکه در مجاور دو معبر واقع شده اند، رعا ی:در خصوص قطعات 2تبصره  -

همجوار با قطعات واقع شده اند، مشروط به عدم  یکه در امتداد معابر عبور یجانب یبرها ری. ساشودیم نیقطعه از آن تأم یاصل

 فیکه رد ی)به نحویقطعات همجوار واقع در معبر جانب هیفاصله همسان در کل تیامکان رعا زین وسواره از آن ها  یدسترس نیتأم

ضابطه در خصوص قطعات  نیاست.ا یمتر الزام 3حداقل فاصله  تیمخدوش نگردد(، رعا یساختمان یاز مرز احداث توده ها یناش

تا نقطه  یمتر از بر اصل 6از حداقل فاصله حاصل  ییابتدا قطهدر حدفاصل ن یواقع در محل تقاطع معابر، برابر با کمان یهندس ریغ

 باشد. یقطعه م یمتر از بر جانب 3حداقل  ییانتها

 است. یقطعه الزام نیمتر از طرف 3و  یاصل ابانیمتر از بر خ 5 یاستقرار توده ساختمان یقطعات ، حداقل عقب رفتگ هیدر کل -

 یفضا ، نور آفتاب و یاصل دیبه د یساختمان یگردد که حجم ها نییتع یبه گونه ا دیاستقرار ساختمان با تیقطعات موقع هیدر کل -

 وارد نکند. یباز قطعات مجاور صدمه ا

 یک دوم باید حداقل برابر و یا قطعات مجاور جدا شده توسط معابر عمومی پارک فناوری، ها در داخل یک قطعهفاصله ساختمان -

 . ارتفاع ساختمان باشد

متر فضای سبز نسبت به اضالع شمالی، غربی، شرقی و رعایت حریم ساخت از  5/2ده بعد از هر گونه ساخت و ساز باید درمحدو -

 ضلع جنوبی با در نظر گرفتن دسترسی های سواره و پیاده صورت گیرد.

خط شروع ساخت و ساز یا استقرار بنا، باید بر محدوده مجاز ساخت در سمت خیابان اصلی )ورودی اصلی( منطبق باشد تا کلیه  -

 بناهای مجاور احداث شده در هر خیابان، در یک امتداد و به صورت منظم استقرار یابند.

برای زمین های دو بر )که یکی از برها در سمت شرق یا غرب است( باید رویه فوق برای هر دو بر رعایت شود. یعنی تمام یا بخشی  -

  ز منطبق باشد.از ساختمان در دو ضلع مجاور خیابانها بر محدوده ساخت و ساز مجا

 تر منطبق گردد. دردر قطعاتی که دو بر شمالی و جنوبی وجود دارد، باید ساختمان بر محدوده استقرار بنا در سمت خیابان اصلی -

 این خصوص الزم است مشاور، قبل از شروع طراحی، نظرکمیته معماری را اخذ نماید.

 

 سبز قطعات  میحر

 رصد از سطوح قطعات تفریحی به فضاهای سبز ، باز و محوطه سازی الزامی است .د 30در کاربری تفریحی، تخصیص حداقل  -

 یسبز پارک فناور یقطعات، تابع ضوابط طرح جامع فضا یرامونیپ میدرختان در حر یگونه ها شیآرا لیسبز، از قب یطرح فضا -

 باشد. یم انیرانیا

 ریص مدیه مطابق تشخعمومی در محدوده متعلق به واگذار شونده ) در حریم زمین واگذار شده( سبز  یفضااز  ینگهدار نهیهز -

  گردد. یواگذار شونده افزوده م یقرارداد به شارژ دوره ا ییاجرا

 تبصره حریم واگذاری در قرارداد تعیین و ابالغ خواهد شد -
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 شرق و غرب زمین، به فضای سبز اختصاص یابد.متر از هر ضلع شمال، جنوب،  5/2در طراحی قطعه تفکیکی باید  -

 باشد.در حریم فضای سبز پیرامون قطعات، احداث بنا، پارکینگ، راه، ابنیه تأسیساتی و یا مستحدثات دیگر مجاز نمی -

 قطع نمودن فضای سبز پیرامونی، تنها در مسیر ورودی سواره روی مجاز و در محل اتصال به خیابان مجاز است. -

بایست منطبق بر خط تراز زمین ها، میی فضای سبز پیرامونی مرز مشترک قطعه با قطعات مجاور و یا پیاده رو خیابانرقوم ارتفاع -

 طبیعی باشد.
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 احداث پارکینگ

 مجموعه بالمانع است. یدر داخل بناها نگیپارک ینیب شیپ -

 متر مربع زیر بنا الزامی است . 50ازای هر در کاربری آموزشی عالی، تخصیص یک واحد پارکینگ ما به  -

فضای باز بصورت روباز و یا سرپوشیده بالمانع  %50در کاربری آموزشی عالی، پیش بینی پارکینگ در فضاهای سرپوشیده و یا در  -

 است .

 در کاربری تفریحی، تخصیص یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد اقامتی الزامی است . -

مترمربع مساحت  200تخصیص یک واحد پارکینگ به ازای هر  پارک علم و فناوری ایرانیاندر مجموعه های تفریحی و گردشگری  -

 قطعه الزامی است .

های های طراحی شده در سطح معابر نیز به کاربریهای پارک ممنوع بوده و پارکینگپارک نمودن وسایل نقلیه در حاشیه خیابان -

 باشد. برداری از پارک میرد و استفاده از آنها نیز در مواقع خاص توسط واحدهای فناور، تابع مقررات دوره بهرهعمومی اختصاص دا

ربوطه، کنند، با رعایت ضوابط مضروری است در هر قطعه، متناسب با نیاز کارکنان و مراجعانی که از وسیله نقلیه شخصی استفاده می -

 .پارکینگ طراحی گردد

 100مترمربع( و به ازای هر   2000)برای اراضی کوچکتر از  مترمربع زیر بنای ساختمان 75پارکینگ به ازای هر بینی یک پیش -

 ضروری است. همکفو در زیرزمین مترمربع(،   2000)برای اراضی بزرگتر از  زیر بنای ساختمانمتر مربع 

 گردد.احداث پارکینگ در همکف جزء سطح اشغال بنا محسوب می -

ده، در آنها ممنوع اعالم ش نیرزمیز ای لوتیکه احداث پ ییساختمان ها بجز ساختمان ها هیکل لوتیو پ نیزم ریدر ز نگیپارک نیتأم -

 .باشدیمجاز م

 متر مربع مساحت در نظر گرفت. 25مانور حدود  یبا احتساب فضا ده،یسرپوش یدر فضا نگیهر واحد پارک یدر محاسبات برا -

تمام شده ستون ها )پس از  یمتر و فاصله داخل 5حداقل  دیبا هینقل لهیحرکت و توقف دو وس ریدر مسمحور ستون ها  نیفاصله ب -

 متر باشد. 5/4( حداقل یاتمام نازک کار

 درصد باشد. 15از  شیب دینبا نگیبه پارک یرامپ منته بیحداکثر ش -

 باشد. یمتر م 5/3خودرو  کیعبور  یحداقل عرض رامپ برا -

 باشد. یمتر م 3خودرو  کیعبور  یبراحداقل عرض راهرو  -

 .ردیبدون وجود مزاحمت صورت گ ستیبا یم نگیورود و خروج به پارک -

 باشد. یمتر م 5عبور دو خودرو  یحداقل عرض راهرو برا -

باشد.  یمحور تا محور ستون م 5/7*5سه خودرو  یو برا 5*5دو خودرو  یبرا 3*5خودرو  کی یبرا نگیحداقل ابعاد محل پارک -

 شده جهت جبران ابعاد ستون ها بالمانع است. ادی یمتر نسبت به عرض ها یسانت 50حداکثر تا  کسر
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 شیب تیبا ظرف یها نگیمتر در نظر گرفت. در پارک 5/3رمپ با عرض  کیتوان  یمحل پارک م 20با کمتر از  نگیهر پارک یبرا -

متر باشد تا به صورت دو  5حداقل عرض رمپ  ایدر نظر گرفت و  ستیبا یمجزا م یو خروج یمحل پارک، دو رمپ ورود 20از 

 .دیطرفه عمل نما

 د.باش یمالک عمل م یعدد کامل بعد نگیپارک نیتأم یبدست آمده برا یاعداد اعشار نگیدر محاسبه تعداد پارک کهیدر صورت -

 .قسمت جزء تراکم محاسبه نخواهد شد نیشود سطح ا ینیب شیهمکف ساختمان پ ایو  نیرمیدر طبقات ز نگیکه پارک یدر صورت -

راکم جزء ت نگیکه مساحت پارک یباز ساختمان جزء تراکم محسوب نخواهد شد. در موارد یشده در فضا ینیب شیپ نگیمپ پارکر -

 شود. یجزء تراکم محاسبه نم زین دهیسرپوش یشده در فضا ینیب شیمپ پشود، ر یمحاسبه نم یساختمان

 1000از  شیب نگیباشد. چنانچه مساحت پارک یمتر م 2 نگیپارک یمتر و حداقل ارتفاع ورود 40/2 نگیپارک دیحداکثر ارتفاع مف -

بدون احتساب ارتفاع مورد  دیشده ارتفاع مف ادی ریشود. مقاد ینیب شیمتر پ 5/2تواند تا  یم نگیپارک دیمتر مربع باشد، ارتفاع مف

 باشد. یم ساتیتاس

 50/2 ای 40/2از  شیب ایمتر و  2کمتر از  دینبا نگیپارک دیسقف آن، ارتفاع مف ریز ای نگیاز کف پارک ساتیدر صورت عبور تاس -

 متر شود.

 به طبقات باشند. یبه پله و آسانسور جهت دسترس میمستق یدسترس یدارا دیبا نگیو پارک نیزم ریز -

 احداث زیر زمین

 شیافزا ،یساتیتاس یفضاها ریمتر خواهد بود. در محدوده موتورخانه و سا 10/2متر و حداقل آن  40/2 نیرزمیز دیحداکثر ارتفاع مف -

 .ابدیسقف ادامه  یدهانه سازه ا یتواند تا انتها یارتفاع م شیباشد. افزا یبالمانع م ازیارتفاع تا حد مورد ن

 د.شده باش ینیب شیپ یگریدر ضوابط و مقررات خاص امکان د نکهیصرفاً در حد سطح اشغال مجاز بالمانع است، مگر ا نیرزمیاحداث ز -

وع ممن یواسطه از معابر شهر یو ب میبه طور مستق نیزم ریبه ز یاست. دسترس یاز داخل ساختمان الزام نیرزمیبه ز یدسترس -

 داشت. یدسترس نیزم ریبه عنوان ز زیتوان از محوطه مجموعه ن یاز داخل ساختمان م یاست، عالوه بر دسترس

به  ربطیمراجع ذ دییباشد، در صورت تا یدر آن مستقر نم نگیکه پارک ییساختمان ها نیزم ریکف ز یاز شستشو یانتقال آب ناش -

 بالمانع خواهد بود. یداخل چاه جذب

 یو مال یجان حوادث که باعث خسارات نگونهیدر مقابل ا یامکانات تدافع نیو تأم یدر برابر آتش سوز یمنیاصول ا تیبه منظور رعا -

 تینسبت به رعا یمنیو خدمات ا یاز پنج طبقه از سازمان آتش نشان شیب یبناها یبرا یگردد هنگام صدور پروانه ساختمان یم

 .داستعالم خواهد ش یمنیاصول ا

 .ردیشده ( قرار گ نییمتر باالتر از خاک ) کف تع 5/1تواند حداکثر  یم نیرزمیسقف تمام شده ز ن،یرزمیدر ز یرینورگ جادیا یبرا -

 میساختمان و خارج از حر واریمتر از د 5/1تا فاصله  یعیمتر از تراز خاک طب 2/1 زانیبرداشتن خاک به م ن،یرزمیز یرینورگ یبرا -

 ( مجاز است.یقکاریآبرو، عا ل،یحا واریالزم )د یمنینکات ا تیبا رعا ن،یسبزز زم یفضا
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جهت ( در محدوده ساخت و ساز، مجاز بوده و از نظر تعداد  رهیو غ یقکاریعا ل،یحا واری) دیمنیمسائل ا تیبا رعا نیرمیاحداث ز -

 ندارد. یتیمحدوداستقرار عملکردهای مجاز به شرح زیر 

 نگیپارک نیدر تراکم مجاز محسوب نشده و شامل مقررات تأم عملکردهای مجازفقط و فقط مشروط به داشتن  ن،یرزمیمساحت ز -

 .باشدینم زین

  زمین زیر در مجاز عملکردهای

به  ودکهشیم نییآن تع یشده برا ینیب شیپ تیساختمان و نوع فعال یساختمان ها متناسب با کاربر نیرزمیمجاز در ز یعملکردها -

 :است ریطور عام شامل موارد ز

 ازیمورد ن یانبارها به تعداد واحد ها. 

 خودرو. نگیپارک 

 ژنراتور برق ، منابع آب سوخت و مشابه یو برق یو برودت یحرارت اتیموتورخانه ، تاسس ، 

 یبهداشت یها سیسرو 

 هیتهو ینیب شیپناهگاه با پ 

 نما

نقشه ها  لیهمراه تحو دیاست و مهندس طراح با یالزام یقبل یشهر با ساخت و سازها یمایها، و س یدر نماساز یهماهنگ تیرعا -

مجاور را حداقل تا سه بلوک از هر طرف )در  یساختمان ها یاصل یجبهه ها ی(، نماهاربطیکننده آن ) مراجع ذ بیبه مرجع تصو

 .دیو ارائه نما میکه ارتفاع و مصالح و رنگ آن مشخص شده باشد ترس یبه نحو کیساخته شده باشد( به طور شمات کهیصورت

م قرار عمو دیوجوه ساختمان که در معرض د رینما و سا یموارد مشابه بر رو ریو سا تیلیهمانند کولر ، اسپ ساتینصب هرگونه تاس -

 داشته باشد ، ممنوع است.

 باشد . یمجاز م ریشهر غ یدر معابر و گذر ها ییهوا ساتیکابل و هرگونه تاس مینصب س -

 بدون استفاده ازمشرف به معابر ساختمان  در سطح نما ممنوع میباشد.نماسازی با سنگ پالک در نمای با سنگ پالک  ینماساز -

 آن متصل شده باشد)به عنوان یاجزا ای، به ساختمان  دییمورد تا یممنوع است مگر آنکه با استفاده از اتصاالت اجرائاتصاالت مجاز 

ل ( و هر زمان خالف آن عمدنداشته باش زشیو به بدنه ساختمان متصل گردد تا خطر ر گریکدیبه  میبا س ایو مهره شده  چیمثال پ

 به عمل خواهد آمد. یریجلوگ ربطیاز طرف مراجع ذشود 

محسوب شده ، الزم است  یشهر ینما ای یاصل یساختمان ها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نما انیسطوح نما هیکل -

 شود. یو هماهنگ نماساز بایبا مصالح مرغوب به طرز مناسب و ز

باز قطعه و منطبق با پروانه  یفضاها یشده ، محوطه ساز ادیجهات  هیکامل کل یکار ساختمان منوط به نماساز انیپا یصدور گواه -

 باشد. یشده ، بالمانع م دییصادره و مدارک تا
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 یساختمان ی، اجرا و نظارت بر طرح ها هیموظفند در ته یاشتغال به کار مهندس یمشاور و دارندگان پروانه  نیطراحان مهندس -

 کنند. تیسطوح را رعا هیکامل کل یاسازنم

 ریمجموع سطوح نما غ 30از % شیو بازتابنده )رفلکس( در ب یرنگ یها شهیاستفاده از ش زیدر نما و ن یا شهیش عیسطوح وس جادیا -

 مجاز است.

 یطراح گریگدیشوند، الزم است به صورت کاماًل هماهنگ با  یمحسوب م یاصل یساختمان، نما یتمام نماها نکهیبا توجه به ا -

 گردند.

 است. یالزام گریکدیو رنگ قطعات مجاور با  یفرم ها و استفاده از مصالح ساختمان یارتفاع مجاز، هماهنگ تیرعا -

بام، خارج از چارچوب  یساختمان و رو یدر نما زاتیو نصب هرگونه تجه یساختمان ها، الحاق عناصر اضاف یو اجرا یدر زمان طراح -

 باشد. یطرح مصوب، مجاز نم

باشد. در صورت تخلف  یقرارداد مجاز م ییاجرا ریاز مد یساختمان تنها با اخذ مجوز کتب ینما یمدار بسته بر رو نینصب دورب -

و واگذار شونده مکلف  دهیگرد یقرارداد جمع آور ییاجرا ریبنا توسط مد ینصب شده بر رو نیخصوص، دورب نیواگذار شونده در ا

 خصوص حق اعتراض نخواهد داشت. نیقرارداد قرار دهد و در ا ییاجرا ریمد اریدر اخت زینضبط شده را  ریتصاو هیاست کل

 مطرح گردد. یمعمار تهیدر کم یخرپشته در بام، الزم است موضوع به صورت مستقل، هنگام طراح جادیبه ا ازیدر صورت ن -

 یآن) به گونه ا یپوشش الزم برا جادیا یبرا یطراح داتیبام ساختمان، تمه یبر رو یساتیتاسعناصر مجوز استقرار  ذدر صورت اخ -

 است. یساختمان هماهنگ باشد( ضرور یحجم بیکه با نما ترک

 باشند. یاستخر در قطعاتشان نم جادیفناور مجاز به ا یاز واحدها کی چیه -

باشد، الزم است مالحظات  یفناور م یو مستحدثات داخل آن برعهده واحدها زاتیتجه هین و کلحفاظت از ساختما نکهیبا توجه به ا -

 .ردیاز بنا و اموال مورد توجه طراح قرار گ یکیزیحفاظت ف

 است. یدر هر قطعه ضرور قیحر یاعالم و اطفا یها ستمیس جادیوا یطراح -

 

 تمانخاحجام بیرونی و جزئیات سا

باشد مگر آنکه در ضوابط و مقررات  یمجاز م ریغ یو فرع یاصل یها ابانیواقع در بر خ یبناها هیو بالکن در کل یآمدگ شیاحداث پ -

 مقرر شده باشد. گرید یخاص هر محدوده ضابطه ا

 مربوط بالمانع است. یدر داخل محدوده مجاز احداث بنا بر اساس طرح معمار یآمدگ شیاحداث پ -

 بنا محسوب خواهد شد. ریمسدود شود ، تمام سطح آن جزء ز یشبکه ا ایو  یا شهیش واریسط دتو وانیجهات ا ی هیچنانچه کل -

بنا ،  ریمسقف که سه طرف آن بسته باشد دو سوم مساحت آن جزء ز یاحداث گردد، بالکن ها الکندر یک ساختمان بچنانچه  -

احت سوم مس کیکه سه طرف آن باز باشد ،  ییبنا و بالکن ها ریدوم مساحت آن جزء ز کیکه دو طرف آن بسته باشد  ییبالکن ها

 گردد. یبنا م ریآن جزء ز
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 ، ممنوع است. ردی( و خارج از حد مجاز احداث بنا قرار گیراه )عموم ادهیمشرف به پ هیبنانصب پله که از امتداد  -

 و بالکن تنها در حد حداکثر سطح اشغال مجاز بالمانع است. یآمدگ شیپ یرو شیپ -

 گردد. یبنا محسوب  نم ری، جزء ز یساختمان یجزء  طرح نما ینیتزئ یها یآمدگ شیو پ ریاران گب -

  ساختمان در نورگیر ایجاد

 متر مجاز است. 4در داخل ساختمان با عرض حداقل  یرینورگ یفضا جادیا -

 

  یطیمح یها یو دفع آلودگ پسماندها

به عهده مالک هر قطعه بوده و در صورت وجود  ،یشهر یفاضالب خارج از موارد متعارف فاضالب ها یاحتمال یها یآلودگ هیتصف -

 مجهز شود. یمستقل و قابل بازرس کیسپت ایخانه  هیهر قطعه به تصف دیبا یآلودگ

 دیطرح ق هیآب، خاک، هوا وصوت(در مطالعات اول یها ندهی)از جمله آالیطیمح ستیز ی: الزم است احتمال وجود هرگونه آلودگتبصره

 گردد.

 باق واگذار شوندهوابط شهرک بوده و در صورت عدم انطتبصره: حداقل مشخصات قابل قبول فاضالب خروجی می بایست مطابق با ض

 ماید.رک اقدام نجهت تامین حداقل استاندارد قابل قبول شهنصب و بهره برداری سیستم پیش تصفیه موظف است نسبت به طراحی 

 ییاجرا ریمد ییاجرا یدستورالعمل ها تیرعا نهمیو... به عهده مالک هر قطعه بوده و در ز هوا یاز آلودگ یریو جلوگ دفع ضایعات -

 قرارداد الزم االجرا است.

مجاز  یا هدایت به فضای سبز مجاور ساختمان یحهای سطاز طریق اتصال به شبکه دفع آب های سطحی محدوده قطعات،دفع آب -

 .باشداتصال به شبکه فاضالب برای این منظور مجاز نمی است.
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  پارک علم و فناروی ایرانیان طراحی  تکمیلی ضوابط

 باشد. تیسا نهیحاکم بر زم یطیو مح یمیاقل طیمجموعه ارجح است همساز و منطبق با شرا یساختمان ها هیطرح کل -

 مجموعه گردد. یدر چشم انداز کل عیبزرگ و وس یتوده ها جادیباشدکه موجب ا یبه گونه ا ستیبا یساختمان ها  نم یبناطرح  -

 نقاط مجموعه باشند. ریبا سا یو بصر یکیزیارتباط ف یساختمان ها ارجح است کامالً مشخص بوده و دارا یها یها و خروج یورود -

 گردد. یم هیتوص ییفضا تیجذاب جادیمختلف مجموعه جهت ا یساختمان ها یبرا یمتنوع معمار یاستفاده از طرح ها -

ح امر بهتر است در سطو نیا نکهیشود. ضمن ا یم هیتوص داًیو درختان شد اهانیکاشت گ قیباز از طر یفضاها یتوجه به منظر ساز -

 د.عوامل را بهبود بخش نیاز ا یناش یسوء بصر راتیکه بتواند تاث فتدیسواره اتفاق ب یرهایمس ایو  نگیپارک یفضاها ییجلو

 دانش و یریبکارگ قیاز طر آتی توسعه الزم جهت ینیب شیاست پ حارج پارک علم و فناوری ایرانیان یناهاب یمعمارطراحی در  -

 در نظر گرفته شود.علوم روز 

را در فصول مختلف داشته باشد.  یمیاقل شیآسا نیالزم جهت تأم یریارجح است انعطاف پذ یساختمان یمختلف بناها یفضاها -

 .شودیم هیتوص ینینابیب یباز شونده در فضاها یا شهیش یها و قاب ها بانیمنظور استفاده از سا نیبد

و  یبه منظور کاهش اتالف حرارت یمیمناسب اقل یاستقرار بنا در جهت ها وان،یبام به عنوان ا ریز یبام، استفاده از فضاها یطراح -

 است. هیتوص بنا مورد یکیانرژ

 .شودیم هیمجموعه توص یمعمار یبناها یحرارتنیاز  لیبه منظور تعد یاهیگ یپوشش ها ایسبز و  یوارهایاستفاده از د -

 حجم و ابعاد هر بنا ارجح است متناسب و هماهنگ با عملکرد مورد نظر آن باشد. -

مربوط به خود باشد که  یبه همراه محوطه ساز یاختصاص اطیح یمستقر در مجموعه ارجح است دارا یمعمار یاز بناها کیهر  -

 باشد. یمجاز نم پارک علم و فناوری ایرانیان یعموم یفضاها گریشده از د ادی یمحوطه اختصاص یالبته جداساز

 است. هیمجموعه مورد توص یبناها هیواقع در سا یمطلوب نمودن فضاها یبرا یدر مصرف انرژ داتیتمه یریبکارگ -

 گردد. یم هیتوص داًیمحدوده شد نیا یاز بناها ینو و پاک در احداث و بهره بردار یها یاستفاده از انرژ -

 

 

 

 

 

 

 


