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ی
از

س
ب 

س
نا

م

...دستم را نگیرید

...راهم را هموار کنید



بیان مسئله

چگونگی؟

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

1

:مسکنوساختمانتحقیقاتمرکز•

کهتفاوتیواسطهبهاشجامعهدرکهکسی
محدودیتیباداردرفتارشیاوظاهردر

.شودمیمواجهفعالیتییاعملکردی

:معلولینازحمایتجامعقانون•
کیپزشکمیسیونتشخیصبهکهافرادی

،جسمیضایعهاثربربهزیستیسازمان
لقابومستمراختاللتوامیاروانیذهنی،

گرددایجادویکاراییوسالمتدرتوجهی
درفرداستقاللکاهشموجبکهطوریبه

.شوداقتصادیواجتماعیهایزمینه

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی

:ایرانآمارمرکز•
دارایکهافرادیوکرکروالل،نابینا،افراد
.هستندپاودستقطع



بیان مسئله

چگونگی؟

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

2

:جهانیبهداشتسازمان•

محیطوفردبینرابطهدراختاللوجود

:مسکنوساختمانتحقیقاتمرکز•

نشدسهیمبرایهافرصتکاهشیافقدان
بابرابرسطحیدراجتماعی،زندگیدر

عنوانبهفردکههاییمحرومیتودیگران
.کندمیتجربهناتوانیونقصنتیجه

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی



جامعه هدف

نوزادان

معلوالن و جانبازان

چگونگی؟نابینایان

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

3

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی



همقولبهپرداختنضرورت،هشت سالهتحمیلیجنگازپسبه ویژهوزمانگذشتباایراندر
.یافتعینی ترینمودجانبازانومعلولینبرایمحیطسازیمناسب

تاریخچه

چگونگی؟

جنگ جهانی اول و دوم در کشورهای آسیب دیده از 70قبل از دهه طرح مناسب سازی 

در جهانمیالدی 70به طور رسمی از دهه طرح بحث مناسب سازی 

درنمعلوالمشکالتاساسبرمصنوعمحیطفضاهایوبناهاساختوطراحیجهتاصولیتعیین
جهانمختلفنقاط

مرکزدرحرکتیوجسمیمعلوالنبرایشهریفضاهایواماکنسازیمناسببحثشروع
سالدر(کنونیشهرسازیوراه)سابقشهرسازیومسکنوزارتمسکنوساختمانتحقیقات
عمومیواموزشیهایساختماناولویتباایراندر1365

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

4

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی



کلجمعیتدرصد15:جهانیبهداشتسازمانگزارشطبقجهاندرمعلولیتآمار

نفر1467805حدود:ایراندرمعلولیتآمار
نیزارزیادیتعدادبلکهشودمیجامعهافراداززیادیتعدادزودرسمرگباعثتنهانهترافیکیحوادث
کندمیوناتوانیمعلولیتدچار

رتبهایرانجاده ای،حوادثبارترینمرگآمارحیثازکهمی دهدرویایراندرتصادفهزار800ساالنه
.داردجهاندررااول

آمار معلوالن

هریک از  ما ممکن است هر لحظه عضوی از جامعه هدف باشیم

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

5

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی



بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی اولین پاسخ به ناتوانی و معلولیتتوانبخشی را 1981سازمان بهداشت جهانی در سال 
.تعریف کرده است 

انواع توان بخشی 

توان بخشی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

:توان بخشی اجتماعی

الت و ابزار فرد معلول برای کم کردن مشکمناسب سازی معابر و اماکن شخصی و اجتماعی 
گی بازگرداندن او به زندو خودکفایی و بهبود روانی معلول در می تواند روزمره او است که 

.نقشی مهم داشته باشد 

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

6

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب 

سازی



بیان مسئله

اصالح محیط و تدارک وساایل •
حمل و نقل 

به منظور ایجاد امکان حرکات •
محایط و بدون خطر در آزادنه 

، اماکن عمومیاز اعم پیرامون 
باین و محایط شاهری ، معابر

هااای ساااختمانو شااهری 
عمومی

از تسهیالتامکان بهره مندی •
وفرهنگای، اجتماعی، محیطی
اساتقاللباا حفا  اقتصادی
فردی

مناسب سازی

چگونگی؟

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب 

سازی



و حرکت آزادانه در ساختمان بدون نیاز به کمک دیگرانقابلیت دسترسی در فضای ورودی 

Approachability

Accessibility

Usability

دارایافرادبرایدسترسیداشتنپارکینگ،مثل،ساختمانخارجیمحیطرددسترسیقابلیت
.برسندساختمانبهبتوانندکهمعلولیت

.از امکانات و کاربری ساختمان برای افراد دارای معلولیتقابلیت استفاده 

وطراحیدرجهاندرسازیمناسبقانونیوعلمیمحورهایتدریجیتکاملبا
میزانافزایشجهتدرزیراصولبهتوجهشهریفضاهایوبناهاسازیمناسب
:استضروریمحیطباسازگاری

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

8

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب 

سازی



،نقلوحمل،ارتباطاتدربرگیرنده
،تحصیلفضای،کارفضای

ساختمان ها،شدوآمدمسیرهای
استجامعهعمومیآگاهیحتیو .

محیط قابل دسترس

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

9

ناتوانی،دارایفردکهجایی
تجربهآندرراخوداستقالل

.می کند
چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب 

سازی



oافرادکلیهمستقلاستفادهامکان
معماریتجهیزاتوفضاآناز

آندرون

oحرکتیمانعهرگونهوجودعدم
وفضاآنبهافراددسترسیبرای

بهآندروندرفعالیتوحرکت
یاامنیتی،ایمنیهایممانعتجز

مالکیتی

فضای قابل دسترس

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

10

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب 

سازی



عمانبدونمصنوعمحیطخلقبرایروشی

دهندهنشانافرادهمهبرایاستفادهقابلو

دارایافرادبرایدسترسیامکانبهنیازمقدارتاثیر

معلولیت

ایفض،ساختمانمحیطساختنمرتبط

.ونقلحملسیستموعمومی

راه قابل دسترس

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب 

سازی



میشوداطالقاماکنوهاساختمانسازیمناسببهموانعحذفطریقازهاساختمانبهسازی
امکانمعلولیتدارایافرادیادشوارفیزیکیشرایطباافرادبرایآنازاستفادهکهنحویبه

.باشدپذیر

حذف موانع

افراد دارای معلولیت برای محیط طوری طراحی و ساخته شود که: رویکرد محیط بدون مانع به طراحی
.قابل دسترس باشد

Barrier free

1960طرح محیط بدون مانع در سال 

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

12



چرایی و ضرورت مناسب سازی

چگونگی؟

حقوق معلولین

حقوق فرهنگی و انسانی

حقوق قانونی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی



انسانیوفرهنگیحقوق

چرایی و ضرورت مناسب سازی

چگونگی؟
جزئیاهداف

معلولافراداجتماعیمشارکتزمینهایجاد•
معلولفردانسانیکرامتوفردیهایارزشوشانحفظ•
معلوالنزندگیکیفیتارتقایجهتسازیزمینه•
معلولینخودمراقبتیهایفعالیتجهتمناسببسترنمودنفراهم•
معلولینزندگیدرروزمرههایمهارتارتقای•

شودمیفراهمهازمینهتمامدرمعلوالنکاملمشارکتامکانموانعحذفورفعبا
گرددمیورمقدباشددیگرانبابرابرومعادلکهزندگیازکیفیتیبهمعلوالندستیابی

حقوق معلولین

حقوق فرهنگی و انسانی

حقوق قانونی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

14

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی

:کلیهدف
هاآنبرایهافرصتسازیبرابرومعلولینمشارکتافزایش



جزئیاهداف
شهروندانسایرهمانندشهروندیحقوقازمعلوالنمندیبهره•
معلوالنتوانمندسازی•
نسبیاستقاللبهمعلولفرددستیابی•
نیازموردتجهیزاتوتاسیساتبهمعلولینبهترهرچهدستیابی•
معلولینروانیوجسمیبهداشتسطحارتقای•
خانوادگیهایفعالیتدرمعلوالنآمیزیهم•
انسانمقیاسدرشهریدسترسیشبکهترینمهمعنوانبهروهاپیادهسازیمناسب•
مانعبدونهایمحیطوسازیمناسبفرهنگکردننهادینهونگرشتغییرسازی،اگاه•
سازیمناسبایسلیقهوپراکندهاقداماتساماندهیوعملکرددررویهوحدتایجاد•
موثرراهکارهایوهاچالشبهدستیابیامکانواقداماتسازیمستند•

حقوق معلولین

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی



قوانینضرورت و چرایی مناسب سازی                                                             

بندوشهرسازیبخش11بنددراسترهبریمعظممقامآنصدورمرجعکهنظامکلیهایسیاستطبق
:1389/11/29تاریخدرایثارگرانبخش9

یسازمناسبکهعمومیاماکنوشهریفضایطراحیدرمعلوالنوجانبازانآسایشونیازرعایتلزوم
باعمومینقلیهوسائلوورزشیوتفریحیاداری،مراکزشهری،معابرعمومی،خدماتمراکزوبناها

.باشدمطلوبمعیارهایبرمنطبقحرکتی،وجسمیناتوانانوجانبازانجسمیوضعیت

حقوق معلولین

حقوق فرهنگی و انسانی

حقوق قانونی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

16

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی



3و2موادمعلولیتدارایافرادحقوقازحمایتجامعبرنامهقالبدر1394/3/10تاریخدروزیرانهیاتهمچنین
:استکردهمکلفرامتولیدستگاههای

معماریوشهرسازیمقرراتوضوابطمربوط،مقرراتوقوانینرعایتباسازیمناسبمجوزصدوردر
.دکننلحاظمجوزصدورالزاماتوشرایطدرراسازیمناسباستانداردهایمعلولیت،دارایافرادبرای

بهمسکونیهایمجتمعاجرایوسازیآمادههایطرحهمهدراستموظفشهرسازیوراهوزارتمواداینبراساس
ارمعلولیتدارایافرادبرایمعماریوشهرسازیمقرراتوضوابطجدید،شهرهایاجرایوطراحینیزوانبوهصورت
.کندرعایت

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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قوانینضرورت و چرایی مناسب سازی                                                             

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی



حمایت از حقوق معلوالن را تصویب و دستگاه 3آیین نامه اجرایی ماده 98آذرماه 17عالوه براین هیات وزیران 
.مکلف به مناسب سازی معابر و فضاهای شهری برای دسترسی معلوالن کردهای اجرایی را

بهنمعلوالپذیریدسترسیبرایآیندهسالسهتابایداجراییهایدستگاههمهاساسبراین
کنندسازیمناسبراخودهایساختمان،خدمات

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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قوانینضرورت و چرایی مناسب سازی                                                             

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی



حمایت از حقوق معلوالن2ماده 

دردموظفنانقالبیوعمومینهادهایودولتیشرکتهایومؤسساتها،سازمانها،وزارتخانهکلیه
ندنمایعملنحویبهخدماتیوسایلومعابروعمومیاماکنوهاساختماناحداثوتولیدطراحی،

.ددگرفراهمافرادسایرهمچونمعلولیتدارایافرادبرایآنهاازمندیبهرهودسترسیامکانکه

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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قوانینضرورت و چرایی مناسب سازی                                                             

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی



بیان مسئله

تاریخچه

توانبخشی

ینعوامل عدم تحقق کامل ضوابط و مقررات برای مناسب سازی فضاهای شهری برای معلول

چگونگی؟

مدیریتینظامساختار•
.جدیدمقرراتوضوابطباموجوداجرایفرآیندهایوسازوکارهاتناسبعدم•
.مقرراتوضوابطجامعیتعدم•
.تدوینزمانشدنطوالنی•
.مقرراتوضوابطابالغوتصویب•
.مصوباتاجراییضمانتعدم•
.قانونیابالغاتتعدد•
هایگاهدستمسئولینسویازحرکتی-جسمیمعلولینمشکالتتشخیصعدم•

.کشوردراجرایی
ازینمعلولمصوبهمفادرعایتخصوصدرمستمرتوجیهیجلساتبرگزاریعدم•

.هااستاندرشهرسازیوراهوکشورهایوزارتطرف
طضوابرعایتدرعمومیافکارشدنروشنبرایگستردهتبلیغاتانجامعدم•

.معلولینبرایشهریمحیطسازیمناسببرای
.جاریومصوباتنامهآیینازحقوقیوحقیقیازاعممهندساناکثراطالععدم•

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

20

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی



بیان مسئله

تاریخچه

توانبخشی

ینعوامل عدم تحقق کامل ضوابط و مقررات برای مناسب سازی فضاهای شهری برای معلول

چگونگی؟

بههنامآیینمفادفرهنگیجایگاهتعیینمنظوربهمساعدزمینهایجادعدم•

.اصلیکعنوانبهآنحساسیتوضرورتبرمبنیالزمآگاهیایجادلحاظ

طضواباینجریاندرطراحاناکثریتزیرامصوبات،مفادازطراحانآگاهیعدم•

.اندنشدهتوجیهنامهآییناجرایبابدراصوالونیستند

هامعلولیتنوعومعلولینتعدادازدقیقاطالععدم•

شرکتبهقادرکهکارتواندارایوسازندهعناصرعنوانبهمعلولیننپذیرفتن•

باشندجامعهاموردر

مناسبجهتدرگذاریسرمایهگونههراینکهازمسئولینازایپارهتصور•

.باشدنمیصرفهبهمقرونمعلولینازمحدودتعدادیبرایمحیطسازی

وهامحدودیتشناختعدمموجبکهربطذیهایسازمانهماهنگیعدم•

.ایشاننیازهایگرفتننادیدهنتیجتاوامورمجریانتوسطمعلولینبراینیاز

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

21

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف

قانونی حقوق 
موانع اجرایی مناسب سازی



نهادهای درگیر مناسب سازی

شهرداری

راه و شهرسازی

حمل و نقل عمومی

ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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بهزیستی



نهادهای درگیر مناسب سازی

شهرداری ها و دهیاری ها

لوسایواماکنمعابر،محیط،پذیریدسترسوسازیمناسبجهتموظفندسراسرکشورهایدهیاریوهاشهرداری
:دهندانجامرازیراقداماتشهریمبلمانوعمومینقلوحمل

قفتوویژهمحلتأمینوروهاپیادهدرنابینایانهدایتخطنصبوسازیمناسبسازی،سطحهم•
.عمومیهایتوقفگاهوهاخیابانحاشیهتوقفمحلدرمعلولیتدارایافرادخودروی(پارک)

.هاتقاطعدربیناکمونابیناافرادویژهصوتیعالیمبهمجهزراهنمایهایچراغنصب•

یشورامصوبضوابطرعایتپیرامونجامعهدرسازیفرهنگبرایالزمتمهیداتواقداماتانجام•
.معلولیتدارایافرادبرایایرانمعماریوشهرسازیعالی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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نهادهای درگیر مناسب سازی

شهرداری ها و دهیاری ها

لوسایواماکنمعابر،محیط،پذیریدسترسوسازیمناسبجهتموظفندسراسرکشورهایدهیاریوهاشهرداری
:دهندانجامرازیراقداماتشهریمبلمانوعمومینقلوحمل

وسازیمناسبمشکالتخصوصدرمردمیشکایاتدریافتورسانیاطالعسامانهسازیفعال•
.موجودموانعرفعجهتدراقداموشهریهایمحیطومعابرپذیریدسترس

ازعمومیاماکنوهاساختمانتمامیبرایکارپایانوبازسازیواحداثپروانهصدورکردنمشروط•
عالیشورایمصوبضوابطرعایتبهآموزشیودرمانیاداری،تجاری،مسکونی،هایمجتمعجمله

معلولیتدارایافرادپذیریدسترسمورددرمعلولیتدارایافرادبرایایرانمعماریوشهرسازی
.مجریتوسط

نقلوحملناوگانوهاسامانهتأسیساتها،ایستگاهها،پایانهکلیهپذیریدسترسوسازیمناسب•
دارایافرادبرایالمللیبیناستانداردهایوداخلیقوانینبامنطبقشهریبرونوشهریدرون

آموزشوهواییودریاییزمینی،نقلوحملناوگانازافراداینمندیبهرهامکانتأمینمعلولیت،
.معلولیتدارایمسافرانباصحیحوعملییاریهمجهتخودکارکنان

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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نهادهای درگیر مناسب سازی

وزارت راه و شهرسازی

دارایافرادبرایایرانمعماریوشهرسازیعالیشورایمصوبضوابطرعایتجهتالزمتمهیداتایجاد•
ورایشطریقازروستاییوشهریعمرانوتوسعههایطرحبرنظارتوتصویببررسی،هنگاممعلولیت
مرتبطقانونیمراجعوساختمانمهندسینظامسازمانایران،معماریوشهرسازیعالی

مسافربریهایپایانهای،جادهبینرفاهیهایمجتمعبرداریبهرهواحداثمجوزصدورسازیمشروط•
وشهرسازیوراهوزارتتوسطسازیمناسبمقرراتوضوابطرعایتبهراریلیوزمینیهوایی،دریایی،
دستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراث

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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شیوه نامه اجرایی 

فضای شهری

مسکن

ساختمان های عمومی

خصوصی

دولتی
آموزشی، آموزش درمانی، اداری، بانک ها، مراکز 

عالی، حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات 
شهری،نظامی،اماکن ورزشی 

هتل ها، تجاری، فرهنگی، مذهبی، جهانگردی و 
... پذیرایی و 

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو

فضای شهری

مسکن

ساختمان های 
عمومی

خصوصی

دولتی
، درمانی،آموزشیاداری، بانک ها، مراکز 

آموزش عالی، حمل و نقل، تاسیسات و 
شهری،نظامی،اماکن ورزشی تجهیزات 

هتل ها، تجاری، فرهنگی، مذهبی، جهانگردی 
... و پذیرایی و 

شیوه نامه اجرایی 

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

عمومیخدماتانواعازیکیکههستندهاییساختمانازدستهآنمقررات،وضوابطایندرعمومیهایساختمان
.گرددرعایتزیرضوابطبایدهاساختمانگونهاینطراحیدر.دهندمیقرارجامعهافراداختیاردررا

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

:عمومیهایساختماناغلبدرموجودمشکالت

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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ت
ال

شک
م

ورودی

درب

عرض

نقابل شناسایی بود

اختالف ارتفاع

رمپ

پله

باالبر

بازشوها
درها

پنجره

راهروها

ارتباط عمودی

سرویس بهداشتی

تجهیزات و یراق آالت

پیشخوان 

مبلمان و میزکار



پیاده رو ساختمان های عمومی

ورودیمشکالت:

مشترکعناصر

:ورودیدرارتفاعاختالف•
معلولینرمپازاستفادهعدم•
غیرممکنصورتدرباالبرازاستفادهعدم•

رمپازاستفادهبودن
قابلغیروتندبسیارشیببارمپازاستفاده•

استفاده

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

(رمپ)ورودیطراحیهایحلراه

مشترکعناصر

استفاده از رمپ معلولین با شیب مناسب•

هم سطح بودن ورودی ساختمان حتی االمکان با پیاده رو•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

31



پیاده رو ساختمان های عمومی

خارجیرمپ

مشترکعناصر

سانتیمتر120دارشیبسطحعرضحداقل•

حداکثر،طولمتر3تادارشیبسطوحبرای•
سانتیمتر120حداقلعرضبادرصد8شیب

دحتا)طولمترسهازبیشدارشیبسطوحدر•
5طولافزایشمترهرازایبه(متر9مجاز

ازدرصد5/0واضافهآنمفیدعرضهسانتیمترب
.شودکاستهآنشیب

.باشدعرضیشیبداراینبایددارشیبسطح•

تغییرات شیب رمپ با توجه به طول آن

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

32



پیاده رو ساختمان های عمومی

خارجیرمپ

مشترکعناصر

الزامی متر9حداکثر طول افقی با در نظر گرفتن سانتیمتر 150یک پاگرد به عمق حداقل پیش بینی •
.است

.باشدسانتیمتر150در 150حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار در گوشه ها برای تامین فضای گردش باید •

ابعاد رمپ و پاگرد

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

خارجیرمپ

مشترکعناصر

.وجود داشته باشدپله ای در امتداد و ابتدا یا انتهای رمپ نباید •
.کف سطح شیب دار باید غیرلغزنده، ثابت، سخت و هموار باشد•
.کف سطح شیب دار کنگره ای نباشد ،در هر حال ارتفاع کنگره ها از یک سانتیمتر بیشتر نباشد•

شیب مناسب رمپ

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

خارجیرمپ

مشترکعناصر

25ازشبیارتفاعیدارشیبسطحکهصورتیدرشیبدارسطحطرفیندردستگردهایمیلهنصبالزام•
باشدسانتیمتر185ازبیشآنافقیطولوکندطیراسانتیمتر

رنگباسانتیمتر5ارتفاعبهحداقل،دارشیبسطحپاگردوعرضیهایکنارهدرمحاف لبهبینیپیش•
.استالزامیگردد،کنندهاستفادهلغزشمانعکهنحویبهمحیط،بامتضاد

تعداد پاگرد و لبه محاف 

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

خارجیرمپ

مشترکعناصر

.باشدمتضادآنپاگردبابایددارشیبسطحروشناییورنگ•
بینایانکمونابینایانبههشداربرایشیبدارسطحانتهایوابتدادرمتمایزبافتنصب•

طیراسانتیمتر25ازبیشارتفاعیدارشیبسطحکهصورتیدرطرفیندردستگردمیلهنصبالزام•
.باشدسانتیمتر185ازبیشآنافقیطولوکند

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

ورودیطراحیهایحلراه

مشترکعناصر

پلهورمپترکیب•
چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

(باالبر)ورودیطراحیهایحلراه

مشترکعناصر

سانتیمتر120باالبر عمودی برای طی ارتفاع کمتر از 

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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قرارهاستفادموردتوانکمافرادجابجاییبرایباالبرها•
اردشیبیاوعمودیصورتبهتوانندمیوگیرندمی

.کنندحرکت
ازمیتوانسانتیمتر250تاحداکثرسطوحاختالفبرای•

.کرداستفادهجابجاییبرایعمودیباالبرهای

باشدبستهبایدباالبرسکویزیرفضای•

فاعارتدرکمکیهایدستگیرهبهمجهزبایدباالبر•
باشدسانتیمتر85تا80



پیاده رو ساختمان های عمومی

(ورودیدرب)ورودیمشکالت:

مشترکعناصر

ورودیعرض•
ورودیدربنوع•
دربشدنبازویستهدرسهولت•
اننابینایبرایورودیبودنشناساییقابل•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

39 عدم وجود عالئم حسی در ورودی برای نابینایان



پیاده رو ساختمان های عمومی

ورودیطراحیهایحلراه

مشترکعناصر

همگانبرایاصلیورودیبودندسترسقابل•

گردشوانتظاربرایورودیجلویفضایعمقحداقل•
سانتیمتر150

سانتیمتر100ساختمانبازشویعرضحداقل•

قابلورودیبهمنتهیروپیادهکردنمشخص•
ینابنیمهونابیناافرادبرایحسیعالئمبادسترس

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

40



پیاده رو ساختمان های عمومی

(درهانوع)ورودیطراحیهایحلراه

مشترکعناصر

کشوییگردشی،چرخان،درهایازاستفادهصورتدرسانتیمتر80حداقلمفیدعرضبهلوالییدریکبینیپیش•
معلولافراداستفادهبرایآنهاجواردر...و

وجود یک لنگه در لوالیی کنار در گردان

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

(درهانوع)ورودیطراحیهایحلراه

مشترکعناصر

خطاینوار،عالئمبابایدرابراقیاایشیشهبازشوهای•
نمودمشخصدیدترازخطازترپایینکمیرنگی

بهقادرکه،حرکتیحسگربهخودکاردرهایتجهیز•
هستندثابتاشیاءحس

درحرکتازاتصالصورتدرکهکلیدهاییونوارها•
کنندمیجلوگیری

غالبجهتدربایدبادبزنیدرهایحرکتمسیر•
.شودمشخصهشداردهندهعالئمباوبودهحرکت

دوطرفهدرهایطرفدودرهشداردهندهعالئمنصب•

عالمت گذاری بازشوی شیشه ای خودکار

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

ورودیطراحیهایحلراه

مشترکعناصر

بهسدسترقابلراهتوسطدسترسقابلورودیارتباط•
دسترسقابلپارکینگعمومی،نقلیهوسایلایستگاه

هایخیابانبهنیزومسافرانشدنسوارهایمحلو
روهاپیادهوعمومی

اهافضتمامبهدسترسقابلراهایجادباورودیارتباط•
تسهیالتیابناداخلدردسترسقابلعناصرو

زااستفادهبادسترسقابلورودیشناساییامکان•
واصلیورودیدرهایمعرفیشاملالمللیبینعالئم
،فرعی

ورودیکافیروشنایی•

ورودیبودنسرپوشیده•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

بازشوهامشکالت:

مشترکعناصر

درهاکمعرض•

درشدنبستهوبازدرسهولتعدم•

دستگیرهارتفاع•

پنجرهزیادارتفاع•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

(درها)بازشوها

مشترکعناصر

سانتیمتر80چرخدارصندلیعبوربرایدرلنگههرمفیدعرضحداقل•
یآمدگپیشصورتهردر.استالزامیکافیدیدتأمینشوندمیبازعمومیعبورمسیربهکهدرهاییمورددر•

.باشدسانتیمتر10ازبیشنبایدعمومیعبورمسیردرشدهبازدرلنگۀ
.باشدخودهمجواردیواررنگباتضاددربایدآنهاچهارچوبودرهارنگ•

عرض مفید انواع در برای عبور صندلی چرخدار

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

(درها)بازشوها

مشترکعناصر

.باشدسانتیمتر100بایدشدهتمامکفازدیدارتفاعحداکثر•

باشندسانتیمتر25ارتفاعبهپاخوردارایبایددرها•

ارتفاعحداکثراجبارصورتدر.باشندآستانهبدونبایددرها•
.باشدسانتیمتر2بایدآستانه

.باشددرجه90حداقلبایددربازشویزاویه•

.شوندبستهوبازسهولتبهبایددرهاکلیه•

سانتیمتر100حداکثربایدکفازپنجرهودربدستگیرهارتفاع•
باشد

ارتفاع دستگیره، پاخور و عالئم در کنار درب

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

(درها)بازشوها

مشترکعناصر

سانتیمتر 200باز شوندچنانچه هر دو در، در یک جهت حداقل فاصله بین دو در متوالی •
سانتیمتر 280شوند، به داخل باز دو در هر چنانچه  حداقل فاصله بین دو در متوالی •
.منظور تسهیل در حرکت، پیش بینی سطحی هموار در هر دو سوی در الزامی استبه •
ند مان)اختالف رنگ و نیز عالئم حسی المسه ای کردن درهایی که به فضاهای خطرناک باز می شوند  با مشخص •

محافظت افراد با محدودیت بینایی برای (. درهای بارانداز، اتاق های تاسیسات حرارتی، انبارها و مشابه آنها

.وندشیشه ای کلیه درها و پنجره هایی که تا کف دارای شیشه هستند در مقابل ضربه باید محافظت شازشوی ب•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

47 حداقل فاصله بین دو در متوالی



پیاده رو ساختمان های عمومی

(هاپنجره)بازشوها

مشترکعناصر

ازراحتیبهبتوانندچرخدارصندلیکاربرانآنکهبرای•
پنجرهکفآستانهبایدباشندداشتهدیدبیرونبهپنجره
.باشدداشتهفاصلهزمینکفازسانتیمتر80حداکثر

ایجادافرادبرایمزاحمتیومانعنبایدپنجرهبازشوی•
.نماید

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

عمودیارتباطاتمشکالت:

مشترکعناصر

هاپلهدرحسیعالئموجودعدم•

پلهدوطرفدستگردهایمیلهوجودعدم•

اسانسورنامناسبدر•

اسانسوردرکمکیهایدستگیرهوجودعدم•

هایساختماندررمپیاباالبروجودعدم•
اسانسوربدون

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

پله

مشترکعناصر

خارجیهایپله

ینایانبکمونابینایانبههشداربرایپاگرددروپلهآخرینواولینلبهیاکفدرحسیعالیموجودالزام•
پله3تاهاییپلهرشتهدرپلهطولدرسانتیمتر5عرضبهپلهکفآخرینواولیندرلمسینوارایجاد•
هاپلهتمامدرپله3ازبیشباهاییپلهرشتهدرعرضینواروجود•
.باشدلغزندگیازجلوگیریجهتبافتدارایهایسنگجنسازبایدپلهپاگردوپلهکفسطوح•
بازمحیطدرپلهفضایبامتناسبدستگردهایمیلهطراحی•
.نشودجمعهاآنسطحدرآبکهطوریبایستیهاآنبهدسترسیوبیرونیهایپلهطراحی•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

پله

مشترکعناصر

موجودپلکانیمسیرمجاورتآسانسوردریاوسراسریرمپوجود•
.استمناسبترحرکتیمعلولیناستفادهبرایمستقیمپلکان•
مسیریکدرهاپلهیکسانعمقوارتفاع•
.باشدغیرلغزندهوسختجنسازبایدپله•
.باشدسانتیمتر120بایدپلهعرضحداقل•
باشدسانتیمتر17آنارتفاعحداکثروسانتیمتر30بایدپلهکفعرض•
.باشدپله3حداقلوپله12بایدپاگرددوبینپلهتعدادحداکثر•
باشدسانتیمتر120در120بایدپلهپاگردابعادحداقل•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

پله

مشترکعناصر

بایدنپاخورازپلهآمدگیپیشوباشدبستهبایدپلهپاخور•
باشدسانتیمتر3ازبیش

باشدمیلیمتر13ازبیشنبایدپلهکفلبۀگردیشعاع•
استالزامیپلهطرفیندردستگردمیلهنصب•
هایمیلهازتوانمیمتر،3ازبیشعرضباهاییپلهدر•

.کرداستفادهپلهعرضوسطدردستگرد

دماغه و پاخور پله ها

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

پله

مشترکعناصر

داخلیهایپله

هتجرمپوهاپلهرشتهزیرفضایبستن•
محدودیتباافرادبرخوردازجلوگیری
.آنبابینایی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

آسانسور

مشترکعناصر

یکحداقلوجودشود،میاستفادهآسانسورازطبقاتبودندسترسقابلبرایکهعمومیهایساختماندر
:استالزامیزیرمشخصاتباآسانسور

صندلیبالمانعدسترسدریاوورودیهمسطحبایدآسانسور•
.گیردقرارچرخدار

در150بایدطبقههردرآسانسورجلویدرانتظارفضایحداقل•
باشدسانتیمتر150

باشدهمسطحپاگردکفبابایدآسانسورکف•

140در110بایدآسانسوراتاقکمفیدابعادحداقل•
باشدسانتیمتر80حداقلبایدآندرمفیدعرضوسانتیمتر

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

آسانسور

مشترکعناصر

،ثابتمحکم،بایدآسانسوراتاقککفپوشش•
.باشدغیرلغزنده

سمتدودردر،دویایکآسانسورکهصورتیدر•
قراراتاقکباریکسمتدربایددر،داردمخالف
گیرد

مترمربع1.70ازبیشمساحتیکههاییاتاقک•
داشتهمجاورسمتدودردردوتوانندمیدارند
قراراتاقکباریکسمتدرکهدرهایی.باشند
90حداقلمفیدعرضبابازشوییبایددارند

.باشندداشتهسانتیمتر
دارندقراراتاقکترعریضسمتدرکهدرهایی•

سانتیمتر100حداقلمفیدعرضبابازشوییباید
سبتنممکنمکاندورتریندربایدوباشندداشته
بگیرندقراردیگردربه

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

آسانسور

مشترکعناصر

130در130حداقلابعادکههاییاتاقک:استثنا•
90حداقلمفیدعرضبابازشوهاییوسانتیمتر
ورمجاسمتدودردردومیتواننددارندسانتیمتر
باشندداشته

وازسباکشوییدربهمجهزبایدآسانسوراتاقک•
نیکیالکتروچشمباوضربهاثربربرگردانندهکار
.باشدکفازسانتیمتر75ارتفاعبه

ویبازشسیستمبهمجهزبایدآسانسوراتاقکدر•
.باشدتوقفزمانثانیه7حداقلبامجددخودکار

گرنباتضاددرآسانسوراتاقکدررنگاستالزم•
صوتیوبصریعالمتبهوبودهخودهمجواردیوار

ایدر،باالیدرکهاتاقکموقعیتکنندهمشخص
.باشدمجهزشود،مینصبفرمانتابلویباالی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

آسانسور

مشترکعناصر

درکمکیهایدستگیرهبهمجهزبایدآسانسوراتاقک•
باشدسانتیمتر85تا80درارتفاعهادیواره

ایبرآینهیکوتاشوصندلییکبایدآسانسوراتاقدر•
.باشدمتصلدربروبرویچرخدارصندلیهدایت

دربمقابلدیواررویبربایدطبقهدهندهنشانعالئم•
.باشدداشتهقرارطبقههردرآسانسور

آسانسوراتاقکداخلوخارجطبقاتهایدکمهکناردر•
.استالزامینابینایانبرایبریلخطنصب

ارتفاع دستگیره کمکی و دکمه های کنترلی اتاق آسانسور

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

آسانسور

مشترکعناصر

ازخارجوداخلدرکنندهکنترلهایدکمهارتفاع•
فاصله،کفازسانتیمتر120تا100بایدآسانسوراتاقک
حداقل،بودهسانتیمتر40آسانسوراتاقکگوشهازآنها

3آنقطرحداقل،سانتیمتر1.5آنبرجستگی
اشدبنابینایانبرایاستفادهقابلنیزوسانتیمتر

ازآنارتفاع،آسانسوراتاقکدرتلفننصبصورتدر•
داصکنندهتقویتبهمجهزوسانتیمتر120حداکثرکف
.باشد

نشانرا.(ورودی)همکفطبقهکهایدکمهاستالزم•
شدهمشخصرنگاختالفبادهد،می

یرنگدارایآسانسورکنندهکنترلهایدکمهکلیه•
فراداتشخیصمنظوربهبودهخودزمینهرنگبامتضاد
.بینانیمه

مشخصصوتیعالمتباآسانسورتوقفاستالزم•
باالیبراکهگرددتنظیمطوریبایدصوتیعالمت.شود
.یددرآصدابهدوبارآمدنپایینبرایوباریکرفتن،

ارتفاع دکمه احضار و ابعاد سیگنالهای بصری آسانسور

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

باالبر

مشترکعناصر

باالبر،سانتیمتر120ازبیشارتفاعدرجابجاییبرای•
برایمناسبدرهایباوبستهفضاییکدرباید
.گیردقرارخروجوورود

طولحداقلوسانتیمتر90بایدباالبرعرضحداقل•
باشدسانتیمتر120آن

وند،شنصبپلکاندیوارکناردرتوانندمیباالبرها•
.ندنباشخروجیمفیدعرضبرایمانعیکهشرطیبه

90بایدباالبرنصببرایپلکانعرضحداقل•
باشدسانتیمتر

سانتیمتر250تا 120ابعاد باالبر عمودی برای طی ارتفاع 

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

باالبر

مشترکعناصر

باالبر جانبی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

متحرکروپیادهوبرقیپله

مشترکعناصر

.باشدثانیه/متر0.5ازبیشنبایدبرقیپلهسرعت•
.باشددرجه30ازبیشنبایدبرقیپلهشیب•
انتهایوابتدادرمسطحوافقیپله3حداقلباید•

.شودگرفتهنظردربرقیپلهمسیر
حرکتیمسیربایدمتحرکروهایپیادهمجاورتدر•

.شوددرنظرگرفتهمانعبدون
زابیشنبایدمتحرکروهایپیادهسرعتحداکثر•

.باشدثانیهبرمتر0.5
یادرجه7ازبیشنبایدمتحرکروپیادهشیبزاویه•

.باشد12.3%
عموقدربایدهمیشهمتحرکروپیادهوبرقیپله•

.باشندکاربهآمادهنیاز

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

راهرومشکالت:

مشترکعناصر

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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راهروکمعرض•

راهرودردستگردهایمیلهنصبعدم•

کفوهادیوارهدررنگیتضادوجودعدم•
بیناییمشکالتباافرادبرایوسقف



پیاده رو ساختمان های عمومی

راهرو

مشترکعناصر

140بایدراهروعرضحداقل•
باشدسانتیمتر

قطرباآزادچرخشفضای•
دربایدسانتیمتر140حداقل
باشدداشتهوجودهاگوشه

50ازبیشباراهروهاتمامدر•
بهگردشیفضایطول،متر
200طولوسانتیمتر90عرض

متر50هردربایدسانتیمتر
.باشدداشتهوجود

یروشنایورنگدرتضادیباید•
بینوسقف،ودیوارهابین

داشتهوجودکفودیوارها
.باشد

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

آالتیراقوتجهیزات

مشترکعناصر

استضروریدرهاوهاپنجرهرویبرکمکیدستگردمیلهنصب•
7تا3.5درسطحوآنبینداخلیفاصلۀودررنگباتضاددرآنرنگوبودهاهرمینوعازبایددرهادستگیرة•

.باشدسانتیمتر
.ودشمجهزالمسهباتشخیصقابلرویۀبهباید.(...برق،تأسیسات،اتاق)زامخاطرهفضاهایدردستگیرة•

ابعاد میله دستگرد کمکی روی درب

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

دستگردهایمیله

مشترکعناصر

سانتیمتر4تا3.5بینبایددستگردمیلۀعرضیاقطر•
باشد
دبایهمواردیوارهایرویدیوارودستگردمیلهبینفاصله
6حداقلناهمواردیوارهایبرایوسانتیمتر4حداقل

باشدسانتیمتر
دباششدهنصبدیوارفرورفتگیدردستگردمیلهاگر•

حداقلوسانتیمتر7/5حداقلرفتهتوفضایعمقباید
باشدداشتهادامهمیلهباالیسانتیمتر45

.باشدثابتخوداتصالمحلدربایددستگردمیله•
.اشدباطرافمحیطبامتضادبایددستگردهایمیلهرنگ•
رتصوبهبایدپلهراهیاورمپطرفدودردستگردمیله•

.باشدممتد
ابعاد مقطع عمودی میله دستگرد

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

دستگردهایمیله

مشترکعناصر

سانتیمتر از ابتدا و انتهای آن پیش آمده تر و موازی 30میلۀ دستگرد در کنار پله یا سطوح شیب دار باید حداقل •
.کف باشد

ه طرف آغاز و پایان میله دستگرد در دو طرف رمپ و یا راه پله باید به صورت مدور و بدون تیزی باشد و یا باید ب•
.کف، دیوار و یا پایه برگشته باشد

د شعاعی ابتدا و انتهای میله بای. میله دستگرد و سطوح در جوار آن باید عاری از هر عنصر نوک تیز و ساینده باشد•
.سانتیمتر داشته باشد3معادل حداقل 

امتداد میله دستگرد در باال یا پایین پله امتداد میله دستگرد در ابتدا و انتهای رمپ

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

دستگردهایمیله

مشترکعناصر

60کودکانبرایوسانتیمتر85بزرگساالنبرایبایدپلهیادارشیبسطحراهرو،کفازدستگردمیلهارتفاع•
باشدسانتیمتر

ازسانتیمتر15-10ارتفاعدربایددستگردهایمیلهمیکننداستفادهعصاازکهنابیناییافرادراهنماییبرای•
شودنصبسانتیتمتر7.5-5ارتفاعبهجدولرویبریاکف

هشدارلمسیعالئمدستگرد،میلهانتهایوابتداسانتیمتر30درخروج،مسیرهایویژهبهوهاپلهراهدر•
یکینزددربایدیابیجهتلمسینشانگرهایهمچنین.شودگرفتهدرنظربیناییمحدودیتباافرادیبرای
.شونددادهقرارهارمپوهاپلهپایینوباالدرها،نرده

تغییرراحتیبهبازفضاهایدروسالمختلففصولدرکهنموداستفادهمصالحیازبایددستگردمیلهبرای•
.میشودپیشنهادپالستیکیپوششبافوالدوچوبازاستفادهبنابراین.باشداستفادهقابلوندادهدما

ارتفاع میله دستگرد از کفارتفاع پایه میله دستگرد از کف

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

بهداشتیسرویسمشکالت:

مشترکعناصر

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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هاروشوییزیادارتفاع•

نامناسبشیرآالت•

فرنگیسرویسوجودعدم•

هاسرویسدردستگردهایمیلهوجودعدم•



پیاده رو ساختمان های عمومی

بهداشتیهایسرویس

مشترکعناصر

وحرکتمسیریکدارایبایدعمومیبهداشتیسرویس•
.باشدمانعبدوندسترسی

.باشدغیرلغزندهبایدبهداشتیفضاهایکف•

بنص.باشندایمنبایددسترسقابلبهداشتیفضاهای•
وبهداشتیسرویسدرسانتیمتر120ارتفاعدرخطرزنگ
یکامکانصورتدر.استالزامیمعلولافرادویژهحمام

.شودنصبپشتیبانیکارمندانباتماسسیستم

آننگشودتاشودبازبیرونبهبایدبهداشتیفضاهایدر•
.باشدپذیرامکانبیرونازاضطراریمواقعدر

یاثقلییلوالیبایدبهداشتیفضایدرشدنبستهمکانیسم•
.شودبستهخودکارطوربهکهباشدفنری

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

بهداشتیهایسرویس

مشترکعناصر

ارجخازشدنبازقابلحالعیندرشود،قفلداخلازبایدبهداشتیفضایدرب•
.باشداضطراریمواقعدر

گردشتاباشدسانتیمتر150در170بایدبهداشتیسرویسفضایاندازهحداقل•
باشدپذیرامکاندرآنچرخدارصندلی

سانتیمتر30فاصلهباوکفازسانتیمتر45ارتفاعبهفرنگیمستراحکاسۀنصب•
استالزامیمجاوردیواراز

وکفازسانتیمتر70ارتفاعبهمستراحکاسۀدرطرفیندستگردهایمیلهنصب•
استالزامیکاسهجلوییلبۀازجلوترسانتیمتر20

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

بهداشتیهایسرویس

مشترکعناصر

قسمترویبرافقیاضافیدستگردهایمیلهنصب•
15حداکثروکفازسانتیمتر80ارتفاعبهدر،داخلی

30حداقلطولباولوالمحورازفاصلهسانتیمتر
.استالزامیسانتیمتر

سانتیمتر120×75ابعادبهفضاییدربایدروشوییکاسه•
سازدفراهمراروبروازدستیابیامکانتاگیردقرار

ازسانتیمتر70حداکثرارتفاعبهآزاد،فضایبینیپیش•
آزادیفضاعمق.تاسالزامیدستشوییلبۀپایینتاکف
سانتیمتر45پانوکبرایو،سانتیمتر20بایدزانوبرای
باشد

وحفاظتبایدروشوییزیرفاضالبوگرمآبهایلوله•
یزتهایگوشهنبایدروشوییزیردر.شوندبندیعایق
.باشدداشتهوجود

وبازراحتیبهواهرمیصورتبهبایدروشوییشیرهای•
60یروشویجلولبۀازآنهافاصلهحداکثروشوندبسته

.باشدسانتیمتر

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

بهداشتیهایسرویس

مشترکعناصر

ایدبکفازمعلولافرادروشوییآینهپایینلبۀارتفاع•
باشدسانتیمتر90حداکثر

کنخشکدستگاهیاوصابونجایوحولهآویزارتفاع•
.باشدسانتیمتر100ازبیشنبایدکفازبرقی

زآویرختبایدبهداشتیسرویسدیوارهایازیکیروی•
.شودنصبسانتیمتر120حداکثرارتفاعدرقفسهیکو

بایدلهوسیاین.باشدآسانبایدتوالتکاغذبهدسترسی•
وسطخطتادیوارمجاورازسانتیمتر48حداکثرفاصلهدر

.گیردقرارفرنگیتوالت
ضایفکهجاییدرویژهبهسنسوردار،فالشینگسیستم•

طوربه.دارددارد،ترجیحوجودطرفدوهرازاستفاده
فونسیدستهیکبامتصلمخزنیکمیتوانجایگزین،
نصبسانتیمتر80ارتفاعدراستفاده،سمتدربزرگ،
.کرد

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

بهداشتیهایسرویس

مشترکعناصر

.باشدسانتیمتر2حمامدرآستانهارتفاعحداکثر•

باشدسانتیمتر150در80ابعادبهبایدوانجلودرکف،آزادفضای•

باشدنتیمترسا120در120بایددوشزیرآزادفضای•

دلیصننشیمنازجابجاییبرایبایدسانتیمتر120در80ابعادبهآزادفضای•
شودگرفتهنظردردوشزیرصندلیبهچرخدار

امیالز(وانزیردوشی،)حمامدرجابجاییسهولتجهتتاشوصندلیتعبیه•
.است

80-70ارتفاعدروسانتیمتر90حداقلطولبادستگردهایمیلهنصب•
.استالزامیوانودوشاطرافدیوارهایدرحمامکفازسانتیمتر

دوهربهکهسانتیمتر150حداقلطولبهشلنگبادوشیسریکحمامدر•
.دشوتأمینبایدباشد،استفادهقابلدستیدوشیاثابتدوشصورت

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

بهداشتیهایسرویس

مشترکعناصر

.گرددفراهمنیستندایستادنبهقادرکهافرادیبرایصندلیبایدحمامزیردوشدر•

.دباشحفاظدارایوبودهمعمولحدازبیشتربایدمعلولافرادفیزیکیشرایطبهتوجهباکفشورآبروقطر•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

مشکالت:

مشترکعناصر

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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هاپیشخواننامناسبارتفاع•

کارمیزهاینامناسبارتفاع•

هاآبخوریزیادارتفاع•



پیاده رو ساختمان های عمومی

(میزکارونیمکت)مبلمانوتجهیزات

مشترکعناصر

وحسطیامیزهاجلوچرخدارصندلیبااشخاصبراینیمکتفضاهای•
75وارتفاعسانتیمتر70بایدحداقلباشد،شدهبینیپیشکار

.باشدداشتهعمقسانتیمتر50وعرضسانتیمتر

کفازسانتیمتر85تا70بینبایدکارسطوحومیزهاسطحارتفاع•
.باشدزمینیا

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

پذیرشفضایوالبی

مشترکعناصر

بهافضیکبایدمیشود،بازالبیبهدربیککههنگامی•
.باشدماندهباقیالبیدرسانتیمتر200حداقلقطر

واضحکامالًنورپردازیوعالئموسیلهبهبایدپذیرشبخش•
.باشدمشخصو

85تا70بینحداکثربایدمراجعانانوپیشخارتفاع•
.شودگرفتهنظردرشدهتمامکفازباالترسانتیمتر

لحداقبایدپیشخوانزیرزانوقرارگیریبرایآزادفضای•
.باشدسانتیمتر70

خارجفضایبینتضادکاهشمنظوربهنورپردازیتغییرات•
.شودانجامبایدساختمانداخلو

میزبهشدننزدیکامکانبایدچرخدارصندلیبافرد•
.باشدداشتهراپذیرش

.باشندشدهتمامکفهمسطحبایدپادریفرشهای•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

(پیشخان)هاادارهوهابانک
استقبولقابلمعلولینسانتیمتربرای80-75ارتفاعباپیشخانیک•

شودتعبیهبایدنیز70ارتفاعباپیشخانزیردرافقیسطحیک•

پیشخان مناسب 

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

78



پیاده رو ساختمان های عمومی

(پیشخوان)تجاریمراکز

90ازبیشترمراجعانبهاجناسپخشهمچنینواشیاءفروشوخریدبرایمورداستفادهپیشخوانکهمحلیدر•
کفازباالترسانتیمتر85تا70بینارتفاعحداکثربابایداصلیپیشخوانازبخشیباشد،داشتهارتفاعسانتیمتر

.شودگرفتهنظردرشدهتمام

مسیر عبور و توقف جلوی پیشخوان فروشگاه

وده،بدسترسقابلبایدهافروشگاهدرعبوریفضای•
90بایدآنطولتمامدرمسیراینعرضحداقل

دهشتمامکفازمجاورپیشخوانارتفاعوسانتیمتر
.اشدبیشترسانتیمتر85ازمسیرطولدرنبایدب

110عرضبهترددمسیرهایتجاریهایکاربریدر•
.میشودپیشنهادسانتیمتر

پرداختمسیریکحداقلبایدفروشگاههادر•
فضایباسانتیمتر90حداقلعرضبهپذیردسترس

پیشسانتیمتر150قطربهگردشوتوقفبرایآزاد
.شودبینی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

(کنسردآبوآبخوری)مبلمانوتجهیزات

مشترکعناصر

.باشدسانتیمتر50تا45عمقوکفازسانتیمتر70ارتفاعبهزانوآزادفضایدارایبایدآبخوری•

هباستفادهوچرخدارصندلیحرکتبرایآبخوریجلویسانتیمتر75در120ابعادبهآزادفضایاستالزم•
.باشدداشتهوجودآبخوریازموازیصورت

باشدسانتیمتر90بایدشدهتمامکفازفوارهارتفاعحداکثر•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

خودپردازهامشکالت:

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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نامناسبارتفاع•



پیاده رو ساختمان های عمومی

(خودپردازها)هابانک
دریافتوپرداختخودکارهایدستگاهکههاییمکاندر•

صندلیباافرادبرایبایددستگاهیکحداقلداردوجود
.باشندپذیردسترسچرخدار

110تا80بینبایدزمینکفازدستگاهکلیدصفحهارتفاع•
.باشدسانتیمتر

سانتیمتر50عمقوسانتیمتر70حداقلارتفاعبهزانوفضای•
باشدداشتهوجودباید

کهشوندطراحیایگونهبهبایدخودپردازهایدستگاه•
دیدحالعیندروبینندراآنکلیدصفحهنتواننددیگران
.نشودمختلاطرافمحیطبهکاربر

مقابلسانتیمتردر150در150ابعادبهآزادفضایاستالزم•
بهینزدیکودسترسیعیندرتاباشدداشتهوجوددستگاه
زنیچرخدارصندلیباکاربریکشخصیحریمهاکنترل
.شودحف 

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

(خودپردازها)هابانک
هایپیامبهمجهزهمزمانبایدخودپردازهایدستگاه•

.باشندکتبیوبصریصوتی،

براینشستهوایستادهحالتدربایددستگاهکلیدصفحه•
.باشداستفادهوخواندنقابلکاربر

برای دکمه های دستگاه باید با طراحی لمسی و تفاوت بصری•
.افراد نابیناو کم بینا قابل استفاده باشند

وی از تابش مستقیم نور خورشید و روشنایی مصنوعی بر ر•
.صفحه نمایش باید جلوگیری شود

ارتفاع مناسب

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

هاصندوقوپستاداره

بهبایدآنمانندوپستصندوقبهدسترسی•
افرادبرایمناسبشیببایاهمسطحصورت
.گیردصورتمعلول

120تا90پستصندوقشکافارتفاع•
باشدکفازسانتیمتر

وپستصندوقخرید،هایدستگاهجلویدر•
150در150ابعادبهآزادفضایصدقاتصندوق

دارایفردتاباشدداشتهوجودسانتیمتری
.شودنزدیکآنبهراحتیبهچرخدارصندلی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

آموزشیفضاهای

.استمترسانتی160ساختمانورودیبازشوهایعرضحداقل•

ایجادسببتاباشدمتر6حداقلبایدمدرسهاصلیورودیعرض•
.نگرددازدحاموتراکم

.باشدداشتهوجوددستگردهایمیلهبایدراهرودر•

.باشدرجخافطربهبایدشیزموآیفضاهایهاردیشوزباجهت•

.باشدمترسانتی240حداقلبایستیراهروهاعرض•

کالسدارایراهروسمتدودرکهمدارسیبرایراهروعرضحداقل•
حداقلبایدهاسالنبهمنتهیمسیرهایعرض.استمتر3هستند

رضعحداقل.باشدبیشتربایداستزیادترددکهجاهاییدرومتر3
استمتر1/5اداریهایقسمتدرراهرو

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

آموزشیفضاهای
الیخفضاییبایدکالسدرچرخدارصندلیگرفتنقراربرای•

گرفتهدرنظرسانتیمتر90در140ابعادبه.(نیمکتبدون)
.شود

احترعبوربرایدرکالسنیمکتومیزهایردیفبینفاصله•
.باشدسانتیمتر80بایدچرخدارصندلی

یااهسالاکیانساکنفریهاسالنیهاصندلینچیدمادر•
ارچرخدندلیاصاابادرافایاسترسددابایایهاپل
.دشوعایتر

وجودمانعینوعهیچنبایدمدرسهبازفضایومحوطهدر•
.باشدداشته

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

86



پیاده رو ساختمان های عمومی

آموزشیفضاهای
تمعلولیدارایافرادبرایبهداشتیسرویسواحدیکداقلح•

هایسرویسمجاورتدروهمکفطبقهدرضوابطبراساس
توالتاینابعادگرددحداقلاحداثآموزشیکادربهداشتی

.شوددرنظرگرفتهمترسانتی170در150باید

دارسمدربایدمعلولکودکانبرایدستشوییارتفاعحداکثر•
70راهنماییمدرسهبرایوکفازمترسانتی65ابتدایی
کفازمترسانتی75متوسطهمدارسبرایومترسانتی
.باشد

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

آموزشیفضاهای
ارقرپرترددمسیرهایدرنبایدهاآبخوریمانندتجهیزاتی•

.یابدکاهشهاآنباآموزاندانشبرخوردامکانتاگیرند
قراردیوارهاداخلفرورفتگیدرتجهیزاتایناستبهتر
.باشندخطرسازکمترتاگیرند

حسطسازیکفیاپاخور،کف،دررنگتغییرازاستفادهبا•
هاپلهاستقراربهراآموزاندانشتوجهبایدپلهبهمنتهی
.نمودجلب

ایشیشهدرهایکاربردازالمقدورحتیبایدمدارسدر•
.نموداجتناب

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

ورزشیاماکن
در120ابعادبهآزادفضایهاصندلیمجاورتدروسکوهادر•

چرخدارصندلیباافراداستقرارجهتسانتیمتر170

رتصودر.باشدپذیرسستردبایدمعلولینارستقرامحل•
بهنهاآجابجاییایراباالبراباایپامرر،سانسوآبایدوملز
.باشدشتهدادجوونظرردموازتر

صندلیباانتماشاگرهیژومحل،شیورزماکناتمامیدر•
ازجهوهیچبهوددراگمشخصضحوارطوبهبایدارچرخد
.ددنگرفتصرانیگردفطر

یااهورودییایکدنزدربایدارچرخدصندلیارستقرامحل•
باوشتهداارراقاریطراضایااهیاجوخرولیاصا

.باشدشتهدالتصاامستقیماًیگردحسطو

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

ورزشیاماکن

شتهداارقراناگراتماشففواصراخآیااولییفهارددرویکدیگررکنادربایدارچرخدصندلیهیژویمحلها•
..باشند

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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دشوحاطه،امینزسطحازسانتیمتر80عتفاارتافقیایهادهنرباجهتهرازبایدارچرخدصندلیارستقرامحل•
.یدآعملبهیجلوگیر،بالعکسومحوطهخلدادرانیگردحتمالیاردبرخووورودخطرازتا



پیاده رو ساختمان های عمومی

ورزشیاماکن

دروهمرکنادربایدهادوشوختکنر•
سالنیاوستخرازی،بامینزورتمجا
.شوندساختهآنباسطحهموشیورز

150حداقلقطربهآزادفضایگرفننظردر•
رچرخداهایصندلیچرخشبرایسانتیمتر

هارختکندر

وباشدهمافرکافیادتعدبهبایستیهادوش•
ارداچرخصندلیرویبرکهمعلولی
ندابتوباید،نابینادفراایتاساتهانشس
یهاسلباان،یگردکمکونبدوسانیآبه
سلباکمدخلدادرآورده،ونبیررادخو
.بپوشدرادخومحماسلباوداهدارراق

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

ورزشیاماکن

لهافاصدرسلباکمدویزآوخترهستگیرد•
ینامزطحاسازانتیمتراس150تا120

90لحداقطولبادستگردمیلهگرفتننظردر•
کفازسانتیمتر80-70ارتفاعدروسانتیمتر

رختکناطرافهایدیوارهدر

بهمعلولیتدارایافرادویژهخصوصیرختکن•
آویزدارایسانتیمتر220در180حداقلابعاد
دستگردمیلهوسانتیمتر80ارتفاعتاحوله
سانتیمتر80ارتفاعتاافقی

90ارتفاعتاکمکدرخواستبرایخطرزنگ•
سانتیمتر

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

ورزشیاماکن

نیمکتعمومیرختکنمحوطهداخلدر•
40–20عرضوسانتیمتر120طولبهچوبی

برایسانتیمتر50ارتفاعوسانتیمتر
مککبهلباستعویضهنگامکهمعلولینی

.دارندنیاز

یکفاصلهدرکمکیدستگردمیلهنصب•
صندلیازانتقالبرایتختطولازسوم

تخترویبرچرخدار

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

آسایشگاهیودرمانیبهداشتی،مراکز
بهمسافرشدنسوارفضایامتداددریاجواردربایدورودی•

درمتر6طولحداقلوسانتیمتر150عرضحداقلباخودرو،
.شودگرفتهنظر

110عرضبهترددمسیرهایدرمانیوبهداشتیهایکاربریدر•
.میشودپیشنهادسانتیمتر

بهداشتیهایسرویسوبستریهایاتاقازدرصد10حداقل•
.باشندپذیردسترسمعلولیتدارایافرادبرایباید

180گردشبرایسانتیمتر150قطربهآزادفضایبایداتاقهر•
.باشدداشتهراچرخدارصندلیدرجه

سانتیمتر90عرضبهآزادفضایحداقلبایدنفرهیکاتاقهر•
تاتختخوابپایبینسانتیمتر100وتختخوابطرفدودر

باشدداشتهدیوارها

فضای آزاد در اتاق یک نفره بستری

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

آسایشگاهیودرمانیبهداشتی،مراکز

حد.(سانتیمتر130ترجیحا)سانتیمتر100حداقلاندازهبهآزادفضاهایبایدتختخوابچندیادوبااتاقهردر•
حداقلومجاوردیوارباتختخوابکناریلبۀفاصلحدسانتیمتر90حداقلمقابل،دیوارباتختخوابپایینفاصل
گرددتأمینتختخوابدوبینسانتیمتر120

فضای آزاد در اتاق دو یا چند نفره بستری

یکخوابیاوبستریاتاقهربرایاستالزم•
.ودشبینیپیشدسترسقابلبهداشتیسرویس

پارکینگدرخودروتوقففضایازدرصد10حداقل•
قابلپارکینگضوابطبهتوجهبادرمانیمراکز

.باشددسترس

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو ساختمان های عمومی

مسیریابیوعالئم

مشترکعناصر

ویژهاستفادهبرایکهعمومیهایساختمانازهاییقسمتکلیۀ•
ینبعالئموسیلهبهبایداندگردیدهتجهیزوطراحیمعلولافراد
.گردندمشخصمعلولافرادویژهالمللی

ینبارتفاعدرودرهاقفلطرفوکناردربایدساختمانداخلیعالئم•
.شوندنصبشدهتمامکفازسانتیمتر170تا140

اباستالزمعمومی،مکانهایبهبینانیمهافرادهدایتمنظوربه•
مسیرطولدرگذاریعالمتبههارنگوهاچراغازاستفاده
.پرداخت

باتضاددرونورانعکاسفاقدوبودهواضحبایدهانوشتهوعالئم•
یاتاریکزمینهرویروشنهاینوشتهمانند،باشندخودزمینه
.بالعکس

دریزنراکوررنگیبهمبتالافرادهایمحدودیتبایدعالئمطراحیدر•
کناردرسبزوقرمزرنگهایازاستفادهعدممانندگرفت،نظر

.یکدیگر
.باشدبریلخطبهمجهزطبقاتراهنمایتابلویشودمیتوصیه•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو

فضای شهری

مسکن

ساختمان های 
عمومی

خصوصی

دولتی
، آموزشیاداری، بانک ها، مراکز درمانی، 

آموزش عالی، حمل و نقل، تاسیسات و 
شهری،نظامی،اماکن ورزشی تجهیزات 

هتل ها، تجاری، فرهنگی، مذهبی، جهانگردی 
... و پذیرایی و 

شیوه نامه اجرایی 

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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شهریفضای 

روپیاده •

اختالف ارتفاع در فضای شهری•

پل های ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو•

محل عبور عابر پیاده در سواره رو•

توقفگاه خودرو•

ایستگاه های حمل و نقل عمومی•

تجهیزات و مبلمان شهری•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو فضای شهری

روپیادهمشکالت:

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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کمعرض•

نامناسبسازیکف•

حسیعالئموجودعدم•
نابینایانبرای

روپیادهدرموانع•

ارتباطیپلوجودعدم•

پیاده رو



پیاده روشهریفضای 

.مسیر عبور افراد پیاده باید واضح، خوانا، پیوسته و بدون مانع باشد•

سانتیمتر125و حداقل عرض مفید پیاده ر•

حداقل عرض مفید پیاده رو

عرض پیاده رو

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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عرض پیاده رو

پیاده روفضای شهری 

180عرض آن باید حداقل در یک پیاده رو پرتردد دو صندلی چرخدار از کنار یکدیگر به منظور عبور •
.سانتیمتر باشد

دحداقل عرض مفید پیاده رو پر ترد

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو

.شودرسانیدهسانتیمتر90بهبایدباریکروهایپیادهعرضحداقلامکانات،ازاستفادهبا•

کناریهاباغچهعرضکاهشرو،پیادهبهروسوارهازبخشیالحاقآب،جویکردنسرپوشیده:امکانات
....وروپیاده

سانتیمتر است، بهتر است در فاصله 90در محل هایی که به دلیل محدودیت های فضایی عرض پیاده رو •
.به پیاده رو اضافه شودسانتیمتر 200سانتیمتر و طول 90متر، فضای گردشی به عرض 50هر 

سانتیمتر90ابعاد فضای گردش در پیاده رو با عرض 

عرض پیاده رو

پیاده روشهری فضای 

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

102



پیاده رو

ی،آموزشمراکزنظیرعمومیهایساختمانمقابلدرروپیادهعرضحداقلمیگرددپیشنهاد•
.یابدافزایشسانتیمتر300بهخریدوتفریحیدرمانی،

ازهمغویترینمطبوعات،هایدکهمانندهاییجاذبهمقابلدرروپیادهمسیرهایعرضحداقل•
.میشودتوصیهسانتیمتر240تبلیغاتیتابلوهایوها

پیاده روشهری فضای 

ار شعاع حرکت پنجره ها و درهای ساختمان های مجاور پیاده رو نباید در حریم مسیر پیاده قر•
.گیرد

.در اطراف موانع موجود در پیاده رو الزم است از هشدارهای شنیداری استفاده شود•

عرض پیاده رو

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

103



پیاده رو

روپیادهکفسازی

.باشدهموارولغزندهغیرثابت،سخت،مصالحازبایدروپیادهکفپوشش•

گوناگونشرایطدروبودهپایدارهاشکلتغییروجویشرایطمقابلدربایدروپیادهکفپوشش•
.باشداستفادهقابلهواییوآب

10کثرحدابایدباشدشدهپرکاملطوربهکهصورتیدرروپیادهکفپوشقطعاتبینفاصله•
.باشدمیلیمتر5حداکثرصورتاینغیردرومیلیمتر

یجلوگیرمروروعبورغالبمسیردربازدیددریچهودرپوشهرگونهنصبازاالمکانحتی•
.باشدترازهمروپیادهکفسازیبابایددرپوشهرگونهلزومصورتدر.شود

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

روپیادهکفسازی

بکه در صورت لزوم ش. حتی االمکان از نصب هرگونه شبکه در سطح پیاده رو جلوگیری شود
.باشدسانتیمتر کمتر 2از باید هم تراز با سطح پیاده رو، عمود بر جهت حرکت و فضای باز آن 

وشبکه در سطح پیاده ر

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

روپیادهکفسازی
لمسیهاینشانگر•

سطح مسیر رفت و آمد باید برای عبور و مرور افراد نابینا و کم بینا توسط نشانگرهای لمسی•
پیاده رو قابل تشخیص باشد

مانعیتاباشندروپیادهترازهموبودهترددمسیرموازیبایدروپیادهسطحلمسینشانگرهای•
.نشوندحرکتیمعلولیتباافرادحرکتمسیردر

نشانگرهای لمسی باید در محل های مشخص و •
ران منطقی قرار داده شوند تا باعث گیج شدن عاب

.نشوند
محدودیتباافرادبهمسیریابیدرکمکبرای•

بادارشیارلمسیهایکفپوشازاستفادهبینایی
یالزامنواریصورتبه(زردترجیحا)متضادرنگ
.است

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

روپیادهکفسازی
لمسیهاینشانگر•

امکاناتازرسانیاطالعوسطوحاختالفها،جهتتغییرموانع،خطرات،مورددرهشداربرای•
.استالزامی(زردترجیحا)متضادرنگباایسکهلمسیکفپوشهایازاستفادهعمومی

محلدربایدایسکههشداردهندههایکفپوش•
وریلیخطوطسکوهایجداول،روها،پیادهتقاطع
ها،برقیپلهها،راههشیب،هاپلکانانتهایوابتدا
.روندکاربهغیرهوباالبرهامتحرک،روهایپیاده

د با نشانگر لمسی سطح پیاده رو بایموزاییک های •
.سانتیمتر باشند40تا 20عرض 

موزاییک ها باید به آسانی از سطوح مجاور و احاطه•
ی قابل کننده آنها با برجستگی لمسی و تباین بصر

.تشخیص باشند

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

روپیادهکفسازی
لمسیهاینشانگر•
.ندموزاییک های نشانگر لمسی هشداردهنده باید از نشانگرهای لمسی هدایت کننده قابل تشخیص باش•

بهمرکزفاصلهومیلیمتر5-4شیاردارهایکفپوشدرشیارهاارتفاع•
.باشدمیلیمتر55-40بایدهاآنمرکز

فاصلهومیلیمتر15-25منحنیوسرتختهایکفپوشدرهاشیارعرض•
.باشدمیلیمتر20-30بایدموزاییکدوبینزهکش

چیدمان فواصل و ابعاد کفپوش های شیاردار سرتختچیدمان فواصل و ابعاد کفپوش های شیاردار سینوسیچیدمان فواصل و ابعاد کفپوش های شیاردار منحنی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

روپیادهکفسازی
لمسیهاینشانگر•

قرارهماز45-60مرکزبهمرکزفاصلهبهقطرییامربعیشبکهصورتبهناقصگنبدهایایسکههایکفپوشدر
باشدمیلیمتر25-12باالییقطرومیلیمتر35-22آنهاکفقطرو5-4بایدگنبدهااینمیگیرندارتفاع

چیدمان فواصل و ابعاد کفپوش های سکه ای

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

روپیادهشیب

باشددرصد2روپیادهعرضیشیبحداکثر•
.باشددرصد5روپیادهطولیشیبحداکثر•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

روپیادهموانع

سانتیمتر125عبوریمفیدعرضحداقلرعایتگردد،مینصبمانعیعلتهربهکهروهاییپیادهدر•
.استالزامی•
.گیرندقرارروپیادهدرحرکتمسیرازبیروندرامکانحدتابایدموانع•
حرکتیاتوقفمحلازروپیادهمسیرهایمحافظتوتفکیکبرایکه(بوالردها)عمودیفیزیکیموانع•

دوابینمفاصله.نمایندمسدودراچرخدارصندلیباافراددسترسیوعبورراهنبایدشوندمینصباتومبیل
شوندمشخصمتمایزهایرنگباوبودهسانتیمتر120حداقلبایدکنندههدایتمیله

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

روپیادهموانع

باشدسانتیمتر95تا75بینبایدعبوریموانعوهانردهارتفاع•

.باشدسانتیمتر10ازبیشنبایدزمینازمانعمیلهانتهایفاصله.•
هایایستگاهوزبالههایسطلروزنامه،هایکیوسکپست،هایصنوقها،مبدلها،چراغمانندتجهیزاتی•

قرارخطیکامتداددرامکانصورتدروشدهجایگذاریروپیادهمفیدعرضحداقلازخارجبایداتوبوس
.گیرند

.شودارائهامنعبوربرایجایگزینعبورمسیربایدشودمسدودویافتهکاهشموجودعبورمسیراگر•
باسانتیمتر90عرضحداقلباموقتپلنصبگردد،میحفاریعلتهربهروپیادهسطحکهضروریمواقعدر•

.استالزامیغیرلغزندهسطح

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

روپیادهموانع

غچراتیرهایبینایی،هایمحدودیتباافرادبههشداربرای•
رنگیدارعالمتنوارهایبابایدروپیادهمحدودهدربرق

تجهیزسانتیمتر30طولحداقلبابرقتیررنگبامتضاد
کفازسانتیمتر160تاسانتیمتر140بینارتفاعدروشده
.گیرندقرار

ورپیادهسطحرویبرلمسیهشداردهندهتجهیزاتوعالئم•
بهمیبایستتجهیزاتاین.گرددنصبموانعاطرافدرو

یابندامتدادموردنظرناحیهاطرافدرسانتیمتر60عرض

آزادارتفاعسانتیمتر210حداقلبایدمسقفروهایپیاده•
رودهپیامسیرازهاییقسمتدرکهصورتیدر.باشندداشته
ابمتضادآنرنگبایدباشد،کمترسانتیمتر210ازارتفاع
سطوحنابینااشخاصبههشدارجهتوبودهمحیط

.گرددتأمینلمسیهشداردهنده

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

113

پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

روپیادهموانع

.استمعماریوشهرسازیمقرراتسایرتابعسانتیمتر70ارتفاعتاشدهنصباشیایآمدگیپیش•

تا 70ن ارتفاع بیپیش آمدگی اشیای نصب شده بر روی دیوار پیاده رو مانند تابلوها که لبه های خارجی آن ها در •
.سانتیمتر بیشتر باشد10نباید از قرار داشته با شند،سانتیمتر از کف تمام شده 210

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

روپیادهموانع

جهتدرکهشده،تمامکفازسانتیمتر210تا70بینارتفاعدرستونیاپایهرویشدهنصباشیایآمدگیپیش•
استمجازسانتیمتر30تاباشد،پیادهفردحرکت

بایدمعابر،حریمدرباشدسانتیمتر210ازکمترنبایدکفازتابلوهامانندسقفازآویزاناشیایپایینآزادارتفاع•
واخشگستردگییاساختخواهندفراهمرامعبرسطحلغزندگیموجبآنهاصمغیامیوهکهگیاهانیکاشتاز

.شودخودداریکرد،خواهندایجادحرکتیمانعآنهابرگ

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

عبوریمسیرهایدیگروروپیادهحدفاصل

ینبهمچنینوروسوارهوروپیادهبین،اطرافمحیطبامتضادرنگبهسانتیمتر5حداقلارتفاعبهجدولایجاد•
.استالزامیروپیادهکنارجوییاسبزفضایوروپیاده

یاسطحارتفاعدرتغییرباسواراندوچرخهازپیادهعابرانمسیردوچرخه،وعابرپیادهمشترکمسیرهایدر•
.شودتفکیکدیگرهایروش

.گیرندقرارروسوارهوروپیادهبینجداکنندهعنوانبهتوانندمیخیابانحاشیهدرخطیسبزفضاهای•
.باشندتشخیصوتفکیکقابلرنگتغییربابایدهستند،مجاورسطوحباترازهمکهپیادهمعابر•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

جدولرمپ

خطامتداددروهاخیابانتقاطعدربایدجدولرمپ•
حلمازفاصلهنزدیکتریندرهمچنینپیاده،عابرکشی
قرارعمومیهایساختمانورودیومعلوالنخودروپارک
.بگیرد

خودروتوقفوحرکتمسیردرنبایدجدولرمپ•
.باشدداشتهپیشروی

همواروسختثابت،غیرلغزنده،بایدجدولرمپکف•
.باشد

یکنارهایبریدگیاستثنایبهجدولرمپعرضحداقل•
باشدسانتیمتر90بایدآن

6ازکمترودرصد8ازبیشترنبایدجدولرمپبشی•
باشددرصد

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

جدولرمپ
.باشددرصد10بایدهابریدگیشیبحداکثرهستندطرفدودربریدگیدارایکههاییجدولرمپدر•

باشدمحدودروپیادهعرضکهجاییدرباشدسانتیمتر90بایدجدول-رمپازپسروپیادهآزادعرضحداقل•
6نبیبایدجدولرمپمحلدرروپیادهشیبحالتایندر.کرداستفادهروپیادهموازیجدولرمپازتوانمی
باشدسانتیمتر90آنچرخشفضایعرضحداقلودرصد8تا

.شودواقعجدولرمپروییاوانتهاابتدا،درنبایدعنوانهیچبهسطحیهایآبآوریجمعشبکه•
.گرددآنسطحوانتهاابتدا،دربرفوبارانآبتجمعازمانعکهشودطراحیایگونهبهبایدجدولرمپ•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

رمپ جدول قطری رمپ جدول درا متداد خط کشی عابر پیاده

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده روشهری فضای 



پیاده رو

پله

استالزامیبینایانکمونابینایانبههشداربرایپاگرددروپلهآخرینواولینلبهیاکفدرحسیعالیموجود•
مشخصپلهطولدرسانتیمتر5عرضبهلمسینواربابایدپلهکفآخرینواولینپله،3تاهاییپلهرشتهدر•

.باشدوجودداشتههاپلهتمامدربایدنواراینپله،3ازبیشباهاییپلهرشتهدر.شوند
.باشدلغزندگیازجلوگیریجهتبافتدارایهایسنگجنسازبایدپلهپاگردوپلهکفسطوح•
.شوداجراوطراحیبازمحیطدرپلهفضایبامتناسبدستگردهایمیلهاستبهتر•
.نشودجمعهاآنسطحدرآبکهشوندطراحیطوریبایستیهاآنبهدسترسیوبیرونیهایپله•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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اختالف ارتفاعشهری فضای 



پیاده رو

رمپ
دارایبایدشودواقعآزادهوایدردارشیبسطحکهصورتیدر

ودشانجامایگونهبهسطحیهایآبتخلیهوبودهمناسبآبراه
.گرددآنسطحدربرفوبارانآبتجمعازمانعکه
.دباشهمواروسختثابت،غیرلغزنده،بایددارشیبسطحکف
خیوبرفباران،مقابلدربایدخارجیفضایدردارشیبسطح

گرمایشیامداومهاینگهداریطریقازیاشده،حفاظت
زایخوبرفباران،آبفاضالبآبراههایسیستموزیرسطحی

.شودزدودههاآنروی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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اختالف ارتفاعشهری فضای 



پیاده رو

روسوارهدرعابرپیادهعبورمحل
آوردنفراهمضمن،متر200هردرحداکثروهاتقاطعکلیهدرروسوارهدرپیادهعابرکشیخطایجاد•

.استالزامیپیادهایمنیتمهیدات
فراداالمللیبینعالمتباپیادهعابرکشیخطایجادآنهاخاصهایمکاندرومعلولافرادترددمحلدر•

.استالزامیمعلول
سالمندانومعلولیتدارایعابرینازایمالحظهقابلحجمبایامتر22ازبیشعرضباهاییخیاباندر•

.نمودایجادروسوارهسطحمیانهدرمیانیجزیرهیکباید

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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شهری فضای 



پیاده رو فضای شهری

روسوارهدرپیادهعابرمشکالت

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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نابینایانبرایحسیعالئموجودعدم•

ایستخطترسیمعدم•

عابرکشیخطنامناسبعرض•

روپیادهبهنامناسباتصال•



پیاده رو

روسوارهدرعابرپیادهعبورمحل
رعابکشیخطمسیردرواقعمیانیهایجزیرهرفوژ•

.باشدسطحاختالفوجدولبدونبایدپیاده
یصندلتابودهسانتیمتر150بایدرفوژعرضحداقل•

نآرویاستراحتوتوقفبرایکافیفضایچرخدار
.باشدداشتهرا

صندلیعبوربرایپیادهعابرکشیخطعرض•
.باشدسانتیمتر180حداقلبایدچرخدار

یادهپعابرکشیخطمسیرانتهایوابتداکفسازی•
کموایاننابینبرایتشخیصقابلحسیعالیمباباید

گردداجرابینایان
وسانتیمتر100حداقلفاصلهدرایستخطترسیم•

شدنمحدودازجلوگیریبرایگذرگاهموازاتبه
والنمعلوقدکوتاهعابرینبهنسبترانندگاندید

.میشودتوصیه
هگذرگا.باشدروسوارهبرعمودبایدگذرگاهمحل•

برایمنتظرافرادکهشودطراحیطوریباید
باشندتشخیصودیدنقابلجاریترافیک

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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شهری فضای 



پیاده رو

راهنماییچراغ

.باشدشنیداریهشداردهندهبهمجهزبایدپیادهعابرعبورمحلانتهایوابتدادرراهنماییچراغ•
نیزداریشنیهایسیگنالبهمجهزبایدکنند،میفعالراپیادهعابردیداریهایسیگنالکهفشاری،هایدکمه•

.باشند
.شوندنصبسانتیمتر120تا90ارتفاعدربایدراهنماییهایچراغکنترلهایدکمه•
.شوندفعالبازویادستجایهرازاستفادهصورتدرکهباشندایگونهبهبایدهادکمهاین•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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شهری فضای 



پیاده رو

خودروتوقفگاه
ایجادشهر،اصلیهایخیاباندرآنانشدنسوارنیزوسوارینقلیهوسیلهازمعلولافرادشدنپیادهمنظوربه•

ارتباطباسانتیمتر600حداقلطولبهوسانتیمتر150حداقلعمقبه.(روپیادهدرروسوارهپیشرفتگی)خلیج
استالزامیروپیادهبامناسب

هردرلی،اصهایخیابانکناردرمعلولافرادالمللیبینعالمتنصببامعلولافرادویژةپارکینگدواختصاص•
.استالزامیعمومیهایساختمانمحدودةدروفاصلهمتر500

.باشدداشتهشیبدرصد2ازبیشنبایدسمتهردرمعلول،افرادتوقفگاه•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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شهری فضای 



پیاده رو

خودروتوقفگاه
جدولیکموازیکهاستانداردتوقففضاییک
لقیتقبولقابلتوقففضاییکصورتیدرباشد
:باشدزیرهایویژگیدارایکهشودمی
وسوارخودروسویدوهرازبتوانندافراد•

شوندپیاده
هبتوقففضایکنندهمتصلرمپیکدارای•

نزدیکیدرچرخدارصندلیبرایپیادهمعبر
.باشدخودرو

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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شهری فضای 



پیاده رو

عمومیهایپارکینگ

سدسترقابلپارکینگفضاهایتعدادحداقل•
یدباعمومیپارکینگهایدرمعلولافرادبرای

.گرددتعیینجدولبراساس
دربایدمعلولافرادخودروویژهتوقفمحل•

یخروجیاورودیدرهایبهفاصلهنزدیکترین
.باشدپارکینگآسانسورو

ویژهتوقفمحلطبقاتیهایپارکینگدر•
واقعطبقهاولیندربایدمعلولافرادخودرو
.شود

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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شهری فضای 



پیاده رو

عمومیهایپارکینگ
بابایدمعلولافرادخودروویژهتوقفمحل•

گرددمشخصالمللیبینعالمتنصب
معلولافرادخودروتوقفمحلعرضحداقل•

فتوقمحلعرضحداقلواستسانتیمتر350
استسانتیمتر430معلولافرادویژهون

سمتهردرمعلول،افرادخودروتوقفمحل•
.باشدداشتهشیبدرصد2ازبیشنباید

ومسقفهایپارکینگمفیدارتفاعحداقل•
بدونباشد؛سانتیمتر240بایدآنهاورودی
وهالولهاینکه

آندمفیارتفاعازغیرهوتأسیساتیکانالهای•
.بکاهد

بایدپرداختتجهیزاتوپارکینگورودی•
رسدستقابلرانندهشدنپیادهبهنیازبدون
.باشند

مفیدعرضحداقلچرخدارصندلیعبوربرای•
عالمت بین المللی.باشدسانتیمتر80بایدگیرهاچرخمابین

ابعاد فضا و مسیر دسترسی به محل توقف ویژه افراد معلول

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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شهری فضای 



پیاده رو فضای شهری

عمومینقلوحملمشکالت

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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درمعلوالنبرایتجهیزاتینگرفتننظردر•
تاکسیواتوبوسازشدنپیادهوسوار

ایستگاهدرمعلوالنجایگاهایجادعدم•
اتوبوس

گاهایستدرلمسینشانگرهایازاستفادعدم•



پیاده رو

اتوبوس

بهایدبروپیادهازاتوبوسایستگاهبهدسترسی•
.باشدمانعبدونوپیوستهصورت

باهمترازبایداتوبوسبرایمسافرانتظارمحل•
ابلقارتفاعاختالفحداکثر.باشداتوبوسکف
.استسانتیمتر2قبول

250در150ابعادباآزادفضایحداقل•
ازشدنروپیادهوسوارمحلسانتیمتردر
باشدداشتهوجودبایداتوبوس

ایدباتوبوسایستگاهورودیودسترسیمسیر•
ئمعالوروپیادهسطحلمسینشانگرهایتوسط
باشدمشخصبصریولمسی

اه،سرپنبینیپیشاتوبوس،هایایستگاهدر•
45ارتفاعباصندلیونیمکتمناسب،حفاظ

70ارتفاعبهدستگردمیلهباوسانتیمتر
استلزامیاکفازسانتیمتر

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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ایستگاه حمل و نقل عمومیشهری فضای 



پیاده رو

اتوبوس

وتابلوهاعالئم،بینیپیشاتوبوس،هایایستگاهدر•
الزامیشنیداریوبصریلمسی،رسانیاطالعتجهیزات

.است
.ندباشپذیردسترسبایدبلیطصدوروپرداختتجهیزات•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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ایستگاه حمل و نقل عمومیشهری فضای 



پیاده رو

مترو

بهدبایسکوهاتاایستگاهازخارجازدسترسیمسیر•
مسیراینمانعیوبودهپذیردسترسپیوستهصورت

.نکندقطعرا

درورآسانسوسیلهبهبایدهاایستگاهبهدسترسی•
.باشدپذیرامکانبرقیپلهوپلهکنار

لهوسیبهنابیناوبیناکمافرادبرایمسیریابی•
گاهایستازخارجازروپیادهسطحلمسینشانگرهای

.اشدبپذیرامکانپیوستهصورتبهبایدسکوهاتا
ولمسیهشداردهندهعالئموسیلهبهبایدهمچنین
سکوهاوهاپلهلبهمانندموجودخطراتبصری
شوندمشخص

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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ایستگاه حمل و نقل عمومیشهری فضای 



پیاده رو

تاکسی

دسترسهایصندلیبایدتاکسیهایایستگاه•
یهاگذارینشانهوسقفمناسب،نورپردازیپذیر،

دهایبنشرایطمطابقراهانشانهدیگرومسیریابی
.باشندداشتهضوابطایندرمربوطه

یخوببهبایدشهرسطحدرتاکسیهایایستگاه•
هاپیادهبرایامندسترسیشده،گذارینشانه
لمسیکفپوشوجدولرمپشاملکهباشدداشته
لکنترگذرگاهیکنزدیکامکانصورتدرواست،
.شودواقعشده

هکباشندایگونهبهبایدتاکسیهایایستگاه•
.وندشسوارفاصلهنزدیکترینازبتوانندمسافران

سیتاکهایایستگاهنزدیکنبایدبوالردهاوموانع•
رمپازاستفادهمانعاستممکنچونشوندواقع

.شوندتاکسی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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ایستگاه حمل و نقل عمومیشهری فضای 



پیاده رو

نیمکت

.شودتعبیهاستراحتبرایمختلفتجهیزاتبایدهارمپوهاپلهروها،پیادهمانندمناطقیدر•
شوندتعبیهمتر200تا100هرمنظمفواصلدرپیادهمسیرطولدربایدهانیمکت•
.میشودتوصیهکمترفواصلدراستراحتمحلونیمکتنصبدارشیبپیادهمسیرهایدر•
.بکاهدآنمفیدعرضازنبایدمسیرطولدرهانیمکتقرارگیری•
.کندمختلراکلیگردشنبایدچرخدارصندلیبرایشدهمشخصمناطقوهانیمکتمحل•
دیتمحدوباافرادبرایتاباشنداطرافمحیطازمتضادرنگباوبودهمشاهدهقابلوضوحبهبایدهانیمکت•

.باشندتشخیصقابلبینایی

فاصله بین دو فضای نشستن در یک مسیر پیاده

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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تجهیزات و مبلمان شهریشهری فضای 



پیاده رو

نیمکت

رارقکافیروشناییباامن،مناطقدربایدهانیمکت•
.شوندداده

یککنارهماندربایدویلچر،یکاستقراربرای•
سانتیمتر85در120حداقلابعادبهصافسطح
باشدداشتهوجود

45تا40بینارتفاعدربایدنیمکتنشیمنگاه•
ازسانتیمتر80تا75ارتفاعدرآنپشتیوسانتیمتر
باالیسانتیمتر30تا20درهاجادستیوزمینسطح
گاهنشیمنعمق.شونددادهقرارنیمکتسطح
باشدسانتیمتر45تا40بینبایدصندلی

حالتازشدنبلندتااستالزمنیزپاشنهچای•
.شودآسانترنشسته

حداقلوسانتیمتر90تا45بینبایدمیزهاارتفاع•
برایکافیفضایتاباشدسانتیمتر60آنعمق

ابعاد نیمکت.باشدداشتهراچرخدارصندلیقرارگیری

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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تجهیزات و مبلمان شهریشهری فضای 



پیاده رو

زبالهسطل

.کندعملمانعیکهمچوننبایداماباشد،داشتهقراررویپیادهمسیرمجاورتدربایدزبالهسطل•
.باشدسانتیمتر90بایدزبالهسطلارتفاعحداکثر•
یزدنرآندربارانوبرفبوده،آسانآنازاستفادهودسترسیکهباشدایگونهبهبایدزبالهسطلطراحی•

عمومیتلفن

برایترسدسقابلعمومیتلفنیکحداقلبایداست،گردیدهتعبیهعمومیتلفناتاقکتعدادیکهمحلیدر•
ستمسیبهمجهزکم،شنواییبااشخاصبرایعمومیتلفنیکوچرخدارصندلیازکنندهاستفادهاشخاص
مشخصتمعلولیدارایافرادمخصوصتجهیزاتعالئمبابایدتلفنهااین.شوددادهاختصاصصداکنندهتقویت
.شوند

.باشنددربدونهایباجیاوپایهتکدیواری،صورتبهبایدهمگانیهایتلفنالمقدورحتی•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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تجهیزات و مبلمان شهریشهری فضای 



پیاده رو

عمومیتلفن

140در110تلفنجلویآزادفضایابعادحداقل•
سانتیمترباشد

سلمقابلوواضحخوانا،بایدتلفنهایدکمه•
مجهزشمارهدهندهنشانسیستمبهوبوده
باشند

کردنواردبرایشکافمحلارتفاعحداکثر•
وتلفنگیرشمارهصفحهکارت،یاوسکه
.باشدکفازسانتیمتر100بایدتلفنگوشی

کفزاتلفنموردنیازقسمتبلندترینارتفاع•
.باشدسانتیمتر140ازبیشنباید

سانتیمتر75ازکمترنبایدتلفنسیمطول•
.باشد

وسانتیمتر70ارتفاعدرپیشخوانبینیپیش•
استفادةجهتسانتیمتر20حداقلعمقبه

ضروریعمومیتلفنفضایدرمعلولافراد
است

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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تجهیزات و مبلمان شهریشهری فضای 



پیاده رو

آبخوری
کفازسانتیمتر70ارتفاعبهزانوآزادفضایدارایبایدآبخوری•

.باشدداشتهعمقمترسانتی50تا45بینوباشد

آبخوریجلوسانتیمتر75در120ابعادبهآزادفضایاستالزم•
هکمواقعیدرتاباشدداشتهوجودچرخدارصندلیحرکتبرای
چرخدارصندلیرویفردندارد،وجودزانوبرایآزادفضای
.نمایداستفادهآنازموازیصورتبهبتواند

بیشترشدهتمامکفازمترسانتی90ازنبایدفوارهارتفاع•
.باشد

برایسانتیمتر85ارتفاعدرفوارهدوتوانندمیهاآبخوری•
سانتیمتر95ارتفاعدروچرخدارصندلیباافراددسترسی

.باشندداشتهافراددیگربرای

تاداشتهارتفاعسانتیمتر10حداقلبایستیآبجریانشیر•
فراهمآبجریانزیردررالیوانیافنجانقرارگیریامکان
.نماید

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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تجهیزات و مبلمان شهریشهری فضای 



پیاده رو

عمومیبهداشتیسرویس
هاییمحلدروشهریفضاهایومعابردر•

میاحداثعمومیبهداشتیسرویسکه
بهداشتیسرویسیکحداقلایجادشود،

توالتبهمجهزمعلول،افرادمخصوص
استالزامیفرنگی

رعبوبرایسانتیمتر150قطربهآزادفضای•
هایسرویسدرچرخدارصندلیگردشو

ودشگرفتهنظردربایدعمومیبهداشتی
ازایبهبزرگعمومیبهداشتیسرویسدر•

یکبایدمعمولی،سرویسواحد10هر
منظورمعلولافرادمخصوصسرویسواحد
.گردد

سرویسدرشورتیفضایگرفتننظردر•
شدناشغالازعمومیبهداشتیهای

میجلوگیریمعلوالنبهداشتیسرویس
.کند

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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تجهیزات و مبلمان شهریشهری فضای 



پیاده رو

فضای شهری

مسکن

ساختمان های 
عمومی

خصوصی

دولتی
آموزشی، ، اداری، بانک ها، مراکز درمانی

آموزش عالی، حمل و نقل، تاسیسات و 
شهری،نظامی،اماکن ورزشی تجهیزات 

هتل ها، تجاری، فرهنگی، مذهبی، جهانگردی 
... و پذیرایی و 

شیوه نامه اجرایی 

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو مسکن

مسکونیهایساختمانسازیمناسبوطراحیضوابط
ایدب(دستشوییوتوالتحمام،)بهداشتیفضاییکحداقل•

باشدداشتهوجودشدهگفتهشرایطمطابق
چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو مسکن

(هااتاق)مسکونیهایساختمانسازیمناسبوطراحیضوابط

مسکونیواحدداخلیفضاهایدرترددمسیرعرضحداقل•
.باشدسانتیمتر90بایدپذیردسترس

وخوابغذاخوری،زندگی،فضاهایمسکونی،واحدورودی•
بهدآزافضایدارایپذیربایددسترسمسکونیواحددرایوان
وسایلازاستفادهوعبورچرخش،جهتسانتیمتر150قطر
.باشد

کفآزادفضایبایداتاقهادرثابتتجهیزاتازاستفادهبرای•
شودفراهمسانتیمتر75در120حداقلابعادبه

اتاقدرسانتیمتر90حداقلعرضبهآزادفضایبینیپیش•
.استضروریاموراتانجامبرایتختخواباطرافدروخواب

آزادفضایابعادوسانتیمتر90بایدکمدبازشویعرضحداقل•
باشدسانتیمتر75در120آنجلوی

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو مسکن

(هااتاق)مسکونیهایساختمانسازیمناسبوطراحیضوابط

.گیرندقرارکفازسانتیمتر120حداکثرو40حداقلارتفاعدربایدپذیردسترسکمدهایقفسه•
باآویزرختهایمیلهازاستفاده.باشدسانتیمتر140کمددرآویزرختمیلهدسترسقابلارتفاعحداکثر•

.شودمیتوصیهارتفاعتنظیمقابلیت

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو مسکن

(آشپزخانه)مسکونیهایساختمانسازیمناسبوطراحیضوابط

حداقلابعادبهکفآزادفضای•
ونهگبهبایدسانتیمتر75در120
وسایلتمامکهشودطراحیای

یخچال،اجاق،)آشپزخانهضروری
باشخصبرای(...وظرفشویی

ازیاوروبروازچرخدارلیصند
باشددسترسقابلپهلو

ضروریوسایلمجاورتدر•
طرقبهآزادفضایبایدآشپزخانه
جهتسانتیمتر150حداقل
وعبورای،درجه180چرخش
.باشدوسایلازاستفاده

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو مسکن

(آشپزخانه)مسکونیهایساختمانسازیمناسبوطراحیضوابط

40حداقلعمقبهآزادفضایبا،سانتیمتر85تا75بینارتفاعوسانتیمتر75حداقلطولباآزادکارسطح•
شودگرفتهنظردربایدآنزیردرپاقرارگیریبرایسانتیمتر70تا65ارتفاعوسانتیمتر

باشدسانتیمتر80پایینیهایقفسهوسانتیمتر120فوقانیهایقفسهطبقهترینپایینارتفاعحداکثر•

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو مسکن

(آشپزخانه)مسکونیهایساختمانسازیمناسبوطراحیضوابط

70تا65ارتفاعبهپاقرارگیریبرایآزادفضایبایدظرفشوییسینکزیر•
.شودگرفتهنظردرسانتیمتر40عمقبهوکفازسانتیمتر

قابلوکفازسانتیمتر85تا70بایدظرفشوهازیرهایقفسهارتفاع•
.باشدبرداشتن

آبهلول.باشدداشتهوجودسایندهوتیزنوکسطوحنبایدظرفشوهازیر•
.شودنیبیپیشعایقپوششبابایدظرفشوزیردرآن،تخلیهلولهوگرم

بهوباشداستفادهودسترسیقابلدستیکبابایدظرفشوییشیر•
.کندعملراحتی

بهتاندباشبرداشتنوجابجاییقابلآشپزخانههایقفسهشودمیتوصیه•
.باشندتطبیققابلمعلولفردنیازهایباآسانی

افرادبرایآساناستفادهودسترسیقابلبایدهاکابینتهایدستگیره•
.باشندمعلولیتدارای

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی
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پیاده رو مسکن

(انباری)مسکونیهایساختمانسازیمناسبوطراحیضوابط

فردایبرانباریهایقسمتکلیۀکهشودطراحیایگونهبهبایدسانتیمتر75در120ابعادبهکفآزادفضای•
.باشددسترسقابلپهلوازیاروبروازدارچرخصندلیبا

135تا25بینپهلوازوسانتیمتر120تا40بینانباریداخلوسایلبهروبروازدستیابیارتفاعحداکثر•
باشدسانتیمتر

چرایی؟

حقوق فرهنگی
جامعه هدف
حقوق قانونی

آمار 
موانع اجرایی مناسب 

سازی

چگونگی؟

نهادهای درگیر
معرفی انواع کاربری ها

ضوابط

بیان مسئله

تعاریف
تاریخچه

توانبخشی

148



پیاده رو
منابع

وضوابطبازنگریکمیته.حرکتیوجسمیمعلولیتدارایافرادبرایمعماریوشهرسازیمقرراتوضوابط•
3ویرایش-1398.معلولیتدارایافرادبرایمعماریوشهرسازیمقررات

مصوباجراییآیین نامه هایومعلوالنحقوقازحمایتجامعقانون•
معلوالنحقوقالمللیبینکنوانسیون•
،وسالمندانمعلوالندسترسیوتسهیلسازیسبمناآورموضوعوالزاممرتبطقانونیازموادایبرگزیده•

1392خرداد.کشورسازیمناسبپیگیریوهماهنگیستاددبیرخانه

• CODE ON ACCESSIBILITY IN THE BUILT ENVIRONMENT 2019. published by the 

Building and Construction Authority.

• Dubai Universal Design Code Final Feb 2017


