چك ليست پيشىٍادي بزرسي َضعيت وماي ابىيً
بايد ٌا َ وبايد (ضزَريات)
ردیف

معيارٌا َ ضُابط كىتزلي وماي ساختمان

1

اعتفادٖ اص سٔگٙاي ٔاِتؼاسف  ٚتٕذ تا ٘ش ٔٛع ِقاٌر تيؼ اص  5دسفذ
دس ّٔاي عاختّاْ غيش ِداص ِي تاؽذ

2

اعتفادٖ اص سٔگٙاي عياٖ  ٚتيشٖ تا ٘ش ٔٛع ِقاٌر تيؼ اص  10دسفذ دس
ّٔاي عاختّاْ غيش ِداص ِي تاؽذ

3

روگ َ
وُر
پزداسي

تٕٛع سٔگي ّٔاي عاختّاْ تا ازتغاب سٔگ صِيٕٗ زذالً  2سٔگ ٚ
زذاوثش 4سٔگ ِداص ِي تاؽذ

4

اص تٗ واس گيشي تيؼ اص يه سٔگ تٗ ػٕٛاْ سٔگ غاٌة  ٚصِيٕٗ
خٛدداسي گشدد.

5

اص تٗ واسگيشي سٔگ ٘اي واِال ِتضاد تا تشوية تٕذي سٔگي دس تٕا٘اي
ّ٘دٛاس خٛدداسي گشدد

6

ّ٘ٗ ػٕافش ثاتت ِٕ ٚاتغ ٔٛسپشداصي دس ّٔاي عاختّاْ ِي تايغت اص
ٌساظ تشاص استفاػي  ٚسٔگ ٔٛس ّ٘إ٘گي الصَ سا تا ٔٛس پشداصي تٕا٘اي
ّ٘دٛاس خٛد داسا تاؽٕذ

7

اٌضاِا ًا تّاِي تٕا٘اي داساي واستشي ػِّٛي ِختٍظ تداسي  -خذِاتي يا
ٚالغ دس ِؼاتش ؽٙشي ِي تايغت ِدٙض تٗ عيغتُ ٔٛسپشداصي دس ؽة
تاؽذ
ّٔاعاصي تٛيژٖ دس طثمٗ ّ٘ىف ِ ٚسً اتقاي عاختّاْ تٗ صِيٓ تايذ تا
ِقاٌر ِشغٛب اخشا ؽٛد

9

دس طشازي ّٔا ِي تايغت زذالً  2گِ ٗٔٛقاٌر( تذ ْٚازتغاب ؽيؾٗ
تاصؽ٘ٛا ) ٚزذاوثش اص ٛٔ 3ع ِقاٌر تٙشٖ تشداسي گشدد

10

دس وٍيٗ عطٛذ ؽيؾٗ اي ِداٚس فضا٘اي تاص ِ ٚؼثش ػِّٛي ،تايذ اص
ؽيؾٗ ايّٓ  ٚغيش سيضٔذٖ اعتفادٖ گشدد
طشازي ّٔا٘اي داساي عطٛذ ؽيؾٗ اي پيٛعتٗ ِداص ّٔي تاؽذ

8

11

بافت َ
مصالح

12

دس وٍيٗ اتٕيٗ اعتفادٖ اص ّٔا٘اي ؽيؾٗ اي زذاوثش تٗ ِيضاْ  15دسفذ
عطر ّٔا ِداص ِي تاؽذ

13

دس وٍيٗ اتٕيٗ ِختٍظ تداسي ،اداسي  ٚيا خذِاتي ،اعتفادٖ اص ّٔا٘اي ؽيؾٗ
اي زذاوثش تٗ ِيضاْ  30دسفذ عطر ّٔا ِداص ِي تاؽذ

14

تٗ واسگيشي ِقاٌر ٔٛيٓ تٕٙا تا اسائٗ ِغتٕذات خضئيات اخشايي  ٚدس
فٛست تاييذ ؽٛساي تشسعي ّٔاي ِٕطمٗ ِداص ِي تاؽذ

15

اص ِقاٌر ِتضاد تا ِؼّاسي ِٕطمٗ ِإٔذ پٛؽؼ واِپٛصيتي  ٚفٍضي دس
ّٔاي عاختّاْ اعتفادٖ ٔگشدد
ٌثٗ خاسخي پيؼ آِذگي تٕا  ٚاٌسالات آْ ( ِإٔذ تاتٍ ، ٛعايثاْ ،سٚؽٕايي،
زفاظ ،وف پٕدشٖ ،ػالئُ  ٚغيشٖ ) تا ٌثٗ خذاٚي عٛاسٖ سٔ ٚثايذ وّتش اص
يه ِتش فافٍٗ افمي داؽتٗ تاؽذ

تاييد/عدم
تاييد

مالحظات
آتي ،عثض ،لشِض ،فٛستي ،تٕفؼ،
ٔاسٔدي ٚ ،صسد

سٔگ ؽيؾٗ دس فٛست غيش ؽفاف
تٛدْ ( اعتفادٖ اص ؽيؾٗ ٘اي سٔگي يا
سفٍىظ)ِٛسدِساعثٗ لشاس ِي گيشد

ِىاْ ٔقة ػٕافش ٔٛسپشداصي ِي
تايغت دس ٔمؾٗ ٘اي ّٔا تٗ طٛس دليك
ِؾخـ گشدد

ِقاٌر ِشغٛب ػثاستٕذ اص ِقاٌسي
وٗ صيثا ،تادٚاَ ،لاتً ؽغتؾ ٛتٛدْ،
چشن تابِ ،ماِٚت دس تشاتش يخ صدگي،
فشعايؼ  ٚوثيف ؽذْ تاؽٕذ

ِيضاْ عطر ؽيؾٗ تاصؽ٘ٛا دس ايٓ سلُ
ِساعثٗ ّٔي گشدد
ِيضاْ عطر ؽيؾٗ تاصؽ٘ٛا دس ايٓ سلُ
ِساعثٗ ّٔي گشدد

زذ صيشيٓ عايثاْ تا ػشك يه ِتش پيؼ
آِذگيِ ،ي تايغت اص تاالتشيٓ ٔمطٗ
وف ِؼثش زذالً ِ 3/5تش استفاع داؽتٗ
ٚزذ پيؼ آِذگي آْ اصٌثٗ عٛاسٖ سٚ
زذالً يه ِتش فافٍٗ افمي داؽتٗ تاؽذ

16

دس طشازي ّٔاي اتٕيٗ ػِّٛي ،ؽاًِ اداسي ،تداسي ،خذِاتي ،دسِأي،
فشٕ٘گي ٚآِٛصؽي ِ . . . ٚي تايغت ِسً تاتٍ ٚ ٛعش دس ٚسٚدي اص لثً
پيؼ تيٕي ؽذٖ  ٚدس طشازي ّٔا ِؾخـ گشدد.

17

ٔقة اٌسالات تأعيغات ِىأيىي  ٚاٌىتشيىي  ٚغيشٖ دس ّٔا  ٚتاَ ِ ،ي
تايغت دس تخؼ ٘اي غيشلاتً سؤيت اص ِؼثش ػِّٛي تؼثيٗ گشدد ٚ
دسفٛست ػذَ اِىاْ ،اسائٗ طشذ پٛؽؼ آْ ٘ا ّ٘إ٘گ تا ّٔاي
عاختّاْ ضشٚسي ِي تاؽذ
وٍيٗ اٌسالات ّٔا ( اػُ اص ػٕافش تأعيغاتي ٔ ،شدٖ ٘ا ،عايثاْ ٘ا ٔ ٚظايش
آْ ) تايذ تٛعظ ِٕٙذعيٓ ِؼّاس دس طشازي ّٔا ِؾخـ ؽذٖ  ٚتا روش
(اتؼاد ،سٔگ ٚ ،خٕظ) دس ٔمؾٗ ٘اي خذاگأٗ اسائٗ گشدد
تاتٍ٘ٛا  ٚعايثاْ ٘اي ٘ش تٕا ِي تايغت تا تاتٍ٘ٛا  ٚعايثاْ ٘اي تٕا٘اي
ّ٘دٛاس تٗ ٌساظ تشاص استفاػي ،اتؼاد ،سٔگ  ٚخٕظّ٘ ،إ٘گ تاؽٕذ

18

19

عىاصز
الحاقي

20

٘ش گ ٗٔٛتاتٍ ٛاػُ اص تثٍيغاتي يا ِؼشفي واستشيِ ،ي تايغت زذالً 2/5
ِتش استفاع اص وف ِؼثش داؽتٗ  ٚتداٚص ٌثٗ تااليي تاتٍٔ ٛيض تا تيؼ اص يه
خٙاسَ استفاع طثمٗ تاالتش ِداص ّٔي تاؽذ

21

طٛي تاتٍ٘ٛاي تثٍيغاتي ِي تايغت زذاوثش  70دسفذ طٛي دٕ٘ٗ ٚازذ
تداسي تاؽذ  ٚاص طشفيٓ ٌثٗ زذالً  10دسفذ طٛي دٕ٘ٗ فافٍٗ داؽتٗ
تاؽذ
دس طشازي ّٔا ِسً پالن ٘اي ؽٕاعايي ِؾخـ ؽذٖ ِ ٚي تايغت دس
تشاص استفاػي ِ 1/ 80تش خأّايي گشدد
تٙشٖ تشداسي اص ػٕافش طثيؼي  ٚگً  ٚگياٖ دس طشازي ّٔا ِؾشٚط تٗ
اتقاي ِٕاعة  ٚتادٚاَ خؼثٗ گً يا گٍذاْ ٘اي تتٕي تٗ عاصٖ عاختّاْ ِي
تاؽذ
تؼثيٗ خاْ پٕاٖ يا زفاظ دس تاَ(٘اي) عاختّاْ  ٚدس وٍيٗ فضا٘اي ٔيّٗ
تاصي ( ؽاًِ تشاط ،تاٌىٓ  ). . ٚتا استفاػي تيؼ اص يه ِتش اص تشاص وف
ضشٚسي عت
تمغيُ تٕذي دس ّٔاي عاختّاْ  ٚخضئيات آْ تٛيژٖ طثمات ّ٘ىف تا ع،َٛ
ِي تايغت تٗ گ ٗٔٛاي طشازي گشدد وٗ تٗ ٌساظ أذاصٖ ِ ٚمياط تٗ اتؼاد
أغأي ٔضديه تاؽذ

22
23

24

25
تىاسبات
َساسگاري
بصزي
26

دس طشازي ّٔاي عاختّاْ  ،تمغيّات ِي تايغت ّ٘إ٘گي ِٕاعثي تا
تمغيّات ّٔاي تٕا٘اي ّ٘دٛاس ايداد ؽٛد

27

پيؼ آِذگي تٕا تٗ فٛست تشاط يا تاٌىٓ دس استفاع تيؼ اص ِ 3/5تش ،تٕٙا
تا ِ 1تش پيؾشٚي ِداص اعت
طشازي خضئيات آتچىاْ ٌثٗ لشٔيض تاَ  ٚوف پٕدشٖ ٘اِ ،ي تايغت تٗ
ٔسٛي أداَ گيشٔذ وٗ تٗ ٌساظ أذاصٖ ،زدُ  ٚسٔگ لاتً تؾخيـ  ٚتّايض
تاؽٕذ

28

پيش
آمدگي ٌا،
تُرفتگي
ٌا َ
جشئيات
حجمي

29

دسگا٘يٌ ،ثٗ وف پٕدشٖ ٘أ ،يُ عت٘ ْٛاي چغثيذٖ تٗ ديٛاس ،لشٔيض ٚ
ديگش ػٕافش عاختّأي وٗ تا استفاع ِ 3/5تشاص وف ِؼثش ِداٚس تاؽٕذ،
ٔثايذ تيؼ اص  10عأتی ِتش  ،پيؼ آِذگي داؽتٗ تاؽذ

30

طشازي وٕح تٕا دس پالن ٘اي ٚالغ دس عش تماطغ ٘ا ٔ ٚثؼ ِؼاتش
ضشٚسي اعت
سػايت پٛؽؼ دسص أمطاع عاختّاْ تا اعتفادٖ اص ِقاٌر تٗ واس سفتٗ دس
ّٔا ضشٚسي ِي تاؽذ
ايداد ّ٘إ٘گي ِياْ فشَ عمف عاختّاْ تٗ ٌساظ خظ آعّاْ تٕا تا تٕا٘اي
ّ٘دٛاس ضشٚسي ِي تاؽذ

31
32

ِإٔذ وأاي ٘ا ٘ ٌٌٗٛ ،ا  ،وٌٛش،
اعپيٍيتٔ ،اٚداْ  ٚعايش وأاي ٘اي
تخٍيٗ آب تاساْ ،آٔتٓ تٍٛيضي، ْٛ
فٕذٚق پغتي تشخغتٗ ٔ ٚظايش آْ

زذالً  3پالن اص ٘ش طشف
تاتٍّٔ ٛي تايغت ٘يچ تاصؽٛيي سا
ِغذٚد ّٔٛدٖ  ٚيا آْ ّ٘پٛؽأي داؽتٗ
تاؽذ

اص تٗ واستشدْ چٕذ پالن ؽٕاعايي تشاي
يه ٍِه خٛدداسي ؽٛد

تٕا٘ايي وٗ د ٚضٍغ ّ٘دٛاسؽاْ تٗ
ِؼثش ػِّٛي ِتقً يا ِؾشف تاؽذ

33

اتصال بىا
بً سميه َ
آسمان

34
35

زتي االِىاْ خشپؾتٗ عاختّاْ ِي تايغت اص ديذ ػاتش پيادٖ ِخفي گشدد ٚ
دس غيش ايٕقٛست ِي تايغت تٗ گ ٗٔٛاي طشازي گشدد وٗ خضئي اص ّٔاي
عاختّاْ تٗ ٔظش آيذ
ّٔاي اتٕيٗ ِي تايغت اص تّاَ خٙات ِؾشف تٗ گزس ػِّٛي  ٚيا لاتً
سٚيت اص آْ ،طشازي گشدد.
طشازي تاَ عاختّاْ ِي تايغت ِٕطثك تا ؽشايظ الٍيّي ِٕطمٗ أداَ گيشد

36

طشازي پايٗ عاختّاْ ِي تايغت ّ٘إ٘گ تا ؽية صِيٓ  ٚعاختّاْ ٘اي
ِداٚس فٛست گشفتٗ  ٚاص ِقاٌر ِٕاعة ،لاتً ؽغتؾِ ٚ ٛما َٚدس ِماتً
يخ صدگي  ٚسطٛتت اعتفادٖ گشدد
طشازي ِٕاعة ٚسٚدي تٕا دس ّ٘إ٘گي تا ٔٛع واستشي ِ ٚمياط
ػٍّىشدي عاختّاْ ،ضشٚسي ِي تاؽذ

38

طشازي  ٚتاويذ تش فضاي ٚسٚدي عاختّاْ ِي تايغت ِتٕاعة تا عايش
اخضاء ّٔا فٛست گيشد
عطر ٚسٚدي ِي تايغت اص عطر وٍي ّٔا ػمثتش طشازي گشدد تٗ ٔسٛي
وٗ فضاي پيؼ ٚسٚدي ايداد ؽٛد

40

ِدضا ّٔٛدْ فضاي ٚسٚدي عٛاسٖ  ٚپيادٖ ضشٚسي ِي تاؽذ

42

ِي تايغت اص تٛعؼٗ دعتشعي عٛاسٖ  ٚپيادٖ تٗ خاسج اص زشيُ ٍِه
(تاالتش ِؼٍٛي ،پٍٗ ،ساِپ  ) ... ٚخٛدداسي گشدد

37

39

43

باسشٌُا َ
َرَدي بىا

ؽشايظ الٍيّي ػثاستٕذ اص ِيضاْ ٔضٚالت
خٛئ ،س ٚ ٖٛصِاْ تاتؼ آفتاب دس
طٛي ،دِاي ٘ٛا ،سطٛتت..ٚ ،

ِؼياس٘اي ٚسٚدي تٕا ِ:ؾخـ  ٚتاسص
تٛدْ ،ػمة ٔؾيٕي اص عطر ّٔا ،تفاٚت
دس سٔگ ِ ٚقاٌر ،تغييش تاسگزاسي

اعتفادٖ اص سيتُ  ٚاٌگٛي ِؾخـ دس طشازي اتؼاد  ٚفشَ تاصؽ٘ٛا (دس ٚ
پٕدشٖ ٘ا)ٌ ،ثٗ تاٌىٕي ٘ا  ٚدعت أذاص٘ا ،ضشٚسي اعت

44

پٍٗ ٘اي ٚسٚدي  ٚؽيثشا٘ٗ ٘ا (،سِپٙا) ٔثايذ تيؼ اص  10عأتی ِتش ،پيؼ
آِذگي داؽتٗ تاؽذ

45

ٚخٛد ٔٛسگيش ٘ا  ٚعمف ٘اي ؽيؾٗ اي دس فٛستي وٗ تا فشَ وٍي تٕا
ّ٘خٛأي داؽتٗ تاؽذِ ،داص اعت

46

الصَ اعت تٗ ِٕظٛس افضايؼ ايّٕي  ٚإِيت دس ِؼثش ّ٘دٛاس ،دس ٚسٚدي
تٕا سٚؽٕايي وافي تؼثيٗ گشدد

47

اعتفادٖ اص فشِٙاي ٔاِتؼاسف دس طشازي تاصؽ٘ٛا دس فٛستي وٗ ِٛخة
ٔاِأٛط ؽذْ ّٔاي عاختّاْ گشدد ،غيش ِداص ِي تاؽذ.

فشِٙايي ّ٘چ ْٛدايشِٖ ،ثٍث  ٚچٕذ
ضٍؼي . . .ٚ

48

دس طشازي ّٔا ِي تايغت تٗ ٚيژگي ٘اي اسصؽّٕذ ِؼّاسي تٕا٘اي
ِسذٚدٖ تٛخٗ ّٔٛدٖ ّ٘ ٚإ٘گي الصَ سا دس طشازي ّٔاي خذيذ ايداد وشد
وٍيٗ اسواْ  ٚاخضاي ّٔاي عاختّاْ  ٚتٕاعثات  ٚخظ ٘اي تشاص ِي تايغت
تٗ ٔسٛي طشازي گشدد وٗ ّٔاي پيؾٕٙادي تا تٕا٘اي تالفقً خٛد
ّ٘إ٘گ ّ٘ ٚغاص تٛدٖ  ٚتؼاسك لاتً ِالزظٗ اي ٔذاؽتٗ تاؽذ

تاصؽ٘ٛا ،ػٕافش اٌسالي ،خظ آعّاْ،
عمفٚ ،سٚديِ ،قاٌر ،سٔگ ،پٍٗ ٘ا،
پاگشد٘ا

49

اتصال،
ٌماٌىگي
َ تىاسب با
ابىيً
مجاَر

مجمُع مُارد تاييد شدي

* طشذ پيؾٕٙادي تٗ ِٕظٛس تاييذ دس تخؼ ضٛاتظ ضشٚسي ِي تايغت زذالً دس  90دسفذ ِٛاسد تاييذ ؽذٖ تاؽذ.

چك ليست پيشىٍادي بزرسي َضعيت وماي ابىيً
تُصيً ٌا
ردیف

معيارٌا َ ضُابط كىتزلي وماي ساختمان

حداكثز
امتياس

1

دس طشازي ّٔاي عاختّاْ اص ٔٛس ،سٔگ  ٚعايٗ سٚؽٓ تٗ
ٔسٛي اعتفادٖ گشدد وٗ خزاتيت تقشي سا تاِيٓ ّٔايذ.
دس فٛست ِداٚست تٕا تا يه عاختّاْ تااسصػ تاسيخي ثثت
ؽذٖ  ،اص سٔگٙاي اعتفادٖ گشدد وٗ دس ػيٓ ّ٘إ٘گي ِٛخة
خذؽٗ يا تضؼيف ٘ٛيت تٕاي تاسيخي ٔگشدد
اص سٔگ ٘اي سٚؽٓ  ٚگشَ  ٚيا سٔگٙاي خاؿ ِشتٛط تٗ
ِؼّاسي تِٛي ِٕطمٗ تٗ ػٕٛاْ سٔگ صِيٕٗ اعتفادٖ گشدد
تاويذ تش ػٕافش ِختٍف ِؼّاسي ِإٔذ تاصؽ٘ٛا ،تاٌىٕٙا  ٚيا
ديگش ػٕافش اص طشيك ٔٛسپشداصي تٛفيٗ ِي گشدد.
ٔٛسپشداصي ٚيتشيٕٙاٚ ،سٚديٙا  ّٗ٘ ٚتاتٍ٘ٛاي تثٍيغاتي دس
ّٔاي ٚازذ٘اي تداسي تٛفيٗ ِي گشدد.
تٛفيٗ ِي گشدد ٔٛس تاتٍ٘ٛاي تثٍيغاتي اص داخً تاتٍ ٛتاِيٓ
گشدد
اعتفادٖ اص ِقاٌر ّ٘إ٘گ تا ِؼّاسي تِٛي ِٕطمٗ (ِسٍٗ)
تٛفيٗ ِي گشدد
سٔگ ِقاٌر دس ِسً پايٗ عاختّاْ تٗ صِيٓ تٙتش اعت تا
سٔگ غاٌة  ٚيا صِيٕٗ عاختّاِْ ،تفاٚت تاؽذ
تٗ ِٕظٛس وا٘ؼ ِقشف أشژي ،دس طشازي پٕدشٖ ٘ا ٚ
تاصؽ٘ٛا تٗ اتؼاد ،تؼذاد ،عطر  ٚخٕظ ؽيؾٗ  ٚپشٚفيً ٚ
اعتأذاسد٘اي ِشتٛطٗ تٛخٗ ؽٛد
اعتفادٖ اص چٛب طثيؼي يا ِقٕٛػي تا دٚاَ تٗ فٛست ِسذٚد
دس ػٕافش اٌسالي ّٔا تاصؽ٘ٛاٚ ،سٚدي . . ،تٛفيٗ ِي گشدد.

20

2

3
4

روگ َ وُر
پزداسي

5
6
7
8

بافت َ
مصالح

9

10

11

عىاصز
الحاقي

12
تىاسبات
َساسگاري
بصزي

20

20

طيف عفيذ ،طيف وشَ  ٚل ٖٛٙاي
سٚعٓ ،طيف خاوغتشي گشَ

20
20
20
20
10
10

سػايت افٛي ياد ؽذٖ دس ِثسث
ِ 19مشسات ٍِي عاختّاْ

10

تٗ ِٕظٛس تأِيٓ ِطٍٛتيت تقشي دس ؽٙش ،اعتفادٖ اص ػٕافش
طثيؼي  ٚگً  ٚگياٖ دس طشازي ّٔا  ٚتاَ تٛفيٗ ِي ؽٛد

30

دس طشازي ّٔا  ٚاسواْ آْ ،اص تٕاعثات طاليي اعتفادٖ گشدد

20

تا ٌساظ اعتأذاس٘اي ايّٕي ٚ
ػايمىاسي

چٕأچٗ طٛي تش عاختّاْ اص يه ٔ ٚيُ تشاتش تش تٕا٘اي ّ٘دٛاس
تيؾتش ؽٛد ،تٛفيٗ ِي گشدد پّٔ ٕٗٙا تٗ لطؼات وٛچىتش تمغيُ
تٕذي ؽٛد
تٛفيٗ ِي گشدد ّٔاي اتٕيٗ ػِّٛي ،دٌٚتي ،اداسي ،خذِاتي،
دسِأي ،فشٕ٘گي، ،آِٛصؽي ّ٘ ٚإٔذ آْ تٗ گ ٗٔٛاي طشازي
گشدد وٗ ِؼشف ٚيژگيٙاي ػٍّىشدي تٕا ِ ٚيضاْ اّ٘يت ِٛسد
أتظاس اص تٕا تاؽذ

20

14

پيش آمدگي
ٌا،تُرفتگي
ٌا َ جشئيات
حجمي

ػمة ٔؾيٕي عاختّاْ اص تش ِؼثش افٍي تٗ ِٕظٛس ايداد فضاي
عثض خشد ِمياطِ ،ثٍّاْ ؽٙشي ،آب ّٔا ٔ ٚيّىت تٛفيٗ اويذ
ِي ؽٛد

20

15

اتصال بىا بً
سميه َ
آسمان

طشازي عمف ٘اي ؽيثذاس ،تٙتش اعت تٗ ٔسٛي أداَ گيشد وٗ
اص سيضػ تشف  ٚتاساْ  ٚتگشگ تش ّٔاي عاختّاْ ِ ٚؼثش
ػِّٛي خٍٛگيشي تؼًّ آيذ

10

13

امتياس
اخذ شدي

مالحظات

تٛيژٖ دس تٕا٘اي ػِّٛي ٚ
دٌٚتي ،فشٕ٘گي ٚآِٛصؽي،
دسِأي ِ ٚختٍظ تداسي خذِاتي
 ٚاداسي ّ٘ ٚچٕيٓ ِدتّغ ٘اي
ِغىٔٛي تٍٕذِشتثٗ (تيؼ اص 12
طثمٗ)

16

17

باسشٌُا َ
َرَدي بىا

18
19
20

21

اتصال،
ٌماٌىگي َ
تىاسب با
ابىيً
مجاَر

تاويذ تش فضاي ٚسٚدي عاختّاْ ٘ا تا اعتفادٖ اص تّٙيذاتي
ِتٕاعة تا عاختاس افٍي دس طشازي پالِْ ،إٔذ ػمة سفتگي ،
تؼثيٗ عايثاْ(دس زذ زشيُ ٍِه)  ٚعايش ِٛاسد ِؾاتٗ تٗ ٔسٛي
وٗ خافيت دػٛت وٕٕذگي  ٚخزاتيت سا دس
پيؼ فضاي ٚسٚدي اٌما ّٔايذ
تٗ ِٕظٛس ايداد پيؼ فضاي ٚسٚدي عاختّاْ ،تٛفيٗ ِي
گشدد عطر ٚسٚدي تسذالً ِ 1تش اص عطر ّٔا ػمة ٔؾيٕي
ّٔايذ
تٙتش اعت خضئيات ٔؼً دسگاٖ پٕدشٖ ٘ا تٗ ٌساظ سٔگ ٚ
ِقاٌر تا عايش تخؾٙاي ّٔا ِتفاٚت تاؽذ
ايداد عايثاْ دس طشازي تاصؽ٘ٛا تٗ ِٕظٛس زفاظت دس تشاتش
سيضػ ٘ا  ٚتاتؼ ِغتميُ آفتاب تٛفيٗ ِي گشدد
آسايؼ  ٚتضئيٓ ديٛاسٖ ٘ا  ٚخذاسٖ ٘اي فاف  ٚيىذعت دس
ّ٘إ٘گي  ٚاستثاط ِٕاعة تا ّٔاي تٕا٘اي ِداٚس تٛفيٗ ِي
گشدد
تٛفيٗ ِي گشدد اص ٚيژگي ٘اي خاؿ  ٚاسصؽّٕذ ِؼّاسي
ِٕطمٗ دس طشازي ّٔا اعتفادٖ گشدد

20

10
10
10

20

مجمُع امتياسات

380

درصد

100

*زذالً اِتياص الصَ خٙت تاييذ دس تخؼ ضٛاتظ تٛفيٗ اي تشاتش تا  60دسفذ ِدّٛع اِتياص ِي تاؽذ

عمف ٘اي ؽيشٚأي ،آسدٚاص،
اعتفادٖ اص آخشلشِض دس ّٔا ٚ
چٛب دس ػٕافش اٌسالي ّٔا،
تؼثيٗ عايثاْ تشاي تاصؽ٘ٛا،
ٚسٚدي ،تشاط ِ،ؼّاسي ّ٘غاص
تا ػٕافش طثيؼي

