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:راه پله و پلکان
مقـررات ملـی   3ضوابط کلی راه پله ها و پلکان ها با توجه به مبحث 

و دستورالعمل اجرائی حمافظت ساختمان ها در برابر آتش ) 4-4-1-3(ساختمان 
112نشریه ) 4-3-6(سوزی 

متام پلکان هایی کـه در راه خـروج واقـع شـوند بایـد دارای سـاختاری       -1
عرض راه پله ها و پاگردها نباید در هیچ قسـمت  . و ثابت باشندپایدار

.از طول مسیر کاهش یابد
پاخور متام پله ها از یک جنس و با یک نوع پرداخت بوده و متام تـدابیر  -2

.الزم به منظور جلوگیری از لغزندگی بر روی سطوح اختاذ شود
مگر آنکـه  (باشد سانتی مرت عرض مفید داشته 110هر راه پله باید دست کم -3

به حداقل  باشد که درآن صورت عرض راه پله کمرتنفر50تعداد متصرفان از 
).سانتیمرت کاهش داده شود90

سانتی مرت تا سقف باالی خود ارتفاع داشـته  205هر راه پله باید دست کم -4
.سانتی مرت باشد370و بین هر دو پاگرد متوالی حداکثر فاصله قائم 

.سانتی مرت داشته باشد10سانتی مرت و حداقل 18داکثر ارتفاع هر پله ح-5
شـیب داشـته   % 2سانتی مـرت پـاخور و حـداکثر    28هر کف پله باید حداقل -6

.باشد
:استفاده از پله های قوسی در راه های خروج در صورتی جماز است که -7

سـانتی مـرت از باریـک    30هر پله در فاصله ) پاخور(حداقل اندازه کف )الف
.سانتی مرت باشد28مت، ترین قس

.اندازه شعاع قوس کوچکرت پله از دو برابر عرض آن کمرت نباشد) ب
بـا  نفـر 5برای حـداکثر  استفاده از پله های مارپیچ در راه های خروج -8

:توجه به رعایت ضوابط زیر جماز خواهد بود
.سانتی مرت کمرت نباشد65عرض مفید پله از ) الف

.سانتی مرت بیشرت نباشد24ارتفاع هر پله از ) ب
.سانتی مرت کمرت نباشد200از ) قد راه پله(مفید روی پله ارتفاع ) ج
سانتی مرت از باریک ترین قسمت 30هر پله در فاصله ) پاخور(اندازه کف ) د

.سانتی مرت باشد20پله، حداقل 
سانتی مرت از عرض مفید خود دست کم 75پلکان های عریض باید به ازای هر -9

در یـــــــــک مســـــــــت، نـــــــــرده دســـــــــت انـــــــــداز 
.داشته باشد

بایـد در هـر دو طـرف    15به 1پلکان های در راه خروج با شیب بیش از -10
.دارای نرده دست انداز باشد

:درها
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و ) 2-4-1-3(مقـررات ملـی سـاختمان    3ضوابط کلی درها با توجه به مبحـث  
) 10-2-3-4(دستورالعمل اجرائی حمافظت ساختمان هـا در برابـر آتـش سـوزی     

112نشریه 

متام درهای واقع در راه خروج باید از نوع لوالئی بوده و موافـق خـروج   -1
.باز شود

.سانتی مرت عرض مفید داشته باشد80باید دست کم در راه خروج متام درها -2
گه استفاده می شـود، یکـی از لنگـه هـا     در مواردی که از درهای دو لن-3

سانتی مرت عرض مفید باشد، مهچنین عرض هـیچ در یـک لنگـه    80باید دارای 
.سانتی مرت بیشرت باشد120نباید از 

درهای دو لنگه واقع در راه خروج باید چنان باشد که برای باز شدن هر -4
ها، بـه  لنگه، نیازی به باز کردن لنگه دیگر نبوده و هرکدام از لنگه 

.طور مستقل قابل باز شدن باشد
مگـر در  . (سطح کف در هر دو قسمت در یا درگاه باید افقی و مهرتاز باشد-5

ــارجی  ــای خــــــ ــداره هــــــ ــع در جــــــ ــروج واقــــــ خــــــ
خانه های یک یا دو خانواری که سطح کف بیرون درگـاه هـا مـی تواننـد     

.سانتی مرت نسبت به سطح کف درون درگاه پایین تر باشد20حداکثر 
سـانيت مـرت   105درهاي حریـق بایـد یـك لنگـه بـوده و حـداكثر       :نكته مهم 

.سانيت مرت ارتفاع مفید داشته باشد210و
و از نـوع  باید بدون سطح شیشه خوردرهاي حریق به طور عموم :نكته مهم 

خودكار یـا بسـته شـو در نظـر گرفتـه شـوند ، مگـر در مـواردي كـه در          
ب –3–4جدول 112نشریه . ( دستورالعمل ، وجود شیشه جماز شناخته شود 

  (
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:حفاظ پله ها
)3-4-4(مقررات ملی ساختمان 4ضوابط مندرج در ذیل با توجه به مبحث 

پله ها بایـد از  ) مایل(شیب دار ارتفاع دست اندازها یا جانپناه های -1
.سانتی مرت باشد90لبه پله 

سـانتی مـرت   11فاصله خالی بین دو نرده عمودی دست انداز نباید بیش از -2
.باشد

در صورت وجود نرده های تزئینی، نباید از هیچ قسمت آن کره ای به قطر -3
.سانتی مرت عبور کند11
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:و جانپناه بالکن و تراس
)3-4-4(مقررات ملی ساختمان 4در ذیل با توجه به مبحث ضوابط مندرج 

90حداقل مرت، 5/10ارتفاع دست انداز بالکن ها وتراس ها تا ارتفاع -1

.سانتی مرت باشد
مـرت،  5/10ارتفاع دست انداز بالکن ها و تراس ها با ارتفاع بیش از -2

.سانتی مرت باشد110حداقل
توسط شـیب بنـدی بـا نـاودان در     مجع آوری و هدایت آب باران و برف، -3

.بالکن ضروری است
سانتی مـرت بیشـرت   70در حمل هایی که اختالف سطح آن ها نسبت به هم از -4

باشد، باید به وسیله دست انداز یا جانپناه از احتمال سقوط افـراد  
.ممانعت شود

سـانتیمرت ٢٠یا١٠پناهجاندیوارضخامتکهدرصورتیپناه هاجانمورددر-5
مبحـث  ( .جتاوز كنـد سانتیمرت٧٠و۵٠ازترتیببهنبایدآنارتفاعباشد

)14-6-1-8هشتم 
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:دودکش ها
اخذ گواهي پایانكار از شركت گاز الزامي است وموارد زیـر بـه صـورت    ((

.))راهنمایي مي باشد
مقـررات ملـي سـاختمان و    ) 2-4-11-14(14مباحث مطروحه بر اسـاس مبحـث   

)31-3-1-5-4( 112نشریه 
.شودساختهمسلحبنتیاساختمانیمصاحلبابایدساختمانیقائمدودکش-1

قائمدودکشبهرابطلولهترینپایینازترپایینسانتیمرت٢٠ازبایددودمعرب-2
.یابدادامهآنقسمتباالترینتاساختمانی،دودکشارتفاعمتامدروشودشروع

هر وسیله حرارتی باید از طریق-3
درزبندی شده و یک دودکش سامل بدون درز و شکستگی و بـه طـور مسـتقل و    

دودکش باید بدون هیچ گونه انشعابی در متام طـول  . خمتص به خود وصل شود
.مسیر تا باالترین قسمت ساختمان امتداد یابد

دسـتگاه دوبـرای گانـه جدادودمعربعدددوساختمانیقائمشافتداخلدراگر-4
١٨کـم دسـت بایـد همازدودمعربدواینخارجیسطحفاصله،شودمینصبخمتلف

.باشدسانتیمرت

دودکـش کهبامازاینقطهازمرتسانيت100کمدستبایددودکشخروجینههاد-5
.اشدبباالترشودمیخارجآناز

،دودکـش ازمرت٣شعاعدرساختمانقسمتبلندترینازبایدخروجیانههداین-6
.باشدباالترمرتانتیس۶٠کمدست

،شـود واردآنبهاستممکنکهفیزیکیضرباتبرابردربایددودکشرابطلوله-7
.گرددحفاظت

.شودساختهگالوانیزهفوالدیورقازبایدپاییندمایبادودکشرابطلوله-8
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:نورگیرها، داکت ها، هتویه ها
)2-1-4(سازمان برنامه وبودجه 112مطرح شده بر اساس نشریه مباحث

از قبیل پلکان هـا، شـفت   (بازهای قائم و یا تنوره های موجود در بنا-1
بایستی مهواره ساختار مقـاوم حریـق   )ها، چاههاي آسانسور  و نظایر آن 

.داشته باشد
د ، سـقف  در شفت هایي كه تا آخرین طبقه یا بام ساختمان ادامه ندارنـ -2

باید با ساختار مقاوم ، داراي مقاوميت مهسان با دیوارهـاي جـانيب خـود    
.پوشیده شود 

متام شفتها و نورگريهایي كه تا بام ادامه مي یابند بایـد یـا رو بـاز    -3
باشند ، ویا توسط قاب فلزي و شیشه هاي ساده كه از زیر به وسیله تور 

.پوشیده شوند سیمي حمافظت شده اند ، به صورت پنجره سقفي 
سـانيت  80دیوارهاي شفتها باید مانند دیوارهاي جانپناه ، تا ارتفـاع  -4

مرت باالتر از كف متام شده بام ادامه یابنـد  ، مگـر آنكـه بـام داراي     
ساختار مقاوم حریق باشد ، كه در آنصورت نرده اي با مهـان ارتفـاع را   

.مي توان جایگزین دیوار جانپناه شفت كرد 
جره هاي سقفي شفت مي توان پنجره هاي جانيب تعبیه منـود ، در  به جاي پن-5

صورتیكه در دیواره هاي جانيب جانپناه شفت ، سطح الزم وجود داشته باشد 
و پنجره یا بازشویي كه نصب مي شود نسبت به مـرز مالكیـت و سـاختمان    

سانيت مـرت  60مرت فاصله داشته و كف متام شده بام دست كم 5/4جماور حداقل 
.باالتر باشد 

استفاده از کوپل طلق دار به جای شیشه در قسمت نورگیرهای پشت بـام و  -6
یا نصب توری فلزی ریزباف با قاب فلزی زیر نورگیرهای پشت بام 

آسانسورها

) 2-2-15(» 15مبحث « مباحث مطروح بر اساس مقررات ملي ساختمان 
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سـاختمان را در مراحـل   طراح باید تعداد، ظرفیـت و نـوع آسانسـورهاي   -1
.اولیه طراحي تعیني منوده و جامنائي مناید

مرت از كف ورودي اصـلي  9در ساختمان هاي با طول مسري قائم حركت بیش از -2
) طبقه3(تعبیه آسانسور الزامي است 

در ساختمان هاي غريمسكوني طول مسري قائم حركت از كف پایني تـرین  :تبصره
.ف باالترین طبقه حماسبه مي شودطبقه تا ك

مرت و بیشرت از كف ورودي 28طبقه یا با طول مسري حركت 8در ساختمان هاي -3
حـيت اگـر از نظـر    (اصلي باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بیين شـود  

)حماسبات تعداد و ظرفیت، یك دستگاه آسانسور كفایت كند
مرت از كف ورودي اصلي 21از در كلیه ساختمان هاي با طول مسري حركت بیش -4

.تعبیه شود) برانكاردبر(حداقل یك دستگاه آسانسور مناسب محل بیمار 
آسانسور برانكاردبر با عالمت خمصوص مشخص شده و كلیه طبقـات را  : تبصره

.سرویس دهد
در ساختمان هایي كه وجود آسانسور یا آسانسـورها الزامـي اسـت بایـد     -5

.یت محل صنديل چرخدار را داشته باشدحداقل یكي از آسانسورها قابل
در ساختمان بیمارستان هاي بیش از یك طبقه، وجود حـداقل یـك دسـتگاه    -6

در صورت وجود سطح شـیب دار مناسـب ایـن    . (آسانسور ختت بر اجباري است
)الزام وجود ندارد

میلـي  1100× 1400حداقل ابعاد كابني آسانسور قابلیت محل صنديل چرخـدار  -7
عـــــــــــرض بازشـــــــــــو دربمـــــــــــرت و حـــــــــــداقل

.میلي مرت800
میلـي مـرت و   1100× 2100حداقل ابعاد كابني آسانسور قابلیت محل بیمـار  -8

.میلي مرت900حداقل عرض بازشو درب 
میلي مرت و حداقل 1400× 2400حداقل ابعاد كابني آسانسور قابلیت ختت بر -9

.میلي مرت1300عرض بازشو درب 
.تراز طبقه جمدد باشندآسانسورها باید جمهز به سیستم -10
حداكثر فاصله پیاده رو از در ورودي ساختمان یـا در آپارمتـان بـراي    -11

ــه    ــر طبقـــــ ــورها در هـــــ ــه آسانســـــ ــدن بـــــ سوارشـــــ
.مرت مي باشد40

سطح داخلي دیواره هاي چاه آسانسور باید با مصاحل مناسب به گونـه اي  -12
سیمانكاري صـاف یـا   . (پوشانده شود كه كمرتین خلل و فرج را دارا باشد

) سفیدكاري
چاه باید منحصرًا براي آسانسور باشد، نصب و عبـور هـر گونـه لولـه،     -13

لوله كشـي  كابل، سیم و جتهیزات دیگر در چاه آسانسور به جز سیم كشي و 
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برق مربوط به سیستم روشنایي چاه و كابل هاي برق تغذیه و سیستم كنرتل 
.خمصوص آسانسور داخل چاه آسانسور ممنوع است

دیواره ها و تیغه هاي پوشاننده چاه آسانسور باید از مصاحل مقاوم در -14
)حتمل حداقل یك ساعت(برابر آتش 

بني را به نزدیـك تـرین   در مواقع قطع برق، باید بتوان به طور دسيت كا-15
دستورالعمل حنوه عملكرد بایـد در  (طبقه رسانید تا مسافران خارج شوند 

)موتورخانه نصب باشد
دكمه هاي زنگ اخبار و توقـف اضـطراري پـایني تـرین دكمـه بـوه و در       -16

میلي مرت نصب شوند و باالترین دكمـه نبایـد بـیش از    890ارتفاعي برابر 
.ارتفاع داشته باشدمیلي مرت از كف كابني 1370

زنگ اخبار آسانسور باید جمهز به باطري قابل شارژ باشد و حيت املقـدور  -17
.امكان نصب زنگ كمكي در اتاق نگهباني نیز فراهم گردد

در كلیه طبقات به جز طبقه ورودي اصلي، یـك عالمـت تصـویري بـا طـرح      -18
هد كه استاندارد شده در جماورت هر دكمه آسانسور نصب شود كه نشان مي د

در مواقع آتش سوزي از آسانسـور اسـتفاده نشـود و راه پلـه خروجـي و      
.اضطراري را نشان دهد

دستگريه اي به روي یكي از دیواره هاي كابني، ترجیحًا در عقب بـا سـطح   -19
میلـي  900میلي مرت از دیواره و در ارتفـاع  20صاف با فاصله اي حداقل 
.مرت از كف كابني نصب شود

براي آسانسور باید مستقل باشد تـا چنانچـه در اثـر    كابل تغذیه برق-20
سیستم برق آسانسور و مهچنان متصـل  آتش سوزي، برق ساختمان قطع گردید،

.و فعال باشد
در پایني ترین نقطه و یا در طبقه مهكف داكت هـوایي خاصـي بـراي چـاه     -21

آسانسور طراحي و ساخته شود تا در مواقع آتش سوزي و نفوذ دود به چاه 
داكت به حنوي باید حمافظـت  (نسور هتویه هواي تازه از داكت ممكن باشد آسا

.)شود كه مانع ورود انسان و یا حیوان به چاه آسانسور شود
نصب دتكتورهاي سیستم اعالم حریق در فضاهاي موتورخانه آسانسور، چـاه  -22

آسانسور، راهرو و ورودي به موتورخانـه آسانسـور و راهـرو جلـوي درب     
حداكثر فاصله نصب افقي این دتكتورها از . (سور الزامي استآسانطبقات 

).مرت خواهد بود5/1مركز هر بازشو آسانسور برابر 
انباركردن و یا گذاشنت هر نوع مـواد قابـل اشـتعال و یـا غـري قابـل       -23

.اشتعال در چاه آسانسور، موتورخانه و یا چاهك آسانسور ممنوع مي باشد
ال هوایي عمـل مـي كنـد و لـذا راهـرو      چاه آسانسور به عنوان یك كان-24

طبقات باید توسط درهاي ضد گسرتش حریق حمفوظ گـردد تـا مـانع حمـل چـاه      
.آسانسور به عنوان دودكش شود
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مـرت  2حداقل ارتفاع مفید ورودي كابني در طبقات براي ورود عادي بایـد  -25
.باشد

به حنوه باز و بسته شدن درها و دریچه هاي اضطراري چاه آسانسور باید -26
گونه اي باشد كه از مست بريون بدون كلید باز نشود ويل از داخل به راحيت 

.و بدون نیاز به كلید باز و بسته شوند
آسانسورها باید مطابق ضوابط استاندارد ملي ایران یا اسـتانداردهاي  -27

. معترب بني املللي ساخته شده است 
صـاحب صـالحیت   آسانسورها پس از نصب و راه اندازي باید توسط متخصصان-28

این حتویل گريي مانع از ضمانت شركت سازنده . آزمایش و حتویل گرفته شود 
.، فروشنده و نصاب آسانسور خنواهد بود 

1900میلـي مـرت عـرض و    900بازشوي در موتور خانه باید داراي حـداقل  -29

بازشو به مست بريون ، داراي قفل و كلید مطمـئن  . میلي مرت ارتفاع باشد 
.تیار افراد صاحب صالحیت باشد و در اخ
دریچه اضطراري براي ورود به باالي كابني در زیر سطح سـقف چـاه   :توصیه 

سـانيت  60× 60یا یكي از دیواره هاي چاه از فضاي موتورخانه به ابعـاد 
.مرت تعبیه شود كه بازشوي آن به بريون چاه بوده و داراي قفل اميين باشد

آسانسورها ) 1-1-3-1-3(مبحث سوم مقررات ملي بر اساس :نكته قابل توجه 
.جزو راه خروج حمسوب مني شود

.چاه آسانسور نباید وسیله ختلیه هواي ساختمان باشد :نكته قابل توجه 

ورود و خروج افراد از آسانسورها باید به طبقات و بالعكس بایـد بـه   -30
جهت انتظار در ورودي و راحيت و بدون تداخل حركيت صورت گريد و فضاي كايف 

راهروهاي مقابل آسانسـورها بایـد طبـق    . خروجي ها در نظر گرفته شود 
.ابعاد مندرج در جدول زیر طراحي شوند 

نوع 
ساختمان

جایگذاري در 
آسانسور

عمق راهرو مقابل ورودي هاي كابني

برابر یا بزرگرت از عمق كابنيتكيمسكوني



صفحه
12

گروهي در كنار 
هم

مرت یا بزرگرتین 5/1بزرگرت از برابر یا 
هر كدام كه بزرگرت ( عمق كابني در گروه 

)باشند 

گروهي روبروي هم
مرت یا جمموع 1/2برابر یا بزرگرت از 

هر ( بزرگرتین عمق آسانسورهاي روبروي هم 
)كدام كه بزرگرت باشند 

غري مسكوني 
به 

استثناي 
آسانسور 

ختت بر

برابر عمق كابني5/1برابر یا بزرگرت از تكي

گروهي در كنار 
هم

برابر 5/1مرت یا 4/2برابر یا بزرگرت از 
هر كدام كه ( بزرگرتین عمق كابني در گروه 
)بزرگرت باشند 

گروهي روبروي هم
برابر یا بزرگرت از جمموع بزرگرتین عمق 

مرت5/4كابني هاي روبروي هم ، حداكثر 
غري مسكوني 

 ،
بیمارستان 

... و 
داراي 

آسانسور 
ختت بر

برابر عمق كابني5/1برابر یا بزرگرت از تكي
گروهي در كنار 

هم
برابر عمق 5/1برابر یا بزرگرت از 

بزرگرتین كابني در گروه

گروهي روبروي هم
برابر یا بزرگرت از جمموع بزرگرتین عمق 

كابني هاي روبروي هم
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فصل دوم
 تصرفات مسکونی

4 سقف5و

6سقف7و

7سقف به باال

هاها ؛ مسافر پذیرها و اقامتگاههتل ؛ خوابگاه
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»سقف5تا 4«ساختمان های مسکونی  

112مقررات ملی و نشریه 3متامی موارد مطابق با ضوابط مندرج در مبحث 

موارد پلکان، پله دوار، حفاظ پله، دودکش و جانپناه با توجـه بـه فصـل    
موارد ذکر شده در ذیل عالوه بر موارد فوق الذکر اول کتاب اجنام گرفته و 

.خواهد بود

: پلکان عمومی
پلکان دوربندی و با درب ایزوله ضد دود و خودبسته شو از سایر خبش هـا  -1

)112نشریه 9-4-3-6( .جمزا باشد
جمزاسازی باکس پله از ورودی واحدها و در صورت وجود آسانسور با فضـای  -2

غیر این صورت اجرای خروج دوم اصـولی بـا دسرتسـی    در (مناسب ) N+3(فیلرت 
))مصوبه شوراي شهر (()مناسب از فضای عمومی واحدها الزم است

:تأسیسات برقی
یا حمافظ جان جهت هر واحد) RCCB(نصب کلید ایمنی جریان نشتی زمین -1
نصب سیستم نشت یاب گاز جهت هر واحد-2
مبحث سیزدهماجرای سیستم اعالم حریق مطابق مقررات ملی -3

:روشنایی اضطراری
نصب روشنایی اضطراری در پلکان عمومی، راهروها، زیـرزمین و طبقـه مهکـف    

)112نشریه -15-2-11-6(.الزامی است

:ایمنی زیرزمین
اجرای هتویه طبیعی و داکت های مناسب جهت زیرزمین ها-1
نصب سیستم اعالم حریق اتومات-2
)اسپرینکلر(نصب سیستم اطفاء اتومات -3

:سایر موارد
. اجرای مستقل سازی اصولی درمتامی طبقات، مهکف و زیرزمین الزامـی اسـت  -1

.در غیر این صورت اجرای خروج دوم الزامی است
بایسـتی  ... کلیه درب های ورودی به واحدها، انباری ها، موتورخانـه و -2

.دارای آستانه زیر در باشد
)از فیلرت( درب ورودی به پله پشت کلیه ) استپ(نصب بازوی مکانیکی -3
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در صورت وجود کاربری پارکینگ در تراز منفی و یا مهکـف اجـرای سیسـتم    -4
.شبکه بارنده خودکار الزامی است

در صورت تغییر در کاربری پیلوت یا کاربری ساختمان و یـا افـزایش   :نکته
ــاختمان  ــدها در ســـــ ــزایش واحـــــ ــا افـــــ ــات و یـــــ طبقـــــ

صورت امکان راه های جایگزین و اجرای پیش بینی اجرای خروج دوم و یا در
سـانتی مـرت الزامـی    91مسیر خروج واحدها به مست خروج دوم با عرض حـداقل  

.است
)خروج دوم باید از پایین ترین تراز ساختمان الی پشت بام ادامه یابد(



صفحه
16

سقف7تا 6ساختمان های مسکونی 

سـاختمان و نشـریه   رعایت موارد ایمنی طرح شده در مبحث سوم مقررات ملی 
برنامه و بودجه112

موارد پلکان، پله دوار، حفاظ پله، دودکش و جانپناه با توجـه بـه فصـل    
اول کتاب اجنام گرفته و موارد ذکر شده در ذیل عالوه بر موارد فوق الذکر 

.خواهد بود

)3-3-3-1-3مقررات ملی 3مبحث (:پلکان عمومی 
له ضد دود و خودبسته شـو از سـایر   پلکان بنا، دوربندی و با درب ایزو-1

)112نشریه 5–1–3-1( .خبش ها جمزا شوند
جمزاسازی باکس پله از ورودی واحدها و یا احیانًا دارابودن آسانسور با -2

در غیر این صورت اجرای خـروج دوم اصـولی   . (مناسب) S= N+3(فضای فیلرت 
))مصوبه شوراي شهر (()با دسرتسی مناسب از فضای عمومی واحدها

هبـرت اسـت   . (اطراف پلکان عمومی، ابتدا سیمان اندود سپس گچکاری گـردد -3
)دیوارهای دوربند خروج ها بامصاحل بنت آرمه اجرا گردد

اجرای هتویه طبیعی در خرپشته بـا ایجـاد بازشـوهای منسـاب در سـقف و      -4
.دیوارهای جانبی با ارتفاع قابل دسرتسی

...) :ن حریق واعال(تأسیسات برقی 
جهت جلـوگیری  . (کلیه تابلوهای برق بایستی به سیستم ارتینگ جمهز شوند-1

)از برق گرفتگی
.برای هر کدام از تابلوهای برق فرش عایق مناسب هتیه گردد-2
یا آرتیکیج یاحمافظ جان جهـت  ) RCCB(نصب کلید ایمنی جریان نشتی زمین -3

هر واحد
نصب سیستم نشت یاب گاز جهت هر واحد-4
نصب سیستم اعالم حریق اتومات و شستی اعالن در ساختمان-5
نصب چراغ هشداردهنده و برقگیر در باالترین ارتفاع ساختمان-6
اجرای ژنراتور برق اضطراری -7
در واحدهاCOنصب آشکارساز گاز : توصیه -8

:روشنایی اضطراری
) 6ايل 2-8-1-3(مقررات ملي ساختمان 3با توجه به مبحث مباحث مطروحه
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نصب روشنایی اضطراری در پاگرد پلکان هـا، راهروهـا، زیـرزمین هـا و     -1
)15-2-11-6(.پارکینگ الزامی است

سیستم روشنایی اضطراری باید از نـوع عملکـرد پیوسـته و یـا از نـوع      -2
.عملکرد خودکار انتخاب شود

شنایی مسـیرهای خـروج بایـد از منبـع مـداوم و      برق موردنیاز برای رو-3
.مطمئن تأمین گردد

در صورت کمک از باطری برای روشنایی راه های خروج، حنوه طراحی سیستم، -4
نـــــــــــوع بـــــــــــاطری هـــــــــــا و چگـــــــــــونگی    

.شارژ شدن آن ها به تأیید کارشناس مسؤول برسد
تعداد و موقعیت منابع روشنایی و نورپردازی نباید به گونـه ای باشـد   -5

با خارج شدن یک چراغ از مدار، هیچ قسمتی از راه خروج در تـاریکی  که
.فرو رود

عبور سیم کشی های برق، لوله های تأسیسات و دودکش ها از داخـل داکـت   -6
ــای    ــا دیوارهــــــ ــزا بــــــ ــب و جمــــــ ــای مناســــــ هــــــ

.ایزوله حرارتی
متام مصاحل و لوازم مورد استفاده در تأسیسات برقـی بایـد دارای عالمـت    -7

لولـــــــه کشـــــــی،: از مجلـــــــه. (باشـــــــداســـــــتاندارد 
)112نشریه 3-1-10-4( ...)سیم کشی، تابلوها و

:ایمنی زیرزمین 
اجرای هتویه طبیعی و داکت های مناسب جهت زیرزمین ها-1
نصب سیستم اعالن حریق اتومات-2
)اسپرینکلر(نصب سیستم اطفاء اتومات -3

:خروج دوم
بـا  ... پاخور پله، جنس پلـه و متامی موارد مربوط به عرض دسرتسی خروج، -1

.توجه به فصل اول اجرا گردد
مسريهاي خروج باید به گونه اي طراحي و اجرا شوند كه براي رسـیدن بـه   -2

ــروج،  ــك خــ ــه،  یــ ــپز خانــ ــان آشــ ــور از میــ ــار،عبــ انبــ
هاي خواب و فضاهاي مشاهبي اتاقها،هبداشيت، فضاهاي كاري، رختكنسرویس

)3-7-1-3(.شده هستند، الزم نباشدها در معرض قفل كه درهاي آن
.رعایت حداقل فاصله یك مرتي خروج دوم از پنجره هاي مشرف-3
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و وضعیت خروج دوم دور از پلكان عمومي و دسرتسي كلیه واحدها به آن حمل-4
.میسر باشد

جهت درب خروجی دوم به طرف پلکان باز گردد و در تـراز ختلیـه بـه مسـت     -5
.فضای آزاد

.تراز ساختمان تا پشت بام ادامه یابدخروج دوم از پایین-6
در طراحـي نقشـه هـاي    (مسري هر رمپ خروج دوم نصب روشنایي اضطراري در -7

.) تأسیسات برقي پیش بیين شود
طبق نظـر  (نصب عالئم خروج اضطراري و مشاره هاي طبقات در حمل هاي مناسب -8

)كارشناس بازدید

:سایر موارد 
. . . هـا، موتورخانـه و   انبـاري هاي ورودي بـه واحـدها،  كلیه درب-1

.بایسيت داراي آستانه زیر در باشند
)از فیلرت(پله پشت كلیه درب ورودي به ) استپ(نصب بازوي مكانیكي-2
رعایت فاصله ساختمان با جماورین در برابر حریق هاي برخوردي-3
در صورت وجود کاربری پارکینگ در طبقه مهکف و یا تـراز منفـی اجـرای    -4

.ارنده خودکار الزامی استسیستم شبکه ب
طراحي و اجياد شعله سدكن در پشت پنجره ها در طبقات: توصیه-5

:مسیرهای خروج
مقاومت مصاحل و سازه ساختمان از مجله مقاوم سازی دیوارها و سـتون هـا   
در برابر حریق و حوادث و تزئینات غیرقابل اشتعال در مسـیرهای خـروج   

)حریقساعت مقاوم در برابر 2با حداقل (
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سقف به باال8ساختمان های مسکونی 

رعایت موارد ایمنی طرح شده در مبحث سوم مقررات ملی سـاختمان و نشـریه   
برنامه و بودجه 112

موارد پلکان، پله دوار، حافظت پله، دودکش و جانپناه با توجه بـه فصـل   
الذکر اول کتاب اجنام گرفته و موارد ذکر شده در ذیل عالوه بر موارد فوق 

.می باشد
)3-3-3-1-3مقررات ملی 3مبحث (:پلکان عمومی 

پلکان بنا، دوربندی و با درب ایزوله ضد دود و خودبسته شـو از سـایر   -1
)112نشریه 9-4-3-6(.خبش ها جمزا شوند

) S=N+3(جمزاسازی باکس پله از ورودی واحدها و آسانسور با فضای فـیلرت  -2
))مصوبه شوراي شهر (( .مناسب

.طراف پلکان عمومی ابتدا سیمان اندود و سپس گچکاری گرددا-3
اجرای هتویه طبیعی در خرپشته بـا ایجـاد بازشـوهای مناسـب در سـقف و      -4

دیوارهای جانبی با ارتفاع قابل دسرتسی

:...)اعالن حریق و(تأسیسات برقی 
جهـت جلـوگیری   (کلیه تابلوهای برق بایستی به سیستم ارتینگ جمهز شوند -1

)گرفتگیاز برق
.براي هركدام ازتابلوها فرش عایق منا سب هتیه گردد-2
یاآرتیكج یاحمافظ جـان جهـت هـر    ) RCCB( نصب كلید اميين جریان نشيت زمني -3

واحد
واحدجهت هرنصب سیستم نشت یاب گاز-4
درساختماناعالنشسيتحریق اتومات وننصب سیستم اعال-5
ارتفاع ساختماندرباالترین نصب چراغ هشداردهنده وبرقگري-6
نصب ژنراتور برق اضطراري-7
در کلیه طبقات از زیرزمین ) اسپرینکلر(نصب سیستم اطفاء حریق اتومات -8

الی آخر 

:روشنایی اضطراری 
و ، زیـرزمین هـا   ، راهروهـا هـا پلكان پاگرد نصب روشنایي اضطراري در -1

.استالزامي پارکینگ
پیوسـته و یـا از نـوع    سیستم روشنائي اضطراري باید از نـوع عملكـرد   -2

.عملكرد خودكار انتخاب شوند
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برق مورد نیاز براي روشنایي مسـريهاي خـروج بایـد از منبـع مـداوم و      -3
.مطمئن تامني گردد

در صورت کمک از باطری برای روشنایی راه های خروج، حنوه طراحی سیستم، -4
نوع باطری ها و چگونگی شارژ شدن آن هـا بـه تأییـد کارشـناس مسـؤول      

.برسد
تعداد و موقعیت منابع روشنایی و نورپردازی نباید به گونـه ای باشـد   -5

که با خارج شدن یک چراغ از مدار، هیچ قسمتی از راه خروج در تـاریکی  
.فرو رود

عبور سیم کشی های برق، لوله های تأسیسات و دودکش ها از داخـل داکـت   -6
ــای    ــا دیوارهــــــ ــزا بــــــ ــب و جمــــــ ــای مناســــــ هــــــ

.ایزوله حرارتی
بایـد دارای عالمـت   و لوازم مورد استفاده در تأسیسات برقـي متام مصاحل -7

ــد  ــتاندارد باشـــــ ــی،   (اســـــ ــه کشـــــ ــه لولـــــ از مجلـــــ
...)سیم کشی، تابلوها و

:ایمنی زیرزمین 
اجرای هتویه طبیعی و داکت های مناسب جهت زیرزمین ها-1
نصب سیستم اعالم حریق اتومات-2
)اسپرینکلر(نصب سیستم اطفاء اتومات -3
ی دوم زیرزمین هااجرای حداقل خروج-4

: خروج دوم
بـا  ... متامی موارد مربوط به عرض دسرتسی خروج، پاخور پله، جنس پلـه و -1

.توجه به فصل اول اجرا گردد
مسريهاي خروج باید به گونه اي طراحي و اجرا شوند كه براي رسـیدن بـه   -2

ــروج،  ــك خــ ــه،  یــ ــپز خانــ ــان آشــ ــور از میــ ــار،عبــ انبــ
هاي خواب و فضاهاي مشاهبي اتاقها،رختكنهبداشيت، فضاهاي كاري، سرویس

.ها در معرض قفل شده هستند، الزم نباشدكه درهاي آن
.رعایت حداقل فاصله یك مرتي خروج دوم از پنجره هاي مشرف-3
و وضعیت خروج دوم دور از پلكان عمومي و دسرتسي كلیه واحدها به آن حمل-4

.میسر باشد
گردد و در تـراز ختلیـه بـه مسـت     جهت درب خروجی دوم به طرف پلکان باز-5

.فضای آزاد
.خروج دوم از پایین  تراز ساختمان تا پشت بام ادامه یابد-6
در طراحـي نقشـه هـاي    (مسري هر رمپ خروج دوم نصب روشنایي اضطراري در -7

.) تأسیسات برقي پیش بیين شود
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طبق نظـر  (نصب عالئم خروج اضطراري و مشاره هاي طبقات در حمل هاي مناسب -8
)رشناس بازدیدكا

اجرای حمل و موقعیت خروج های اصلی، خروج دوم و مسیرهای دسرتسی مناسـب  -9
.مطابق با نقشه های تأیید شده

:مسیرهای خروج
دسرتسی های مناسب به خروجی های اصلی و فرار بـه طـوری کـه هـر طبقـه      -1

ــه   ــداقل بــــــ ــی  2حــــــ ــن دسرتســــــ ــی ایمــــــ خروجــــــ
.داشته باشد

مجله مقاوم سازی دیوارها و سـتون هـا   مقاومت مصاحل و سازه ساختمان از-2
در برابر حریق و حوادث و تزئینات غیرقابل اشتعال در مسـیرهای خـروج   

)ساعت مقاوم در برابر حریق2با حداقل (

:سایر موارد 
بایسيت . . . ها، موتورخانه و هاي ورودي به واحدها، انباريكلیه درب-1

.داراي آستانه زیر در باشند
)از فیلرت(پله پشت كلیه درب ورودي به ) استپ(نصب بازوي مكانیكي-2
رعایت فاصله ساختمان با جماورین در برابر حریق هاي برخوردي-3
در صورت وجود کاربری پارکینگ در طبقه مهکف و یـا تـراز منفـی اجـرای     -4

.سیستم شبکه بارنده خودکار الزامی است
به عنوان عمـارت بلنـد حمسـوب    مرت بیشرت باشد23بنایی که ارتفاع آن از -5

شده و اجرای شبکه بارنده خودکار و تأمین فشار مثبت برای سرویس پلـه  
در متامی طبقات و واحدها الزامی است و ضوابط ویـژه بایـد از سـازمان    

.اخذ گردد
پـدهلي  (طراحي و اجراي فضاي مناسب در پشت بام براي هلـي كـوپرت جنـات    -6

)كوپرت
استقرار و مانور كامیون ها و نردبان هاي جنـات  حموطه سازي مناسب براي -7

آتش نشاني كه دسرتسي مناسب به بدنه هاي ساختمان داشته باشند و طراحي 
و اجراي حمل هایي براي تشك و شوتینگ جنات

طراحي و اجياد شعله سدكن در پشت پنجره ها در طبقات-8
برای نگهبانان و پرسنل مربوطهآتش نشانيآموزشپیش بیين جهت -9
مهاهنگي و مكاتبـه بـا سـازمان جهـت بازدیـد دوره اي كارشناسـان از       -10

ساختمان در مراحل خمتلف حني ساخت
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هاها ؛ مسافر پذیرها و اقامتگاههتل ؛ خوابگاه

راههاي خروج
)1-11-6( 112مباحث مطروحه باتوجه به نشریه 

حمافظت در مواردي كه متام بنا به شبكه بارنده خودكار تائید شده -1
شود ، نرخ مقاومت حریق دور خروجها و مهچنني درها مي تواند به 

.ساعت كاهش یابد 1حداقل 
عرض راهروها متناسب با بار متصرف ، ويل به هر حال حداقل این -2

سانيت مرت كمرت باشد 112راهروها نباید از 
در هر طبقه ، از مجله طبقات زیر تراز ختلیه خروج ، كه براي مقاصد -3

ومي به تصرف در آیند ،باید حداقل دو خروج دور از هم در دسرتس عم
.باشد 

مرت 7/10دسرتسهاي خروجهاي خمتلف نباید مسري مشرتكي به طول بیش از -4
داشته باشد ، در صورتي كه  بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائید 

مرت افزایش یابد 15شده حمافظت شود ، استثنائا این طول مي تواند به 
.

مرت مي باشد ، در صورت جتهیز 7/10حداكثر طول جماز راهروهاي بن بست -5
.مرت افزایش یابد 15به شبكه بارنده خودكار حداكثر طول به 

در راهروهاي دسرتس خروج فاصله بني در هر اتاق یا هر فضا تا -6
مرت جتاوز ننماید ، مگر آنكه متام راه 30نزدیكرتین خروج ، حداكثر از 

وكلیه خبشهاي جماور و مربوط به آن ، با ساختاري كه دسرتس خروج
مقاومت حریق آن معادل دور بند خروجها مي باشد ، از بقیه قسمتهاي 

بنا جدا شده و متاما توسط شبكه بارنده خودكار تائید شده حمافظت 
مرت افزایش یابد ، مشروط 60شود كه در آنصورت مي تواند حداكثر به 

.ورد تائید كارشناس حفاظت از حریق قرار گريد بر آنكه اميين آا م
در داخل اتاقها یا سوئیتها ، حداكثر فاصله تا یك راهروي دسرتس -7

مرت بیشرت شود ، در صورت جتهیز به شبكه بارنده 23خروج نباید از 
.مرت افزایش یابد 38خودكار مي تواند به 

ا معرب عمومي طول راه ختلیه خروج ، از انتهاي دوربند پلكان خروج ت-8
.مرت بیشرت باشد 30نباید از 

در بناهاي مسافر پذیر كوچك ، عرض هیچ یك از خبشهاي راه فرار ، -9
استثنائا عرض درهاي توالتها . سانيت مرت كمرت باشد 71نباید از 

.سانيت مرت اختیار منود 61ومحامها را مي توان حداقل 
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روشنائي اضطراري 
اتاق باید جمهز به 25اي داراي بیش از متام هتل ها و خوابگاهه-1

تسهیالت روشنائي اضطراري باشند ، مگر آنكه هر اتاق مستقیما به 
.بريون بنا در تراز مهكف راه داشته باشد 

متام راههاي خروج باید داراي روشنائي كايف و عالمي مناسب داشته -2
.باشند 

درهاي گردان
چگونگي نصب ، حداكثر هتداد چـرخش  درهاي گردان باید از حلاظ ساخت ،-1

در دقیقه ، عرض مفید و سایر مشخصات ، مورد تائیـد مقـام قـانوني    
.مسئول باشند 

درراههاي خروج ، استفاده از درهاي گردان ، مشروط به رعایت ضوابط -2
:زیر خواهد بود 

ضوابط خاص راههاي خروج برحسب نوع تصـرف ، مـانع نصـب ایـن     ) الف 
.گونه درها نباشد

درصـد  50حداكثر عرض خروج اختصاص یافته به درهاي گـردان ، از  ) ب 
.كل عرض خروج بیشرت نشود 

.نفر در نظر گرفته شود 50ظرفیت خروج هر در گردان ، حداكثر ) ج 
مرتي از دو انتهاي پاییين یا باالیي هیچ راه پلـه اي  3در فاصله ) د 

.واقع نشده باشد 
گردان ، در مهان دیوار ، یـك در لـوالیي بـا    مرتي در 3در فاصله ) و 

مهان عرض وجود داشته باشد ، مگر آنكه مقام قانوني مسئول وجود چنني 
.دري را ضروري تشخیص ندهد 
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فصل سوم
: تصرفات  

 جتاری

جتاری مسکونی

اداری

بانک

آموزشی

آموزشی فرهنگی

صنعتی

انباری
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جتاری

سـازمان  112مقـررات ملـی و نشـریه    3مبحـث  موارد ارائه شده مطابق بـا 
.برنامه و بودجه می باشد

:پلکان عمومی 
.اجرای نکات ذیل ضروری و الزامی است1عالوه بر اجرای موارد فصل 

جتاری هر طبقه وهر خبش از هر طبقه از مجلـه طبقـات   / در تصرف های کسبی -1
) 8-15-1-3(زیر مهکف باید حداقل دو خروج دور از هم داشته باشد 

دوربندی و با درب ایزوله ضد دود و خودبسته شو از سایر خبـش هـا جمـزا    -2
)مقررات ملي ساختمان 9-4-4-1-3( .شوند

.ان اندود و سپس گچکاری گردداطراف پلکان عمومی ابتدا سیم-3
اجرای هتویه طبیعی در خرپشته بـا ایجـاد بازشـوهای مناسـب در سـقف و      -4

.دیوارهای جانبی با ارتفاع قابل دسرتسی

: تأسیسات برقی
جهـت جلـوگیری   (کلیه تابلوهای برق بایستی به سیستم ارتینگ جمهز شوند -1

)از برق گرفتگی
.مناسب هتیه گرددبراي هركدام ازتابلوها فرش عایق -2
حمافظ جان جهت هـر  آرتیكج یایا) RCCB( نصب كلید اميين جریان نشيت زمني -3

واحد
الزامـی  سـاختمان کـل  دراتومـات شسيتحریق اتومات وننصب سیستم اعال-4

.است
نصب ژنراتور برق اضطراري-5
نصب سیستم نشت یاب گاز-6
آتش نشانیارائه نقشه های تأسیسات برقی آتش نشانی به سازمان -7

:روشنایی اضطراری 
مرتمربع یا بیش از یک طبقه 280متام فروشگاه های با مساحت خالص بیش از -1

.باید دارای تسهیالت روشنایی اضطراری باشند
، خروجی دوم، طبقه مهکف ، راهروهاعمومینصب روشنایي اضطراري در پلكان -2

.استالزامي و زیرزمین ها 
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باید از نـوع عملكـرد پیوسـته و یـا از نـوع      سیستم روشنائي اضطراري -3
.عملكرد خودكار انتخاب شوند

برق مورد نیاز براي روشنایي مسـريهاي خـروج بایـد از منبـع مـداوم و      -4
.مطمئن تامني گردد

در صورت استفاده از نیروی باطری، حنوه طراحی سیستم، نوع باطری هـا و  -5
.ول برسدچگونگی شارژ شدن آن ها باید به تأیید کارشناس مسؤ

تعداد و موقعیت منابع روشنایی و طرح نـورپردازی بایـد بـه گونـه ای     -6
باشد که با خارج شدن یک چراغ یا منبـع روشـنایی هـیچ قسـمتی از راه     

.خروج در تاریکی فرو نرود
عبور سیم کشی های برق، لوله های تأسیسات و دودکش ها از داخـل داکـت   -7

ــای    ــا دیوارهــــــ ــزا بــــــ ــب و جمــــــ ــای مناســــــ هــــــ
.حرارتیایزوله 

تابلو، مکانیزم های (و لوازم مورد استفاده در تأسیسات برقيمتام مصاحل -8
.باید دارای عالمت استاندارد باشد...) قطع و وصل و

لوله های فوالدی سیاه، گالوانیزه و (متام لوله های حمافظ هادی های برق -9
ب به حنوی انتخاب شوند که برای حمل مـوردنظر مناسـ  ) سایر لوله های جماز

.باشند

:ایمنی زیرزمین
اجرای هتویه طبیعی و داکت های مناسب جهت زیرزمین ها-1
نصب سیستم اعالن حریق اتومات-2
)اسپرینکلر(نصب سیستم اطفاء اتومات -3
اجرای خروجی دوم زیرزمین ها-4

:خروج دوم
مسیرهای خروج باید به گونه ای باشد که برای رسیدن به یک خروج، عبور -1

،هـــــــا انبار،هـــــــا خانـــــــهآشـــــــپز از میـــــــان 
هاي خـواب و فضـاهاي   اتاقها،هبداشيت، فضاهاي كاري، رختكنهای سرویس

.هستند، الزم نباشدشدندر معرض قفل خروج آن هامشاهبي كه درهاي 
.رعایت حداقل فاصله یك مرتي خروج دوم از پنجره هاي مشرف-2
و موقعیت خروج دوم دور از پلكان عمومي و دسرتسي كلیه واحـدها بـه   حمل-3

.آن میسر باشد
.جهت درب خروجی دوم به طرف پلکان باشد-4
.خروج دوم از پایین ترین تراز ساختمان تا پشت بام ادامه یابد-5
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و پلکان اصلی و فضاهای مسري هر رمپ خروج دوم نصب روشنایي اضطراري در -6
عمومی

طبق نظر (روج اضطراري و مشاره هاي طبقات در حمل هاي مناسب نصب عالئم خ-7
).كارشناس بازدید

اجرای حمل و موقعیت خروج های اصلی، خروج دوم و مسیرهای دسرتسی مناسـب  -8
مطابق با نقشه های تأیید شده

:سایر موارد 
بایسيت . . . ها، موتورخانه و هاي ورودي به واحدها، انباريكلیه درب-1

.آستانه زیر در باشندداراي 
)از فیلرت(پله پشت كلیه درب ورودي به ) استپ(نصب بازوي مكانیكي-2
)ورودی مهکف(اجرای رمپ معلولین -3
طراحی و اجرای سیستم اسپرینکلر جهت پارکینگ-4
اعالن حریق انومات در كلیه فضاها-5
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مسکونی–جتاری 

سازمان برنامـه  112موارد مطروحه در مباحث مقررات ملی ساختمان و نشریه
.و بودجه می باشد

: پلکان عمومی
3-3-3-1-3. (موارد ذیل نیز بایـد رعایـت گـردد    1عالوه بر مندرجات فصل 

)مقررات ملی ساختمان3مبحث 
جمزاسازی باکس پله از ورودی واحدها-1
درغیـر  (مناسب ) S=N+3(در صورت دارابودن آسانسور وجود فضای فیلرت -2

خروجی دوم اصولی با دسرتسی مناسب از فضـای عمـومی   این صورت اجرای 
))مصوبه شوراي شهر (( )واحدها

:تأسیسات برقی
یا حمافظ جان جهت هر واحد) RCCB(نصب کلید ایمنی جریان نشتی زمین -1
نصب سیستم نشت یاب گاز جهت هر واحد-2
اجرای سیستم اعالم حریق اتومات-3

:روشنایی اضطراری 
ر پلکان عمومی، راهروها، زیـرزمین و طبقـه مهکـف    نصب روشنایی اضطراری د

.الزامی می باشد
:ایمنی زیرزمین

اجرای هتویه طبیعی و داکت های مناسب جهت زیرزمین ها-1
نصب سیستم اعالم حریق اتومات-2
)اسپرینکلر(نصب سیستم اطفاء اتومات -3

در صـورت افـزایش طبقـات؛ تعبیـه خـروج دوم و یـا اضـطراری در        :نکته 
سـقف  7سقف و باالتر ضروری و مطابق با واحدهای مسکونی 7واحدهای مسکونی 

.به باالست
سـقف  7درج موارد استفاده از آسانسور مطابق با واحدهای مسـکونی  :نکته 

.به باالست
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اداری

مقررات ملی ساختمان و نیز نشریه موارد ذکر شده بر اساس مباحث ضوابط و 
.سازمان برنامه و بودجه می باشد112

:پلکان عمومی
3-3-3-1-3. (موارد ذیل نیز بایـد رعایـت گـردد    1عالوه بر مندرجات فصل 

)مقررات ملی ساختمان3مبحث 
دوربندی و با درب ایزوله ضد دود و خودبسته شو از سایر خبـش هـا جمـزا    -1

)مقررات ملي ساختمان 9-4-4-1-3(.شوند
هبـرت اسـت   .(اطراف پلکان عمومی ابتدا سیمان اندود و سپس گچکاری گـردد -2

)دیوارهای دودبند خروج ها با مصاحل بنت آرمه اجرا گردد
اجرای هتویه طبیعی در خرپشته بـا ایجـاد بازشـوهای مناسـب در سـقف و      -3

دیوارهای جانبی با ارتفاع قابل دسرتسی

: تأسیسات برقی 
) جلوگیری از برق گرفتگی(کلیه تابلوهای برق بایستی به سیستم ارتینگ -1

.جمهز و برای هر کدام از تابلوها فرش عایق مناسب هتیه گردد
یا آرتیکیج یا حمافظ جان جهت ) RCCB(نصب کلید ایمنی جریان نشتی زمین -2

هر واحد
ساختماننصب سیستم اعالم حریق اتومات و شستی اعالن در -3
نصب سیستم نشت یاب گاز جهت هر واحد-4
ارائه نقشه تأسیسات برق آتش نشانی به سازمان آتش نشانی-5

:روشنایی اضطراری
نصب روشنایی اضطراری در پلکان عمومی، راهروها و طبقـه مهکـف الزامـی    -1

.است
سیستم روشنایی اضطراری باید از نـوع عملکـرد پیوسـته و یـا از نـوع      -2

.انتخاب شودعملکرد خودکار 
برق موردنیاز برای روشنایی مسـیرهای خـروج بایـد از منبـع مـداوم و      -3

.مطمئن تأمین گردد
در صورت استفاده از باطری، حنوه طراحی سیستم، نوع باطری ها و چگونگی -4

.شارژ شدن آن ها باید به تأیید کارشناس مسؤول برسد
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ه گونـه ای  تعداد و موقعیت منابع روشنایی و طرح نـورپردازی بایـد بـ   -5
باشد که با خارج شدن یک چراغ یا منبع روشنایی از مدار، هیچ قسمت از 

.راه خروج در تاریکی فرو نرود
عبور سیم کشی های برق، لوله های تأسیسات و دودکش ها از داخـل داکـت   -6

ــای   ــا دیوارهــــــ ــزا بــــــ ــب و جمــــــ ــای مناســــــ هــــــ
.ایزوله حرارتی

قـی، از قبیـل لـوازم    متام مصاحل و لوازم مورد استفاده در تأسیسـات بر -7
لوله کشی و سیم کشی، تابلوها، مکانیزم های قطع و وصل، موتورپمپ ها، 
مولدها، ترانسفورمرها، وسایل روشـنایی، وسـایل حفـاظتی و نظـایر آن     

.باید دارای عالمت استاندارد باشند
متام لوله های حمافظ هادی های برق، از قبیل لولـه هـای فـوالدی سـیاه،     -8

و سایر لوله هـای جمـاز، بـه    ) درز جوش، بدون درز(نیزهلوله های گالوا
.حنوی انتخاب شوند که برای حمل موردنظر مناسب باشند

:ایمنی زیرزمین 
اجرای هتویه طبیعی و داکت های مناسب جهت زیرزمین ها-1
نصب سیستم اعالن حریق اتومات-2
)اسپرینکلر(نصب سیستم اطفاء حریق اتومات -3
مرتمربع185زیرزمین ها با مساحت بیش از اجرای خروجی دوم -4

:خروج دوم
عبـور  كه براي رسیدن به یك خروج،باشدمسريهاي خروج باید به گونه اي -1

،هـــــــا انبار،هـــــــا از میـــــــان آشـــــــپز خانـــــــه  
هاي خـواب و فضـاهاي   اتاقها،هبداشيت، فضاهاي كاري، رختكنهای سرویس

.الزم نباشدها در معرض قفل شده هستند،مشاهبي كه درهاي آن
.رعایت حداقل فاصله یك مرتي خروج دوم از پنجره هاي مشرف-2
و وضعیت خروج دوم دور از پلكان عمومي و دسرتسي كلیه واحدها به آن حمل-3

.میسر باشد
.جهت درب خروجی دوم به طرف پلکان باز گردد-4
حیاط یـا  (خروج دوم از پشت بام تا کف تراز خروجی مشرف به فضای آزاد -5

اجرا گردد) خیابان
در طراحـي نقشـه هـاي    (مسري هر رمپ خروج دوم نصب روشنایي اضطراري در -6

).تأسیسات برقي پیش بیين شود
طبق نظـر  (نصب عالئم خروج اضطراري و مشاره هاي طبقات در حمل هاي مناسب -7

)كارشناس بازدید
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ب اجرای حمل و موقعیت خروج های اصلی، خروج دوم و مسیرهای دسرتسی مناسـ -8
.مطابق با نقشه های تأیید شده

:سایر موارد 
بایسيت . . . ها، موتورخانه و هاي ورودي به واحدها، انباريكلیه درب-1

.داراي آستانه زیر در باشند
)از فیلرت(پله پشت كلیه درب ورودي به ) استپ(نصب بازوي مكانیكي-2

بانک ها

112مباحث مقررات ملـی سـاختمان و نشـریه    رعایت موارد ایمنی مطروحه در 

سازمان برنامه و بودجه

:پلکان عمومی
3-3-3-1-3. (موارد ذیل نیز بایـد رعایـت گـردد    1عالوه بر مندرجات فصل 

)مقررات ملی ساختمان3مبحث 
.پلکان عمومی ابتدا سیمان اندود و سپس گچکاری گردد-1
بازشـوهای مناسـب در سـقف و    اجرای هتویه طبیعی در خرپشته بـا ایجـاد   -2

.دیواره های جانبی با ارتفاع قابل دسرتسی
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: تأسیسات برقی 
) جلوگیری از برق گرفتگی(کلیه تابلوهای برق بایستی به سیستم ارتینگ -1

.جمهز و برای هر کدام از تابلوها فرش عایق مناسب هتیه گردد
حمافظ جان جهت یا آرتیکیج یا ) RCCB(نصب کلید ایمنی جریان نشتی زمین -2

هر واحد
نصب سیستم اعالم حریق اتومات و شستی اعالن -3
نصب سیستم نشت یاب گاز -4

:روشنایی اضطراری
نصب روشنایی اضطراری در پلکان عمومی، راهروها، طبقه مهکف و زیـرزمین  -1

.الزامی است
سیستم روشنایی اضطراری باید از نـوع عملکـرد پیوسـته و یـا از نـوع      -2

.انتخاب شودعملکرد خودکار 
.برق موردنیاز باید از منبع مداوم و مطمئن تأمین گردد-3
در صورت استفاده از باطری، حنوه طراحی سیستم، نوع باطری ها و چگونگی -4

.شارژ شدن آن ها باید به تأیید کارشناس مسؤول برسد
تعداد و موقعیت منابع روشنایی باید به گونه ای باشد که با خارج شدن -5

نبع روشنایی از مدار، هیچ قسمت از راه خروج در تـاریکی  یک چراغ یا م
.فرو نرود

عبور سیم کشی های برق، لوله های تأسیسات و دودکش ها از داخـل داکـت   -6
ــای    ــا دیوارهــــــ ــزا بــــــ ــب و جمــــــ ــای مناســــــ هــــــ

.ایزوله حرارتی
متام مصاحل و لوازم مورد استفاده در تأسیسـات برقـی، از قبیـل لـوازم     -7

لوها، مکانیزم های قطع و وصل، موتورپمپ ها، لوله کشی و سیم کشی، تاب
مولدها، ترانسفورمرها، وسایل روشـنایی، وسـایل حفـاظتی و نظـایر آن     

.باید دارای عالمت استاندارد باشند
متام لوله های حمافظ هادی های برق، از قبیل لولـه هـای فـوالدی سـیاه،     -8

از، بـه  و سایر لوله هـای جمـ  ) درز جوش، بدون درز(لوله های گالوانیزه
.حنوی انتخاب شوند که برای حمل موردنظر مناسب باشند

:ایمنی زیرزمین 
اجرای هتویه طبیعی و داکت های مناسب جهت زیرزمین ها-5
نصب سیستم اعالن حریق اتومات-6
)اسپرینکلر(نصب سیستم اطفاء اتومات -7
مرتمربع185اجرای خروجی دوم زیرزمین ها با مساحت بیش از -8
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:سایر موارد 
بایسيت . . . ها، موتورخانه و هاي ورودي به واحدها، انباريكلیه درب-1

.داراي آستانه زیر در باشند
)از فیلرت(پله پشت كلیه درب ورودي به ) استپ(نصب بازوي مكانیكي-2
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آموزشی

رعایت موارد ایمنی مطروحه در مبحث ضوابط و مقررات ملی ساختمان و نیـز  
بودجهسازمان برنامه و 112نشریه 

:پلکان عمومی
3-3-3-1-3. (موارد ذیل نیز بایـد رعایـت گـردد    1عالوه بر مندرجات فصل 

)مقررات ملی ساختمان3مبحث 
در هر طبقه باید حداقل دو خروج دور از هم در دسرتس باشند مهچنـین هـر   -1

مرتمربـع بایـد   95نفر یا سطحی بیش از 50اتاق یا فضا با ظرفیت بیش از 
اه دور از هم به راهروهای دسرتسی خروج منتـهی بـه خـروج    حداقل دو درگ

.های دور از هم مربوط شود
پلکان باید دوربندی و با درب ایزوله ضد دود و خودبسته شـو از سـایر   -2

.خبش ها جمزا شوند
.اطراف پلکان عمومی ابتدا سیمان اندود و سپس گچکاری گردد-3
در کالس ها ) خودبسته شومقاوم حریق به صورت لوالیی و (نصب درهای خروج -4

و فضاهای جتمعی به طوری که به مست خروج باز شود و مسـیر خـروج مسـدود    
.نگردد

اجرای حمل و موقعیت خروج های اصلی و مسیرهای دسرتسی مناسب مطـابق بـا   -5
.نقشه های تأیید شده

اجرای هتویه طبیعی در خرپشته بـا ایجـاد بازشـوهای مناسـب در سـقف و      -6
ا ارتفاع قابل دسرتسیدیوارهای جانبی ب

: تأسیسات برقی 
جلـوگیری از  (کلیه تابلوهای برق بایستی به سیستم ارتینگ جمهـز شـوند   -1

).برق گرفتگی
توصیه می شود برای هر کدام از تابلوهای برق فـرش عـایق مناسـب هتیـه     -2

.گردد
یا آرتیکیج یا حمافظ جان ) RCCB(نصب کلید ایمنی جریان نشتی زمین -3
اعالم حریق اتومات و شستی اتومات در ساختماننصب سیستم -4
نصب سیستم نشت یاب گاز در حمل های انشعاب گاز و متصل به اعـالم حریـق   -5

اتومات
اجرای ژنراتور برق اضطراری-6
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:روشنایی اضطراری
.نصب روشنایی اضطراری برای کل پروژه-1
سیستم روشنایی اضطراری باید از نـوع عملکـرد پیوسـته و یـا از نـوع      -2

.لکرد خودکار انتخاب شودعم
.برق موردنیاز باید از منابع مداوم و مطمئن تأمین گردد-3
در صورت استفاده از باطری کمکی، حنوه طراحی سیستم، نوع بـاطری هـا و   -4

.چگونگی شارژ شدن آن ها باید به تأیید کارشناس مسؤول برسد
ی تعداد و موقعیت منابع روشنایی و طرح نـورپردازی بایـد بـه گونـه ا    -5

باشد که با خارج شدن یک چراغ یا منبع روشنایی از مدار، هیچ قسمت از 
.راه خروج در تاریکی فرو نرود

عبور سیم کشی های برق، لوله های تأسیسات و دودکش ها از داخـل داکـت   -6
.های مناسب و جمزا با دیوارهای ایزوله حرارتی

قبیـل لـوازم   متام مصاحل و لوازم مورد استفاده در تأسیسـات برقـی، از   -7
لوله کشی و سیم کشی، تابلوها، مکانیزم های قطع و وصل، موتورپمپ ها، 
مولدها، ترانسفورمرها، وسایل روشـنایی، وسـایل حفـاظتی و نظـایر آن     

.باید دارای عالمت استاندارد باشند
متام لوله های حمافظ هادی های برق، از قبیل لولـه هـای فـوالدی سـیاه،     -8

و سایر لوله هـای جمـاز، بـه    ) ز جوش، بدون درزدر(لوله های گالوانیزه
.حنوی انتخاب شوند که برای حمل موردنظر مناسب باشند

:ایمنی زیرزمین 
اجرای هتویه طبیعی و داکت های مناسب جهت زیرزمین ها-1
نصب سیستم اعالن حریق اتومات-2
)اسپرینکلر(نصب سیستم اطفاء حریق اتومات -3
اجرای خروجی دوم زیرزمین -4

:مسیرهای خروج 
بطوریكه هر واحـد  ) حداقل نصف قطر فضا با طبقه(اجراي تعداد خروجي ها-1

.به دو خروجي دسرتسي داشته باشد 
متناسب با مبحث سوم مقـررات  10/1اجراي تعداد خروجي ها با حداقل عرض -2

ملي ساختمان
درب هاي خروج موافق خروج بطوري كه مسري خروج مسـدود نگـردد و بصـورت    -3

.ي باز شودلوالی



صفحه
36

.دسرتس باشندباید حداقل دو خروج دور از هم دردر هر طبقه -4
مرتمربـع  95نفر یا سـطحی بـیش از   50هر اتاق با فضا با ظرفیت بیش از -5

باید حداقل از دو درگاه دور از هم به راهروهای دسرتسی خروج منتهی به 
.خروج های دور ازهم مربوط باشد

ه داراي درب كه در زمان وقوع حریق قفل اجراي مسري خروج از فضاهایي ك-6
شده باشد جماز مني باشد مانند آشپزخانه ها، انبارها، سرویس هاي هبداشيت 

.، رختكن ها، اتاق خواب و فضاهاي مشابه
)ورودي هاي مهكف(اجراي رمپ معلولني -7
طراحـی و اجـرای آسانسـور    ) سقف و باالتر8(در صورت افزایش تعداد سقف -8

.الزامی استآتش نشان 
فاصله ساختمان با جماورین در برابر حریق هاي برخوردي-9

حموطه سازي مناسب براي استقرار و مانور كامیون ها و نردبان هاي جنات -10
آتش نشاني وحمل هایي براي تشك و شوتینگ جنات

اجياد شعله سد كن در پشت پنجره ها-11
ري سـوختين  ساختارهاي جداكننده خروج در بناها بایـد بـا دیوارهـاي غـ    -12

صورتی به طور كامل دوربندي و جمزا شود در )ساعت مقاومت حریق2حداقل (
سـاعت  جمهـز باشـد  متام بنا توسط شبكه بارنده خودكـار تأییـد شـده    که

.مقاومت حریق دوربندها مي تواند حداقل به یك ساعت كاهش یابد
مشاره طبقه را مشخص می (هر پاگرد پله كه مهسطح طبقه باید داراي عالمت-13

نصب شـود  مرتي از كف متام شده 5/1باشد كه باید در ارتفاع تقریبًا )کند
بـه راحـيت دیـده    ...) ب ودن درشبسته باز و(شرایطيبه طوری که حتت هر 

این عالمت مهچنین باید موقعیت طبقه ختلیه خروج وجهت آن را نشـان  ؛ شود 
.دهد

متضاد با تزئینـات و نـازك كـاري هـاي     طرح،رنگبا عالئم خروج باید -14
هیچ نـوع  .دیده شودمشخص تا به آسانی داخلي و سایر عالئم و نشانه ها 

نباید مانع دیده شدن عالئم خـروج  ...، جتهیزات و ۵۶، مبلمانتژئینات
).هبرت است كه این عالئم شب منا باشد. (گردد

دقیقـه در برابـر   20پلكان داخلي باید به كمك دیوارهایي با مقاومـت  -15
.حریق دوربندي شده و درب هاي آن مقاوم دود و خود بسته شو باشند

در طبقات زیر تراز ختلیه خروج كه با مقاصد عمومي ساختمان بـه تصـرف   -16
.باید حداقل دو خروج دور ازهم در دسرتس باشددرآید

:سایر موارد 
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سـيت داراي  بای. . . ها، موتورخانـه و  هاي ورودي به انباريكلیه درب-1
.آستانه زیر در باشند

اجرای رمپ معلولین مطابق نقشه های اصالح شده-2
طراحی و اجرای سیستم اسپرینکلر جهت پارکینگ-3

فرهنگی–آموزشی 

:پلکان عمومی
3-3-3-1-3. (موارد ذیل نیز بایـد رعایـت گـردد    1عالوه بر مندرجات فصل 

)مقررات ملی ساختمان3مبحث 
پلکان دوربندی و با درب ایزوله ضد دود و خودبسته شو از سایر خبش هـا  -1

.جمزا شوند
.جمزاسازی باکس پله از ورودی واحدها-2
.اطراف پلکان عمومی ابتدا سیمان اندود و سپس گچکاری گردد-3
الی پشت بام آخرین طبقه که ) تراز ختلیه خروج(ادامه پلکان ها از مهکف -4

.خروجی مشرف به فضای آزاد اجرا گرددبرای پله فرار کف تراز 

: تأسیسات برقی 
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) جلوگیری از برق گرفتگی(کلیه تابلوهای برق بایستی به سیستم ارتینگ -1
.جمهز شوند و برای هر کدام از تابلوها فرش عایق مناسب هتیه گردد

یا آرتیکیج یا حمافظ جان جهت ) RCCB(نصب کلید ایمنی جریان نشتی زمین -2
هر واحد

سیستم نشت یاب گاز جهت هر واحدنصب-3
نصب سیستم اعالم حریق اتومات و شستی اعالن در ساختمان-4

:روشنایی اضطراری
نصب روشنایی اضطراری در پلکان عمومی، راهروها و طبقه مهکف الزامی می -1

.باشد
سیستم روشنایی اضطراری باید از نـوع عملکـرد پیوسـته و یـا از نـوع      -2

.دعملکرد خودکار انتخاب شو
برق موردنیاز برای روشنایی مسـیرهای خـروج بایـد از منبـع مـداوم و      -3

.مطمئن تأمین گردد
در صورت کمک از باطری، حنوه طراحی سیستم، نـوع بـاطری هـا و چگـونگی     -4

.شارژ شدن آن ها باید به تأیید کارشناس مسؤول برسد
تعداد و موقعیت منابع روشنایی و طرح نـورپردازی بایـد بـه گونـه ای     -5

د که با خارج شدن یک چراغ یا منبع روشنایی از مدار، هیچ قسمت از باش
.راه خروج در تاریکی فرو نرود

عبور سیم کشی های برق، لوله های تأسیسات و دودکش ها از داخـل داکـت   -6
ــای    ــا دیوارهــــــ ــزا بــــــ ــب و جمــــــ ــای مناســــــ هــــــ

.ایزوله حرارتی
لـوازم  متام مصاحل و لوازم مورد استفاده در تأسیسـات برقـی، از قبیـل    -7

لوله کشی و سیم کشی، تابلوها، مکانیزم های قطع و وصل، موتورپمپ ها، 
مولدها، ترانسفورمرها، وسایل روشـنایی، وسـایل حفـاظتی و نظـایر آن     

.باید دارای عالمت استاندارد باشند
متام لوله های حمافظ هادی های برق، از قبیل لولـه هـای فـوالدی سـیاه،     -8

و سایر لوله هـای جمـاز، بـه    ) ، بدون درزدرز جوش(لوله های گالوانیزه
.حنوی انتخاب شوند که برای حمل موردنظر مناسب باشند

:ایمنی زیرزمین 
اجرای هتویه طبیعی و داکت های مناسب جهت زیرزمین ها-5
نصب سیستم اعالن حریق اتومات-6
نصب سیستم اطفاء اتومات-7
مرتمربع 185اجرای خروجی دوم زیرزمین ها با مساحت بیش از -8
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:خروج دوم
مسیرهای خروج باید به گونه ای باشد که برای رسیدن به یک خروج، عبور -1

،هـــــــا انبار،هـــــــا آشـــــــپز خانـــــــه از میـــــــان 
هاي خـواب و فضـاهاي   اتاقها،هبداشيت، فضاهاي كاري، رختكنهای سرویس

.هستند، الزم نباشدشدنر معرض قفل دخروج آن هامشاهبي كه درهاي 
.رعایت حداقل فاصله یك مرتي خروج دوم از پنجره هاي مشرف-2
و موقعیت خروج دوم دور از پلكان عمومي و دسرتسي كلیه واحـدها بـه   حمل-3

.آن میسر باشد
.جهت درب خروجی دوم به طرف پلکان باشد-4
حیاط یـا  (اد خروج دوم از پشت بام تا کف تراز خروجی مشرف به فضای آز-5

.اجرا گردد) خیابان
مسري هر رمپ خروج دوم نصب روشنایي اضطراري در -6
ارتفـاع  (نصب عالئم خروج اضطراري و مشاره هاي طبقات در حمل هاي مناسب -7

).مرتی از کف متام شده و در مکان قابل رؤیت5/1
اجرای حمل و موقعیت خروج های اصلی، خروج دوم و مسیرهای دسرتسی مناسـب  -8

.مطابق با نقشه های تأیید شده
برای جلوگیری از ریزش برف و باران و لغزندگی سـطح پلـه هـای خـارجی     -9

ــلی ( ــرار و اصـــــــ ــی الزم  ) فـــــــ ــدات ایمنـــــــ متهیـــــــ
.پیش بینی شود

:مسیرهای خروج 
كـه هـر   طـوري ه ب) حداقل نصف قطر فضا با طبقه(اجراي تعداد خروجي ها-1

.واحد به دو خروجي دسرتسي داشته باشد
متناسب با مبحث سوم مقـررات  10/1ي تعداد خروجي ها با حداقل عرض اجرا-2

.ملي ساختمان
درب هاي خروج موافق خروج بطوري كه مسري خروج مسـدود نگـردد و بصـورت    -3

.لوالیي باز شود
مرتمربع و در نظر گرفنت دو درگاه دور 185خروج دوم برای فضاهای بیش از -4

.مرتمربع دارد95بیش از ازهم بریا هر اتاق یا فضایی که سطحی 
.اجرای رمپ معلولین-5
متضـاد بـا تزئینـات و    یطرحـ ورنگموقعیتی مناسب و عالئم خروج باید -6

ــم و   ــایر عالئــــ ــي و ســــ ــاي داخلــــ ــاري هــــ ــازك كــــ نــــ
هـیچ نـوع تژئینـات،    .دیـده شـود  داشته باشند تا به آسانی نشانه ها 
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هبرت اسـت  . (دشونباید مانع دیده شدن عالئم خروج ...، جتهیزات و مبلمان
).كه این عالئم شب منا باشد

در هر طبقه از مجله طبقات زیر تراز ختلیه خروج کـه بـا مقاصـد عمـومی     -7
ساختمان به تصرف درآید؛ بایـد حـداقل دو خـروج دور از هـم در دسـرتس      

.باشند

:سایر موارد 
بایسيت . . . ها، موتورخانه و انباريواحدها،هاي ورودي بهكلیه درب-1

.داراي آستانه زیر در باشند
جهـت  ... طراحی و اجرای مانع در سقف هر طبقـه در جمـاورت نورگیرهـا و   -2

جلـــــــــوگیری از انتقـــــــــال دود و حـــــــــرارت بـــــــــه 
.طبقات باالتر

)از فیلرت(پشت کلیه درب های ورودی به پله ) استپ(نصب بازوی مکانیکی -3
ی گذرانـدن  پیش بینی جهت معرفی نگهبانان و پرسنل هتل به سازمان بـرا -4

.دوره آموزشی آتش نشانی
مقاومت مصاحل و سـازه سـاختمان در برابـر حریـق و حـرارت و تزئینـات       -5

.غیرقابل اشتعال در مسیرهای خروج
بـا حـداقل دو سـاعت    (مقاوم سازی دیوارها و ستون ها در برابر حریـق  -6

)مقاوم حریق
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انباری–صنعتی 

:كلیات 
ضوابط و مقررات ملی ساختمان از مباحثرعایت موارد اميين مطروحه در 

اميـين و  (، دوازدهـم  )ها در برابر حریـق حفاظت ساختمان(سوم :مجله مباحث
عالئـم و  (بیسـتم  )000وآسانسـورها (، و پـانزدهم )حفاظت كار در حني اجرا

سازمان برنامـه و بودجـه  112مقررات ملي ساختمان و نیز نشریه )تابلوها
.برابر آتش سوزيها درافظت ساختماندستورالعمل اجرائي حم(

: تصرف های صنعتی 
در تصرف هاي صنعيت، حداقل عرض مفید راه هاي خروج، از ابتداي دسرتس تا .1

.سانيت مرت كمرت باشد112انتهاي ختلیه خروج نباید از 
براي هر طبقه یا هر خبش از هر طبقه، از مجله طبقات پائني تـر از تـراز   .2

ي مقاصد صنعيت مورد استفاده قـرار مـي گرينـد، بایـد     ختلیه خروج كه برا
حداقل دو خروج دور از هم تدارك شود، مگـر آن كـه تصـرف از نـوع كـم      

.مرت بیشرت نباشد15خماطره یا معمويل بوده و طول دسرتس خروج، حداكثر از

:سایر موارد بناهاي صنعيت
صـورت وجـود   در تصرف صنعيت بازهاي قائم حریق تا ارتفاع سه طبقـه، در  .3

شرایط زیر با تأیید كارشناس حفاظـت از حریـق، الزامـي بـه دوربنـدي      
:خنواهند داشت

.سرتاسر فضاي باز قائم حریق به شبكه بارنده خودكار جمهز باشد) الف
.پایني ترین طبقه یا طبقه میاني باز قائم حریق، مهكف خیابان باشد) ب
ي متصـرفان بنـا فـراهم    امكان رؤیت باز قائم حریق، از هر طـرف بـرا  ) ج

.باشد
متام سه طبقه مربوط به باز قائم، به عنـوان یـك فضـاي واحـد منظـور      ) د

گردد، و ظرفیت راه هاي خروج به اندازه كل متصرفان براي ختلیه مهزمان در 
.نظر گرفته شود

درصد عـرض الزم در  150عرض راه هاي خروج داخل هر طبقه، حداقل معادل ) هـ
ا در مواقع اضطرار امكان استفاده متصرفان سایر طبقـات  نظر گرفته شود ت
.نیز فراهم باشد

.حریق خودكار جمهز شونداعالممتام تصرف هاي صنعيت باید به شبكه هاي .4
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مساحت و نصـب  مرتمربع 100كیلویي به ازاي هر 6نصب خاموش كننده پودري .5
یـك عـدد   به ازاي كلیه تابلوهاي برق و نصب CO2كیلویي 6خاموش كننده 

.كیلویي جنب هر درب اصلي سوله50خاموش كننده پودري 
صنعتیاجراي سیستم آب آتش نشاني در بناهاي.6
پرخماطرهصنعتیدر بناهاياطفاء اتوماتاجراي سیستم .7

:تصرف انباری
.مبحث سوم الزامي است17-1-3رعایت ضوابط .1
معمـولی در  در انبارهایی که نوع ودرجه خطر مشخص منی شود تصرف با خطر.2

.نظر گرفته شود
در خصوص راه هاي خروج از بنا و فـرار از حریـق مطـابق مقـررات ملـي      .3

ساختمان

هر بنا یا هر خبش از یك بنا، كه براي مقاصـد انبـاري مـورد اسـتفاده     .4
. قرار گريد، باید دست كم دو راه خروج دور از هم داشته باشد

:موارد استثناء 
در تصرف هاي انباري كم خماطره، براي هـر طبقـه یـا خبشـي از آن،     -

.تدارك یك خروج جماز خواهد بود
در تصرف هاي انباري با خماطره معمويل، تدارك یك خروج براي هر طبقـه  -

یا خبشي از آن جماز خواهد بود، مشروط به آنكه طول دسرتس خروج، حـداكثر  
مـرت در  30ه بارنده خودكار، و حداكثر از مرت در بناهاي بدون شبك15از 

بناهایي كه توسط شبكه بارنده خودكار تأیید شده حمافظت مي شوند، بیشرت 
.نشود

در تصرف هاي انبار بازهاي قـائم حریـق تـا ارتفـاع سـه      در تصرف هاي .5
طبقه، در صورت وجود شرایط زیر با تأییـد كارشـناس حفاظـت از حریـق،     

:ند داشتالزامي به دوربندي خنواه
.سرتاسر فضاي معرب قائم حریق به شبكه بارنده خودكار جمهز باشد) الف

.پایني ترین طبقه یا طبقه میاني معرب قائم حریق مهكف خیابان باشد) ب
امكان رؤیت معابر قائم خروج از هر طرف براي متصرفان بنـا فـراهم   ) ج

.باشد
اي واحد منظور گردد متام سه طبقه مربوط به معابر قائم حریق، یك فض) د

و ظرفیت راه هاي خروج به اندازه كل متصرفان هـر سـه طبقـه بـه طـور      
.مهزمان در نظر گرفته شود
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درصد الزم در نظر 150عرض راه هاي خروج داخل هر طبقه حداقل معادل ) هـ
گرفته شود، تا هنگام اضطرار، امكان استفاده متصرفان سایر طبقات نیز 

.فراهم باشد
.حریق خودكار جمهز شونداعالمف هاي انباري باید، به شبكه هاي تصرمتام .6
مساحت و نصـب  مرتمربع 100كیلویي به ازاي هر 6نصب خاموش كننده پودري .7

به ازاي كلیه تابلوهاي برق و نصب یـك عـدد   CO2كیلویي 6خاموش كننده 
.كیلویي جنب هر درب اصلي سوله ها50خاموش كننده پودري 

انباریب آتش نشاني در بناهاياجراي سیستم آ.8
انباریاجراي سیستم اعالم حریق اتومات در بناهاي.9
اجراي سیستم اطفاء اتومات .10
متام تصرف هاي انباري باید از تسهیالت روشنایي اضـطراري برخـوردار   .11

.باشد
روز آینده به سـازمان  20نقشه هاي سیستم اطفاء و اعالم حریق ظرف :تذكر 

.ارجاع شود

57صفحه 112نشریه 2-6-8-3-1بند :  موارد انبارهاسایر

در تصرف صنعيت بازهاي قائم حریق تا ارتفاع سه طبقـه، در صـورت وجـود    .1
شرایط زیر با تأیید كارشناس حفاظـت از حریـق، الزامـي بـه دوربنـدي      

:خنواهند داشت
.سرتاسر فضاي باز قائم حریق به شبكه بارنده خودكار جمهز باشد) الف

.ني ترین طبقه یا طبقه میاني باز قائم حریق، مهكف خیابان باشدپای) ب
امكان رؤیت باز قائم حریق، از هر طـرف بـراي متصـرفان بنـا فـراهم      ) ج

.باشد
متام سه طبقه مربوط به باز قائم، به عنـوان یـك فضـاي واحـد منظـور      ) د

در گردد، و ظرفیت راه هاي خروج به اندازه كل متصرفان براي ختلیه مهزمان
.نظر گرفته شود

درصد عـرض الزم در  150عرض راه هاي خروج داخل هر طبقه، حداقل معادل ) هـ
نظر گرفته شود تا در مواقع اضطرار امكان استفاده متصرفان سایر طبقـات  

.نیز فراهم باشد

:سایر موارد 
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مرت باشـد عـرض راهـرو داخـل انبـاری      20انبارهایي که عرض آا کمرت از .1
مـرت  20مرت باشد و انبارهائی که عرض آن ها بیشـرت از  5/1کمرت از نباید 

خنواهد بود و چنانچه انبار به وسایل مکانیکی یا موتوری محل ونقل مثـل  
لیفرتاک جمهز باشد باید راهروهای متناسب با عبور وسایل مزبـور منظـور   

.گردد راهروها باید خالی از کاال باشد
به فیلرت جرقه گیر بوده و پارک و تعمیـرات  اگزوز لیفرتاک ها باید جمهز.2

.آن ها داخل انبارها ممنوع است
لیفرتاک ها و وسایل موتور خمصوص رفت وآمد در انبارها بایـد هـر کـدام    .3

.جمهز به یک دستگاه خاموش کننده سیار آتش نشانی از نوع مناسب باشد
ر بنایی عدل ها و بسته بندی های مکعبی شکل باید مانند رده های آجر د.4

.روی هم در روی پالت های فلزی چیده شود
اجسام استوانه ای شکل مانند لوله های فلزی و سیمانی باید به صـورتی  .5

روی هم چیده شود که برای جلـوگیری از غلطیـدن و سـقوط آن هـا در دو     
.انتهای رده زیرزمین از گره های فلزی استفاده کرد

مجـع آوری و قبـل از تعطیلـی    ضایعات انبار باید در ظروف دربدار فلزی.6
.انبار به خارج از انبار منتقل و نابود گردد

.ایجاد آبدارخانه و آسایشگاه به  هر شکل داخل انبارها ممنوع است.7
برای تأمین روشنایی از سیم کشی استاندارد و چراغ ضد شـعله اسـتفاده   .8

.نیز باید از نوع ضد شعله باشند... کلیدهای برق جعبه فیوز و. کنید
قسمت های فلزی انبار از نظر جریانات الکرتیسـیته بایـد دارای اتصـال    .9

زمین کامل باشند بطورکلی برای جلوگیری از خماطرات صاعقه و الکرتیسیته 
جتهیزات مذکور به طور مرتب . ساکن انبار باید دارای جتهیزات کافی باشد

.مورد بازرسی قرار دهید و در فواصل زمانی معین آزمایش کنید
.ساختمان انباری در مقابل آتش سوزی مقاوم باشد.10
انبار در حملی نباشد که اطراف آن بـرای اسـتقرار خودروهـای آتـش     .11

.فضای کافی وجود نداشته باشد) هنگام وقوع حریق(نشانی
استفاده از دستگاه های حرارتی شعله عریان در داخل انبارها ممنوع .12

.از سیستم حرارت مرکزی می باشداست هبرتین وسیله تأمین حرارت استفاده 
نگهداری لوازم وکاال و اشـیاء اعـم از قابـل اشـتعال و یـا غیـر       .13

.اشتعال در اطراف انبارها و پشت دیوارها بصورت طوالنی ممنوع است
انبارها باید به شرحی که ذکر شده است وسایل ضروری آتش نشانی را .14

.داشته باشد
ت مربوط به حفاظـت و ایمنـی و   کلیه کارکنان انبارها باید تعلیما.15

.طرزکار با وسایل آتش نشانی را فرا گیرند
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کف انبارها باید به منظور مشخص کردن راهروهای طولی و عرضـی حمـل   .16
.جتمع کاال با رنگ سفید یا زرد از دو طرف خط کشی شده باشد

سانتی مرت خواهد 60فاصله بین کاال تا دیوارهای جانبی انبار حداقل .17
ر مواردی که به علت وضع خمصوص بسته بندی کاال امکان رعایت این بود و د

.فاصله نباشد با نظر کارشناس آتش نشانی عمل گردد
5/4ارتفاع کاال در انبارها به هر شکل انبارچینی نبایستی بیشرت از .18

مرت باشد و بطور کلی فاصله بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطه کاالهـای  
.از یک مرت باشدچیده شده نباید کمرت

استعمال دخانیات در حموطه داخل و خارج انبارها مطلقًا ممنوع و بـه  .19
تعداد کافی تابلوهای منع استعمال دخانیات باید هتیه و در معـرض دیـد   

. مستقیم افراد روی دیوار نصب گردد
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فصل چهارم

کپسول های اطفاء حریق و سیستم های آب آتش نشانی
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:كننده هاي دسيت خاموش 

.كیلویي3یك دستگاه خاموش كننده دي اكسیدكربن : در هر واحد مسكوني-1
.كیلویي6دو دستگاه خاموش كننده پودري : در پیلوت-2
.كیلویي6دو دستگاه خاموش كننده پودري : در زیرزمني -3
.یك دستگاه خاموش كننده دي اكسیدكربن: اتاقك آسانسور-4

:هاي دسيتمكان نصب خاموش كننده 
مرت5/1ارتفاع نصب از كف تا باالي خاموش كننده -1
.در مكان قابل روئیت-2
دور از نور مستقیم آفتاب-3

با توجه به تصرف تعداد و نوع خاموش كننده در زمان هبـره بـرداري   :نكته 
.توسط كارشناسان سازمان اعالم مي گردد
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) :آب آتش نشاني(سیستم هاي اطفاء حریق 

حجم دقیق حماسـبه و بـه تأییـد    (آب با گنجایش مناسب گرفنت خمزن در نظر -1
.)ایي سازمان برسد

حمل نصب خمزن پشت بام با حمافظت در برابر شرایط جوي و جمهـز بـه فلـوتر    -2
.شناور

مسـتقل جهـت   ) اسـب خبـار  2حداقل قـدرت  (در نظر گرفنت الكرتوپمپ اتومات -3
)ش نشاني تائید ایي كارشناسان سازمان آت(.سیستم

امتسـفر را در خروجـي هـا داشـته     6ايل 5/4الكرتوپمپ توان اجياد فشـار  -4
.باشد

حمل نصب الكرتوپمپ بعد از خمزن به صورت فضاي سرپوشیده و عایق در برابر -5
.باشد) 000یخ زدگي، تركیدگي و(تغیريات جوي 

ایـنچ  2لوله كشي از خمزن و الكرتوپمپ تا جعبه آب آتش نشاني بـا سـایز   -6
سقف سایز لوله با نظر مهندس تأسیسات مكانیـك  7در ساختمان هاي باالي «

»و تأیید نقشه توسط سازمان
در طبقات زیر مهكف، مهكف و كلیه طبقات با توجه به نوع تصرف حداقل یـك  -7

.دستگاه جعبه آب آتش نشاني از نوع هوزریل نصب شود
)مانع حركت نباشد(به صورت توكار نصب شود » F«الزاما جعبه فایرباكس -8
.ورودي واحدها و آسانسور اجرا شودفایرباكس ها در داخل فیلرت،-9

نقشه هاي تأسیسات برقي و مكانیكي آب آتـش نشـاني، رایزرهـاي خشـك،     -10
.به تأیید كارشناسان سازمان آتش نشاني برسد000اسپرینكلر و

در نظر گرفنت شیب مناسب جهت كفشورها-11
مرت30س از یكدیگر حداكثر فاصله جعبه فایرباك-12
مرت20حداكثر فاصله جعبه فایرباكس تا آخرین نقطه هر فضا -13

:تبصره
سقف كه باید قطر حماسبه 7اجراي سیستم رایزر خشك در ساختمان هاي باالي -1

و بـــــــــــــــه تأییـــــــــــــــد كارشناســـــــــــــــان   
.سازمان برسد

سقف ، مراكز جتاري، آموزشي جعبه هاي آتش نشاني 7در ساختمان هاي باالي -2
.صورت دوقلو از نوع خشك و تر و به صورت توكاربه 

مـرت  23بر اساس ضوابط مقررات ملي ساختمان هر بنایي كه ارتفاع بیش از -3
داشته باشد به عنوان عمارت بلند حمسـوب شـده و اجـراي شـبكه بارنـده      

.خودكار در متامي طبقات و واحدها الزامي است
.تاده جهت جمتمعپیش بیين، طراحي و اجراي شريهاي هیدرانت ایس-4
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:استاندارد نصب هوزریل
.در حمل هاي مشخص، قابل دسرتسي و قابل روئیت در هر طبقه نصب گردد-1
حـداكثر  (سطح پوشش آن متام اطاق ها را در طبقه مورد نصب فراهم منایـد  -2

)مرت20فاصله جعبه تا آخرین نقطه هر فضا
.نصب در حمل هاي خروج اضطراري-3
.مانع حركت نباشدنصب در  جائي كه  -4
مرت از كف ساختمان نصب 10/1ارتفاع نصب هوزریل مهانند فایرباكس حداكثر -5

.گردد
مـرت  6فشار آب در داخل هوزریل به اندازه اي باشد كه حداقل پرتـاب آب  -6

.لیرت باشد55به صورت جت و حداقل میزان آب خروجي در هر دقیقه 
.شش دهدمرتمربع را پو800یك هوزریل باید در حدود -7

:مشخصات قرقره هوزریل
)اینچ( میلي لیرت 19قطر لوله در حدود -1
مرت 20طول لوله -2
ازجـنس  ( از جنس مقاوم در مقابل سایش و فشـار لوله ها داراي انعطاف،-3

).الستیكي فشار قوي 

:مشخصات جعبه آب آتش نشاني فایرباكس
.درب لوالئي قفل شونده-1
رنگ ائي كوره اي شامل یك قرقره و بازوي جنس جعبه از ورقه فوالدي با-2

.نگهدارنده با رنگ قرمز
شیلنگ از نوع كتاني یا الستیكي-3
مرت و بـا كوپلینـگ در دو   20اینچ و به طول حداقل 1یا  1قطر شیلنگ -4

انتها
بار6فشار كار -5
) جهت جلوگريي از جتمع آب و پوسیدگي(سوراخ در كف 3جعبه داراي حداقل -6
.كف آن  ، فاقد لبه باشد جعبه در-7
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:سیستم اعالم حریق

)3-8-13( مقررات ملي ساختمان 13با توجه به مبحث

عملکهایگونهبهباشد،دائممراقبتحتتنوعازبایدحریقاعالمسیستممراکز-1
آندرحریـق اعالمنتیجهدرومدارتعادلخوردنمهربسبب هادتکتورازیکی

.شودمدار

بـروز .شوداعالموثبتمطلوبحنویبهبایدمداررهدراتصالیبروزیاقطعی-2
یاهامدارسایرافتادنکارسبب ازنباید)زون(مداریکدرنوع،رهازخرابی،

.شودسیستمکل

کلیـه با)باطری(خودبهصخمصوایمنینیرویتأمینوسائلبهبایدمرکزره-3
سیستمتاباشدزهجمو غیره،کنندهشارژدستگاهمانندمربوط،متعلقاتولوازم

.باشدکاربهآمادهاحوالهمهدر
بهوشودنصباستعمومسدسرتازخارجکهحملیدربایدحریقاعالمسیستممرکز-4

.باشدآزمودهکارافرادحتت مراقبتروزیشبانهطور

وشودکشیدههاسیستمسایرازمستقلبایدحریقاعالمسیستمایهمدارکلیه-5
دارد،وجودارتباطنشانیآتشایستگاهوحریقمرکز اعالمبینکهمواردیدرفقط
کلیـه مقـررات  .کـرد استفادهمنظوراینبرایتلفنسیستمایهمدارازتوانمی

.شودرعایتبایدموردایندرتلفنشرکت

نصـب ایهحملـ بـر عالوهشوند،میزهجمحریقاعالمسیستمبهکهییاساختمادر-6
یادودی(مناسبدتکتوربایدنیززیرایهحملدرحسب ضرورت،براهدتکتورانواع

:شودنصب)حرارتی

)برقایهاتاق(ها تابلویهااتاقترانسفورماتور،یهااتاق) الف
مکانیکیتأسیساتبهمربوطیهااتاق) ب
)برقییهاپلهوهاآسانسور-١٥مبحث( آسانسورچاهوآسانسورموتورخانه) ج
هاپلهه راوهاکریدور) د
.فضعیجریانیهاسیستموتلفنمرکزتاقا) ھ
بـا انواعیازباید) آننظایروزنگبوق،آژیر،(حریقاعالمصوتیوسائل-7

کـه شـود انتخـاب حنویبهبایدساختمانی عمومیهافضادراآنصبحملنیزوشند
قابـل شـنیدن  سـاختمان نقاطدورتریندرولتهسبهاآصدایحریق،بروزگامهن

.باشد


