
کنترل خودکار نقشه معماری در فرآیند صدور پروانه
اطالعات ساختمان مدل سازیشهرداری تهران در بستر 

ابراهیم آبادامیری پورفائزهدکتر حسین تقدس ، مهندس 

هیئت علمی دانشگاه تهران ، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر



معرفی اعضای تیم انجام دهنده پروژه

عباسیان فرمهندس وحید 

ت کارشناس ارشد گرایش مهندسی و مدیری
ساخت، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی

(پلی تکنیک تهران)امیرکبیر 

دکتر مجتبی ثابت فرد

ه دکترای معماری، دانشکدالتحصیلفارغ 
ی، دانشگاه شهید بهشتشهرسازیمعماری و 

مهندس مهدی عزیزی همدانی

،  معماریدانشکده.معماریدانشجوی دکتری 
دانشگاه علم و صنعت

دکتر محمدمهدی شهبازی

ی و دکتری گرایش مهندسالتحصیلفارغ •
اهمدیریت ساخت، دانشکده عمران دانشگ

علم و صنعت

صادقینعیمهدکتر 

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی •
عمران دانشگاه خواجه نصیر

دکتر حسین تقدس

ان، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمر
انپردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهر

شاکریدکتر اقبال 

ان دانشکده مهندسی عمرعضو هیئت علمی 
نیک پلی تک)دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

(تهران

امیری پورفائزهمهندس 

ی دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندس
اه و مدیریت ساخت، دانشکده عمران دانشگ

(انپلی تکنیک تهر)صنعتی امیرکبیر 

پارسائیانپوریامهندس 

ی دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندس
ن و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمرا

دانشگاه تهران

باباییمهندس امیرحسین 

ت کارشناس ارشد گرایش مهندسی و مدیری
ساخت، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی

(پلی تکنیک تهران)امیرکبیر 



سیستم های کنترل خودکار ضوابط در دنیا



 پروژهCORENET سنگاپور ،(BCA)

o از اولین و نیز موفق ترین تالش ها در زمینه راه اندازی سیستم های کنترل خودکار ضوابط

o 1995شروع به کار از سال((BP-Expert

o ماژول برای کنترل خودکار ضوابط طراحی3شامل

•E-submission

•E-Info

•E-PlanCheck



HITOS،نروژ

oبه تقلید ازE-PlanCheckسنگاپور



DesignCheck،استرالیا

oبه تقلید ازE-PlanCheckسنگاپور

امکان کنترل ضوابط در: برتری•
فازهای مختلف معماری

گزارش دهی متنی و عدم : ضعف•

امکان نمایش مدل سه بعدی



 تالش هایICC،پلتفرم ایاالت متحده آمریکاSMARTCodes

o 2006سال

o استفاده از مدلRASE برای دسته بندی و برچسب گذاری ضوابط



INPUT
WEB-BASED 
PLATFORM

REPORTفرآیند کنترل خودکار ضوابط



(امانهفیلم معرفی س)فرآیند کنترل خودکار ضوابط 



(زیمدلسااستاندارد )مدلسازیدستورالعمل 

INPUT
WEB-BASED 
PLATFORM

REPORT

:مدلسازیمشکالت رایج در صورت نبود استاندارد 

با خواسته موتور کنترل ضوابط... ها و رمپمغایرت نامگذاری  فضا ها ، طبقات ، •

های نامناسب برای کنترل خودکار objectاستفاده از•

روش های ترسیم مختلف و مغایر با خواسته موتور کنترل ضوابط•

طراحان با ساخت مدل متناسب با موتور کنترل ضوابط تهیه نمود والعملبرای حل این مشکل باید دستور 

.نمایندمدلسازیتوجه به آن اقدام به 



(زیمدلسااستاندارد )مدلسازیدستورالعمل 

INPUT
WEB-BASED 
PLATFORM

REPORT

:می باشدشامل موارد زیر مدلسازیدستورالعمل 

صفحه عنوان•

پیشفرضتنظیماتانجام •

هاArea Planها و Room، ترازهانحوه صحیح نام گذاری •

های مناسب و سازگارParking Componentو Objectاستفاده از •



(زیمدلسااستاندارد )مدلسازیدستورالعمل 

INPUT
WEB-BASED 
PLATFORM

REPORT

صفحه عنوان

:  بوده و مشابه تصویر زیر است Templateصفحه آغازین  landing pageصفحه تعریف شده با نام 



(زیمدلسااستاندارد )مدلسازیدستورالعمل 

INPUT
WEB-BASED 
PLATFORM

REPORT

(مدلسازیبه کمک دستورالعمل ) فضاهانحوه نام گذاری 

فاده از هر ، با استمدلسازیبرای این سامانه وجود ندارد، به کمک دستورالعمل مدلسازیاز آنجا که قصد بر استفاده از برنامه خاصی جهت 

.  را انجام دادمدلسازیرا داشته باشد، میتوان IFCکه قابلیت تولید خروجی BIM-Baseمدلسازیبرنامه 



(زیمدلسااستاندارد )مدلسازیدستورالعمل 

INPUT
WEB-BASED 
PLATFORM

REPORT

(رویت templateبه کمک ) فضاهانحوه نام گذاری 

خاصی تهیه شده که راحت و دقیق template، می کننداستفاده مدلسازیبرای Revitنرم افزارکه از کاربرانیبرای 

. را انجام دهندمدلسازی



مدلسازیساخت مدل مطابق دستورالعمل 

INPUT
WEB-BASED 
PLATFORM

REPORT

مدلسازینمای سه بعدی از مدل تهیه شده مطابق دستورالعمل مدلسازییک مدل تهیه شده مطابق دستورالعمل پالنمثالی از 



مدلسازیخروجی گرفتن از برنامه 

INPUT
WEB-BASED 
PLATFORM

REPORT

مدلسازیاتخاذ رویکرد مناسب برای دریافت خروجی از برنامه 

IFC



مدلسازیخروجی گرفتن از برنامه 

INPUT
WEB-BASED 
PLATFORM

REPORT

IFC

IFCعلت برتری رویکرد استفاده از 

سازیمدلخاص نرم افزاربه استفاده از یک سازانمدلعدم الزام •

سازیمدلافزارهاینرممختلف روزرسانی هایبهعدم وابستگی به •

در تعداد بسیار  IFCامکان خروجی و ورودی گرفتن از فایل•

افزارهانرمزیادی از 



مدلسازیخروجی گرفتن از برنامه 

INPUT
WEB-BASED 
PLATFORM

REPORT

:  IFCویرایش مناسب 

IFC2X3TC1ویرایش در نظر گرفته شده نوع

زارنرم افزیرا این ویرایش رایج ترین در بین می باشد

.می باشدمدلسازیهای 

از مدل با توجه به ویژگی IFCدر این مرحله خروجی 

.های گفته شده اخذ میگردد



WEB-BASED 
PLATFORM

REPORT

ما اینجا
هستیم



در سامانهاپلود

وبسامانه کنترل ضوابط تحت 

WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT



ضوابطسطح بندیگزینش ضوابط و ( 1

بررسی ضوابط

WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT



نمونه ای از ضوابط دسته بندی شده

بررسی ضوابط



ضوابط بررسی شده از 

مبحث چهارم مقررات ملی 

ساختمان ایران

مورد250: ضوابط مورد بررسی•

مورد60: ضوابط نوع اول•

مورد54:ضوابط نوع دوم•

مورد107: ضوابط نوع سوم•

ای ضوابطی که به آیین نامه ه)ضوابط نوع چهارم •

مورد29(: انددیگر ارجاع داده شده 

نوع اول

24%

نوع دوم

22%

نوع سوم

43%

نوع چهارم

11%

نمودار درصد هر گروه از ضوابط

نوع اول نوع دوم نوع سوم نوع چهارم

WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT

بررسی ضوابط



ضوابط اعمال شده

ضوابط کنترل شده در 

سیستم کنترل خودکار 

ضوابط شهرداری تهران

مورد97: ضوابط اعمال شده•

مورد69: مقررات ملی ساختمان•

مورد7: تفصیلیطرح •

مورد21: اداره تدوین ضوابط•

طاداره تدوین ضواب

22%

لیطرح تفصی

7%

مقررات ملی

ساختمان

71%

نمودار درصد تنوع ضوابط در منبع

اداره تدوین ضوابط طرح تفصیلی مقررات ملی ساختمان

WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT



کنترلی در ساختمانقسمت های

پلکان1.

پارکینگ2.

رمپ3.

آسانسور4.

نورگیر5.

کنسول6.

WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT

ضوابط اعمال شده



"پلکان"_موارد کنترل شده 

ارتفاع آینه پله و طول کف پله1.

عرض بازوی پله2.

تعداد پله در یک بازو3.

درهابازشویپله و جهت باکسدیوار 4.

پلهباکسخرپشته و دیوار 5.

پلهباکستعداد 6.

ارتفاع سرگیری7.

اختالف تراز حداکثر8.

(عرض راه پله)عرض بازوی پله 9.

پاگردو ( قفس پله)پله باکسابعاد 10.

WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT

ضوابط اعمال شده



"نورگیر“_موارد کنترل شده 

نورگیرمساحت 1.

نورگیرعرض 2.

نورگیردو واحد تصرف مستقل در هایپنجرهفاصله دیوارهای 3.

شمالینورگیرعمق 4.

WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT

ضوابط اعمال شده



"آسانسور"_موارد کنترل شده 

آسانسورالبیعمق و ابعاد 1.

ابعاد چاه آسانسور2.

WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT

ضوابط اعمال شده

"کنسول"_موارد کنترل شده 

ارتفاع کنسول1.

طول کنسول2.



"رمپ"_موارد کنترل شده 

پارکینگرمپشیب 1.

پارکینگرمپعرض 2.

پارکینگرمپسرگیرارتفاع غیر 3.

رمپشعاع گردش 4.

WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT

ضوابط اعمال شده



"پارکینگ"_موارد کنترل شده 

تعداد جای پارک های موردنیاز1.

کنترل الزامات محل توقف خودرو2.

وجود مسیر حرکت خودرو3.

تعداد جای پارک های تامین شده4.

WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT

ضوابط اعمال شده



تولید خودکار جدول اطالعات بنا

اطالعات مربوط به طبقات و نوع کاربرد ها1.

اطالعات مربوط به مساحت ها و واحد ها2.

WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT

ضوابط اعمال شده



WEB-BASED 
PLATFORM REPORTINPUT

ذخیره سازی نتایج در پایگاه داده

وی پس از اعمال ضوابط توسط موتور کنترل ضوابط بر ر

شده در سامانه، نتایج تحلیل بر روی اپلودIFCفایل 

در مرحله با خواندن . می شودپایگاه داده ذخیره سازی 

اربر اطالعات از این پایگاه، نتایج به دو صورت به رویت ک

.میرسد



REPORT

ما اینجا
هستیم



گزارش دهی نتایج

نحوه گزارش دهی به دو صورت انجام میشود

به صورت متنی در قالب جداول اطالعات1.

Navisworksبه صورت تصویری در قالب افزونه برنامه 2.

REPORT
WEB-BASED 
PLATFORM

INPUT



گزارش دهی نتایج

گزارش دهی متنی

REPORT
WEB-BASED 
PLATFORM

INPUT



گزارش دهی نتایج

Navisworksگزارش دهی تصویری در قالب افزونه برنامه 

REPORT
WEB-BASED 
PLATFORM

INPUT

ایIFCفایلطراحبایدابتدامرحلهایندر

افزارنرمدرراکردهآپلودسامانهدرکه

Navisworks،Importکند.

وکردهاجراراشدهطراحیافزونهسپس

.نمایدمشاهدهراخروجی



گزارش دهی نتایج

Navisworksگزارش دهی تصویری در قالب افزونه برنامه 

REPORT
WEB-BASED 
PLATFORM

INPUT



(  یرنورگضوابط )بررسی روند انجام پروژه در قالب یک مثال 

:می پردازیمبا فرض اینکه مراحل گزینش و اولویت بندی برای ضوابط انجام شده است، به مرحله بعد یعنی تفسیر ضوابط

از مقررات ملی ساختمانهاییبند 



ژه بررسی روند انجام پرو
در قالب یک مثال 

(  نورگیرضوابط )

:سایر مراجع تعیین ضوابط

135759/813: شماره نامه

اداره کل تدوین ضوابط، : مرجع صدور

نظارت و صدور پروانه

12/02/91: تاریخ صدور



(  یرنورگضوابط )بررسی روند انجام پروژه در قالب یک مثال 

:بررسی حوزه قوانین

مساحت نورگیر( الف

.7-3-8-5-4، 6-3-8-5-4، 5-3-8-5-4بندهای 

عرض نورگیر( ب

.8-3-8-4-5، 6-3-8-5-4، 5-3-8-5-4بندهای 

فاصله دیوارهای پنجره های دو واحد تصرف مسقل در نورگیر( پ

.25-1-1-7-4، 24-1-1-7-4، 10-3-8-5-4بندهای 

دسترسی به کف نورگیر( ت

.2-3-8-5-4بند 



(  یرنورگضوابط )بررسی روند انجام پروژه در قالب یک مثال 

:بررسی حاالت خاص

صورف در حاالتی که نورگیر به شکل مستطیل نباشد، در مورد عرض نوورگیر و فاصوله بوین دیووار پنجره هوای دو واحود ت
.می شودمختلف ابهاماتی ایجاد

نورگیرحاالت مبهم 



(  یرنورگضوابط )بررسی روند انجام پروژه در قالب یک مثال 

:بررسی حاالت خاص

:پس از مشورت و رایزنی با کارشناسان شهرداری، نحوه محاسبه به شکل زیر مشخص میگردد

اعدر مجاورت درز انقطنورگیرابعاد  (کوتاه ترین خط)نورگیر( عمق)تشخیص عرض 



(  یرنورگضوابط )بررسی روند انجام پروژه در قالب یک مثال 

:بررسی حاالت خاص

. «متر باشد3چنانچه نورگیر در شمال پالک شمالی واقع شود، حداقل عرض باید »

بخواهدکهحالتیدرچهومی شودانجامکارشناسانتوسطکهعادیحالتدرچهضابطه،اینکردناعمال
حث برانگیزبآنمورددرتصمیم گیریوتشخیصواستدشوارامریشود،کنترلرایانه ایالگوریتمیکتوسط

.تاس

درهمسایهزمینوجودجامع  تر،عبارتبهیاگذر،بهآنجنوبیضلعمجاورتزمین،بودنشمالیمعیار
.استشمالیضلعمجاورت



(  یرنورگضوابط )بررسی روند انجام پروژه در قالب یک مثال 

:بررسی حاالت خاص

. «متر باشد3چنانچه نورگیر در شمال پالک شمالی واقع شود، حداقل عرض باید »

.میدهدنشانرا(گذربامجاورجنوبضلع)جنوبیزمینمختلفحاالتزیرشکلدر

شمالینورگیرتشخیص 



(  یرنورگضوابط )بررسی روند انجام پروژه در قالب یک مثال 

:بررسی حاالت خاص

. «متر باشد3چنانچه نورگیر در شمال پالک شمالی واقع شود، حداقل عرض باید »

.استشدهدادهنشانشمالیضلعتشخیصبرایزمینمختلفحاالتزیرشکلدر

تشخیص ضلع شمالی



(  یرنورگضوابط )بررسی روند انجام پروژه در قالب یک مثال 

:بررسی حاالت خاص

. «متر باشد3چنانچه نورگیر در شمال پالک شمالی واقع شود، حداقل عرض باید »

شمالینزمیاگر)زمینشمالیضلعمجاورنورگیرهایبرایکهشدآنبرتکلیفشهرداری،کارشناسانبامشورتبا
همچنین.باشدمتر3حداقلحالهردرباید(شمالیهمسایهنمایبرعمودضلعاندازه)نورگیرعمق(باشد

.نمایندمشخصمدلدررامجاورهمسایهوگذرهستندفموظنیزمدلسازان



(  یرنورگضوابط )بررسی روند انجام پروژه در قالب یک مثال 

نورگیردرخت تصمیم گیری مساحت 

مساحت 
نورگیر

فضای 
مجاور 
نورگیر

مساحت 
زمین

گروه 
ساختمان

شروع

5تا 1

200بیش از 

اقامت
متر 12حداقل 

مربع

متر مربع6حداقل آشپزخانه یا انبار

200کمتر از 

اقامت
درصد 6حداقل 

مساحت زمین

آشپزخانه یا انبار
درصد 3حداقل 

مساحت زمین

7و 6
در این پروژه مانند 

برخورد 5تا 1گروه 
شود

8
در بندهای مذکور 
ذکر نشده است



(  یرنورگضوابط )بررسی روند انجام پروژه در قالب یک مثال 

نورگیردرخت تصمیم گیری عرض 

عرض 
نورگیر

فضای 
مجاور 
نورگیر

مساحت
زمین

گروه 
ساختمان

شروع

5تا 1

200بیش از 

متر3حداقل اقامت

متر2حداقل آشپزخانه یا انبار

200کمتر از 

متر2حداقل اقامت

متر2حداقل آشپزخانه یا انبار

7و 6
در این پروژه مانند 

برخورد 5تا 1گروه 
شود

8
در بندهای مذکور 
ذکر نشده است



(  یرنورگضوابط )بررسی روند انجام پروژه در قالب یک مثال 

نورگیردرخت تصمیم گیری فاصله دیوار های 

فاصله دیوارهای 
مقابل

فضای مجاور 
نورگیر

مساحت زمین گروه ساختمان

همه گروه هاشروع
متر یا 200کمتر از 

بیشتر

هردو پنجره فضای 
اقامت

متر6حداقل 

یکی یا هردو 
آشپزخانه

متر4حداقل 



ک بررسی روند انجام پروژه در قالب ی
(  نورگیرضوابط )مثال 

ع از نوونورگیرکنترل عرض دیاگرام
UML Activity Diagram

کنترل ضابطه نورگیر شمالی 

زمین شمالی است 

دیوارهای نورگیر را 
پیدا کن

نورگیر مجاور ضلع شمالی 

ضلع شمالی زمین را 
پیدا کن

پنجره های نورگیر را 
پیدا کن

پنجره رو به شمال 

عمق نورگیری
متر  3بیش از 

کنترل به روش مربع محاط شده

دیوارهای نورگیر را پیدا کن

نقطه مرکز نورگیر را پیدا کن

مربعی به مرکز نورگیر و ضلع 
برابر با عرض مجاز ترسیم 

کن

مربع با نورگیر تقاطع می کند 

مربع را جابجا کن

کنترل به روش عمق نورگیری

دیوارهای نورگیر را پیدا کن

پنجره های نورگیر را پیدا 
کن

روی خط لبه خارجی پنجره 
نقطه اول، آخر و وسط را 

تعیین کن

از هر نقطه سه خط عمود بر 
پنجره خار  کن به سمت 

داخل نورگیر

تقاطع هر خط با لبه داخلی 
دیوار مقابلش را پیدا کن

بین همه خط ها کمترین 
فاصه تقاطع را پیدا کن

فاصله از عرض مجاز کمتر است 

تعیین حداقل عرض

تشخیص مساحت زمینتشخیص گروه ساختمان
تشخیص ریزفضای مجاور 

پنجره
خواندن عرض مجاز از جدول

همه تایید  ضابطه رعایت نشده استضابطه رعایت شده است

خیر بله



ک بررسی روند انجام پروژه در قالب ی
(  نورگیرضوابط )مثال 

نورگیرشبه کد کنترل کننده ضوابط مساحت 



ک بررسی روند انجام پروژه در قالب ی
(  نورگیرضوابط )مثال 

مدلسازیآنالیز مدل ساخته شده بر اساس دستورالعمل 



ک بررسی روند انجام پروژه در قالب ی
(  نورگیرضوابط )مثال 

:به صورت جدول دادهالگوریتمخروجی 



زمینه های قابل توسعه

نی توسعه ضوابط و موارد کنترلی شامل سایر ضوابط معماری ، مقررات مبحث سوم و مقررات آتش نشا-

ت و گاز، راه صنعتی، نفکنترل ضوابط اعمالی بر ساختمان با کاربری های غیر مسکونی از قبیل پروژه های -

، پل ، مراکز بهداشتی

توانیابتوسعه ضوابط و موارد کنترلی برای افراد -

کنترل ضوابط اعمالی برای ساختمان های بزرگ مقیاس-

ضوابط مرتبط با برق و مکانیک و سازه ساختمانسازیهوشمند -



:با تشکر از

و معماری شهرداری تهرانشهرسازیمعاونت •

سلیمی ، عباسی •

(پلی تکنیک ایران)معاونت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر•

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران•

(  تکنوسا)مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی های نوین ساخت •



با تشکر از توجه شما


