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 بیان مساله ـ1ـ1

امروزه تخصصی شدن علم در زمینه های مختلف مهندسی و توسعه زاویه تنافر بین معماری و سازه 

باعث ایجاد دوگاتگی در خلق یک اثر معماری شده است. این تخصصی شدن مورد اشکال نیست بلکه 

مساله این است که معمار بخش هنری کار را به خود اختصاص می دهد و به عملکرد می پردازد و بخش 

سازه ان بر عهده مهندس سازه است. در حقیقت محدوده وظایف معمار و متخصص سازه در طراحی به 

اسیب  درستی تعیین نمی شود لذا تعادل بین میزان نقش انها در طراحی بر هم می خورد و کل معماری

بیند. این تخصصی شدن موجب شده است که متخصصین هر یک از این رشته ها به میزان الزم در می

رشته دیگری تبحر نداشته باشد و فاقد دانش جامعی باشند که برای ایجاد بنای مناسب جهت زندگی 

 (1386انسان الزم است.)هاشم نژاد،سلیمانی،

و برقی و دقت در طراحی عناصر سازه ای  ت مکانیکیضوابط  تاسیسابه  در طراحی معماری توجه 

.مهندسین معمار به عنوان اولین طراح باید به مسائل بین رشته ای در نقشه های معماری الزم است 

در غیر اینصورت مشکالت بسیاری در ادامه آگاه باشد و با دیدی همه جانبه نگر طراحی را آغاز نماید. 

 ه تاخیر و مشکالت مالی کارفرما می گردد.مراحل ایجاد می شود که منجر ب

در صورت وجود شرح خدمات مناسب با جزئیات کافی برای طراحان معماری، و تاکید بر جزئیات 

توان به سرعت و دقت باالیی در امر طراحی دست یافت. به این صورت هزینه و تاخیر زمانی اجرایی،می

در صورت تدوین مجموعه رود. مهندسین نیز باال می رسد و دانش عمومیدر تهیه نقشه ها به حداقل می

عدم وجود داد  کافی های  آموزشای راهنما می توان به مهندسی در بدو ورود به سازمان نظام مهندسی 

منابع مدون و مکتوب ازمجموعه قوانین و مقررات ملی ساختمان منجر به ایجاد مشکالت زیادی در طرح 

هماهنگی و نداشتن اطالعات قانونی در زمینه ضوابط و شرح خدمات های معماری شده است. عدم 

لذا در این پژوهش به استخراج این ضوابط و  میان رشته ای زیادی ایجاد گردد. موجب شده تا مشکالت

  .شدخواهدن پرداختهآدسته بندی موضوعی 

قاط ضعف پرداخته می در این پژوهش عالوه بر قوانین به بررسی واقعیات موجود در تهیه نقشه و ن

شود. اشتباهات رایج در نقشه های معماری دسته بندی می شود و تالش می گردد تا با استفاده از 

خبرگان رشته های سازه ،برق،معماری و مکانیک به مفاهیمی مشترک در تهیه نقشه های معماری دست 

 .یافت 
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  و ضرورت انجام پژوهش تیاهم ـ2ـ1

موجب بروز  گرانید یاز رشته ها یرشته و نداشتن اطالعات کاف 4طراحان  انیم یهماهنگ عدم

و مناسب در شرح  قیدق یکه بتوان به مجموعه ا یشده است. در صورت یدر امر طراح یاریمشکالت بس

و اطالعات الزم را به معماران منتقل کرد مسلما از بروز مشکالت  افتیطراح معمار دست  فیوظا

 .رود یم کار باالتر مشود و سرعت انجا یم یریلوگج

 

 اهداف پژوهش ـ3ـ1

 یمعمار یدر نقشه ها ینیب شیپ یبرا یرشته ا نیمجموعه ضوابط ب ارائه

 یمعمار ینقشه ها یدر طراح یو مباحث رشته ا یموضوع یبند دسته

 یدر طراح یرشته ا انیم نیبر لزوم توجه به قوان دیو تاک یدانش مهندس ارتقا

 :پژوهش یامدهایدستاورد و پ ـ4ـ1

  یباالتر در طراح تیفیک جادیا

 نقشه ها هیو کاهش زمان ته یسرعت عمل طراح شیافزا

 بردن دانش طراحان باال

 کارفرما تیرضا جادیطراحان و ا انیم شتریب یهماهنگ

 یسازمان نظام مهندس نیتوسط مهندس نیسطح عمل به قوان ارتقا

 

 :سؤاالت پژوهش ای اتیفرض ـ5ـ1

 یدر روند طراح یمهندس  یاصل یساختمان در رشته ها یاز مباحث مقررات مل یچه موارد 

 دارد ؟ تیاهم یمعمار

به شرح خدمات مناسب رشته  یرشته ا نیب نیمجموعه قوان یتوان با دسته بند یچگونه م -1

 افت؟یرشته ها دست  ریدر تعامل با سا  یمعمار
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 : پژوهش یسازمان یمبان ـ6ـ1

 یعلم یدانش ها مهارت هاورشته ها یتعامل تبادل وارتباط افق یبه معنا یرشته ا انیم مطالعات

باشد مسائل و  یدرک و فهم موضوعات ازجنبه ها و ابعادمختلف م لیبه منظور تسه گریکدیمختلف با

 ندهیفزا یاست و به گونه ا یدگیچیروز به روز درحال پ یوبه تبع آن درمعمار یمشکالت مربوط به زندگ

و رشته  یمعمار انیم نکهیدارد .باتوجه به ا یبستگ یمختلف و متنوع علم یازرشته ها یبه شناخت ناش

عبورکرده و مطالعات  یاست که ازحدود رشته معمار نیا ازمندیبرقرار است لذا ن یارتباط شفاف گرید یها

 یا رشته انیم یتوان به کاهش اختالف و عدم هماهنگ یصورت م نیرا به کاربست.به ا یرشته ا انیم

 .دیرس

موجب  جهیشده و درنت یدرمعمار یآموزشنظام  ییایتواند موجب پو یم یرشته ا انیم مطالعات

 است یضرور یدرمعمار یرشته ا انیکردمیازرو یریرشدواصالح ان شود و لذا بهره گ

 

 تحقیق  روش ـ7ـ1

مرسوم  یها وهیانجام مطالعه ازش یباشد و برا یم یفیتوص یلیبراساس روش تحل قیتحق روش

خواهد شد.اطالعات در مورد موضوع با روش  یریبهره گ یدانیو م یاطالعات اعم ازاسناد یجمع اور

و  ینیو مشاهده ع یدانی،میکتابخانه ا نترنت،روشیمعتبر در ا یها تیو استفاده از سا یکتابخانه ا

 .ردیگ یانجام م ینترنتیاسناد ا یبررس نیهمچن

باشد  یبه شناخت نقاط ضعف و مشکالت در وهله اول م ازیمربوط ، ن یآنجا که درپژوهش ها از

موجود پرداخته  یگروه کنترل نقشه به شناخت ضعف ها ژهیبه و نیابتدا با مصاحبه و پرسش از متخصص

و  ـهیتجز یبرا یفیک یمحتـوا ـلیداده هـاست و از تحل یجمـع آور یمصاحبـه بـرا نیشود.ا یم

 ـشیپرسـش کـه از پ یتعـداد ـهیسـاختمند بـر پا مهیشود.مصاحبـه ن یمصاحبه ها اسـتفاده م لیتحل

 یدربـاره آنهـا سـوال کنـد، انجـام م ـدیکـه مصاحبه کننـده با یدسـت کم موضوعاتـ ـایطـرح شـده 

منـد مطـرح  نظام یبه شـکل وندگاناز مصاحبه شـ ـکیهر یبـرا یپرسـش ها به نوعـ ـنیشـود. تمـام ا

دارنـد، برونـد  ـاریکـه دراخت ییتواننـد فراتـر از پرسـش ها یشـود،امـا مصاحبه گـران م یم

 (  1386،یدامامی)سـ

مصاحبه هـا و از هـر دو  ـلیوتحل هیتجز یبـرا یفـیک یمحتـوا ـلیپژوهـش از روش تحل ـنیدر ا

مقوله هـا اسـتفاده شـده اسـت. ابتـدا بـا مراجعـه به متـن  تنسـاخ یبـرا یاسـیو ق ییروش اسـتقرا

 ـهیبق ـلیتحل یبـرا یاسـیاسـتخراج شـده و بـه روش ق ییمصاحبه ها، مقوله هـا بـه روش اسـتقرا

 .متـن مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد
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 قیتحق یها ریمتغ ـ1ـ7ـ1

و  نیسازه،مجموعه قوان یطراح ،یکیمکان ساتی،تاسیبرق ساتی،تاسیمعمار یطراح یها مولفه

 مقررات حوزه ساختمان

 

 :یجامعه و نمونه آمار ـ2ـ7ـ1

 یتواند کل نظام مهندس یم نیبودن و ثابت بودن قوان ریموضوع با توجه به فراگ نیا یامار جامعه

   کشور باشد

 

 :بدست آمده در داخل و خارج از کشور ( جیپژوهش) سابقه پژوهش ها و نتا نهیشیپ  ـ8ـ1

داشته  ریچشمگ یگسترش یرشته ا نیو پژوهش در مطالعات ب آموزشقلمرو  ر،یاخ یدهه ها در

رشته  نیب یپژوهش ها ةیبر پا قاتیتحق تیاولو ا،یدن یکه امروزه در تمام دانشگاه ها یاست؛ به گونه ا

شدن  ،مواجهیتخصص یها شیو به تبع آن، ظهور گرا ستمیعلم در قرن ب شرفتیاست. سرعت پ یا

پژوهشگران، به علت  نیمشترک ب دگاهیمتنوع و فراوان، فقدان د یتخصص یها نهیا زمب ژوهشگرانپ

موجبات  ،یمطالعات یها نهیبه زم یمسئله را مشخص کرد که هرچند نگاه تخصص نیا ،ییتخصص گرا

 ا،ه نهیزم نیا نیب ینبود ارتباط منطق یمختلف را فراهم آورده است، ول یدر حوزه ها عیسر شرفتیپ

 یادیز یبا چالش ها یعلم قاتیشده است و تحق لیمعضل تبد کیعلم، به  یاز حوزه ها یدر بعض

 .شده اند که ذهن محققان را به خود مشغول کرده است بانیدست به گر

 نیتدو فهیو کنترل ساختمان وظ یقانون نظام مهندس 33طبق ماده  یمسکن و شهرساز وزارت

 نیتدو یشورا»تحت عنوان  ییشورا لیوزارتخانه با تشک نیساختمان را به عهده دارد. ا یمقررات مل

و  هیاستادان و صاحبنظران برجسته کشور به منظور نظارت بر ته تیبا عضو« ساختمان یمقررات مل

 لیبا تشک نیحدود و دامنه کاربرد و همچن ،یپردازواژه ات،یشکل، ادب ثیمباحث از ح نیب یاهنگهم

 .است مقررات را به وجود آورده نیا نیتدو یالزم برا طیشرا «یتخصص یکارگروه ها»دادن 

و استفاده از  یتخصص یهاونیسیجلسات کم یبا برگزار یراه، مسکن و شهرساز قاتیتحق مرکز

از مصرف کنندگان،  تیسازمان حما ندگانینما ،یقاتیتحق -یها و مراکز علمدانشگاه دیاسات اتیتجرب

به  اماقد 1375مرتبط، از سال  یهاو شرکت عیوزرات صنا ران،یا یصنعت قاتیسازمان استاندارد و تحق

 یو انتشار آنها به صورت استاندارد مل بینموده است که البته مراحل تصو یمل یهااستاندارد نیتدو

مرکز، توسط سازمان استاندارد  یاستاندارد مل 150و تاکنون تعداد  دهیآغاز گرد 1383از سال  رانیا

 .منتشر شده است
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باشد که قانونگذار ویج مقررات ملی ساختمان از وظایف دیگر دفتر امور مقررات ملی ساختمان میتر

 21، 11، 7، 5قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در مواد  21و  15،  11،  4، 2همواره در مواد 

جمله ارتقاء دانش  نامه اجرایی بر اهمیت آن و راههای گوناگون ترویج آن ازو . . . آئین 28، 27، 26،

های ریزی در برگزاری دورهفنی و به روزرسانی اطالعات فنی مهندسان از طریق سیاستگذاری و برنامه

ی، سمینارهای تخصصی و تهیه راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین افزایش آموزش

های تلویزیونی ی، برنامهآموزشای هآموزان، دانشجویان و عموم مردم با استفاده از فیلمهای دانش آگاهی

آوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن و نماید. همچنین کمک به گسترش و ترویج فنو . . . تأکید می

های مهم وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقاء کیفیت و افزایش تولید مسکن ساختمان که از اولویت

 (,1400www.inbr.ir)باشد.باشد از وظایف دیگر این بخش میدر کشور می

پس از شکل گیری اتحادیه اروپا به منظور وحدت رویه در زمینه های مختلف از جمله صنعت 

ساخت و ساز، این اتحادیه تصمیم به تدوین و انتشار یک سری استاندارد گرفت. این استانداردها تحت 

شده که با کدهای مربوطه از یکدیگر تفکیک می شوند. بن مایه اصلی شناخته EC  عنوان اختصاری

 10می باشد. در حال حاضر BS  استانداردهای اروپا در صنعت ساختمان آیین نامه ملی انگلستان

 یدر حال حاضر کشورها.در زمینه ساخت و ساز منتشر و به رسمیت شناخته شده استEC  استاندارد

. البته یندنما یروینامه واحد اروپا پ یینآ یاخود و  ینامه مل یینتند که از آاروپا مجاز هس یهعضو اتحاد

نامه متحد اروپا به  یینبه استفاده از آ یلدر نظر گرفته شده تا م یزن یقیتشو یها یاستس یسر یک

اروپا  یهشود. به هر حال اتحاد یعنامه واحد تسر آیینبه  یمحل ینامه ها یینوجود آمده و دوره گذار از آ

دولت  ینکند. بنابرا یم یینتع یمحل ینامه ها یینآ یضرب العجل جهت انقضا یک 2010در سال 

تمام و کمال از استاندارد اروپا پس از موعد مقرر خواهند بود. در  یرویموظف به پ یهعضو اتحاد یها

بتن و  ینامه ها یینآ یگزینیاقدام خودجوش اقدام به جا یکدر  یتانیابر 2010راستا در سال  ینهم

 (1400)علوی،.یدنما یخود م ینامه مل یینفوالد اروپا با آ

ایین نامه های سازه ای در ایران بسیار به ایین نامه های امریکایی شباهت دارند و در حال حاضر 

 نیز استاندارد های اروپا و امریکا در طراحی سازه نقش مهمی را ایفا می کند. 

تدوین مقررات از منابع مشابه در سایر کشور ها بهره گرفته شده  در رشته معماری نیز در جهت

ولی در ویرایش های جدید شاهد هستیم که مفاهیم و ارزش های بومی در قوانین وارد شده اند. دست 

اندکاران تدوین ضوابط سعی در بومی کردن قوانین دارند و در مباحث می توان مفاهیمی مانند معماری 

 یرانی ، ورود مباحث دین اسالم و غیره را مشاهده نمود.اسالمی ، معماری ا

http://www.inbr.ir,1400/
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 :پژوهش یها یخروج ـ9ـ1

و  نیقوان مجموعه. قرار خواهد گرفت نیمهندس ریسا اریدر اخت هیکار به صورت وحدت رو یخروج

حوزه  یساختمان  و مقررات و بخشنامه ها یبر اساس مقررات مل یرشته معمار قیدق فیشرح وظا

 .گردد یم هیکاتالوگ مختصر ته کیکار به صورت خالصه و در قالب  جینتا.گردد یمسکن استخراج م

 .خواهد گرفتو فعاالن حوزه ساخت و ساز قرار نیمهندس ریسا اریدر اخت جینتا یارائه شفاه کیقالب  در

 

 :پژوهش جیکاربران نتا ـ10ـ1

 و کارفرماها یمحترم سازمان نظام مهندس یاعضا

 

 :پژوهش ازیاطالعات، آمار و منابع مورد ن ـ11ـ1

و  یمعمار یعال یشورا نی،قوانیو شهرساز یمعمار یعال یو شورا یمقررات مل نیقوان مجموعه

 که در امر ساخت و ساز موثر باشند یگرید نیها، قوان یشهردار نیقوان ،یشهرساز

 

 موانع و مشکالت  ـ12ـ1

  و به روز نشده یمیقد نیوجود قوان -

 گذارد یبفروش ها مو بساز انیکارفرما یرو شیفرار از مقررات پ یرا برا ییهاحلکه راه ینیقوان -

 .ردیمورد توجه قرار گ دیاز نقاط شهر وجود دارد و با یاریکه در بس یخیتار یمحور ها و بافت ها  -

 یدر سازمان نظام مهندس یاصل یرشته ها نیمهندس یعدم هماهنگ -

 یدر بدو ورود به سازمان نظام مهندس نیمهندس یکاف آموزشنبود  -

 نیو ا دیرس یمناسب و کاربرد یتوان به راهکار یم قیدق زیو انال یتمام موارد فوق با بررس در

 یم یشنهادیضوابط پ یو مساعدت انها در اجرا یشهر ییاجرا یارگان ها یو همراه یهمکار ازمندین

 .باشد
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 فصل دوم -2

 تحقیق پیشینه و ادبیات بر مروری 
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 همقدم ـ1ـ2

 طیبه مح یو سامانده لیو اص بایز د،یمف یساختمان ها یطراح ،یرشته معمار یرسالت اصل

 ،یفرهنگ طیها و شرامتناسب با ارزش عتیانسان در توازن با طب یزندگ یبه فضا یدهمصنوع و شکل

 حالنیاست، درع یمهندس یرشته فن کی نکهیضمن ا یجامعه است. معمار یو فن یاقتصاد ،یاجتماع

در رشته  آموزشجهت  نیجامعه است. به هم یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ طیمرتبط با شرا یتخصص

بر  طورنیهم ،می شود یو مهندس یشامل مباحث فن یاتخصص چند رشته کیبه عنوان  یمعمار

از مباحث علوم  زیدارد و ن هیتک یاحرفه یهاو مهارت یشناسییبایز یهاانیو بن یذوق هنر ت،یخالق

 .ردیگیبهره م یو روانشناس یاقتصاد ،یاعاجتم

کرده، اطالعات  یابیو ارز لیتحل یرا به درست یراستا معمار مسائل مطرح در حوزه معمار نیدر ا

 بایو ز نیدلنش یو فضا ساختمان ها یها را در طراحو سازمان داده، آن شیپاال ،یآوررا جمع ازیمورد ن

 .ابدیافراد جامعه به صورت روزافزون بهبود  یزندگ تیفیک کهیطوربه ؛بنددبکار 

طراحی معماری موضوعی بین رشته ای است و مهندس طراح نقش هماهنگی مسائل مربوط به 

سازه ،تاسیسات برقی و مکانیکی را بر عهده دارد . با توجه به اینکه در مرحله ابتدایی کار طراحی 

معماری صورت می پذیرد الزم است تا با هماهنگی و اگاهی به مسائل بین رشته ساختمان، کار طراحی 

ای و عوامل موثر در روند طراحی ، این کار صورت پذیرد در غیر اینصورت ممکن است مشکالتی در 

 نقشه ها وجود داشته باشد و کارکرد درست ساختمان را مختل نماید.

تمان ضوابط موثر و قابل مالحظه استخراج می گردد در این پژوهش با تاکید بر مقررات ملی ساخ

و تالش می شود تا با دسته بندی موضوعی به قالب مناسبی، به عنوان راهنمای طراحان معمار دست 

 یافت. به این صورت خطا کمتر و کیفیت کار نقشه ها باالتر خواهد رفت.

مقررات ملی  مجموعه ضوابط و مقررات موثر بر طراحی معماری بر اساس مباحث و ـ2ـ2

 ساختمان

عایه در طراحی، ر ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی الزم مقررات ملّی ساختمان مجموعه

نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر 

هی مناسب، آسایش، بهداشت و د برداری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره کاربری و بهره

 .گرددصرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می

های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت  ای از حداقل در حقیقت مقررات ملّی ساختمان، مجموعه

گیری از آخرین  وساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی و توان مهندسی کشور و با بهره

 .المللی و برای آحاد جامعه کشور، تهیه و تدوین شده است و بین دستاوردهای روز ملّی



 

 کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی استان قم 
 

 

10 

 

مجموعه ضوابط و مقررات ملی ساختمان در حوزه های مختلف به معرفی قوانین و راهکارهای 

مناسب برای طراحی و اجرای ساختمان پرداخته اند در این بخش بر اساس مباحث به قوانین و مقررات 

 داخته خواهد شد.مهم در حوزه طراحی معماری پر

 الزامات عمومی ساختمان ـ1ـ2ـ2

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث در راستای طراحی 

مجاز  یریشکل، حجم و نحوه قرارگ یین کنندةمبحث تع ینا.معماری و جزئیات مربوط به ان می باشد 

 یضنور و تعو ینفضاها و تأم یهای الزام مقررات مربوط به حداقل و و فضاهای باز آن ینساختمان در زم

 های متداول است. تصرف یبرخ اختصاصی ضوابط ینهوای آنها و همچن

مبحث چهارم در ویرایش جدید خود به مفاهیم هویتی و معماری اسالمی نیز پرداخته است و مفاهیم 

 نیز دارای وجاهت و ابعاد قانونمندی شده اند. حیاط مرکزی و گودال باغچه و المان های معماری ایرانی

دسترس و خروج ساختمان  یرهایمس در الزامات مربوط به فضاها و عناصر واقع یمنی،در رابطه با امر ا

 لرزهین چون زم یکه حوادث یدهمطرح گرد شرایطی برای یو بازشوهای امدادرسان یگاه هاجا ینو همچن

مخاطره نموده باشد و تالش شده تا عالوه بر دسترس  دچار سوم راهای خروج در مبحث  دسترس ییکارآ

 یضنور و تعو ینرا از خارج از ساختمان فراهم سازد. تأم ساکنان به یامکان امدادرسان یمن،و خروج ا

از فضاهای  ینهو بهداشت مطرح شده و استفاده مناسب و به آسایش های در رابطه با هدف یهوای کاف

های صرفه  ها و... در رابطه با هدف طبقه یانو م یرزمینواقع در ز ی فضاهایتساختمان و ح یداخل

 است. یدهمند گرد ضابطه ی مناسبده اقتصادی و بهره

در جهت ارجاع  سهل تر به  به صورت خالصه به موارد مهم آن  اشاره می شود. 1در جدول شماره 

 قوانین، شماره گذاری ها بر اساس شماره خود قانون در مبحث مورد نظر می باشد.
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 آن برحسب نوع فعالیت و استفادههر فضا رعایت حداقل ابعاد مناسب برای-آ
تامین تعداد الزم و کافی از فضاهای اصلی و جانبی بر اساس برآورد تعداد و ترکیب  -ب

 هاجمعیت استفاده کننده و نیازهای آن
های مختلف آن برداری از قسمت امکان دسترسی مناسب و ایمن به ساختمان و بهره -پ

 گرفته شده استکنندگانی که در نظر  برای همة استفاده
های استفاده کننده، در طراحی، استقرار و همجواری تامین امنیت افراد یا گروه -ت

 ها،ها، فضاها و اجزا و عناصر آن ساختمان
 اریبرد اساس نوع و نحوه بهرههای کالبدی ساختمان برویژگییزات و سایرتامین تجه-ث

1-1-4-4 

کارکرد 

مناسب و 

 پایدار

 

ت 
ارا

تظ
و ان

ف 
دا

اه
ی
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ی 
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ت 
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 برخورداری ساختمان از نورگیری و تهویة مناسب -آ
 نفوذ نکردن رطوبت مزاحم به داخل ساختمان یا فضاها و اجزاء آن -ب
های  وجود نداشتن خطراتی مانند متصاعد شدن گازهای سمی، ذرات یا گازها و تابش -پ

 یابی نادرست آنجزئیات نامناسب در ساختمان یا مکاناثر استفاده از مصالح یا خطرناک بر

 آلوده نشدن آب یا خاک به وسیله ضایعات ساختمانی و فاضالب -ت 
حفظ سطح نوفه یا سروصدای ناخواستة دریافتی توسط مردم در حدی که از تهدید  -ث

 .باشدسالمتی آنها پیشگیری شده و امکان کار و فعالیت، استراحت و خواب مناسب فراهم 

2-1-4-4 

سالمت و 

 بهداشت

 

احتمال خطر بر اثر حوادثی مانند لیز خوردن، سقوط افراد یا اشیاء، برخورد،  هیچ گونه -آ
 .گرفتگی و آتش سوزی یا انفجار رخ ندهد برق
امکان ایجاد حریق یا توسعة آتش و دود در انطباق با مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان  -ب

سوزی، اطفاء آن و نجات ساکنین مطابق مبحث  یابد و در صورت بروز آتشبه حداقل تقلیل 
 .پذیر باشدیاد شده امکان

امکان استتار، فرار، نجات یا پناه گرفتن در شرایط بروز سوانح یا جنگ، در انطباق با  -پ
 .مبحث بیست و یکم مقررات ملّی ساختمان، برای افراد فراهم باشد

3-1-4-4 

ایمنی در حین 

برداری هبهر  

 

الزم است با رعایت تمهیداتی در طراحی و ساخت بنا، با درنظرگرفتن شرایط اقلیمی، محلی 
برداری از ساختمان و تاسیسات گرمایی، تعویض  و اقتصادی، مقدار انرژی مصرفی در بهره

هوا و تهویة مطبوع، در انطباق با مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان، تا حد امکان پایین 
 شدنگاه داشته 

4-1-4-4 

انرژی حفظ  

 

ایرانی از جمله موارد زیر در طراحی و  -دار معماری اسالمی ضروریست که اصول ریشه
  :توجه جدی قرار گیرندساخت بناها مورد 

 مصالح و فنآوری "آورد بودن خودبسندگی و بوم"
 های غیرضروری به معنای دوری از افزوده "پرهیز از بیهودگی"
 اساس رفع نیازهای او است های انسانی به شکل مطلوب و برکه رعایت مقیاس"واری مردم"
گر تأثیرات مذهب را هاست و بیش از اصول دی که به مفهوم حفظ حریم "درونگرایی"

 کند نمایان می
که در طراحی ساختار اصلی بناها، به معنای رعایت چارچوب معین ترسیمی و  "نیارش"

 هندسی سازه و عناصر اصلی نگهدارنده بنا است

5-1-4-4  

حفاظت از 

های  ارزش

 -اسالمی

نیایرا  

 

 (1392)مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ،مقررات کلی و الزامات عمومی در طراحی ساختمان -1 جدول
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به مفهوم پیروی از نظام ابعادی معین که بـه نحـوی تولیـد انبـوه و حرفـه ای  "پیمون"
 سازد را ممکـن می

شده در  معاصر نیز، عالوه بـر دسـت یـابی بـه سـایر اهـداف و انتظـارات تعیین در دوران
 :مـدنظر قرارگیرندی آنها به صورت انتظارات زیر، این قسمت، بازتاب عین

های الزم کار و زندگی و جلوگیری از  ها با رعایت حریم تامین امنیت معنوی انسان -آ
 .ها و اجرای ساختمانتداخل قلمروهای خصوصی و عمومی در طرح 

های نهفته در محیط  های دینی و معنوی جامعه و سایر ارزش هماهنگی با ارزش -ب
ها و همچنین  گیری فضاها و ساختمان طبیعی و مصنوعی، در تعیین شیوة استقرار و جهت

 .در طراحی حجم، ارتفاع و نمای بناها

، به صورتی ن هاساختما ها در طراحی و ساخت در نظر گرفتن شان و منزلت انسان -پ
که عالوه بر کفایت امکانات ساختمانی برای تامین ایمنی، بهداشت و سالمت الزم، هیچ 

 .فردی برای فعالیت و زندگی مستقل در آنها، به کمک جسمی دیگران نیاز نداشته باشد

وت، های جسمی متفا برداری تمام اقشار و افراد با توانایی رعایت عدالت در امکان بهره -ت
 .به ویژه جانبازان، افراد معلول و سالمندان، از فضاها و بناهای عمومی

ها، سطح و حجم فضاها و سهم آنها  پرهیز از اسراف و رعایت اعتدال در تعیین اندازه -ث
کننده به نحوی که از یک سو با حداقل  از کل ساختمان، با توجه به انتظارات اقشار استفاده

وده و موجب احساس کاستی و تنگنا در ساختمان و فضاها نشود و نیازهای آنان متناسب ب
 .ها جلوگیری گردد از سوی دیگر از اسراف و اتالف منابع و سرمایه

ی معاصر، با تامین ساختمان هاگیری از تجارب معماری بومی در طراحی و ساخت  بهره -ج
های زندگی سنتانتظاراتی مانند همسازی با اقلیم و شرایط محیطی، هماهنگی با فرهنگ و 

 .مصالح بومید آن و کاربر مقیاس های ساختمان با نوع و همخوانی حجم و اندازه جامعه

ایرانی در طراحی  -کارگیری و اعتالی مظاهر و نمادهای بصری معماری اسالمی به -چ
 .های ساختمانی ها، به ویژه در کاربرد هندسه، رنگ، عناصر، شکلها و حجم انساختم

 .ها های فنی جامعه در طراحی ساختمان ها و قابلیت نشان دادن توانایی -ح

بینی تمهیدات  تامین اختیار کافی در استفادة متنوع یا چندمنظوره از فضاها، با پیش -خ
 .پذیری فعالیت در آنها الزم برای انعطاف

نمایش آبادانی و نشاط الزم و در شان جامعه، از طریق تامین جلوة بصری مناسب برای  -د
 .ها بسته به نوع استفاده و موقعیت آنها ساختمان

 .ها در شهر تزئینات، بر حسب نوع استفاده و جایگاه ساختمان رعایت تعادل در کاربرد  -ذ

منظور جلوگیری از وارد شدن خدشه به ها به  کنترل حجم، ارتفاع و نمای ساختمان -ر
 .های دیگر و پیرامون کنندگان یا ساکنان ساختمان آسایش، بهداشت و سایر حقوق استفاده

طراحی و اجرای ساختمان با هدف حفظ دوام و کیفیت قابل قبول در طول عمر مفید  -ز
 .افتد خطر میمردم بهکه بر اثر آن سالمت و ایمنی ساکنان، و جلوگیری از استهالکآن

های دارای زیرزمین  ساختمان متر 30/5در حالت یک طبقه برابر 
 با پنجره نورگیر از نما

گروه 

 1ساختمانی 

3و 2و  

ی 
ها

وه 
گر

از 
ج

ع م
فا

رت
ا

ی
مان

خت
سا

 

1-
2-

2-
4-

 متر 50/8در حالت دو طبقه برابر  4
های دارای زیرزمین  ساختمان مت 10/4برابر در حالت یک طبقه 

 متر 30/7در حالت دو طبقه برابر  پنجره نورگیر از نما فاقد
 متر 70/11برابر  حداکثردر حالت سه طبقه 
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های دارای زیرزمین  ساختمان متر 90/14برابر  حداکثردر حالت  چهار طبقه 
ابا پنجره نورگیر از نم  

گروه 

و  4ساختمانی 

های دارای زیرزمین  ساختمان متر 50/10برابر  حداکثر در حالت سه طبقه 5
 متر 70/13برابر  حداکثردر حالت  چهار طبقه  پنجره نورگیر از نما فاقد

8و7و6گروه  به تناسب تعداد طبقات و سایر ضوابط و مقررات قانونی  

با تمام شرایط زیر جزو اتاق یا فضای زیرین خود محسوب ها در صورت انطباق  طبقه میان
شده و مساحت آن به عنوان بخشی از مساحت آن اتاق یا فضا قابل محاسبه است. چنین 

 :هایی نباید در احتساب تعداد طبقات مجاز ساختمان منظور شوند طبقه میان

شده برای یک  مات تعیینطبقه به تنهایی با حداقل الزا ها، ارتفاع و مساحت میان اندازه -آ
 .اتاق یا فضا با تصرف فضای مرتبط با آن منطبق باشد

از جمله سایر الزامات تعیین شده در این مبحث و سایر مباحث مقررات ملّی ساختمان  -ب
 .گرمایش و سرمایش مناسب در آن رعایت شده باشدیمنی،بهداشت،ابرای نورگیری، تهویه،

مساحت طبقه زیرین آن یا مقادیر تعیین شده در طبقه از یک سوم  مساحت میان -پ
 .ها بیشتر نباشد مقررات یا ضوابط اختصاصی تصرف

طبقه با الزامات مذکور، جزو اتاق یا فضای مربوط  در صورت عدم انطباق مشخصات میان
هایی در نظر گرفته  به حساب نیامده و باید هر دو به عنوان فضاهایی مستقل تحت تصرف

 موعة الزامات آن تصرف انطباق دارندشوند که با مج

4-2-4-4 

 مساحت

میان طبقه ها   

 

وه
گر

س 
سا

ر ا
ز ب

جا
ت م

اح
س

و م
ع 

فا
رت

 ا
ف

صر
ی ت

ها
 

 

2-
2-

2-
4-

4 

در صورت استفاده از زیرزمین به عنوان فضای اقامت یا اشتغال در انطباق با  1-5-2-4-4
های مصوب توسعه و عمران شهری، مساحت آن و ضوابط طرح 4-2- 5- 4الزامات قسمت 

 .می شودجزو مساحت تصرف مورد نظر در ساختمان محسوب 

5-2-4-4 

مساحت 

طبقات 

 زیرزمین

 

 1- 5- 2-4-4در صورت عدم انطباق مشخصات زیرزمین با شرایط بند  4-4-2-5-2
شده در  تعیینهای با الزامات و محدودیت زمین ها،چنانچه مساحت و سایر مشخصات زیر

مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان منطبق باشد، ایجاد آنها از نظر این مقررات مجاز بوده 
در این حالت مساحت زیرزمین در ی اقامت و اشتغال استفاده نمود. ولی نباید از آنها برا

های توسعة  ، مگر آنکه در طرحنمی شودمحاسبة مساحت مجاز کل ساختمان منظور 
ضوابط شهرسازی مصوب، محدودیت بیشتری برای سطح اشغال و مساحت شهری و سایر 

های مذکور  ها در حوزة طرح ها تعیین شده باشد که در این حالت، آن محدودیت زیرزمین
 .مالک عمل خواهد بود

هایی مجاز است که از شبکة رفت و آمد عمومی قابل دسترس  ساخت ساختمان در زمین
های مصوب توسعه و شرایط مندرج در مقررات ملّی ساختمان و طرحو با سایر الزامات و 

 .عمران شهری برای محل ساخت بنا منطبق باشند

4-4-3-1 

ن
ما

خت
سا

ی 
یر

رگ
را

و ق
ت 

اخ
 س

ی
کل

ت 
ما

زا
 ال

های پیاده قابل دسترس هستند، ساخت ساختمان محدود هایی که فقط توسط راه در زمین
است که عالوه بر امکان انطباق با مقررات خاص  و در صورتی مجاز 3تا  1های  به گروه

 .تصرف مورد نظر، امدادرسانی و اطفای حریق نیز برای آن امکان پذیر باشد

4-4-3-2 

های تاریخی مصوب، ساخت ساختمان و نحوة استقرار آن در زمین باید طبق  در بافت
 .باشدضوابط مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

4-4-3-3 



 

 کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی استان قم 
 

 

14 

 

توان پروانة ساختمان درخواست نمود که امکان اتصال به شبکة آب  هایی می برای زمین
بهداشتی و شبکه برق داشته باشند. در مناطقی که شبکة آب بهداشتی و یا شبکة برق 

توان پروانة ساختمانی هنوز احداث نشده باشد، بنا به تشخیص مراجع صدور پروانه می
کننده نحوة تامین آب بهداشتی و برق را به  نمود مشروط بر آنکه درخواستدرخواست 

تأیید مقامات قانونی مسئول رسانده و متعهد شود که به محض احداث شبکة آب بهداشتی 
 .و یا برق، نسبت به اتصال به آنها در مهلت تعیین شده اقدام نماید

4-4-3-4 

حاشیه عوارض طبیعی از جمله جنگل، دریا، های مصوب ساخت و ساز در  رعایت حریم
ها، همچنین خطوط انتقال  ها، نهرها، مسیل ها، رودخانه پارک حفاظت شده ملی، چشمه

های برون شهری و سایر تاسیسات و تجهیزات مشابه، برای  برق، گاز، نفت، قنوات، جاده
حریم مصوب بدین منظور وجود  صورتی کهدرهای ساختمانی الزامی است. تمام گروه

 .تاسیسات رعایت شودمتر بین ساختمان و این اراضی یا30نداشته باشد، باید حداقل فاصله 

4-4-3-5 

های مصوب توسعه و عمران شهری  در ساخت و قرارگیری ساختمان، رعایت ضوابط طرح
یا پاکت حجمی و سایر مقررات ساختمان در رابطه با جانمایی ساختمان بر زمین، بسته 

شده با توجه به شرایط اقلیمی  گیری تعیین بنا، تراکم ساختمانی، زیر بنای مجاز و جهت
 .در انطباق با مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان الزامی است

4-4-3-6 

ها و  ها، محله با نمای کلی خیابان -آ :ای باشد که گونه مشخصات بر و کف زمین باید به
جهت پیشگیری از ایجاد ناهماهنگی در نظر متناسب و درموقعیت موردشهری در منظر

ارتفاع کف زمین در هماهنگی با ارتفاع خیابان دسترس و زمین  -ب سیمای شهری باشد
 امکان دسترسی مناسب و عادالنه برای تمام متصرفان و استفاده -پ همسایه قرار گیرد

 .اری و خاکریزی نامتعارف جلوگیری شوداز خاکبرد-ت د کنندگان از ساختمان فراهم گرد

4-4-3-7 

 است در تعیین محل درزالزمانرژی وهمچنین ایجاد آسایش،تالفمنظور جلوگیری از ابه
 ها، هماهنگی الزم بین مهندس معمار و طراح سازة بنا صورت گیرد انقطاع در ساختمان

4-4-3-8 

های  های دارای تصرف ایجاد ساختمانهای مختلف در یک ساختمان یا  قرارگیری تصرف
مختلف در مجاورت یکدیگر در یک کاربری زمین واحد، باید عالوه بر انطباق با این مقررات 

شده در طرحهای مصوب  پیش بینیو سایر مباحث مقررات ملّی ساختمان، با ضوابط 
 .توسعه و عمران شهری نیز منطبق باشد

4-4-4-1 
ن

ما
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ی 

وار
ج

هم
ت 

ما
زا

ال
 

 ها،
ف

صر
ت
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اشراف و دید از  ها در ساختمان باید به نحوی صورت گیرد که مسأله همجواری تصرف
فهای مسکونی، از طریق سطوح نورگذر و بازشوهای پنجره یا  های دیگر به تصر تصرف

 .( به حداقل تقلیل یابد8-5-4در قسمت (درهای ورودی، با رعایت ضوابط مندرج 

4-4-4-2 

های مجاز در طرح  قرارگیری فضاهای مختلف در هر تصرف و همجواری تصرفنحوه 
معماری یک ساختمان، به تشخیص طراح معمار و در صورت عدم مغایرت با مفاد این 

ها و سایر مراجع صدور  مقررات و سایر مباحث مقررات ملّی ساختمان، با تأیید شهرداری
 می شودپروانه ساختمان تعیین 

4-4-4-3 

تغییر یک فضا یا واحد تصرف به فضا یا واحد تصرفی با کارکرد دیگر، تنها درصورت عدم 
های مجاور و انطباق دادن ایجاد اختالل در ایمنی، دسترسی و کارکرد فضاها یا تصرف

مشخصات آن فضا و ساختمان با الزامات تعیین شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان 
 .ن مجاز استبرای فضای جدید و ساختمان آ

4-4-4-4 
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ساختمان باید طوری طراحی و اجرا شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تاسیسات و 
سایر الحاقات تمام سطوح نمایان آن، و همچنین تناسبات حجم ساختمان، از نظر رعایت 

 آمدگی ها، پیش های نورگذر و پنجره الزامات مربوط به ارتفاع آن، اندازه و شکل جداره

ها، و.... با مقررات ملّی ساختمان و ضوابط مصوب توسعه باز مانند بالکن فضاهای نیمه ها،
و عمران شهری منطبق و بسته به نوع تصرف و موقعیت قرارگیری آن، با محیط اطراف و 

 .ی همجوار هماهنگ باشدساختمان ها

4-4-5-1 
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باید به صورتی باشد که حجم و نما و سایر جزئیات نمایان  ساختمان هاطراحی و اجرای 
های  آنها در تناسب با هویت و موقعیت خیابان، محله، مظاهر فرهنگی، طبیعی و ویژگی

ارزشمند محیط از جمله سیمای شهری مورد انتظار در موقعیت و کاربری مورد نظر، 
ارض طبیعی و شرایط اندازها و عو های موجود شاخص، چشم مشخصات بصری ساختمان

 .اقلیمی و جغرافیایی باشد

4-4-5-2 

ها و  های همجوار بزرگراه ای ساختمان های بازتابی در نماهای شیشه استفاده از شیشه
های اصلی عبوری شهر، مشروط به عدم مغایرت با سایر مفاد این مقررات و عدم  شریان

 .مزاحمت بصری یا درخشندگی مزاحم برای رانندگان است

4-4-5-3 

ای، درنظرگرفتن تجهیزات یا تمهیدات مناسب  های دارای نمای شیشه در تمام ساختمان
ای که در نما و حجم ساختمان تاثیر نامطلوب  گونه جهت نظافت نما از جبهه بیرونی به

 .نگذارد، الزامی است

4-4-5-4 

مقررات ملی ساختمان ها و ضخامت شیشه باید مطابق با مباحث  انتخاب نوع، تعداد الیه
 .و استانداردهای ملّی ایران صورت پذیرد

4-4-5-5 

 6-5-4-4 .استی مسکونی مشرف به معابر ممنوعهاساختمانپیوسته در ای استفاده از نماهای شیشه

رعایت پیوسته،ای  ،دارای نمای شیشه 8و  7، 6های غیر مسکونی گروههای  در ساختمان
 .استپیوسته تا حد محدودة زمین الزامیای  بین خط نمای شیشه متر 2لفاصله افقی حداق

4-4-5-7 

 مترمربع که 50/1و مساحت بیش از  متر 90/0ای با عرض بیش از  تمام سطوح شیشه
 .در مجاورت فضای باز و معبر قرار دارند، باید از شیشة ایمن و غیر ریزنده باشند

4-4-5-8 

اصلی ای،به سازه یا ساختارهایهای سازهنامه با مقررات و آیینمصالح نما باید بدون مغایرت 
 ید.ریختن نما به وجود نیاشدن و فروتا خطر جدامناسب داشته باشدکافی وساختمان اتصال

4-4-5-9 

عالمتگذاری، نصب هرگونه تابلو، تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی و نمای ساختمان تابع 
 .ملّی ساختمان استالزامات مبحث بیستم مقررات 

4-4-5-10 

هایی ساخته شود که تمام سطوح  ساختمان باید به نحوی طراحی و با مصالح و روش
خارجی و نمای آن ضمن انطباق با الزامات مبحث پنجم و استانداردهای ملّی مصالح 
ساختمانی، در برابر عوامل جوی متعارف در منطقه اقلیمی و جغرافیایی مورد نظر، مانند 
یخبندان، کج باران، تابش آفتاب، هوازدگی و نفوذ گازهای مضر مقاومت کافی داشته باشد 

 .و با عملیات نگهداری و تعمیرات الزم، دوام و کارآیی آن حفظ شود

4-4-5-11 

متـر  80/0آمدگی طبقات یا بخشی از آنها از خط مرز مالکیت، به عمق حـداکثر  پیش -آ
حد زیرین پـیش آمـدگی از  صورتی کهمتر، در  20تا  12در معـابر عمومی با پهنای 

آمدگی آن از لبـه  متر ارتفاع داشته و حد پیش 50/3بـاالترین نقطـة کـف معبر حداقل 
 .فاصلة افقی داشته باشدمتـر  80/0سـواره رو حـداقل 

4-4-6-1 

آمدگی  پیش

در معابر 

ش عمومی
پی

ت 
ما

زا
ال

 

ی
دگ

آم
 

ی 
ها ن
ما

خت
سا
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متر  2/1آمدگی طبقات یا بخشی از آنها از خط مرز مالکیت، به عمق حداکثر  پیش -ب 
 .متر، با رعایت سایر شرایط بند آ 20در معابر عمومی با پهنای بیش از 

متر ، در  80/0آمدگی سایبان یا بارانگیر بام از حد ساختمان، به عمق حداکثر  پیش -پ 
متر ارتفاع داشته و حد  50/3زیرین آن از باالترین نقطة کف معبر حداقل  حد صورتی که

 .متر فاصلة افقی داشته باشد 80/0رو حداقل  آمدگی آن از لبه سواره پیش
ها و معابر فرعی احداث شود،  ها بر روی کوچه ساباط و پل هوائی که بین ساختمان -ت

صدور پروانة ساختمان و در صورتی که  ها و سایر مراجع مشروط به اخذ مجوز از شهرداری
 .متر از معبر رعایت شده باشد 3/50 ارتفاع حداقل 

 تابلوها و سایر عناصر الحاقی به ساختمان منطبق با مبحث بیستم و سایر ضوابط طرح -ث 

متر با لبة  80/0های توسعه وعمران شهری مشروط بر آنکه لبة خارجی آنها بیشتر از 
 .ة افقی داشته باشدرو فاصل جدول سواره

های آب باران،  ستون چسبیده به دیوار، قرنیزها، لوله درگاهی و لبة کف پنجره، نیم -ج 
متر از کف معبر  50/3پله یا شیبراه ورودی و دیگر عناصر ساختمانی که در ارتفاع کمتر از 

 .متر در معبر عمومی پیش آمدگی داشته باشند 10/0مجاور باشند، نباید بیش از 

شوند،  هائی که به سمت بیرون و معبر عمومی باز می ها و تصرف درهای ساختمان -چ 
 .متر وارد حریم معبر شوند 10/0ضمن لزوم نصب عالیم احتیاط، نباید در حالت باز بیش از 

از لبة خارجی طبقة زیرین مشروط بر آنکه لبة آمدگی طبقات یا بخشی از آنها  پیش -آ
بیرونی آنها در داخل حدود سطح اشغال مجاز اعالم شده توسط شهرداری یا سایر مراجع 

متر  70/2صدور پروانه قرار گیرد و ارتفاع حد زیرین آن از باالترین نقطة کف زمین حداقل 
متر،  80/0ن به عمق حداکثر سایبان یا بارانگیر بام از حد ساختما پیش آمدگی -ب .باشد
متر ارتفاع داشته و  70/2حد زیرین آن از باالترین نقطة کف زمین حداقل  صورتی کهدر 

 .متر فاصلة افقی داشته باشد 80/0آمدگی آن از لبه محدودة زمین مجاور حداقل  حد پیش

4-4-6-2 

آمدگی  پیش

در داخل 

محدودة 

 مالکیت

ساختمان در خارج از محدودة مالکیت و در معابر آمدگی زیرزمین  پیش4-4-6-3-1
 .عمومی ممنوع است

4-4-6-3 

 

 آمدگی پیش

 زیر زمین

تراز روی سقف آن بیشتر از باالترین تراز مجاز برای محوطة ساختمان  -آ 4-4-6-3-3
نباشد و باعث اختالل در عملکرد، نورگیری و سایر الزامات فضاهای ساختمان، محوطة 

از سقف آن برای  صورتی کهدر -ب .های همجوار نشود ها و زمین ساختماناطراف آن و 
آالت و تجهیزات امدادرسانی استفاده شود، باید مقاومت  عبور وسایل نقلیه و به ویژه ماشین

مکانیکی الزم برای تحمل وزن آنها را در حین تردد یا عملیات امداد داشته و دچار نشست 
کاری رطوبتی و هدایت و دفع نزوالت جوی  الزامات عایقدر سقف آن -پ .یا ریزش نشود

آمدگی زیرزمین به نحوی موجب تغییر  پیش-تشد.مشابه بام ساختمان رعایت شده با
الزامات تامین حداقلدرساختمان نشود که باعث اختالل محوطه وباز،مشخصات فضای

 .یمنی ساختمان گرددآنها مانند فضای سبز و سایر تجهیزات الزامی محوطه و امربوط به
 متر و در معابر موسوم به بزرگراه 12آمدگی در معابر با پهنای کمتر از  پیش4-4-6-4-2

ها مجاز نیست، مگر آنکه در طرح توسعه و عمران شهری یا ضوابط شهرسازی مصوب برای 
 .باشدشده ای دیگر تعیین گونهآمدگی، به ای،ضمن رعایت سایر الزامات پیششهر یا منطقه

4-4-6-4 

 محدودیت

 آمدگی پیش

 کشی تأسیساتی نباید در جداره خارجی پیش کشی و کانال لوله هیچ گونه4-4-6-4-3 
 .آمدگی طبقات و بام تعبیه شود
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های کوچک محصور )پاسیوها(  هیچ قسمت از ساختمان نباید به داخل حیاط4-4-6-4-4
 .آمدگی داشته باشد شوند، پیش تعبیه میکه برای نورگیری و تهویة فضاهای ساختمان 

 

های فضاهای ارتباط و دسترس  پهنای الزامی بیان شده برای تمام قسمت4-5-1-1-1
 .نباید در جهت خروج از واحد تصرف یا ساختمان کاهش یابد

 الزامات کلی

4-5-1-1 

س
تر

دس
 و 

ط
با

رت
، ا

ج
رو

 خ
د،

رو
ی و

ها
ضا

 ف

ها یا فضاهای  اصلی ساختمان نباید از درون اتاقمسیرهای ارتباط و دسترس 4-5-1-1-2
های اداری یا مراقبتی که میتواند از اتاقی برای کنترل رفت  دیگر عبور کند، مگر در تصرف

های  اتاق.و آمد عبور نماید مشروط بر آنکه با الزامات این مسیرها انطباق داشته باشد
اند و همان  الزامات راهروها ساخته شدههای پذیرش، که مطابق با  انتظار، سرسراها، یا اتاق

 .توان در مسیر ارتباط و دسترس اصلی قرار دادرا میسطح الزامات در آنها تأمین شده است

برداران و متصرفان آن قابل دسترس بوده و از هر  هر ساختمان باید همواره برای همة بهره
مسیرهای پیوسته، ایمن و بدون مانع های قابل استفادة افراد،  نقطه از بنا شامل زیرزمین

تا فضای باز امن یا معبر عمومی مطابق مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان فراهم باشد. 
ها، راهروها،  راه ها، شیب مسیر یا مسیرهای دسترس وخروج شامل فضاهای ورودی، پلکان

یر ضوابط این های بیرونی است که باید با سا ها یا بالکن های تقسیم، درها و ایوان هال
 .قسمت انطباق داشته باشند

4-5-1-2 
 

راه های 

دسترس و 

خروج قابل 

 قبول

در صورت وجود پله یا هر اختالف سطح یا دیوار در مقابل در ورودی اصلی، 4-5-1-3-1
 متر از آن فاصله داشته باشد 40/1باید حداقل 

 

4-5-1-3 

فضاهای  

ورودی 

 ساختمان

 

ورودی ساختمان باید امکان ایستادن چند نفر وجود داشته و دارای در فضای 4-5-1-3-2
 .متر باشد 40/1×  40/1سطح آزاد و بدون مانعی برابر با حداقل 

شده نباید از موارد زیر کمتر  در فضای ورودی، ارتفاع زیر سقف از کف تمام4-5-1-3-3
متر به صورت موضعی  05/2حداقل .درصد سطح فضا 50متر در بیشتر از  1/2حداقل :-باشد

 .درصد باقی سطح فضا 50یا محدود در 
پهنای مفید آزاد و بدون مانع فضای راهروهای ارتباطی داخل ساختمان که 4-5-1-4-1

 در مسیر دسترس وخروج قراردارند بر اساس نوع تصرف و برآورد تعداد متصرفان یا بهره
. اما در هر صورت می شودبردارانی که آن راهرو مسیر دسترس یا خروج آنهاست، محاسبه 

  .متر کمتر باشد 40/1نباید از 
شده برای نصب هر وسیلة مجاز یا مبلمان برای نشستن یا نگهبانی  بینی مکان و اندازة پیش
به کمتر از حداقل ای باشد که پس از نصب آنها پهنای مفید راهرو  گونه و پذیرش، باید به

یا داخل واحدهای تصرف که قابل دسترس  ساختمان هادر  .پهنای الزامی فوق کاهش نیابد
بودن آنها برای افراد معلول الزامی نیست، اگر راهروی ارتباطی در راستای مسیر دسترس 

متر است، مگر آنکه  10/1و خروج قرار داشته باشد، حداقل پهنای مفید و بدون مانع آن 
 .ای دیگر تعیین شده باشد مقررات اختصاصی تصرفی به گونه در

4-5-1-4 

 

 راهروها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشی  راهروهایی که فقط برای دسترسی به تجهیزات برقی، مکانیکی یا لوله4-5-1-4-2
 .سانتیمتر پهنا داشته باشند 60باید حداقل  می شودبرداری از آن، استفاده  و بهره

نفر یا کمتر که قابل  50پهنای الزامی راهروهای مستقیم با بار تصرف حداقل 4-5-1-4-3
 متر است 9/0دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نباشد، 

 .رتفاع راهروها باید با ارتفاع الزامی فضای ورودی انطباق داشته باشدا4-5-1-4-4
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گیرند باید عالوه بر مطابقت می درهای اصلی واحدهای تصرف که در دوربندهای خروج قرار
با ضوابط این قسمت، با رعایت سایر ضوابط مربوط به دوربندهای خروج از جمله استفاده 

شو الزامی مندرج در مبحث سوم مقررات ملّی  شو یا خودکاربسته از درهای خودبسته
 .ساختمان طراحی،ساخته و نصب شوند

5-1-5-4 

 

 

در های 

 اصلیورودی 

 

 

 

 

سانتیمتر و ارتفاع  90اصلی باید از نوع لوالیی با پهنای مفید حداقل  "در"1-5-1-5-4
ای  گونه سانتی متر باشد مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به 205مفید حداقل 

کار میروند،  درهای دولنگة بدون وادار وسط که به عنوان در اصلی بهشده باشد. دیگر تعیین
 سانتیمتر پهنای مفید بدون مانع داشته باشند. 80لنگة فعال،حداقل  باید در هنگام بازشدن

کننده یا تنظیم کنندة  وسایل متوقف.متر بیشتر باشد20/1پهنای هر لنگه در نباید از  
 .متر کاهش دهند 95/1حرکت درها نباید بلندی قد راه را به صورت موضعی به کمتر از 

مسیرهای دسترس و خروج در موارد زیر، باید موافق مام درهای واقع در ت2-5-1-5-4
 :جهت خروج بچرخند

 درهای واقع در دوربندهای خروج -آ 
 درهای واقع در فضاهای پرخطر -ب 

  .نفر و بیشتر 50ها و فضاهای با بار تصرف  درهای اتاق -پ

 18/0یش از در این حالت درها در حالت کامالً باز نباید هیچیک از ابعاد الزامی پاگرد را ب
 .آمدگی دستگیرة در( کاهش دهند متر )با احتساب پیش

نفر یا بیشتر است و یا  50زمانی که بار تصرف یا تعداد استفاده کنندگان از پاگرد پله  
مترمربع ناخالص یا بیشتر است، مطابق مبحث سوم مقررات  930ساختمان دارای مساحت 

بازشدن نباید اندازة پاگرد را به کمتر از  ملّی ساختمان، این درها در هیچ موقعیتی طی
در موارد زیر استفاده از انواع درهای غیر لوالیی برای .نصف اندازة الزامی کاهش دهند

 :درهای واقع در مسیر دسترس و خروج مجاز است

 نفر یا کمتر 10کارخانه و انبارها با بار تصرف های خصوصی فضاهای اداری، در پارکینگ .1 
  .می شوند،که به عنوان محل بازداشت استفاده  (3 -د)های گروه  تصرفدر  2 .

  (. 4-م)در واحد مسکونی تکی در تصرف .3 
 های گروه )خ( ها به غیر از تصرف درهای گردان مجاز در تمام تصرف.4
 درهای کشویی افقی مجاز به غیر از تصرفهای گروه )خ(.5
 درهای برقی مجاز.6

طرف در اصلی، باید یک کف یا پاگرد وجود داشته باشد. تراز سطح این در هر 3-5-1-5-4
کف یا پاگرد واقع در مسیر دسترس و  .کف یا پاگرد باید در هر دو سمت در یکسان باشد

پایینتر از سطح باالیی آستانه در اصلی  میلی متر  20یا خروج الزامی اصلی نباید بیش از 
یا پاگرد درهایی که در مسیر قابل دسترس الزامی برای  ارتفاع کف:باشد. مگر در موارد زیر

 .متر در نظر گرفته شود 38/0افراد معلول قرار ندارند مجاز است حداکثر 

ارتفاع کف یا پاگرد مجاور درهای واقع در جدارة خارجی ساختمان که در مسیر قابل  - 
حداکثر مطابق ارتفاع تعیین دسترس برای افراد معلول یا خروج الزامی قرار ندارند را میتوان 

 .شده برای یک پله در نظر گرفت

در  6- 1- 5-4های دسترس باید مطابق قسمت  سطح کف و پاگردهای واقع در بالکن - 
 .نظر گرفته شود
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در مسیرهای دسترس و خروج اصلی، درها باید طوری طرح، ساخته، نصب و 4-5-1-5-4
از بنا از سمت داخل به آسانی و فوریت قابل باز تنظیم شوند که در تمام اوقات استفاده 

ای مانند قفل، کلون، کشو و غیره، مانع خروج به موقع یا  شدن بوده و هیچ عامل بازدارنده
در موارد زیر، برای جلوگیری از عمل کردن درهای خروج، میتوان از  .فرار متصرفان نشود

 :قفل و چفت استفاده کرد

یا کمتر، در یا درهای اصلی  300های با بار تصرف  ساختمان های بازداشت ب. در آ. محل 
کننده کلیددار مجهز  های بیرونی( را میتوان از سمت داخل به وسایل قفل )واقع در جداره

کننده به آسانی تشخیص داده شود، قفل از انواع ساده  کرد، به شرط آن که وسیلة قفل
الزم نداشته باشد و تمام متصرفان کلید انتخاب شود و باز کردن آن مهارت و تالش خاصی 

 .را در اختیار داشته یا در غیاب مسئول ساختمان، بتوان امکان بازکردن در را فراهم کرد

 نصب و استفاده از یک کلون، یا زنجیر ایمنی، فقط برای درهای اصلی خانه5-5-1-5-4

ی هتل، متل، اتاق هاهای یک یا دو خانواری و واحدهای مسکونی مستقل، مانند آپارتمان، 
سانتیمتری  120مسافرخانه و مانند آنها مجاز است، مشروط بر آنکه کلون در ارتفاع حداکثر 

  .از کف تمام شده نصب شود و بازکردن آن از داخل نیازی به کلید نداشته باشد

6-1-5-4 

ها،  ایوان

ها و  بالکن

سکوهای واقع 

در مسیر ورود 

 و خروج

 

 

های بیرونی که در ابتدا یا انتهای مسیر دسترس یا خروج  ها یا بالکن یوانا1-6-1-5-4
متر باشند و  40/1×  40/1قرار دارند باید دارای سطح آزاد و بدون مانعی با حداقل ابعاد 

دیگری در نظر گرفته شود. چنانچه در اصلی این سطح نباید برای هیچ فعالیت یا منظور 
به سمت بالکن باز شود، نباید در تمام مسیر بازشدن عمق و پهنای الزامی بالکن را به کمتر 

 .سانتیمتر کاهش دهد 90از 
 در صد باشند 2ها در هیچ جهت نباید دارای شیبی بیش از  ها و بالکن یوانا 2-6-1-5-4

کف ایوان یا بالکن دسترس وخروج اصلی در ارتفاع بیش از در صورتی که 3-6-1-5-4
متر نسبت به کف فضا یا زمین مجاور قرار داشته باشد، باید دارای جانپناه یا حفاظ  70/0

 باشد 7-9-4مناسب مطابق مشخصات قسمت 

متر است. ارتفاع پله  28/0پله  پلة ساختمان، حداقل اندازه عمق کف در راه1-7-1-5-4
متر  64/0تا  63/0پله و دو برابر ارتفاع آن بین  به میزانی باشد که مجموع اندازه کفباید 
 .شودمیگیری پله از لبة یک کف پله تا تصویر افقی لبة کف پلة بعدی اندازهکفعمق.باشد

7-1-5-4 

 راه پله ها

 

 

و بار تصرفة الزامی، بر حسب نوع و ها میزان حداقل عرض پل تمام ساختماندر3-7-1-5-4
 1/1از مفید کمترصورت پله با عرضهردرگردد.میکنندگان تعیینمتناسب با تعداد استفاده

 .متر مجاز نیست40/2عرض کمتر ازکنند باآن استفادهعموم ازکه پاگرددارای پلهمتر و قفسه
 .باشد حداقل عرض یا شعاع پاگرد، مساوی عرض پله می4-7-1-5-4

 .پله باشد 12های بین دو پاگرد باید  حداکثر تعداد پله5-7-1-5-4

 05/2ها و پاگردهای آنها در تمام طول مسیر  حداقل ارتفاع غیر سرگیر پله6-7-1-5-4
 .شود گیری می متر است که از لبة هر کف پله اندازه

حداقل یک پلکان های دارای چهار طبقه و بیشتر باالی زمین،  در ساختمان7-7-1-5-4
درصد  33هایی با شیب تندتر از  عمومی ساختمان باید تا سطح بام امتداد یابد، مگر در بام

استفادهای ندارند، که دسترسی از طبقه آخر به آنها از طریق  هیچ گونههایی که  و یا بام
 .دیگر امکانات مانند نردبام مجاز است
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پلکان وجود دارد، دسترسی به بام بایـد از در ساختمانی که برای بام آن 8-7-1-5-4
 .پله تأمین گردد طریـق یـک اتاقک خرپشته با مساحت برابر یا کمتر از قفسة راه

های عبور پیاده که در مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهای  راه شیب1-8-1-5-4
شیب بقیه شیب درصد باشند.  8گیرند باید دارای شیبی برابر یا کمتر از  تصرف قرار می

راه های عبور پیاده در صورتی که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نباشد، 
 .درصد بیشتر باشد 5/12نباید از 

 

8-1-5-4 

شیب راه های 

 عبور

 

 

ها باید در باال و پایین، در نقاط گردش حرکت، ورود و خروج فضاها،  راه شیب2-8-1-5-4
متر طول، پاگرد داشته باشند. پاگردها باید دارای شیبی کمتر  9هر  درها ،و یا پس از طی

درصد در هر جهت باشند. تغییر تراز و اجرای پله در پاگرد مجاز نیست. طول و عرض  2از 
ها در صورتی که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی  راه پاگردهای شیب

 .متر باشد 90/0نباشد، باید حداقل 
پهنای شیب راه های واقع در مسیر دسترس و خروج اصلی باید برابر با پهنای 3-8-1-5-4

 ها در صورتی که قابل الزامی راهروهای اصلی در همان تصرف باشد. پهنای بقیة شیبراه
متر است، مگر آنکه در  9/0دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نباشد، حداقل 

 .ای دیگر تعیین شده باشد گونه بهمقررات اختصاصی تصرفی 
هایی  ها و پاگردهای آنها در مکان راه ها و سایر مشخصات شیب شیب، اندازه4-8-1-5-4

که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامیست، باید تابع ضوابط مصوب شورایعالی 
 .شهرسازی و معماری ایران باشد

فضاهای عمومی مستقیم و یا دارای پنجره در دو انتها در در راهروها و 1-10-1-5-4
و  1-6-4مواردی که تأمین نور بصورت طبیعی صورت گیرد، سطح شیشه طبق جدول 

مترمربع یا یک چهلم سطح کف است و در غیر از موارد فوق حداقل یک  80/1حداقل 
 .باشد بیستم سطح کف می

10-1-5-4 

تهویه و 

 رگیرینو

 

 
ها، در مواردی که تأمین نور بصورت طبیعی صورت گیرد، سطح  پله راه در2-10-1-5-4

 .مترمربع به ازای هر طبقه است9/0و حداقل  1-6- 4شیشه الزامی طبق جدول 
های دیواری، تأمین نور  ها با پنجره پله درصورت عدم امکان نورگیری راه3-10-1-5-4

 .مجاز است 5-9-4الزامات قسمت طبیعی از سقف محفظه پلکان نیز منطبق با 
 پله در صورت عدم امکان نورگیری راه 8تا  6های  های گروه در ساختمان4-10-1-5-4

پله، تعبیه برق اضطراری برای  ها با پنجره دیواری، عالوه بر تأمین نور طبیعی از سقف راه
 .تأمین نور مصنوعی طبق مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان الزامی است

ها به طور طبیعی تعویض هوا شوند، تعویض هوا باید  پله راه صورتی کهدر 5-10-1-5-4
های میانی در تمام  اگر تعویض هوا از در و پنجره -آ :به یکی از دو طریق زیر انجام شود

پله ممکن باشد، سطح بازشو در هر طبقه نباید از یک شانزدهم سطح  ارتفاع محفظة راه
اگر  -ب .مترمربع )مقدار بیشتر مالک عمل است( کمتر باشد 45/0یا تصویر افقی پله 

پله باید در  پله انجام گیرد، سطح بازشو برای تمام راه تعویض هوا فقط از سقف محفظة راه
 .باشد 5-9-4انطباق با قسمت 

طبقه، ارتباط بین قفسه پلکان و فضای توقفگاه  2های بیش از  در ساختمان6-10-1-5-4
موتورخانه باید با تعبیه عنصر یا فضای جداکنندهای جهت جلوگیری از انتقال دود و سر و 

 .و صدا صورت گیرد
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متر بیشتر باشد، باید به وسیلة  70/0ها از  هایی که اختالف سطح درمحل1-11-1-5-4
 .از احتمال سقوط افراد ممانعت شود 7-9-4پناه مطابق الزامات قسمت  انداز یا جان دست

11-1-5-4 

اندازها،  دست

 ها و میله نرده

 های دستگرد

 

 

ها از لبة پله یا سطح شیبراه  ها یا شیبراه پلهشیب دار اندازهای  رتفاع دستا2-11-1-5-4
 .متر باشد 90/0باید حداقل 

  الزامیست.  7-9-4قسمت با الزاماتدر شرایط زیر نصب میلة دستگرد منطبق3-11-1-5-4

کنند و در مسیرهای  هایی که بیش از دو ارتفاع پله را طی می پله راه در دو طرف -آ
هایی  در دو طرف تمام شیبراه -ب .دسترس یا خروج اصلی ساختمان یا تصرف قرار دارند

که در مسیرهای دسترس یا خروج اصلی ساختمان یا تصرف قرار دارند، ارتفاع بیش از 
متر است و حداقل در یک طرف  85/1بیش از کنند و طول افقی آنها  متر را طی می 15/0

 در میانة پهنای پله -پ .درصد است 8تمام شیب راه های غیر آن که دارای شیب بیش از
متر که در مسیرهای دسترس یا خروج ساختمان یا تصرف قرار  80/1های با عرض بیش از 

 .لة دستگرد قرار گیرندمیمتر یا کمتر از یک 75/0دارند، به نحوی که همواره افراد در فاصلة 

ها و راهروها باید از  راه ها و پاگردها و همچنین کف شیب پله لبه و کف 1-12-1-5-4
 .مصالح سخت، غیرلغزنده و ثابت باشند

12-1-5-4 

 کفسازی، نازك

 کاری و پوشش

 ها

 

 

 شده باشدتشکیلیکسانهایرنگ و اندازهپله باید از مصالح،راههرها درپلهکف2-12-1-5-4

 .باشد میلی متر  13شعاع گردی لبه کف پله )نوک پله( نباید بیش از 3-12-1-5-4

ها و راهروهای ساختمان،  ها، شیبراه عناصر اصلی و مصالح مصرفی در پله4-12-1-5-4
باید مطابق با مندرجات مباحث سوم و پنجم مقررات ملّی ساختمان، دارای مقاومت مناسب 

 .برابر حریق بوده و در هنگام زلزله ریزش نداشته باشنددر 

آب، جعبة هیچ وسیله و تجهیزاتی مانند شیرها و راهروهای ساختمان نباید باراهها، شیبپله
 یا عرض آنها به کمتر از مقدار حداقل تقلیل یابدنشانی و سایر وسایل مسدود شوند، آتش

13-1-5-4 

 ها آمدگی پیش

 
شیب ها و سطوح  های واقع در مسیرهای دسترس و خروج و همچنین پله و ایوان ها بالکن

واقع در این مسیرها باید دارای سطح غیر لغزنده باشند و چنان طراحی و اجرا شـوند دار 
روی سطح فضاهایی که به آنها دسترسی دارد جمع نشود. سطوحی  کـه آب روی آن هـا یـا

دارند، باید چنان طراحی و سرپوشیده شوند که امکان  که در معـرض نـزوالت جـوی قرار
 .جمـع شـدن بـرف و یـخ روی آن هـا بـه حداقل برسد

 شرایط بیرونی

 

 اقامت فضاهای در تهویه و نورگیری داخلی، ارتفاع و ابعاد زیربنا، سطوح  1-2-5-41-

 و کف سطح های اندازه حداقل .باشد کمتر مقررات این در شده مشخص ازمقادیر نباید
 ها پنجره و درها آستانة و هاتاقچه توکار، دیواری کمدهای از بایدخارج فضاها این ابعاد

 .باشد شده بیان دیگر ای گونه به مواردی در که مگر آن شود کنترل و گیری اندازه

1-2-5-4 

 کلی الزامات

ی
ها

ضا
ف

 
ت

ام
اق

 

 باشد دیگری اقامت اتاق از نباید اقامت اتاق یک به موجود دسترسی نهات  1-2-5-42-

 یا شود، محسوب 5-2-5-4بند  مقررات مطابق شده الحاق فضای عنوان به آنکه مگر

 .نباشد اتاق دو این از غیر فضای اقامتی دارای تصرف واحد
 .باشند داشته زیربنا مترمربع 50/6حداقل  باید اقامت فضاهای 1-2-2-5-4
 .باشد داشته عرض متر 15/2حداقل  باید اقامت فضای  2-2-5-42-
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 تمام در باید حداقل این .باشد متر 40/2باید  اقامت فضای ارتفاع حداقل 2-2-5-43-

 در ارتفاع دار، شیب سقف زیر در واقع اقامت های اتاق در .شود الزامی رعایت سطح

 .باشد کمتر متر 50/2از  نباید آن قسمت ترین کوتاه از متر 30/0فاصلة  با هایی قسمت

2-2-5-4 

 های اندازه

 های فضا

 عناصر سایر و هاکانال و ها لوله تیرها، درها،چارچوب زیر آزاد ارتفاع حداقل 44-5-2-2- اقامت

 .باشد کمتر متر 05/2از  گیرد،نبایدمیصورت عبور آن زیر از که اقامتهایضاف ای درسازه
 فضا، آن از بخشی عنوان به اقامتی فضای در طبقه میان تعبیة صورت در  2-2-5-45-

 متر باشد 4/2متر و  2 /1حداقل  ترتیب به باید آن پائین و باال ارتفاع قسمت
الزم  کهباشدایشیشه پنجرة و در چندیایک دارای حداقلبایداقامت، فضایهر4-5-2-3-1

 .باشد عمومی معبر و خیابان یا بازفضایبهرو مستقیمطوربهشهرسازی،ضوابط رعایتبا است

3-2-5-4 

 و نورگیری

 الزامی، شیشة سطح 6-4فصل  الزامات با انطباق در اقامت، فضاهای در  2-3-2-5-4 تهویه

 شده تعبیه فضا دیوار یک در تنها ها پنجره آنکه مگر است، کف سطح یک هشتم حداقل

 در که مترباشد، 50/4از  بیش نظر مورد فضای در مقابل دیوار دیوار با آن فاصلة و باشد

 .بود خواهد کف، الزامی سطح هفتم یک صورت این

 سقف نورگیر از غیر ها، پنجره باالیی لبة که درصورتی اقامت فضاهای در4-5-2-3-3

 ششم یک شفاف شیشة الزامی سطح باشد، گرفته قرار متر 10/2زیر  دار، درارتفاع شیب

 از آن فاصلة و باشدشدهتعبیه دیوار یک در نیز هادریچه تمام مگر آنکهاست، کف سطح

 .است فضاکف پنجمشیشه،یک الزامی سطحصورتاین در متر باشد،50/4از بیش مقابلدیوار

  :باشدزیر شرایط دارای باید ایوان شودباز ایوان یک به رو پنجره که درصورتی4-5-2-3-4
هیچ فضای ایوان باید به طور مستقیم به طرف فضای باز یا خیابان و معبر عمومی، بدون  -آ

ای الزامی برای تأمین  های شیشه در و پنجره-ب .مانع در برابر نور و جریان هوا، باشد گونه
-2-5-4شده در بند  نور طبیعی و تهویه در فضاهای اقامت، باید با ابعاد و سطوح تعیین

بطور مستقیم و بدون مانع، به فضای سرپوشیدة ایوان  6-4اق با الزامات فصل و انطب 3-2
 .بین فضای اقامت یا اشتغال و فضای ایوان نباید محفظة آفتابگیر قرار داده شود-پ شوندباز

مام فضاهای اقامت، باید مطابق با مندرجات مباحث چهاردهم و نوزدهم ت4-5-2-3-5
 .طور طبیعی یا مکانیکی تعویض هوا شوندمقررات ملّی ساختمان به 

تمام فضاهای اقامتی که تهویة مکانیکی می شوند، باید ارتباط مستقیم با  4-5-2-3-6
 .فضای خارج داشته باشند تا تعویض هوای طبیعی نیز ممکن باشد

ز فضاهایی که کف آنها پایینتر از سطح زمین باشد، در صورتی که دارای ا 4-5-2-4-1
نورگیری و تهویه الزم از فضای باز باشند و سایر الزامات مربوط به فضا یا تصرف مورد نظر 

 ویژه از نظر همجواری، ارتفاع، مساحت، دسترس و خروج، در آنها رعایت شده باشد، می به
توان جهت اقامت و اشتغال استفاده نمود. اگر متوسط ارتفاع تراز زیر سقف فضای زیرزمین 

متر باشد، جهت استفاده برای اقامت  90/0طبیعی )معبر یا حیاط( کمتر از  از سطح زمین
یا اشتغال، باید با تأیید شهرداری و سایر مراجع صدور پروانة ساختمان مجراهای خارجی 

 شود پیش بینی در کنار دیوار خارجی در حیاط 2-9-5-4نور و هوا مطابق الزامات قسمت 

4-2-5-4 

 فضا الزامات

 اقامتی های

 در واقع

 زیرزمین

،تعبیه گودال باغچه در داخل حیاط اصلی، جهت  3ی گروه ساختمان هادر   4-5-2-4-2
تأمین نور و تهویة فضای سکونت و اشتغال در زیرزمین، درصورت نداشتن مغایرت با ضوابط 

 .مجاز است2-9-5-4مقررات قسمت طرحهای مصوب توسعه و عمران شهری و مطابق سایر
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درصد دیوار  80حداقل  صورتی کههای منضم به فضاهای اقامت، در تاقا5-2-5-41-
اصلی باز باشد، نیاز به نور و هوای مستقل ندارد و برای محاسبه نور و مشترک آن با فضای
صورت فضای غیر این. درشودمیمنضم، به سطح فضای اصلی افزوده هوای الزم،سطح اتاق

 .مقررات برخوردار باشداز نورگیری و تهویة الزم مطابق نوع استفاده،شده باید مطابق الحاق

5-2-5-4 

 های فضا

 به شده الحاق

 و ها اتاق

شده به فضای  درصد دیوار مشترک فضای الحاق 80در حالتی که کمتر از   42-5-2-5- اقامت فضاهای
 .برخوردار باشنداقامت اصلی باز باشد، باید هر دو فضا از ورودی مستقل نیز 

ورودی با رعایت اندازه های « در»ی اقامت باید دارای حداقل یک هااتاقتمام  4-5-2-8-1
خواب، چندمنظوره یهااتاق« در»باشند.  6-9-4قسمت والزامات کلی قسمت مندرج در این

اتاق استفاده از درهای کشویی یا تاشو بین  .ای باشد و نشیمن باید از نوع لوالیی یا پاشنه
 ی خواب و فضاهای منضم درصورتی که در اصلی ورود به اتاق نباشد، مجاز استها

8-2-5-4 

 پنجره و در

سانتیمتر پهنای مفید  80های اقامت باید دارای حداقل  در ورودی اصلی اتاق 4-5-2-8-2
ها،  استفاده از درهای چندلنگه برای اتاقمتر ارتفاع مفید باشد. درصورت سانتی 200و

 سانتیمتر باشد 80پهنای مفید لنگة فعال در حالت باز باید حداقل 
عمق نورگیری در هر اتاق یا فضا یا فاصلة مورد قبول برای نورگیری از یک  4-5-2-8-3

متر از  7متر است. درصورتی که قسمتی از اتاق یا فضا با فاصلة بیش از  7پنجره، حداکثر 
آید. در صورت  بهره به حساب می پنجره قرارداشته باشد، آن قسمت از نور طبیعی بی

نورگیری فضا از طریق یک فضای نیمه باز سرپوشیده مانند ایوان، عمق نورگیری مجاز از 
 .شود لبة خارجی آن فضای نیمه باز محسوب می

گیرند، باید  مورد استفاده قرار میفضاهایی که هم برای اقامت و هم صرف غذا  4-5-3-1
 .مترمربع زیر بنا داشته باشند 50/14حداقل 
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فضاهای مورد استفاده برای اقامت، صرف غذا و پخت و پز باید دارای زیربنای   4-5-3-2
 .مترمربع باشد00/20حداقل 

منظوره باید مطابق با مندرجات مباحث چهاردهم و تمام فضاهای اقامت چند  4-5-3-3
 نوزدهم مقررات ملّی ساختمان به طور طبیعی یا مکانیکی تعویض هوا شوند

شده برای فضاهای اقامت، باید برای فضاهای اقامت چند  سایر الزامات تعیین 4-5-3-4
 .منظوره نیز رعایت گردد

داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای اشتغال نباید سطح زیربنا، ابعاد و ارتفاع  4-5-4-1-1
سطح کف و ابعاد این فضاها  شده در این مقررات کمتر باشد.حداقل اندازهخصاز مقادیر مش

 گیری و کنترل شود ها اندازهدرها و پنجرهها و آستانةباید خارج از کمد دیواری توکار، تاقچه

 کلی الزامات

 4-5-4-1 
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دسترسی به یک فضای اشتغال نباید از فضای اشتغال یا اقامت دیگری باشد 4-5-4-1-2
مگر آنکه سلسله مراتب فعالیت مستلزم عبور از یک فضای اشتغال دیگر باشد یا به عنوان 

 .محسوب شود 5- 4- 5-4شده مطابق مقررات بند  فضای الحاق
ها و فضاهای پخت مستقل یا باز بر اساس نوع تصرف و نحوة استفاده  اندازة آشپزخانه

 5/5ها،  . اما در هر صورت حداقل سطح آنها ، شامل سطوح زیر قفسهمی شودتعیین 
متر است. در هر آشپزخانه  80/1مترمربع و حداقل ابعاد آشپزخانه مابین دیوارهای اصلی 

مترمربع، خارج از قفسه بندی و بصورت آزاد برای فضای کار  75/2سطحی برابر حداقل 

2-5-5-4 

 های اندازه

 الزامی
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در سرتاسر آشپزخانه دیواری باید فضای کار آزاد و عاری از اشیاء و لوازم ثابت  .حفظ شود
 .ها درنظر گرفته شود متر از لبة قفسه90/0اقل به عرض حد

های باز و  های مستقل باید دارای نور طبیعی باشند. در آشپزخانه آشپزخانه 4-5-5-3-1
دیواری، استفاده از تهویه و نور مصنوعی، درصورت عدم امکان تعبیة نور و تهویة طبیعی و 

 .استفاده از آنها در تصرف موردنظر، الزامی استدر صورت مجاز بودن 

3-5-5-4 

 و نورگیری

 تهویه
 .های باز و دیواری، تخلیه هوای مکانیکی الزامی است در آشپزخانه 4-5-5-3-2
هایی که ملزم به تعبیة هواکش  های تخلیة هوای همة آشپزخانه سیستم 4-5-5-3-3

 .یا هواکش مستقل به خارج از بنا ارتباط یابند هود( هستند، باید توسط کانال)روی اجاق 
باید در  8و 7، 6های  ی گروهساختمان هاسیستم تخلیه هوای آشپزخانه در  4-5-5-3-4

تمام مدت کارکرد آشپزخانه عمل کند. عایقکاری حرارتی این کانال ها باید مطابق با 
 .مندرجات مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان صورت پذیرد

 .های صنعتی و تجاری مشمول مقررات خاص خود است تهویة آشپزخانه 4-5-5-3-5
های داخلی و پاسیوها، باید  های خلوت یا حیاط در صورت نورگیری از حیاط 4-5-5-3-6

 ها و مقررات اختصاصی تصرف شده برای این حیاط اندازه ها، سطح و سایر مقررات تعیین
 .ها در این مورد رعایت گردد

کف آشپزخانة مستقل و باز و فضای کار مقابل آشپزخانة دیواری باید از  5-5-41- 4-
 .کاشی و مصالح مشابه با قابلیت نظافت پوشیده شود

4-5-5-4 

 و کفسازی

های مستقل و باز و دیواری  دیوارهای اطراف ظرفشوئی و اجاق در آشپزخانه 42-5-5- 4- دیوار پوشش
 .متر از کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود 50/1حداقل باید تا ارتفاع 
های صنعتی  نوع و سایر الزامات کفسازی و پوشش دیوارها و سقف آشپزخانه 5-5-43- 4-

 .و تجاری مشمول مقررات خاص خود است
ها بسته به نوع و بار تصرف، باید فضاهای بهداشتی به تعداد  در تمام تصرف 4-5-6-1-1

های با گروه  های مورد استفادة عموم و همچنین ساختمان تامین شود. در ساختمانکافی 
،تعبیه فضاهای بهداشتی مناسب برای افراد معلول مطابق ضوابط مصوب  3-و م 1 -تصرف م

 .شورایعالی شهرسازی و معماری الزامیست

1-6-5-4 

 کلی الزامات
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ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای بهداشتی سطوح زیربنا،  4-5-6-1-2 

نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات کمتر باشد. حداقل اندازه های سطح کف و 
ها  ها و آستانة درها و پنجره ابعاد این فضاها باید خارج از کمدهای دیواری توکار، تاقچه

 .ای دیگر بیان شده باشد گونه مواردی بهگیری و کنترل شود مگر آنکه در  اندازه
دسترسی به فضای بهداشتی در واحدهای تصرف که حداکثر دارای دو فضای 4-5-6-1-3

شود مشروط بر آنکه دسترسی به مستقل اقامت هستند میتواند از یکی از آن فضاها تامین
 رار باشد.برقفضای مورد نظر برای همه فراهم و تهویة الزم و مستقل برای فضای بهداشتی 

 .مستراح در هر شرایطی نباید در راستای جهت قبله صورت گیردا تعبیة فض4-5-6-1-4

هیچ شرایطی  اندازه افقی تمام شده برای ضلع کوچکتر هر فضای بهداشتی در4-5-6-2-1
ای دیگر تعیین  مترکمتر باشد مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه 10/1نباید از

ورودی در داخل فضای دوش مستقل  عنوان پیش محدودهای به صورتی کهدر .شده باشد
 .متر باشد 60/1تا  50/1شود یکی از ابعاد فضای دوش باید  پیش بینی

2-6-5-4 

 های اندازه
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 فضاهای متر است 50/1×70/1داقل اندازة فضای بهداشتی برای استفادة افراد معلول، ح4-5-6-2-2

صورت ایستاده  طور معمول به ارتفاع فضاهای بهداشتی درهر قسمت که فرد به3-2-6-5-4 بهداشتی
 .سانتیمتر کمتر باشد 210است نباید از 

طبیعی در فضاهای بهداشتی  طح بازشوی الزامی درصورت تعویض هوایس4-5-6-3-1
مترمربع است. نورگیری و تعویض هوای طبیعی برای  18/0و حداقل  1- 6-4طبق جدول 

 .توان آنها را بصورت مصنوعی تامین نمودفضاهای بهداشتی الزامی نیست و می

3-6-5-4 

 و نورگیری

 تهویه
 7، 6های گروهی ساختمان هاهای تخلیة هوای فضاهای بهداشتی در سیستم4-5-6-3-2
هایی مستقل که توسط کلیدهای روشنایی برق باید یا به صورت مرکزی و یا با هواکش 8و 

یا کلیدهای جداگانه به کار افتند، عمل کنند. درصورتی که هوای چند فضای بهداشتی 
توسط یک هواکش تخلیه شود، این هواکش باید توسط کلیدهای مجزایی که در هر یک 

گیرد به کار افتد و در انطباق با مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان، از آنها قرار می
 .متصل به سیستم برق اضطراری باشد

 

متر و در  20/1، دیوارهای دستشویی و توالت باید تا ارتفاع حداقل ساختمان هادر تمام 
فضاها باید متر از کف، با کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود. کف این  00/2حمام حداقل 

 .مناسب عایقکاری رطوبتی شده و با کاشی یا دیگر مصالح قابل شستشو پوشیده شوندنحوبه

5-6-5-4 

 و کفسازی

 دیوار پوشش

 الزامات کلی سطحی باشندسیستم دفع آببندی مناسب وباز باید دارای شیبکف فضاهای4-5-8-1-2 

4-5-8-1 
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فضاهای باز مجاور معبر عمومی باید با دیوار، نرده یا حصار فضای سبز از معبر 4-5-8-1-3
 .عمومی جدا گردند

ی دارای بیشتر از یک واحد تصرف، باید دسترسی به ساختمان هادر تمام 4-5-8-2-1
حیاط بیرونی، به صورت راهرو یا پلکان مستقل از واحدها، برای تمام ساکنان و استفاده 

 .ساختمان فراهم باشدکنندگان 

2-8-5-4 

 ها حیاط

حیاط خلوت به معبر اصلی راه  صورتی که،در 6و  4ی گروه ساختمان هادر 4-5-8-3-1
ها در حیاط خلوت باشد، دسترسی به آن باید های امدادرسانی تصرفنداشته باشد و جایگاه

موارد، برای دسترسی تأمین گردد. در سایر  7-10- 9-4از طریق معبر مستقلی طبق بند 
توان از داخل ساختمان، و یا به صورت ویژه، از واحد یا واحدهایی که به حیاط خلوت می

 .در طبقه همکف قرار دارند، استفاده نمود

3-8-5-4 

 های حیاط

 و خلوت

 پاسیوها

صورت مسقف شدن پاسیو با مصالح شفاف، درنظرگرفتن بازشوهای  در 4-8-5-3-2
 .مناسب و کافی جهت تهویة طبیعی آن الزامی است

 باشند نظافت وها باید دارای دسترسی مناسب جهتخلوت و پاسیحیاط 3 -4-5-8-3

به توقفگاه اختصاص همکف(یاطبقات زیرین ساختمان)زیرزمین صورتی کهدر4-5-8-3-4 
و فضاهای  اتاق هاخلوت یا پاسیوهایی که برای تأمین نور و تهویة  هایحیاطداده شود،

که اند،نباید تا فضای توقفگاه ادامه یابند، مگر آن شده بینیپیشقابل سکونت و اشتغال 
اقامت توقفگاه به فضاهایدود یا صدایباشند که امکان انتقالکامالً به نحوی دوربندی شده

توقفگاه و این بازشو در حدفاصلسقفی فاقدقرارگیری نورگیر شدبانداشتهوجود و اشتغال
 .ضربه و حرارت و آتش، بالمانع استاده از مصالح غیرریزنده مقاوم ها، به شرط استفحیاط
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های خلوت یا پاسیوهایی که برای  ،حیاط 5تا  1ی گروه ساختمان ها  در 5 -4-5-8-3
، باید دارای می شوند پیش بینیتأمین نور و تهویة فضاهای اقامت یا اشتغال در طبقات 

 .متر عرض باشند 3مترمربع مساحت با حداقل  12حداقل 

خلوت یا پاسیوها فقط  حیاط های،اگر  5تا  1های  ی گروهساختمان ها در 6 -4-5-8-3
 6شوند، باید دارای حداقل  پیش بینیبرای تأمین نور و تهویة آشپزخانه یا انبار در طبقات 

 .متر عرض باشند 2مترمربع مساحت با حداقل 

 200های با مساحت کمتر از  واقع در زمین 5تا  1ی گروه ساختمان هادر   7 -4-5-8-3
خلوت یا پاسیو، با رعایت سایر الزامات مربوط به سطح و مترمربع، مساحت الزامی حیاط 

درصد  6اندازة آنها در تصرف موردنظر، برای نورگیری فضاهای اقامت یا اشتغال، حداقل 
 .درصد مساحت زمین، است 3مساحت زمین، و برای نورگیری آشپزخانه، حداقل 

مترمربع،  200ی بزرگتر از زمین هاواقع در  5تا  1ی گروه ساختمان هادر   8 -4-5-8-3
 متر و در زمین 3عرض الزامی حیاط خلوت با رعایت مقررات سطح امدادرسانی، حداقل 

 .متر است 2متر مربع، حداقل  200های کمتر از 

ی ساختمان هاتعیین اندازه های مورد نیاز برای پاسیو با افزایش طبقات در   9 -4-5-8-3
سایر الزامات مربوط به سطح و اندازة آنها در تصرف موردنظر، ،ضمن رعایت  7و  6گروههای 

باید مطابق با نیازهای نورگیری تمام طبقات و به تشخیص مهندس طراح معماری و تأیید 
 .شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانة ساختمان صورت گیرد

خلوت یا پاسیو در مـواردی که فضاهایی از دو تصرف مستقل از یک حیاط   10 -4-5-8-3
در هیچ شرایطی های مقابل آنها از هم نباید  گیرند، فاصلة دیوارهای پنجره نور و هوا می

 باشدشدهای دیگر تعیینها به گونهآنکه در مقررات اختصاصی تصرفمگرشد متر با3کمتر از 

 8ی گروه ساختمان هااز پاسیو برای نورگیری و تهویة فضاها در   استفاده 11 -4-5-8-3
 .ی بلند استساختمان ها،تابع مقررات خاص 

محصور به صورت گودال باغچه، در  حیاط های، 3ی گروه ساختمان هادر 4-5-8-4-1
به منظور تأمین نور و تهویة فضاهای سکونت و اشتغال در زیرزمین مورد استفاده  صورتی که

 .متر عرض باشند 3مترمربع مساحت و حداقل  9قرار گیرند، باید دارای حداقل 
باغچه باید امکان تامین نور و تهویه مطابق  برای تامین نور و تهویة سایر فضاها، ابعاد گودال

 خلوت را فراهم نماید حیاط هایت پاسیوها و الزامات آن فضاها و مقررا

4-8-5-4 

 باغچه گودال

 ها

 .مسقف نمودن گودال باغچه مجاز نیست4-5-8-4-2
ها  باغچه باید تمهیدات کافی برای هدایت و دفع نزوالت جوی در کف گودال4-5-8-4-3

 بینی شده باشد و دسترسی مناسب به منظور رسیدگی و نظافت آنها پیش
تمام فضاها و عناصر واسطی که برای رساندن نور و تهویة الزامی فضاهای قابل 4-5-9-1-1

 .شوند باید با الزامات این قسمت منطبق باشند سکونت یا اشتغال ایجاد می

1-9-5-4 

 کلی الزامات
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 بینی شده باشد نظافت پیشباید دسترسی مناسب به منظور رسیدگی و 4-5-9-1-2

  دودنه عناصر واسط باید با مصالح مقاوم در برابر شرایط بیرونی پوشانده شب4-5-9-1-3

می مجراهای خارجی نور و هوا که برای تامین نور و تهویة الزامی فضاها ایجاد 4-5-9-2-1
 .نباید برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرند شوند

2-9-5-4 

 مجراهای
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متر عرض داشته باشند و با ارتفاع الزم در کنار  50/1این مجراها باید حداقل 4-5-9-2-2
 .بینی شوند ها پیش دیوار خارجی در حیاط

 و نور خارجی

 هوا

برای محاسبة سطح نورگیر فضاها در مجرای خارجی نور و هوا، تنها ارتفاع 4-5-9-2-3
 .شود بازشو در زیرِ ترازِ زمین محاسبه میمترِ سطح نورگذر و یا  90/0

در صورتی که امکان عبور افراد یا وسایل نقلیه وجود داشته باشد، سطح فوقانی 4-5-9-2-4
مجرای خارجی نور و هوا باید همسطح زمین باشد و توسط شبکة فلزی مستحکم در برابر 

 .علول پوشیده و حفاظت شودعبور افراد یا وسایل نقلیه و با رعایت ضوابط عبور افراد م

 4-5-9-3 محفظة آفتابگیر باید از شیشة شفاف باشد درصد سطح داخلی دیوار 60حداقل4-5-9-3-1

 های محفظه

 آفتابگیر
 .درصد از سطح شیشة الزامی محفظة آفتابگیر باید بازشو باشد 50حداقل 4-5-9-3-2

فضای اقامت از طریق محفظة آفتابگیر، برای تأمین نور و تهویة الزامی یک 4-5-9-3-3
ای محفظة آفتابگیر نباید ازیک چهارم سطح کف محفظه به اضافة دو برابر  سطح شیشه

سطح نورگذر الزامی مابین محفظة آفتابگیر و فضای اقامتی که از طریق این محفظه 
 نورگیری و تهویه می شود، کمتر باشد

 .دیگر تأمین شودمحفظه یا فضای سرپوشیدازآفتابگیر نبایدنور و تهویة محفظة4-5-9-3-4

 .نجرة فضاهای بهداشتی و آشپزخانه نباید به آن محفظة آفتابگیر باز شودپ4-5-9-3-5

متر از تراز زمین  70/0که کف محفظة آفتابگیر در ارتفاعی بیش از  در صورتی4-5-9-3-8
متر الزامی است. در  10/1پناه به ارتفاع حداقل  جانیا فضای باز مجاور قرار گیرد، تعبیه 
  .متر،باید حفاظ مناسب تااین ارتفاع نصب گردد 10/1صورت نصب پنجره در ارتفاع کمتر از 

ی خودرو نباید از فضایی با تصرف یا استفادة دیگر توقفگاه هاورود و خروج 2-1-10-5-4
ورود و خروج آن نباید دود، بو یا ی خودرو و مسیرهای توقفگاه هاصورت گیرد. در 

 سروصدای ناشی از آن مزاحم آسایش و آرامش در ساختمان و اطراف آن باشد

 کلی الزامات  
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 پیش بینی، به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای خودروهای دیگر،هاتوقفگاهدر 3-1-10-5-4
 .دو واحد توقف خودرو در پشت سرهم بالمانع است

ها نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده  توقف خودروها در توقفگاه4-1-10-5-4
 .از فضاهای انباری و تأسیساتی ایجاد کند

 .ها ممنوع است هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات خودرو در محل توقفگاه5-1-10-5-4

های بزرگ، به منظور تفکیک عبور سواره و پیاده، در کنار معبر  در توقفگاه6-1-10-5-4
متر در نظر  60/0های توقف خودرو باید گذرگاه عابران به عرض حداقل سواره یا جایگاه

 .متر باالتر از سطح معبر سواره باشد 20/0گرفته شود که به میزان حداقل 

های کوچک خودرو، به منظور تقلیل خطرات ناشی از  توقفگاهارتفاع مجاز 1-2-10-5-4
حریق، از کف تا سطح زیرین سقف و یا درصورت وجود تأسیسات یا عناصر سازهای در زیر 

ی متوسط و بزرگ توقفگاه هامتر است. در  20/2سقف، تا پایینترین نقطه آنها حداقل 
 .متر است 40/2حداقل ارتفاع از کف تا زیر سقف 

 های اندازه

 توقفگاه

 5-4-10-2 

ابعاد الزم جهت توقف دو خودرو،  -آ :خودرو توقف های محل مساحت و ابعاد2-2-10-5-4
باشد. هنگامی که متر می 00/5×50/2درصورتی که کنار یکدیگر قرار گیرند، هریک 

گیرند،ابعاد مورد نیاز برای هر یک خودروها در طول و پشت سر یکدیگر قرار می
 های سرپوشیده در صورتی که فاصلة محور ستون باشد. در توقفگاه متر می 00/6×00/2
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توانند  متر باشد، دو خودرو می 50/4متر و فاصله داخلی بین دو ستون حداقل  5/00ها 
ها به ازای  بین دو ستون قرار گیرند. افزایش تعداد خودرو، با افزایش فاصله محور ستون

قرارگیری خودروها به تعداد بیشتر، بسته  -ب .درو بالمانع استمتر به ازای هر خو 50/2
درصورتی  -پ استخودرو مجازمتر برای هر50/2ازایبه ستون هافاصله بین محوربه افزایش

 .متر باشد 00/3دیوار باشد،عرض آن باید حداقل توقفگاهتوقف درمحلکه دو طرف یک
های بزرگ و متوسط نباید از  آمد در توقفگاهحداقل عرض مسیر رفت و 3-2-10-5-4

متر کمتر باشد. شعاع میانی مسیر گردش خودرو  50/4از  ستون هامتر و در محل  00/5
 .متر در نظر گرفته شود 00/5ها نیز نباید کمتر از  در توقفگاه

%است. حداکثر شیب یک متر ابتدا  15 توقفگاه هاحداکثر شیب در شیبراه 4-2-10-5-4
 .%باشد 10و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از 

ی عمومی باید مطابق عرض مسیر داخلی توقفگاه هاعرض شیبراه ورودی در 5-2-10-5-4
 .توقفگاه باشد

توقفگاه متر و در  5بزرگ نباید کمتر از توقفگاه پهنای ورودی و شیبراه در 1-3-10-5-4
 .متر است2/5کوچک توقفگاهبرای حداقل عرض ورودیمتر باشد.50/3از متوسط نباید کمتر

3 -10-5-4 

 

ی بزرگ و متوسط باید حداقل دو راه خروج افراد پیاده مطابق توقفگاه ها4-5-10-3-2 خروج و ورود
 مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان داشته باشند

 ،تعبیه دو ورودی خودرو مجاز استمعبرمتر به25از بر بیش دارای زمیندر3-3-10-5-4

تصال حیاط یا معبر عمومی به توقفگاه، بسته به تراز قرارگیری توقفگاه در ا4-3-10-5-4
 .پائین رونده بالمانع استرونده یاشیبراه بصورت باالشهرسازی و بارعایت ضوابطباساختمان،

 متر الزامی است10/2خودرو رودو در آزاد عمومی حداقل ارتفاعدر توقفگاه5-3-10-5-4

های خصوصی، درصورت وجود ورودی مجزای دیگری برای  در توقفگاه6-3-10-5-4
متر الزامی است. در  80/1ورودی و خروجی سواره به ارتفاع حداقل  پیش بینیاشخاص، 

 .بود خواهد 5-2-2-5-4فضاها در بندصورت تابع حداقل ارتفاع الزامی چارچوب در اینغیر

دسترس از توقفگاه خودرو قابل پلهوسیلهدیگر ساختمان بهکه طبقاتهنگامی7-3-10-5-4
 محصور از فضای پلکان جدا شودواسطوسیلة دیوار و در یا فضایباشد،باید فضای توقفگاه به

امکان به صورت طبیعی تهویه و های سرپوشیده باید تا حد تمام توقفگاه1-4-10-5-4
درصورت کافی نبودن سطوح جهت تهویة طبیعی، با سیستم مکانیکی تهویه شوند. سیستم 

 .های خودرو باید در انطباق با مقررات مبحث چهاردهم باشد تهویة مکانیکی توقفگاه

4 -10-5-4 

 

 و تهویه

برای تهویة طبیعی آن باید  سطح بازشو در توقفگاه سرپوشیدة اتومبیل4-5-10-4-2 نورگیری
 .حداقل یک بیست و پنجم سطح کف باشد

چنانچه احداث سطح نورگذر و بازشوی مستقیم به فضای باز ممکن نباشد، 2-5-10-5-4 
باغچه یا مجراهای خارجی نور و هوا  توان از طریق احداث گودال نور و تهویة الزم را می
تامین کرد. استفاده از این فضاها و  2-9- 5- 4و  4-8- 5- 4های  مطابق الزامات قسمت

عناصر تنها برای یک طبقه زیرزمین مجاز است و در صورت احداث توقفگاه در بیش از یک 
 .طبقه زیرزمین، نصب تهویة مکانیکی و تجهیزات هشدار و اطفای حریق الزامیست

5 -10-5-4 

 های توقفگاه

 در واقع

 زیرزمین
 

 .ها باید از مصالح قابل شستشو ساخته شود کف توقفگاه1-6-10-5-4
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ی سرپوشیده باید مطابق مباحث توقفگاه هاها و دیوارهای واقع در  ستون2-6-10-5-4
 .سوم و نهم و دهم مقررات ملّی ساختمان در برابر حریق مقاوم شوند

6 -10-5-4 

 و مصالح

 و کف پوشش

 دیوارها

 .باید از مصالح غیر لغزنده برای خودرو باشندها  ها در توقفگاه کف شیبراه3-6-10-5-4

های متوسط و بزرگ باید تدابیری جهت جلوگیری از برخورد  در توقفگاه4-6-10-5-4
 .بینی و تعبیه گردد ها پیش خودروها با ستون

های خودرو باید مطابق مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان  همة توقفگاه2-7-10-5-4
 .کشف و اطفاء حریق باشندمجهز به تجهیزات 

7 -10-5-4 

 و تاسیسات

توقفگاه آبهای سطحی، مطابق مبحث شانزدهم مقررات ملّی ساختمان در  4-5-10-7-3 تجهیزات
 .بندی مناسب هدایت و دفع شود ، باید با شیبها

  شودنمیتوقف  نآطوالنی دربرای مدت که انباریداقل ارتفاع در فضایح1-11-5-4-1
 .متر است 10/2،
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باشد، برروی ،پیش بینی نشده انباری صورتی که تدابیری برای تهویة فضادر 1-11-5-4-2
 سطح در، باید شیار جهت ورود و خروج هوا تعبیه گردد

در زیرزمینِ  8و 7، 6 ی گروههاساختمانقرارگیری فضای موتورخانه در  3-12-5-43-
زیرزمین و همچنین مقررات راه  آمدگیرعایت الزامات مربوط به پیشفضاهای باز با

 .امدادرسانی مجاز است

4-5-12-2 

 فضای

 موتورخانه
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های سنگین  در طراحی فضای موتورخانه باید امکان ورود و خروج دستگاه 3-12-5-44-
 .برداری در نظر گرفته شود در هنگام ساخت و بهره

محل قرارگیری دستگاههای تهویه باید طوری درنظر گرفته شود که بو و 1-3-12-5-4
خاک را به فضاهای دیگر منتقل نکند و به منظور جلوگیری از مزاحمت برای ساکنان و 

 شده باشدصدابندیملّی ساختمان،مناسب مطابق مبحث هجدهم مقرراتصورتاطرافیان به

3-12-5-4 
 تهویه دستگاه

 کانال ،(هوادهی)

 تأسیساتی های

 (افقی و قائم)
داخل ساختمان، به منظور اجتناب از تشدید و باقی ماندن آلودگی در4-3-12-5-4

 .ساختمان باشندخارج از فضایبازشو یا مجرای هوای متصل بهتأسیساتی باید دارایفضاهای

ها و  ها، تراس ساختمان مانند ایواننصب تجهیزات و تاسیسات در فضاهای باز و نیمه باز 
به نما و حجم  6-4- 4و  5-4-4های  بام باید بصورتی باشد که مطابق الزامات قسمت

ای ایمن و مطمئن در جای خود محکم شوند. تجهیزات  گونه ساختمان لطمه نزنند و به
محلی نصب  کننده، مانند کولر، عالوه بر رعایت الزامات یادشده، تا حد ممکن باید در خنک

گردند که از تابش مستقیم نور آفتاب نیز محفوظ باشند. کانال های کولر واقع در فضای 
های یادشده منطبق و در حد امکان کوتاه باشند. این کانال  باز نیز باید با الزامات قسمت

 ها باید با عایق حرارتی مناسب پوشیده شوند

4-12-5-4 

 تاسیسات نصب

 باز فضای در

 ساختمان

فضای اقامت سرایدار که وظیفة نگهداری و حفاظت عمومی از ساختمان 1 -1-13-5-4
 .را بر عهده دارد، جزو مشاعات ساختمان است

1-13-5-4 

 اقامت فضای

 سرایدار
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دیگر سرایداری باید دارای ورودی جداگانه و مستقل از واحدهای تصرف 1-13-5-4-2
 .در ساختمان باشد، بطوریکه رفت و آمد سرایدار، مزاحمتی برای سایر ساکنین ایجاد نکند

 واحد تصرف، پیش 10با بیش از  8و  7،  6های  ی گروهساختمان هادر 4 -1-13-5-4
 .بینی حداقل یک فضای اقامت سرایدار الزامیست

 مشاع دسترسی داشته باشدقسمتبه فضای بهداشتی در سرایدار باید فضا1-13-5-4-5
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ستخرهای واقع در طبقات زیرین ساختمان ها، نباید در فضاهای کناره ا2-2-13-5-4  
های این استخرها از مرز مالکیت زمین در وجوه مختلف آن  بنا مستقر شوند. فاصله دیواره

 .متر باشد 3متر و از طرف معبر عمومی حداقل  2باید حداقل 

2-13-5-4 

 استخر فضای

 دیگر و

 امکانات

 ورزشی

در دور تا دور تمام استخرها، باید مسیر حرکتی بدون مانع و غیرلغزنده با 3-2-13-5-4
بینی شود. در استخرهای عمومی، بسته به تعداد افراد استفاده  متر پیش 20/1عرض حداقل 

 .یابد کننده، پهنای این مسیر افزایش می

استخرها باید حداقل یک سیستم خروج افراد از داخل استخر، مانند در تمام 4-2-13-5-4
 .بینی شود پله یا نردبان، پیش

نچه ساختمان دارای سونای خشک باشد، باید دارای حداقل یک در با چنا 7-2-13-5-4
متر در ارتفاع دید و  30/0×50/0قابلیت بازشدن از هر دو سو، یک پنجره با ابعاد حداقل 

صب ن.تهویه مطابق الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان باشد یک دریچه
 تاسیسات الکتریکی در این نوع سونا، به منظور جلوگیری از ایجاد خطر برای استفاده

کنندگان و همچنین محافظت در برابر حریق، باید با مقررات ایمنی مربوط در مباحث سوم، 
 .منطبق باشد سیزدهم و چهاردهم مقررات ملّی ساختمان

در تمام استخرهای سرپوشیده باید بسته به نوع استفاده و تعداد استفاده 9-2-13-5-4
کنندگان، راه یا راه های خروج به تعداد و اندازه های کافی مطابق مبحث سوم مقررات ملّی 

 .راه خروج الزامیستحداقل دوعمومی،تامینسرپوشیدةباشد. در استخرهایساختمان فراهم
یا محوطة آنها باید در مکانی قرار گیرد  ساختمان هامحل بازی کودکان در 1-3-13-5-4

آفتاب،باد مزاحم نقلیه،تابش شدیداز خطراتی مانند برخورد با وسایلبودنبر محفوظکه عالوه
 و سقوط از ارتفاع، نظارت بزرگساالن فراهم باشد و امکان تعرض بیگانه وجود نداشته باشد

3-13-5-4 

 بازی محل

 کودکان
 .دسترسی به محل بازی باید از محوطه یا فضاهای عمومی ساختمان باشد2-3-13-5-4

در صورت استقرار محل بازی در فضای بسته و سرپوشیده، اندازه ها، ارتفاع، 3-3-13-5-4
آن، با بینی شده برای  تهویه و نورگیری و ورود و خروج فضا باید بر پایة جمعیت پیش

 .مقررات فضاهای اشتغال یا تجمع مطابقت داشته باشد

فضای بازی کودکان باید به حداقل یک روشویی و یک آبخوری دسترسی 4-3-13-5-4
 .نفر یا بیشتر باید به فضای بهداشتی نیز دسترسی داشته باشند 20بازی  اداشته باشد. فض

سرپوشیده به قفل مناسب مجهز باشد که باید در ورودی فضای بازی 5-3-13-5-4
 دسترسی به کلید آن تنها برای مدیریت ساختمان فراهم باشد

ها و استقرار آنها باید استانداردهای ملّی در طراحی فضا، انتخاب دستگاه6-3-13-5-4
 .ها و فضاهای بازی کودکان رعایت شود ایران برای دستگاه

هر فضایی که الزاماً به نور طبیعی نیاز دارد، باید حداقل دارای یک یا چند در و پنجرة 
یا سطوح نورگذر مشابه باشد که در انطباق با مقررات این مبحث و سایر ضوابط شیشه ای 

 شهرسازی به طور مستقیم رو به خیابان، معبر عمومی یا فضای باز قرار گیرد

1-6-4 
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استفاده از تعویض هوای مکانیکی به جای تعویض هوای طبیعی تنها در فضاهایی مجاز 
 .است که تعویض هوای آنها الزم بوده، اما ملزم به تعویض هوای طبیعی نشده اند

2-6-4 

نورگذر ای و پالستیک با ضریب  های مات و آجر شیشه در صورت استفاده از انواع شیشه
 .کمتر از شیشه شفاف، باید سطحی که نور معادل آن را تأمین کند، جایگزین گردد

3-6-4 
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 ساختمان یاز نکات مهم الزامات عموم یا یدهگز 
 

 درونگرایی، ی،وار ی،مردماز جمله خودبسندگ یرانیا -یمالاس یدار معمار یشهکه اصول ر یست.ضرور 1

 .یرندقرار گ یو ساخت بناها مورد توجه جد یدر طراح یمونو پ نیارش

 مشرف به معابر ممنوع است. یمسکون یدر ساختمان ها یوستهپ یا یشهش ی.نما 2

 متر مربع در مجاورت 50/1از  یشمتر و مساحت ب یسانت 90از  یشبا عرض ب یا یشه.تمام سطوح ش 3

 باشد. یزندهر یرو غ یمنا یشهاز ش یدباز و معابر با فضای

 یشمتر ارتفاع داشته و حد پ 50/3نقطـة کـف معبر حداقل  ینترالاز بـا یآمـدگ یشپـ یرینز .حد 4

 داشته باشد. یمتـر فاصلة افق 80/0آن از لبـه سـواره رو حـداقل  آمدگی

 .یستمتر و در معابر موسوم به بزرگراه ها مجاز ن 12کمتر از  یدر معابر با پهنا یآمدگ یش.پ 5

متر  40/1حداقل  یدبا ی،اصل یدر مقابل در ورود یوارد یاف سطح الهر اخت یا.در صورت وجود پله  6

 .فاصله داشته باشد آناز

 سطح آزاد و بدون یچند نفر وجود داشته و دارا یستادنامکان ا یدساختمان با یورود یدر فضا2. 7

 متر باشد. 40/1×  40/1برابر با حداقل  مانعی

 .در صد باشند 2از  یشب یبیش یدارا یدجهت نبا یچها و بالکن ها در ه یوان.ا 8

 متر نسبت به کف 70/0از  یشدر ارتفاع ب یبالکن دسترس وخروج اصل یا یوانکه کف ا ی.در صورت 9

 .حفاظ مناسب باشد یاپناه جان یدارا یدمجاور قرار داشته باشد، با ینزم یا فضا

 .باشد یعرض پله م یشعاع پاگرد، مساو یا.حداقل عرض  10

 پله باشد. 12 یددو پاگرد با ینب ی.حداکثر تعداد پله ها 11

 کفمتر است که از لبة هر 05/2 یرآنها در تمام طول مس یپله ها و پاگردها یرسرگ یر.حداقل ارتفاع غ12

 شود. یم یریپله اندازه گ

 .باشدمتر 90/0حداقل  یدبا یبراهسطح ش یاها از لبة پله یبراهش یاها پلهشیب دار  یاندازها.ارتفاع دست13

 متر عرض داشته باشند. 15/2و  یربنامترمربع ز 50/6حداقل  یداقامت با ی.فضاها14
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 ینو پائ الاز آن فضا، ارتفاع قسمت با یبه عنوان بخش یاقامت یطبقه در فضا یانم یة.در صورت تعب 15

 متر باشد 4/2تر و م 2/ 1حداقل  یببه ترت یدبا آن

 .استمتر 7پنجره، حداکثر  یکاز  یرینورگ یفاصلة مورد قبول برا یافضا  یادر هر اتاق  یری.عمق نورگ16

 مترمربع 50/14حداقل  یدبا یگیرند،اقامت و هم صرف غذا مورد استفاده قرار م یکه هم برا یی.فضاها17

 بنا داشته باشند. زیر

 .باشد مترمربع20حداقل یربنایز یدارا یدصرف غذا و پخت و پز بااقامت، یمورد استفاده برا ی.فضاها18

 .یردجهت قبله صورت گ یدر راستا یدنبا یطیدر هر شرا (مستراح) یبهداشت یفضاها یة.تعب19

 مترکمتر10/1از یدنبا یطیشرا یچدر ه یبهداشت یضلع کوچکتر هر فضا یتمام شده برا یاندازه افق.20

 محدودهای صورتی کهشده باشد. در یینتع یگرد یبه گونه ا یتصرف یباشد مگر آنکه در مقررات اختصاص

 یدبا دوش یاز ابعاد فضا یکیشود  پیش بینیدوش مستقل  یدر داخل فضا یورود یشبه عنوان پ

 متر باشد. 60/1تا  50/1

 .متر است 50/1×70/1استفادة افراد معلول،  یبرا یبهداشت ی.حداقل اندازة فضا21

 .است %15توقفگاه ها  یبراهدر ش یب.حداکثر ش22

 خودرو مجاز است. یدو ورود یهتعب ی،متر به معبر عموم 25از  یشبر ب یدارا یها ین.در زم23

 .است یمتر الزام10/2یزانخودرو به م یِخروجو یحداقلِ ارتفاعِ آزاد درِ ورود یعموم یها.در توقفگاه24

 در هنگام ساخت و بهره ینسنگ یامکان ورود و خروج دستگاه ها یدموتورخانه با یفضا ی.در طراح25

 در نظر گرفته شود. برداری

 ساختمان است. مشاعات ، جزو یداراقامت سرا ی.فضا 26

 .یستالزام یدارسرا اقامت یفضا یکحداقل  پیش بینیواحد تصرف،  10از  یشبا ب 8.در ساختمان ها27

 باز شود. یربه آن محفظة آفتابگ یدو آشپزخانه نبا یتبهداش ی.پنجرة فضاها28

در فضاهای کناره بنا مستقر شوند. فاصله  یدساختمان ها، نبا یریناستخرهای واقع در طبقات ز  .29

متر و از طرف معبر  2حداقل  یددر وجوه مختلف آن با ینزم یتاستخرها از مرز مالک ینهای ا یوارهد

 متر باشد. 3حداقل  یعموم
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فضای بازی کودکان باید به حداقل یک روشویی و یک آبخوری دسترسی داشته باشد. فضاهای بازی  .30

 .نفر یا بیشتر در نظر گرفته می شوند باید به فضای بهداشتی نیز دسترسی داشته باشند 20که برای 

متر  20/1با عرض حداقل  یرلغزندهبدون مانع و غ یحرکت یرمس یددر دور تا دور تمام استخرها، با.  31

 .یابد یم یشافزا یرمسینپهنای اکننده،ه به تعداد استفادهبستی،در استخرهای عمومشود. ینیبیشپ

ی متوسط توقفگاه هامتر و در  5کمتر از  یدی بزرگ نباتوقفگاه هادر  یبراهپهنای معبر ورودی و ش.  32

 متر است. 5/2ی کوچک توقفگاه ها متر باشد. حداقل عرض ورودی برای 50/3کمتر از  یدنبا

 یمطابق مبحث سوم مقررات ملّ  یادهحداقل دو راه خروج افراد پ یدهای بزرگ و متوسط با توقفگاه .33

 .ساختمان داشته باشند

ه باید دارای ورودی جداگانه و مستقل از واحدهای تصرف دیگر در ساختمان باشد، ب . سرایداری 34

 .مزاحمتی برای سایر ساکنین ایجاد نکند طوریکه رفت و آمد سرایدار،

های مشاع ساختمان دسترسی داشته  فضای اقامت سرایدار باید به فضای بهداشتی در قسمت  .35

 .باشد
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 صرفه جویی در مصرف انرژی ـ2ـ2ـ2

 های اخیـر، افـزایشهای مهم جهان امروز است. در سالجویی در مصرف انرژی یکی از چالشصرفه

 محیطی مصرف انـرژی و گـرم شـدن کـره زمـین، اهمیـت ایـنها در خصوص تبعات زیستنگرانی

 موضوع را دوچندان کرده است. از سوی دیگر سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کشورها قابـل

 توجه است، و به همین دلیل، در چند دهه اخیر، در اکثر کـشورهای صـنعتی، اقـدامات اساسـی در

 ه اصالح الگوی مصرف، با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تدوین مقررات و ضوابط، صـورتزمین

درصد از کل مصرف انـرژی را بـه خـود  40گرفته است.در کشور ما نیز، بخش ساختمان حدود 

ظـار دهد. متأسفانه با این وجود، اقدامات انجام شده در سالهای اخیـر اثربخـشی مـورد انت می اختـصاص

 را درکاهش مصرف انـرژی بخـش سـاختمان نداشـته اسـت و رشـد مـصرف، همچنـان رونـد افزایـشی

 یت، تبعـات اقتـصادی و زیـست محیطـیـدیهی اسـت کـه تـداوم ایـن وضـعای دارد. ب کننده نگران

 ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت. جبران

هر مقررات منطبق با شرایط موجـود درمه تدوین ضوابط و روشنی الز تجربه کشورهای صنعتی به

 مقررات ملّی 19،اولین ویرایش مبحث  1370سازد. در همین راستا،در سال  کشور را آشکار می

 جویی در مصرف انـرژی تـدوین گردیـد کـه بخـش اعظـم آن ضـوابط ساختمان، تحت عنوان صرفه

در  مان بود. متأسفانه، به دلیل عدم وجود آمادگی الزمطراحی عایق کاری حرارتی پوستة خارجی ساخت

از  های ساختمانی، اعم شده در این ویرایش، در اکثر پروژه جامعه مهندسی ساختمان، ضوابط تعیین

 دولتی و خصوصی، نادیده گرفته شد. 

 ضوابط در نظر گرفته شده در این ویـرایش، همچنـان بـا مقـررات وضـع شـده درکشورهای صنعتی

استانداردهای مطرح  چندان دور، بـرای نیـل هـر چـه بیـشتر بـه ای نه فاصله دارد. امید است در آینده

 .های الزم برداشته شود  جهانی در زمینه مصرف انرژی، گام

 

مقررات ملی به جمع اوری مباحث مرتبط با طراحی  19با استفاده از مبحث  2در جدول شماره 

شد.الزم به ذکر است شماره بند ها مطابق با شماره داخل مبحث مورد نظر معماری پرداخته خواهد 

 باشد.می
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 گروه های ساختمان جز به ها، ساختمان ةپوست اجزای حرارتی کاری عایق میزان تعیین و طراحی

 .روش کارکردی: در1:گیرد صورت زیر روش دوبه   انرژی مصرف در جویی صرفه میزان نظر از چهار،

 تنها .روش تجویزی: که2نیاز انرژی ساالنه است. کل میزان آن مبنای و دارد کاربرد ها ساختمان ةهم

-مترمربع، 2000 ازکمتر زیربنایبا و مجتمع یا منفرد صورتبه طبقه،9 تا 1مسکونی هایساختمان در

 درومی کاربه انرژی مصرف در جوییصرفهمیزان نظراز 3گروه های ساختمان

 روش

 طراحی های

 پوستۀ

 خارجی

 ساختمان

 کنترل فضای یا خارج فضای با دیوار مجاورت حالت دو در دیوارها، حرارتی مقاومت حداقل

 ؛)همگن میانی، داخلی، خارجی،( حرارتی کاری عایق نحوة براساس و نشده،

 کنترل فضای یا خارج فضای با بام مجاورت حالت دو در بام، حرارتی مقاومت حداقل 2-

 ساختمان؛ دیوارهای و بام حرارتی کاری عایق نحوة براساس و نشده،

 هوا، مجاور کف حرارتی مقاومت ساختمان؛حداقل نورگذر جدارهای کیفی بندی رده 3-

 کاریعایق نحوة براساس و نشده، کنترل فضای یا خارج فضای با کف مجاورت حالت دو در

 ساختمان؛ دیوارهای و هوا مجاور کف حرارتی

 حداقل و ) پیرامونی یا سراسری( خاک روی کف حرارتی کاری عایق قبول قابل روش 5-

 .استفاده مورد حرارتی عایق حرارتی مقاومت

1-2-3-19 

 راه در الزامات

 فنی های حل

 تجویزی روش

 گرمایی غالب نیاز دارای تجویز روش از استفاده شرایط دارای ساختمانِ که صورتی در

 حداقل توان می باشد، داشته وجود خورشیدی انرژی از مناسب گیری بهره و امکان باشد

 .داد کاهش 0/95ضریب با را فنی هایحلراه در شدهارائه حرارتی هایمقاومت

2-2-3-19 

 مناسببهره اثر

 :خورشید نور از

 غالب سرمایی نیاز دارای تجویزی روش از استفاده شرایط دارای ساختمانِ که صورتی در

 شده معین های بان سایه نیز ساختمان خارجی پوستة نورگذر جدارهای تمامی و باشد

 راه در شده ارائه حرارتی های مقاومت حداقل توانمی باشند، داشته را 10 در پیوست

 کاهش داد. 0.9ضریب  با را فنی های حل

3-2-3-19 

 گیری بهره اثر

 سایبان از

 مناسب

 نظر از ،3 گروه غیرمسکونی های ساختمان خارجی جدارهای حرارتی کاری عایق در -

از روش توانمی شوند تنهامی استفاده منقطع صورتبه که انرژی، مصرف جویی درصرفه
 .نمود استفاده آنهابا متناظر مقادیر و داخل از حرارتیکاریعایق های

 تمامی به مربوط هوا مجاور کف و بام ،دیوار مورد در شده داده حرارتی مقاومت مقادیر

 یقین نیز و انقطاع، درز فضای کامل بودن پوشیده صورت در الف(  است ضخامت جدارها

 آن حرارتی کاریعایق به نیازی مجاور، ساختمان بودن فضاهای شده کنترل به داشتن

 در مجاور ساختمان دمایی کنترل نحوة مورد در که اطالعی صورتیدر اما نیست، جداره

 .شود می گرفتهنظردر نشدهکنترلفضای جدار مانند آن ساختمان مجاورجدارنباشد، دست
 مجاور جدار مانند آن مجاور جدار ساختمان، دو میان درز نشدن پوشیده صورت در ب(

 ساختمان جانبی جدارهای ز ا بخش آن مورد در .شود می گرفته نظر در فضای خارج

 کنترل مجاور بنای فضاهای اگر اند، مجاور چسبیده قطعه بنای به انقطاع درز بدون که

 دمایی کنترل نح وة اگر اما .جدارها نیست این حرارتی کاری عایق به نیاز باشند، شده

 کنترل فضای مجاور جدار مانند ساختمان آن مجاور جدار نباشد، معلوم مجاور ساختمان

 شود. می گرفته نظر در نشده

4-2-3-19 

 دربارة نکاتی

 راه مجموعه

 های حل

 روش فنی

 تجویزی
 

 (1399مقررات ملی، 19صرفه جویی در مصرف انرژی)مبحث  -2جدول
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 نسبت قدر هر .است مؤثر بسیار حرارتی انرژی انتقال در ساختمان کلی فرم و حجم

 نیز ساختمان حرارت انتقال باشد کمتر آن زیربنایبه ساختمان پوستةخارجی سطح

 متراکم صورتبه ساختمان زیاد، انرژی نیاز با مناطق در شود توصیه میبود.  خواه کمتر

 گردد کاسته آن زیربنای سطح به نسبت خارجی پوستة سطح مقدار و از شود طراحی
 طراحی شکلی به باید ساختمان زیاد سرمایی نیاز با یا مرطوب و و گرم های اقلیم در

 گردد. فراهم داخلی فضاهای تمام برای طبیعی تهویة از استفاده امکان که شود

حجم کلی و 

فرم 

 ساختمان

 

توصیه های 

طراحی 

 ساختمان

بین  حال فضاهای که شوند جانمایی نحوی به حایل فضاهای و اصلی فضاهای است بهتر
 انتقال تا ، گیرند قرار ( حرارتی نظر )از ساختمان نامطلوب های جبهه و اصلی فضاهای

 در اصلیفضاهای به خارج از )یا سال سرد اوقات در خارج به اصلی از فضاهای حرارت

 های جبهه به رو االمکان حتی باید اصلی فضاهای.برسد حداقل به سال( گرم اوقات

 اهمیت ترتیب به ساختمان مطلوب های جبهه. باشند داشته قرار ساختمان مطلوب

 اوقات در ، جنوب به رو اصلی فضاهای استقرار با . شمالی شرقی، جنوبی، : از عبارتند

 .شود می تأمین داخل به آفتاب تابش طریق از ساختمان نیاز مورد گرمای از بخشی سرد

جانمایی 

فضاهای 

 داخلی

 

 با ، فلز یا و مرغوب پلیمرهای چوب، مانند مناسب، جنس از باید جدارها این های قاب

 با باید ، ها قاب دور درزبندی نبودن مناسب صورت در .باشد ، حرارتی های پل حداقل

 عملیات انجام از قبل . شود جلوگیری هوا نشت از پذیر انعطاف نوارهای از استفاده

 تعداد به تازه، هوای ورود مخصوص های دریچه شودکه حاصل اطمینان باید درزبندی،

 بهداشت شرایط درزبندی اقدامات و دارد، وجود اصلی فضاهای تمامی در مناسب، اندازه و

 کشویی های پنجره مورد در.دهد نمی قرار الشعاع تحت را ساختمان داخل فضاهای

 استمنتفی درزبندی بهبود امکان هستند، درزبندی مخصوص آالت یراق فاقد که ساده،

 در همچنین و بادخیز مناطق در واقع های ساختمان در بازشوها نوع این از استفاده.

 انتقال نظر از نورگذر سطوح مقدار .شود نمی توصیه وجه هیچ به بلند های ساختمان

 نورگذر سطوح اندک حرارتی مقاومت علت به . است مؤثر بسیار ساختمان در حرارت

 پوستة سطح به نورگذرنسبت سطوح مقدار قدر هر خارجی، پوستة اجزای دیگر به نسبت

 نظر در در نتیجه، . یافت خواهد کاهش ساختمان از حرارت اتالف باشد، کمتر خارجی

 فضاهای برای مناسب نور تأمین ضمن نورگذر، سطوح مناسب و کافی مقدار گرفتن

 مختلف نماهای بین در لبتها.شد خواهد خارج به حرارت انتقال کاهش موجب داخل،

 یانرژ جذب به و دارند بهتری حرارتی عملکرد جنوبی نورگذر سطوح ساختمان، یک
 .کنندمیکمک سرد اوقات در نیاز مورد گرمای از بخشی تأمین برای ،خورشید تابشی

 میزان حداقل به نورگذر، سطوح مقدار ساختمان، سرد و نامطلوب هایجبهه در استبهتر

  یابد کاهش طبیعی روشنایی تأمین برای نیازمورد

جدار های 

 نورگذر

 

 داخل به خورشید تابش از ، سال گرم اوقات در که، باشد ای اندازه به باید سایبان ابعاد
 ورود امکان ، خورشید تابشی گرمای از استفاده برای ، سرد اوقات در و کند جلوگیری

 کند فراهم داخل به را تشعشع خورشید

  سایبان ها:

 

 کاسته داخل فضای در شدید دما نوسان از ، ساختمان عناصر حرارتی ظرفیت کمک به

 از استفاده نوع به بستگی زیاد حرارت ظرفیت با حرارتی عناصر به نیاز میزان شود می

 شود می استفاده آنها از مداوم طور ه ب روز شبانه طول در که فضاهایی در. دارد فضا

 ةپوست خارجی سمت در حرارتی کاری عایق و است مطلوب زیاد حرارتی اینرسی

اینرسی 

 حرارتی

 جداره
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 روز، شبانه طول در منقطع ة استفاد با فضاهای در اما .گردد می توصیه ساختمان

 داخلی سمت در حرارتی کاری عایق و باشد کم ممکن حد تا است بهتر حرارتی اینرسی

 .گیرد صورت ساختمان پوستة

 

 حرارتی آسایش بهتر تأمین موجب ها ساختمان در طبیعی تهویة امکان ساختن فراهم

 اقلیم در خصوص به موضوع، این .شود می مکانیکی های سیستم انرژی مصرف کاهش و

 توصیه مرطوب، های اقلیم در ساختمان طراحی در.دارد زیادی اهمیت مرطوب، های

 عناصر با هوا جریان مسیر نکردن مسدود و رو روبه های بازشو تعبیة با که شود می

 با است بهتر مرطوب، و گرم اقلیم در . شود فراهم فضاها در کوران ایجاد امکان داخلی،

 کاهش ساختمان، داخلیفضاهای به ورود از پیش هوا، دمای سایه، ایجاد مانند تمهیداتی،

-خنک موجب ساختمان شبانة طبیعی تهویة گرم، اوقات خشک،در و گرم اقلیم در یابد

 طریق از شدهخنکهوای با داخلی، فضا تهویة نیز، روز طولدر شودمی مصالح توده سازی

 .کند می تأمین را ساختمان سرمایی نیاز از توجهیقابل بخش تبخیری،ساده سیستم

 طبیعی تهویه

 

 تجدیدپذیر، انرژی منابع از که غیرفعال یا فعال، تجهیزات و ها سیستم کارگیری به الف(

 زیربنای با های ساختمان در خصوص به برند، می بهره گرمایی، زمین و مانند خورشید

 .شود می توصیه مربع، متر 2000 از بیش

انواع  مانند مصرفی، گرم آب و تهویه گرمایی، و سرمایی نیازهای تأمین تجهیزات ب(
 و (، ها )فن ها دمنده ها، گن گرم آب ها، پمپ حرارتی، های پمپ کولرها، ها، بخاری

 .باشند انرژی برچسب دارای باید ها، موتورخانه اجزای مختلف

فضای  یا نشده کنترل فضاهای با مستقیم طور به نباید ساختمان شده کنترل فضاهای ج(
 آنها، از مانند و جداکنندهدر، از استفاده با مناسبی، شکل به باید، و باشندارتباط در خارج

 .شود خودکار بستهصورتبه در استالزم پرتردد، شدهکنترلیفضا در شوندجدا فضاها این

 کاربری با های ساختمان و تجاری های مجتمع ادارات، ها، بیمارستان ها، هتل در د(

ماندن  باز صورت در گرمایش، و سرمایش خودکار توقف برای سیستمی است مشابه، الزم
 برد سیستمرکاها،ساختمان نوع این در.شود بینی پیش خارجی، بازشوهای مدت طوالنی

 .شود می توصیه هوشمند های
یک  با آنها مصرفی گرم آب یا سرمایش گرمایش، که ساختمانی مستقل واحدهای در ه(

 کنتور اندازه واحدها از یک هر برای که شود می توصیه شود، می تأمین مشترک سیستم

 مصرف انرژی کاهش برای شدهبرده کار به تدابیر اثر تا گردد، نصب انرژی مصرف گیری

 .گردد واحد همان عاید و محاسبه جداگانه واحد، هر در

 از سیستم بخشی یا ساختمان، از بخشی انرژی نیاز چنانچه یک، گروه هایساختمان در و(

 .است الزامی آن برای جداگانه گیری اندازه کنتور نصب باشد، زیاد آن، های

 20 حداکثر سال سرد اوقات در باید افراد، حضور محل در فضاها، داخل هوای دمای ز(
مناطق  در .شود تنظیم سلسیوس درجة 28 حداقل سال گرم اوقات در و سلسیوس درجة

هیچ  در و شود، تعیین مورد به بسته باید سال گرم اوقات در فضاها هوای دمای مرطوب،
رعایت  خاص، شرایط دارای فضاهای برای . باشد سلسیوس درجة 25 از کمتر نباید حالتی
مورد  به بسته باید را آنها سرمایش و گرمایش تنظیم دماهای و نیست الزم فوق مقادیر
 .کرد تعیین

1-4-19 

 کلی مقررات
 

تاسیسات 

 مکانیکی
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داخل  هوای کل دمای کنترل که صنعتی، های ساختمان مانند هایی، ساختمان در ح(
 .گردد تأمین موضعی صورت به باید حرارتی آسایش نیازهای ندارد، ضرورت

 ساختمان بیرون هوای دمای با ارتباط در باید سیستم کنترل برای دما تنظیم درجة د(

 .باشد تنظیم قابل خودکار صورت به

 1000 باالی مفید زیربنای با 2 گروه های ساختمان و 1 گروه های ساختمان همة برای ه(
 با روز، ساعات شبانه در تجهیزات کارکرد ریزی برنامه سیستم گرفتن نظر در مترمربع،

 این نیز ساختمانی های گروه دیگر برای .است الزامی برداری، بهره ساعات گرفتن نظر در

 .شود می توصیه اقدام

 به نیاز ساختمان، داخل در آسایش شرایط حفظ و رطوبت تامین برای که، تجهیزاتی )ز

 .شوند کنترل رطوبت حسگر طریق از باید دارند انرژی مصرف

 منقطع، برداری بهره با غیرمسکونی ساختمانی فضاهای از قسمتی از که صورتی در )ح

 مرکزی سیستم از فضاها این سرمایش و گرمایش باید شود، استفاده مداوم صورت به

 شود گرفته نظر در مستقل صورت به و گردیده تفکیک
 از جدا کامالً باید شومینه و است؛ مجاز داخلی دیوارهای مجاورت در شومینه نصب )ب

 داشتن نگه بسته برای اتوماتیک، کنترل سیستم نصب . باشد ساختمان خارجی دیوار

 .شود می توصیه شومینه، بودن خاموش زمان در دمپر

 

 

2-4-19 

 تأسیسات

 و سرمایش

 گرمایش
 

 تازه هوای تأمین 1-3-4-19
 به باید کنند، می کار فن یا دمنده از استفاده با که تازه، هوای تأمین های سیستم تمام

 تازه هوای به که هنگامی و کاری غیر شرایط در تا شوند، تجهیز خاموش - روشن کلید

 ورود نقاط تمام در .باشند خودکار کنترل به مجهر آنکه مگر شوند، خاموش نیست نیازی

 در فقط آنها دمپر که خودکار، های سیستم گرفتن نظر در ساختمان، در هوا خروج و

تغییر داخل هوای آلودگی درجة که مواردی در .است الزامی شود، می باز کردن کار زمان
 .است الزامی تازه هوای میزان خودکار تنظیمکند،می

 نظر از شده تعیین تهویة حداقل از درصد 20 از بیش نباید مکانیکی تهویة میزان حداکثر

 هوای از انرژی بازیافت های سیستم از که صورتی در . باشد باالتر بهداشت و سالمت

 .گردد می برطرف محدودیت این شود، استفاده خروجی

 بازشوها درزبندی کیفیت 2-3-4-19
 مانند بازشوهایی طریق از که هوا، ناخواستة تهویة میزان چنانچه مستقل، واحد هر در

 در هوا تعویض حجم سوم یک از عادی، شرایط در گیرد، می صورت ها و پنجره درها

 میزان ددا افزایش % 10 توان تارا می Hمرجع  حرارت انتقال نکند،ضریب تجاوز ساعت

 .گرددمی تعیین مربوطه مراجع طریق از هوا تهویة ناخواستة

3-4-19 

 های سیستم

  تهویه

 

 حرارتی مقاومت با حرارتی عایق دارای باید ها لوله مصرفی، گرم آب های سیستم در )الف

 . باشند 0/88 [m2.K/W] از بیش

 باشند1/00 ازبیش حرارتیمقاومت با حرارتیعایق دارای باید گرمآب هایمخزن )ب

 استخر در.استالزامی پوشش از کننداستفادهمیاستفاده گرمآب از عمومی،که استخر )ج
 .شود می توصیه پوشش از کنند،بهرهمی استفاده گرمآب از که مسکونی،ساختمان شخصی

2-4-4-19 

 کاری عایق

 لوله حرارتی

 مخزن و
 

 



 

          ساختمان یمقررات مل یبر مبنا ،یمعمار یطراح ندفرای در موثر( برق – کیمکان -)عمران یرشته ا نیمجموعه ضوابط ب نیتدو

 

39 

 

 الزامی وات، بر لومن 55 بازده حداقل با ،) بازده پر(مصرف کم هایالمپ کارگیری به

 مسکونی هایساختمان داخلی فضاهای کلیه در مصرفکم هایالمپ از گیریبهره است

 و نشیمن فضاهای در ویژهبه شود،می استفاده ممتد صورت به الکتریکی روشنایی از که
 باید سقفروی یا درون شدة نصب روشنایی هایسیستم تمامی.شودمی توصیهآشپرخانه،

 .برسد فضا به روشنایی بیشترین تا باشند هاییبازتابنده دارای

1-5-19 

 و ها سیستم

 تجهیزات

 روشنایی

5-19 

 سیستم

 و روشنایی

 انرژی

 الکتریکی
 :که باشد داشته جداگانه کنترل سیستم یا کلید یک باید مستقل فضای هر

 .باشد دسترس در و پذیر رؤیت گیرد، قرار فضاها خروجی -ورودی محل در 1-

 .شود معلوم ها چراغ بودن روشن یا خاموش آن، دیدن با 2-

2-5-19 

 کنترلسیستم

 فضا روشنایی

 الکتریکی بار و دارد بیشتر یا مربع متر 10 برابر مساحتی که محصوری فضاهای روشنایی

 گردد، می تأمین منبع یک از بیش با و است مربع متر بر وات 12 از بیش آن روشنایی

 باشد، کاهش قابل نصف تا ها چراغ روشنایی الکتریکی بار که کنترل شود نحوی به باید

 گردد أمین ت فضا تمام در قبول قابل یکنواختی با روشنایی سطح همچنان اینکه ضمن

 :گردد تأمین زیر هایروش ازیکی به تواندیکنواخت می صورتبه  روشنایی کاهش

 روشنایی؛ های سیستم تمام کنترل برای 1 نور های دهنده کاهش از استفاده 1-

 وسط المپ برای مستقل کلید نصب -3کلید؛ دو با فرد و زوج های ردیف کنترل 2-

 المپ؛ مجموعة هر یا المپ هر برای مستقل کلید نصب -4المپی؛ سه های سیستم

 حرکت؛ یا و حضور تشخیص های سیستم از استفاده 5-

 خودکار صورتبه  که هایی سیستم یا و تنظیم قابل دار زمان های سیستم از استفاده 6-

 مند بهره کافی طبیعی نور از روز طول در که محصور فضاهای مورد در.شوند می خاموش

 سیستم یک حداقل امکان صورت در گردد می توصیه فوق، موارد بر عالوه شوند، می

 بهره طبیعینور از که بخشی در را، روشنایی که سیستم باشند داشته مصنوعی نور کنترل

 توسط باید روشنایی هایسیستم ساختمان، روشنایی منطقه هر در .کندکنترل گیرد، می

 استفاده همچنین . باشد کنترلقابل محل در شده نصب دستی مرکزی کلید چند یا یک

 موارد در.شودمی توصیه زمانی کنترل یا حضور یاحرکت تشخیص اتوماتیک حسگر کلید از

 :نیست الزم ضابطه این زیر،رعایت

 .باشند ایمنی روشنایی فاقد که ورودی فضاهای و ها سرسرا راهروها، روشنایی )الف

 ها، رستوران تجاری، های مجتمع و ها فروشگاه مانند خاص کاربری با فضاهای )ب

 .مشابه های ساختمان و تئاترها،سینماها مساجد،

 :باشد برقرار زیر شرایط باید باشد، شده بینی پیش دار زمان کلیدی سیستم یک اگر

 که دانست آسانی به بتوان که باشد جایی در -باشد؛ دسترس در و رؤیت قابل راحتی به -

 .کند کار نیز دستی صورت به است؛ فضا کدام به مربوط کلید

 دریافت قابلیت باید سیستم شود،می استفاده زمانی ریزیبرنامه سیستم از که صورتی در

 .باشد داشته را ساالنه تقویم اساس بر خاص هایبرنامه

2-2-5-19 

 های سیستم

 کاهش

 یا و میزان

 مدت

 روشنایی

 المپ باال، بهرة ضریب با های چراغ از که شود توجه باید روشنایی، شدت این تأمین برای

 انرژی چگالی که شود استفاده نحوی به دیگر متناسب امکانات و باال راندمان با های

 .باشد بهینه نظر مورد روشنایی تأمین برای الکتریکی

3-5-19 

 شدت

 فضا روشنایی

 

 19-5-4 ها المپ 1-4-5-19

 روشنایی
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 یدر مصرف انرژ ییاز نکات مهم مبحث صرفه جو یا یدهگز 

 مؤثر است یاربس یدیخورش یساختمان از انرژ یریساختمان به سمت جنوب در بهره گ یری.جهت گ 1

 خارجی شود و از مقدار سطح پوستة یساختمان به صورت متراکم طراح یاد،ز یانرژ یاز.در مناطق با ن 2

ساختمان  زیاد ییسرما یازبا ن یاگرم و مرطوب و  یها یمآن کاسته گردد. در اقل یربناینسبت به سطح ز

 فراهم گردد. داخلی یتمام فضاها یبرا یعیطب یةشود که امکان استفاده از تهو یطراح یبه شکل یدبا

 یفضاها ینل بئحا یشوند که فضاها ییجانما یبه نحو یلحا یو فضاها یاصل ی.بهتر است فضاها 3

 اصلی ی، تا انتقال حرارت از فضاها یرندقرار گ (یاز نظر حرارت)نامطلوب ساختمان  یو جبهه ها اصلی

 به حداقل برسد. (در اوقات گرم سال یاصل یاز خارج به فضاها یا)به خارج در اوقات سرد سال 

 مطلوب ساختمان قرار داشته باشند . یمکان رو به جبهه هاالا یحت یدبا یاصل ی.فضاها 4

 اصلی ضابا استقرار ف.یشمالی،شرقی،عبارتند از: جنوب یتاهم یبترتمطلوب ساختمان به یها.جبهه 5

 شود.یم ینتأم داخل اب بهآفتتابش یقطرساختمان ازیازنموردیاز گرما یجنوب،در اوقات سرد بخشبهرو

 .باشند لومن بر وات 50راندمان یحداقل دارا یدبا بنایرونمحوطه و ب ییروشنایاستفاده برامورد مپ.ال6

 یریبهره گ یرند،گ یتمام هفته مورد استفاده قرار نم یاساعت  24که در  ییساختمان ها حوطهم برای.7

 است. یمپ ها الزامالروشن و خاموش کردن  یبرا یسلول نور یا یکاتومات کننده از کنترل

 است. یالزام، مصرف برق یک میزانهر واحد مستقل به کنتور جداگانه،جهت تفک یزتجهها،مجتمع در.8

 دارای حداقل باید ساختمان بیرون و محوطه روشنایی برای استفاده مورد های المپ

 .باشند وات بر لومن 50 راندمان

 ساختمان خارج و محوطه روشنایی کنترل 2-4-5-19

 گیرند، نمی قرار استفاده مورد هفته تمام یا ساعت 24 در که هایی ساختمان محوطه برای

 المپ کردن خاموش و روشن برای نوری سلول یا اتوماتیک کننده کنترل از گیری ه بهر

 .است الزامی ها

 و محوطه

 بیرون

 ساختمان

 

 تفکیکی میزان تعیین جهت جداگانه، کنتور به مستقل واحد هر تجهیز ها، مجتمع در

 .است الزامی ، برق مصرف

5-5-19 

 کنتور

 

 الکترونیک ابزار و ها دمنده و ها پمپ مانند تجهیزاتی در متغیر دور موتورهای از استفاده

 موتورها، الکتریکی انرژی مصرف کاهش و متغیر بار با متناسب فرکانس تنظیم و قدرت،

 .گردد می توصیه

6-5-19 

 موتورها
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 و کندیریبه داخل جلوگ یداز تابش خورش اشد که،در اوقات گرم سالب یبه اندازه ا یدبا یبان.ابعاد سا 9

 .کندفراهم داخلبهرا یدامکان ورود تشعشع خورش ید،خورش یتابش یاستفاده از گرما یدر اوقات سرد، برا

 مصرف و کاهش یحرارتیشسابهتر آ ینها موجب تأمساختماندر یعیطب یة.فراهم ساختن امکان تهو 10

 دارد. زیادی یتمرطوب، اهم یهایمموضوع، به خصوص در اقل یناشود.یم یکیمکانیهایستمس یانرژ

 و یدمانند خورش یدپذیر،تجد یانرژکه از منابع یرفعالغ یافعال، یزاتها و تجهیستمس یریکارگ.به11

 شود.یم توصیهمربع،متر 2000از  یشب یربنایبا ز یهاخصوص در ساختمانبه برندیبهره م ییگرمازمین

 ها، کولرها، یمانند انواع بخار ی،و آب گرم مصرف یهتهو یی،و گرما ییسرما یازهاین ینتأم یزات.تجه12

 باشند. یبرچسب انرژ دارای ید، بامختلف موتورخانه یو اجزا ، ، دمندهگن، آب گرمپمپ ی،حرارت پمپ

 خارج در یفضا یاکنترل نشده  یبا فضاها یمبه طور مستق یدختمان نباکنترل شده سا ی.فضاها13

 شوند فضاها جدا ینبا استفاده از در، جداکننده و مانند آنها، از ا ی،به شکل مناسب ید،باشند و با ارتباط

 کنترل شده پرتردد، الزم است در به صورت خودکار بسته شود. ی. در فضاها

 م استامشابه، الز یبا کاربر یو ساختمان ها یتجار یها، ادارات، مجتمع ها یمارستان.در هتل ها، ب14

 خارجی، یمدت بازشوها ینالدر صورت باز ماندن طو یش،و گرما یشتوقف خودکار سرما یبرا سیستمی

 شود. یم یههوشمند توص یها یستمنوع ساختمان ها، کار برد س ینشود . در ا ینیب یشپ

 مشترک یستمس یکآنها با  یآب گرم مصرف یا یشسرما یش،که گرما یتمانمستقل ساخ ی.در واحدها15

گردد، تا نصب یمصرف انرژ یریگاز واحدها کنتور اندازه یکهر یشود که برا یم یهشود، توصیم ینتأم

 واحد گردد.همان عاید واحد، جداگانه محاسبه ودر هر یانرژکاهش مصرف یشده برابردهبه کار یراثر تداب

 یوسدرجة سلس 20در اوقات سرد سال حداکثر  یدداخل فضاها، در محل حضور افراد، با یهوا ی.دما16

 در فضاها یهوا یشود. در مناطق مرطوب، دما یمتنظ یوسدرجة سلس 28در اوقات گرم سال حداقل  و

باشد  سلسیوس درجة 25کمتر از  یدنبا یحالت یچشود، و در ه یینبسته به مورد تع یداوقات گرم سال با

 یشو سرما گرمایش یمتنظ یو دماها یستفوق الزم ن یرمقاد یتخاص، رعا یطشرا یدارا یفضاها ی. برا

 کرد. یینبسته به مورد تع یدآنها را با

 روبه رو و مسدود یبازشو ها یةشود که با تعب یم یهمرطوب، توص یها یمساختمان در اقل ی.در طراح17

 گرم و یمکوران در فضاها فراهم شود . در اقل یجادامکان ا ی،صر داخلهوا با عنا یانجر یرمس نکردن

 ی ساختمان،داخل یاز ورود به فضاها یشهوا، پ یدما یه،سا یجادمانند ا یداتی،بهتر است با تمه مرطوب،

 یساز خنک شبانة ساختمان موجب یعیطب یةگرم و خشک، در اوقات گرم، تهو یم. در اقلیابدکاهش 

 یها یستمس طریق خنک شده از یبا هوا ی،داخل یفضاها یةتهو یز،شود. در طول روز ن یتوده مصالح م

 کند. یم ینرا تأم ساختمان ییسرما یازهایاز ن یبخش قابل توجه یری،تبخ ساده
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 تاسیسات برقی ـ3ـ2ـ2

 
  

   

 انتخاب نوع سیم کشی و طرز  نصب

 -ها  را دربردارند های ساختمان که سیم کشینوع و ماهیت دیوارها و سایر قسمت ماهیت محل؛ -

های مکانیکی دیگری که تنش ولتاژ؛  ها برای اشخاص و حیوانات اهلی؛ کشی قابلیت دسترسی به سیم
 . وجود آید ها به کشی ن نصب یا بهره برداری از تأسیسات الکتریکـی در سیمیممکن است در ح

7-2-2-13 

کشی  انواع سیم

های  و طریقه

 نصب آن

در مواردی که درصورت بروز خطر به قطع فوری تغذیه احتیاج باشد، وسیله قطع باید طوری نـصب شود 
 طور مؤثر و سریع قابل استفاده باشد سادگی قابل تشخیص و به که به

9-2-2-13 
 فرمان اضطراری

ها،  شوند که برای انجام عملیات مربوط به تعمیرات، آزمایـشوسائل جداکننده باید طوری پیش بینی 
 های مستقل را از مدار خـارج کرد یا دستگاه با آنها تأسیسات الکتریکی، مدارمعایب بتوان کشف و رفع

10-2-2-13 
 جداکننده وسائل

  باشد داشتهلزوم، امکانات زیر وجودصورتداد که، درتجهیزات الکتریکی را باید طوری ترتیب
 فضای کافی برای تأسیسات اولیه و تعویض بعدی هریک از اجزاء تجهیزات الکتریکی؛  -
  آزمایش، بازرسی، نگهداری و تعمیرات برداری دسترسی برای انجام عملیات مربوط به بهره -

 توسعه در آینده - 

12-2-2-13 
قابلیت دسترسی 

تجهیزات 

 الکتریکی

هایی که  نحوی مطمئن در مقابل تنش طوری انتخاب شوند که بتوانند بهکلیه تجهیزات الکتریکی باید 
در آنها به وجود مـی آینـد و محیطـی کـه در آن نـصب مـی شـوند یـا احتمـاالً در معـرض آن قـرار 

گیرندایـستادگی کننـد؛ بـا وجـود ایـن، اگـر یکـی از اقـالم تجهیزات الکتریکی از نظر ساختمان می
حلی که در آن نصب می شود مطابقت نداشته باشد، به شرطی می توان از آن استفاده کرد که خود با م

  نوعی حفاظت اضافی، بـه عنـوان جزئـی از تأسیـسات کامـل الکتریکی، برای آن پیش بینی  شده باشد

3-3-2-13 

شرایط انتخاب 

 و نصب

 

در خالل عملیات نصب، .را به کـار گرفـتبرای نصب تأسیسات الکتریکی باید استادکاران کارآزموده -
هادی حفاظتی و هادی خنثی باید با استفاده  نباید در مشخصه های تجهیزات الکتریکـی، خللی وارد آید

ها باید  ها قابل تشخیص باشند ، این هادی از رنگ آمیزی یا به نحوی دیگـر، حـداقل در محل ترمینال
اتصاالت . آمیزی قابل تشخیص باشند نعطاف، با استفاده از رنگها و بندهای قابل ا در تمام طول کابل

ها و تجهیزات الکتریکی باید به نحوی انجام شود کـه دوام و ایمنی آنها تضمین  ها یا هادی بین هادی
کلیه تجهیزات الکتریکی باید به نحوی نصب شوند که در شرایط پیش بینی شـده بـرای . شده باشد

کلیه انواع تجهیزات الکتریکی که احتمال دارد دمای زیاد یا .خللی وارد نیاید کننده آنها سیستم خنک
سوزی در موارد  قوس الکتریکی ایجاد کنند، باید به نحوی مستقر یا حفاظت شوند که خطر ایجاد آ تش

 دبل اشتعال از آنهـا رفـع شده باشقا

4-2-13 

 نصب و برپایی

 

 

 

 

 

متقاضی باید با راهنمایی و رعایت ضوابط شرکت، محلی را برای نصب تجهیزات انشعاب تحویلی از طرف 
شرکت پیش بینی و احداث کند . بسته به شرایطی مانند تعـداد و تـوان انـشعاب یـا انشعابهای 

اتاقـک یـا یـک ،  یک اتاق، پست برق کاملساختمان، محل مورد بحث ممکن است یک 

در دیواری مناسب این کار باشد . اگر طبق مقررات و ضوابط احـداث پـست عمـومی بـرق  یفرورفتگ
  . ضروری باشد، متقاضی باید ضمن رعایت مفاد فوق نسبت به تأمین زمین و احداث پست اقدام کند

1-4-13 

تأسیسات 

انشعاب فشار 

ضعیف 

)منشعب از 

 (1392مقررات ملی، 13)مبحث تاسیسات برقی  -3جدول
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 همچنین محل موردنظر باید برای این منظور به اندازه کافی وسیع و مناسب باشد و در عین حال که

ارج از دسترس عموم است، برای بازدید مأموران شرکت و قرائت کنتور در همه سـاعات شـبانه روز خ
  آماده باشد

هیچگونه دودکش و لوله کشی، اعم از آب، گاز، حرارت مرکزی و غیـره، نبایـد از فـضای اختـصاص 
 . یافته برای محل انشعاب یا کنار آن عبور کند

های مربوط به  کشی فی برای نصب ترمینال اتصال زمین و انجـام سیممحل نصب انشعاب بایدفضای کا
آن را داشته باشد . این فضا باید عالوه بر جای الزم برای تجهیـزات تحـویلی شرکت برای نصب تجهیزات 

  کافی برخوردار باشدتابلوی اصلی(، نیز از فضایمانند)مشترک

باید به نحوی انتخـاب و اجـرا شود که هادی اتصال زمین  مسیر عبور و نحوه نصب هادی اتصال زمین 
از هرگونـه صـدمات احتمـالی مکـانیکی، شـیمیایی، خـوردگی و غیـره محفوظ بماند و چنانچه بدون 

 حفاظ مکانیکی نصب مـی شـو د، خـارج از دسـترس ولـی در معـرض بازرسی دائم قرار داشته باشد 
نیکی هـادی زمـین، از نـوعی لولـه یـا پوششی مشابه استفاده شده . چنانچه به منظور حفاظت مکـا

 . باشد، این لوله یا پوشش نباید از جنس فلز باشد

مسیر مدارهای خروجی )انشعاب به مصرف کننده( و نحوه نـصب آنهـا با یـد بـه گونـه ای انتخاب و 
پذیر باشد؛ بدین منظور الزم است  اجرا شود که ردگیری و تعویض مدارها در آینده بدون اشکال انجام

 از انواع کانال یا رایزر قابل بازدید استفاده شود . 
مسیر مدارها باید به نحوی انتخـاب شـود که حرارت تأسیسات دیگر، مانند لوله های آبگرم، بخار یا 

 . ها و نظایر آن، بر روی مـدارها اثـر سوء نداشته باشد دودکش

های  شبکه

 عمومی (

 

 درانتخاب ارتفاع اتاق ترانسفورماتور، تهویه طبیعی درنظر گرفته شده است-1
 ارتفاع در اتاق برا ی راحتـی نـصب ترانـسفورماتور تعیـین شـده اسـت و در حالـت عـادی لنگه 2-

ار تعیین شده باز شوند. بنابراین کتیبه بـاالیی آن می تری از مقد های در ممکن است تا ارتفاع کوتاه
 .تواند  فقط در هنگام داخل و خارج کردن ترانسفورماتور باز و بسته یا پیاده و نصب شود

در انتخاب محل و نحوه استقرار اتاق ترانسفورماتور، عالوه بر مالحظات مربوط به مرکز ثقل بار و  3-
 :شوندخواسته های نظیر آن، که توضیح آن در این بحث نمی گنجد، الزم است مراتـب زیـر نیـز رعایت 

ی آزاد باشد؛ در هـای آن مـشرف بـه فـضا الف( اتاق باید در طبقه همکف قرار بگیرد و یکی از جبهه

نباید هیچگونه ساختمان یا مانع دیگـری کـه تهویه اتاق و  متری5فاصله برابر این جبهه، حداقل تا 
 داشته باشـد رو کند وجودرا با اشکال روبهکردن ترانسفورماتورداخل و خارج

فورماتور بـه سـادگی در اصلی اتاق ترانسفورماتور باید در این جبهه قرار داشته، نقل و انتقال ترانـس 
 این جبهـه آمـد و رفت کنندباشد، برای همین ترجیج دارد وسیله نقلیه و جرثقیل بتوانند تا بهپذیرانجام

یی که به علل دیگر )مانند متعدد بودن طبقات زیرزمین و میزان تجهیزات مکانیکی با مصرف اتاق ها

فضای آزاد یادشده در جلوی متر 5حداقل چنانچه زیاد در آنها( باید در طبقات زیرزمین ساخته شوند، 
آنها وجود داشته، طول آنها نیز حداقل به اندازهای که در زیر مشخص شده است باشد، مانند اتاقی در 

 آیندطبقه همکف به حساب می

 )  متر) (n+ 2) *(حداقل طول فضای آزاد )متر(= عرض یا طول اتاق

 =nیکدیگر های ترانسفورماتور کنار تعداد اتاق _

 مقطع فضای آزاد نباید در تمام عمق آن کمتر از مقادیر فوق باشد

انتخاب محل و 

جهت اتاق 

 ماتورترانسفور
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چنانچه ساختمان از نوعی باشد که نصب پست یا پستهای ترانسفورماتور در طبقات یا روی بـام آن 
اجتناب ناپذیر شود، ضمن مراعات کلیه مقررات مربوط به تهویه اتـاق و فو اصـل مجـاز و درهـا و غیره، 

رای جزئیات مربوط باید در آنها از ترانسفورماتورهای خشک استفاده کرد؛ در این صورت، مراعات و اج
 به حائل آتش و غیره منتفی خواهد بود . 

همچنین، اسـتفاده از هرنـوع ترانـسفورماتور دیگـر، مانند ترانسفورماتورهای روغنی یا دارای آسکارل 
 .کن( و ماننـد آنهـا ممنـوع است )دارای نوعی مایع خنک

باید در جهتی انتخاب شـود کـه تابش  درصورت امکان، جبهه مشرف به فضای آزاد اتاق ترانسفورماتور

 )شمال ) روبهآفتاب به آن حداقل باشد 

جبهه مشرف به فضای آزاد می تواند ضلع عرضی یا طولی اتاق باشد؛ در هرحال ترانـسفورماتور را باید 
 در راستای مناسب آن قرار داد

ترانسفورماتور را باید باتوجه به رشد بار در آینده انتخاب کـرد تـا امکـان اسـتفاده از الف( ابعاد اتاق 
ترانسفورماتورهای با قدرت بیشتر، بدون لزوم انجام تغییرات بنایی در اتاق فراهم باشد . برای همـین 

فورماتوری بـا نظر از قدرت پیش بینی شده اولیه، چنانچه در آینده احتمـال اسـتفاده از ترانـس صرف
کیلوولت آمپر وجود نداشته باشد، می توان از اتاق کوچک استفاده کـرد، ولـی اگر  630قدرت بیشتر از 

این احتمال وجود داشته باشد، یا قدرت اولیه بیش از این مقدار باشد، باید از اتاق ترانسفورماتور بزرگ 
 متر کمتر باشد 0/8اف ترانـسفورماتور نباید از استفاده شود؛ در هرحال فضای آزاد در اطـریا خیلی بزرگ

 ب( ارتفاع اتاق ترانسفورماتور مهمترین عامل در تهویه طبیعی، به منظور خنک کردن آن، به شـمار می
 .ها کمتر باشد های اتاق رود؛ برای همین ارتفاع اتاق نباید از مقادیر داده شده برای هرکدام از اندازه

 رت امکان، ارتفاع اتاق از مقادیر ارائه شده بلندتر باشدتوصیه آن است که، در صو
ها و غیره( احداث اتاق به  بندی نامناسب، وجود ستون چنانچه به علت مشخصات ساختمان )شبکه 

دید مجری مقررات، تغییر داد به هرحال  پذیر نباشد، ممکن است آنها را، با صواب ابعاد ذکرشده امکان
 . بیشتر باشد 10-این تغییر نباید از % 

 

 
 

2-3-2-4-13 

ابعاد اتاق 

 ترانسفرماتور

 اتاق ترانسفورماتور باید دارای خصوصیات زیر باشد
 الف( اتاق باید فاقد رطوبت و ضدسرایت حریق باشد؛

  با توجه به این خواسته باید از مصالح مناسـب استفاده شود 

  گردگیر نباشد مانند کاشیب( دیوارهای اتاق باید با مصالحی پوشانده شوند که 

 ج( سقف اتاق باید فاقد هرگونه نازک کاری، مانند گچکاری، باشد تا امکان سـقوط اجـسام و بـروز 

 . اتصالی در ترانسفورماتور وجود نداشته باشد

  در اتاق ترانسفورماتور نباید هیچنوع پله یا شیب بیش از حد مجاز وجود داشته باشد(د 

ناقـل ترانـسفورماتور بایـد دارای زوار هـادی چـرخ باشـند و باتوجـه بـه اسـتاندارد هـای  تیرآهن( هـ 
 . کوچکترین و بزرگترین ترانسفورماتوری که ممکن است در اتاق نصب شود، انتخاب شده باشند

در طرح اتاق باید مجاری عبـور هـوا بـا سـطح مقطـع کـافی و حـداقل تغییـر در مـسیر، بـرای ( و 
  کردن ترانسفورماتور از راه تهویه طبیعی پیش بینی  شود نکخ
کننده، باید حائلی مشبک  در زیر محل استقرار ترانسفورماتور، و پایینتر از مسیر عبور هوای خنک (ز 

 سـانتیمتر 20حداقل بـه ضـخامت که دارای پوشش ضدزنگ باشد پ یشبینی شود. روی این شبکه 
  . ریزند تا مانع سرایت آتش احتمالی باشدشن یا سنگ گرانیت شکسته می

باید سطحی شیبدار ساخته شود تا روغنی را که ممکن است در صورت نشت یا  (ز )ح( زیر حائل آتش 
ترکیدن محفظه ترانسفورماتور ریخته شود، به سمت مخزن ر وغـن هـدایت کنـد . حـداقل حجـم 

3-3-2-4-13 

اجزای اتاق 

ترانسفورماتور و 

 خصوصیات آن
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ترانسفورماتوری که ممکن است در اتاق نصب شـود برابـر مخزن روغن باید با حجم روغن بزرگترین 
باشد. برای هدایت روغن به طرف چاهکی که در پایین تـرین نقطـه مخـزن سـاخته مـی شـود بایـد 

های مناسب، پیش بینی شود و یک لوله برای تلمبه کردن روغن، باید به طور دائمی این چاهـک  شیب
  کندرا به اتاق ترانسفورماتور وصل 

  منطقـه باالتر باشداز سطح احتمالی سیالب سانتیمتر20حداقل ط( ارتفاع کف اتاق ترانسفورماتور باید 
کننـده از  های جلوگیری کننده باید مجهز به شبکههای ورودی و خروجی هوای خنک ی( دریچه 

 . ها و حیوانات کوچک )مانند گربه( و آب باران به داخل اتاق باشند دخول پرنده
باید به نحوی در اطراف ترانـسفورماتور پـیش بینـی، سـاخته یـا  لها یا لوله های حامل کاب کانال(ک  

  باشد سمت خـارجباید به لکننده نباشند شیب مسیر کابنکهوای خکه مانع مسیر جریاننصب شوند
ی وصـل شـونده بـه ل( در روی دیو ارهای طـرفین اتـاق، بایـد نگهـدارهای مناسـبی بـرای کابلهـا

  . ترانسفورماتور پیش بینی  شوند
در ورودی اتاق باید آهنی باشد و به سمت خارج باز شود . قفل در باید از نـوعی باشـد کـه حتـی (م  

  هنگامی که در قفل است خارج شدن از اتاق امکانپذیر باشد
 دبینی  شوپیشبـه ترموسـتاتبرقـی مجهـزترانـسفورماتور گـرمکنبرای اتـاقاز تعریقن (برای جلوگیری

س( در فضای داخل و در جداره داخلی و خارجی دیوارها، سقف و کف اتـاق ترانـسفورماتور نبایـد 
ز نه پنجره و در ورودی دیگری غیر اهیچگو(ع  . هیچگونه لوله حامل آب، حرارت مرکزی و گاز نصب شود

 . جـود داشـته باشددر اصلی نباید در اتاق ترانـسفورماتور و

  داخل اطاق باشدقوی باید رو بهفشار الف( اگر محور طولی ترانسفورماتور به موازات در باشد، بوشینگ
 ب( اگر محور طولی ترانسفورماتور عمود بر در باشد روغن نمای مخزن انبـساط ترانـسفورماتور بایـد

 . روبه در اطاق باشد

ت استقرار جه

ترانسفورماتور 

 در اطاق

تابلوهای( فشار )باید برای نصب تجهیزات )تابلوهای( فشار قوی یـک اتـاق و بـرای نـصب تجهیـزات 
ضعیف پست ترانسفورماتور اتاقی دیگر پیش بینی  و احداث شوددر برخی موارد ممکن است خصوصیات 

برای تجهیزات فشار قوی و ضعیف از یک اتاق واحد استفاده شود. این کار به ساختمان ایجاب کند که 
مقررات زیر باید در طرح و . شرط استفاده از تابلوهای تمام بسته و حفظ فواصل مجاز، مجاز خواهد بود

 . ی فشار متوسط و ضعیف اجرا و فواصل مجاز داده شده مراعات شونداتاق هاساخت 

متوسط و فشار ضعیف، یا اتاق مشترک فشار متوسط ـ فشار ضـعیف، حـداقل  ی فشاراتاق هاالف( در 
استفاصله تابلوهای تمام بسته فشار متوسط و فشار ضعیف از هم نباید  2فواصل مطابق جدول شماره 

 ها باید باهر دوشرط زیر مطابقت کند ب( ارتفاع اتاق  متر کمتر باشد1/5از

  متر کمتر باشد2+متر در عین حال ارتفاع اتاق نباید هیچگاه از  0/5 بلوتا بلندترین ارتفاع ≤ارتفاع اتاق  

باید با یکدیگر و با کانالهای ارتباط با اتاق ترانسفورماتور  اتاق هاج( ابعاد کانالهای کابل یا فضاهای زیر 
عاع هماهنگی کامل داشته، به قدر کافی عمیق و عریض باشند تـا هنگـام نـصب و بهـره بـرداری، شـ

انحنای کابلها از مقدار مجاز کمتر نشود . به همین خاطر، برای کابلهای با مقطع بـزرگ الزم خواهـد ب 
های فارسی ر شود. برای هدایت آب یا مایعات دیگـری کـه ممکـن اسـت بـه بود زوایای داخلی کانال

  به سمت خارج تعبیه شود شیبی مناسب برای دفع رخنه کند،باید برای آنمورد بحث و فضا داخل کانال
 باشـندمتعلقات کافی و از نوع ضدحریق یا آهنی باید برای حمل و نقل تابلو ودیگر ردابعاد (د
پیش بینی  در به سمت خارج )فضای آزاد یا محوطه ( در اولویت قراردارد ولی درصورتیکه انجام ایـن  

تمان پـیش بینـی شـود بـه شـرط آنکـه پذیر نباشد، در ممکن است به سمت داخـل سـاخ کار امکا ن
راهروهای داخلی و درهای ساختمان برای حمل و نقل تابلوها مناسب باشد . درهـای اطـاق بایـد بـه 

4-2-4-13 

 اجزای اتاق

های فشار 

متوسط و 

ضعیف و 

 خصوصیات آنها
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سمت خارج باز شو د و قفل درها باید از نوعی باشد که خروج از اتـاق، حتـی هنگـامی کـه در قفـل 
ها دارای پنجره به سمت فضای آزادباشند، بلندی هـیچ یـک  چنانچه اتاق(هـ  . پذیر باشداست، امکان

 مسلح باشند ها باید مجهز به شبکه محافظ یا شیشهاز آنهـا نبایـد از بلنـدی تابلوها بیشتر باشد. پنجره

 ا سه : فاز یک الکترود زمین سادهآمپر یک فاز ی 25برای مشترکان با کنتور تا الف(

های دارای چندین مشترک که کنتورهای آنها  فاز یا مجموعه آمپر سه 60برای مشترکان با کنتور ب(
آمپر تجاوز نکند: دو الکترود  60در یک نقطه متمرکز باشد و جمع جریانهای نامی کنتورهای هر فاز از 

 متر؛4یک الکترود ساده ولی به عمق متر از همدیگر یا 6زمین ساده در فاصله حداقل 

های دارای چندین مشترک که کنتورهای  فاز یا مجموعه آمپر سه 60برای مشترکان با کنتور بیش از ج(
آمپر تجاوز کند: یک  60های نامی کنتورهای هر فاز از  آنها در یک نقطه متمرکز باشد و جمع جریان

  کننده آن ترانسفورماتور تغذیهاتصال زمین اساسی یا اتصال زمین مشابه پست 

هایی که کنتورهای آنها در بیش از یک نقطه متمرکز یا به صورت انفرادی نصب  در مورد مجموعهد(

 باشد، هر نقطه تمرکز یا کنتور انفرادی یک مشترک به حساب می متر 8بیش از شده و فاصله آنها نیز 
 شد خواهد عمل باال در ج – ب –های فرعی الف  آید و در مورد آنها طبق ردیف

1-3-4-13 

الکترود زمین 

برای انشعاب 

 فشار ضعیف

 

 : در انتخاب محل و ظرفیت و نوع واحدها و ابعاد نیروگاه، مراتب زیر نیز مورد توجه قرار گیرند
الف( نیروگاه در محلی ساخته و نصب شود که از نظر لرزش، سروصدا و دود هیچ نوع اثر سـویی بـر  

 محل و اطراف آن نداشته باشد؛فعالیتهای 
پذیر باشد؛ ج( فونداسیون واحدها  از واحدها بدون اشکال انجام بهره برداریب( حمل و نقل و نصب و  

 های بنا نرساند؛ مناسب محل استقرار باشد و آسیبی به پی گیره مستقل از پی ساختمان و مجهز به لرزه
برای مثـال، بـرای سـاختمان یـا محلـه  تخاب شود . صدا خفه کن )اگزوز( باتوجه به محل نصب ان(د  

 کن مخصوص مناطق مسکونی استفاده شود؛  مسکونی از صداخفه
های نیروگاه باید از لبه بام ساختمان محل استقرار آن بلندتر باشد و از نقطـه  دودکش یا دودکش (هـ 

آن در ایـن نقطـه و قاعـده آن خروج دود به فضای آزاد، مخروطی فرضی با محـور قـائم، کـه رأس 
متـری هـیچ سـاختمان مـسکونی،  50درجه است، تا فاصله افقـی  90درجهت باال و زاویه رأس آن 

ها را باید تا حصول شرط فـوق بلنـدتر  اداری یا عمومی را قطع نکند . در غیر اینصورت ارتفاع دودکش
ط شرکت نفت و دیگر مقررات ایمنی مقامات مخزن سوخت باید طبق مقررات و ضواب(و  . درنظر گرفت

ارتبـاطی  مربوط و بـا حجم کافی پیش بینی شود . در انتخاب محل مخزن سوخت الزم اسـت بـه راه
  رود، توجه مخصوص شودها که از آن به نیروگاه می رسانی و لولهتـانکر سوخت

 صب شودجرثقیل سرویس، مناسب بانوع نیروگاه و واحدها پیش بینی  و ن(ز 

نیروی برق 

 اضطراری

4-4-13 

در مواردی که قطع نیروی برق ممکن است برای افراد خطر ایجاد کند، الزم است نیروی برق ایمنی در 
خود محل تأمین شود. نیروی ایمنی می تواند  مکمل نیروی اضطراری یا مستقل از آن باشد. انتخاب 

تغذیه شوند بستگی به نوع کار آنهاخواهد داشت. منابع ایمن هایی که باید از منابع ایمن وسائل و دستگاه
های ایمنی  ممکن است جزئی از خود وسیله یا دستگاه باشد و با آن یک واحد تشکیل دهد، مانند چراغ

 :برای موارد زیر الزم است نیروی برق ایمنی تأمین شود باطری سرخود

باالی درهای خروجـی و در راهروهـای خروجـی  نفر ظرفیت، 20ها و تاالرها ی با بیش از  الف( سالن
مخصوص استمرار حیات و های مخصوص عمل و کلیه لوازم  منتهی به فضای آزاد؛ ب( روشنایی چراغ

 ج( در کلیه مواردی که به هر علت ناشی از قطع برق، ممکن است ایمنی افراد به خطر افتندنظایر آن؛ 

5-4-13 

نیروی برق 

 ایمنی
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 نصب تابلوها:محل 3-1-5-13

چنانچه تابلو در اتاقی مخصوص این کار نصب شده باشـد و تنهـا افـراد متخـصص و مجاز اجازه رفت و 
-4در این مورد باید مقررات ردیف تابلوهای نوع باز استفاده کرد؛ آمد به آن را داشته باشند، می توان از

خصص در آنها رفت و آمـد مـی کننـد اگر تابلودرفضای عمومی که افراد غیرمت. مراعات شود 2-4-13
نـصب شود، فضایی محدود به کف و سقف اصلی محل نصب تابلو، که عمق آن برابر عمق تابلو است، 

در اطراف تابلو بایدفضای کافی برای انجام عملیات و تعمیرات  . آید فضای اختصاصی تابلو به حساب می
لو اعم از اتاق مخصوص یـا فـضای عمـومی هیچگونـه ز محل نصب تاباو بازدید و غیره وجود داشته باشد

 های حامل آب، گاز و حرارت مرکزی و غیره نباید عبور نماید یا آن را قطع کند دودکـش یـا لوله

 تابلوها

استفاده از چاه )شافت( آسانسورها به عنوان کانـال بـاالرو بـرای هـر نـوع مـداری جـز مدارهای مجاز 
سور ممنوع است، مگر اینکه کانال عبور اینگونه مدارها با دیـواری که حداقل ضخامت مربوط به خود آسان
حال در هرزا شده باشد.مجآسانسور، سانتیمتر( یا معـادل آن از بـتن باشـد،از چـاه10آن عرض یک آجر )

 .ممنوع است و بـستر مناسب به عنوان حامل کابل  پـیش بینـی تکیـه گاهاستفاده از این دیوار بـدون

10-6-13 

تجهیزات 

 مصرف
 

کشی های مخصوص سیمها، اعم از روکار و توکار، باید در داخل لولههای داخلی ساختمانکشی کلیه سیم
ها، زانوها، سه و  ها( انجام شود و برای اجرای انشعابات، خمیا مجاری مخصوص این کار )ترانکینگ

 متعلقات استاندارد و مخصوص هر لوله یا مجرا استفاده شود. جعبهها و غیره باید از وسائل و  چهارراهه
کشی و کلید و پریز توکار باید با نوع لوله های زیر کلید و پریز و دیگر متعلقات مشابه در سیم کشی

 .مورد استفاده همگونی داشته باشد

2  -6-13 

 کشی سیم

 

های نصب انواع بلندگو بر  شوند، عالوه بر محلهایی که به سیستم پیام رسانی مجهز می  در ساختمان
الف( کابین آسانسور؛ب( سرسرای انتظار  : های زیر نیز باید بلندگو نصب شود حسب ضرورت، در محل

 آسانسور؛ ج( راهروها و راه ها پله

4-8-13 
رسانی  سیستم پیام

  سیستم صوتی 

ها و فضاهای مسکونی )جـز آشـپزخانه، دستـشویی، حمـام و نظـایر آن ( پریزها باید در  در همه اتاق
نقاطی تعبیه شوند که فاصله هیچیک از نقاط خط پیرامون کف اتاق، از تصویر پریزها بر روی خط 

های  گیری بر روی خط پیرامون انجام می شود. درها و پنجره اندازه تر بیشتر نباشد .م 1/5پیرامون، از 
گیری دخالت داده شوندتابلو یا تابلوهای واحدهای مسکونی نباید در  شروع شده از کف نباید در اندازه

و یا در اتاقی که ممکن است خارج از  ،آن(ها و نظایر  خانه ها، رختشوی محیطهای نمناک )حمام
دسترس قرار گیرد، مستقر شود. نصب تابلو در آشپزخانه، به شرطی که حداقل فاصله آن از شیرهای آب 

 متر کمتر نباشد، مجاز است 1/5ها و اجاق گاز از و لوله

1-9-13 

ها و  آپارتمان

 منازل مسکونی

 

متر و در جهت افقی از لبـه هـای وان یـا زیردوشی  2/25در محدوده ای که از کف حمام تا ارتفاع
کلیدهایی که . متر امتداد دارد، نباید هیچگونه کلید، پریز یا هر وسیله برقی دیگر نصب شـده باشـد0/6

  ندی اها( از این قاعده مستثن اند )کلیدهای روی دستگاه جزو وسایل نصب ثابت

2-9-13 

ها در  حمام

ها  منازل، هتل

 آنو نظایر 
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 یبرق یساتاز نکات مهم مبحث تاس یا یدهگز 
 نـصب یطور یدقطع با یلهباشد، وس یاجاحت یهتغذ یکه درصورت بروز خطر به قطع فور ی.در موارد 1

 قابل استفاده باشد. یعو به طور مؤثر و سر یصقابل تشخ یکه به سادگ شود

 یـشآزما یرات،مربوط به تعم یاتانجام عمل یشوند که برا ینیب یشپ یطور ید.وسائل جداکننده با 2

 کرد. خـارج دستگاه مستقل را از مدار یامدارها  یکی،الکتر یساتبتوان با آنها تأس یبکشف و رفع معا ها،

 بهدر آنها کهییهامطمئن در مقابل تنش یکه به نحوشوندانتخاب یطور یدبا یکیالکتریزاتتجه یه.کل 3

 کننـد یـستادگیا گیرندیمقـرار معـرض آندر یـاشـوند یمـآن نـصبکـه دریطـیو محینـدآیمـوجود

 درنظر گرفته شده است یعیطب یه.درانتخاب ارتفاع اتاق ترانسفورماتور، تهو 4

 های لنگه یشـده اسـت و در حالـت عـاد یـیننـصب ترانـسفورماتور تع یراحتـ ی.ارتفاع در اتاق برا 5

 تواند می آن ییالبـا یبهکت ینشده باز شوند. بنابرا ییناز مقدار تع یاع کوتاه تردر ممکن است تا ارتف

 و نصب شود. یادهپ یافقط در هنگام داخل و خارج کردن ترانسفورماتور باز و بسته 

 حظات مربوط به مرکز ثقل بار وال.در انتخاب محل و نحوه استقرار اتاق ترانسفورماتور، عالوه بر م 6

و  یرددر طبقه همکف قرار بگ یدبا اتاق شوند: یترعا یـزن یـرزم است مراتـب زالآن،  یرنظ یها خواسته

 یدنبا یمتر5جبهه، حداقل تا فاصله  ینا برابر آزاد باشد؛ در یآن مـشرف بـه فـضا یاز جبهه هـا یکی

آزاد  ی.درصورت امکان، جبهه مشرف به فضا باشـد وجود داشته یگـریمانع د یاساختمان  هیچ گونه

شـود کـه تابش آفتاب به آن حداقل باشد ابعاد اتاق  انتخاب روبه شمال یاتاق ترانسفورماتور در جهت

 یانتخاب کـرد تـا امکـان اسـتفاده از ترانسفورماتورها یندهدر آ بار باتوجه به رشد یدترانسفورماتور را با

 در اتاق فراهم باشد . ییبنا ییراتتغ انجام بدون لزوم یشتر،با قدرت ب

 باشد : یرز یاتخصوص یدارا ید.اتاق ترانسفورماتور با 7

 باشد یقحر یتفاقد رطوبت و ضدسرا یداتاق با.الف

 ینباشد مانند کاش یرپوشانده شوند که گردگ یبا مصالح یداتاق با یوارهاید .ب

 یاتصال بـروز باشد تا امکان سـقوط اجـسام و ی،گچکار مانند ی،فاقد هرگونه نازک کار یدسقف اتاق با .ج

 در ترانسفورماتور وجود نداشته باشد .

 از حد مجاز وجود داشته باشد یشب یبش یاپله  نوع یچه یددر اتاق ترانسفورماتور نبا. د

 اسـتاندارد وجـه بـهچـرخ باشـند و بات یزوار هـاد یدارا یـدناقـل ترانـسفورماتور با یهـا یرآهنت . هـ

 باشند  شده است در اتاق نصب شود، انتخابکه ممکن یترانسفورماتور ینو بزرگتر ینکوچکتر

 بـرای یر،در مـس ییـرو حـداقل تغ یعبـور هـوا بـا سـطح مقطـع کـاف یمجار یددر طرح اتاق با . و

 شود پیش بینی یعیطب یهخنک کردن ترانسفورماتور از راه تهو
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که  مشبک یحائل یدخنک کننده، با یعبور هوا یراز مس یینترمحل استقرار ترانسفورماتور، و پا یردر ز .ز

 یاشن  سـانتیمتر 20شبکه حداقل بـه ضـخامت  ینا یشود. رو پیش بینیپوشش ضدزنگ باشد  یدارا

 باشد . یآتش احتمال یتتا مانع سرا یریزندشکسته م یتسنگ گران

 یا نشت را که ممکن است در صورت یساخته شود تا روغنشیب دار  یحسط یدبا(ز )حائل آتش  یرز .ح

 کنـد . یتشود، به سمت مخزن ر وغـن هـدا یختهمحفظه ترانسفورماتور ر یدنترک

 تر باشدالبا رو بالیس یاز سطح احتمال یمترسانت20حداقل  یدارتفاع کف اتاق ترانسفورماتور با .ط

از  کننـده یریجلوگ یمجهز به شبکه ها یدخنک کننده با یهوا یو خروج یورود یها یچهدر .ی

 کوچک مانند گربه و آب باران به داخل اتاق باشند . یواناتدخول پرنده ها و ح

 یـا ینـی،سـاختهبیشدر اطراف ترانـسفورماتور پـ یبه نحو یدحامل کابل ها با یلوله ها یاکانال ها . ک

 سمت خـارج باشد به یدبا کابل یرمس یبشکننده نباشند.خنکیهوایانجر یرشوند که مانع مسنصب

 بـه وصـل شـونده یهـا کابل یبـرا یمناسـب ینگهـدارها یـداتـاق، با ینطـرف یارها یود یدر رو.ل

 شوند . پیش بینیترانسفورماتور 

 حتـی باشـد کـه یاز نـوع یدقفل در با. باشد و به سمت خارج باز شود یآهن یداتاق با یدر ورود. م

 باشد یرکه در قفل است خارج شدن از اتاق امکانپذ یهنگام

 شودبینیپیش ترموسـتات بـهمجهـز یبرقـترانـسفورماتور گـرمکناتـاق یبرا یقاز تعر یریجلوگیبرا .ن

هیچ  نبایـد رماتورسقف و کف اتـاق ترانـسفو یوارها،د یو خارج یداخل و در جداره داخل یدر فضا .س

ا ز  یرغ یگرید ورودیپنجره و در هیچ گونهو گاز نصب شود . ع ) یلوله حامل آب، حرارت مرکز گونه

 در اتاق ترانـسفورماتور وجـود داشـته باشد . یدنبا یدر اصل

 یددربا یزهاآن  پر یرحمـام و نظـا یی،جـز آشـپزخانه، دستـشو یمسکون ی.در همه اتاق ها و فضاها 8

 خط یبر رو یزهاپر یرکف اتاق، از تصو یراموناز نقاط خط پ یچیکشوند که فاصله ه یهتعب ینقاط

 نباشد . یشترمتر ب 5/1از  یرامون،پ

 که ممکن است خارج یدر اتاق یانمناک (و  یطهایدر مح یدنبا یمسکون یواحدها یتابلوها یا.تابلو  9

 شیرهای که حداقل فاصله آن از یشرط مستقر شود. نصب تابلو در آشپزخانه، به یرد،دسترس قرار گ از

 متر کمتر نباشد، مجاز است 5/1آب و لوله ها و اجاق گاز از

 یردوشیز یـاوان  یاز لبـه هـا یمتر و در جهت افق 25/2که از کف حمام تا ارتفاع ی.در محدوده ا 10

 نصب شـده باشـد . یگرد یبرق یلههر وس یا یزپر ید،کل هیچ گونه یدمتر امتداد دارد، نبا 6/0
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 تاسیسات مکانیکی ـ4ـ2ـ2

 
 

 داخل در مکانیکی تأسیسات های دستگاه نصب و کشی کانال کشی، لوله 1-3-3-14

 نظر از نیز و ایستایی نظر از ساختمان اجزای به که شود انجام ترتیبی به باید ساختمان

 .ندهد کاهش را اجزا این مقاومت و نرساند آسیب آتش، مناطق جدارهای

 ساختمان، از فضایی کف یا سقف دیوارها، در سوراخ و برش شکاف، ایجاد 3-3-3-14

 شدهتعیین آتش برابر در مقاومت از معینی درجة برای آتش منطقة یک عنوانبه که

 .گیرد صورت " سوم مبحث" در مندرج الزامات رعایت با باید است،

 سازة باربر اجزای دیگر و ها  ستون تیرها، در برش یا شکاف سوراخ، ایجاد 4-3-3-14

 که آن مگر نیست مجاز مکانیکی، تأسیسات اجزای دیگر یا و لوله عبور ساختمان،برای

 .باشد شده بینی پیش سازه ساختمان طراحی در

3-3-14 

 حفاظت

 ساختمان

 

مقررات 

 کلی

 سوختبا  های دستگاه ازجمله ساختمان مکانیکی تأسیسات های دستگاه 1-6-3-14

 سرویس، بازرسی، ی کهنحو به باشند دسترسی قابل نصب، از پس گاز باید یا مایع

 جمله از ساختمان دایمی اجزای تخریب یا برداشتن ها، بدون آن تعویض یا و تعمیر

 دماسنج، مانند گیری اندازه لوازم خودکار، های کنترل .شود پذیر امکان آتش، دیوارهای

 دستگاه این محرک موتورهای و هوا یا مکندة دمنده فیلتر، مشعل، جزآنها، و فشارسنج
 .باشند دسترسی قابل آسانی به باید نصب از پس ها،

 مواد از دستگاه فاصلة حداقل ، گاز یا مایع سوخت با های دستگاه نصب هنگام به -الف

 .شود رعایت باید سازنده، اعالم سوختنی براساس

 6-3-14 

 فضاهای

 دسترسی

 

 سوخت با های دستگاه جمله از ساختمان مکانیکی تأسیسات های دستگاه که اتاقی -الف

 کم دست پهنای با ورودی در و مانع بدون معبر باید شود،می نصب آن گاز در یا مایع

 .باشد داشته متر، میلی 2000 کم ارتفاع دست و متر میلی 1000

 ای گونه به باید اتاق ورودی در اندازة و مانع بدون معبر تر،بزرگ های دستگاه برای -1

 .باشد پذیرامکان آسانی به آن، از هدستگا قطعة ترینبزرگ عبور کهشود انتخاب
 باشد  یکدیگر از مناسب فاصلة با درب دو دارای باید بخار دیگ )موتورخانة-2

2-6-3-14 

 اتاق در نصب

 

 باید شود، می نصب کف زیر اتاقکی در باشد دسترسدر باید که دستگاهی اگر -الف

 پیش دستگاه، قطعة ترینبزرگ عبور جهت مناسب دریچة و مانع بدون آن مسیری برای

 مستقیم طول و باشد متر میلی 750*750  از کمتر نباید دریچه اندازه .شود بینی

 .باشد متر 6 از بیش نباید تا دستگاه، دریچه از مانع بدون معبر
 میلی 750*750برابر   کم دست سطحی باید آن سرویس سمت و دستگاه جلو ( در1)

 گودالی دستگاه نصب برای اتاقک کف در ( اگر2) .باشد داشته وجود متر برای دسترسی

 دست باید طرف هر از گودال دیواره این شود، ایجاد متر میلی 300 از بیش عمق به

 دیوارة .باشد داشته مترفاصله میلی 750 کم دست دستگاه جلو با و متر میلی 300 کم

 از باالتر متر میلی100 ارتفاع تا مقاوم بنائی مصالح دیگر یا بتن با باید گودال اطراف

 .شود حفاظت گودال، مجاور فضای کف تراز

3-6-3-14 

 در نصب

 کف زیرِ اتاقک

 

 (1391مقررات ملی، 14)مبحث تاسیسات مکانیکی  -4جدول
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 در باید شود، نصبمتر  4/8از بیش ارتفاع با اسکلتی روی یا بام روی دستگاه اگر -الف

 تأیید، مورد و دستگاه سازندة کارخانة دستور برابر دایمی سرویس آن فضای اطراف

 سطح و باشد مطمئن و دایمی باید سرویس فضای به دسترسی راه-1.گردد بینی پیش

 راه-2.کند مرتبط سرویس فضای به را، محوطه سطح) تراز یا دستگاه اطراف بام

 متر میلی 750 از بیش ارتفاع به موانعی از گذشتن یا باالرفتن مستلزم نباید دسترسی

 باشد درصد 33 از بیش شیب با دار، شیب بام روی رفتن راه یا
   باشد متر میلی 750 از کمتر نباید طرف، همه از دسترسی، سکوی این اندازة (1) 

4-6-3-14 

 دستگاه نصب

 بام روی

 سطح در دستگاه باید باشد، سیل معرض در دستگاه نصب فضای که صورتی در )الف

 .شود نصب سیل احتمالی تراز از باالتر

5-6-3-14 

 مناطق در نصب

 سیالب خطر با

 بیرون از ورودی هوای دهانة 1-2-4-14

 آور زیان و آمیز مخاطره های آالینده ورود که قرارگیرد جایی در نباید دهانه این ) الف

 دهانه این اجباری، یا طبیعی هوای تعویض سیستم درب( .باشد فضاها محتمل داخل به

 و دودکش مانند آور، زیان و آمیز مخاطره به مواد آلوده هوای تخلیة دهانة هر از باید
 هوا ورود دهانة که آن مگر .داشته باشد افقی فاصلة متر 3 کم دست فاضالب، هواکش

 .باشد آلوده هوای تخلیة دهانة از تر پایین متر یک کم دست
شود نمی تلقی آورزیان و آمیزمخاطره شود،میتخلیة آشپزخانة و حمام از کههوایی -1
 داشته افقی عمومی معابر مرکز از متر 3 کمدست باید بیرون از ورودی هوای دهانة -پ.

 متر 3  دست کم  باید دهانه این -ت.باشد عمومی معابر کف از باالتر متر 3 کمدست و

 توری با باید بیرون از ورودی هوای دهانة-ث.باشد داشته افقی فاصلة مجاور ساختمان از

 شود حفاظت زدگیزنگ و خوردگیو نصبهوای محل شرایط برابردر مقاوم سیمی،شبکة

 هوا ورود دهانة دارد، قرار سیل خطر معرض در که هایی ساختمان در 3-2-4-14

 .گیرد قرار احتمالی تراز سیل از باالتر باید

2-4-14 

 های دهانه

 تخلیۀ و ورود

 هوا
 

4-14 

 تعویض

 هوا

 یا باز دهانه های راه از باید ساختمان فضای هر طبیعی هوای تعویض 2-3-4-14

 گشوده مکانیسم .گیردصورت شبکه و پنجره،دریچهدرب، مانند بیرون فضا به آن بازشوی

 .باشد کنترل و دسترسدر بازشوهایی باید چنین شدن

 سطح درصد 4کمدست باید خارج هوایبه فضا هر دهانة بازشوی سطح 3-3-4-14

 .شود می تعویض طبیعی، تهویة با آن هوای که باشد بنای فضاییزیر
 مجاور فضای راه از ندارد بیرون هوای به مستقیم بازشوی دهانة که فضایی اگر -الف

 8 کمدست باید فضا دو این بین مانع بدون بازشوی دهانة شود، هوای طبیعی تعویض

نباشد.  کمتر مترمربع 30/2از  روی هر به و باشد نظر مورد بنای فضای زیر سطح درصد
 هرکل بنایزیر سطح به توجه با باید، بیرون هوای به فضای مجاور بازشوی دهانة سطح

می زیرزمین، درواقع فضای طبیعی هوای تعویض -ب.شودتعیین و محاسبه فضا، دو
 شود انجام بیرون، هوای به افقی بازشوی دهانة ویک قائم بازشوی دهانةیک راه از تواند

3-4-14 

 هوای تعویض

 طبیعی
 

در هر فضای ساختمان که امکان تهویة طبیعی نباشد، هوا باید به صورت  1-4-4-14
 مکانیکی تعویض شود.

4-4-14 
تعویض هوای 

 مکانیکی
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 داشته وجود ها آن در آورزیان و آلوده هوای که انسان اشغال و تصرف در فضاهای درا

 عبارتند فضاهااین  شود تخلیه ساختمان خارج به مکانیکی صورت به هوا است باشد، الزم

 و آب بخار غبار، و گرد ذرات گاز، دود، بو، انتشار و تولید منابع دارای فضاهای  -1:از
 .پز و پخت فضاهای (2باشد؛) آور زیان انسان برای که حدیدر گرما؛

2-1-5-14 

 تخلیۀ لزوم

 هوا مکانیکی

5-14 

 هوا تخلیۀ

 عمومی مزاحمت ایجاد که شود تخلیه ساختمان بیرون به باید نقاطی در هوا  -الف

 ساختمان داخلبه دیگر،عوامل و باد اثر بر هوا، ورودی هایدهانه و راه بازشوها از و نکند

 قابل بخارات حاوی که هوا، مکانیکی تخلیة سیستم از هوا خروج ( دهانة1) .نگردد باز

 مصالح از متر 9 و ملک محدودة از متر 9 کم دست باید اشتعال است، قابل یا انفجار

 دارند، قرار شده تخلیه هوای جریان امتداد در که هایی بازشوهای ساختمان و سوختنی

 که بازشوهایی و ها دریچه دیگر از متر 3 کم دست دهانه باید این .باشد داشته فاصله

 و خارجی دیوارهای از متر 3 و دارد وجود داخل ساختمان به ها آن از هوا ورود امکان
 محوطة زمین تراز از متر 3 ست کمد باید دهانه این .باشد داشته فاصله ساختمان بام

 حاوی که هوا، مکانیکی تخلیة سیستم از هوا خروج ( دهانة2) .باشد باالتر مجاور،

 متر 3 ملک، محدودة از متر 3 کم دست باید نیست، اشتعال قابل یا انفجار قابل بخارات

 دهانه این .باشد داشته افقی فاصله بازشوهایساختمان از متر 3 و خارجی دیوارهای از

 .باشد مجاور،باالتر محوطة زمین تراز از متر 3 کم دست باید
 حمام مسکونی، واحد آشپزخانة هوای مکانیکی تخلیة م سیست از هوا خروج ( دهانة3) 

 از متر 1 ملک، محدودة از متر 1 کم دست باید خانگی کن خشک رخت ماشین و

 دهانه از متر 3 و دارد وجود آنها از هوا ورود امکان که بازشوهای ساختمان و ها دریچه

 .باشد فاصله داشته هوا، مکانیکی ورود های
 این در که مواردی جز هوا، مکانیکی تخلیة های سیستم دیگر از هوا خروج ( دهانة4)

 ملک، محدودة از متر 3 دستکم باید است، شده بیان ها آن برای خاص مقررات شرایط

 از متر 1 و دارد وجود ساختمان به هوا ورود امکان آنها از که از بازشوهایی متر 3

 زمین تراز از متر 3 کمدست باید دهانه این .باشد داشته فاصله و بام مجاور دیوارهای

 .باشد باالتر مجاور محوطة
 باید است، عمومی معابر دیگر یا خیابان سوی به هوا تخلیة دهانة که صورتی در )5(

 .باشد داشته افقی فاصلة عمومی، معابر دیگر یا خیابان وسط خط از متر3 کم دست
 .است الزامی آنها رعایت که است مقادیری کمترین بخش این در مقرر های فاصله )ب

 .قرارگیرد هاآن مانند فضا و روخزیده رو،آدم شفت،راهروی در نباید هوا تخلیة دهانه )پ

 .قرارگیرد شیروانی زیر فضای در نباید دهانه این )ت

 برابر در مقاوم شبکة یا دریچه سیمی، توری با باید دهانه این ساختمان، خارج در )ث

 .شود حفاظت زدگی زنگ و خوردگی نصب، محل هوای شرایط
 و متر میلی 5/6حداقل  باید هوا تخلیة دهانة حفاظ توری های روزنه اندازة )ج
 متر باشد. میلی 13 حداکثر

3-1-5-14 

 های دهانه

 هوا تخلیۀ
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 اتاق پروژکتور فیلم و تصویر 14-5-2-3

 هوای اتاق پروژکتور فیلم و تصویر باید به طور مکانیکی تخلیه شود. -الف

دستگاه پروژکتور به سیستم تخلیة هوا مجهز باشد، خروجی هوا باید مستقیماً به اگر  -ب
سیستم تخلیة مکانیکی هوا متصل شود. مقدار تخلیة هوا باید طبق دستورالعمل سازندة 

اگر دستگاه پروژکتور فاقد سیستم تخلیة هوا است، میزان تخلیة هوا  -دستگاه باشد.پ
 "گزنون"مپ باشد. در المپ های نوع ال هر برای ثانیه در لیتر 100مقدار به کم¬باید دست

لیتر در ثانیه برای هر المپ باشد، به طوری که دمای محفظة 150این مقدار باید دست کم 
 درجه سلسیوس باالترنرود. 54المپ از 

 سالن خشک شویی 14-5-2-4

 د.هوای فضای استقرار ماشین خشک شویی باید به طور مکانیکی تخلیه شو -الف

لیتر در ثانیه بر مترمربع  5در سالن خشک شویی، مقدار تخلیة هوا باید دستکم  -ب
 مساحت کف سالن باشد.

سیستم تخلیة هوا باید به کنترل خودکار مجهز باشد تا در هنگام کارکردن ماشین،  -پ
 این سیستم هم به طور خودکار فعال شود.

متر بر ثانیه  5/0ی با سرعت دست کم سیستم تخلیة هوا باید قدرت ایجاد جریان هوای-ت
 را در جلو در بارگیری ماشین داشته باشد.

سیستم تخلیة هوای این ماشین باید از هر سیستم تخلیة هوای دیگر ساختمان جدا  -ب
و مستقل باشد و بتواند هوای خروجی از ماشین را به خارج از ساختمان منتقل کند. موتور 

 ج از مسیر جریان هوا نصب شود.هواکش این سیستم باید در خار

کانال تخلیة هوا باید از ورق فوالدی گالوانیزه، ورق فوالدی زنگ ناپذیر یا ورق  -پ
آلومینیومی ساخته شود. سطوح داخلی کانال باید کامالً صاف باشد و در زیر قطعات قائم 

 آن، دریچة بازدید تعبیه شود.

 مپر جلوگیری از جریان معکوس باشد. ( کانال تخلیة هوای خروجی باید مجهز به د1)

 ( دهانة خروجی هوا از کانال تخلیه نباید توری داشته باشد. 2)

( نصب دمپر آتش، دمپر دود و هر دمپر دیگر، که ممکن است سبب قطع جریان هوا 3)
 شود، در ) کانال تخلیة مکانیکی هوا مجاز نیست.

 میلی متر باشد.  150( فاصلة کانال تخلیة هوا از مواد سوختنی باید دست کم 4)

لیتر در ثانیه باشد، باید  100از  بیش کن خشک رخت ماشین هوای¬ت) اگر مقدار تخلیة
 باشد، داشته قرار های بست اتاق در ماشین اگر. شود بینی برای آن هوای ورودی پیش

 مربع،-متر میلی65000کم دست اندازة به هوا ورودی دریچة اتاق، دیوار یا درب روی باید

 .شود تعبیه

  

 

14-5-2 

الزامات 

تخلیۀ 

 مکانیکی هوا

 

 خطرزا مواد نگهداری و تولید مراکز هوای تخلیۀ 3-5-14

 هوای فضا هایقسمت همة در که شود تعبیه چنان باید هوا تخلیة و ورود هایدریچه

 .شود جلوگیری نقطه یک در خطرزا گازهای تراکم از و یابد جریان مناسب
 آنها عادی کارکرد که است هایی دستگاه نصب محل که ساختمان از فضاهایی )الف

 فضاهایی نیز و شود،می سمی یا و انفجار قابل اشتعال، قابل خطرناک تولید گازهای سبب

 هوای تخلیة سیستم به مجهز باید شود، می نگهداری مشابه خطرزای مواد آنها در که

 .باشند گازها این خروج برای مکانیکی
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 دیگر هوای تخلیة سیستم هر از جدا و مستقل باید فضاها این تخلیة سیستم -ب

 .باشد ساختمان فضاهای

 مشترک هوای تخلیة سیستم نباید نیستند، سازگار هم با که مختلف گاز چند برای 1)

 .کرد بینی پیش

 به نباید رادیواکتیو ذرات و سمی انفجار، یا اشتعال قابل گازهای به آلوده هوای-پ

 .شود بازگردانی ساختمان، فضاهای

 از صورت در تا باشد ذخیره دستگاه به مجهز باید فضاها این هوای تخلیة سیستم -ت

 .شود مدار وارد و فعال خودکار طور به ذخیره دستگاه اصلی، دستگاه افتادن کار

 .باشد منفی باید ساختمان، دیگر فضاهای به نسبت فضاها این نسبی فشار-ث

 درصد 25 از بیش به اشتعال قابل مواد غلظت افزایش مانع باید هوا تخلیة سیستم-ج

 .شود هوا در گازها این اشتعال غلظت کمینة

 حد تا سمی و خطرزا گازهای غلظت افزایش از که باشد میزانی به باید هوا تخلیة -چ

 سطح مترمربع بر ثانیه در لیتر 5 از نباید هوا تخلیة میزان .کند جلوگیری خطرناک

 .باشد کمتر ثانیه، در لیتر 75 از نباید هوا تخلیة مقدار کل و فضا بنای زیر

 به آلوده هوای ورود دهانة باشد، تر سنگین هوا از فضاها این در منتشر گازهای اگر -ح

 .قرارگیرد کف از باالتر متر میلی 300 حداکثر ارتفاع در باید تخلیه سیستم
 به آلوده هوای ورود دهانة باشد، تر سبک هوا از فضاها این در منتشر گازهای اگر 1)

 .قرارگیرد سقف باالترین زیر متر میلی 300 حداکثر باید تخلیه سیستم

 هوای فضا قسمتهای همة در که شود تعبیه چنان باید هوا تخلیة و ورود های دریچه 2)

 .شود جلوگیری نقطه یک در خطرزا گازهای تراکم از و یابد جریان مناسب

 داخل در باید است سمی گازهای شدن متصاعد یا تولید سبب که فعالیت هرگونه-خ

 .گیرد انجام مکانیکی، تخلیة سیستم به مجهز ) هود( مخصوصِ بستة محفظة

 .باشد ثانیهبرمتریک کم دست باید هوا سرعتهود، دسترسی و کنترل دریچة سطحدر 1)
 باشد جداگانه هوای تعویض سیستم به مجهز باید دارد جای آن در هود که فضایی 2)

 .منظورشود فضا آن هوایتعویض سیستم جایبه نباید هود هوای تخلیة سیستم

 باید ساختمان از خارج آزاد هوای در تخلیه از پیش هود، از شده تخلیه سمی هوای 3)

 .شود خطرزدایی تأیید، مورد و پذیرفتنیحد در و سازیخنثی مناسبی سیستم با

 هوا تخلیۀ کانال نصب و ساخت طراحی، الزامات 2-3-5-14

 اندازه با باید، رادیواکتیو مواد یا انفجار قابل مواد حاوی هوای تخلیة های کانال در فشار

 دمپر نصب مانند وسایلی از نباید منظور این برای .شود متعادل کانالها، مناسب گذاری

 .کرد استفاده کند، می ایجاد فشارموضعی افت که

 کانال در فشار تعادل ایجاد برای تنظیم دمپرهای از توانمی گازها، دیگر تخلیة در 2)

 تا باشد، دمپر بودن باز حداقل کنترل سیستم به مجهز که شرط این با کرد، استفاده

 و تأمین هوا جریان الزم سرعت کمترین یا نیاز مورد هوای جریان کمترین حال هر در
 .شود جلوگیری دمپر، کامل شدن بسته از

 کانال ادامة و آتش دیوار یا کف سقف، از خطرزا گازهای تخلیة کانال عبور صورت در-ب

 بسته محفظة درون باید ساختمان از خروجمحل تا هواکانال دیگر، منطقةآتش در

 .قرارگیرد
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 و آتش منطقة جدارهای مقاومت برابر باید بسته محفظة جدارهای آتش مقاومت (1)
 .باشد ساعت یک کم دست

  .نیست مجاز آتش دمپر نصب زا، خطر گازهای تخلیة سیستم کانال در (2)

 موجود مواد اگر شود ساخته گالوانیزه فوالدی ورق از باید خطرزا گازهای تخلیة کانال-پ

 باشد، آورداشته زیان اثر گالوانیزه فوالی ورق از شده ساخته کانال روی، تخلیههوای در

 محل در ساخت کانال دیگری مناسب جنس از را کانال ناظر، مهندس تایید با توان می

 فاصلة گازبند باشد و هوابند کامالً و داشتهپوشانیهم مترمیلی 25 کم دست باید، اتصاالت

 از باید کانال هایآویز و بست.باشد مترمیلی 300 دستکم باید سوختنی مواد از کانال

 .باشد متر 3 باید حداکثر مجاورآویز دو یا بست دو بین فاصلة و باشد غیرسوختنی جنس

 هود نصب و ساخت طراحی، 2-6-5-14

 و بو دود، چربی، آب، بخار که شود نصب و ساخته طراحی، گونه ای به باید هود (1)
 .کند هدایت خود داخل به مؤثر، طور به را آشپزی از حاصل گازهای دیگر

 باید کنند،می متصاعد دود و روغن که پز و پخت دستگاه های از دسته آن روی بر (2)

 .شود نصب  I نوع هود

 نصب کند IIباید هود نوع کنندمیمنتشر گرما و آببخار فقط کههاییدستگاه رویبر (3) 
 کرد، استفاده I نوع هود از آن جای به توانمی است، الزم IIنوع  هود جا هر در( 4)

 برعکس این امر درست نمی باشد. ولی
 باشد. روغن فیلتر به( هود نوع یک باید مجهز 5)

 هواکش 6-6-5-14
 .باشد مترمیلی 450دستکم سوختنیمواد با آن فاصلة کهشودنصب طوری هواکش (1)

 اتصال، محل در باید هوا، تخلیة کانال به هواکش ارتعاش انتقال از جلوگیری برای )ت

 .شود نصب پذیر اتصال انعطاف قطعة

  .باشد غیرسوختنی مواد از باید اتصال قطعة جنس (1)

 .شود متصل هواکش به مهره و پیچ و واشر فلنج، با باید کانال (2)

 نوع هود هوای تخلیۀ سیستم خروجی دهانۀ 14-5-6-7  

 باالتر متر یک دست کم باید    I نوع هود هوای تخلیة سیستم از هوا خروجی دهانة )الف

 نمای بام، سطوح بر نامطلوب اثر خروجی آلودة هوای که قرارگیرد و چنان بام سطح از

 .باشد نداشته بام روی وتجهیزات لوازم دیگر یا ساختمان،

 هوای که است مجاز شرطی به ساختمان خارجی دیوارهای روی هوا خروجی دهانة نصب

 باشد خروجی نداشته سوزی آتش خطر و نکند ایجاد عمومی مزاحمت آن از خروجی آلودة

 .باشد داشته فاصله متر 3 کم دست ساختمان دیگر بازشو هر از باید

 محدودة مجاور، های ساختمان از  I نوع هود تخلیة هوای خروجی دهانة افقی فاصلة

 .باشد متر 3 باید کمدست پیرامون،هایساختمان به هوا ورود هایدهانه و مجاورهای ملک

 دباش متر3ازکمتر نباید مجاور محوطة زمینتراز با هوا تخلیة خروجیدهانة قائم فاصلة )پ

 

 سیستم از جزئی نباید خطرزا و اشتعال قابل گازهای به آلوده هوای مخصوص کشی کانال

 و فرار های راه و ها پله.دارد راه ساختمان فضاهای سایر به که باشد دیگری کشی کانال
 برگشت، هوای رفت، برای پلنوم یا کانال مثابه به نباید را آنها به دسترسی راهروهای

 :زیر موارد در مگر برد، کار به بیرون هوای گرفتن و تخلیه

 6-14 

 کانال

 کشی
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 به آن رساندن و بیرونهوایورود برای تواندمی فرار خروجی به دسترسی راهرو 1) 

 شوند، می باز مستقیماً راهرو این به که شوی، گونی حمام،رختکن، توالت، مانند فضاهایی

 .باشد فضاها این نیاز مورد هوای از بیش راهرو ورودی هوای که شرطیبهشود،گرفتهنظردر

 .رودکاربه برگشتهوای پلنوم جایبهتواندمی مسکونی آپارتمان واحدیک داخلیراهرو 2) 

 داشته هوابرگشت پلنوم مانند کاربردی تواندمی راهرو کاذب کف یا سقف داخل فضای-پ

 با راهرو آنکه یا نباشد؛ آتش برابر در معین مقاومت با منطقه راهرو کهآن شرطباشد،به

 .باشد شده جدا کاذب کف یا سقف پلنوم از آتش، برابردر مقاوم درجة باهمان مصالحی

 ساختمان از فضاهایی از نباید دودکش، و مثبت فشار با آلوده هوای تخلیة کانال -ت

 کند عبور اند، شده مشخص هوا پلنوم برای که

 شده تعیین ساختمان آتش منطقة هر برای که شرایطی باید هوا، کشی کانال برای -الف

 مجاور منطقة از را آتش منطقة یک که آتش دیوار از عبور در هوا کانال .شود است،رعایت

 .باشد داشته آتش دمپر باید کند، می جدا

 هم گیرلرزه طرفدو هایکانال کهشودنصب هواکانال روی ترتیبیبه باید گیرلرزه-ب

 .باشند محور

4-6-14 

 کانال نصب

 هوا 

 

 

 رود، می کار به ها اتصال و ها وصاله ها، کانال درزبندی برای که مصالحی و مواد -1

 باقی کشیکانال سیستم در نباید بازی دهانة و منفذ،سوراخ هیچ -2شد.با سوختنی نباید

 .باشدنیاز آن به هوارسانی سیستم مطلوب کارکرد برای که آن مگر بماند،

2-4-6-14 

 درزبندی

 با باید کشی کانال سیستم مطلوب، وضعیت در هوا کانال داشتن نگاه ثابت برای -الف

 مصالح جنس -1.شود متصل ساختمان اجزای به مناسب، نقاط در وآویزها، ها گاهتکیه

 مطابقتاست، شده معین ساختمان آتش منطقة هر برای آنچه با باید هاگاهتکیه و آویزها

 مقاوم زدگیزنگ و خوردگی برابر در باید ا ه گاه تکیه و آویزها مصالح 2-.باشد داشته

 .باشد متر 3 از بیشتر نباید مجاور آویز و گاه تکیه دو فاصلة فلزی، کانال در 3- .باشد

3-4-6-14 

 تکیه و آویزها

 ها گاه

 

برای بازدید یا نظافت داخل کانال هوا، باید در نقاط مناسب دریچة دسترسی و  -د الف
( دریچة بازدید و دسترسی باید روی قسمت هایی از کانال هوا تعبیه 1بازدید تعبیه شود. )

شود که دسترسی به داخل آن ها از راه دریچه های هوای رفت، برگشت و تخلیه مقدور 
( جنس و ضخامت 3مقرر شده است، هوابند باشد.)رحدی که (دریچة بازدید باید د2نباشد.

(دریچة بازدید باید 4ورق دریچة بازدید با جنس و ضخامت ورق کانال هوا، یکی باشد.)
 طوری ساخته و نصب شود که بدون استفاده از ابزار، باز و بسته کردن آن ممکن باشد.

14-6-4-5 

 ددریچۀ بازدی

 

 
 

حمام، توالت، رخت کن و فضاهای مشابه، باید چنان  دریچة هوای مخصوص تعبیه در
 ساخته شود که از فضاهای مجاور امکان دید نداشته باشد.

14-6-4-7 

 دریچۀ هوا
 اطراف در باید گیری، ه انداز لوازم مشاهدة و تعویض تعمیر، سرویس، بازرسی، برای -الف

 .شود بینی پیش کافی فاصلة دستگاه

 .باشد کمتر متر میلی 500 از نباید مانع بدون عبور راه پهنای دستگاه، اطراف در 1)

3-3-7-14  
 اطراف فاصلۀ

 دستگاه

7-14 

 آب دیگ،

 و کن گرم

 آب مخزن

 تحت گرم

 فشار

 آدم دریچة بدون و پارچه یک نوع از فشار، کم بخار دیگ یا گرم آب دیگ برای -الف

 انرژی کیلووات 1465 مقادیر از کمتر یا برابر ظرفیتی با آن، باالی پوستة روی رو

 فاصله حرارتی، سطح مترمربع 93 یا تولیدی، بخار ساعت در کیلوگرم 2268 یا ورودی،

 باشد متر میلی 600 کم دست باید سقف از دیگ باالی سطح

4-3-7-14  

 ایمنی فاصلۀ

 دستگاه باالی
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 مقادیر از یکی از بیشتر ظرفیتی با بگرم، آ دیگ و فشار کم بخار دیگ مورد در-ب

 .باشد متر میلی 900 از کمتر نباید سقف از دیگ باالی فاصله ،"الف" در مندرج

 آن، باالی پوستة روی رو آدم دریچة با فشار کم بخار دیگ یا گرم آب دیگ برای-پ

 .باشد متر میلی 900 از کمتر نباید سقف از دیگ باالی فاصلة

 .باشد متر میلی 900 از کمتر نباید سقف از دیگ باالی فاصلة بخار دیگ مورد در-ت

 باالی فاصلة ،"الف" در مندرج مقادیر از بیشتر ظرفیتی با پرفشار بخار دیگ برای-ث

 باشد متر میلی 2150 از کمتر نباید سقف از دیگ

 :نیست مجاز زیر فضاهای در مستقیم گرم هوای کورة نصب  4-8-8-14

 سینما و تئاتر اجتماعات، سالن در آسانسورها هال و دسترسی راهروهای-الف

 سینما و تئاتر اجتماعات، سالن اضطراری خروج های راهرو-ب

 فاصلة .باشد کمتر میلیمتر 300 از نباید دیوارها تا گرم هوای کورة فاصلة  5-8-8-14

 .باشد متر میلی 300 از کمتر نباید سوختنی جدارة یا و پرده نوع هر با گرم هوای کورة

 450دست کم  باید کنترل تابلوی و مشعل محل و دستگاهجلو  در دسترسی فضای

 .باشد متر میلی 150دست کم  باید کف تا کوره زیرین قسمت فاصلة باشد متر میلی

 :نیست مجاز زیر فضاهای در کانالی گرم هوای کورة نصب  4-9-8-14

 سینما؛ و تئاتر اجتماعات، سالن دسترسی راهروهای -الف

 .سینما و تئاتر اجتماعات، سالن اضطراری خروج راهروهای -ب

 :نیست مجاز زیر فضاهای از کوره، هوای برگشت یا تازه هوای تأمین  5-9-8-14

 .خطر با فضاهای آشپزخانه:گاراژ؛ دستشویی؛ و حمام؛توالت

 :شودنصب زیرالزامات با سازندهکارخانة دستورالعمل براساس باید کولرآبی 2-14-8-14

 گیر قطره سینی آن زیر در آنکه مگر شود، نصب عمومی معابر باالی نباید کولرآبی-الف

 .شود تعبیه معابر از دور به تخلیة لولة با

 گردوغبار، ذرات آلوده، هوای ورود احتمال که شود نصب محلی در باید کولرآبی -ب

 .باشد نداشته وجود آن داخل به نامطبوع بوهای و آور زیان گازهای

 آنکه مگر باشد، داشته افقی فاصله دودکش دهانة از متر 3 کم دست باید کولرآبی-پ

 .باشد باالتر کولر رویی سطح از متر یک کم دست دهانه این

 داشته افقی فاصلة ساختمان فاضالب هواکش دهانة از متر 3دست کم  باید کولرآبی-ت

 .باشد باالتر کولر رویی سطح از متر یک کم دست دهانه این آنکه مگر باشد،

 کم دست کولر زیر در و متر میلی 600 کم دست میزان به باید کولر، اطراف در -ث

 .باشد سرویس و دسترسی فضای متر، میلی 300

 8-14 

 دستگاه

 گرم های

 و کننده

 خنک

 کنندة

 ویژه

 دودکش به نباید دارند قرار ساختمان مختلف طبقات در که هایی دستگاه  2-4-11-14

 :زیر شرایط در مگر شوند، متصل مشترک

 ساختمان خارج از فقط باید طبقه هر در ها دستگاه این از یک هر نصب محل اتاق-الف

 .باشد داشته دسترسی
 .بگیرد ساختمان خارج هوای از مستقیماً را خود نیازمورد احتراق هوای باید دستگاه -ب

 ساختمان دیگر فضاهای با نباید طبقه هر در ها دستگاه از یک هر نصب محل اتاق -پ

 .باشد داشته ارتباط طبقه، همان در

 11-14 

 دودکش
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 یکیمکان یساتاز نکات مهم مبحث تاس یا یدهگز 
به  یددر داخل ساختمان با یکیمکان یساتتأس یو نصب دستگاه ها یکانال کش ی،.لوله کش 1

 یبمناطق آتش، آس یاز نظر جدارها یزو ن یستاییساختمان از نظر ا یشود که به اجزا انجام یبیترت

 اجزا را کاهش ندهد. ینمقاومت ا و نرساند

عبور  یباربر سازةساختمان،برا یاجزا یگرستون ها و د یرها،برش در ت یاسوراخ، شکاف  یجاد.ا 2

 باشد. شده ینیب یشسازه پ یمگر آن که در طراح یستمجاز ن یکی،مکان یساتتأس یاجزا یگرد یا لوله و

از  یشکه ب یگریسطح د یرو یامتر از لبة بام،  3بام و با فاصلة کمتر از  ی.اگر دستگاه بر رو 3

 یداطراف دستگاه با یسسرو یشود، فضا یاطراف ارتفاع داشته باشد نصب م ینمتر از زم میلی 750

 یلیم 1000دست کم  یدارتفاع نردة محافظ نسبت به تراز محل نصب دستگاه با -حفاظت شود نردهبا

 -. باشدمتر یلیم 400ساخته شود که اندازة سطوح باز آن کمتر از  یطور یدمحافظ با نردة -باشد. متر

 وارده مقاوم باشد. یدر برابر بارها یدنردة محافظ با

گاز  یا یعبا سوخت ما یساختمان از جمله دستگاه ها یکیمکان یساتتأس یکه دستگاه ها ی.اتاق 4

 متر و ارتفاع یلیم 1000دست کم  یبا پهنا یمعبر بدون مانع و در ورود یدبا ،می شودنصب  آن در

 متر، داشته باشد. یلیم 2000کم  دست

 انتخاب شود یبه گونه ا یداتاق با یبزرگ تر، معبر بدون مانع و اندازة در ورود یدستگاه ها یبرا-1

 یدارا یدبخار با یگموتورخانة د-باشد. یرامکان پذ یقطعة دستگا ه از آن، به آسان ینعبور بزرگ تر که

 باشد یکدیگردو درب با فاصلة مناسب از 

 آن یبرا یدشود، با یکف نصب م یرز یدر دسترس باشد در اتاقک یدکه با یاگر دستگاه -.الف 5

 دریچه شود. اندازه ینیب یشقطعة دستگاه، پ ینمناسب جهت عبور بزرگ تر یچةبدون مانع و در مسیری

 یدنبا دستگاه، تا یچهمعبر بدون مانع از در یممتر باشد و طول مستق یلیم 750*750کمتر از  یدنبا

 یلیم 750*750دست کم برابر یسطح یدآن با یسمتر باشد. در جلو دستگاه و سمت سرو 6از  یشب

از  یشعمق ب ی بهنصب دستگاه گودال یوجود داشته باشد. اگر در کف اتاقک برا یدسترس یمتر برا

و با جلو دستگاه  یلی مترم 300دست کم  یدگودال از هر طرف با ینا یوارهشود، د یجادمتر ا یلیم 300

مقاوم  یمصالح بنائ یا دیگربا بتن  یداطراف گودال با یوارةمترفاصله داشته باشد. د یلیم 750دست کم 

 مجاور گودال، حفاظت شود. یمتر باالتر از تراز کف فضا یلیم100تا ارتفاع 

از تراز  باالتردستگاه در سطح  یدباشد، با یلنصب دستگاه در معرض س یکه فضا ی.در صورت 6

 نصب شود. سیل یاحتمال
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 ینگکوچه،پارک یابان،خ یمتر از مرکز معابر عموم 3دست کم  یدبا یروناز ب یورود ی.دهانة هوا 7

 باشد. یمومتر از کف معابر عالمتر با 3داشته و دست کم  یآن ها فاصلة افق مانند و

 یرونآن فضا به ب یبازشو یاباز  یاز راه دهانه ها یدساختمان با یهر فضا یعیطب یهوا یض.تعو 8

 در دسترس یدبا ییبازشوها ینگشوده شدن چن یسم. مکانیردو شبکه صورت گ یچهپنجره، در درب، مانند

 کنترل باشد. و

باشد  ییفضا یبنا یردرصد سطح ز 4دست کم  یدخارج با یدهانة هر فضا به هوا ی.سطح بازشو 9

 شود.یم یضتعو یعی،طب یةآن با تهو هوایه ک

در آن ها وجود داشته باشد، آور  یانآلوده و ز یدر تصرف و اشغال انسان که هوا ی.در فضاها10

 یحدو انتشار بو، دود، گاز، ذرات گرد و غبار، بخار آب و گرما؛ در  یدمنابع تول یدارا فضاهای مانند

 شود. یهبه خارج ساختمان تخل یکیپخت و پز.الزم است هوا به صورت مکان فضاهای

نکند و از راه  یمزاحمت عموم یجادشود که ا یهساختمان تخل یرونبه ب یدبا ی.هوا در نقاط 11

 به داخل ساختمان باز نگردد. یگر،هوا، بر اثر باد و عوامل د یورود یها دهانه بازشوها و

 قابل اشتعال یابخارات قابل انفجار  یهوا، که حاو یکیمکان یةتخل یستمخروج هوا از سدهانة -12

 که ییساختمان ها یو بازشوها یمتر از مصالح سوختن 9متر از محدودة ملک و  9دست کم  یدبا است،

 یگرد از متر 3دست کم  یددهانه با ینشده قرار دارند، فاصله داشته باشد. ا یهتخل یهوا یاندر امتداد جر

 دیوارهای متر از  3که امکان ورود هوا از آن ها به داخل ساختمان وجود دارد و  ییها و بازشوها یچهدر

مجاور،  محوطة ینمتر از تراز زم 3دست کم  یددهانه با ینو بام ساختمان فاصله داشته باشد. ا یخارج

 ر باشد.االتب

 قابل اشتعال یابخارات قابل انفجار  یهوا، که حاو یکیمکان یةتخل یستمدهانة خروج هوا از س-13

 ساختمان یمتر از بازشوها3و یخارج یوارهایمتر از د3متر از محدودة ملک،3دست کم  یدبا نیست،

 باشد. باالترمحوطة مجاور، ینمتر از تراز زم 3دست کم  یددهانه با ینداشته باشد. ا یافق فاصله

 رخت ینو ماش ی،حمامآشپزخانة واحد مسکون یهوا یکیمکان یةتخل یستمدهانة خروج هوا از س-14

 ساختمان که یو بازشوها ها یچهمتر از در1متر از محدودة ملک، 1دست کم  یدبا یخانگ خشککن

 هوا، فاصله داشته باشد. یکیورود مکان یمتر از دهانه ها3ورود هوا از آنها وجود دارد و  امکان

مقررات  ینکه در ا یهوا، جز موارد یکیمکان یةتخل یها یستمس یگردهانة خروج هوا از د-15

که  ییمتر از بازشوها 3متر از محدودة ملک،  3کم دست یدشده است، با یانآن ها ب یبرا خاص یطشرا

 ینمجاور و بام فاصله داشته باشد. ا یوارهایمتر از د 1امکان ورود هوا به ساختمان وجود دارد و  نهااز آ

 باشد. باالترمحوطة مجاور  ینمتر از تراز زم 3دست کم  یدبا دهانه
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 متر3دست کم  یداست، با یمعابر عموم یگرد یا یابانخ یهوا به سو یةکه دهانة تخل یدر صورت-16

 داشته باشد. یفاصلة افق ی،معابر عموم یگرد یا یابانخط وسط خ از

 است. یآنها الزام یتاست که رعا یریمقاد ینبخش کمتر ینمقرر در ا ی( فاصله هاب

 .یردمانند آن ها قرارگ یرو و فضاها یدهآدم رو، خز یدر شفت ، راهرو یدهوا نبا یة( دهانه تخلپ

 .یردقرارگ یروانیش یرز یدر فضا یددهانه نبا ین( ات

 یهوا یطشبکة مقاوم در برابر شرا یا یچهدر یمی،س یبا تور یددهانه با ین( در خارج ساختمان، اث

 حفاظت شود. یو زنگ زدگ ینصب، خوردگ محل

 متر باشد. یلیم 13و حداکثر  5/6حداقل  یدهوا با یةحفاظ دهانة تخل یتور ی( اندازة روزنه هاج

 شود. یهتخل یکیبه طور مکان یدبا یرو تصو یلماتاق پروژکتور ف ی.هوا17

 شود. یهتخل یکیبه طور مکان یدبا ییخشک شو یناستقرار ماش یفضا ی.هوا18

 متر کمتر باشد. یلیم 500از  یدراه عبور بدون مانع نبا ی.در اطراف دستگاه، پهنا19

با  یی؛آشپزخانه؛گاراژ؛فضاهایکوره،ازحمام؛توالت و دستشو یبرگشت هوا یاتازه  یهوا ین.تأم20

 یستن مجاز خطر

دهانه  نیداشته باشد، مگر آنکه ا یمتر از دهانة دودکش فاصله افق 3دست کم  یدبا ی.کولرآب21

 تر باشد.الکولر با ییمتر از سطح رو یک کم دست

داشته باشد، مگر  یمتر از دهانة هواکش فاضالب ساختمان فاصلة افق 3دست کم  یدبا ی.کولرآب22

 باشد. باالترکولر  ییمتر از سطح رو یکدهانه دست کم  این آنکه

 ر،مت یلیم 300کولر دست کم  یرمتر و در ز یلیم 600دست کم  یزانبه م ید.در اطراف کولر، با23

 .باشد یسو سرو یدسترس فضای
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 محافظت ساختمان مقابل حریق ـ5ـ2ـ2

 
 تغییر جدید تصرفی به یا شود تعدیل و جرح ای گونه به نباید ساختمانی یا بنا هیچ

 که آنچه از کمتر مقدار به آن های خروج ایمنی یا کارایی عرض، تعداد، که شود داده

 .یابد کاهش است، شده تصریح جدید تصرف برای مقررات این در یا است، بوده قبالً

 راه  1-3 3-2-1-3

 خروج های

 فرار و بنا از

 خروج های راه درست عملکرد و کارایی که شرایطی و اقدامات افزارها، تجهیزات، تمام حریق از

 مورد، هیچ در که شوندگرفته کاربه و طرح نحوی به باید کنند،می تضمین و کنترل را

 هرکجاکه رو این از .نشود وابسته وسیله یا مورد یک به فقط ها انسان جان ایمنی

 استفاده قابل خروج های راه از یکی چنانچه تا شود اتخاذ اضافی تدابیر باید باشد الزم

 .آید کاربه دیگری نشد،راه واقع مؤثر یا نبود

4-2-1-3 

 های راه و بنا هر کردن اداره و نگهداری تجهیز، پرداخت، ساخت، طراحی، 5-2-1-3

 فرصت متصرفان حریق، بروز درصورت که شود ریزی برنامه ای گونه به باید آن خروج

 هراس و هول یا سمی گازهای دود، و آتش در و باشند داشته ایمن خروج برای کافی

 گرفتن نادیده و انگاری سهل فدای ها انسان ایمنی و جان و نشوند گرفتار احتمالی

 .نگردد بنا در بالقوه خطرات

 

 در کهشوند نگهداری و آراسته ساخته، طرح، هایی مکان در باید ها خروج ، بنا هر در

 .باشد دسترس در مانع بدون و آزاد خروج راه بنا نقاط تمام از تصرف، اوقات تمام

6-2-1-3 

 شوند طرح هاییمکان در امکان حد تا باید ها خروج بنا، یک از بخش هر یا بنا هر در

 به منتهی راه هر صورت این غیر در .ببینند را آنها وضوح به بتوانند متصرفان که

 کند، پیدا را فرار راه سرعت به بتواند بنا نقطههر از هرمتصرف که چنانآن باید خروج

 تا ابتدا از خروج مسیر هر همچنین .شودگذاریعالمت مشخص و آشکار طرزی به

 روشنی به امن، مکان به منجر راه که شود گذاریعالمت و آراسته ای گونهبه باید انتها

 .نشوند گرفتار بست بن هایمکان و ساختمان هایخموپیچ در متصرفان و باشدمشخص

7-2-1-3 

 موقع به فرار احیاناً که خروج مسیرهای در سدکننده وسیله یا قفل هرگونه از استفاده

 بهداشت و بازپروری مراکز مانند ها تصرف از برخی در مگر است، ممنوع شود، مانع را

 مجاز شرایطی در فقط قفل از استفاده نیز بناها از گروه این در .هاندامتگاه یا و روانی

 برای مؤثری تدابیر یا بوده وظیفه انجام درحال دائم طور به مراقبین که بود خواهد

 .باشد شده اتخاذ اضطرار مواقع در متصرفان کردن خارج

8-2-1-3 

 یا طرح جزئیات و هاویژگی یا اندازه و ابعاد بزرگی دلیل به که ساختمان یا بنا هر در

 غافلگیر و ماندن خبربی امکان بخش، یک در حریق بروز هنگامبه تصرف،نوع مشخصات

 تمام در مقررات این ضوابط مطابق باید باشد، موجود هابخش دیگر در متصرفان شدن

 تمهیدات سایر و حریق اعالم و هشدار های شبکه است، الزم که هایی بخش یا بنا

 آن نظایر و مصرفی آب داخلی، فضاهای گرم کردن برای چنانچه و شود نصب ایمنی

 الزامی منوکسیدکربن هشداردهندهسیستم نصب شود،استفاده فسیلی هایسوخت از
 اطمینان این باید حریق از فرار منظم هایتمرین انجام و هاشبکه این کمک به . ستا

 حریق بروز از اولیه لحظات همان در بنا از نقطههر در متصرفان تمام که آیدحاصل

 .کنند ترک را بنا شده بینیپیش زماندر بتوانند و شوندآگاه

9-2-1-3 
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 خروج راه چنانچه ساختمان، هر یا بنا یک از بخش هر بنا، هر طراحی در 10-2-1-3

 طرح چگونگی یا تصرف نوع ابعاد، ویژگی علت به و شود گرفته درنظر فرد به منحصر

 با راه آن حریق، بروز درصورت که باشد داشته وجود احتمال این خروج راه تنظیم و

 مسیر از دور و مجزا صورت به دیگری خروج راه تأمین شود، مسدود دود و آتش

 .است الزامی اول خروج

 نحویبه  باید کند، مربوط هم به را بنا یک طبقات که قائم خروج راه هر 11-2-1-3

-طبقه بهایطبقه از سمیگازهای و دود آتش، گسترش از کهگردد محافظتو دوربندی

 .آیدعملبه جلوگیریشوند، خروج راه امنهایقسمت وارد متصرفان آنکه از پیش دیگر

 بتوانند افراد حریق وقوع درصورت که باشد نحوی به اجرا و طراحی 1-12-2-1-3

 از خارج یا داخل در ایمنی محل به شده مشخص و امن مسیرهای طریق از را خود

 :است الزم منظور این به .برسانند ساختمان

 الزم ظرفیت با و کافی تعداد به حریق از فرار و ساختمان از خروج مسیرهای )الف

 افراد که نحوی به قرارگیرند، ساختمان از مناسبی های درمحل و شده بینی پیش

 .برسانند امن محل به را خود اضطراب و تشویش بدونحریق وقوع صورت در باشند قادر

 نحو به ها خروجی کلیه و شده تامین فرار مسیرهای در مناسب و الزم روشنایی )ب

 .شوند مشخص و گذاری عالمت مناسب

 نحو به خروج مسیرهای به دود و شعله نفوذ از جلوگیری برای الزم تمهیدات )پ

 .گردد بینی پیش ساختمان ارتفاع و ابعاد کاربری، به توجه با و مناسب

 گسترش از جلوگیری منظور به الزم های بینی پیش و تمهیدات 2-12-2-1-3

 .آید عمل به داخلی، های کاری نازک و ها پوشش طریق از داخل ساختمان در حریق
 :است الزم منظور این به

 .شود استفاده سوختنی نیمه یا غیرسوختنی مصالح از امکان حد تا )الف

 را الزم مقاومت شعله سطحیپیشرفت دربرابر کهشوندانتخاب نحوی به هاپوشش )ب

 .باشدمحدود آنها سوختن از ناشی حرارتتولید شدتشدن،مشتعل درصورت و بوده دارا

 یا فضا یک از حریق گسترش از که باشد نحوی به ساختمان اجرای و طراحی )پ

 :است الزم منظور این به .آید عمل به جلوگیری مجاور ساختمان یا فضاها به ساختمان

 مناسبی مدت تا خود ابعاد و کاربری به توجه با ساختمان حریق، وقوع درصورت )ت

 .نماید حفظ را خود و پایداری مقاومت

 ساختمان ابعاد و کاربری با متناسب حریق گسترش از جلوگیری منظور به )ث

 .گیرد صورتحریق، مقاوم ساختار وسیلهبه،ساختمان داخل در مناسب هایفضابندی

 ها، لوله و ها کابل عبور محل ها، شفت نظیر پنهان فضاهای و ارتباطی های راه )ج

 و طراحی نحوی به غیره و ساختمان خارجی نماهای و دیوارها بین مجوف فضاهای
 .آید عمل به جلوگیری آنها داخل طریق از حریق گسترش از که شوند اجرا

 دربرابر که شوند اجرا و طراحی نحوی به ها ساختمان بین مشترک دیوارهای )چ

 .نمایند مقاومت دیگر ساختمان به ساختمان یک از حریق گسترش

 گسترش دربرابر ساختمان ابعاد و کاربری با متناسب ساختمان، خارجی دیوارهای )ح

 .نمایند مقاومت آن از خارج به حریق
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 گسترش از ساختمان موقعیت به توجه با که شوند اجرا و طراحی نحوی به ها بام )خ

 .شود جلوگیری مجاور اماکن به آن طریق از حریق

 محل به نشانی آتش نیروهای دسترسی برای الزم تمهیدات کلیه 3-12-2-1-3

 :است الزم منظور این به .شود گرفته درنظر در ساختمان حریق

 وجود ساختمان مجاورت به نشانی آتش امکانات و وسایل خودروها، رسیدن راه )الف

 ساختمان داخلی فضاهای به نشانی آتش نیروهای دسترسی برای )ب.باشد داشته

 برای ، ساختمان ابعاد و کاربری تناسب به )پ.شود گرفته درنظر امن مسیرهای

 .شود بینی پیش ساختمان داخل در اطفایی امکانات نشانی، آتش نیروهای استفاده

 باید باشد، اشتعال قابل مواد حاوی که عمودی یا افقی پنهان فضای هر 13-2-1-3

 شود محافظت شده تائید بند آتش های توسط جداکننده

 

 طبقات کاربری دارد، وجود کاربری یک از بیش که هایی ساختمان در 14-2-1-3

 می گرفته درنظر تصرف آن زیر در واقع طبقه باالترین کاربری براساس تصرف هر زیر

 .گردد اعمال شرایط ترین محدودکننده باید کاربری چندین با طبقه هر در .شود

2-3-1-3 

 دسترس

 خروج

 محور طول در و کف روی در باید ها خروج به دسترسی مسیر طول 2-2-3-1-3 

 تا فضا هر نقطه دورترین به مانده میلی متر  300 فاصلة از و عبورمعمول راه مرکزی

 پله دماغة که شیبی خط طول مسیر، در های واقع پله درمورد و "خروج" در وسط

 .شود گیری اندازه کند، می وصل هم به را ها

 با افرادی تخلیه برای خروج دسترس عنوان به که راهروهایی تمام 3-2-3-1-3

 ساعت 1 حداقل با ساختاری توسط باید شوند، می گرفته نفر درنظر 30 از بیش تعداد

 دارای شوند می باز آنها به که درهایی و شده بنا مجزا های بخش دیگر از حریق مقاوم

 گونه به باید درها این نصب و طرح. باشند حریق محافظت دقیقه 20 کم دست زمان

با راهروهای .یابدکاهش ممکن حداقل به آنها از دود نشت احتمال که گیرد انجام ای
 .بود نخواهند مجاز باشند، بند دود درهای فاقد که متر 30 از بیش طول

 تجهیزات یا ساختار واسطه به که است خروج راه از بخش آن ،"خروج"  1-3-3-1-3

 و شده مجزا بنا های بخش دیگر از مقررات این ضوابط مطابق ویژه خود، محافظتی
 تخلیه" بخش به متصرفان دستیابی منظور ای به شده محافظت و امن عبور فضای

 :از عبارتند باشند، می این مقررات تائید مورد که هایی خروج .آورد فراهم "خروج

 های خروج، گذرگاه )ها ساختمان بیرونی های جداره در واقع( خروج های درگاه

 انتظار مورد های حریق دربرابر که خروج های پلکان و ها شیبراه افقی، های خروج

 .باشند شده محافظت بنا های سایر قسمت در

 باید بیشتر و طبقه 4 ارتفاع با بناهای در خروج جداکننده ساختارهای 3-3-3-1-3

 و دوربندی کامل طور به حریق مقاومت ساعت 2 حداقل دیوارهای غیرسوختنی، با
 محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط تمام بنا که درمواردی .شوند مجزا

 .یابد کاهش ساعت یک به تواند حداقل می دوربندها حریق مقاومت ساعت شود، می

 حداقل به تعداد لحاظ از باید خروج دوربندهای در واقع بازشوهای 4-3-3-1-3

 تائید نوع از شو بسته خود حریق مقاوم درهای با آنها تمام و محدود شده نیاز مورد

 طور به درها قبیل این که کند ایجاب بنا چگونگی عملکرد اگر .شوند محافظت شده

3-3-1-3 
 خروج
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 در .کرد استفاده شو بسته درهای خودکار از توان می صورت آن در باشند، باز معمول

 در درها موقع شده به بسته از اطمینان برای الزم ایمنی تدابیر تمام باید موارد این

 .باشد شده اتخاذ حریق بروز مواقع

 زیر، موارد از غیر به خروج دوربندهای در نفوذی روزنة هرگونه ایجاد 5-3-3-1-3

 :بود نخواهد مجاز

 فشار ایجاد و هوا تراکم که درمواردی الزم تجهیزات دیگر و هوا های کانال عبور (الف

 .باشد شده اعالم ضروری خروج درون دوربند در مثبت

 .نشانی آتش های شبکه به مربوط های لوله عبور (ب

 .خروج فضای ویژة برق های لوله عبور (پ
 گسترش از که مناسب مواد با کامل طور به باید نفوذی های روزنه فوق، موارد تمام در

 .شوند درزبندی جلوگیری نماید، حریق

 مجاور خروج دو بین نفوذی روزنه یا ارتباطی بازشوی هرگونه ایجاد 6-3-3-1-3

 ممنوع شوند، می جدا یکدیگر از ساختار یک با که (قیچی طرح های پلکان مانند) هم

 در و خروج راه یک عنوان به جدید های در ساختمان قیچی طرح پلکان .است

 به مسئول قانونی مقام تایید بند با این نکات رعایت شرط به موجود های ساختمان

 .شود می محسوب خروج راه دو عنوان

 طبق که (افقی خروج خروج، گذرگاه خروج، پلکان) ها خروج تمام در 7-3-3-1-3

 از جلوگیری برای شود، اعالم الزامی آنها جداسازی و دوربندی مقررات این ضوابط

 اجرا مصالحی با تواند می فقط ها سقف و دیوارها کاری نازک دود، و آتش گسترش

 منظور به آنکه مگر شود، می مجاز شناخته مسئول قانونی مقام طرف از که شود

 آنها برای های مختلف،تصرف در جخرو های راه اختصاصی ضوابط به پاسخگویی

 .شود درخواست بیشتری های محدودیت

 باشند مانع بدون و آزاد کامالً باید خروج دوربندهای داخل فضاهای 8-3-3-1-3

 .نشوند استفاده پاگردها یا ها پله سطح روی کاال کردن انبار مقاصدی مانند برای و

 ای طبقه همسطح که پله پاگرد هر بیشتر، و طبقه 4 بناهای تمام در 9-3-3-1-3

 عالمت این .کند مشخص را طبقه آن شماره که باشد عالمتی باید دارای شود، واقع

 در باید عالمت .دهد نشان را آن جهت و خروج طبقه تخلیه موقعیت باید همچنین

 هرشرایطی تحتکه شودنصب در موقعیتی و شده تمام کف متری از 5/1تقریباً  ارتفاع

 .دیده شود راحتی طبقه،به به ورود در بودن بسته یا باز جملهاز

 تخلیه تراز از تر پائین طبقه نیم از بیش خروج، پلکان که بناهایی در 10-3-3-1-3

 نظایر و جداکننده در، مانند عبور قابل فیزیکی مانع یک استقرار دارد، با ادامه خروج

 .آید عمل به متصرفان جلوگیری رفتن اشتباه به از باید آن

 بنا خارجی های پلکان از دسته آن فقط مقررات، این ضوابط براساس 11-3-3-1-3

 به و بوده زیر شرح به مشخصاتی دارای که شوند محسوب عنوان خروج به توانند می

 :برسند مسئول قانونی مقام تائید

 داخلی فضاهای از حریق مقاوم ساعت 2 حداقل زمان با دیوار توسط آنها ساختار (الف

 .باشند داشته فاصله متر 3 کم دست بازشو ترین از نزدیک و شده جدا
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 خروج راه و حریق مقاوم ساختار که مجاور بنای بام یا بنا از دیگری بخش بام به (ب

 .باشند داشته ارتباط ای دارد، پیوسته و ایمن

 و محکم پناهجاننرده یا دوربند متصرفان،دارای سقوط از پیشگیری منظور به پ(
 .مناسب باشند رتفاعبا

 مشابه های گذرگاه دیگر و روگذرها زیرگذرها، سرسراها، راهروها، 12-3-3-1-3

 بر مشروط گیرند، قرار استفاده مورد و محسوب خروج از عنوان بخشی به توانند می

 تصریح ها خروج مورد در که مقررات این دیگرضوابط با کلی، مقررات بر عالوه آنکه

 حریق مقاومت ساعت دو سوختنی دارای غیر ساختار با و داشته مطابقت نیز شده

 .شوند مجزا

 شود گرفته درنظر خروج ظرفیت مطابق باید خروج گذرگاه هر عرض 13-3-3-1-3

 در .نماید تکافو کنند، عبور آن از است ممکن که متصرفانی بیشترین تعداد برای و

 کم دست باید آن عرض گردد، واقع خروج انتهای چند در خروج گذرگاه که مواردی

 .باشد آن به منتهی های خروج تمام عرض مجموع برابر

 به (ارتباطی پلکان) داخلی دوربند غیر های پلکان و باز های پلکان 14-3-3-1-3

 .شوند می محسوب دسترسی خروج عنوان

 معبر و خروج انتهای بین که است خروج راه از بخش آن خروج، تخلیه 1-4-3-1-3

 به باید خروج هر مقررات، این ضوابط براساس .شود واقع (خیابان کوچه یا) عمومی

 این در آنکه مگر گردد، منتهی عمومی معبر به تخلیه خروج طریق از یا مستقیم طور

 .باشد شده تصریح دیگری گونة به مقررات

 و داخلی فضاهای صورت به چه خروج، تخلیه های قسمت تمام 2-4-3-1-3
 که شوند اجرا و طرح ای گونه به باید باز، محوطه و حیاط به صورت چه و سرپوشیده

 عمومی معبر به متصرفان دسترسی برای قابل تشخیص و مانع بدون ایمن، راهی

 های ظرفیت و ها عرض از مجموع نباید خروج تخلیه ظرفیت و عرض .گردد تأمین

 .شود گرفته درنظر کمتر آن به منتهی های خروج

 باید کف ساختار خروج، های تخلیه تراز هم فضاهای و طبقات در 3-4-3-1-3

 فضا تمام و باشد ها خروج دوربندهای حریق مقاومت معادل کم مقاومتی دست دارای

 .شود محافظت شده، خودکار تائید بارنده شبکه توسط

 :استثناء موارد

 حریق مقاومت با ساختاری توسط که خروج تخلیه طبقه از هایی بخش و فضاها (الف

 .باشند شده جدا خروج تخلیه فضای از دوربندها حریق معادل مقاومت

 فضای یا سرسرا خروج، تخلیه چنانچه خروج، تخلیه تراز در واقع سطوح تمام (ب

 ها بخش دیگر از حریق مقاوم دقیقه 20 حداقل ساختاری با که باشد ورودی کوچکی

 9 از بیش نیز آن طول و متر 3 از بیش ساختمان بیرون فضای از آن جداشده،فاصله
 .نشود استفاده (بیرون به مستقیم تخلیه) خروج راه جز منظوری به نباشد،همچنین متر

 عنوان به توانند می 3-4-3-1-3بند  در مندرج مشخصات با فضاهایی 4-4-3-1-3

 درصد 50 حداکثر و ها خروج کل تعداد درصد 50 حداکثر برای خروج،فقط تخلیه

 معبر یک به مستقیماً باید ها خروج سایر .شوند بنا استفاده های خروج کل ظرفیت

4-3-1-3 

 تخلیه

 خروج
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 رعایت با نظری، بازداشتی / تحت های در تصرف البته . باشند داشته ارتباط عمومی

 تراز در واقع فضاهایی توانند به می ها خروج تمام استثنائاً  اختصاصی، ضوابط سایر

 .شوند منتهی خروج تخلیه

 درها 2-4-1-3

میلی  800 کم دست باید شوند می واقع خروج راه در که درهایی تمام 1-2-4-1-3
 چنانچه کمتر، و مترمربع 5/6  مساحت با فضاهای .باشند داشته مفید عرض متر 

 حداقل دارای درهایی با توانند می استثنائاً  نگیرند،قرار  جسمی معلوالن استفاده مورد

 .شوند باز دسترس خروج راهروهای به مفید عرض میلی متر  600

 ها لنگه از یکی کم دست شود، استفاده لنگه دو درهای از که مواردی در 2-4-1-3

 نباید لنگه یک در هیچ عرض همچنین .باشد مفید عرض میلی متر   800دارای  باید

 .باشد بیشتر میلی متر  1200 از

 .باشد تراز هم و افقی باید درگاه یا در هر سمت دو در کف، سطح 3-2-4-1-3
 بزرگ عرض اندازه به کم دست فاصله تا ها درگاه قسمت دو سطح در اختالف ایجاد

 های جداره در واقع خروج درهای درمورد25مگر  بود، نخواهد مجاز در، لنگه ترین

 حداکثر توانند می ها بیرون درگاه کف سطح که خانواری دو یا یک های خانه خارجی

 .باشد تر پائین درگاه درون کف سطح به نسبت میلی متر  200

 می پاشنه بر که) لوالیی نوع از باید خروج راه در واقع درهای تمام 4-2-4-1-3

 :شوند باز خروج موافق زیر، درموارد و بوده (چرخند

 .خروج های دوربندی در واقع درهای (الف

 .پرمخاطره فضاهای در واقع درهای (ب

 .بیشتر و نفر 50 تراکم با فضاهای و ها اتاق به مربوطه درهای (پ

 ض بخش در چنانچه گردان، یا قائم ای کرکره افقی، کشویی درهای 5-2-4-1-3
 شود، اعالم مجاز آنها از استفاده تصرف نوع حسب بر خروج های راه اختصاصی وابط

 .باشد داشته مطابقت بخش عمومی این ضوابط با مورد حسب باید

 تنظیم و نصب ساخته، طرح، طوری باید خروج های راه در واقع درهای 6-2-4-1-3

 شدن باز قابل فوریت و آسانی به داخل سمت از بنا از استفاده اوقات تمام در که شوند

 یا موقع به خروج مانع غیره و کشو کلون، قفل، مانند ای بازدارنده عامل هیچ و بوده

 .نشود متصرفان فرار

 ساده انواع از باید شود، می بینی پیش قفل درها برای که درمواردی 7-2-4-1-3

 هر همچنین .باشد نداشته الزم خاصی تالش و مهارت آن بازکردن و شده انتخاب

 باز فوریت به داخل از را آن دیگر، وسیلة کلید یا به نیاز بدون بتواند باید متصرف

 و بوده مستثنی این قاعده از ها، ساختمان بیرونی های جداره در واقع درهای .کند

 تمام در امکان حد تا (الف:آنکه بر مشروط باشند، داشته خور کلید قفل توانند می

 شده منظوراتخاذ این از اطمینان برای الزم تدابیر و نباشند قفل بنا، از استفاده اوقات

 ترین نزدیک در یا قفل روی بر همواره کلید هر درها، بودن قفل مواقع در (ب.باشد

 سریعاً  بتواند و یافته را آن خروج، هنگام در متصرف هر قرارگیرد که ای گونه به فاصله

 سایر در ها، ساختمان بیرونی های جداره واقع در درهای از غیر به .کند باز را قفل

4-1-3 

 اجزای

 تشکیل

 راه دهنده

 خروج
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 و قفل آنکه بر مشروط استفاده کرد، خور کلید قفل با درهای از توان می نیز موارد
 .کرد خارج از قفل نتوان را کلید در، بودن قفل مواقع در کهشوند انتخاب نوعی از کلید

 خروج درهای برای فقط ایمنی زنجیر یا کلون یک از استفاده و نصب 8-2-4-1-3

 های اتاق مانند مستقل، مسکونی واحدهای و خانواری دو یا های یک خانه در واقع

 حداکثر ارتفاع در کلون آنکه بر مشروط است، آن مجاز نظایر و مسافرخانه متل، هتل،

 .باشد نداشته کلید بهنیازی آن کردنباز و شود نصب شدهتمام کف از میلی متر  1200

 باید خروج راه در واقع لنگه دو درهای اجرایی جزئیات و بست چفت، 9-2-4-1-3

 کدام هر و نبوده دیگر لنگه کردن باز به نیازی لنگه، هر شدن باز که برای باشد چنان

 .باشند شدن قابل باز مستقل طور به ها، لنگه از

 برخی یا خروج های پلکان دوربند درهای مانند شو، بسته خود درهای 10-2-4-1-3

 بناهایی در استثنائاً .شوند نگهداشته باز وضعیت در گاه هیچ نباید های افقی، خروج از

 قانونی مقام که مورد هر در نیز و باشد معمولی مخاطره یا کم آنها محتویات که

 مشروط کرد، انتخاب شو بسته نوع خودکار از توان می را درها دهد، تشخیص مسئول

 :باشند زیر شرایط ودارای گیرد قرار تائید مورد آنها شدن بسته خودکار نظام آنکه بر

 .شود می محاسبه ها پله خروج ظرفیت سوم دو روش از درها عرض (الف

 .باشند داشته تداخل عمومی معبر ترافیک مسیر با نباید درها (ب

 داخل سمت به در بازشو حداکثر که شود انتخاب ای گونه به باید پلکان در عرض (ج

 بیشتر نباید در و دستگیره بین فاصله و نماید اشغال را پله نصف عرض از کمتر پله

 .باشد میلی متر  180 از

 گردان درهای 11-2-4-1-3

 در چرخش تعداد حداکثر نصب، چگونگی ساخت، لحاظ از باید گردان درهای -الف

 .باشند مسئول قانونی مقام تائید مورد مشخصات، سایر مفید و عرض دقیقه،

 :بود خواهدزیرضوابط رعایت به مشروط گردان درهای از استفاده خروج،هایراه در -ب

 .نباشد درها اینگونه نصب تصرف،مانع نوع حسب بر خروجهایراه خاص ضوابط -1 -ب

 عرض کل درصد 50 از گردان درهای به یافته اختصاص خروج عرض حداکثر -2 -ب

 .نشود الزم بیشتر خروج

 .شود گرفته درنظر نفر 50 حداکثر گردان، در هر خروج ظرفیت -3 -ب

 .باشد نشدهواقع ایپلهراه هیچ باالیی، یا پائینی انتهای دو از متری 3فاصله در -4 -ب

 با لوالیی در یک دیوار، همان در گردان در هر متری 3 حداکثر فاصله در -5 -ب

 را دری چنین وجود مسئول قانونی مقام آنکه مگر باشد، داشته عرض وجود همان

 .تشخیص ندهد ضروری

 قائم های شبکه و ها کرکره افقی، کشویی درهای 2-2-4-1-3

 های شبکه و ها کرکره درها، همچنین و افقی ریل با کشویی درهای نصب -الف

 به مشروط آیند، شمار به خروج راه از بخشی که هایی در درگاه قائم، ریل با ایمنی

 :بود خواهد زیر ضوابط رعایت

 و باشند شدن باز قابل راحتی به طرف دو هر از تصرف، اوقات تمام در -1 -الف
 البته .شوند ثابت باز کامالً وضعیت به کنند، می آمد و رفت بنا در عموم مردم چنانچه
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 و باشند می حریق محافظت ساعت دارای که شو بسته خود کشویی افقی درهای
 .بود خواهند مستثنی قاعده این از خانواری، دو یا یک های درخانه واقع درهای

 عرض نصف از بیش شود، می بینی پیش خروج راه چند یا دو که درمواردی -2 -الف

 .نشود داده اختصاص قائم ای کرکره یا افقی کشویی درهای به خروج های کل درگاه

 کنند، می تخلیه را نفر 50 از بیش که هایی درگاه در افقی کشویی درهای -3 -الف

 .نشوند نصب

 سمت از قائم ای کرکره درهای و طرف دو هر از افقی کشویی درهای -4 -الف

 .باشند شدن باز قابل خاص، وسیله به نیاز و بدون راحتی به داخل،

 استفاده در شدن بسته و باز برای برق نیروی از که مواردی تمام در 13-2-4-1-3

 به برق، قطع درصورت که شود نگهداری نصب و طرح، ای گونه به باید درمی شود 

 .باشد شدن بسته و باز قابل راحتی به و معمولی روش

 کردن بسته و باز برای کننده کنترل مرکزی نظام از که مواردی در 14-2-4-1-3

 بود خواهند متفاوتی بعضاً ضوابط تابع خروج درهای شود، می درها استفاده همزمان

 .شد خواهد مسئول تعیین قانونی مقام توسط که

 مجاز گردان درهای نصب مقررات، این ضوابط مطابق که مورد هر در 15-2-4-1-3

 برای که مشابهی وسایل سایر یا گردان های کننده کنترل باشد،نصب شده اعالم

 مشروط بود، خواهد مجاز نیز گیرند، قرار مورد استفاده اشخاص طرفه یک عبور کنترل

 به آنها چرخش و نباشد به موقع متصرفان فرار یا خروج مانع آنها موقعیت آنکه بر

 نباید کننده گردان کنترل هر صورت، هر به .گیرد انجام خروج موافق و آزاد صورت

به  شده دادهاختصاص خروج عرض کل و شود گرفته کار به متصرف 50 از بیش برای
 .باشدبیشتر الزم خروجعرض کل درصد 50از نباید گرداندرهای سایر و هاکنندهکنترل

 افقی های خروج 4-1-3

 دربرابر امن مکانی به بنا یک از خروج از است عبارت افقی، خروج 1-3-4-1-3

 شده واقع تراز یک در تقریباً  آنها کف سطح که بنا همان در دیگریا بنایی در حریق

 زدن دور با یا حریق موانع میان از عبور با باشد که راهی تواند می افقی خروج .باشد

 آنکه بر مشروط شود، بنا منتهی همان در امن مکانی به خروج گذرگاه طریق از حریق

 فضای عنوان یک به بتواند مکان آن ثانیاً و باشند همسطح تقریباً بخش دو آن اوالً

 و دیگر بخش در حریق وقوع از ناشی دود و آتش دربرابر کافی ایمنی شده، محافظت
 .کند تأمین را بنا آن در واقع های تمام بخش

 می افقی خروج بنا، هر خروج های راه ظرفیت محاسبه و طرح در 2-3-4-1-3

 ظرفیت آنکه بر مشروط شود، استفاده خروج راه از بخشی جانشین برای عنوان به تواند

 )شوند می باز بنا بیرون به که هایی درگاه شیبراه و پلکان،( بنا خروج های راه دیگر
 .کمترنباشد بنا تمام نیاز مورد خروج راه ظرفیت کل درصد 50 از

 افقی خروج یک به که بنا داخل در حریق منطقة هر و بنا از بخش هر 3-3-4-1-3

 پلکان مانند افقی، خروج از غیر دیگر خروج یک دارای کم دست گردد،باید مربوط

 مورد حریق منطقة صورت این غیر در باشد، نیز بیرون بنا به منتهی درگاه یا خروج
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 منتهی خروج درگاه یا پلکان که دارای مجاور حریق منطقة از بخشی عنوان به نظر

 .شد خواهد محسوب است، بیرون به

 دو هر از که شود تنظیم و طرح ای گونه به باید افقی های خروج 4-3-4-1-3

 های خروج دیگر یا خروج پلکان یک تا دسترسی قابل و عبور پیوسته راه آنها طرف

 .باشد دیگرفراهم طرف در بنا بیرون به منتهی

 افقی های خروج طرف دو از یک هر در دهی پناه فضای مساحت  5-3-4-1-3

 به باید طرف هر در منظور، این به .نماید تکافو طرف دو هر تمام متصرفان برای باید

 شود. گرفته نظر در خالص مساحت مترمربع 3/0کم  دست ر، نف هر ازای

 مجاز درصورتی خروج های راه در قوسی های پله از استفاده و طرح  6-4-4-1-3

 ترین باریک از یمیلی متر  300 فاصله در پله هر (پاخور)کف حداقل اندازه که است

 آن عرض برابر دو از پله تر کوچک قوس اندازه شعاع و بوده میلی متر  280 قسمت،

 .نباشد کمتر

 مجاز نفر 5 حداکثر برای خروج های راه در مارپیچ های پله از استفاده 7-4-4-1-3

 :شوند طرح زیر ضوابط رعایت با آنکه به بود،مشروط خواهد

 .نباشد کمتر میلی متر  650 از پله مفید عرض (الف

 .نباشد بیشتر میلی متر  240 از پله هر ارتفاع (ب

 .نباشد کمتر میلی متر  2000 از (پله راه قد) پله روی مفید ارتفاع (پ

 پله، قسمت ترین باریک از یمیلی متر  300 فاصله در پله، هر (پاخور) کف اندازه (ت

 .باشد میلی متر 200 حداقل

 .باشند اندازه یک و شکل یک ها پله کف تمام (ث

 دو هر در باید 15 به 1 از بیش شیب با خروج راه در واقع های پلکان 8-4-4-1-3

 750 هر ازای به باید عریض های پلکان همچنین .باشند انداز نرده دست دارای طرف
 .باشند داشته انداز دست نرده سمت یک در دست کم خود، مفید عرض از میلی متر 

 مسکونی واحدهای سایر خانواری و دو یا یک های خانه در واقع های پلکان استثنائاً

 .باشند داشته نرده سمت یک در فقط توانند می کوچک

 روش از یکی با دوربند فضای تامین یا داخلی پلکان کردن دودبند 10-4-4-1-3

 :است مجاز ذیل های

 عرض حداقل باید روش این در :طبیعی تهویه با ورودی پیش از استفاده (الف

 عرض از کمتر نباید عرض این .باشد میلی متر  1800 مسیرپیمایش در ورودی پیش

 مقاومت .شود گرفته درنظر (است بیشتر که هرکدام) آن به منتهی درورودی یا کریدور

 ورودی پیش به واحدها از و دقیقه 20پلکان  به ورودی پیش از ورودی در حریق

 خودکار یا شو بسته و خود دودبند باید درها ضمن در .باشد ساعت نیم و یک حداقل

 .باشند شو بسته

 پلکان ارتباط برای بالکن از روش این در :طبیعی تهویه با بالکن از استفاده (ب

 و پناه جان های حفاظ نصب صورت این در که شود، می واحدها استفاده با داخلی
 الزامی ورودی پیش به بالکن ورودی در تا مقاوم حریق دیوار متری 3 فاصله رعایت

 واحدها از و ساعت نیم و یک به پلکان ورودی پیش از ورودی در حریق مقاومت .است
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 شو بسته خود و باید دودبند درها ضمن در .باشد ساعت یک حداقل ورودی پیش به

 .باشند شو بسته خودکار یا

 عرض حداقل باید روش این در :مکانیکی تهویه با ورودی پیش از استفاده (ج

 دریچه تا ورودی پیش به واحد ورودی در فاصله و بوده میلی متر  1100 ورودی پیش

 ورودی پیش از ورودی در حریق مقاومت .باشد میلی متر1800 حداقل مکانیکی تهویه

 در .باشد ساعت نیم و یک حداقل پیش ورودی به واحدها از و دقیقه 20 پلکان به

 .باشند شو خودکاربسته یا شو بسته خود و دودبند باید درها ضمن

 های ساختمان برای ورودی پیش و پلکان دیوارهای حریق مقاومت 11-4-4-1-3

 مقاومت .شود گرفته درنظر ساعت یک طبقه 3 از کمتر و ساعت2 طبقه، 3 از بیش

 ورودی پیش به واحدها از و دقیقه 20 به پلکان ورودی پیش از ورودی در حریق

 .باشند شوبستهخودکار یا شوبستهخود ودودبند باید درها ضمناً  باشد ساعت نیم حداقل

 مترمربع 5/1از نباید باز فضای به ورودی پیش دیوار باز قسمت مساحت 2-4-4-1-3

 .باشد کمتر متر 6 از نباید باز فضای مجاورت در دیوار این و طول باشد کمتر

 قطر به ای کره که باشد ای گونه به باید پناه جان های میله فاصله 13-4-4-1-3

 .کند عبور ازآن نتواند میلی متر  100

 پشت پناه جان و داخلی و خارجی های پله در نرده انداز دست ارتفاع 14-4-4-1-3

 .باشد میلی متر 750 حداقل بام

 ساختار توسط ساختمان داخلی بخش از باید خارجی های پلکان 15-4-4-1-3

 بازشوهای با داخلی های پلکان برای نیاز مورد مقاومت با همان حریق دربرابر مقاوم

 مقاومت میزان که ذیل موارد استثنا به .جدا گردند شو بسته خود یا ثابت حریق مقاوم

 :یابد کاهش ساعت یک تا تواند می آنها

 راه شیب یا پله دو با (بالکن مانند) خارجی خروج یک به خارجی پلکان :1 تبصره

 .دهد سرویس می هم از دور

 بوده خروج تخلیه طبقه آنها از یکی که طبقه دو به حداکثر خارجی پلکان :2 تبصره

 .دهد می سرویس باشد، می نیز دوم دور پله دارای و

 از یکی که طبقه 3 به حداکثر خارجی پلکان موجود، های ساختمان در :3 تبصره

 .دهد می سرویس باشد، نیز دور دوم پله دارای و باشد تخلیه خروج طبقه آنها

 تایید بارندة شبکه به بنا تمام کامل صورت به که موجود های ساختمان در :4 تبصره

 .شده است تجهیز شده

 طرف، هر از خارجی پلکان از متری 3 عمودی و افقی فاصله در 16-4-4-1-3

 ساعت چهارم سه ساختار ها پنجره و حریق مقاوم ساعت ساختاریک باید دیوارها

 .باشند داشته حریق مقاوم

 قرار خارجی پلکان زیرین سطح در واحدها ورودی در که درصورتی 17-4-4-1-3

 مقاوم ساعت 5/1ساختار با طبقه 3 از کمتر در و حریق مقاوم ساعت 1مقاومت  گیرد،

 .شود گرفته درنظر حریق مقاوم ساعت 1 ساختار با طبقه باید 3 از کمتر در و حریق

 افقی صورت به و نماید فراهم را ها زیرپله حفاظت باید سقف ساختار 18-4-4-1-3

 .نباشد متر 3 از پله کمتر طرف هر از
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 شدن جمع که شود اجرا و طراحی ای گونه به باید خارجی پلکان 19-4-4-1-3

 .برسد حداقل به پلکان سطوح در آب

 .باشد باز درصد 50 میزان به طرف یک از حداقل باید خارجی پلکان 20-4-4-1-3

 و طراحی ای گونه به باید متر 11 از بیش ارتفاع با خارجی پلکان 21-4-4-1-3
 دیوار از استفاده منظوراینبه.نگردد فرار هنگام متصرفین موجب وحشت کهشوداجرا

 ارتفاع با پلکان درخصوص .استالزامی مترمیلی 1200ارتفاع حداقل با دیدامکان بدون

 .است مجاز دید قابلیت با مترمیلی 750 با ارتفاع حفاظ از استفاده متر 11از کمتر

 فرار های پلکان و پله راه 5-4-1-3

 خروج عنوان به اعتباری فرار، هایپله دستورالعمل، این ضوابط براساس 1-5-4-1-3

 .بود خواهدمجاز مسئول قانونیمقام تائید با و موجود بناهای برای وصرفاً ندارند اصولی

 هیچ و خروج مسیر عنوان به جدید های ساختمان در فرار های پله 2-5-4-1-3

 شرایط با موجود بناهای برای آن از استفاده ولی نیست، قبول قابل آن اعضای از یک

 .باشد مجازمی مسئول قانونی مقام تائید با و ذیل

 متحرك روهای پیاده و برقی های پله 4-1-3-

 پیاده و ها کف و برقی های پله و ها پله مقررات، این ضوابط براساس 1-6-4-1-3

 .شوند نمی محسوب خروج جزو راه متحرک، روهای

 در چه و داخل در چه شوند، واقع خروج راه در که هایی شیبراه تمام 3-1-4-7-1

 .باشند داشته مطابقت بخش این با ضوابط باید بنا، خارج
 می قرار استفاده مورد خروج عنوان به که شیبراه مسیر شیب حداکثر 3-1-4-7-2

 .است 12 به 1 جدید های برای ساختمان گیرد،
 مگر باشد، داشته مفید عرض میلی متر  1100 حداقل باید شیبراه هر 3-7-4-1-4

 عرض صورت آن در بداند، مجاز را کمتری عرض مسئول، قانونی که مقام واردی م در

 .شود داده کاهشمیلی متر  750 تا تواند می راه
 مسیر طول از قسمت هیچ در نباید آنها پاگردهای و ها شیبراه عرض 5-7-4-1-3

 درنظر شیبراه عرض با برابر کم دست باید پاگرد هر عرض و طول .یابد کاهش خروج،

 .شود گرفته

 دست نرده، طرف دو هر در باید 15 به 1 از بیش شیب با شیبراه هر 6-7-4-1-3

 .باشد داشته گیر

 باید شود، گرفته نظر در خروج مسیر از بخشی عنوان به راه شیب اگر 7-7-4-1-3

 :نماید تامین را ذیل شرایط

 :باشد زیر شرح به شیب ابعاد )الف
 عرضی شیب حداکثر12 به :1 شیب حداکثر سانتیمتر :180 شیبراه مفید عرض حداقل

 میلی متر  :760 شیبراه یک ارتفاع حداکثر48 به :1

میلی  560 معادل راهشیب مفید عرض حداقل صنعتی هایکاربری در 8-7-4-1-3
 .است متر 

 مصالح از و بوده مناسب و دائمی نوع از باید شیبراه ساختار 9-7-4-1-3

 .گردد استفاده محدود و غیرسوختنی

7-4-1-3 

 ها شیبراه
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 .باشد حفره فاقد باید شیبراه کف 10-7-4-1-3

 با پاگرد باید ها شیبراه به بازشو محل و شیبراه هر انتهای و ابتدا 11-7-4-1-3

 .باشد داشته وجود48 به 1 حداکثر شیب

 .باشد کمتر شیبراه عرض از نباید شیبراه پاگرد هر عرض 12-7-4-1-3
 .باشد بیشتر متر نباید 5/1 از مسیرحرکت در شیبراه طول 13-7-4-1-3

 .یابد کاهش نباید عنوان هیچ به مسیر طول تمام در شیبراه عرض 14-7-4-1-3

 در (دید مانع) پناه جان دیوارهای و پناه جان های حفاظ نصب 15-7-4-1-3

 .است خارجی و داخلی پلکان خارجی مانند های شیبراه

 مجاز مواردی در فقط خروج، های راه در فرار هایسرسره نصب و طرح 3-1-4-8-1

 مشخص طور به تصرف، نوع برحسب خروج های راه اختصاصی در ضوابط که بودخواهد

 مقام تائید درمو باید حال هر به فرار هایسرسره.شود اعالم بالمانع آنها از استفاده

 .قرارگیرند مسئول قانونی
 موارد تمام در ،"الزامی های خروج" جای به فرار سرسره کردن جانشین 3-1-4-8-2

 ها خروج به مربوط عمومیمقررات تمام رعایت و مسئول قانونی تائید مقام به منوط

 .شود گرفتهدرنظرنفر 60 حداکثر برای فرار سرسرههر همچنین.بودخواهدمقرراتاین در

 از بیش نباید فرار های سرسره بنا، یک از بخش هر در و بنا هر در 3-8-4-1-3

 در آنکه مگر دهند، اختصاص خود به را الزامی های خروج ظرفیت کل درصد 25

 تصریح دیگری گونة به تصرف، نوع برحسب های خروج راه اختصاصی ضوابط بخش

 .باشد شده

8-4-1-3 

 سرسره

 فرار های
 

 

 و مجزا فضای هر و بنا یک از بخش هر طبقه، هر در خروج راه ظرفیت 1-5-1-3
 طبقه، همان (متصرف بار) متصرفان تمام برای باید درآید، انسان به تصرف که مشخص

 خروج راه از کننده استفاده اشخاص تعداد برای و گرفته شود درنظر فضا یا بخش

 بخش هر بنا، هر متصرفان تعداد متصرف یا بار منظور، این به .باشد کافی و مناسب

 اختصاص یا زیربنای مساحت تقسیم حاصل از نباید فضا، هر کلی طور به و بنا یک از

-5-جدول در نفر ازای به مترمربع به که فضا همان تصرف واحد بر فضا آن به یافته
 .شود گرفته درنظر کمتر شده، مشخص الف 1-3

 راه چنانچه و یابد کاهش مسیر طول در گاه هیچ نباید ها خروج ظرفیت 2-5-1-3

 شوند، ادغام هم با و مربوط هم به میانی ای طبقه در پائین، و باال طبقات خروج های

 .شود گرفته درنظر کمتر راه دو آن های ظرفیت مجموع از نباید حاصله خروج ظرفیت

 بار تقسیم حاصل از است عبارت خروج، دسترس راهروی هر ظرفیت 5-5-1-3

 حال درهر ولی .شودمی منتهی آنهابه راهرو که هاییخروج تعداد بر راهرو آن متصرف

 .باشد کمتر خود به مربوط "خروج"ظرفیت از نباید خروجدسترس راهروی هر ظرفیت

 کمتر میلی متر  900 از نباید خروج های دسترس از یک هیچ عرض 6-5-1-3

 همچنین .باشد شده تصریح دیگری گونه به مقررات این در مگرآنکه شود، گرفته درنظر

 هر عرض شوند، منتهی خروج یک به خروج دسترس چند یا دو که مواردی تمام در

 .شود گرفته درنظر خود به مربوط متصرف بار با متناسب باید دسترس

5-1-3 

 راه ظرفیت

 خروج های
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 در که شود طراحی ای گونه به باید دارند قرار خروج مسیر در که پلکانی 7-5-1-3

 .نیابد کاهش درصد 50 از بیش خروج ظرفیت ها پله از یکی شدن مسدود صورت

 بنا هر در طبقه یک از بخش هر یا طبقه هر مقررات، این ضوابط براساس 1-6-1-3

 این که مواردی در مگر باشد، داشته هم از دور و مجزا خروج راه 2 کم دست باید

 .نداند الزامی را دوم خروج راه استثنائا مقررات

 500 بین آنها از هایی بخش یا طبقه هر متصرف بار چنانچه بنا، هر در 2-6-1-3
 بار برای و بود خواهد الزم هم از دور و مجزا خروج راه 3 حداقل باشد، نفر 1000 تا

 .شود بینیپیش باید هم از دور و مستقل خروجراه4 حداقلنفر، 1000 از بیش متصرف

 طبقه همان متصرف بار رعایت طبقه، هر های خروج تعداد محاسبه در 3-6-1-3

 به .نیابد کاهش خروج مسیر طولدر هاخروج تعداد آنکهبر مشروط کرد، خواهد تکافو

از باالتر طبقات برای الزم هایخروج تعداد از طبقههر هایخروج تعداد دیگر، عبارت
 .نباشد کمتر خود

6-1-3 

 حداقل

 راه تعداد

 خروج های

 الزامی

 

 

 هم از مجزا خروج دو که بنا هر در طبقه یک از بخش هر یا طبقه هر در 1-7-1-3

 آن قطر ترین بزرگ اندازة نصف با برابر حداقل باید ها خروج بین فاصلة شود، طراحی

 شود، انجام ها خروج بین مستقیم خط در باید گیریاندازه . باشد بخش آن یا طبقه

 هم به ارتباطی راهروهای توسط که شده دوربندی های خروج گروه آن درمورد مگر

 مسیر طول در استثنائاً میتواند ها خروج بین فاصله موارد، آن در که هستند، مربوط

 دست باشند، خروج دو از بیش دارای که بناهایی یا فضاها در.شود گیریاندازه راهرو

 بنا تمام آنکه مگر شوند، طراحی الذکر فوق مشخصات ابباید ها خروج از واحد 2 کم

 خروج بین فاصله صورتآندر که محافظت شود،شده،تائید خودکار بارنده شبکه توسط

 کلی قطر سوم یک تواند تا می استثنائاً  شود، گیریاندازه مستقیم طور به چنانچه ها

 قرارگیرند که موقعیتی در باید نیز ها خروج سایر .یابد کاهش موردنظر سطح یا طبقه

 نشود کاسته دیگر هایخروجقابلیت از دود، و آتش توسط هریک شدنمسدود درصورت

 مقاوم ساعت 2 غیرسوختنی ساختار با چنانچه قیچی طرح های پلکان 2-7-1-3

 مقام تایید با و موجود های ساختمان در صرفاً  شوند، جدا ازیکدیگر و دوربندی حریق

 موارد این در که گیرند می قرار استفاده خروج مورد راه دو عنوان به مسئول قانونی

 محافظت صورت به حتی بین دوربندها، ارتباطی بازشوی یا نفوذی روزنه هرگونه ایجاد

 یک عنوان به جدید فقط های ساختمان در پلکان گونه این .بود نخواهد مجاز شده،

 .گردند می محسوب خروج راه

 یک به رسیدن برای که شوند طراحی ای گونه به باید خروج مسیرهای 3-7-1-3

 کاری،فضاهای بهداشتی، هایسرویس انبارها، ها، آشپزخانه میان از عبور خروج،

 شدن قفل معرض در آنها درهای که فضاهای مشابهی و خواب یاتاق ها ها،رختکن

 .نباشد الزم هستند،

7-1-3 

 چگونگی

 راه استقرار

 خروج های

 

 

 مواقعی در که شود تنظیم و طرح ای گونه به باید خروج های راه روشنایی 1-8-1-3

 باشد برقرار پیوسته و مداوم طور به روشنایی است، تصرف مورد که بنا روز شبانه از

 طی راحتی به را خروج مسیر و داده تشخیص درستی به را راه بتوانند متصرفان و

 گوشه جمله از اینقطه هیچ سطح کف در خروج هایراه روشنایی شدت حداقل .کنند

8-1-3 

 روشنایی

 های راه

 خروج
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 لوکس 10 کمتر از نباید خروج درهای پای و پاگردها ها، پله راه کریدورها، تقاطع ها،

 شدت روشناییاسالید، و فیلم نمایش یا تئاتراجرای حیندرتجمعی، هایتصرف در.باشد

 .شود داده کاهش لوکس 2 حداقل به تواندمی استثنائاً خروج، دسترس هایراهکف

 باشد ای گونه به باید نورپردازی طرح و روشنایی منابع موقعیت و تعداد 2-8-1-3

 در خروج راه از قسمت هیچ مدار، از روشنایی منبع یا چراغ یک شدن خارج با که

 .نرود فرو تاریکی

 و مداوم منبعی از باید خروج مسیرهای روشنایی برای موردنیاز برق 3-8-1-3
 تعویض به خروج مسیرهای روشنایی تداوم حفظ که درمواردی .شود تأمین مطمئن

 وقفه که شود بینی پیش طوری باید این تعویض یابد، بستگی برق تأمین منبع

 اضطراری ژنراتورهای چنانچه از .نگردد ایجاد خروج های راه روشنایی در محسوسی

در  شده ایجاد وقفة و نموده عمل خودکار طور به باید شبکه شود، می استفاده
 نشود بیشتر ثانیه 10 از روشنایی،

 شدت ساعت، 5/1حداقل مدت به بتوانند باید اضطراری برق ژنراتورهای 4-8-1-3

 تواند می روشنایی شدت زمان، این گذشت از پس .کنند تأمین را مقرر شده روشنایی

 .کند افت لوکس 6 به

 عملکرد نوع از یا پیوسته عملکرد نوع از باید اضطراری روشنایی سیستم 5-8-1-3

 .شود انتخاب تکرار خود و واسطه بدون خودکار

 باطری نیروی از خروج، های راه اضطراری روشنایی برای که درمواردی 6-8-1-3

 آنها شدن شارژ چگونگی و ها باطری نوع سیستم، طراحی نحوه شود، گرفته کمک

 .برسد مسئول قانونی مقام تائید به باید

 

 جهت و سمت که شده تائید های عالمت با باید خروج های دسترس تمام 1-9-1-3

 مسیر و خروج آنکه مگر شوند، مشخص دهد، می نشان پیکان با را به خروج دستیابی

 باید عالیم این موقعیت و تعداد .باشد دیدن قابل فوریت، آسانی به آن به دسترسی

 ترین نزدیک تا خروج دسترس از ای هیچنقطه فاصله که شود انتخاب ای گونه به

 .نشود بیشتر متر 30 از مشاهده، قابل عالمت

 های جداره در واقع اصلی درهای استثنای به بنا، هر های خروج تمام 2-9-1-3

 در باید خروج هر عالمت .شوند مشخص شده تائید های با عالمت باید بیرونی،

 .شود دیده آسانی به خروج آن به جهات دسترسی تمام از که شود نصب موقعیتی

 شده تائید عالمت با طرف دو هر از باید شو بسته خود حریق درهای تمام 3-9-1-3

 .شوند مشخص است، شده نوشته آن روی "دارید نگه بسته - حریق در عبارت که ای

 و تزئینات با متضاد طرحی و رنگ و مناسب موقعیتی باید خروج عالیم 4-9-1-3
 شوند دیده آسانی به تا باشند داشته ها نشانه و عالیم سایر و های داخلی کاری نازک

 خروج عالیم شدن دیده مانع نباید تأسیسات و مبلمان، تجهیزات تزئینات، نوع هیچ .

 آن روشنایی که شیء یا تصویر نورپردازی، نمایش انواع از استفاده همچنین .شود

 خود به را توجه عالیم خروج رؤیت مسیر در یا بوده خروج عالیم روشنایی از بیشتر

 .بود نخواهد مجاز کند، جلب

9-1-3 

 عالمت

 راه گذاری

 خروج های
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 را "خروج" کلمة و بوده همگان برای فهم قابل و ساده باید خروج عالیم 5-9-1-3

 .دهند نشان آشکار و ساده، خوانا طور به

 منجر نیز خروج دسترس به و نبوده خروج که ای پله راه یا عبور راه هر 6-9-1-3

 اشتباه خروج دسترس یا خروج یک با است ممکن خود موقعیت به دلیل اما شود، نمی

 شده، نوشته آن بر "نیست خروج" عبارت که تائید شده عالمتی با باید شود، گرفته

 .شود مشخص

 از اطمینان، قابل نور منبع یک وسیله به باید خروج عالیم از هریک 7-9-1-3

 بیرون از یا روشن درون از توانند می خروج عالیم .باشد مناسب برخوردار روشنایی

 اضطراری و عادی روشنایی حالت دو از هریک و در حال همه در اما .شوند نورپردازی

 .شوند دیده خوبی به باید بنا،

 خروج های راه روشنایی پیوستگی مقررات، این در که مواردی تمام در 9-9-1-3

 همزمان که درمواردی مگر باشند، روشن پیوسته طور به باید عالیم خروج شده، تصریح

 درمی زن چشمک صورت به خروج عالیم روشناییحریق،  هشدار شبکه شدن فعال با

 تسهیالت از استفاده مقررات، ضرورت این در که مواردی تمام در همچنین .آیند

 متصل روشنایی اضطراری شبکه به باید خروج عالیم شده، اعالم اضطراری روشنایی

 .باشند

 مقاصد برای که خروج تخلیه تراز زیر طبقات جمله از طبقه، هر در 2-1-10-1-3

 .باشد دسترس در هم از دور خروج دو حداقل باید تصرف درآیند، به عمومی

 بیش طول به مشترکی مسیر نباید مختلف های خروج های دسترس 3-1-10-1-3

 شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا تمام آنکه مگر داشته باشند، متر 10 از

 افزایش متر 15 به حداکثر تواند می طول این صورت، استثنائاً آن در که شود محافظت

 .شود نمی ملحوظ هاگیریاندازه در این ها، سوئیت و ها اتاق در عبور مسیر طول .یابد

 دو کم دست باید مترمربع 185 از بیش مساحت با سوئیت یا اتاق هر 4-1-10-1-3

 .باشد داشته هم از دور دسترس خروج در

 در که شود گرفته درنظر ای گونه به باید ها خروج موقعیت و تعداد 5-1-10-1-3

 خروج، ترین نزدیک تا فضا هر یا اتاق هر در بین فاصله دسترس خروج، راهروهای

 بخشهای کلیه و خروج دسترس راه تمام مگر آنکه ننماید، تجاوز متر 30 از حداکثر

 ها خروج دوربند معادل حریق آن مقاومت که ساختاری با آن، به مربوط و همجوار

 شده خودکار تائید بارنده شبکه توسط تماماً  و شده جدا بنا های قسمت بقیه از است،

 افزایش متر 60 به حداکثر تواند می نظر مورد فاصله صورت، آن در که شود، محافظت

 متر 60 به حداکثر میتواند استثنائاً نیز خروج دسترس بیرونی های راه طول .یابد

 قرارگیرد حریق از حفاظت کارشناس تائید مورد آنها ایمنی بر آنکه مشروط یابد،افزایش

 دسترس راهروی یک تا فاصله حداکثر ها، سوئیت یا ها اتاق داخل در 6-1-10-1-3

 خودکار بارنده شبکه توسط بنا تمام آنکه مگر شود، بیشتر متر 23 از نباید خروج

 متر 38 به حداکثر تواند می فاصله این صورت آن در که گردد، محافظت شده تائید

 .یابد افزایش
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 ها خوابگاه
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 ضوابط

 اختصاصی

 های راه

 در خروج

 های تصرف

 مسکونی
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 عمومی معبر تا خروج پلکان دوربند انتهای از خروج، تخلیه راه طول 7-1-10-1-3

 .باشد متر بیشتر 30 از نباید

 به مجهز باید اتاق، 25 از بیش دارای های خوابگاه و ها هتل تمام 8-1-10-1-3

 تراز در بنا بیرون به مستقیماً اتاق هر مگرآنکه باشند، اضطراریروشنایی  تسهیالت

 .باشند داشته راه همکف

 خروج، یک به فقط استثنائاً تواند می مسکونی واحد هر زیر، موارد در 4-2-10-1-3

 به مستقیماً  خروج، درگاه یک طریق از مسکونی واحد (الف داشته باشد دسترسی

 مستقیماً  متر 23 از کمتر ارتفاع با مسکونی، واحد (ب .شود مربوط حیاط یا خیابان

 مسکونی واحد دو به حداکثر که 11-3-3-1-3  بند مطابق خارجی پلکان یک به

 دارای مسکونی، واحد (پ .باشد داشته دسترسی دارد، اختصاص طبقه یک در واقع

 از بدون بازشو و حریق مقاوم ساعت 1 موانع با که بوده خود به مختص پلکان یک

 .باشد شده جدا ها بخش دیگر

 حداکثر ارتفاع به همکف، از باالتر طبقه 4 حداکثر با آپارتمانی بنای هر 5-2-10-1-3

 زیر، ضوابط با تطبیق شرط به طبقه هر در مسکونی واحد 4 با حداکثر متر، 15

 :باشد داشته پلکان خروج یک فقط تواند می استثنائاً 

 دوربندی کامالً  مقاومت، ساعت 1 حداقل با حریق موانع توسط خروج پلکان (الف

 تمام حریق، محافظت ساعت 1 نرخ با شو بسته خود درهای حریق و باشد شده

 بیش خروج، پلکان (ب .کنند محافظت را آن بنا و پلکان دوربند بین واقع بازشوهای

 به که راهروهایی (پ .باشد نداشته ادامه خروج تخلیه تراز از تر پائین طبقه نیم از

 .داشته باشند حریق مقاومت ساعت 1 حداقل شوند، می استفاده خروج دسترس عنوان

 بیشتر متر 10 از خروج، پلکان تا مسکونی واحد هر ورودی در بین عبوری فاصله (ت

 سه دارای حداقل مسکونی، واحدهای کننده جدا قائم و افقی ساختارهای (ث .نباشد

 .باشد حریق نرخ مقاومت ساعت چهارم

 تعداد شود، مجهز شده تائید خودکار بارنده شبکه به بنا تمامی که مواردی در :تبصره

 های جداره در اوالً برآنکه مشروط داد، افزایش طبقه یک تا توان را می بنا طبقات

 ثانیاً  بوده، فراهم نشانی آتش ماموران دسترس در پنجره کافی تعداد به بنا خارجی

 .گردد واقع موثر حریق خطرات در کاهش خودکار بارنده شبکه به بنا تجهیز

 بیش طول به مشترکی مسیر نباید مختلف های خروج های دسترس 6-2-10-1-3

 شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا تمام آنکه مگر داشته باشند، متر 10 از

 افزایش متر 15 به حداکثر تواند می طول این صورت استثنائاً آن در که شود محافظت

 ها گیری اندازه این در مستقل، حدهای مسکونی وا درون در عبور مسیر طول . یابد

 .شود نمی ملحوظ

 تمام آنکه مگر است، متر 10 بست بن راهروهای مجاز طول حداکثر 7-2-10-1-3

 استثنائاً صورت، آن در که شود محافظت شده تائید خودکار شبکه بارنده توسط بنا

 .یابد متر افزایش 15 به تواند می طول این

 به رسیدن تا عبوری فاصله مستقل، مسکونی واحدهای داخل در 8-2-10-1-3

 توسط بنا که مواردی در مگر شود، بیشتر متر 23 از نباید دسترس خروج، راهروی
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 فاصله این استثنائاً  صورت آن در که شود می شده محافظت تائید خودکار بارنده شبکه

 .یابد افزایش متر 38 به حداکثر تواند می

 راهروهای در که باشد ای گونه به باید ها خروج موقعیت و تعداد 9-2-10-1-3

 حداکثر خروج، ترین نزدیک تا مسکونی واحد هر ورودی در فاصله بین خروج، دسترس

 شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط تمام بنا آنکه مگر نشود، بیشتر متر 30 از

 افزایش متر 60 به تواند حداکثر می نظر مورد فاصله صورت آن در که شود محافظت

 متر 60به حداکثر تواند می استثنائاً نیز خروج دسترس بیرونی راهروهای طول .یابد

 .قرارگیرد مسئول قانونی مقام تائید مورد آنها ایمنی آنکه بر مشروط یابد، افزایش

 ارتفاع، طبقه 3 یا مسکونی واحد 12 از بیش با آپارتمانی بناهای تمام 10-2-10-1-3

 مستقیماً مسکونی، واحد هر آنکه مگر باشند، اضطراری روشنایی ارای تسهیالت د باید

 .باشد داشته خروج همکف راه تراز در بنا بیرون به

 خروج یک از بیش دارای مقررات، طبق که آپارتمانی بناهای تمام در 11-2-10-1-3

 این ضوابط مطابق مناسب عالئم و کافی روشنایی دارای باید های خروج راه هستند،

 .باشند مقررات

 فوقانی طبقات در توانند می ذیل شرایط با مسکونی های تصرف 12-2-10-1-3

 واحدهای از مسکونی تصرف خروج مسیر (الف :قرارگیرند های غیرمسکونی تصرف

 کلیه (ب .شود سازی حریق جدا مقاوم ساعت 1 دیوارهای وسیله به غیرمسکونی

 .گردند مجهز بارنده شبکه به غیرمسکونی واحدهای

 حریق دربرابر مقاومت با دیوارهای کمک به باید داخلی های پلکان 2-3-10-1-3

 .باشند شو بسته خود و دود مقاوم آن درهای و دوربندی شده دقیقه 20

 باید (عمومی معبر همتراز) همکف طبقه های خروج ظرفیت مجموع 3-3-10-1-3

 مقرر های ظرفیت مجموع اضافه به طبقه، این متصرف بار الزم برای ظرفیت برابر

 .شود گرفته درنظر همکف طبقه منتهی به های شیبراه و ها پلکان برای شده

 کمتر برای بوده، متصرف بار با متناسب باید عمومی راهروهای عرض 4-3-10-1-3

 میلی متر درنظر 1100 حداقل آن از بیشتر برای و میلی متر 900حداقل نفر 50 از

 .شود گرفته

 مقاصد به که خروج تخلیه تراز زیر طبقات جمله از طبقه، هر در 5-3-10-1-3

 .باشد دسترس در هم از دور خروج دو حداقل باید درآیند، به تصرف ساختمان عمومی

 عمومی، راهروهای در که شود طرح ای گونه به باید ها خروج موقعیت 6-3-10-1-3

 فراهم متفاوت جهت دو در ممکن حد تا ها خروج به دسترسی هر اتاق، در جلوی از

 طول دارد، وجود مشترکی مسیر ها خروج به برای دسترسی که مواردی در . باشد

 .شود درنظر گرفته بیشتر متر 10 از نباید مشترک مسیر

 حداقل باید مربع متر 185 از بیش مساحت با فضای هر یا اتاق هر 7-3-10-1-3

 .باشد داشته هم از دور دسترس خروج، در دو

 در که شود گرفته درنظر ای گونه به باید ها خروج موقعیت و تعداد 8-3-10-1-3

 خروج، ترین نزدیک تا فضا هر یا اتاق هر در بین فاصله دسترس خروج، راهروهای

 های بخش کلیه و خروج دسترس راه آنکه تمام مگر نکند، تجاوز متر 30 از حداکثر

3-10-1-3 

 ها اقامتگاه

 بناهای و

 مسافرپذیر
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 ساختمان برای ساعت 1معادل  آن مقاومت که ساختاری با آن، به مربوط و همجوار

 بقیه است، از بیشتر و طبقه 4 های ساختمان برای ساعت 2 معادل و طبقه، 3 تا های

 که ، شود محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه با بنا تمام و باشد شده جدا بنا

 راه طول .یابد افزایش متر 60 به حداکثر تواند می نظر مورد فاصله آن صورت، در

 یابد، افزایش متر 60 به حداکثر تواند می استثنائاً  خروج نیز، دسترس بیرونی های

 .قرارگیرد مسئول مقام قانونی تائید مورد آنها ایمنی آنکه بر مشروط

 یک تا فاصله حداکثر زندگی، واحد هر یا سوئیت یا اتاق هر داخل در 9-3-10-1-3

 شبکه توسط بنا تمام آنکه مگر باشد، بیشتر متر 23 از نباید دسترس خروج راهروی

 تواند می فاصله این صورت، آن در که محافظت گردد، شده تائید خودکار بارنده

 .یابد افزایش متر 38 به حداکثر

 روشنایی تسهیالت به مجهز باید اتاق 25 از بیش دارای بناهای تمام 10-3-10-1-3

 .باشد داشته راه همکف تراز در بنا بیرون به مستقیماً اتاق هر باشند،مگرآنکه اضطراری

 یک به باید خواب فضای یا اتاق هر کوچک، مسافرپذیر بناهای در 12-3-10-1-3

 از تبعیت به الزامی راه، این .باشد داشته دسترسی بنا، بیرون به ایمن منتهی فرار راه

 قائم بازهای کنار از که شود طرح ای گونه به اماباید ندارد، خروج های راه ضوابط

 خروج تخلیه تراز از تر یا پائین باالتر های اتاق دسترسی .نکند عبور نشده محافظت

 .گردد تأمین فقیاخروج  یابیرونی، پلکانشده،دوربندی داخلی پلکان طریق از باید فقط

 باید کوچک مسافرپذیر بناهای در زندگی فضای یا خواب اتاق هر 13-3-10-1-3

 مطابق دیگر فرار راه یک شد، داده شرح 3-1-10-3-12  بند در که آنچه بر عالوه

 طریق از فضا یا اتاق آن آنکه مگر باشد، داشته نیز 3-4-10-1-3بند  در مندرج مفاد

 مربوط بیرونی پلکان یک به پاگرد یا زمین سطح در بنا بیرون به مستقیماً در، یک

 .داشت نخواهد ضرورتی فرار ثانویه راه صورت آن در که شود،

 185 از بیشتر مساحت با طبقات کوچک، مسافرپذیر بناهای در 4-3-10-1-3
 داشته فرار راه دو باید فرار، ایمن راه تا متر 23 از بیشتر با فاصله های اتاق و مترمربع

 طور به دو هر که شوند طرح ای گونه و به بوده یکدیگر از دور راه دو این .باشند

 تائید خودکار شبکه بارنده توسط بنا تمام که مواردی در .باشند استفاده قابل معمول

 .داشت نخواهد ضرورتی دوم راه استثنائاً  شود، محافظت شده

 ساختار با باید کوچک مسافرپذیر بناهای در واقع داخلی های پلکان 15-3-10-1-3

 مقاوم درهای توسط آنها بازشوهای و شده دوربندی حریق دقیقه مقاوم 20 حداقل

 .گردد محافظت شو خودبسته حریق

 فرار راه های بخش از یک هیچ عرض کوچک، مسافرپذیر بناهای در 16-3-10-1-3

 می را ها حمام و ها توالت درهای عرض استثنائاً  .باشد کمتر میلی متر  700 از نباید

 .اختیار نمود میلی متر  600 حداقل توان

 با شکل قوسی های پله از استفاده کوچک، مسافرپذیر بناهای در 17-3-10-1-3

 .بود خواهد مجاز 3-1-4-4-6بند مفاد رعایت

 مستقل های اتاق مورد در استثنائاً کوچک، مسافرپذیر بناهای در 18-3-10-1-3

 .کرد استفاده کلیدخور قفل با درهای از 7 3-1-4-2-7 بند مفاد  رعایت با توان می
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 حسب باید خانواری دو یا یک های خانه در فرار و خروج های راه 1-4-10-1-3

 این اختصاصی ضوابط نیز و 9-1-3الی  3-1-2 بندهای در عمومی ضوابط با مورد

 .باشند داشته مطابقت بخش

 اتاق هر برای بیشتر، و اتاق دو دارای زندگی واحد یا خانه هر در 2-4-10-1-3

 روش یک اضافه به فرار امکان یک یا فرار امکان دو حداقل زندگی باید فضای یا خواب

 .شود گرفته درنظر مناسب محافظتی
 تاشو پلکان نردبان، طریق از فقط نباید زندگی فضاهای یا خواب های اتاق از یک هیچ

 ای پله راه یا درگاه باید فرار امکانات از یکی کم دست باشند، قابل دسترس دریچه یا

 زمین یا خیابان سطح در بنا بیرون به را واحد زندگی مانع بدون ارتباط که باشد

 از یکی با مورد حسب باید معادل آن محافظتی روش یا و دوم فرار راه .نماید تأمین

 :باشد داشته مطابقت زیر موارد

 بتواند و بوده دور و مجزا اصلی فرار راه از که فضایی یا راهرو پله، راه در، یک )الف

 .نماید تأمین زمین یا خیابان سطح در بنا بیرون مانعی به بدون ارتباط

 آنکه بر مشروط شده، تائید فرار راه هر یا مجاور فضاهای میان از عبور راه یک )ب

 مسیر تمام و نداشته وجود دارد، قرار شدن قفل معرض در که هیچ دری راه، طول در

 .دور باشد و مجزا اصلی فرار راه از

 خاص وسیله هر یا کلید به نیاز بدون داخل سمت از که بیرونی در یا پنجره یک)پ

 و عرض میلی متر  500 حداقل مفید طور به آن بازشوی و بوده باز شدن قابل دیگر،
 ارتفاع میلی متر  600 و عرض میلی متر  900 یا حداقل و ارتفاع میلی متر  1050

 نباید بازشو پائینی لبه همچنین .باشد داشته

 در فقط در، یا پنجره این .باشد شده واقع باالتر اتاق کف از میلی متر  1100 از بیش

 :شود واقع قبول مورد دوم فرار راه عنوان به تواند زیر می موارد

 .باشد شده واقع زمین سطح از متری 6 حداکثر فاصله در پنجره بازشوی باالیی لبه (1)

 نیروهای یا امداد گروه برای مستقیماً پنجره نشانی، آتش امکانات نوع به توجه با (2)

 .قرارگیرد مسئول قانونی مقام تائید مورد موضوع و باشد قابل دسترس نشانی آتش

 .شود باز بیرونی بالکن یک به در یا پنجره (3)

 از حریق مقاوم دقیقه 20 حداقل با ساختاری توسط زندگی فضای یا خواب اتاق (ت

 دقیقه 20 برای که دری به و شده جدا مسکونی واحد آن های دیگر بخش تمام

 مجهز شده، نصب متناسب طور به و طراحی دود نشت حداقل امکان و حریق مقاومت

 متصرفان برای تازه هوای تأمین و دود تخلیه به منظور الزم تمهیدات همچنین . شود

 درصورتی تنها آن، معادل محافظتی روش یا دوم فرار راه .باشد شده گرفته درنظر

 به مستقیماً  که باشد دری دارای فضای زندگی یا خواب اتاق که بود نخواهد ضروری

 عمومی معبر یا سطح زمین به بتوان طریق آن از که ای گونه به شود می باز بنا بیرون

 .یافت راه

 آن مساحت که زندگی فضای یا مسکونی واحد هر از طبقه هر برای 3-4-10-1-3

 بیشتر متر 23 از اصلی فرار راه به آن دسترسی فاصله یا بوده مترمربع بیشتر 185 از

 .شود بینی هم پیش از دور فرار راه دو باید باشد،

4-10-1-3 

 های خانه

 دو یا یک

 خانواری
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 از اصلی فرار راه یا خروج عنوان به شده مقرر مسیرهای از یک هیچ 4-4-10-1-3

 متصرفان فوری کنترل تحت که آپارتمانی یا اتاق میان از نباید بیرون بنا، به اتاق هر

 و حمام مانند فضاهایی میان از نباید مسیرها همچنین این .کند عبور قرارندارد، اتاق
 .بگذرند دارند، قرار شدن قفل معرض در که توالت

 در .است میلی متر  700 فرار، های راه در واقع درهای عرض حداقل 5-4-10-1-3

 گرفته درنظر میلی متر  600 حداقل عرض به تواند می ها استثنائاً  حمام و ها توالت

 .شود

 که باشد نوعی از باید ها صندوقخانه یا ها رختکن در چفت انتخاب 6-4-10-1-3

 ها حمام در قفل همچنین .کنند باز راحتی به داخل سمت را از در بتوانند کودکان

 باز بیرون سمت از را شده قفل در بتوان درمواقع اضطرار که باشد طرحی دارای باید

 .کرد

 ارتفاع عرض، به مربوط های اندازه خانواری، دو یا یک های خانه در 7-4-10-1-3

 قوسی های پله از استفاده زندگی، واحد هر داخل در و 5-4-4-1-3تابع  ها پله کف و

 رعایت با مارپیچ های پله از استفاده و 6-4-4-1-3بند  در مندرج مفاد با رعایت شکل

 .بود خواهد مجاز 7-4-4-1-3بند  در مندرج مفاد

 عمومی ضوابط با باید فرهنگی /یآموزش های تصرف در خروج های راه 1-11-1-3

 داشته مطابقت بخش این اختصاصی ضوابط نیز و 9-1-3تا  3-1-2 بندهای در مندرج

 .باشند

 اول سال آموزان دانش و دبستان از پیش کودکان استفاده مورد فضاهای 2-11-1-3

 سال آموزان دانش استفاده مورد های اتاق و تخلیه تراز در فقط دبستان باید دوم و

 .شوند واقع خروج تخلیه تراز از طبقه باالتر یک حداکثر دبستان، سوم

 مفید عرض میلی متر  1850 کم دست باید خروج دسترس راهروهای 3-11-1-3

 . باشند داشته
 به چه و ثابت صورت به چه دیگر، تأسیسات و تجهیزات یا آبخوری نوع هر استقرار

 عرض که بود خواهد مجاز شرطی به خروج دسترس راهروهای انتقال در قابل صورت

 .نیابد میلی متر  کاهش 1850 از کمتر به راه مفید

 همچنین .باشند دسترس در هم از دور خروج دو حداقل باید طبقه هر در 4-11-1-3

 حداقل باید مترمربع 95 از بیش سطحی یا نفر 50 از بیش ظرفیت فضا با یا اتاق هر

 دور های خروج به منتهی خروج دسترس راهروهایبه  هم از دور درگاه دو طریق از

 .شود مربوط هم از

 متر 6 از بیش طولی نباید بستی بن هیچ خروج، دسترس راهروهای در 5-11-1-3

 .باشد داشته

 عقب باید شوند، می باز خروج دسترس راهروهای به اگر لوالیی درهای 6-11-1-3

 صورت این غیر در نکنند، برخورد راهرو ترافیک با که راهرو قرارگیرند، دیوار از تر

 درها شدن باز .شوند مستقر راهرو دیوار روی چرخش بتوانند درجه 180 با است الزم

 نصف از کمتر به را راهروها شده برای مقرر خروج عرض نباید حالت و وضع هر در

 دهد کاهش

11-1-3 

 ضوابط

 اختصاصی

 های راه

 در خروج

 های تصرف

 /یآموزش

 فرهنگی
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 میلی متر  1100 حداقل باید صندلی های ردیف به دسترسی راهروهای 7-11-1-3

 آن در که باشد مجاور دیوار با طرف یک از راهرو آنکه مگر داشته باشند، مفید عرض

 که راهروهایی .یابد کاهش میلی متر  900 به حداقل تواند می آن مفید عرض صورت

 حداقل توانند می استثنائاً گرفته شوند، درنظر صندلی 60 حداکثر به دسترسی برای

 ها و صندلی راهروها موقعیت و آرایش .باشند داشته مفید عرض میلی متر  750

 وجود صندلی 6 حداکثر راهرو، و صندلی بین که باشد ای گونه به باید درهرحال

 .باشد داشته

 استفاده خروج راه عنوان به بیرونی های بالکن یا راهروها که مواردی در 8-11-1-3

 جدا آزاد هوای با را آنها ارتباط تواند می مناسب پناه جان یا انداز فقط دست شوند،

 با که هایی بالکن .شوند مربوط امن های به خروج مقابل سمت دو از باید و کند

 داخلی راهروهای خروج، ضوابط راه لحاظ از شوند، دوربندی آن نظیر مصالح و شیشه

 .بود خواهند داخلی های راه مقررات تابع و شده محسوب

 باید آنها به مربوط خروج های پلکان و بیرونی های بالکن و راهروها 9-11-1-3

 همچنین .باشند داشته بنا خود ساختار معادل حداقل با مقاومتی حریق مقاوم ساختار

 برابر کم دست چنانچه خارجی های پلکان . باشد سوراخ بدون و صلب باید آنها کف

 نیازی باشند، داشته بنا فاصله دیوارهای از خود به منتهی بیرونی بالکن یا راهرو عرض

 .داشت نخواهند بنا درون از ناشی های حریق دربرابر محافظت به

 نقطه هر از خروج های دسترس طول فرهنگی، /یآموزش های تصرف در 10-11-1-3

 شده تائید خودکار بارنده شبکه با بنا تمام آنکه مگر شود، بیشتر متر 45 از نباید بنا

 افزایش متر 60 حداکثر به تواند می طول این استثنائاًصورت  آن در که شود، محافظت

 .یابد

 خروج تخلیه تراز از تر پائین ای طبقه در واقع فضا هر و درس اتاق هر 11-11-1-3

 مستقیماً که خروج یک به کم دست باید گیرد، قرار استفاده مورد آموزش قصد به که

 .باشد داشته دسترسی شود، می منجر (خروج تخلیه سطح در) بنا بیرون به

 الزامی خروج های راه در واقع درهای فرهنگی، /یآموزش های تصرف در 12-11-1-3

 قفل دارای نباید بیشتر و متصرف 100 با تجمعی فضاهای در واقع همچنین درهای و

 قفل 3-1-4-2-7 بند در مندرج ضوابط رعایت با مگر باشند، بازدارنده وسایل دیگر و

 در، هر آنکه بر مشروط است، مجاز مقررات ضوابط این رعایت با درها سایر کردن دار

 .باشد بازدارنده وسیله یا قفل یک دارای حداکثر

 به که درس کالس یا فضا اتاق، هر فرهنگی، /یآموزش های تصرف در 13-11-1-3

 اضطراری عملیات اجرای منظور به قرارگیرد، یآموزش استفاده مختلف مورد عناوین

 ضوابط با آن های پنجره یا پنجره و بوده دارای پنجره باید تهویه، ایجاد و نجات

 باشد داشته پ مطابقت-2-4-10-1-3بند  در مندرج

 شده تمام کف از میلی متر ی 1350 ارتفاع در حداکثر باید ها پنجره بست و چفت

 نیز و شوند محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه با تماماً  بناهایی که .شود نصب

 بیرون به و زمین سطح در خروج درگاه کم یک دست دارای که فضاهایی و ها اتاق

 .بود خواهند مستثنی قاعده این از باشند، بنا
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 به باید زیر در مشروح فضاهای تمام فرهنگی، /یآموزش های تصرف در 14-11-1-3

 :باشند مجهز روشنایی اضطراری

 .داخلی راهروهای و ها پلکان تمام)الف

 فضاهای استثنای به دارند، قرار تصرف تحت معمول طور به که فضاهایی همه )ب

 .ها موتورخانه و انبارها عمومی، های بزرگ کالس اداری،

 .مرتبط و انعطاف قابل فضاهای تمام )پ

 .پنجره بدون و دوربسته های بخش تمام)ت

 عالیم دارای باید خروج های راه فرهنگی، /یآموزش های تصرف در 15-11-1-3

 برای ها خروج موقعیت آنکه مگر باشند، 9-1-3و  3-1-8 بندهای مطابق مناسب

 .باشد آشنا و مشخص متصرفان، تمام

 عمومی ضوابط با باید تندرستی مراقبت های تصرف در خروج های راه 1-1-12-1-3

 داشته مطابقت بخش این اختصاصی ضوابط نیز و 9-1-3تا  2-1-3بندهای  در مندرج

 .باشند

 اهروها، ر پزشکی، مراقبت یا درمانی مراکز و ها بیمارستان در 2-1-12-1-3

 استفاده بیماران الزامی خروج دسترس عنوان به که هایی و شیبراه عبور مسیرهای

 میلی متر  2450 حداقل باید شوند، می

 فقط که فضاها سایر های شیبراه و عبور مسیرهای راهروها، .باشند داشته مفید عرض

 داشته مفید عرض میلی متر  1100 حداقل توانند می هستند، استفاده کارکنان مورد

 .باشند

 روانی، بیماران و ذهنی ماندگان عقب سالمندان، نگهداری مراکز در 3-1-12-1-3

 بیماران الزامی خروج دسترس عنوان به که هایی شیبراه و مسیرهای عبور راهروها،

 راهروها، .باشند داشته مفید عرض میلی متر  1850 حداقل باید شوند، می استفاده

 می هستند، کارکنان مورد استفاده فقط که فضاها سایر های شیبراه و عبور مسیرهای

 .باشند داشته مفید عرض میلی متر  1100 حداقل توانند

 باید حریق منطقه هر یا طبقه هر تندرستی، مراقبت های تصرف در 5-1-12-1-3

 :باید موردنظر خروج دو ازیکی حداقل و باشدداشتههماز دور و خروج مجزا دو کمدست

 یک :ت دود؛ مانع دوربند یک :پ پلکان؛ یک :ب بنا؛ بیرون به منتهی درگاه یک :الف

 این مطابق هایی خروج که حریق مناطق .باشد .خروج گذرگاه یک یا :ث شیبراه؛

 افقی خروجی ضوابط با مجاور که منطقه از بخشی عنوان به باشند، نداشته مشخصات

 .شد خواهند محسوب هستند، هایی خروج چنین دارای و شده تفکیک

 دسترسی هم از دور و مجزا خروج دو به کم دست باید دود منطقه هر 6-1-12-1-3

 بگذرد، مجاور دود های منطقه درون از تواند می خروج راه موارد، در این .باشد داشته

 .کند عبور منطقه مبدا درون از مجدداً نباید ولی

 به که باشد دری دارای باید زیست قابل فضای هر و خواب فضای هر 7-1-12-1-3

 دسترس راهروی یک به یا ،(خروج درگاه) زمین سطح در بنا به بیرون مستقیم طور

 خروج، دسترس راهروی به دستیابی بیماران، های خواب اتاق مورد در .شود باز خروج

 پذیرد، انجام انتظار یا نشیمن مانند اتاق واسطه، فضای یک طریق از تواند می استثنائاً 

3-1-12 

 ضوابط

 اختصاصی

 های راه

 در خروج

 های تصرف

 /درمانی

 مراقبتی

1-12-1-3 

 های تصرف

 مراقبت

 تندرستی
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 سایر مورد در .قرارگیرد بیمار 8 حداکثر استفادة مورد خواب، اتاق آنکه بر مشروط

 چند یا یک طریق از تواند می استثنائاً  خروج، دسترس راهروی به دستیابی ها، اتاق

 فضاهای از یک هیچ آنکه بر مشروط شود، فراهم غیره و کار دفتر مانند فضای واسطه،

 .پرمخاطره نباشد نوع از واسطه

 برای که مترمربع 95 از بیش زیربنای سطح با سوئیت هر یا فضا هر 8-1-12-1-3

 هم از دور خروج دسترس در دو کم دست باید شود، می بیماران استفاده بستری

 باید مترمربع 230 از بیش سطحی داشتن ها با سوئیت یا فضاها سایر .باشد داشته

 .باشند داشته هم از دور خروج دسترس در دو حداقل

 های کننده تقسیم توسط توانند می بستری فضاهای و ها سالن 9-1-12-1-3

 شوند، تفکیک تر کوچک های بخش به محدود، سوختن با قابلیت یا و غیرسوختنی

 و مستقیم نظارت امکان که شود طراحی ای گونه فضا به آرایش نوع برآنکه مشروط
 نباید شوند می تفکیک ترتیب به این که فضاهایی .باشد فراهم مراقب پرستاران مداوم

 .باشند داشته مترمربع 460 از بیش مساحتی

 می بخش این در مندرج شرایط با غیربستری فضاهای و ها سالن 10-1-12-1-3

 بخش به محدود، سوختن قابلیت با یا غیرسوختنی، های تقسیم کننده توسط توانند

 بیشتر مترمربع 930 از آنها کلی سطح مشروط برآنکه شوند، تفکیک تر کوچک های

 :گردد رعایت آنها درمورد زیر ضابطه دو از یکی و نبوده

 15 خروج دسترس راهروی به منجر درگاه تا نقطه هر از عبور راه طول حداکثر (الف

 وجود خروج دسترس راهروی و سالن بین واسطه فضای یک از بیش (ب .باشد متر

 .باشد نداشته

 ای واسطه فضای از آنکه بدون باید خروج دسترس راهروهای تمام 11-1-12-1-3

 دست کنند، عبور

 .شوند منجر شده تائید خروج دو به کم

 شوند تنظیم و طرح ای گونه به باید خروج های دسترس و ها خروج 12-1-12-1-3

 .باشد نداشته وجود متر 9 از بیش طول به بستی بن هیچ راه خروج، طول در که

 خروج درهای تا مختلف نقاط فاصله تندرستی، مراقبت تسهیالت در 13-1-12-1-3

 :باشد بیشتر زیر در شده مشخص مقادیر از نباید مورد ها،حسب خروج یا

 .متر 45 حداکثر راهرو، در اتاق هر در جلوی از خروج دسترس طول )الف

 .متر 60 حداکثر فضا، هر در نقطه هر از خروج دسترس طول )ب
 فاصله شود، محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا تمام که مواردی در

 .یابند افزایش متر 15 تا حداکثر توانند می ،"ب" و "الف" در مشخص شده های

 دسترس راهرو به منجر درگاه تا بستری فضای داخل نقطه هر از پیمایش فاصله )پ

 .متر 15حداکثر خروج،

 دسترس در یک تا (سوئیت) اتاق مجموعه هر درون در نقطه هر از پیمایش فاصله )ت

 یک تا نقطه هر از خروج دسترس طول کل آنکه بر مشروط متر، 30حداکثر خروج،

 بیشتر نشود متر 45 از خروج،
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 افقی های خروج سمت دو از هریک تندرستی، مراقبت تسهیالت در 14-1-12-1-3

 مقادیر مطابق سطحی دارای متصرفان یا بیماران از یک هر ازای به  مورد حسب باید

 تواند می نیاز مورد سطح منظور این به .ب باشد-3-1-12 جدول در شده مشخص

 یا سرسراها درمان، و های معالجه اتاق بیماران، های اتاق راهروها، از بخشی شامل

 منظور این به .باشد .شود مخاطره کم های مکان دیگر و عمومی غذاخوری فضاهای

 های معالجه اتاق بیماران، های اتاق راهروها، از بخشی شامل تواند می نیاز مورد سطح

 .شود مخاطره کم های مکان دیگر و عمومی غذاخوری فضاهای یا سرسراها درمان، و

 بیشتر و میلی متر  2450 عرض به راهروهای با که افقی های خروج 15-1-12-1-3

 وادار بدون) لوالیی لنگه دو درهای توسط باید شوند، می طرف استفاده دو هر ز ا

 مخالف جهت در و داشته مفید عرض میلی متر  1050 حداقل آن لنگه هر که (میانی

میلی  2100 حداقل مفید با عرض افقی کشویی درهای توسط یا شود، می باز دیگری
 .شوند محافظت متر 

 2450 تا میلی متر  1850 عرض به راهروهای با که افقی های خروج 16-1-12-1-3
 بدون) لوالیی لنگه دو درهای توسط باید شوند، می استفاده دو طرف هر از میلی متر 

 جهت در و داشته مفید عرض میلی متر  800حداقل آن لنگه هر که (میانی وادار

 حداقل مفید عرض افقی با کشویی درهای توسط یا شود، می باز دیگری مخالف

 .شوند محافظت میلی متر  1600

 توانند می شوند، می استفاده طرف یک از فقط که افقی های خروج 17-1-12-1-3

 میلی متر  1050 حداقل مفید عرض با (افقی کشویی یا) لنگه لوالیی یک درهای

 .باشند داشته

 افقی های خروج ظرفیت حداکثر تندرستی، مراقبت تسهیالت در 18-1-12-1-3

 .شود گرفته درنظر بنا تمام برای الزم های خروج ظرفیت سوم کل دو تا تواند می
 خروج کل ظرفیت سوم یک از کمتر به بنا به بیرون منتهی های خروج ظرفیت تقلیل

 .بود نخواهد مجاز بنا، برای الزم های

 (بیرونی انداز چشم با) چشمی پنجره یک دارای باید افقی خروج هر 19-1-12-1-3
 .باشد شده تائید

 و اضطراری روشنایی تدارک تندرستی، مراقبت تسهیالت تمام در 20-1-12-1-3
 الزامی است. 9-1-3و  3-1-8 بندهای مطابق خروج، های برای راه مناسب عالیم

 باشد، کلیددار های قفل دارای نباید بیماران خواب یاتاق ها درهای 1-1-12-1-3

 استفاده مورد راهرو سمت از فقط آن کلید که گردد انتخاب از نوعی قفل آنکه مگر

 که مواردی در .نیاید وجود به خروج در یا محدودیتی تأثیر داخل، از و گیرد قرار

 نگهداری نظر تحت بیمارانی کند ایجاب می امنیتی مالحظات یا درمانی های ضرورت

 در روز شبانه تمام اوقات در کلید آنکه بر مشروط است، مجاز قفل از استفاده شوند،

 .باشد مراقب مأمور اختیار

 وسیله یا کلید آن، کردن باز الزمه که زبانه هرگونه یا قفل از استفاده 22-1-12-1-3

 در مگر است، ممنوع الزامی خروج مسیرهای در واقع درهای باشد،روی خاص ای
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 که درهایی 3-1-12-1-23بند در مندرج مفاد رعایت با روانی بهداشت های بخش

 .باشند قفل دارای توانند می درصورت لزوم نشوند، واقع الزامی خروج مسیرهای در

 قفل که آنها از بخشی یا تندرستی مراقبت تسهیالت از هریک در 23-1-12-1-3

 در که مطمئنی تدابیر باید شده، اعالم مجاز مقررات این ضوابطاساس  بر درها شدن

 .شود اتخاذ سازد، مقدور امن های قسمت به بیماران را فوری انتقال اضطراری، مواقع
 حضور امکان نمودن یافراهم دور، راه از ها قفل کردن آزاد و کنترل منظور، این به

 .است الزامی کلید، شاه به مراقبان فوری دسترسی و دایم

 های خروج ها، پلکان دوربند خروج، های گذرگاه در واقع درهای 24-1-12-1-3

 گرمخانه ها، موتورخانه استثنای به آمیز، مخاطره فضاهای یا دوربند دود موانع افقی،

 شو بسته خودکار نوع از توانند می تجهیزات مکانیکی و تأسیسات های اتاق و ها

 تائید مورد آنها شدن خودکار بسته نظام آنکه بر مشروط بمانند، باز و شده انتخاب

 باید ها پلکان دوربند در واقع شو بسته خودکار درهای .قرارگیرد مسئول قانونی مقام

 طبقه، هر در آنها از هریک شدن فرمان بسته با که شوند نگهداری و نصب ای گونه به

 توانند می درها سایر .شوند بسته همزمان طور به طبقات تمام در پلکان درهای کلیه

 .شوند بسته همزمان طور به بنا تمام در یا مجزا های بخش در دلخواه به

 )نظری تحت( بازداشتی مراقبت های تصرف 2-12-1-3

 خروج دسترس عنوان به که هایی شیبراه و عبور مسیرهای راهروها، 2-2-12-1-3

 .باشند داشته مفید عرض میلی متر  1100 حداقل باید شوند، استفاده می خروج یا

 دو کم دست باید بنا از طبقه هر بازداشتی، مراقبت های تصرف در 3-2-12-1-3

 منطقه هر و دود منطقه هر متصرفان همچنین .باشد داشته از هم دور و مجزا خروج

 و حریق منطقه هر .باشند داشته دسترسی ازهم دور و مجزا خروج دو به باید حریق
 شده، بینی پیش اضطراری در شرایط متصرفان دهی پناه منظور به که دود منطقه هر

 .باشد داشته راه شده تائید خروج یک به حداقل باید

 مربوط بنا بیرون به مستقیماً خروج، درگاه توسط اگر خواب اتاق هر 4-2-12-1-3

 واسطه، فضای یک وجود تنها و باشد متصل خروج دسترس راهروی به یک باید نیست،

 عمومی، فضاهای دیگر یا گروهی های فعالیت فضای روزانه یا های فعالیت اتاق مانند

 خواب های اتاق .بود خواهد مجاز دسترس خروج، راهروهای و خواب های اتاق بین

 حداکثر آنها با و راه داشته واسطه فضاهای گونه این به مستقیماً توانند می نفره یک

 .باشند داشته سطح اختالف طبقه یک تا

 عنوان به که عبور مسیرهای دیگر و ارتباطی فضاهای راهروها، 5-2-12-1-3

 داشته متر 15 از بیش طول به هایی بست بن نباید شوند، استفاده می خروج دسترس

 از ها بازداشتی انتقال و محدود حرکت که آزادی ها زندان و ها بازداشتگاه در .باشند

 های بست بن طول است، حداکثر نگهبانان کنترل و نظر تحت دیگر، بخش به بخشی

 .باشد بیشتر متر 6 از نباید شده ذکر

 از بیش طول به مشترکی مسیر نباید ها خروج به دسترسی های راه 6-2-12-1-3

 شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا تمام آنکه مگر داشته باشند، متر 15
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 متر 30 به تواند می مشترک مسیر طول صورت حداکثر آن در که شود، محافظت

 .یابد افزایش
 

 بود، خواهد مجاز بازرسی اتاقک یک وجود خروج، مسیرهای در 7-2-12-1-3

 درون از متصرفان مانع بدون و نشده کنترل عبور برای تدابیر الزم برآنکه مشروط

 .شود اتخاذ اضطراری، شرایط در اتاقک

 درهای تا مختلف نقاط فاصله بازداشتی، مراقبت های تصرف در 8-2-12-1-3

 شده مشخص زیر در که مقادیری از نباید مورد حسب ها، یا خروج خروج دسترس

 :باشد بیشتر

 .متر 30 حداکثر راهرو، در اتاق هر در جلوی از خروج دسترس طول )الف

 .متر 45 حداکثر فضا، هر در نقطه هر از خروج دسترس طول)ب

 راهروی در اتاق همان در جلوی تا خواب اتاق هر از نقطه هر از عبوری فاصله )پ

 .متر 15 خروج، حداکثر دسترس

 شوند، محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط تماماً که بناهایی در :1 تبصره

 .یابد افزایش متر 15 تا حداکثر توانند می "ب" و "الف" موارد مندرج در مقادیر

 به حداکثر تواند می “پ” بند در شده ذکر فاصله باز نوع های خوابگاه در :2 تبصره

 دودبندی ساختار دارای خوابگاه بند دور دیوارهای برآنکه یابد مشروط افزایش متر 30

 دسترس در دو حداقل باشد، بیشتر متر 15 از فاصله که این مواردی در .باشد شده

 .بود خواهد مورد نیاز خوابگاه در هم از دور خروج

 به توانند نمی داخلی های حیاط بازداشتی، مراقبت های تصرف در 9-2-12-1-3

 خروج تخلیه حیاط یک به توانند می ها خروج .شوند خروج استفاده تخلیه عنوان

 بر 4 از بر 2 حداکثر برآنکه مشروط منتهی شوند، حصار یا دیوار با شده دوربندی

 به محوطه حصار برهای دیگر، و بوده بنا همان به مربوط خارجی دیوارهای حیاط،

 شوند، واقع استفاده مورد منظور این به که ای شده دوربندی های حیاط .آیند شمار

 5/1 معادل بنا، تمام متصرفان از هریک ازای به که باشند داشته وسعتی آنچنان باید
 .باشد فراهم بنا خارجی دیوارهای تا متری 15 حداقل فاصله در مترمربع سطح

 نبوده الزامی4-3-1-3بند  رعایت بازداشتی مراقبت های تصرف در 10-2-12-1-3

 مشروط شوند، منتهی بنا بیرون به خروج تخلیه طریق از توانند ها می خروج تمام و

 مجزا حریق مقاوم ساعت یک دیوار با که ای به منطقه آنها درصد 50 حداکثر برآنکه

 .شوند تخلیه گردیده،

 استفاده مورد فقط که فضاهایی بازداشتی، مراقبت های تصرف در 11-2-12-1-3

 پله دارای توانند می 7-4-4-1-3بند  در مندرج ضوابط با رعایت است، کارمندان

 .باشند مارپیچ های

 باید افقی خروج هر طرف دو در بازداشتی، مراقبت های تصرف در 12-2-12-1-3

  .شود بینی پیش سطح مترمربع 6/0نفر، حداقل  هر ازای به

 تا توانند می افقی های خروج بازداشتی، مراقبت های تصرف در 13-2-12-1-3

 خروج یک حداقل برآنکه مشروط شوند، شامل را شده مقرر ظرفیت خروج درصد 100
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 استفاده قابل و دسترس در حریق هایمنطقه طریق دیگر از افقی خروج ازغیر امن،

 .باشد

 مراقبت های تصرف در مقیم اشخاص خواب های اتاق درهای 14-2-12-1-3

 .باشد داشته مفید عرض میلی متر  700حداقل باید بازداشتی

 می کنند، می مربوط بنا بیرون به را دهی پناه فضاهای که درهایی 15-2-12-1-3

-2-12-1-3بند  در مندرج ضوابط مطابق آنها قفل و شوند قفل درنظرگرفته با توانند
 کلیدخور قفل توانند می درها این همچنین .شود و بسته باز و کنترل دور راه از 16

 مراقب مأموران دسترس و اختیار همواره در آنها کلید برآنکه مشروط باشند، داشته

 .باشد بازشدن قابل هم بیرون از و بوده

 خروج های راه در واقع های قفل برای دور راه از کنترل نظام هرگونه 16-2-12-1-3

 تضمین را آنها موقع به شدن باز و درست عملکرد که ای ویژه تمهیدات با همراه باید

 یک متصرفان کامل تخلیه که مواردی در همچنین . شود گرفته کار به کند، می

 راه از کنترل قفل 10 از بیش مستلزم بازکردن دهی، پناه فضای یک به حریق منطقه

 چنانچه و است مسئول الزامی قانونی مقام نظریات تأمین و موافقت کسب باشد، دور

 .شود بیشتر مورد 2 از نباید نیاز، مورد کلیدهای تنوع شوند، باز کلید با درها

 نصب ساخته، ای گونه به باید شود، باز دور راه از که قفل یا در هر 17-2-12-1-3

 شدن باز قابل نیز مکانیکی یا دستی روش به برق، قطع که درصورت شود نگهداری و

 انرژی تأمین برای همچنین .باشد

 10 حداکثر که اضطراری برق ژنراتور بینی پیش ها، قفل یا درها نوع این نیاز مورد
 است، الزامی کند، کار ساعت 5/1  حداقل و شده مدار وارد برق قطع از پس ثانیه

 عدد 10 از شوند، می کنترل دور راه از که تعداد درهایی مجموعه، کل در آنکه مگر

  .باشند کمتر

 شود، می باز دور راه از آنها قفل اضطراری شرایط در که درهایی 18-2-12-1-3

 گونه به در موقعیت مگرآنکه شوند، قفل دوباره تصادفی، بسته شدن درصورت نباید

 .نکند مسدود را خروج عمومی راه آن، شدن قفل که باشد ای

 و فضاها تمام در خروج های راه بازداشتی، مراقبت های تصرف در 19-2-12-1-3
 عالیم دارای باید دارند، قرار عموم دسترس و استفاده که درمعرض هایی محوطه

 باشند 9-1-3و  8-1-3بندهای  مطابق مناسب

 عمومی ضوابط بر عالوه باید تجمعی های تصرف در خروج های راه 1-13-1-3

 مطابقت نیز بخش این اختصاصی ضوابط با 3-1-9الی  3-1-2 بندهای در مندرج

 .باشند داشته

 متصرف، بار حسب بر تجمعی بناهای تمام مقررات، این ضوابط  براساس 2-13-1-3

 :شوند می بندی دسته زیر به شرح گروه سه به

  تا 301  ب نفر گروه 1000 از بیش : الف گروه متصرفان تعداد  تجمعی: بنای

  :نفر 300 تا :50 ج نفر گروه 1000

 یا کشویی درهای نصب ،"ب" و "الف" گروه تجمعی های تصرف در 3-13-1-3

 "ج" گروه تجمعی های تصرف در .بود نخواهد مجاز عمودی یا ریل افقی با ای کرکره

 

13-1-3 

 ضوابط

 اختصاصی

 های راه

 در خروج

 های تصرف

 تجمعی

 

 
 



 

 کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی استان قم 
 

 

88 

 

  بند در مندرج مفاد رعایت شرط به ،(سرپوشیده بازارهای) تجاری بناهای در فقط

 با کشویی در یا کرکره تواند اصلی می خروج / ورود درگاه ،استثنائاً 12-2-4-1-3

 .باشد داشته عمودی یا افقی ریل

 نباید الزامی خروج های راه در واقع درهای تجمعی، های تصرف در 4-13-1-3

 .باشند قفل دارای

 رعایت شرط به نفر، 500 حداکثر متصرف بار با تجمعی های تصرف در :1 تبصره

 قفل دارای تواند می اصلی خروج /ورود درگاه فقط 3-1-4-2-7  بند در مندرج مفاد

 .باشد کلیدخور

 کمتر نفر 100 از آنها متصرف بار که فضاهایی تجمعی، های تصرف در :2 تبصره

 ساده قفل با درهایی توانند می 7-2-4-1-3بند  در مندرج رعایت مفاد شرط به است،

 توانند می نیز باشد بیشتر یا نفر 100 آنها متصرف کهبار فضاهایی .باشند داشته

 باشند، داشته ساده قفل با درهایی

 شدن باز چگونگی و بوده اضطراری درمواقع استفاده ویژه آنها طراحی برآنکه مشروط

 استفاده تجمعی، های تصرف در/قرارگیرد  مسئول قانونی مقام تائید مورد قفل، یا زبانه

 .بود خواهد مجاز  11-2-4-1-3بند  در مندرج مفاد رعایت با گردان درهای از

 هر یا) خروج و ورود های کننده کنترل نصب تجمعی، های تصرف در 6-13-1-3

 ترتیب هر به که خروج های راه مسیر در (انسان عبور کننده یا ممنوع محدود وسیله

 .است ممنوع دهد، کاهش را شده مقرر یاعرض و شود خروج سریع عملکرد مانع

 استفاده برای کافی عرض با اصلی خروج /ورود یک باید تجمعی تصرف هر 9-13-1-3

 برای شده مقرر عرض مجموع یا برابر حداقل بنا، متصرفان کل از کم نیمی دست

 .باشد داشته خود، به منجر های پله راه و خروج های ارتباطی، گذرگاه راهروهای تمام
 شیبراه یا پله راه طریق از یا شده واقع تخلیه خروج تراز در باید اصلی خروج /ورود این

 تخلیه غیر تراز در واقع و طبقات سطوح از هریک . گردد منتهی خیابان به مستقیماً

 بار درصد 50 برای کافی ظرفیت با خروج دسترس یک طریق از باید نیز خروج

 آن در استثنائاً  .شوند مرتبط بنا اصلی خروج /ورود به طبقه، یا سطح همان متصرف

تشخیص  یا نداشته موردی اصلی خروج /ورود طرح که تجمعی های تصرف گروه
 های محوطه و ها استادیوم مانند نباشد، ممکن سادگی به متصرفان برای آن موقعیت

 توزیع بنا پیرامون در توانند می ها خروج آن، نظایر و مسافری های یا ترمینال ورزشی

 متصرف بار برای آنچه از بیشتر درصد 17 آنها ظرفیت آنکه مجموع بر مشروط شوند،

 .شود گرفته درنظر است الزم بنا کل

 دسترسی بر عالوه باید طبقات و سطوح از هریک تجمعی، تصرف هر در 10-13-1-3

 مجموع سوم دو استفاده برای کافی عرض با دیگری های خروج خروج اصلی، /ورود به

 از امکان حد تا باید ها خروج از هریک .باشد طبقه داشته یا سطح آن متصرف بار

 یا عرضی ارتباطی راهروهای از طریق و بوده دور بنا اصلی خروج /ورود از و یکدیگر

 .شود منتهی خروج تخلیه به مقررات، این ضوابط مطابق کناری،

 برای باید خروج هر عرض شود، می مقرر خروج دو فقط که درمواردی :1 تبصره

 .شود گرفته درنظر بنا متصرفان کل تعداد از کم نیمی دست استفاده
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 نداشته موردی اصلی خروج /ورود طرح که تجمعی های تصرف گروه آن در :2 تبصره

 و ها استادیوم مانند نباشد، ممکن سادگی به متصرفان برای آن تشخیص موقعیت یا
 در توانند می ها خروج آن، نظایر و مسافری های ترمینال ورزشی یا های محوطه

 آنچه از بیشتر درصد 17 آنها ظرفیت مجموع مشروط برآنکه شوند، توزیع بنا پیرامون

 .شود گرفته است، درنظر الزم بنا کل متصرف بار برای که

 امکان حد تا خروج راه 4 حداقل باید "الف" گروه تجمعی های تصرف 11-13-1-3

 راه 3 حداقل باید "ب" گروه تجمعی های تصرف .باشند داشته از یکدیگر دور و مجزا

 متصرفان کل تعداد آنکه مگر باشند، داشته یکدیگر زا دور و مجزا امکان حد تا خروج

 صورت آن در که باشد، کمتر یا نفر 500 بنا

 های راه این از یک هیچ مفید عرض .بود خواهد نیاز هم از دور خروج راه 2 حداقل

 چنانچه ،"ج" گروه تجمعی تصرف هر .باشد کمتر میلی متر  1100از نباید خروج

 از دور و جداگانه درگاه دو طریق از حداقل باید راه ندارد، مجزا خروج دو به مستقیما

 دسترس عنوان به فضا یا آن راهرو که شود منتهی دیگری فضای یا راهرو به هم

 .شود مربوط هم از دور و مجزا خروج دو به مختلف جهت دو از خروج،

 نفر 50 از آنها متصرف بار که هایی طبقه میان یا داخلی های بالکن 12-13-1-3

 تواند می خروج راه این .باشند داشته خروج راه یک فقط توانند نباشد، می شتر بی

 آنها متصرف بار که هایی طبقه میان یا داخلی های بالکن .شود منتهی زیر طبقه به

 دو این .باشند داشته هم از دور خروج دو راه حداقل باید باشد، نفر 100 تا 51 بین

 هایی طبقه میان یا داخلی های بالکن .شوند منتهی زیر طبقه به توانند می خروج راه

 باید و شده مجزا محسوب طبقه یک است، بیشتر نفر 100 از آنها متصرف بار که

درنظر  کافی عرض و تعداد به خروج های راه آنها برای مقررات این ضوابط مطابق
 .شود گرفته

 شوند، می منجر درگاه یا راهرو به خود انتهای دو در که هایی ردیف 13-13-1-3

 بین راهروی مفید عرض ها ردیف این در .باشند صندلی 100دارای حداکثر باید

 14 از بیشتر صندلی هر ازای به باید و تعیین شده میلی متر  300 حداقل ها صندلی
 یابد، افزایش میلی متر  8معادل ،(بعد به پانزدهم های صندلی از) ردیف هر در عدد

 .باشد بیشتر میلی متر  550 از عرض این که ندارد الزامی اما

 شوند، می منجر درگاه یا راهرو به انتها یک در فقط که هایی ردیف 14-13-1-3

 (است شده تعیین میلی متر  300 حداقل که) ردیف دو هر راهروی بین مفید عرض
 )بعد به هشتم های صندلی از)(ردیف هر عدد در 7 از بیشتر صندلی هر ازای به باید

 میلی متر  550 از این عرض که ندارد لزومی اما یابد، افزایش میلی متر  15 معادل

 .باشد بیشتر

 های صندلی یا ها نیمکت که فضاهایی در متصرف بار تعیین برای 15-13-1-3

 نفر یک نیمکت، طول از میلی متر  450 هر ازای به دسته دارند، بدون و یکسره

 پشتی بدون سکوها یا نیمکت ها چنانچه سالن این در .شد خواهد محاسبه متصرف

 550 از نباید یا  سکو نیمکت ردیف دو هر پشت تا پشت فاصله شوند، گرفته درنظر
 .باشد کمتر میلی متر 
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 بسته و باز" های دسته با تحریر های صندلی تجمعی، های تصرف در 16-13-1-3

 آنها تحریر دسته بودن، باز حالت در مگرآنکه بود، نخواهد استفاده و قابل مجاز " شو

 هم، سر پشت صندلی ردیف دو بین مفید حداقل فاصله به مربوط ضوابط تمام با

 فقط نیز ثابت دسته با های صندلی . باشند داشته مطابقت مقررات این در مندرج

 .بود خواهند مجاز و استفاده قابل ضوابط، همین با تطبیق صورت در

 یک به یا عرضی، راهروی یک به باید ها صندلی ردیف بین راهروهای 17-13-1-3

 .شوند منتهی دارد دسترسی خروج یک به که ها صندلی راهرو میانی یک یا در

 6 بست، بن های ردیف مجاز طول حداکثر تجمعی، های تصرف در 18-13-1-3

 مشروط است، پذیرفتنی بست بن های ردیف برای نیز بیشتر طول :تبصره .است متر

 دارند، قرار بست بن ردیف انتهای و راهرو بین که هایی تعداد صندلی حداکثر برآنکه

 (ردیف انتهای از شمارش) بعد به هشتم های برای صندلی و نکرده تجاوز عدد 24 از
 .شود اضافه (میلی متر  300 ) ردیف عرض مفید به میلی متر  6 صندلی هر ازای به

 آن نظایر و تئاتر همانند ها صندلی چیدن ترتیب که هایی جایگاه در 19-13-1-3

 :نباشد کمتر زیر مقادیر از مورد حسب باید راهروها عرض مفید حداقل است،

 1200 دارند، قرار آنها طرف دو هر در ها صندلی که راهروهایی /پله درمورد )الف

 قرار آنها طرف یک در فقط ها صندلی که راهروهایی /پله درمورد )ب میلی متر ؛

 دو در ها صندلی که شیبداری یا افقی راهروهای درمورد )پ میلی متر ؛ 900 دارند،

 که شیبداری یا افقی راهروهای درمورد )ت میلی متر ؛ 1050 دارند، قرار آنها طرف

 راهروهایی درمورد )ث میلی متر ؛ 900 دارند، قرار آنها طرف یک در فقط ها صندلی

 پناه جان یا انداز دست بین فاصله شوند، می بندی بخش انداز دست توسط که

 .میلی متر  600 ها، تاصندلی

 شوند، می چیده راهروها مرز در غیرثابت های صندلی که درمواردی 20-13-1-3

 :یابد افزایش زیر در شده مشخص مقادیر مطابق باید راهروها شده برای مقرر عرض

 میلی متر ؛ 500 شود، می چیده صندلی راهرو طرف یک در فقط که درمواردی (الف

 .میلی متر  950 شود، می چیده صندلی راهرو طرف دو هر در که درمواردی (ب

 گونه به باید ها خروج تعداد و موقعیت تجمعی، های تصرف تمام در 21-13-1-3

 60 از خروج، یک تا بنا نقطه هر از خروج دسترس طول که حداکثر شود انتخاب ای
 که شود، مجهز شده تائید خودکار بارنده به شبکه بنا تمام مگرآنکه نباشد، بیشتر متر

 .یابد متر افزایش 75 حداکثر به تواند می طول این صورت آن در

 ترازی یا طبقه تجمعی، های تصرف در مقررات، این ضوابط براساس 22-13-1-3

 .شد خواهد محسوب خروج تخلیه تراز قراردارد، آن در اصلی بنا ورودی که

 تجمعی، تصرف یک بنای بیرون در اصلی ورودی جلوی که مواردی در 23-13-1-3

 تراز از تر پائین سطحی در چه و باالتر سطحی در چه باشد، قرارگرفته (تراس) ایوان

 محسوب خروج تخلیه تراز عنوان به تواند می ایوان کف این سطح تراز اصلی، ورودی

 های خروج عرض مجموع برابر حداقل نظر، مورد ایوان )الف :برآنکه مشروط شود،

 می گرفته اندازه بنا با موازی طور به که این طول . باشد داشته طول خود، به منتهی

 حداقل نظر، مورد ایوان )ب .باشد کمتر میلی متر  1500 از نباید حال هر در شود،
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 که این عرض . باشد داشته عرض خود، به منتهی های خروج عرض مجموع برابر

 پلکان )پ .باشد کمتر متر 3 از نباید حال هر در شود، می گرفته اندازه بنا بر عمود

 مربوط ضوابط مطابق باید کنند، می مربوط زمین سطح به را ایوان این که الزامی های

 یا بوده شده محافظت نوع از 6 3-1-4-3-6 بند در مندرج خارجی های به پلکان

 .باشند داشته بنا فاصله با متر 3 حداقل

 تجمعی تصرف اصلی طبقه از باالتر که هایی بالکن و ها جایگاه 24-13-1-3

 نرده یا دیواره دارای تاالر، یا اصلی سالن به مشرف های لبه تا دور دور باید قرارگیرند،

 کنار در که صندلی ردیف هر همچنین، .میلی متر  باشند 650 حداقل ارتفاع به ای

 نیز قرارگیرد (پائینی کف نسبت به میلی متر  750 از بیش ارتفاع اختالف با) پرتگاه

 .باشد داشته ارتفاع همین با ای نرده باید
 حداقل (راهرو عرض روی روبه)شیب دار  یا افقی راهروهای انتهای های نرده ارتفاع

 خواهد میلی متر  1050 حداقل راهروها /پله انتهای های نرده وارتفاع میلی متر  900

 باشند، ارتفاع میلی متر  650 حداقل با ای نرده دارای باید نیز عرضی راهروهای.بود

 راهروهای کف از میلی متر  600 کم دست جلو، ردیف های پشتی صندلی مگرآنکه

 .شود واقع باالتر عرضی

 خروج های راه تجمعی، های تصرف در مقررات، این ضوابط براساس 25-13-1-3

 .باشند 9-1-3و  3-1-8 بندهای مطابق مناسب عالئم و کافی روشنایی دارای باید

 است الزامی اضطراری روشنایی تدارک تجمعی، های تصرف در 26-13-1-3

 حرفهای/اداری های تصرف در خروج های راه اختصاصی ضوابط 14-1-3

 طبقه های خروج ظرفیت مجموع ای، حرفه /اداری های تصرف در 8-14-1-3

 به طبقه این متصرف بار برای الزم ظرفیت برابر باید (معبر عمومی همتراز) همکف

 به منتهی خروج های شیبراه و ها پلکان شده برای مقرر های ظرفیت مجموع اضافه

 .شود گرفته درنظر همکف طبقه

 جمله از بنا، از طبقه هر در فضا هر ای، حرفه /اداری های تصرف در 9-14-1-3

 حداقل تأمین شود، استفاده ای حرفه /اداری مقاصد برای همکف، چنانچه زیر طبقات

 .بود خواهد الزامی آن برای مجزا خروج دو

 یک به فقط تواند می نفر 100 از کمتر تعداد به متصرفانی با فضا یا اتاق هر :تبصره

 خروج، تخلیه تراز در موردنظر خروج (الف:برآنکه مشروط باشد، دسترسی داشته خروج

 از فضا یا اتاق نقطه هر که از راهی طول مجموع و شده منتهی بنا بیرون به مستقیماً

 چنانچه (ب .نشود بیشتر متر 30 از شود، می پیموده بنا بیرون تا خروج این طریق

 آن با متر 4 5/4توانند  می حداکثر اند، نشده واقع خروج طبقه در فضاها گونه این

 خروج مسیر در استفاده مورد پلکان صورت این در که باشند، داشته اختالف ارتفاع

 بازشوی هیچ گونه و شود جدا بنا های قسمت سایر از و دوربندی شده کامال باید

 .باشد نداشته اضافی

 طول به بستی بن نباید راهرویی هیچ ای، حرفه /اداری های تصرف در 10-14-1-3

 شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا تمام آنکه مگر باشد، متر داشته 6 از بیش

 .باشد متر 15 تواند می ها بست بن طول صورت حداکثر آن در که شود، محافظت
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 از بیش طول به مشترکی مسیر نباید مختلف های خروج های دسترس 11-14-1-3

 محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا تمام مگرآنکه داشته باشند، متر 23

 .یابد افزایش متر 30 به حداکثر تواند می طول این صورت استثنائاً آن در که شود،

 خروج، دسترس مجاز طول حداکثر ای، حرفه /اداری های تصرف در 12-14-1-3

 محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا تمام خواهدبود، مگرآنکه متر 60

 .یابد افزایش متر 90 به حداکثر تواند می این طول استثنائاً، صورت آن در که شود،

 مشخص موارد حسب آنها، از هایی بخش یا ای حرفه /اداری های تصرف 13-14-1-3

 باالتر طبقه چند یا 2 دارای بنا (الف:باشند اضطراری روشنایی باید دارای زیر در شده

 100 برای خروج تخلیه تراز از تر پائین یا باالتر طبقات (ب.باشد خروج تخلیه تراز از

 مورد بیشتر، یا متصرف 1000 برای بنا کل (پ .شوند استفاده بیشتر، یا متصرف

 شده، واقع زیرزمین در ای حرفه /اداری استفاده مورد فضاهای (ت .قرارگیرد استفاده

 .باشند شده طراحی پنجره بدون اصوالً یا

 کافی روشنایی دارای باید خروج های راه ای، حرفه /اداری بناهای در 14-14-1-3

 .باشند مقررات این ضوابط مناسب مطابق عالئم و

 30 از کمتر متصرف تعداد که خطر کم ای حرفه /اداری های درتصرف 15-14-1-3
-10-1-3بند از استفاده مسئول قانونی مقام تائید درصورت باشد، طبقه می هر در نفر
  .بود خواهد مجاز 2

 یا ها پلکان تمام طبقه، یک از بیش تجاری /کسبی های تصرف همة در 2-15-1-3

 .شوند دوربندی باید شوند، می استفاده خروج راه عنوان به که های داخلی شیبراه
 دوربندی به نیاز دهند، می ارتباط همکف به را طبقه زیرزمین یک فقط که هایی پلکان

 .داشت نخواهند

 طراحی مشخصات نیز و زمین شیب و موقعیت دلیل به که درمواردی 3-15-1-3

 به مستقیماً خروج درگاه یک طریق از و همتراز بنا بیرون با روی همکف طبقه بنا،

 طبقه برای افقی خروج عنوان به تواند می مزبوردرگاه  شود، مرتبط عمومی معبر

 گونه به ها درگاه گونه این چنانچه موقعیت . گیرد ر قرا استفاده مورد خود به مربوط

 عنوان به طبقه مزبور باشند، استفاده قابل نیز اصلی خروج /ورود عنوان به که باشد ای

مقررات  این در مشروح ضوابط تمام تابع خروج، لحاظ از و آمده شمار به همکف طبقه
 .بود خواهد همکف طبقات به مربوط

 خروج، /ورود اصلی های درگاه درمورد تجاری، /کسبی های تصرف در 34-15-1-3

-4-1-3بند  در مندرج ضوابط رعایت شرط به کلیدخور قفل درهای دارای از استفاده
 .بود خواهد مجاز 2-7

 درها و افقی کشویی درهای از استفاده تجاری، /کسبی های تصرف در 5-15-1-3

 بود خواهدمجاز 12-2-4-1-3بند  در مندرج ضوابط رعایت با قائم، ایمنی کرکره و

 رعایت با مارپیچ های پلکان از استفاده تجاری، /کسبی های تصرف در 6-15-1-3

 .بود خواهد مجاز 7-4-4-1-3در  مندرج ضوابط

15-1-3 

 ضوابط

 اختصاصی

 های راه

 در خروج

 های تصرف

تجار/کسبی

 ی
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 برابر باید همکف طبقه های خروج ظرفیت مجموع ها، فروشگاه در 7-15-1-3

 شده مقرر های ظرفیت مجموع اضافه به طبقه، این بار متصرف برای الزم ظرفیت

 .شود گرفته درنظر همکف به طبقه منتهی های شیبراه و ها پلکان برای

 از طبقه، هر از بخش هر و طبقه هر تجاری، /کسبی های تصرف در 8-15-1-3

 .باشد داشته هم از دور خروج دو حداقل باید زیر همکف، طبقات جمله

 چنانچه مترمربع، 280 حداکثر خالص مساحت با طبقه یک های فروشگاه در :تبصره

 و بود خواهد مجاز خروج یک داشتن باشد، متر 23 حداکثر دسترس خروج طول
 این شود، محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه با این طبقه تمام که درمواردی

 .یابد مترافزایش 30 حداکثر به تواند می طول

 داشته متر 23 از بیش طول با مشترکی مسیر نباید خروج های دسترس 9-15-1-3

 که شود، محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا آنکه تمام مگر باشند،

 .یابد افزایش متر 30 به حداکثر تواند می طول این صورت آن در

 متر 30 از نباید خروج دسترس طول تجاری، /کسبی های تصرف در 10-15-1-3

 در که شود، محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا باشد، مگرآنکه بیشتر

 .یابد افزایش متر 60 حداکثر تواند به می طول این صورت آن

 باید ها، خروج به منجر راهروهای مفید عرض حداقل ها، فروشگاه در 11-15-1-3

 .نباشد کمتر میلی متر  900 از و بوده ها عرض خروج معادل

 مساحت با های فروشگاه در همچنین طبقه، 3 از بیش های فروشگاه در 12-15-1-3

 یک به مستقیماً که ارتباطی راه یک حداقل تأمین مترمربع، 2800از بیش خالص

میلی  1500 از نباید راه این عرض .بود خواهد طبقه ضروری هر در شود، منجر خروج
 .شود گرفته درنظر کمتر متر 

 دیوار یک یا بر یک در فقط مشتریان، ورود درهای که مواردی در 13-15-1-3

 شده مقرر خروج عرض مجموع سوم دو حداقل شود، می درنظر گرفته بنا خارجی

 .گردد تأمین دیوار همان در باید بنا برای

 داشته موقعیتی باید ها خروج از نیمی حداقل بزرگ، های فروشگاه در 14-15-1-3

 پرداخت و کنترل راهروهای میان از عبور به نیازی آنها به برای دسترسی که باشند

 را ها خروج به دسترسی های راه نباید عاملی حال هیچ هر به و نباشد اجناس بهای

 .شود مانع

 اختیار در کاال حمل برای آن نظایر و دستی های چرخ که مواردی در 15-15-1-3

 آنها توقف و حرکت منظور به کافی تدابیر باید گیرد، می قرار ها مشتریانفروشگاه

 .یابد کاهش ممکن حداقل به خروج های راه مسدود شدن احتمال تا شود اتخاذ

 محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا تمام که درمواردی 16-15-1-3

 یک طریق از (همکف طبقه) خروج تخلیه تراز در توانند می ها درصد خروج 50 شود،

 از خروج تخلیه طول آنکه بر مشروط شوند، بنا تخلیه بیرون به خروج تخلیه راهروی

 .نباشد بیشتر متر 15

 روشنایی دارای باید خروج های راه تجاری، /کسبی های تصرف در 17-15-1-3

 هایی خروج مورد در .باشند 9-1-3و  8-1-3بندهای  مناسب مطابق عالیم و کافی
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 به نیاز استثنائاً  باشند، تشخیص قابل و کامال آشکار فروشگاه های بخش تمام از که

 .بود نخواهد گذاری عالمت

 از بیش یا مترمربع 280 از بیش خالص مساحت با های فروشگاه تمام 18-15-1-3

 .باشند اضطراری روشنایی تسهیالت باید دارای طبقه، یک

 درصورتی همکف، روی طبقه 2 تا حداکثر خطر کم تجاری بناهای در 19-15-1-3

 می مسئول قانونی مقام تائید با نباشد، نفر 50 از بیش طبقات متصرف مجموع بار که

 درنظر گرفت خروج پلکان یک توان

 منظوری به فوقانی طبقات که درصورتی تجاری های تصرف در 20-15-1-3

 بدون و مستقیماً باید ها خروج از درصد 50 حداقل استفاده قرارگیرد، مورد غیرتجاری

 .شوند باز بنا از بیرون به خروج، تخلیه بخش

 محافظت حریق در دو با افقی های خروج چنانچه صنعتی، های تصرف در 4-16-1-3

 افقی کشویی نوع از تواند می (خروج مسیر در نخستین) درها از فقط یکی شوند،

 حریق وقوع درصورت فقط و بازمانده معمول طور در به این .باشد شو بسته خودکار

 شوی خودبسته نظام .شود بسته می خودکار طور به دود دهنده تشخیص فرمان با

 نوع از بعدی باید در . باشد حریق از حفاظت کارشناس تائید مورد باید درها این

 .باشد شو خودبسته

 3 حداکثر استفاده برای حریق از فرار نردبان صنعتی، های تصرف در 5-16-1-3
 آن از استفاده نوع و نصب چگونگی ساختار، برآنکه مشروط بود، مجاز خواهد متصرف

 .باشد مسئول مقام تائید مورد

 فرار های سرسره از توان می استثنائاً  پرمخاطره، صنعتی های تصرف در 6-16-1-3

 با متصرفان تمام برآنکه مشروط کرد، استفاده اضطراری خروج به عنوان شده، تائید

  .کنند فرار تمرین آنها با منظم طور و به یافته کامل آشنایی وسایل این

 ابتدای از خروج، های راه مفید عرض حداقل صنعتی، های تصرف در 7-16-1-3

 .باشد کمتر میلی متر  1100 از نباید خروج، انتهای تخلیه تا دسترس

 جمله از طبقه، هر از بخش هر یا طبقه هر برای صنعتی، های تصرف در 8-16-1-3

 باید شوند، می استفاده صنعتی مقاصد برای که خروج تخلیه تراز تر از پائین طبقات

 معمولی یا مخاطره کم نوع از تصرف مگرآنکه تدارک شود، هم از دور خروج دو حداقل

 .نباشد متربیشتر 15 از حداکثر خروج، دسترس طول و بوده

 از متصرف بار که آن از بخشی یا طبقه هر برای صنعتی، های تصرف در 9-16-1-3

 دور و مجزا خروج2-6-1-3بند  در شده مشخص تعداد به باید بیشتر باشد، نفر 500

 .شود تدارک هم از

 تدارک هایی محل در اید ب ها خروج پرمخاطره، صنعتی های تصرف در 10-16-1-3

 در . باشند مشترک مسیر بدون و مختلف جهات دارای آنها های که دسترس شوند

 حداکثر توانند می خروج های دسترس معمولی، یا مخاطره صنعتی کم های تصرف

 .باشند داشته مشترک مسیر متر 15

 ه داشت وجود نباید بستی بن هیچ پرمخاطره، صنعتی های تصرف در 11-16-1-3
 .باشند داشته متر 15از بیش طولی نباید هابست بن صنعتی،هایسایر تصرف در و باشد

16-1-3 

 ضوابط

 اختصاصی

 های راه

 در خروج

 های تصرف

 صنعتی
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 متر 23 از نباید خروج دسترس طول پرمخاطره، صنعتی های تصرف در 12-16-1-3

 می خروج دسترس طول معمولی، یا مخاطره کم صنعتی های درتصرف .شود بیشتر

 :یابد تحقق ذیل شرایط برآنکه مشروط افزایش یابد، متر 120 به حداکثر تواند

 .باشد طبقه یک دارای فقط بنا (الف

 نحوی به باشد، شده اتخاذ حرارت و دود تهویه برای کافی مهندسی و فنی تدابیر (ب

 حداقل ارتفاع به ای محدوده خروج، مسیرهای طول تمام در بروز حریق، درصورت که

 راحتی به بتوانند متصرفان تا بماند مصون دود و از آتش بنا، کف از میلی متر  1800

 .برسانند امن های خروج به را خود

 اطفای خودکار های شبکه دیگر یا شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا تمام (پ

 .شود شده، محافظت تائید حریق

 ویژه منظور برای که معمولی یا مخاطره کم صنعتی های تصرف از دسته آن درمورد

 به نیز متصرف بار چنانچه گیرند، می قرار استفاده مورد همان هدف به و طرح ای

 اختصاص ها دستگاه و آالت ماشین به سطح کف، بیشترین و بوده کم نسبی طور

 دسترس طول الذکر، فوق "پ" تا " الف" موارد رعایت بدون استثنائاً باشد، یافته

 بارنده توسط شبکه بنا ام تم چنانچه و یابد افزایش متر 90 به حداکثر تواند می خروج

 .یابد افزایش متر 120به حداکثر تواند می طول این شود، محافظت شده تائید خودکار

 برخوردار اضطراری روشنایی تسهیالت از باید صنعتی، های تصرف تمام 13-16-1-3

 برای الزم روشنایی و بوده روز به منحصر بنا تصرف و فعالیت ساعات مگر آنکه باشند،

 .شود تأمین پنجرهها یا سقفی طریق نورگیرهای از خروج های راه

 و کافی روشنایی دارای باید صنعتی های تصرف در خروج های راه 14-16-1-3
 باشد. 9-1-3و  8-1-3مطابق  مناسب عالیم

 عمومی ضوابط با مورد حسب باید انباری های تصرف در خروج های راه 1-17-1-3

 مطابقت بخش این اختصاصی ضوابط نیز و 9-1-3الی  3-1-2  بندهای در مندرج

 باشند داشته

 درهای از استفاده نفر، 50 حداکثر متصرف بار با انباری های تصرف در 2-17-1-3

 مجاز 12-2-4-1-3بند  در مندرج ضوابط رعایت با خروج، های در راه افقی کشویی

 .بود خواهد

 ضوابط رعایت با مارپیچ های پله از استفاده انباری، های تصرف در 3-17-1-3

 .بود خواهد مجاز 7-4-4-1-3بند  در مندرج

 محافظت حریق در دو با افقی های خروج چنانچه انباری، های تصرف در 4-17-1-3

 انتخاب شو بسته خودکار افقی کشویی نوع از تواند می خروج مسیر نخستین در شوند،

 طور به حریق دهنده تشخیص از گرفتن فرمان و با بوده باز معمول طور به که شود

 شوی خودبسته نظام .باشد خودبسته شو نوع از باید بعدی در .شود می بسته خودکار

 .باشد حریق از حفاظت کارشناس تائید مورد باید درها این

 حداکثر استفاده برای حریق از فرار نردبان نصب انباری، های تصرف در 5-17-1-3

 آن از استفاده نوع و اجرا ساخت، طرح، برآنکه مشروط بود، مجاز خواهد متصرف 3

 .گیرد قرار مسئول مقام تائید مورد

7-1-3 

 ضوابط

 اختصاصی

 های راه

 در خروج

 های تصرف

 انباری
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 انتهای تا دسترس ابتدای از مفید عرض حداقل انباری، های تصرف در 6-17-1-3

 .باشد کمتر میلی متر  1100 از خروج، نباید تخلیه

 باید شود، استفاده انباری مقاصد برای که بنا یک از بخش هر یا بنا هر 7-17-1-3

 .باشد داشته هم از دور راه خروج دو حداقل

 تدارک آن، از بخشی یا طبقه هر برای مخاطره، کم انباری های تصرف در :1 تبصره

 .بود مجاز خواهد خروج یک

 طبقه هر برای خروج یک تدارک معمولی، مخاطره با انباری های تصرف در :2 تبصره

 15 از حداکثر خروج، دسترس طول برآنکه مشروط بود، خواهد آن مجاز از بخشی یا
 توسط که بناهایی در متر 30 از حداکثر و خودکار بارنده بدون شبکه بناهای در متر

 .نشود بیشتر شوند، می محافظت تائید شده خودکار بارنده شبکه

 از متصرف بار که آن از بخشی یا طبقه هر برای انباری، های تصرف در 8-17-1-3

 دور و مجزا خروج 2-6-1-3بند  در شده مشخص تعداد به باید بیشتر باشد، نفر 500

 .شود تدارک هم از

 پیش هایی محل در باید ها خروج پرمخاطره، انباری های تصرف در 9-17-1-3

 راهروهای بدون مختلف، جهات دارای نقطه، هر از آنها های که دسترس شوند بینی

 معمولی، مخاطره با انباری های تصرف در .مشترک باشند مسیر بدون و بست بن

 چنانچه باشند، داشته مسیر مشترک متر 15 حداکثر توانند می خروج های دسترس

 به تواند طول می این شود، محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط بنا تمام

 این مقررات از استثنائاً مخاطره، کم انباری های تصرف .یابد افزایش متر 30 حداکثر

 .بود خواهند بند معاف

 نزدیک تا نقطه هر از خروج های دسترس طول انباری، های تصرف در 10-17-1-3

 .باشد بیشتر متر 60 نباید از خروج، ترین

 شوند، محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه توسط تماماً که بناهایی در :1 تبصره

 .یابد افزایش متر 120 حداکثر به تواند می دسترس خروج طول

 .ندارد محدودیتی خروج دسترس طول مخاطره، کم انباری های تصرف در :2 تبصره

 دسترس طول شود، استفاده پرمخاطره کاالهای انبار منظور به که فضا هر :3 تبصره

 توسط فضا تمام آنکه مگر باشد، بیشتر متر 23 از نباید نقطه هیچ آن از در خروج های

 خروج دسترس طول صورت آن در که شود، محافظت شده خودکار تائید بارنده شبکه

 .یابد متر افزایش 30 به حداکثر تواند می

 برخوردار اضطراری روشنایی تسهیالت از باید انباری های تصرف تمام 11-17-1-3

 مورد روشنایی و بوده روز به منحصر آنها تصرف و فعالیت آنکه ساعات مگر باشند،

 آنکه یا شود، تأمین خوبی به پنجره یا نورگیرهای سقفی توسط خروج، های راه نیاز

 .نباشند انسان استفاده و تصرف مورد معمول طور به

 و کافی روشنایی دارای باید خروج های راه انباری، های تصرف در 12-17-1-3
 باشد 9-1-3و  8-1-3مطابق بندهای  مناسب عالیم
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 کف تراز بین قائم فاصله که بنایی هر مقررات، این ضوابط براساس 1-18-1-3

 های ماشین برای دسترس قابل ترینسطح مناسب تراز تا قابل تصرف، طبقه باالترین

 عمارت باشد، بیشتر متر 23 از و برسد مقام قانونی مسئول تائید به که نشانی آتش

 در مندرج) خود تصرف به ضوابط اختصاصی مربوط بر عالوه که شده محسوب بلند

 بود خواهد نیز این بخش ضوابط ( تابع 17-1-3الی  10-1-3بندهای 

 گیرند نمی قرار انسان تصرف مورد معمول طور به که مرتفع های سازه 2-18-1-3

 کمتر، یا نفر 5 متصرف بار با آنها نظایر و ها مناره کنترل، و های نگهبانی برج نیز و

 .بود بخش نخواهند این مقررات مشمول

میلی  1100 دارای حداقل باید خروج های راه بلند، های ساختمان در 3-18-1-3
 برای بیشتری عرض تصرف، اختصاصی ضوابط در مگرآنکه مفید باشند، عرض متر 

 .باشد شده مقرر خروج راه

 جمله از طبقه، یک از بخش هر یا طبقه هر برای بلند، های ساختمان در 4-18-1-3

 از دور امکان حد تا و مجزا خروج دو حداقل تأمین خروج، تخلیه زیر طبقه طبقات

 .است الزامی هم

 بار که طبقه یک از بخش هر یا طبقه هر برای بلند، های ساختمان در 5-18-1-3

 خروج 2-6-1-3بند  در شده تصریح تعداد به باید باشد، بیشتر از نفر آن رف متص

 .شود درنظر گرفته هم از دور و مجزا

 به باید ها خروج موقعیت شود، می مقرر خروج چند که درمواردی 6-18-1-3-

 جداگانه جهتی در و مجزا راهی خروج، هر به دسترسی برای شود که انتخاب ای گونه

 طول به مشترک مسیر نقطه، هر از ها دسترس خروج ابتدای در البته .باشد فراهم

 .است مجاز متر 15 حداکثر

 راه در متر 15 از بیش طول با بستی بن هیچ بلند، های ساختمان در 7-18-1-3

 .بود مجاز نخواهد خروج های

 است، متر 30 حداکثر بلند، های ساختمان در خروج های دسترس طول 8-18-1-3

 آن در شود، محافظت شده تائید خودکار بارنده شبکه با سازه یا تمام بنا آنکه مگر

 .یابد افزایش متر 45 به حداکثر تواند می طول این صورت

 عالیم و کافی روشنایی باید خروج های راه بلند، های ساختمان در 9-18-1-3

 .باشند داشته مقررات ضوابط این مطابق مناسب،

 مجهز اضطراری روشنایی به باید خروج های راه بلند، های ساختمان در 10-18-1-3

 راه اگر صورت آن در شوند، استفاده روز ساعات در فقط مگرآنکه ساختمان باشند،

 قانونی مقام کتبی موافقت با باشند، کافی برخوردار طبیعی روشنایی از خروج های

 .نمود نظر صرف اضطراری روشنایی از توان می مسئول،

 تائید خودکار بارنده های شبکه توسط باید بلند های ساختمان همه 11-18-1-3

 مطابق باید ها شبکه این .شوند محافظت الکتریکی نظارت های به سیستم مجهز شده

 کنترل وسایل و کنترل شیر دارای طبقه هر در شده و نصب استاندارد، های روش

 .باشند آب جریان

8-1-3 

 ضوابط

 اختصاصی

 ساختمان

 بلند های
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 اعالم شبکه نصب حریق، هشدار شبکه بر عالوه بلند، های ساختمان در 12-18-1-3

 .برسند مسئول قانونی مقام تائید به باید ها شبکه این .است نیز ضروری حریق

 نشانی آتش مأموران استفاده منظور به باید بلند، های ساختمان تمام 13-18-1-3

 ایستگاه بین سیستم این و باشند دوسویه تلفنی ارتباط کنترل دارای سیستم نجات، و

 تمام و دارند قرار آن در آسانسورها که سرسراهایی هر آسانسور، اتاقک کنترل، مرکزی

 مواردی در .کند برقرار ارتباط شوند، می هم مربوط به خروج پلکان توسط که طبقاتی

 سیستم این معادل به عنوان نشانی بتواند آتش سازمان رادیویی ارتباط سیستم که

 .نظر نمود صرف تجهیزاتی چنین نصب از توان می استثنائاً گیرد، قرار تائید مورد

 استفاده آماده همواره که دوم برق نیروی مولد به باید بلند، عمارت هر 14-18-1-3

 قابل حریق هنگام در نشانی آتش ماموران برای را آسانسورها از حداقل یکی و است

 تأمین و همزمان کارکرد برای باید نیرو مولد ظرفیت . باشد مجهز نماید، می استفاده

 :باشد و مناسب کافی شده، نامبرده زیر در که تجهیزاتی همه

 های پمپ (پ حریق اعالم و هشدار های شبکه (ب اضطراری روشنایی شبکه (الف

 از یکی حداقل (ث مرکزی کنترل ایستگاه تجهیزات (ت ساختمان نشانی آتش

نیروی  بتوان لزوم صورت در که ای گونه به) بنا طبقات همه به مربوط آسانسورهای

 مانع مکانیکی تجهیزات (ج (.نمود منتقل آسانسورها دیگر از هریک به را آن نیاز مورد

 بسته های پله و ها پارکینگ تهویه سیستم (چ دوربندها در دود

  باید بلند های ساختمان تمام 15-18-1-3
 نشانی آتش سازمان را محل آن که اتاق یک در مرکزی کنترل ایستگاه یک دارای

 نشانگرهای الکترونیک، کمک به بتوان باید ایستگاه این در .باشند کند، می تعیین

به  را بنا در موجود مخابراتی و ایمنی حفاظتی، ارتباطی، تأسیسات و تجهیزات همه
 .نمود کنترل درستی

 قابل مفید عرض حداقل متر 23 از کمتر ارتفاع با های ساختمان برای 1-19-1-3

 مفید عرض حداقل متر 23 از بیش ارتفاع با های ساختمان برای متر و 6 معبر قبول

 .باشد می متر 8 معبر قبول قابل

 قانونی نهاد تائید با معبر عرض حداقل خانوار دو یا یک با ساختمان های برای :تبصره

 .گردد می تعیین المللی بین معتبر استانداردهای و براساس کدها مسئول،

 کافی نشانی آتش خودروهای استقرار برای معبر عرض که درصورتی 2-19-1-3

 زیر شرایط با (حیاط مانند) ساختمان مجاورت باز فضای در توان فضایی می نباشد،

 :گرفت درنظر

 باید نشانی آتش خودروهای استقرار جهت مجاور فضای ورودی در عرض حداقل)الف

 باید در طراحی )ج .باشند لوالیی یا کشویی توانند می مذکور درهای )ب .باشد متر 6

 متر 10×10ابعاد به ای محوطه (د .کند باز را آن بتواند نفر یک که باشد ای گونه به

 مسئول مقام قانونی تائید با) شود گرفته درنظر نشانی آتش خودروهای استقرار برای

 (معتبر استانداردهای گرفتن نظر در با و

 و 5/4ساختمان  تا نشانی آتش خودروی استقرار محل فاصله حداقل 2-19-1-3-
 متر می باشد 10 حداکثر

19-1-3 

 ضوابط

 اختصاصی

 استقرار

 خودروهای

 نشانی آتش
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 می تن 26 نشانی آتش خودروی استقرار محل زمین مقاومت حداقل 4-2-19-1-3

 نمودن لحاظ وبا نشانی آتش خودروهای شرایط به توجه با قانونی مسئول مقام .باشد

 .دهد افزایش را این عدد میتواند معتبر استانداردهای

 ساختمان مراقبتی، درمانی تجاری، ی،آموزش تجمعی، های درکاربری 1-20-1-3

 ترکیب طراحی، شرایط به باتوجه مسئول قانونی مقام آن و نظایر ترکیبی بلند، های

 طراحی تواند می نشانی آتش نیروهای و دسترسی خطر بار و متصرفین نوع و وتعداد

 معتبر استانداردهای به با استناد را ساختمان مختلف طبقات در امن فضای ایجاد و

 .نماید تعیین المللی بین

 از استفاده با و علمی اصول رعایت با باید بلند های ساختمان در 2-20-1-3

 طبقات در امن فضای مسئول، قانونی مقام تائید با المللی معتبر بین استانداردهای

 .شود گرفتهنظردر باشد، متر 40 الی 25 تواند بین می که منظم، فواصل در مختلف

 فضای به مستقیماً که 24-1-3بخش  شرایط با آسانسورهایی بینی پیش 3-20-1-3

 .است الزامی باشند، ارتباط داشته امن

 آن با متناظر طبقاتتصرف بار معادل باید امنفضای تصرفبار ظرفیت 4-20-1-3

 .باشد

 ساختمان کنترلمرکز با شده تائید سویهدو ارتباط دارایباید امن فضای 5-20-1-3

 .باشد

 .گردد محافظت شده تائید بارنده شبکه توسط باید امن فضای 6-20-1-3

 به .قرارگیرد پوشش تحت شده تائید تهویه شبکه توسط باید امن فضای 7-20-1-3

 .نگیرد قرار ساختمان در حریق از ناشی گازهای و آتش و دود تحت تاثیر که ای گونه
 مسیرهای از آن کشی کابل و بوده ساختمان برق مستقل از باید امن فضای برق جریان

 .باشد کرده عبور امن

3-1-20  

 ضوابط

 اختصاصی

 امن فضای
 

 

 استانداردهای آنچه از بیش طبقات تعداد ارتباط به مجاز ارتباطی فضای 1-21-1-3

 .باشد نمی کنند، می المللی تعیین بین معتبر

 بین معتبر استاندارهای براساس باید ارتباطی فضای طبقه ترین پائین 2-21-1-3

 .شود تعیین المللی

 آتش هرگونه وقوع که باشد ای گونه به باید طبقات بین ارتباطی فضای 3-21-1-3

 تهدید را آنها خطری که زمانی مدت در باالتر طبقات از تر، طبقات پایین در سوزی

 .باشد رویت قابل نکند،

 سایر از حریق مقاوم ساعت یک حداقل های جداکننده با ارتباطی فضای 4-21-1-3

 .شود محافظت شده تائید بارنده شبکه با و باشد شده جدا های ساختمان بخش

 استانداردهای براساس و مسئول قانونی مقام توسط باید ارتباطی فضای 5-21-1-3

 .شود تائید خطر کم یا معمولی خطر با مکان یک عنوان المللی به بین معتبر

 تخلیه امکان که باشد نحوی به باید ارتباطی فضای خروج ظرفیت 6-21-1-3

 .باشد داشته وجود حریق وقوع زمان در همه متصرفین همزمان

21-1-3 

 ضوابط

 اختصاصی

 فضای

 ارتباطی
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 دارد، حضور ارتباطی فضای جز به مکانی در یا طبقات در که متصرف هر 7-21-1-3

 .باشد داشتهدسترسی ارتباطی، فضای به شدنوارد به نیازبدون خروجمسیریک بهحداقل

 سایر از حریق مقاوم ساعت یک حداقل با های جداکننده توسط آتریوم 1-22-1-3

 .باشد شده جداسازی های ساختمان بخش

 در زیر شرایط با ثابت های پنجره یا ای شیشه دیوارهای از استفاده 2-22-1-3

 :خواهد بود مجاز آتریوم

میلی  1800 طولی فاصله حداکثر با آنها طرف دو در شده تائید بارنده شبکه (الف

 دیوارهای از بارنده شبکه پاش آب عناصر فاصله حداکثر (ب.باشد شده نصب متر 

 دیوار های شیشه (پ.نباشد بیشتر میلی متر  300 از ثابت های پنجره یا ای شیشه

به  فلزی ساختار یک داخل در و شده لمینیت یا سیمی حرارتی، نوع از باید پنجره یا
 ای شیشه دیوار به شکستگی بدون انحنا و خمش اجازه که باشند شده نصب نحوی

 وجود راه پیاده ای دیوارشیشه پائین یا باال در که درصورتی (ت.بدهد را پنجره یا

 در موجود درهای (ث.نیست الزامی 2-22-1-3بند  یک ردیف بارنده شبکه ندارد،

 عمودی صورت به ای شیشه دیوار (ج.باشد شو بسته خود و دودبند ای شیشه دیوار

 .ندارد خود به متصل افقی سطح یا پنجره هیچ گونه و بوده پیوسته

 استانداردهای براساس و مسئول قانونی مقام توسط آتریوم داخل فضای 3-22-1-3

 گیرد قرار تائید مورد معمولی خطر با یا خطر کم منطقه عنوان به المللی معتبر بین

 .باشد مجهز تایید شده بارنده شبکه به و

 نوع، به توجه با که شود اجرا و طراحی ای گونه به باید آتریوم تهویه 4-22-1-3

 که شود کنترل چنان سطح باالترین در دود ارتفاع آتریوم و شکل موجود مواد حجم

 .شود جلوگیری ساختمان درون به طبقه بازشوهای باالترین طریق از دود ورود از

 به توجه با شده تائید حریق اعالم و کشف سیستم اجرای و طراحی 5-22-1-3

 .است الزامی آتریوم و ساختار شکل ارتفاع،

 به حریق محصوالت تخلیه امکان که باشد ای گونه به آتریوم تهویه 6-22-1-3

 .باشد داشته وجود و خودکار دستی صورت

 درهای و دودبند های دسترس طریق از خروج مسیرهای به دسترسی 7-22-1-3 /1

 .باشد پذیر امکان حریق مقاوم ساعت 5 حداقل با

 مبحث این مفاد با مطابق آتریوم خروج های راه ظرفیت و تعداد رعایت 8-22-1-3

 .است الزامی

22-1-3 

 ضوابط

 اختصاصی

 ها آتریوم
 

 

 درنظر معمولی خطر با مکان عنوان به ها پارکینگ خطر، میزان نظر از 1-23-1-3

 .شود گرفته

 .باشند دوربند و دودبند تمهیدات دارای باید بسته های پارکینگ پلکان 2-23-1-3

 ساعت 2 های جداکننده با طبقه چهار از بیش ارتفاع با های پارکینگ 3-23-1-3

 از باید حریق مقاوم ساعت یک های جداکننده با صورت در غیراین و حریق مقاوم

 .شوند جداسازی فضای بیرون یا و ساختمان های بخش سایر

 .باشند مجهز دستی و خودکارحریقاعالم و کشفسیستم به باید پارکینگ 4-23-1-3

23-1-3 

 ضوابط

 اختصاصی

 ها پارکینگ
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 به آب جریان حسگر طریق از شده تائید بارنده شبکه اتصال درصورت 5-23-1-3

 درهر .باشد نمی خودکار حریق اعالم و کشف سیستم به نیازی اعالم حریق سامانه

 .است دستی الزامی هشدار سامانه وجود حال

 حداقل دارای باید مساحت و طبقه تعداد هر با بسته های پارکینگ تمام 6-23-1-3

 .باشندخروج  راه دو

 مقررات مطابق خروج راه ظرفیت و تعداد 6-23-1-3بند  رعایت بر عالوه 7-23-1-3

 المللی بین معتبر استانداردهای در مندرج تصرف بار درنظرگرفتن مبحث با این

 .گردد محاسبه

 مترمربع 9300 از بیش پارکینگ طبقات کل مساحت که درصورتی 8-23-1-3

 متر 9 از بیش طبیعی زمین متوسط تراز از زیرزمین طبقه ترین عمق پائین یا و بوده

 خروج راه دو به و شده تقسیم دودبند قسمت به دو باید پارکینگ بخش هر باشد،

 رعایت با برقی پله یا و تواند آسانسور می استثنائاً دوم خروج .باشد داشته دسترسی

 باشد 24-1-3بند  مشخصات

 به صرفاً   8-23-1-3در  شو بسته خودکار کشویی درهای از استفاده 9-23-1-3

 .است مجاز طبقه یک بخش دو منظور جداسازی

 هم بسته، های پارکینگ برای دستی و خودکار تهویه اجرای و طراحی 10-23-1-3

 یا ملی استانداردهای براساس حریق، وقوع شرایط هم و معمولی شرایط کارکرد برای

 .است الزامی مسئول قانونیمقام  تائید با معتبر المللی بین

 آتش عملیات انجام و ساکنین تخلیه ویژه آسانسورهای یا آسانسور اجرای 1-24-1-3

 .است الزامی مرتبه بلند های در ساختمان نشانی

 به توجه با مسئول قانونی مقام متر، 23 از کمتر های ساختمان درخصوص :تبصره

 را آسانسورها این اجرای تواند می المللی بین معتبر براساس استانداردهای و شرایط

 .نماید الزامی

 نیروی فراخوانی راهنمای دوسویه، ارتباطی سیستم از استفاده راهنمای 2-24-1-3

 مجاورت در باید ساختمان مکتوب راهنمای و دوسویه ارتباطی طریق سیستم از کمکی

 .گردند ارتباطی نصب سیستم نزدیکی و

 معبر به را امن منطقه آسانسور که هنگامی بلند، های ساختمان در 3-24-1-3

 مسئول قانونی مقام توسط اضطراری عملیات برای باید سازد، آسانسور مرتبط عمومی

 .باشد شده تائید

 ظرفیتی دارای باید آسانسور (البی) ورودی فضای بلند، های ساختمان در 4-24-1-3

 این .باشد است، شده تعبیه آن برای آسانسور که قسمتی متصرفین درصد 50معادل 

 .شود گرفته نظر در نفر هر برای مترمربع 28/0براساس  باید ظرفیت

 آسانسور البی دارای باید دارد، ورودی آنجا به آسانسور که ای طبقه هر 5-24-1-3

 مقاوم ساعت یک حداقل باید شود می ساخته آنها از آسانسور البی مصالحی که .باشد

 .نماید عمل دود مانع یک به عنوان باید البی این .باشد حریق

24-1-3 

 ضوابط

 اختصاصی

 آسانسورها
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 چارچوب، مانند آن متعلقات و) آسانسور البی در بلند، های ساختمان در 6-24-1-3

 البی در های لنگه و باشد حریق مقاوم ساعت یک حداقل باید (.... دستگیره و قفل،

 .باشند شو بسته اتوماتیکشکل  به یا بست خود باید آسانسور

 یک از شده ارسال سیگنال به پاسخ در باید آسانسورها البی های در 7-24-1-3

 خارج مجاور فضای در تواند می دتکتور این) شوند بسته و فعال شده دودی دتکتور

 باید آسانسور مقابل فضای درهای همچنین .(نصب گردد آسانسور مقابل فضای محیط

 .باشند داشته نیز را ساختمان اعالم حریق سیستم عملکرد اثر در شدن بسته توانایی
 عملکرد یا دتکتور دودی توسط آسانسور مقابل فضای ل در لنگه یک که هنگامی

آسانسور  به که فضاهایی درهای تمام باید شود، می بسته ساختمان اعالم سیستم
 .شوند بسته شوند، می ختم مربوطه

 اجزاء به آب رسیدن از که باشد نحوی به باید ساختمان اجرایی جزئیات 8-24-1-3

  .شود آسانسور جلوگیری

 آسانسور موتورخانه اتاق سرمایش سیستم و ارتباطی اجزاء تجهیزات، 9-24-1-3

 کنترلی مدارهای کشی سیم .باشند اضطراری و عادی تغذیه دارای منبع باید همگی

 مناسب شکل به و گیرد قرار محلی در باید کننده آسانسور تغذیه مدارهای همچنین و

 .نمایند عمل شرایط حریق در ساعت یک حداقل تا گردد محافظت

 کنترل سیستم و آسانسور های البی بین سویه دو ارتباطی سیستم باید 10-24-1-3

 نیز مرکزی کنترل سیستم و آسانسور اتاقک بین باید ارتباط این .برقرار گردد مرکزی

 که شوند انجام نحوی به باید سویه دو ارتباطی های سیستم کشی سیم .گردد برقرار

 .گردد تضمین حریق در شرایط سیستم این کارکرد ساعت یک حداقل

 شرایط در نشانان آتش توسط که باشند شرایطی دارای باید آسانسورها 11-24-1-3

 .گیرند قرار مورد استفاده اضطراری

 می سرویس ورودی فضای یک به آسانسور اتاقک یک تنها که هنگامی 12-24-1-3

 قرار نگهداری و تعمیر مورد مشخص های زمان در باید اضطراری سیستم تخلیه دهد،

 یا است تعطیلی حالت در ساختمان که شود انجام باید زمانی ها سرویس این و گیرد

 .شود انجام باید تعطیلی از پس ساعت 24 طی حداکثر تعمیرات .دارد کمی فعالیت

 با زلزله وقوع هنگام در که باشند داشته را توانایی این باید آسانسورها 13-24-1-3

 .گردند مشخصی خاموش نظم
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 یقاز نکات مهم مبحث محافظت مقابل حر یا یدهگز 

 شوند که در یطرح، ساخته، آراسته و نگهدار ییدر مکان ها یدساختمان، خروج ها با یا.در هر بنا  1

 در دسترس باشد. یاوقات تصرف، از تمام نقاط بنا راه خروج آزاد و بدون مانع تمام

 طرح شوند که متصرفان ییتا حد امکان در مکان ها یدبنا، خروج ها با یکهر بخش از  یا.در هر بنا  2

 .ینندبه وضوح آنها را بب بتوانند

 فرار به موقع را مانع شود، یاناخروج که اح یرهایسدکننده در مس یلهوس یارگونه قفل .استفاده از ه 3

 است ممنوع

 ه خروج منحصر به فرد درنظر گرفتههر ساختمان، چنانچه را یابنا  یکهر بنا، هر بخش از  ی.در طراح 4

 داشته احتمال وجود ینراه خروج ا یمطرح و تنظ یچگونگ یاابعاد، نوع تصرف  یژگیو به علت و شود

 صورت به یگریراه خروج د ینآن راه با آتش و دود مسدود شود، تأم یق،باشد که درصورت بروز حر

 است. یخروج اول الزام یرمجزا و دور از مس

 و محافظت گردد یدوربند یبه نحو یدبنا را به هم مربوط کند، با یک.هر راه خروج قائم که طبقات  5

 قسمت از آنکه متصرفان وارد یشپ یگربه طبقه د یاز طبقه ا یسم یو گازها از گسترش آتش، دود که

 .یدبه عمل آ یریامن راه خروج شوند، جلوگ یها

 شده و ینیب یشزم پال یتو با ظرف یبه تعداد کاف یقخروج از ساختمان و فرار از حر یرهای.مس 6

 بدونیق که افراد قادر باشند در صورت وقوع حر یبه نحو یرند،از ساختمان قرارگ یمناسب یها درمحل

 و اضطراب خود را به محل امن برسانند. یشتشو

 متالها به نحو مناسب ع یخروج یهشده و کل ینفرار تام یرهایو مناسب در مس الزم یی.روشنا 7

 و مشخص شوند. گذاری

 خروج به نحو مناسب و با توجه به یرهایاز نفوذ شعله و دود به مس یریجلوگ یزم براال یدات.تمه 8

 گردد. ینیب یشابعاد و ارتفاع ساختمان پ کاربری،

 استفاده شود. یسوختن یمهن یا یرسوختنی.تا حد امکان از مصالح غ 9

 زم را دارا بوده والشعله مقاومت  یسطح یشرفتانتخاب شوند که دربرابر پ ی.پوشش ها به نحو 10

 از سوختن آنها محدود باشد. یحرارت ناش یدمشتعل شدن، شدت تول درصورت
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 یاساختمان به فضاها  یافضا  یکاز  یقباشد که از گسترش حر یساختمان به نحو یو اجرا ی.طراح 11

 . یدبه عمل آ یریمجاور جلوگ یها ساختمان

 یداریمقاومت و پا یو ابعاد خود تا مدت مناسب یساختمان با توجه به کاربر یق،.درصورت وقوع حر 12

 .یدرا حفظ نما خود

مناسب  یها یو ابعاد ساختمان فضابند یمتناسب با کاربر یقاز گسترش حر یری.به منظور جلوگ 13

 .یردصورت گ یق،مقاوم حر یساختارها یلهساختمان ، به وس داخل در

 ینمجوف ب یشفت ها، محل عبور کابل ها و لوله ها، فضاها یرپنهان نظ یو فضاها یارتباط ی.راه ها14

 طریق از یقو اجرا شوند که از گسترش حر یطراح یبه نحو یرهساختمان و غ یخارج یو نماها دیوارها

 .یدبه عمل آ یریداخل آنها جلوگ

 یکاز  یقو اجرا شوند که دربرابر گسترش حر یطراح یساختمان ها به نحو ینمشترک ب یوارهای.د15

 .یندمقاومت نما یگربه ساختمان د ساختمان

 به خارج از یقو ابعاد ساختمان دربرابر گسترش حر یساختمان، متناسب با کاربر یخارج یوارهای.د16

 .یندمقاومت نما آن

 یقاز طر یقساختمان از گسترش حر یتو اجرا شوند که با توجه به موقع یطراح ی.بام ها به نحو 17

 شود. یریاماکن مجاور جلوگ به آن

 یبه مجاورت ساختمان وجود داشته باشد. برا یو امکانات آتش نشان یلخودروها، وسا یدن.راه رس18

 امن درنظر گرفته شود. یرهایساختمان مس یداخل یبه فضاها یآتش نشان یروهاین دسترسی

 در داخل ییامکانات اطفا ی،آتش نشان یروهایاستفاده ن یو ابعاد ساختمان ، برا ی.به تناسب کاربر 19

 شود. ینیب یشپ ساختمان

نفر درنظر  30از  یشبا تعداد ب یافراد یهتخل یکه به عنوان دسترس خروج برا یی.تمام راهروها 20

بنا مجزا شده  یبخش ها یگراز د یقساعت مقاوم حر 1با حداقل  یتوسط ساختار یدشوند، با می گرفته

 باشند . یقمحافظت حر یقهدق 20زمان دست کم  یشوند دارا یکه به آنها باز م درهایی و

 محدود شده و تمام یازاز لحاظ تعداد به حداقل مورد ن یدخروج با یواقع در دوربندها ی.بازشوها 21

 شده محافظت شوند. یدخود بسته شو از نوع تائ یقمقاوم حر یبا درها آنها

 یرسوختنی،غ یوارهایبا د یدبا یشترطبقه و ب 4با ارتفاع  یجداکننده خروج در بناها ی.ساختارها 22

 شبکه که تمام بنا توسط یو مجزا شوند. درموارد یبه طور کامل دوربند یقساعت مقاومت حر 2 حداقل
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 یک به تواند حداقل یدوربندها م یقشود، ساعت مقاومت حر یشده محافظت م یدبارنده خودکار تائ

 .یابدساعت کاهش 

روج ادامه دارد، با استقرار خ یهتر از تراز تخل ینطبقه پائ یماز ن یشکه پلکان خروج، ب یی.در بناها 23

 یریاز به اشتباه رفتن متصرفان جلوگ یدآن با یرقابل عبور مانند در، جداکننده و نظا یزیکیف مانع یک

 .یدآ عمل به

 متصرفانی تعداد یشترینب یخروج درنظر گرفته شود و برا یتمطابق ظرف ید.عرض هر گذرگاه خروج با24

خروج واقع  چند  یکه گذرگاه خروج در انتها ی. در مواردیدکه ممکن است از آن عبور کنند، تکافو نما

 .باشد به آن یمنته یدست کم برابر مجموع عرض تمام خروج ها یدگردد، عرض آن با

 شوند. می خروج محسوب یبه عنوان دسترس یدوربند داخل یرغ یباز و پلکان ها ی.پلکان ها 25

 باشند.ه داشت یدعرض مفمتر میلی 800کم دست یدشوند بایخروج واقع مکه در راه ییم درها.تما 26

 استثنائا یرند،نگقرار ین جسمالمترمربع و کمتر، چنانچه مورد استفاده معلو 5/6با مساحت  فضاهای

 شوند.خروج باز دسترس یبه راهروها یدعرض مف مترمیلی 600حداقل یدارا ییتوانند با درهامی

 میلی متر  800 یدارا یداز لنگه ها با یکیدو لنگه استفاده شود، دست کم  یکه از درها ی.در موارد 27

 باشد. یشترب میلی متر  1200از  یدلنگه نبا یکدر  یچعرض ه ینباشد. همچن یدمف رضع

 قسمت اختالف  سطح در دو یجادو هم تراز باشد. ا یافق یددرگاه با یا.سطح کف، در دو سمت هر در  28

خروج  درهای لنگه در، مجاز نخواهد بود، مگر یندرگاه ها تا فاصله دست کم به اندازه عرض بزرگ تر

توانند حداکثر  یم هادرگاه یرونکه سطح کف ب یدو خانوار یا یک یخانه ها یخارج یواقع در جداره ها

 تر باشد. یننسبت به سطح کف درون درگاه پائ میلی متر  200

 خروج باز شوند: موافق یر،بوده و درموارد ز ییالاز نوع لو یدواقع در راه خروج با ی.تمام درها 29

مربوطه  ی) درهاپ پرمخاطره. یواقع در فضاها ی) درهاب خروج. یها یواقع در دوربند ی) درهاالف

 .یشترنفر و ب 50با تراکم  یبه اتاق ها و فضاها

 در به سمت داخل پله کمتر از نصف انتخاب شود که حداکثر بازشو یبه گونه ا ید.عرض در پلکان با31

 باشد. میلی متر  180از  یشترب یدو در نبا یرهدستگ ینو فاصله ب یدپله را اشغال نما عرض

 تمام متصرفان هر دو یبرا یدبا یافق یاز دو طرف خروج ها یکدر هر  یپناه ده ی.مساحت فضا 32

خالص  مساحت مترمربع 3/0هر نفر، دست کم  یبه ازا یدمنظور، در هر طرف با ینبه ا. یدتکافو نما طرف

 در نظر گرفته شود.
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 نرده دست انداز یدر هر دو طرف دارا یدبا 15به  1از  یشب یبواقع در راه خروج با ش ی.پلکان ها 33

 خود، دست کم در یداز عرض مف میلی متر  750هر  یبه ازا یدبا یضعر یپلکان ها ین. همچنباشند

 و یدو خانوار یا یک یواقع در خانه ها یسمت نرده دست انداز داشته باشند. استثنائا پلکان ها یک

 سمت نرده داشته باشند. یکتوانند فقط در  یکوچک م یمسکون یواحدها سایر

ساعت و 2طبقه،  3از  یشب یساختمان ها یبرا یورود یشپلکان و پ یوارهاید یق.مقاومت حر 34

 20به پلکان  یورود یشاز پ یدر ورود یقساعت درنظر گرفته شود. مقاومت حر یکطبقه  3 از کمتر

 یا دودبند و خود بسته شو یدساعت باشد. ضمنا درها با یمحداقل ن یورود یشو از واحدها به پ دقیقه

 خودکار بسته شو باشند.

 ینمترمربع کمتر باشد و طول ا 5/1از یدباز نبا یفضا به یورود یشپ یوار.مساحت قسمت باز د 35

 متر کمتر باشد. 6از  یدباز نبا یمجاورت فضا در یوارد

 شوند یمتحرک، جزو راه خروج محسوب نم یروها یادهو کف ها و پ یبرق ی.پله ها و پله ها 36

 یساختمان ها یبرا یرد،گ یکه به عنوان خروج مورد استفاده قرار م یبراهش یرمس یب.حداکثر ش 37

 یداشته باشد، مگر در موارد یدعرض مف میلی متر  1100حداقل  یدبا یبراهاست.هر ش 12به  1یدجد

میلی متر  750تواند تا  یرا مجاز بداند، در آن صورت عرض راه م یمسئول، عرض کمتر قانونی که مقام

 شود. داده کاهش

 . طول ویابدخروج، کاهش  یرقسمت از طول مس یچدر ه یدآنها نبا یها و پاگردها یبراه.عرض ش 38

 درنظر گرفته شود. یبراهدست کم برابر با عرض ش یدهر پاگرد با عرض

 داشته باشد. یردر هر دو طرف نرده، دست گ یدبا 15به  1از  یشب یببا ش یبراه.هر ش39

 :یدنما ینراتام یلذ یطشرا یدخروج در نظر گرفته شود، با یراز مس یراه به عنوان بخش یب.اگر ش 40

 12:به  1 یبش یمتر حداکثر:سانت 180 یبراهش یدعرض مف حداقل باشد: یربه شرح ز یب( ابعاد شالف

 :میلی متر  760 یبراهش یکارتفاع  حداکثر 48:به  1 یعرض یبش حداکثر

 و الخروج طبقات با یو چنانچه راه ها یابدکاهش  یرگاه در طول مس یچه یدخروج ها نبا یت.ظرف 41

 از مجموع یدخروج حاصله نبا یتبه هم مربوط و با هم ادغام شوند، ظرف یانیم یدر طبقه ا پائین،

 آن دو راه کمتر درنظر گرفته شود. یها ظرفیت

 یرشود. استثنائا درهرطرف مس یریاندازه گ یربخش مس ینتر یکدر بار یدراه خروج با ید.عرض مف42

 یتراز آن( م ینپائ یا یر) در حد نرده دستگیندر ارتفاع پائ یآمدگ یشپ میلی متر  100حداکثر  خروج،

 درنظر گرفته شود. یدجزو عرض مف تواند
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 ینب ٔەشود،فاصل یطبقه در هر بنا که دو خروج مجزا از هم طراح یکهر بخش از  یا.در هر طبقه  43

 آن بخش باشد یاقطر آن طبقه  ینحداقل برابر با نصف اندازة بزرگ تر یدها با خروج

 آشپزخانه یانخروج، عبور ازم یکبه  یدنرس یشوند که برا یطراح یبه گونه ا یدخروج با یرهای.مس 44

 که یمشابه یخواب و فضاها یرختکن ها، اتاق ها ی،کار یفضاها ی،بهداشت یها یسانبارها، سرو ها،

 زم نباشد.الآنها در معرض قفل شدن هستند،  یدرها

 فاصله دسترس خروج، یدرنظر گرفته شود که در راهروها یبه گونه ا یدخروج ها با یت.تعداد و موقع 45

راه  مامت  مگرآنکه ید،متر تجاوز ننما 30خروج، حداکثر از  ینتر یکهر فضا تا نزد یادر هر اتاق  ینب

دوربند  معادل آن یقکه مقاومت حر یهمجوار و مربوط به آن، با ساختار یبخشها یهدسترس خروج و کل

شده محافظت  تائید بنا جدا شده و تماما توسط شبکه بارنده خودکار یقسمت ها یهخروج ها است، از بق

 یرونیب ی.طول راه هایابد یشمتر افزا 60تواند حداکثر به  یشود، که در آن صورت، فاصله مورد نظر م

آنها مورد  یمنیآنکه ا بر وطمشر یابد، یشمتر افزا 60حداکثر به  یتوانداستثنائا م یزدسترس خروج ن

 .یردقرارگ یقکارشناس حفاظت از حر یدتائ

 یشترمتر ب 23از  یددسترس خروج نبا یراهرو یکها، حداکثر فاصله تا  یتسوئ یا.در داخل اتاق ها  46

 ینشده محافظت گردد، که در آن صورت ا یدمگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائ شود،

 .یابد یشمتر افزا 38تواند حداکثر به  یم فاصله

 باشد. یشترمترب 30از  یدنبا یدوربند پلکان خروج تا معبر عموم یخروج، از انتها یه.طول راه تخل 47

متر داشته باشند، مگر  10از  یشبه طول ب یمشترک یرمس یدمختلف نبا یخروج ها ی.دسترس ها 48

طول  ینشده محافظت شود که در آن صورت استثنائا ا یدبنا توسط شبکه بارنده خودکار تائ تمام آنکه

مستقل، در  یمسکون یعبور در درون وا حدها یر. طول مس یابد یشمتر افزا 15حداکثر به  تواند یم

 شود. یها ملحوظ نم یریگ اندازه ینا

 است. یالزام یاضطرار ییتدارک روشنا ی،تجمع ی.در تصرف ها 49

مرتبط سازد، آسانسور  یکه آسانسور منطقه امن را به معبر عموم یامبلند، هنگ ی.در ساختمان ها 50

 شده باشد. یدمسئول تائ یتوسط مقام قانون یاضطرار یاتعمل برای یدبا

 یندرصد متصرف 50معادل  یتیظرف یدارا یدآسانسور با یورود یبلند، فضا ی.در ساختمان ها 51

 هر یمترمربع برا 28/0براساس  یدبا یتظرف ینشده است، باشد. ا یهآن تعب یکه آسانسور برا قسمتی

 در نظر گرفته شود. نفر
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 مقدمه ـ1ـ3

 یازمندجامع و ن یامر یساختمان مشخص شد که معمار یمباحث و مقررات مل یمطالعه بر رو با

همه جانبه عموم  یدیزم است با دالباشد. مهندس معمار  یساختمان م یبه مسائل فن عمومی یدید

 یکیو الکتر یکیمکان یساتمسائل مربوط به سازه ، تاس یانم ینو در ا یردرا در نظر گ ساختمان مسائل

 یشناس یباییزم است مسائل زالمسائل  ینمهندس معمار در کنار ا .باشد یبرخوردار م بسیاری یتاز اهم

 یفیتشود ک یکه خلق م ییبه نحو احسن مورد توجه قرار دهد تا فضا یزرا ن ییفضا راحیط یمو مفاه

 داشته باشد. سکونت یبرا یمطلوب

طرف خواسته  یکارتباط را با مالک دارد و از  یشترینب یمااست که مستق یمعمار فرد مهندس

با هم هماهنگ کند . نقش مهم مهندس  یدضوابط و مقررات موجود را با یگرو از سمت د کارفرما یها

 یازن یانم یمناسب یکه بتواند هماهنگ یدو است و در صورت ینا یانم یحارتباط صح یبرقرار در معمار

 داشته باشد. یال یدها یتواند طراح یشناسانه برقرار کند م یباییز و یفن یها

رشته ها ،مصاحبه هایی در این بخش در جهت هماهنگی و جمع آوری نظرات متخصصین سایر 

 انجام می شود. و در ادامه ایرادات رایج در نقشه های معماری و جمع بندی نظرات ارائه خواهد شد.

 روش شناسی تحقیق ـ2ـ3

پژوهش های کیفی به گردآوری تحلیل و .روش پژوهش از لحاظ فرایند اجرا ،پژوهش کیفی است 

دهد می پردازد. پژوهش های کیفی به خاطر  تفسیر داده ها بر اساس مشاهده آنچه در جامعه رخ می

به  .تأکیدی که بر واقعیت های موضوعی دارند نیاز حداقل ساختار و حداکثر دخالت پژوهشگر دارند

نحوی که پژوهشگر سعی بر آن دارد تا به افرادی که تجارب آن ها مورد مطالعه است، نوعی جامعیت 

و در آن اثبات یا رد نظریه نیست بلکه به ساختن .زدبدهد در پژوهش کیفی به شرح و تبیین می پردا

نظریه ی زمینه ای یکی از انواع روش تحقیق کیفی است که عبارت است .نظریه و یا فرضیه می پردازد

چهارچوب .از کشف و استخراج نظریه از داده هایی که به طور منظم در فرایند تحقیق به دست آمده اند

ر به داده ها و بر ساخت های کنشگران وابسته است تا به مطالعات مفهومی نظریه ی زمینه ای بیشت

بنابراین این نظریه داده محور بوده و محقق تالش می کند فرایندهای مسلط را در بستر اجتماعی  .پیشین

حدهای مورد بررسی محدود ها و واه از نگاه سوژه ها کشف کرده و تحقیق خود را به توضیح محض داد

 (1393پورزرگر )نسازد . 

خواهد  یریگبهره یدانیو م یاطالعات اعم ازاسناد یمرسوم جمع اور یهایوهانجام مطالعه ازش یراب

 ینترنت،روشمعتبر در ا یها یتو استفاده از سا یشد.اطالعات در مورد موضوع با روش کتابخانه ا

 .یردگیام مانج ینترنتیاسناد ا یبررس ینو همچن ینیو مشاهده ع ی،میدانیکتابخانه ا
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باشد  یبه شناخت نقاط ضعف و مشکالت در وهله اول م یازمربوط ، ن یآنجا که درپژوهش ها از

مصاحبـه  ینشود.ا یموجود پرداخته م یبه شناخت ضعف ها ینابتدا با مصاحبه و پرسش از متخصص

 یلو تحل یـهتجز یبرا یفیک یمحتـوا یـلداده هـاست و از تحل یجمـع آور یسـاختمند بـرا یمهن

طـرح  یـشپرسـش کـه از پ یتعـداد یـهسـاختمند بـر پا یمهشود.مصاحبـه ن یمصاحبه ها اسـتفاده م

 شـود.  یدربـاره آنهـا سـوال کنـد، انجـام م یـدکـه مصاحبه کننـده با یدسـت کم موضوعاتـ یـاشـده 

تا  یدا یچهاگانه مصاحبه به عمل م های با تجربه در تمام رشته یناز مهندس یجهت با تعداد یندر ا

پژوهـش  یـندر ا کرد. یدادست پ پیشنهادات عملیجهت ارائه  یبه راهکار مناسب و عمل یتبتوان در نها

و  ییمصاحبه هـا و از هـر دو روش اسـتقرا یـلوتحل یهتجز یبـرا یفـیک یمحتـوا یـلاز روش تحل

اسـت. ابتـدا بـا مراجعـه به متـن مصاحبه ها، مقوله مقوله هـا اسـتفاده شـده  تنسـاخ یبـرا یاسـیق

متـن مـورد اسـتفاده  یـهبق یـلتحل یبـرا یاسـیاسـتخراج شـده و بـه روش ق ییهـا بـه روش اسـتقرا

 قـرار گرفته انـد

 اطالعات آوری جمع ابزار  ـ1ـ2ـ3

 شده گرفته بهره اطالعات گردآوری جهت میدانی و ای کتابخانه روش دو از پژوهش این در
یادداشت  و مطالعه شناسایی آن با مرتبط موضوعات و تحقیق،سوابق مورد موضوع ابتدا روند در این.است

  .است پرداخته آمده دست به های شد و در آخر به تحلیل داده بندی طبقه سپس.گردید

 دست به های داده تحلیل و آمده دست به های آوری داده جمع و مطالعات به توجه با بنابراین
 .پرداخت شده گردآوری اطالعات بندی جمع به نهایت در و هاآن ثبت و بندی به جمع توان می آمده

ابزار  از استفاده پایه بر عمده صورت به گردآوری اطالعات روش نیز طراحی روند و عملی بخش در

 یگردآور یاز ابزارها یکیمصاحبه  .است بوده ای کتابخانه روش از گیری بهره و ها داده تحلیل ، مصاحبه

شود.  یار آنان پرسش م یگروه یااز افراد  یحضور یاغیر یاطالعات است که در آن به صورت حضور

شده است. آنچه مصاحبه را به  یینشده و تع یشیدهاند یشنکته مهم آن است که سواالت مصاحبه از پ

آن است. مصاحبه  یوه اجرانح یاو  آن یریانعطاف پذ یزانکند م یم یمختلف طبقه بند یصورت ها

در هنگام  یرااست، ز یگرد یاز روش ها یشپاسخ در آن ب یافتکه امکان در است یازروش هائ یکیرا 

 یحتوان در صورت ابهام با توض یم یزدادن پاسخ وجود دارد و ن یبرا یآزمودن یکمصاحبه امکان تحر

 موضوع راروشن ساخت.

 یفیک یقاتانواع مصاحبه است که در تحق یناز معمول تر یکی یافتهساختار  یمهمصاحبه ن

و بدون ساختار قرار  یافتهساختار ییدو حد نها ینمصاحبه ب ینشود. ا یمورد استفاده واقع م یاجتماع

 اللدر خ تواندیشد است و البته پژوهشگر م یینتع یشاز پ ی. پروتکل مصاحبه شامل سواالتیردگ یم

 مطرح کند.  یدیسواالت جد یزمطالعه ن
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 اطالعات تحلیل و تجزیه روش ـ2ـ2ـ3

کیفی است. در فصل اول   تحلیل مبنای پژوهش که بر این در اطالعات تحلیل و تجزیه روش

اهمیت و  اساس بر سپس دگیر می قرار تحلیل و تجزیه و تفسیر مورد ، مطالعات از اطالعات استنتاج

در بخش بعدی به مصاحبه با متخصصین .گردد می مرتب و بندی دستهکارایی ان ها در امر طراحی 

پرداخته خواهد شد تا با استفاده از نظرات متخصصین به ابعاد دقیق تر موضوع پرداخته شود. در این 

زمینه در بررسی بیشتر به اسیب شناسی نقشه های معماری نیز پرداخته خواهد شد تا ایرادات رایج 

بهبود کیفیت طراحی معماری و به  که است هاییراهکار تحلیل واحد پژوهش این در شناسایی شود.

های مرتبط با قوانین ها کد مصاحبهلذا در هماهنگی بیشتر با سایر رشته های چهارگانه منتهی می شود. 

 شد و در انتها بر اساس آن به ارائه پیشنهادات کاربردی پرداخته خواهد شد.خواهدمطابقت داده

 صاحبنظران یدگاهد یبررس ـ3ـ2ـ3

عات باشد و با الاط یمناسب در جمع اور یاربس یها یوهتواند از ش یصاحبنظران م با مصاحبه

 یاتتجرب پژوهشگران قرار دهد. استفاده از یاررا در اخت یدیو کل یعات اصلالحالت ممکن اط ترین کوتاه

 منتج یمعمار یمهم طراح یهایتممناسب ا یتواند به جمع بندیرشته ها م یردر سا مهندسین

 یتواند به ارائه نکات مثبت یرشته خود، م ینهان ها در زم یتخصص یدو د ینمهندس یر.تجارب ساگردد

 گردد.  یمنته یمعمار ینقشه ها یو طراح یمح و بهبود ترسالاص زمینه در

نفر از مهندسین چهار رشته معماری ، عمران، تاسیسات  13جامعه اماری  در این تحقیق جمع 

نفر از هر رشته انتخاب شدند و از ان ها مصاحبه به عمل  3مکانیکی و تاسیسات الکتریکی می باشد .

امد . این افراد جز مهندسین اجرائی  و باسابقه در هر رشته هستند و در مواردی در امر کنترل نقشه و 

 عضو بوده اند.گروه های تخصصی سازمان 

 ، مهندس عباسی از گروه عمران معی از اعضای گروه کنترل و گروه تخصصی عمران جمهندس شعبانی ، 

 مهندس شیشه بران، مهندس رافزی، مهندس پروره از گروه تاسیسات مکانیکی

 از گروه معماری و مهندس فرزانه صالحی مهندس خسرو رستمی، مهندس صادقی ، مهندس مظفری

 از گروه تاسیسات الکتریکی ؛ مهندس عباسی مهندس افراز، مهندس افکانه

مختلف مصاحبه به عمل  یموضوع از صاحبنظران حوزه ها تر یقدق یابیارز یراستا برا یندر ا

 .یدمطرح گرد یرت زالامده است و سوا
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 سواالت تحقیق

 سواالت با این مضامین به صورت شفاهی از متخصصان پرسش شد و نتایج ثبت گردید

 وجودن رفع آ یبرا یچه هستند و به نظر شما چه راهکار یمیترس یموجود در نقشه هات المشک- 1

 دارد؟

 باشد تا خطا به حداقل ممکن برسد؟ یرتصوبه چه  یپروسه و روند انجام طراح- 2

تا میزان  یددارمعماری   یمیترس یموجود در مورد نقشه ها ینظر ها اختالف حل  یبرا یراهکار- 3

 ؟خطا در ادامه کار کاهش یابد

 عدم رعایت چه نکاتی منجر به بروز خطر و مشکالت ایمنی در ساختمان می گردد؟ -4

 برای رفع مشکالت موجود در اجرا ساختمان و تهیه نقشه های مهندسی چه پیشنهادی دارید؟-5

 اورده شده است. یلرابطه در ذ ینهمکاران در ا پاسخ

این سواالت، موارد و سواالت این سواالت به صورت شفاهی از فرد مورد مصاحبه سوال شد و در خالل 

 دیگری نیز مطرح شد .پاسخ ها به جهت دسته بندی ایتم وار در ادامه اورده شده است.

 

 گروه عمران یمصاحبه با مهندس شعبان ـ4ـ2ـ3

 مطلبی  و اگر یدده یحگردد توض یترعا یستیبا یمعمار ینقشه ها یکه در طراح ینکات و مطالب لطفا

 .ییدمد نظر شما هست ، بفرما یمعمار ینقشه ها یبهبود طراح یبرا

 وجود داشته باشد. ین معمارالتناسب مناسب در پ یکبهتر است  یدر مورد نحوه ستون گذار- 1

 یینا جدی یهتوص یکمتر باشد.  2دهانه  یکمتر نباشد  8دهانه  یک یعنینباشد  یاددهانه ها ز فالاخت

شود که  می کار باعث یندرصد نباشد و ا 20از  یشب اختالف  ینشود ا یاست که سع ینا ینامه ا

 .یابد می کاهش یزساختمان ن ینهداشته باشد و هز یرفتار منظم یساختمان در مواقع ضرور

  باشد یم کارفرما یازاز اوقات بسته به نیکه بعض یمعمار یهانالدر پ یطبقات یارتفاعاختالف عدم - 2

 طبقه باشد یادز اختالف  ینمتر نباشد و اگر ا یسانت 50از  یشدر طبقات ب اختالف شود که  یم توصیه

 .یزدر یو کار ساختمان به هم م یو نظم مال یردگ ینرم شکل م

 نباشد 50/1از  یشدر پخ ب یامدگ یششود پ یم یهدو بر که پخ دارند توص یدر ساختمان ها- 3
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 درصد12رمپ  یبرمپ ش یرز یاز مرده شدن فضا یریجلوگ یاست برا ینبنده ا یشخص یهتوص- 4

 کمک نمود. یینیپا یفضا یایشود و با کوتاه تر کردن طول به اح یطراح

که  استبهتر یچیدگیپ یدارا یهست و از نظر هندس یمیدر بافت قد یژهکه به و ییها یندر زم- 5

 ینکنند در ا تقسیم منظم یکنند و ساختمان را به قسمت ها یمچند بخش نقس یاساختمان را به دو 

 شود. یبهتر م یارساختمان بس یو عملکرد یصورت نطم مال

 بهتر است اطراف رمپ ستون در نظر گرفته شود- 6

 استین از زم یدشود عدم بازد یم یمعمار ین هاالدر پ یاریت بسالکه باعث مشک یاز نکات یکی- 7

  یدبا بازد جز شود که یم یاریت بسالباعث بروز مشک یو دسترس یها ،توپوگراف یگیتوجه به همسادم ع

 باشد یقابل حل نم یقبل از طراح

 .نباشد بیشتر 50/1از عنوان  یچهه ب بالکن یامدگ یشمقدار پ- 8

حداقل عرض پوتر کنار  یمعمار یدر نقشه ها توصیه می شودپنجم مبحث نهم  یرایشبر اساس و- 9

 متر در نظر گرفته شود. یسانت 40پله

 دقت شود تا با پل ها و ستون ها تداخل نداشته باشد. یساتیتاس یداکت ها یریدر محل قرار گ-10

 و اسانسور تضاد منافع نداشته باشند یاطراف اسانسور دقت شود ستون ها و فضا یدر ستون گذار-11

 اسانسور نباشد یستون ها در داخل فضا

 قاب یبا طراح یی، در ساختمان ها یمهندس معمار با مهندس سازه قبل از طراح یلزوم هماهنگ-12

 طبقات یموارد در سقف ها امکان بروز مشکل در طراح یدر برخ یزوجود او یلبه دلرمه آبتن  یخمش

و  سازه امر (نوع ینکامل از ا یبا اکاهشود مهندس معمار  یم یداک یهوجود دارد ؛ لذا توص ینگپارک و

 کند یمناسب طراح یابعاد ستون و ابعاد پل) ارتفاع ساختمان و طبقات را به گونه ا

 طبقه نظم ساختمان را یموجود ن ینکها یلشود به دل یزطبقه پره یمن یدر صورت امکان از طراح-13

 فضای طبقه به یمصورت بهتر است مساحت ن ینا یرکند در غ یدچار مشکل م یحوزه عملکرد در

 درصد باشد 50 یتجار

 یزقسمت ساختمان به شدت پره یکها در  یبرش یواراز تمرکز د یبرشدیوار در صورت وجود سازه -14

(عموما ی استقسمت ساختمان کاف یکدر دو جهت در  یبرش یوارفلسفه که وجود دو د ین. اشود

از نظر  یدبا ساختمان دهند) به شدت مردود است و یرا در اطراف پله قرار م یبرش یوارمعماران تمرکز د

 نس داشته باشد.الحالت با یک یبرش یوارد
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 دو واحد در دو تراز مختلف یکردن ساختمان با طراح ینسنگ یموضوعات طراح یناز بدتر یکی-15

 شود. یزامر پره ینشود از ا یم یهو توص است

 

 گروه عمران یمصاحبه با مهندس عباس ـ5ـ2ـ3

متر  6تا 4 فاصله ستون ها  احیترجانجام شود .ابعاد استاندارد  با مناسب و به صورت یگذارستون– 1

 باشد. ساختینه رفتن هزباالاز  یریجهت جلوگ

 متر در نظر گرفته شود.5/1 حداکثر یو در موارد ضرورمتر  1/1 ایتابعاد کنسول ها نها - 2

 1/2، دقت شود حداقل یورود یدر فضاها یریمناسب سقف و توجه به سرگدر نظر گرفتن ارتفاع - 3

 .بماند یعبور باق یمتر فضا برا

 اکس باعث یکستون ها در  یرینامتقارن و قرار گ یمنظم ستون ها و اجتناب از طراح یطراح- 4

 صرفه شدن ان خواهد شد. یهمناسب سازه و  طراحی

 ه شود.ر گرفتکنار پله در نظ یرت یس م برا 40کنار پله و ضخامت  یرهایتوجه به ضخامت ت- 5

 امدگی سقف در جلو یرمتر از کف تا ز 5/3حداقل یدبا یکنسول ها در معابر شهر یریتوجه به سرگ- 6

 گردد. یتمشرف به معابر رعا یها

رخ  یمشکل یارتفاع یها و تراز ها یتا در ورودشود توجه  یتسا در ینزم یبها و ش یگیبه همسا - 7

 .ندهد

 ه شود.نظر گرفت رمپ ها یو جان پناه براشود  یطراح یحصحبه صورت  رمپ  یبش - 8

 مسیر ارتفاع یبخش یچباشد که در ه یطرفه به گونه ا یک یپله ها یردر مس یرهات یریتوجه به سرگ- 9

 .کمتر نشود 1/2عبور از 

 شود. یمترس خرپشته یستون ها -10

 درصد در نظر گرفته شود. 15سوله ها حدود  یبام در طراح یبش-11

در طول   یعیشود تا از نور طب ییجانما یبهتر است پنجره ها در سوله ها به گونه ا یاز نظر معمار-12

 .شود استفادهروز 

 .محل پاگرد که با کف طبقه اختالف  ارتفاع دارد در نظر گرفته شود یژهستون دور پله ها و به و- 13
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ین با وزن ساختمان دارد و با سنگ یمیزلزله ارتباط مستق یرانکند ز یننما سازه را سنگ یطراح- 14

 شود. یو مخرب تر م یشتران ب یربنا تاث شدن

 

 نظرات جمعی از اعضای گروه کنترل و گروه تخصصی عمران ـ6ـ2ـ3

 استفاده نشود.  یرت یستون خرپشته رو -

پوشش کف ها و خصوصا جنس و نوع نماها در ابتدا با کارفرما توسط مهندس معمار  یاتجزئ -

 مشخص گردد و به طراح سازه اعالم گردد. 

 شود.  یدسازه تاک یبا هماهنگ یرهاو ت ستون هاحداقل بعد  یرو -

مخصوصا در نماها مجاز نباشد بلکه از ابتدا طرح نما مشخص باشد و هرگونه  یفلز یقطعات الحاق -

 گردد.  یینتع یمعمار یطراح یدر طرح دالها از ابتدا یشرویپ

 باشد.  یراه پله ها فلز شودیم یشنهادپ یاز نظر عملکرد -

 نباشد. هاستونشود چاله آسانسور در مجاورت  ی( سعیفوالد یها)بخصوص در سازه االمکانیحت -

 یرسازه، تأث یاجرا یسازراستا عالوه بر ساده یکدر  ستون ها یریو قرارگ ستون ها یبندآکس -

و خارج کردن آنها از محور  ستون ها ییاز جابجا االمکانیحت یندر بهبود رفتار سازه دارد. بنابرا یادیز

 احتراز شود.

 ینکته در جاگذار یندر نظر گرفته شود و به ا هاستونچهارم عرض حداقل سه یرهاعرض ت -

 دقت شود. یساتیتأس یبازشوها

 نباشند. ستون هاو  یرهاسقف در مجاورت ت یبهتر است بازشوها -

بلند نباشند تا در مهار آرماتور  ،ساختماننتهایی ا متصل به ستون های یرهایت کنم یم یشنهادپ -

 . داشته باشیمنابعاد ستون  یشالزام به افزا ییانتها یرهایت

و بار  یساتیتاس یداکت ها یهالزم را جهت تعب یها یهماهنگ یاز طراح یشمهندس معمار پ -

باشد که از محل  یسازه کنترل کند و بگونه ا یرا جهت درج در نقشه ها یآنها و الزامات آتش نشان

 .عبور نکند یسازه ا یرداکتها ت
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 یسازه و معمار ینب یعدم هماهنگ یلبعضا بدل یاهست و  یکو شمات یپها معموال تپله یها یلدتا-

 در اجرا فاقد وجاهت الزم هست. 

وجود دارد که  ییها یتمحدود یرهات یدار رمپ ها معموال در اجرا یبش یدر مورد سقف ها -

 االمکان محدود شوند.  یو حت شود یلحاظ نم یبدرست

صدم نخواهد  یک یبر مبنا یگرسقف و باالتر که د 9 یسازه ها یبرا یژهدر مورد درز انقطاع به و -

 شود.  یدهد ینگپارک یندرز انقطاع بر تام ینا یربود با طراح سازه هماهنگ شود  و تاث

محل تجمع  یگرد یدر برخ یاروف گاردن و  یدارا یدر هتل ها که گاه یژهنوع استفاده از بام به و -

 آن بر جرم سازه خواهد بود.  یراست که تاث

توسط مهندس معمار  یساتاز مهندس تاس یستیکه با یتش نشانمشخص شدن محل مخازن آ -

 وزن و محل آن مشخص شود.    یگرفته شده و در نقشه معمار

 و بادبند با طول کم. یبرش یوارد ییاز جانما یزپره -

 

 مصاحیه با اقای مهندس شیشه بران گروه تاسیسات مکانیکی ـ7ـ2ـ3

 

نترل سازمان هستند و در این کاقای مهندس شیشه بران از کارشناسان دادگستری و عضو گروه 

 زمینه به موارد زیر اشاره کردند.

از مشکالتی که در بازدید از ساختمان دیده می شود می توان به جانمایی محل پمپ مخزن در -1

اقعه بودیم. اتش سوزی اتفاق افتاد سرویس پله اشاره کرد همان گونه که در ساختمان صبا شاهد این و

 و سرویس پله مجرای دود و حریق شد .

درب موتورخانه اسانسور نباید به سمت سرویس پله باشد و هم در زمان حریق موجب بروز حادثه -2

 می شود و هم استاندارد اجازه نمی دهد.

نی شود و از شافت اگر فضای مرطوب در مجاورت اسانسور وجود دارد حتما داکت مجزا پیش بی-3

 اسانسور به عنوان محل عبور لوله ها استفاده نشودسازه و متعلقات اسانسور کامال باید مجزا باشند.

لیتری روی بام باید تاییدیه سازه را داشته باشد این امر نکات معماری بسیاری نیز  2000منبع -4

دارد به عنوان مثال نما و دید و منظر در ساختمان مورد توجه قرار گیرد . فضای اطراف منبع حالت 
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بام قرار گیرد و نیاز  پرتگاه دارد و حتما باید نرده برای ان در نظر گرفته شود . منبع نباید مستقیم روی

 به طراحی سکو دارد و کف ان نیز باید کف فرش شود.

از دیگر مشکالت در طراحی مسئله عبور لوله ها از زیر سقف می باشد . این لوله ها متعلق به  -5

واحد باالیی است و زمان استفاده از سرویس و حمام ، سر و صدای ان برای همسایه ایجاد مزاحمت می 

مکانیم با طراح معماری و سازه برای عبور لوله ها باید هماهنگ باشد  و برای محل عبور لوله  کند. طراح

ها مکان مناسبی را در نظر گیرد . این دلیل که برای باال نیامدن کف لوله را از زیر سقف عبور می دهیم 

 دد.دلیل قانع کننده ای نیست و الزم است تا با طراحی مناسب از این امر اجتناب گر

امده است که استقالل واحد زمان لوله کشی حفظ شود زمانی که لوله را زیر سقف  16در مبحث -6

 میبریم حتی دیگر امکان دسترسی به لوله وجود ندارد و لوله زیر رابیتس و گچ مدفون می شود

 رایزر کنار اتاق خواب باعث دردسر می شودباید داکت ها با فرش سنگ سایلنت شوند.-7

س م عبور نکند به راحتی با زدن میخ به دیوار لوله اسیب می  10یج عنوان لوله ها از دیوار به ه-8

 بیند و می ترکد.

رادیاتور زیر پنجره نباشد رادیاتور در نقطه سرد باید قرار گیرد و می توان ان را در دیوار روبروی -9

ست بچه با باال رفتن از ان به بیرون پنجره جانمایی کرد . رادیاتور دست انداز پرتاب می شود و ممکن ا

 پرتاب شود.

 نورگیر نمی تواند تهویه باشد و به هیچ عنوان سرویس بهداشتی از نورگیر تهویه نشود.-10

البی جلوی اسانسور باید حداقل  به اندازه عمق کابین اسانسور باشد و در اکثر جاها این رعایت -11

 نمی شود.

متر فضا داشته باشد.  1س م فضا دارد و از کف نیز باسد  90اقل جعبه اتش نشانی نیاز به حد-12

کپسول باید حتما داخل محفظه باشد . در برخی موارد به دلیل کم بودن ابعاد کپسول را از محفظه 

 بیرون می اورند

س م فاصله داشته  10داکت به تعداد طبقات بستگی دارد و حتما دیوار داکت با لوله  ابعاد-13

ت نیاز به فضای تعمیر و تعویض لوله دارد و ابعاد ان با هماهنگ مهندس تاسیسات در نظر باشد. داک

 گرفته شود.

لوله کش باید لوله را شاغول کند و این خیلی مشکل دارد ممکن است از داخل تیغه عبور دهد -14

داکت را اشغال  یا حتی از داخل پوتر عبور دهد تا زانویی نزند. پوتر ها در کناره های ساختمان فضای

می کند پیشنهاد می شود جهت طراحی داکت ها از فضاهای میانی ساختمان و کنار دیوارهای داخلی 
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داخلی بیاوریم و روی ان طراحی  هاستفاده شود تا کناره های ساختمان پرت نشود. داکت را سمت تیغ

 کنیم.

نمی توان تعبیه کرد و در  پکیج ها لوله دودکش دارد . دودکش را به دلیل مشکالت سازه ای-15

متر پرتاب می  3را تغییر داد و از پکیح فن راد که محصول احتراق را تا  جاین شرایط می توان نوع پکی

 کند استفاده کرد.

متر فضای افقی باز داشته باشد و پنجره ای در  3فن دار دارای شرایطی می باشد. باید تا  جپکی-16

نباید فضای تراس بسته شود و باید در صورت الزام به بسته شدن تراس مجاورت ان نباشد. در این موراد 

 دریچه تامین هوای تازه و خروج هوای احتراق در نظر بگیریم 2از دودکش برای پکیج استفاده کنیم . 

 درصد ورودی هوا داشته باشند و توری روی ان قرارداده شود. 70ه ها باید چدری

با توجه به هماهنگی میان مهندسین انجام می شود و بزرگترین  در نقشه های مصوب اکثر موارد-17

مشکل نداشتن کنترل کننده در نقشه های اجرایی است در این جا مهندس حذف می شود و لوله کش 

 با توجه به معماری به پیاده کردن نقشه می پردازد و مشکل ایجاد می شود.

 

 یکیمکان یساتگروه تاس یمصاحبه با مهندس رافز ـ8ـ2ـ3

 باشد هم داکت ها در طبقات مورد توجه یرو یریپل ها و عدم قرارگ یداکت ها در رو یریقرار گ- 1

 گردد. یم یت اتصالالجهت لوله ها و مشک ییرمشکل موجب تغ ینا

 تمرکز یکدر نظر گرفته شود تا  یساتمهندس تاس یبا هماهنگ یهر چند جزئ یساتاتاق تاس- 2

 .شود یجادا تاسیساتی

 ه شود.در نظر گرفت موتورخانه یمرکز یساتمناسب جهت تاس یفضا - 3

 الزم انجام گردد. یهماهنگ بام یرو یامکانات اتش نشان ینجهت تام یساتبا مهندس تاس - 4

 هچتیری یزر یربا ت یداکت ها مواز ییدر جانما شود. دقت یزیر یرو مهم تر از ان ت یدر ستون گذار - 5

صورتی که تیرریزی انجام شود که تیرچه ها موجب محدود کردن و انحراف ،به  یبتن یها در سازه ها

 مسیر عبور لوله ها نشود.

 یک معمار یکانال مکش یکدارد و  یکانال دهش یک یلتداکت اسپ یساتتاس یستمکه س ییاز انجا- 6

 یرندبرگشت کانال در اتاق خواب ها در نظر بگ
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 برای جداگانه یوارد یکمکان الحدا یمدار یش نشانو ضد سرقت جعبه ات یقحد فاصل درب ضد حر- 7

 امر در نظر گرفته شود. ینا

 

 یکیمکان یساتمهندس پروره گروه تاس یمصاحبه با اقا ـ9ـ2ـ3

 یربنادرصد کل ز 7 یال 3 یزانبازشو به م یحانتخاب صح- 1

 ینگتازه پارک یهوا ینو تام یهبازشو تخل ینتام- 2

 یشیگرما یستمس یهابازشو دودکش ینتام- 3

 تاسیساتی یداکت ها یبازشوها ینتام- 4

 و برق یکمکان یدر بخش ها یساتتلمبه خانه و اتاق تاس یفضا یقسمت ها یجداساز- 5

 باشد. یم یلکه به صورت مستط ییمنطقه اتش بند در اتاق ها یانتخاب زون بند- 6

 مناسبب انتخا یاشتعال حرارت برا یببا درج ضر یو خارج یداخل یحدول مشخصات جداره ها- 7

 یانرژ یو مصرف یساتیتاس یزاتتجه

 و یحصح یدر تراس ها متناسب با ابعاد و اندازه ها یشیو گرما یبرودت یزاتتجه یازمورد ن یفضا- 8

 باشد. 14مبحث  طبق

 

 برق و معاون اداره برق استان قم یساتمهندس افراز از گروه تاس یمصاحبه با اقا ـ10ـ2ـ3

 (یرانشعاب توان یبرقرار یدنامه جد یینتوجه به آ )با ساختمان مشخص نمودن پست برق در بدنه-1

 150 یالبا یانمتقاض یتقاضا).می شوندپست  یکه مشمول واگذار ییساختمان هابه  رسانی برق جهت

 (یعشرکت توز تشخیص و به یلوواتک

 شود. ینیب یشپست در طبقه همکف پ ی،ساختمانبرق یساتبه تاس یبهتر است جهت دسترس-2

ها و  یمفواصل حر یتبا رعا یکیالکتر یساتها ،حتما داکت تاس ها و باس داکت جهت عبور کابل-3

 لحاظ گردد. یمعمار یدر نقشه ها یگرد تاسبسات نسبت به



 

 کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی استان قم 
 

 

120 

 

 یطور یکیالکتر یساتعبور داکت تاس یرمس (یفلز یا یبتون)حتما با توجه به نوع سازه ساختمان-4

 .یداز سازه ننما یقسمت یرا مجبور به خراب یبه سازه وارد نساخته و مجر یبیشوند که آس انتخاب

 ارت در نظر گرفته شوند. یستمجهت س ستون هاو  یونفونداس یبندهم ی،حتمادر طراح-5

 طراح برق لحاظ شود. یبا هماهنگ یمعمار یبهتر است محل حفر چاه ارت در نقشه ها-6

 گردد. یتبرق رعا یاستاندارد شبکه ها یمساختمان،حتما حر هاییآمدگ یشها و پ بالکن یدر طراح-7

ناسب بوده،تا باعث کاهش مصرف نور م یشوند که دارا یطراح یگونه اه ب ساختمان هابهتر است -8

 آنها شود. ییروشنا ینتام جهت برق

 یکمتر یانرژعمل آمده و ه ب یریدر آنها جلوگ یف انرژالباشد که از ات یبگونه ا ساختمان ها یطراح-9

 مطبوع در آنها بکار گرفته شود. یهتهو جهت

 تابلوها در طبقات،در محل یرکنتور در مشاعات و سا ینصب تابلوها یگردد محل ها یم یشنهادپ-10

 در طرح ها مشخص شوند.  یباییو هم از منظر ز یهم ازنظر دسترس مناسب

 

 برق یساتمصاحبه با مهندس افکانه گروه تاس    ـ11ـ2ـ3

 یدر مواقع ضرور یجهت سهولت دسترس یجهت تابلو برق و ارت باکس ییفضا یقدق ییجانما- 1

 ها یزپر یرو سا یبرق کولر گاز یکد با تفکحهر وا یباکس مجزا برا ییجانما- 2

 یساتبه تاس یتابلو در هر مشاعات هر طبقه جهت دسترس ییجانما- 3

 یرددر کف صورت گ یها به تعداد کاف یزپر ییمکان جانماالحدا یتجار یها یدر کاربر- 4

 نما یو خارج یداخل یکم مصرف در طراح یاستفاده از چراغ ها- 5

 باز یرونمتر باشد و رو به ب 9/1متر عرض و ارتفاع  1داقل حدرب با ابعاد  یموتورخانه دارا یبازشو- 6

 .دشو
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 مصاحبه با خانم مهندس عباسی از گروه تاسیسات برقی ـ12ـ2ـ3

اپارتمان نشینی و نیاز واحدهای مسکونی به پمپ الزم هست تا با هماهنگی مهندس با توجه به -1

 معمار و تاسیسات اتاق تاسیسات برای ساختمان در مکانی مناسب جانمایی شود.

برق یا  اتاق دیزل باشد و  اتاق،بر اساس نوع ساختمان و کاربری ممکن است نیاز به پست برق -2

مهندس معمار و تاسیسات برقی با هم هماهنگی های الزم را به عمل  ،قبل از شروع طراحی بایستی

 ورند. آ

در پروژه های بلند مرتبه که اکثرا تجاری و اداری هستند محلی برای کنترل و جانمایی سیستم  -3

 های جریان ضعیف مورد نیاز می باشد.

امت سقف کاذب در ساختمان هایی که سقف کاذب دارند برای تامین روشنایی بهتر هست ضخ-4

 و مشخصات ان با مهندس برق هماهنگ شود.

جهت تعبیه سیستم های دکتور در سیستم اطفا حریق الزم است تا ضخامت و مشخصات سقف  -5

.بهتر هست در دتایل های معماری مشخصات سقف کاذب به دقت مورد اشاره قرار کاذب مشخص باشد

 .گیرد

ن بر اساس پالن مبلمان باید در جانمایی و طراحی پالن با توجه به جانمایی پریز ها در ساختما-6

 و استاندارد های الزم رعایت شود. گردد مبلمان دقت

ساختمان ها ، حتما دقت شود تا این داکت ها با داکت داکت برق در جانماییضرورت توجه به -7

 های تاسیساتی و عناصر سازه ای ساختمان تداخل نداشته باشد.

 

 یگروه معمار یمهندس خسرو رستم یمصاحبه با اقا ـ13ـ2ـ3

 تالشکم مشخص شود که یدشود . ابتدا با ییت شناساالابتدا مشک یداعتقاد دارند با یمهندس رستم اقای

به  توان یدر صورت مشخص شدن مشکل م یره، آسانسور وغ یساتتاس ینگ،مثال پارک یستموجود چ

 صورت دارند در یفهوظ یتخصص یدنبال راه حل رفت. در مورد تمام موارد قانون وجود دارد و گروه ها

 اختالف  ابعاد داکت یادر مورد ابعاد تراس  یو ارائه راه کار بپردازند. وقت یقمبهم بودن مسائل به تدق

از  و هماهنگ بود ینهندسم یربا سا یددر مباحث مشخص نشده است با یقینظر وجود دارد و ابعاد دق

 گردد. یم یشنهادپ یرموارد ز ینهزم ینت کمتر شود. در االموارد سوال کرد تا مشک ینان ها راجع به ا
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 موجود تالجهت مشخص نمودن و حل مشک یبا گروه معمار یتخصص یجلسات گروه ها یلتشک- 1

. بهتر  شود مطرح همان گرو ندر دور یججلسه بدهند و نتا یلگروه ها به صورت منفرد تشک ید، نبا

 .یمت داشته باشالاست جلسات مشترک در جهت حل معض

 خواهد بود یدمف یارگروه ها بس یرسا یهیتوج یس ها المعمار در ک ینشرکت مهندس- 2

 ینمشخص شود و بر ان اساس از مهندس یو نظارت معمار یطراح یبرا یقشرح خدمات دق- 3

 .یمبرس یهوحدت رو یکگردد تا به  درخواست

 تبیین ینهدر زم یتخصص یشود مشخص شود و گروه ها یبرخورد م یا یقهکه به صورت سل یموارد- 4

 . یندصادر نما یهغالو اب ینتر موضوع ، قوان یقدق یحو تشر

 

 یگروه معمار یمصاحبه با خانم مهندس صادق ـ14ـ2ـ3

 نقشه در حال حاضرودند که فرم یمعمار یدر رابطه با مسائل موجود در طراح یمهندس صادق خانم

 کشورا ب یسهوجود دارد و در مقا باالیی  یاربس یفینقشه ها در استان قم در سطح ک یرو سا یمعمار یها

. دارد نسبت به کشور یباالترسطح  یارگردد بس یم یتقم رعا ینظام مهندس یکه در نقشه ها یموارد

 شده و منابع به روز یلیدر عدم مطالعه طرح تفض یاشتباه هات سهو یلموجود در نقشه ها به دل یراداتا

 نمییز کنترل کننده ها ن یحت یفراوان دارند و در موارد یکار یزههستند و ر یادز یاربس یناست . قوان

 توانند به تمام مسائل در نقشه دقت کنند.

 است با زمالکه  یرهوجود دارد مثال ابعاد ستون ها، داکت و غ یرشته ا یانحال حاضر مسائل م در

 و ارسال ییدقبل از تا یزن یگرمعمار و مهندس مربوط حل شود بهتر است که طراحان د یانم هماهنگی

 یتالقکند با خ یشناسانه نقشه لطمه وارد م یباییکه به مسائل ز یموارد را چک کنند و در موارد نقشه

کارفرما  به یمال یلطمه ها یو در موارد یفیت کالمشک ینصورتا یرکنند در غ یدامناسب را پ راهکار

 یرا ارائه بدهند و بعد معمار یگزینمناسب و جا یراهکار ها یبا همفکر یدبا ینشود . مهندس میوارد 

 .یرنددر نظر بگ نیز کار را

 ضخامت یتو عدم رعا یمیمثل نکات ترس یدارد و مسائل یحال حاضر نقشه ها استاندارد قابل قبول در

 ینا از و منظر و یما،ضوابط س یرزمیندر طبقات ز یهها، تهو یرشراف در نورگضوابط مثل ا یبرخ یاقلم 

 یشاننظر ا ازشود. یح داده مالزم جهت اصالنقشه ها تذکر  یفلت بوده که در بررسغدست موارد مورد 

 .یمکردن راهکار مناسب باز بگذار یداتعامل و پ یو راه را برا یمبهتر است حکم نکن
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 مهندس مظفری گروه معماریمصاحبه با اقای  ـ15ـ2ـ3

در ارتباط با ساختمان  9هماهنگ باشد در حال حاضر مبحث  ها رشته سایرمهندس معمار باید با 

های بتنی ویرایش شده است و ابعاد ستون ها تغییر کرده است این امر موجب بروز محدودیت هایی در 

با همفکری مشکالتی که از افزایش  معماری و عمران طراحی معماری شده و الزم است تا گروه تخصصی

رفع نماید. در ساختمان ها با دهانه کم اد می شود را در ساختمان ها با ابعاد کم جابعاد تیر و ستون ای

 این افزایش موجب حذف پارکینگ می شود و نیازمند هماهنگی مهندس سازه و معمار می باشد.

ساختمان کار کرد و نیاز به طراحی سازه بتنی برای می توان جعبه پله را فلزی و به صورت جدا از 

 پله نیست به این صورت می توان از فضای مناسب باقی مانده برای تامین پارکینگ استفاده کرد.

در مواردی نیز ستون های کوتاه دیگر مورد تایید سازه قرار نمی گیرد و نمی توان از ستون های 

 استفاده کرد. اد فضا باالی آنجکوتاه روی رمپ جهت ای

در رابطه با تاسیسات مکانیکی داکت ها ،اتاق تاسیسات ، مشخص کردن مبلمان اتاق تاسیسات ، 

محل پمپ ها و مخازن اب و آتش نشانی اهمیت دارد. در مواردی که فضا اجازه می دهد الزم است تا 

 اتاق تاسیسات در نظر گرفته شود.

ق دیزل می باشد و کمی جانمایی ان درون ساختمان طبقه نیاز به اتا 6در ساختمان های باالی 

 محدودیت دارد و می توان با هماهنگی در محوطه آن را تعبیه کرد.

بهتر هست برای کولر های ابی شاسی کشی انجام شود یا روی خرپشته قرار گیرد تا سرو صدای 

 آن باعث مزاحمت برای همسایه طبقه آخر نشود.

رهنگ آپارتمان نشینی در مسکونی جا نیوفتاده است و همچنان در به صورت کلی هنوز در ایران ف

مدیریت مشاعات و تاسیسات همسایگان با هم مشکل دارند. بهتر هست ساختمان های مسکونی بیش 

 طبقه نباشند. 4از 

 

 مصاحبه با خانم مهندس فرزانه صالحی از گروه معماری ـ16ـ2ـ3

س یمعمار شته ب صورت همزمان با یا یچیدهپ یارر ست. چون به   ینفکر کرد. از قوان یزبه همه چ یده

 فرهنگ و ... .  ین،هر شهر و هر زم یها یتنظرات کارفرما، محدود ته،نانوش یننوشته شده گرفته تا قوان

س یمورد هماهنگ در سات،با تا س ینکها ی صل از تا ساتسقف کاذب حا  یدبا یدر طرح معمار یسقف ی

ضا شودلحاظ  شاشود یکپارچه یرینز یتا ف ش یک ید.  دقت کرد  ید. بادپالن معکوس کمک کننده با

. نکته دلحاظ که مثال وزش به سمت اجاق نباش ینوزش باد خنک کننده ها به کدوم سمت هست. از ا

ــا جور یاتورهاه رادیگد ــت که اگر عملکرد و فض ــل نم یهس ــد،بود که پرده به پنجره وص  یاتورراد یش

هست که در مورد  یمالحظات یگه. نکته دشود ینیب یشپ یگرد ییصورت در جا ینا یرو در غ یرپنجرهز

در  زرسیبه با یازو ن یرات. از لحاظ تعمشودانجام  ید( بایمسکون یرز یمختلط )مثال تجار یها یکاربر
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 ی. به خصـــوص براشـــود یدهراه پله د یوارنکنه در طبقات. داکت برق کنار د ییرداکت ها تغ یبام. جا

ــانیلوتپ یدو طبقه رو یباال یهابنا ــنش ــنعت یها یکاربر یبرا ی. جعبه آتش طبقه( و  یک ی)حت یص

ــاختمان ها ینهم ــودلحاظ  یکمهندس مکان یمرتبه با هماهنگ یانم یطور س ــلما در ش  کاربری. مس

 شــودکه  ییو تا جا دننایدم ینباشــه که مهندســ یخال یددور بنا با یممحدوده حر یکدر قم  یصــنعت

 . شودبرق لحاظ  یرت یمحر یدکنند. با یم یترعا

که  یکه در صــورت ینویســممعموال م ینمخرپشــته، ا یوارچینیخودم در د یبنده در طرح ها ینهمچن

س ساتتا س یا ی شته ق یرو یگرید ی یلهو ست انداز با یره،بگ رارخرپ سه، هرچند  120به  یدارتفاع د بر

س یرممکنه غ شه. معموال مهند شه. البته قانون  120جانپناه تا  یواراعتقاد دارن بهتره د ینمعمول با با

 رو اعالم کرده.  110

که در بام هم به راحت  شود یطراح یکه راه پله جور ددقت کن یدمهندس معمار با ینکها رییگنکات د

پله دو  نیدایتوکه م ییتا جا ویندیگمعموال م یمجر ینبست. مهندس اسقف خرپشته ر شودن شکل یتر

ـــط دو  ی. چون وقتیدکن یبازو طراح ـــاخته  ،دیخورچند پله م یادر پاگرد وس ـــال خوب س در اجرا اص

ــنم ــت.  یارتفاع یهم در حداقل ها یرت یزهم در نظر گرفتن آو یگه. نکات دودیش و هم در مبلمان هس

در  شود یه داد. سعارائ یخوب یداخل یو طراح ینورپرداز بتوانتا  ودنش یفها تعر یزآو یرز بهترهفضاها 

 . شوددرج  یرو عرض ت شودداده  یشنما ینبا خط چ یاندازه گذار یدر پالن ها یرنقاط حساس ت

س ییها یندر زم شکل هند ضالع اندازه گذار یکه  . شود یمتقارن نداره، در همه پالن ها بهتره همه ا

از کنار ستون ها. نکته  یااز داخل داکت عبور کنه،  شود یحاکه ترج شود یهتعب ییبام بهتره جا یآبروها

ـــخ یکه با توجه به پرس و جوها یگهد ی ـــ ینهنکردم ا یدابراش پ یفراوان هنوز هم پاس  یکه بعض

 یقادق ده،ساختمان که اجرا ش یتا نما یدکن یپنج سانت عقب تر طراح یموقع طراح یگنم ینمهندس

ـــود ـــ یمتراژ مورد نظر. برخ ش ـــرا یزشواهمه دارند که ر نیاز ا ینمهندس که در طرح  یطینما در ش

 .شود ییقضا یتنشده، ممکنه موجب محکوم یدهو سازه د یمعمار

شهر ما بخار  سا یدر  ستقابل قبول ن یشگرما یلبه عنوان و شهرهای عدد  یکنمفکر م یگهد ی. اما در 

 . ودیشلحاظ م یبخار یفضا یمتر مربع برا 9 یا 10

 . دنباش یداخل یدر فضا یجکه پک شوددقت  یجپک یموقع طراح

س ینکها یگهنکته د ستفاده کنن.  یکنن از تمام متراژ یسع ینمهند شده ا شه گفته  ستور نق که در د

شــه و ممکنه کارفرما بابت  یشــده داده م یاضــافه بنا بر اســاس متراژ طراح یها یمهچون ظاهرا جر

 . شود یشاک مارقصور مع
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 یداز اسات یکیباشه.  یقعا یاز نظر صوت ینشونب یوارد شود یهستن، سعدر طرح اگر دو واحد کنار هم 

 صوت هست.  یقعا یسانت برا 5دو واحد اعالم کرد که  ینب یوارد یسانت رو برا 25نظام عدد 

ها و  یسموقع اجرا خطا کمتر خواهد بود. در ابعاد سـرو ینطورباشـه. ا یکیابعاد پنجره ها  شـود یسـع

کمتر  ینطور. اشودموجود در بازار دقت  یکو سرام  یخور، به ابعاد کاش یکاش خور و یکسرام یفضاها

ش یازن ست کا سرام یه ضاها تابع ابعاد قال یرانی،. با توجه به فرهنگ ادبرش بخور یکو   یبهتره ابعاد ف

 .دباش

 یدههم د یتوالت فرنگ یبرا ییحمام بهتره فضا ر. دشود یترعا یکنار یوارهایفاصله سنگ توالت از د 

ساشود شرا شودتا اگه  شودها دقت  یگی. به هم ساختمان ها 60خاص  یطدر   ی% طرح رو مطابق 

داکت، که به چه  یوارهد یاتداکت رو به نما دارم، در مورد جزئ یاطراف شکل داد. من در طرح هام وقت

ضح هست، مثل لحاظ جا یلیهم خ اتنک ی. برخیسمنو یصورت محکم شده در پالن م در  یرهات یوا

 نها.نبودن ا یرو سرگ یردر سقف و شانه گ یها یگشودگ یرآسانسور و سا یطراح

 

 یو عمران در رابطه با نقشه ها یمعمار یگروه تخصص یشیمصوبات جلسه هم اند ـ3ـ3

 معماری

 بام: یرهایت یخرپشته رو یقراردادن ستون ها- 1

 یسقف خرپشته مانع یامتداد ستون ها جهت طراح ی،معمار یاز نظر گروه تخصص ینکهتوجه به ا با

 سقف یبر اساس امتداد ستون ها جهت طراح ی،معمار ینقشه ها ییدنسبت به عدم تا یو شهردار ندارد

اتاقک  و خرپشته یگردد درخصوص نحوه امتداد ستون ها یم یشنهادخرپشته اقدام نموده است ، لذا پ

امر قبل  این موضوع ینا یتو نظر به اهم یگزاف سازه ا یها نهیهز یلو تحم یربه تاث یتآسانسور، باعنا

 .یردنقشه ها مورد توجه قرار گ یاز طراح

 نازک ستون ها، ییاست؛ به هنگام جانما یالزام ینازک کار یتخط بر و رعا یترعا ینکهبه ا یتبا عنا- 2

 و نما در نظر گرفته شود. یکار

 در 20/08/99 یخشدن آن از تار ییو اجرا 1399 یرایشو یبتن ی، سازه ها 9غ مبحث البا توجه به اب-3

 متر در نظر گرفته شود. یسانت 40کنار راه پله و آسانسور ، عرض آن ها  یرهایت یخصوص طراح

 سازه و طراح یمهندس طراح معمار ینب یهماهنگ یستبا یم یخارج یوارهایدر خصوص ضخامت د-4

 .یردانجام پذ
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 انجام و سازه و یمهندس طراح معمار ینب یهماهنگ یستبا یا با پوترها مدر خصوص تقاطع داکت ه-5

 .یردپذ

 گردید موافقت یشمال یها یساختمان ییانتها یستون ها ییدرز انقطاع و جانما یتدر خصوص رعا-6

 گردد. یدرز انقطاع فوق طراح یمعمار یکه در نقشه ها

 الزم 20/08/99 یخشدن آن از تار ییو اجرا 99 یرایش) و یبتن ی) سازه ها 9غ مبحث البا توجه اب- 7

 نمایند متر، اقدام یسانت 50به  یجانب یستون ها یشو سازه نسبت به افزا یاست طراحان معمار

 

و گروه  معماری و یکمکان یتخصص یها یسیونمشترك کم یشیمصوبات جلسه هم اند ـ4ـ3

 22/06/99 یکنترل نقشه معمار

 مناسب داکت یندر ان به شرط تام یجو پک یهمزمان کولر اب یریقرارگ یبرا یواندر خصوص ابعاد ا- 1

 یفضا حداقل به عنوان 20/1در  70/2 یجو پک یکولر گاز یریقرارگ یو برا 40/1در  70/2دودکش 

 گردد. یشنهادپ یازمورد ن

 یکحداقل  ید، مقرر گرد یهوا مطابق شناسنامه فن یهتهو ینما برا یرو یها یچهدر خصوص در- 2

 ساختمان ها در نظر گرفته شود. یهکل ینما برا یبر رو دریچه

و  ایوان در محل یریمکان طبق مبحث هفدهم و چهارم ، قرارگالا یحت یجپک یریدر خصوص قرارگ- 3

به  مجبوره ک ییو تنها محل ها یرددارند صورت گ یممستق یتازه دسترس یکه با هوا ییفضاها یا

متر  یسانت 15به قطر یدر نظر گرفتن لوله ا ید،گرد یبسته مسکون یدر داخل واحد و فضا یریقرارگ

مبحث هفدهم  مطابق تازه یهوا ینما برا یرو یچهوه بر دو درالع یجهر پک یوه بر هر دودکش براالع

 است. یالزام یمقررات مل

 مشخص شود. ین معمارالدر پ یازبر اساس موارد مورد ن یساتاتاق تاس ییجانما- 4

 سوله یو نوع کاربر یساتاتاق تاس ییجانما یدمقرر گرد یصنعت یسوله ها یطراحدر خصوص - 5

 .یردصورت پذ یمطبوع و اتش نشان یهمجاز در تهو یها یستمجهت مشخص شدن س صنعتی

 در نظر گرفته شود. یفرنگ یبهداشت یسمتر مربع سرو 75 یالبا یدر فضاها- 6
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 ایرادات رایج در نقشه های معماری ـ5ـ3

به صورت درست انجام شود. مواردی مانند عدم رعایت ضخامت قلم موجب اشتباه در  نکات ترسیم -1

، خطوط نما  4/0نقشه خوانی می شود . در ترسیم دیوارهای برش خورده با بیشترین ضخامت مثال 

، خطوط نازک کاری ،  2/0مانند دیوار های نما و خطوط دو طرف پنجره و  پله و غیره  با ضخامت 

 ترسیم گردد. 1/0شته ها و سایر جزئیات با کمترین ضخامت و قلم مبلمان ، نو

 

. در مواردی که در دستور نقشه درصد ساخت است  یطبقات الزام یهدر کل ینحدود مجاور رعایت -2

و سطح اشغال از سطح اشغال همسایه بیشتر بود الزم است تا از مالک تقاضا شود تا نسبت به اخذ 

 قشه اقدام نماید.رضایت همسایه قبل از تهیه ن

 

 ارتفاع داشته باشد س م  220 حداقل  یدباجهت قرارگیری خودرو  پله  زیر -3

 

 باشد. متر 3حداقل گیرد باید مورد استفاده قرار میها ینرفت و آمد ماش یفضامسیری که به عنوان  -4

 

 متر برای عبور یک خودرو باشد 3عرض درب پارکینگ حداقل  -5

 

 باشد یرونپشت بام و اتاق اسانسور رو به ب در -6

 

 .شود یهدو ابرو در بام تعب حداقل -7

 

 .باشد س م 110 باید  پله یناخر نرده -8

 

 جانمایی گردد. مشاع یبرق در فضا داکت -9

 

 داکت پکیج باید جدا در نظر گرفته شود. -10

 

 .باز باشد  یبهتر است در فضا جانمایی پکیج -11

 

 است. یسقف در موتورخانه آسانسور الزام یردال تا ز یرو یمتر برا 2ارتفاع  حداقل -12

 

 متر توالت فرنگی تعبیه شود. 80در واحد های باالی  -13
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شود تا با حدود اربعه آن مطابقت داشته باشد و عنوان دستور نقشه کنترل  ینماها از رو هتج -14

 اشتباه نوشته نشود.

 
 

باشد لذا حتما سعی  یناکاف به دلیل عدم توجه به تیرهای عبوری ممکن است اتاقک آسانسور ابعاد -15

شود تیرها در محدوده اسانسور نباشد و در صورت عبور با در نظر گرفتن این امر ابعاد اتاقک اسانسور 

 بیشتر شود.

 

 داده شود . یشپله در بام نما یسسرو یستونک ها -16

 

 لذا در ترسیم به این امر دقت شود. م می باشدس 90حداقل  یعرض جعبه آتش نشان -17

 

در تراس باید با توجه به ابعاد خود این وسایل به عالوه فضایی برای تعمیر  و کولر  یجپک ییجانما -18

 و حرکت در کنار آن ها باشد .

 

 مفروض گردد.م س 20در طبقات  یالب یوارضخامت د -19

 

 و ویرایش گردد.نازک کاری مطابق با کاربری و فضاها در هر نقشه اصالح جدول  -20

 

 درج گردد. آسانسور نیز  چاهکهای ارتفاعی با دقت و صحیح درج گردد و تراز  تراز  -21

 

 یشود الزام مهندس سازه به طراحیم پیشنهادس م ،  30در صورت طراحی تیر کنار پله با ابعاد  -22

 درج گردد. م  س 30راه پله با حداکثر ضخامت  یرت

 

 یبرا یرونبه سمت ب یدرب نفر رو با بازشو یهتعب یتوجه به توافق سازمان با اداره آتش نشان با -23

 است.  یالزام یکارگاه یفضا

 

 شود. یمترس مس 35 یاطح یوارد -24

 

 .م  ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شودویستمحاسبات درز انقطاع یک د -25

 

 واحد اجتناب گردد.فضای پیش ورودی طراحی شود و از دید مستقیم به داخل  -26

 

 پراکندگی فضاهای مرطوب در ساختمان  و نبودن داکت مناسب برای فضاها  -27
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 عدم توجه به ارتفاع فضا با توجه به ضخامت تیرهای سقف -28

 

 عدم رعایت ضوابط معلولین در ساختمان ها  -29

 

می م س 140های مسکونی این فضا حداقل در ساختمان توجه به عمق مناسب البی اسانسورعدم  -30

 باشد.

 

 درصد باشد. 15شیب مناسب برای تردد خودرو حداکثر باید  -31

 

 نرده پله در پالن ها و مقاطع باید نمایش داده شود . -32

 

 در کنار سطوح شیشه ای و نورگیرها حتما قید شود که شیشه باید از نوع نشکن و غیرریزنده باشد. -33

 

 170های معماری این ارتفاع باید حداقل توجه به ارتفاع بازشو ها از کف و مسائل اشراف در نقشه  -34

 س م باشد.

 

 سرانه فضای سبز در نقشه های معماری رعایت گردد. -35

 

 در پخ ها  درب خودرو  گذاشته نشود. -36

 

ابعاد نورگیر بر اساس جدول مفروض در طرح تفضیلی به صورت صحیح انتخاب شود و در مقاطع  -37

 نیز قسمت فوقانی نورگیر ترسیم گردد.

 

ها برای فضاهای مرطوب از کفسازی مناسب  استفاده شود. مبلمان فضاهای مرطوب باید در نقشه  -38

به صورت صحیح جانمایی شود و از دیوار حداقل فاصله مناسب را داشته باشد. در جانمایی به محل 

 عبور تیرها نیز دقت شود.

 

 در طراحی مبلمان اشپزخانه مثلث کار رعایت شود. -39
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 یجمع بند ـ6ـ3

 یفیک وجوه با توجه به.ساختمان دارند  یمنیو ا یتدر ارتقا امن یینقش بسزا یو مقررات مل مباحث

مباحث به عنوان راهنما  ینبخشند. ا یرا بهبود م یطمح یفیتکرعایت مقررات ملی تا حدود زیادی ، فضا

کنترل ها و نظارت  یزانها در نقشه وابسته به م یتما ینتوجه به ا یزانو م گیرد یمورد استفاده قرار م

موفق عمل  یرمس یندر ا یادیقم تا حد ز یحال حاضر سازمان نظام مهندس در باشد. یم یتخصص یها

، نقشه  یردپذ یانجام م یشهردار یو دفتر فن یکه در سازمان نظام مهندس هایی کرده است و با کنترل

  .گیرند یح قرار مالها مورد اص

ت که با مالک در ارتباط اس ینوه بر االاست و ع یمهم یگاهجا ینقشه دارا یهمعمار در پروسه ته مهندس

ز ا یکهر  یبرقرار کند و برا یو سازه را با معمار یساتیتاس یبخش ها یانم یحاست ارتباط صح ملزم

شناسانه است  یباییو ز ینکات فن یتموارد در کنار رعا ین. تمام ایردرا در نظر گ ییموارد بخش ها این

در  یتالمشک یانم ینا دردارد. یمعمار ینقشه ها یدر جهت ده یکارفرما نقش مهم یها خواست و

عوامل  ینهستند . ا گذار ت اثرالکبر بروز مش یعوامل یرمس ینوجود دارد در ا یمعمار یطرح ها یهته

 یحهستند که به تشر مهندسان و یتخصص یگروه ها یحصح یت، عدم فعال یو سازمان یادار یها یندفرا

 گردد. یبه ان اشاره م یردر ز

 یشرفتامر پ ینشده است و ا یکیدر حال حاضر الکترون یموجود در سازمان نظام مهندس یها فرایند

 یو اصول یقدق ینقشه ها کار کارشناس یدر روند بررس ینقشه ها فراهم اورد ول یفیتدر بهبود ک مهمی

 است و در حال حاضر کنترل کننده ها همچنان در یرفتهت نپذخدمات صور یقجهت ارائه شرح دق در

ارائه  یقشرح خدمات دق یبخش معمار در کنند. یم ینقشه ها را بررس یا یقهبه صورت سل مواردی

 ییکولر، جانما یکانال کش یرمس  ها ییدر رابطه با جانما ینمهندس یانم ینشده است و در موارد

 نظر وجود دارد . اختالف  و ... یشیو گرما یشیسرما یساتتاس

 در موارد یدنامه ها دارند و با یوهغ شالدر رفع ابهامات و اب یدر سازمان نقش مهم یتخصص یها گروه

 ی. جلسات مشترک گروه ها مینداعمال نما یگروه ها نقش پر رنگ تر یانو مورد مناقشه م یاختالف

 باشند و گروه یم یرتفس یازمندنامه ها مبهم و ن یینا یزن یموارد کمک کند . در موارد ینبه رفع ا تواند

مسائل را روشن کنند  ینا یهیو جلسات توج یشیجلسات هم اند یتوانند با برگزار یم یتخصص های

 .یابدکاهش  ینیچن ینو مسائل ا تالمشک تا

 یندساختمان را مطالعه نما یداشته باشد و مباحث مقررات مل یآگاه ینملزم هستند به قوان مهندسین

 یبرا یو جان یت مالالباشد و موجب بروز مشک یان بر عهده شان م یتبعات قانون ینصورتا غیر در

و ارائه  یتقالبا خ یپروژه در تعامل باشد و در موارد ینبا مهندس یدشوند. مهندس معمار با می کارفرما
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نقشه و براورده کردن خواست کارفرما حل  یفیترا در جهت ارتقا ک یو سازه ا یساتیتاس مسائل راهکار

 . یدنما

 امر ممکن است ینباشد که در صورت خطا در ا یم ینمهندس یفاز وظا یگرد یکینقشه  یحصح ترسیم

 .یدا یشدر اجرا پ یتالمشک یو با خطا در نقشه خوان یزدنقشه بهم ر معنی

 ت اشاره شده است.البه اختصار به عوامل موثر در بروز مشک 1-3نمودار  در

 

 

 

 

 عوامل موثر بر بروز مشکالت در طراحی  1-3نمودار
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 یشنهاداتارائه راهکار ها و پ ـ7ـ3

 یمعمار یشناسانه است . طراح یباییدانش و تسلط به امور ز یازمندن یامر یمعمار ینقشه ها تهیه

 یمعمار یبه مرحله طراح یادیز یمراحل وابستگ یرساختمان است و روند انجام سا یقدم در طراح اولین

 را به یو جان یمال یها یبساختمان را کاهش دهد و اس یها ینهتواند هز یم یحصح ی. طراح دارد

 شود. یارائه م یربه شرح ز یشنهاداتیراستا پ ینبرساند. در ا حداقل

 .یاوردندبه عمل ب یدپروژه بازد یتو سا یطاز مح ییمعمار در مراحل ابتدا ینمهندس- 1

 طراحی یآن ها باعث براورده شدن خواسته ها ییتواند ضمن راهنما یجلسات مناسب با کارفرما م- 2

 حس تعلق به بنا گردد. یشآن ها و افزا

 مباحث مجموعه ینو مهندس یردصورت پذ یکامل به ضوابط و مقررات مل یبا اگاه یمعمار یطراح- 3

 مد نظر قرار دهند. یبه روز شده را در طراح

 داشته باشند و با در نظر گرفتن ان به یاگاه یلیطرح تفض ینبه قوان یمعمار در طراح ینمهندس- 4

 بپردازند. طراحی

 های را در پروژه بداند و خواسته ینمهندس یرنظر سا یینها یمهندس معمار بهتر است قبل از طراح- 5

 .یندنقشه ها لحاظ نما یهرا در ته یساتیو تاس یسازه ا

 یم ینمهندس یربا سا یو همفکر یدجد یها یوهمشابه ، ش ینقشه ها یمعمار با بررس ینمهندس- 6

 را ارائه دهند. یمناسب تر یت موجود راهکارهاالمعض ینهدر زم توانند

 نقشه ها در نظر گرفته شود. یدر طراح یتیو هو یفرهنگ یطدر نظر گرفتن شرا- 7

 دقت شود. یحصح ییو روابط فضا یشناخت یباییبه اصول ز یمعمار ینقشه ها یدر طراح- 8

 فضای شدن یباتربهتر و ز یبصر یفیتک یجادتواند باعث ا یم یها و بافت شهر یتوجه به همجوار- 9

 شود. یشهر

 خیابان یساختمان منحصر به خود بنا نباشد و به بافت و بدنه ساز یتوجه به نما یمعمار یدر طراح-10

 .یمداشته باش یتر یباز یدقت شود تا منظر شهر
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 منابع و ماخذ -4

، ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر،نشریه 1386هاشم نژاد. هاشم،سلمانی.سارا، 

 30-23،ص 30هنرهای زیبا،شماره 

پژوهشکده ی،و انتقاد یریگرا، تفساثبات یکردهای: رویاسیپژوهش در علوم س،1386کاووس، سید امامی،

 ، چاپ اول دانشگاه امام صادق )ع( ی،و اجتماع یمطالعات فرهنگ

. با ززنده سازی و احیاء بافت فرسوده با رویکرد حفظ هویت مسکن نمونه 1393پورزرگر محمدرضا. 

 دوازدهم سال 37 شمارهموردی محله جویباره اصفهان. مجله باغ نظر 

، (Euro Codes)اروپا  یهساختمان اتحاد یبا مجموعه استانداردها یی، آشنا1400صادق، ی،سیدعلو

https://civil.com/article.808 

 (1384)(ینظامات ادار)مبحث دوم 

 (1395) یقسوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حر مبحث

 (1396()ساختمان یالزامات عموم )چهارم مبحث

 (1396) (یساختمان یها مصالح و فرآورده)پنجم  مبحث

 (1392 ) -( سازی یو پ یپ )هفتم  مبحث

 (1392 ) (ییبا مصالح بنا یساختمان ها یطرح و اجرا)هشتم  مبحث

 1399 – (آرمه  بتن یساختمان ها یطرح و اجرا )نهم  مبحث

 ( 1392) -( یدالفو یساختمان ها یطرح و اجرا )دهم  مبحث

 (1392()ساختمان ها یصنعت یاجرا ) یازدهم مبحث

 (1392) (اجرا ینو حفاظت کار در ح یمنیا)دوازدهم  مبحث

 (1395) – (ساختمان ها یبرق یساتتأس یطرح و اجرا) یزدهمس مبحث

 ( 1396) – (یکیمکان یساتتأس)چهاردهم  مبحث
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 (1392) (یآسانسورها و پلکان برق)پانزدهم  مبحث

 (1396) – (یبهداشت یساتتأس)شانزدهم  مبحث

 (1389 )-(یعیگاز طب یکش لوله)هفدهم  مبحث

 (1396) (صدا یمو تنظ بندی یقهجدهم ( عا مبحث

 (1389) (یدر مصرف انرژ ییجو صرفه )نوزدهم  مبحث

 (1396) (م و تابلوهاالئع) یستمب مبحث

 (1395) (عامل یرپدافند غ) یکمو  یستب مبحث

 (1392) (ساختمان هااز  ینگهدارمراقبت و )و دوم  یستب مبحث
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