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 راه پله ها و پلکان : .1
 و ها پله راه عرضد.باشن ثابت و ساختاری پایدار دارای باید شوند واقع خروج راه در که هایی پلکان تمام 

 . یابد کاهش مسیر طول قسمت از هیچ در نباید پاگردها

 از جلوگیری منظور به تدابیر الزم تمام و بوده پرداخت نوع یک با و جنس یک از ها پله تمام پاخور 

 .شود اتخاذ سطوح روی بر لغزندگی

 متر سانتی 28 حداقل باید پله کف هر،  باشد داشته مفید عرض متر سانتی 110 کم دست باید پله هر 

 متر سانتی 10 حداقل و متر سانتی 18 حداکثر پله هر ارتفاع،  باشد داشته شیب %2 حداکثر و پاخور

 .باشد داشته

 متوالی پاگرد دو هر بین و داشته ارتفاع خود باالی سقف تا متر سانتی 205 کم دست باید پله راه هر 

 .باشد متر سانتی 370 قائم فاصله حداکثر

 بین خالی فاصله،  باشد می الزامی داخلی های پلکان در سانتیمتر 90 الی 80 ارتفاع با استاندارد نرده اجرای 

 .باشد متر سانتی 11 از بیش نباید ( عمودی ) به صورت نرده دو

 شود باز خروج موافق و بوده لوالئی نوع از باید خروج راه در واقع درهای تمام. 

 باشد داشته مفید عرض متر سانتی 80 کم دست باید خروج راه در درها تمام. 

 ارتفاع متر سانتی 210 و متر سانتی 105 حداکثر و بوده لنگه یک باید حریق ضد هایب در: مهم نکته 

 بسته یا خودکار نوع از و خور شیشه سطح بدون باید عموم طور به حریقضد  هایب در.باشد داشته مفید

 .شوند گرفته نظر در شو

 :  ها ، حفاظ ها پناه جان .2

 پناه جان یا انداز دست وسیله به باید، سانتیمتر بیشتر باشد   70 از ها سطح اختالف که هایی محل در 

 .شود ممانعت افراد سقوط احتمال از ساختمان ملی مقرراتمبحث چهارم  الزامات مطابق

 سانتیمتر باشد. 80 حداقل باید ها راه شیب سطح یا پله لبه از ها راه شیب یا ها پله دار شیبجان پناه  ارتفاع 

 دشو می اجرا همسایگی تفکیک و ایمنی تأمین منظور به که بام در بنا خارجی دیوارهای یافته امتداد بخش 

 سانتیمتر در نظر گرفته شود. 110 حداقل باید بام پناه جان ارتفاع

 سایر در شفاف یا ای شیشه های قسمت همه و پاسیو و گلخانه سقف مانند ، شفاف یا گذر نور های سقف 

 ریزنده و یا طلق پالستیکی باشد. غیر و ایمن جنس از باید ، ها سقف

 یا زمین به نسبتسانتیمتر  80 از بیش ارتفاع در فضا آن کف که شود نصب فضایی در پنجره که درصورتی 

 سانتیمتر 110 حداقل ارتفاع در پنجره آن باید ، نیست مشرف ایوان یا بالکن به  و داشته قرار مجاور فضای

 .باشد فضا کف ازسانتیمتر  110حداقل   ارتفاع به پناهی ن جا دارای یا و شده نصب فضا کف از

 برف و باران آب هدایت و آوری جمعسانتیمتر باشد.  110ید حداقل اب ها تراس و ها بالکنجان پناه  ارتفاع ، 

 .است ضروری بالکن در ناودان با بندی شیب توسط

 باشد نمی مجاز پناه جان و حفاظ عنوان به برنده و تیز اشیاء از استفاده : نکته. 
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 دود کش ها : .3

 (باشد می راهنمایی صورت به زیر وموارد است الزامی گاز شرکت از پایانکار گواهی اخذ) 

 دودکش قطعات اتصال محل .شود ساخته مسلح بتن یا ساختمانی مصالح با باید ساختمانی قائم دودکش 

 .شود دودبند کامالً باید

 ارتفاع تمام در و شود شروع قائم دودکش به رابط لوله ترین پایین از تر پایین سانتیمتر 20 از باید دود معبر 

      .یابد ادامه آن قسمت باالترین تا ، ساختمانی دودکش

 بدون سالم دودکش یک و شده درزبندیلوله ها و اتصاالت به صورت کامال  طریق از باید حرارتی وسیله هر 

 در انشعابی گونه هیچ بدون باید دودکش. دشو وصل خود به مختص و مستقل طور به و شکستگی و درز

 .یابد امتداد ساختمان قسمت باالترین تا مسیر طول تمام

 فاصله ، شود می نصب مختلف دستگاه دو برای جداگانه دود معبر عدد دو ساختمانی قائم فتش داخل در اگر 

 .باشد سانتیمتر 18 کم دست باید هم از دود معبر دو این خارجی سطح

 حداقل نیز جانبی دیوارهای از و بوده باالتر بام پشت سطح از متر یک حداقل باید ها دودکش کلیه انتهای 

 .باشند داشته فاصلهسانتیمتر   150

 شود ساخته گالوانیزه فوالدی ورق از باید)وسایل گازسوز(  دودکش رابط لوله. 

 مخصوص کالهک به تهویه لوله یا دودکش هر انتهای است الزم H  نحوی به باید کالهک این .گرد مجهز 

 و پرندگان و برف و باران شدن داخل نیز و لوله در هوا معکوس جریاند که از ورود باد و ایجاد شو ساخته

 .کند جلوگیری غیره

 همچین نصب وسایل گازسوز در داخل  .باشد نمی مجاز حمام کاذب سقف و داخلی فضای از دودکش عبور

 نمی باشد.سرویس بهداشتی و حمام مجاز نبوده و مورد تایید 

 قرار تائید مورد ساختمان مهندسی نظام و گاز شرکت توسط ستبای می ساختمان گاز کشی لوله سیستم 

 ، بخاری ، شومینه( گرمایشی وسایل و کنترل شیر به بایست می گازسوز های کلیه دستگاه ضمناً .گیرد

 .گردند مجهز ترموکوپل به . (.. و آبگرمکن

 آسانسور : .4

 گردد مجزا ها قسمت سایر از و دوربندی حریق مقاوم ساعت  2ساختار با باید آسانسور چاه. 

 نمی باشد. مجاز و مورد تایید غیر پلکان دهلیز داخل در آسانسور نصب و اجرا 

 باشد اضطراری نجات سیستم به مجهز و درب دو نوع از باید اجرایی آسانسور. 

 بلند های ساختمان در نشانی آتش عملیات انجام و ساکنین تخلیه ویژه آسانسورهای یا آسانسور اجرای 

 .است الزامی (متر 23 از بیش)مرتبه

 از آسانسور البی که مصالحی. باشد آسانسور البی دارای باید دارد ورودی آنجا به آسانسور که ای طبقه هر 

 دود مانع یک عنوان به بایست می البی این و بوده حریق مقاوم ساعت یک حداقل شود ساخته می ها آن

 .نماید عمل



 
 

5 
 

 و روزنه گونه هر همچنینو فاضالب برق، های کابل گاز، آب، های لوله عبور جهت آسانسور چاه از استفاده 

 .باشد می مجاز غیر چاه به ورودی درب از غیر به آسانسور چاه به دریچه

 جلوگیری از سقوط ب واحد مسکونی باز شود و همچنین درب آسانسور جهت درب آسانسور نباید رو به در

 افراد باید رو به شمشیری پلکان رو به باال تعبیه شود.

 پایین  سوم یک و باشد پنجره و سوئیچی قفل به مجهز درب با مستقل اتاق دارای باید آسانسور موتورخانه

 باشد. مشبک موتورخانه هوای تامین جهت درب

 جهت آسانسور کابین داخل در زیر متن بایستی و بوده ممنوع سوزی آتش زمان در آسانسور از استفاده 

 نگردد. ( استفاده آسانسور از عنوان هیچ به سوزی آتش زمان در ).گردد کنندگان نصب استفاده

 الزامیست آسانسور اتاقک در بصری و سمعی تجهیزات با حریق اعالم و کشف سیستم اجرای و طراحی. 

 خاموش .الزامیست آسانسور موتورخانه در سازمان کارشناس نظر مطابق مناسب دستی کننده خاموش نصب(

 کننده چهار کیلویی گاز کربن دی اکسید (

 سیستم گردید، قطع ساختمان برق دلیلی هر به چنانچه تا باشد مستقل باید آسانسور برای برق تغذیه کابل 

 .باشد فعال و متصل چنان آسانسورهم برق

 هنگام به ذیصالح مراجع یا کیفیت کنترل و بازرسی شرکت و استاندارد اداره از کیفیت ایمنی گواهی اخذ 

 .الزامیست نشانی آتش سازمان به آن ارائه وو همچنین بیمه نامه آسانسور  کار اتمام

 شود مراجعه ساختمان ملی مقررات 15 مبحث  به آسانسورها ضوابط جزییات از آگاهی جهت. 

 تاسیسات و موتورخانه : .5

 باشد می ممنوع اکیداً انقطاع درز محل از تاسیساتی های لوله عبور. 

 و به کالهک مخصوص و  باالتر بام پشت سطح از سانتیمتر 150 حداقل باید ها کش دود کلیه انتهای

 استاندارد مجهز باشد.

 در بایست می امر این و باشد، نمی مجاز معابر به مشرف فضای در برودتی و حرارتی تاسیسات کلیه تعبیه 

 .گردد اجراء و طراحی است عموم تردد مسیر دور از به که هایی مکان

 جدارهای از یکی مجاورت یا اصلی بنای از خارج در آنها استقرار ها، موتورخانه احداث برای موقعیت بهترین 

 تهویه طریق آن از و یافته راه آزاد هوای به پنجره طریق از موتورخانه که نحوی به ساختمان است، خارجی

 .باشد داشته نیز طبیعی

 ازآن تر پائین طبقه یک یا )خروج تراز( همکف طبقه در بایست می فقط بنا داخل در واقع های موتورخانه 

 در طبیعی تهویه امکان میبایست باشند مستقر درزیرزمین چنانچه و شوند اجراء و طراحی)اول زمین زیر(

 گردد : اجراء ذیل مطابق آنها

 دو آن خارجی دیوار پایین و باال قسمت در بایست می طبیعی، تهویه انجام برای موتورخانه هر در )الف

 و داشته راه آزاد فضای به مستقیم طور به باید ها پنجره دریچه یا این. شود گرفته نظر پنجره، در یا دریچه

 .باشند باز همیشه

 بدون سالم، تهویه یا دودکش یک به شده درزبندی کامالً اتصاالت و لوله طریق از باید حرارتی وسیله هر )ب

 .گردند وصل خود به مختص و طور مستقل به شکستگی و درز
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 واقع دارد، وجود ها آن در خوابیدن احتمال که فضاهایی یا خواب فضاهای مجاورت در نباید ها موتورخانه 

 .شوند

 فضاهای سایر از یک هیچ به دستیابی برای که شوند اجرا و طراحی بنا از هایی محل در باید ها موتورخانه 

 درب همچنین د.نباش موتورخانه درون عبور به نیازی ) اضطراری و عادی( بنا از برای خروج نیز و ساختمان

 واقع شود. خروجی راه مسیر در نباید موتورخانه ورودی

 با آستانه دارای و خور شیشه بدون حریق برابر در مقاوم فلزی نوع از تاسیسات و موتورخانه ورودی های درب 

 .باشد شده تمام کف سانتیمتر از 15حداقل  به ارتفاع مقاوم مصالح

 سطحدرصد  4مساحت به نورگیر احداث اول، زیرزمین از تر پایین طبقه در موتورخانه احداث صورت در 

 .است الزامی موتورخانه تامین هوای منظور به موتورخانه

 الزامیست شهری گاز سوخت با های موتورخانه برای تاسیسات قسمت در شهری گاز نشت های کاشف نصب. 

 ،گردد خودداری سقف در روزنه ایجاد از و اجراء حریق برابر در مقاوم نوع از موتورخانه کف و سقف دیوارها. 

 برای نباید عنوان هیچ به موتورخانه در موجود فضای و باشد نمی مجاز ها موتورخانه در تصرفات ترکیب 

 .گردد استفاده ... و اشتعال،پارکینگ قابل مایعات سازی ذخیره،رختشویخانهانباری، دیگری مانند منظورهای

 باشد مجهز فاضالب راه به بایست می موتورخانه. 

 در الکتریکی تجهیزات کلیه و شود داده عبور فلزی های لوله داخل از یا توکار صورت به محل برق سیستم 

 .گردد نصب و انتخاب جرقه نوع ضد از موتورخانه

 کیلوگرمی گاز کربن دی  6 دستگاه یک و گاز و پودر کیلوگرمی 12 کننده خاموش دستگاه یک حداقل

 .گردد نصب دیوار روی به موتورخانه بر ورودی درب بیرون دراکسید 

 قرار سقف زیر در که مخصوص های سینی روی از موتورخانه درون روکار های کشی سیم و کابل تمامی 

 داده عبور مخصوص فلزی های لوله داخل از گیرند می قرار روی که هایی کابل شوند و داده عبور دارند

 .شوند

 امکان، عدم صورت در .قرارنگیرد اجتماعات وسالن پله دستگاه آسانسور، درجوارچاه تاسیسات موتورخانه 

 .باشد حریق مقاوم هاآن بین مشترک دیوار

 شود گرفته نظر در ها کش دود و برق های کابل تاسیسات، های لوله برای مستقل داکت. 

 کامال حریق مقاوم ساعت یک ساختار با باید موتورخانه احتراق محصوالت تخلیه دودکش و سقف ، دیوارها 

 .گردد مجزا ها سایر قسمت از و دوربندی

 :و تخریب  گود برداری  .6

 در یا و بود ... و اورژانس نشانی، آتش نظیر عمومی خدمات از یکی نزدیکی در گودبرداری محل چنانچه 

 .شود رسانده ذیربط مسئولین اطالع به مراتب قبالً باید باشد های مربوطه اتومبیل مسیر

 ارائه نقشه مطابق( ن نگهبا سازه دقیق و کامل اجرای آوار، ریزش از ناشی حوادث از پیشگیری منظور به 

 .باشد می الزامی ) پروانه جهت صدور شهرداری به شده

 مجاور های ساختمان کنترل و گودبرداری عملیات هنگام در مقیم ناظر مهندس مستمر و دقیق نظارت 

 .باشد می الزامی
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 گود محیط داخل به عبوری خودروهای و اشیا و افراد سقوط از جلوگیری و پیاده عابرین ایمنی جهت 

 ضروری دهنده هشدار های چراغ و عالئم نصب و مناسب حصارکشی گود، داخل آب به شدن سرازیر برداری،

 .باشد می

 از ناشی های سیالب نفوذ از پیشگیری منظور به و نبوده مجاز گودبرداری عملیات بارندگی هنگام در 

 گودبرداری محیط اطراف در حفاظتی اقدامات تا ضروریست آن، از ناشی و خطرات گود داخل به بارندگی

 .گیرد صورت

  چگونگی اتصال ساختمان های مجاور به ساختمان ساختگاه ، ساختگاه پروژه ، قبل از تخریب ساختمان

بررسی قرارگرفته و دیوار های مشترک مرزی ، مکان و نحوه ی اتصال دیوار های مرزی به هم ، تیر ها  مورد

سقف های مشترک دو ساختمان مجاور، وجود بازشو ها و نعل درگاه ها و لوله های دودکش یا داکت  یا

تأسیساتی واقع دردیوار های مرزی ، نوع مصالح ، فرسودگی و وجود ترک ها در دیوار ساختمان مجاور  های

 شناسایی قرارگیرد. مورد

 قبل از انجام عملیات تخریب در ساختگاه پروژه ، چاه های فاضالب موجود درآن را شناسا یی و آنها را با 

ازعمق گودبرداری ساختگاه باشد الزم است این چاه ها مواد مناسب پر نمود. چنانچه عمق این چاه ها بیش 

سانتی متر باالتر از تراز کف گودبرداری پرگردد و  50با مصالح بتن کم مایه یا بتن غوطه ای ، حداقل تا 

سپس روی آن با مواد مناسب دیگر تا سطح زمین پر شود. محل این چاه ها باید درنقشه های نهایی سازه 

 وان بخشی از شرایط ، در طراحی شرایط ایمنی گودبرداری لحاظ گردد.نعنگهبان ترسیم و به 

 انتخاب روش تخریب باید با دقت انجام پذیرفته و عملیات تخریب ساختمان ساختگاه پروژه تحت نظارت 

مهندس ناظر انجام پذیرد. باید در انتخاب ابزارها و تجهیزات تخریب دقت الزم به عمل آید تا درهنگام 

ساختمان مجاور نیروهای دینامیکی و استاتیکی قائم یا جانبی وارد نگردد. خصوصاً الزم به  تخریب بر

 شود. ذکراست دیوارهای هم مرز با ساختمان مجاور با روش ها و ابزار های بدون ضربه تخریب و برداشته

 وجود درآن با ری است انشعابات تأسیسات مکانیکی و برقی ماختگاه ضروقبل ازانجام عملیات تخریب در س

 کسب مجوز از مراجع ذیربط و با نظارت کارشناس فنی مربوطه قطع گردد.

  نکته : استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند دستکش ، کاله ایمنی و . . .  برای تمامی کارگران و افراد

 مشغول در محوطه گودبرداری یا تخریب الزمی می باشد.

 :سازی محوطه و محوطه ایمنی ضوابط .7

 حفظ منظور به الزم تمهیدات و اقدامات است موظف ساختمان مسئول یا مالک ساختمانی هرکارگاه در

   :آورد فراهم ذیل شرح به فنی به ضوابط توجه با عمومی ایمنی

 فعالیت محل فضاهای در کافی روشنایی آوردن فراهم و تدارک. 

 تخته وسیله به شده خاکبرداری های محل و ها گودال خالی، دیوارهای اطراف ویژه به کارگاه نمودن محصور 

 دهنده هشدار عالئم و تابلوها نصب ساختمانی کارگاه اطراف در همچنین و شده آمیزی فلزی رنگ قالب یا

 باشد، ضروری است. رویت قابل شب و روز در که

 است الزامی کارگاه نقاط تمامی در )استاندارد نوع از( بازدارنده و هشداردهنده تابلوهای انواع نصب و استقرار. 
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 عالئم نصب بر عالوه مصالح دپو منظور به عمومی معابر از قسمتی اشغال یا نمودن مسدود به لزوم صورت در 

 .باشد می الزامی زن چشمک چراغ نصب و ذیصالح مراجع از مجوز اخذ )استاندارد ( نیاز هشداردهنده مورد

 خطر نحوی به که گذرها و عمومی معابر به مشرف تعمیر دست در یا و احداث حال در های ساختمان در 

 از استفاده با یا و مسدود عابرین عبور مسیر بایست می دارد، وجود عابرین بر روی اشیا و مصالح سقوط

 عرض گرفتن درنظر با موقت صورت به )مسقف(مقاومی  سرپوشیده راهروهای مقاوم، فلزی های داربست

 و اشیاء از سقوط ناشی فشار و بار تحمل بایست می مذکور سقف شود، ساخته مناسب ارتفاع و رو پیاده

 .باشد روز شبانه طول در مناسب روشنایی دارای ضمناً.باشد داشته را اجسام

 جهت ضروری و الزم تمهیدات بایست می مختلف عوامل از ناشی گرفتگی برق خطر از جلوگیری منظور به 

 .آید عمل به موجود تابلوهای برق کاری عایق

 باشد می ممنوع عمومی های گذرگاه زیر در ...و زمین زیر دیوارحائل فاضالب، چاه انباری، زمین، زیر احداث. 

 باشد موجود حریق اطفاء اولیه امکانات بایستی ساختمانی کارگاه در. 

 شود اندیشیده الزم تمهیدات مشابه خطرات و گازگرفتگی از جلوگیری و نگهبان اتاق گرمایش خصوص در. 

 این در اجتماعی امور و کار وزارت شده تدوین های دستورالعمل و ساختمان ملی مقررات 12 مبحث رعایت 

 .باشد الزامی می خصوص

 

 :اضطراری  وبرق برقی تاسیسات به مربوط ضوابط .8

 است الزامی )ارتینگ سیستم( زمین اتصال شبکه اجرای و طراحی. 

 قسمت هر برای مستقل مینیاتوری فیوزهای به و شود نظرگرفته در واحد اصلی درب مجاور منازل برق تابلو 

 فیوزهای برق متناسب باآمپرمصرفی منحصراً ازنوع اتوماتیک حساس انتخاب ونصب گردد.و باشد مجهز

 گردد جان( مجهز محافظ کلید ( جریان نشت درصورت برق قطع کلید به برق تابلوهای از هریک. 

 های پمپ( موتورخانه و آسانسور کابین اضطراری، مسیر و پله دستگاه روشنایی برای اضطراری برق سیستم 

 درنظرگرفته خودکار عملکرد نوع از یا و پیوسته عملکرد از نورطبیعی فاقد های زیر زمین و  )نشانی آتش

 روشنایی تسهیالت دارای باید ارتفاع طبقه سه یا واحد مسکونی 12 از بیش با آپارتمانی بناهای تمام. شود

 .باشند اضطراری

 است الزامی برق تابلوهای مقابل در میلیمتر 6 ضخامت به الستیکی عایق پوش کف نصب. 

 است الزامی آذرخش از حفاظت شبکه اجرای و طراحی بلند های ساختمان در. 

 .روشنائی های الکتریکی مورداستفاده می بایست دارای قاب وحفاظ ایمنی مناسب باشد 

  است سیم کشی ساختمان زیرنظرافرادمجرب انجام شود.الزم 

 در شده حفاظت نوع از ( متر  2/20 از باالتر ) مجاز ارتفاع در استخر قبیل از مرطوب اماکن برق سیستم 

 .شود گرفته نظر
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 پارکینگ ها : .9

 باشند دوربند و دودبند تمهیدات دارای باید بسته های پارکینگ پلکان. 

 شوند مجهز دستی و خودکار حریق اعالم و کشف سیستم به باید ها پارکینگ. 

 شوند مجهز خودکار  حریق اطفا سیستم به باید ها پارکینگ. 

 باشند خروج راه دو حداقل دارای باید مساحت و طبقه تعداد هر با بسته های پارکینگ تمام. 

  متر باشد. 210حداقل ارتفاع ازاد و بدون مانع پارکینگ باید 

  پارکینگ باید از بتن یا سایر مصالح غیر قابل سوختن باشد.روکش کف 

  اختصاص یافته به پارگینگ باید از نوع غیرقابل سوختن باشد هایساختار تصرف. 

  195در هنگام نصب رمپ باید در نظر داشته باشید که فاصله ی روی رمپ تا سقف باالی سر آن باید 

 د.درصد باش 15شیب رمپ باید .سانتی متر باشد

 می باشد. مجاز غیر رمپ نگرفتن نظر در و آسانسور جک توسط صرفاً خودرو دسترسی راه تأمین 

 مراجعه ساختمان ملی مقررات سوم مبحث 3-11-3 بند به ها پارکینگ مقررات و ضوابط از آگاهی جهت 

 .گردد

 چهارم مقررات)توقفگاه های خودرو(  مبحث 10-5-4بند  به ها پارکینگ مقررات و ضوابط از آگاهی جهت 

 گردد. مراجعه ساختمان ملی

 

 نمای ساختمان : .10

 است ممنوع معابر به مشرف مسکونی های ساختمان در پیوسته ای شیشه نماهای از استفاده. 

 فضای مجاورت در که مترمربع  1/5  از بیش مساحت و متر % 90 از بیش عرض با ای شیشه سطوح تمام 

 .باشند ریزنده غیر و ایمن شیشه از باید دارند قرار معبر و باز

 ساختمان اصلی ساختارهای یا سازه به ای، سازه های نامه آیین و مقررات با مغایرت بدون باید نما مصالح 

 .نیاید وجود به نما فروریختن و شدن جدا خطر تا باشد داشته مناسب و کافی اتصال

 110 ارتفاع به مقاوم مصالح با پناه جان درهرطبقه شده تمام کف از شیشه نمای پشت ساختمان داخل از 

 .گردد اجراء سانتیمتر

 از دیگری مناسب مهار یا و اسکوپ تعبیه با باید شوند نصب قائم پالک صورت به ها سنگ صورتیکه در 

 .شود جلوگیری ها آن فروریختن و جداشدن

 گردد اسکوپ نیز کامل صورت به و گرفته قرار نبشی یک روی بر نما کاری سنگ ارتفاع متر هرسه. 

 گردند پالک رول کامال درپوش روی های سنگ. 

  در نما ساختمان مورد تایید نمی باشد.و مصالح قابل اشتعال استفاده از نمای کامپوزیت 

 ( مقاوم باشد.خورشید ، . . . نورابر شرایط جوی و آب و هوایی )باد،باران،یخ زدگی،نمای ساختمان باید در بر 
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 : تابلوها و عالئم اختصاصی ضوابط .11

 باشد عالمتی دارای باید شود واقع ای طبقه همسطح که پله پاگرد هر بیشتر و طبقه چهار بناهای تمام در 

 را آن جهت و خروج تخلیه طبقه موقعیت باید همچنین عالمت این کند مشخص را طبقه آن شماره که

 هر تحت که شود نصب در موقعیتی و شده تمام کف از متری 1/5تقریبا  ارتفاع در باید عالمت دهد نشان

 .شود دیده راحتی به طبقه به ورود در بودن بسته یا باز ازجمله شرایطی

 باید تابلو حروف. متر باشد 2تا  1/7بین  باید مشده تما کف به نسبت اضطراری خروج تابلوی نصب ارتفاع 

 رنگ که صورت این به. شود انتخاب تابلو کاربرد با متناسب باید تابلوها رنگ. باشد رؤیت قابل و خوانا کامالً

 راه و درها مسیرها، دهنده نشان سبز رنگ و حریق اطفاء تجهیزات محل قرارگیری کننده مشخص قرمز

 . باشد می خروج های

 مخربی عوامل مقابل در که شوند ساخته ای گونه به باید ها آن منتشرکننده های دستگاه و عالئم و تابلوها 

 .باشد برخوردار کافی مقاومت از...  و حریق لرزه،رطوبت، زمین شدید، بادهای چون

 طریق از کافی روشنایی نمودن فراهم باشد، کم( حریق برابر در ایمنی عالئم) نصب محل در طبیعی نور اگر 

 .است الزامی نور بازتاب های شبرنگ با عالئم ساختن یا اضطراری روشنایی های چراغ

 باشند می زیر شرح به حریق برابر در ایمنی های رنگ: 

  یابی مکان و شناسایی / حریق اطفاء تجهیز : قرمزرنگ 

 : فرار های راه – ها خروجی –( ها ورودی) ها / درب اضطراری خروج رنگ سبز 

 ضوابط مشترک : .12

 بلند غیر های ساختمان برای و متر 8 مرتبه بلند های ساختمان برای معبر مجاز عرض حداقل 

 .باشد می متر 6 مرتبه

 بر عالوه که شوند تعبیه طوری باید ها ساختمان در امدادرسانی مسیر و ایمن خروج های راه و ها محل 

 و ساکنان به رسانی یاری امکان نیز زلزله وقوع صورت در ،)سوزی آتش درهنگام( منامکان  به مردم هدایت

 .نمایند فراهم را کنندگان استفاده

 غذاخوری،( منظوره چند های سالن برای یکدیگر، از مناسب فاصله با مستقل، درب دو اجرای و طراحی 

 است. الزامی نفر 50 از بیش ظرفیت با )... و کنفرانس تئاتر، سینما، آمفی اجتماعات،

 دودبند و بند آتش مجاور واحد به نسبت واحد هر و نبوده مجاز کاذب سقف طریق از واحدها بین ارتباط 

 .گردد

 قسمت در )شهری هایدرانت( ایستاده شیر دستگاه چند یا یک نصب و بینی پیش بزرگ های مجتمع در 

 الزامی است. مجموعه ورودی

 کامال حریق مقاوم ساعت یک ساختار با باید موتورخانه احتراق محصوالت تخلیه دودکش و سقف و دیوارها 

 .باشد مقاوم نوع از آن به ورود درب و گردد مجزا ها سایر قسمت از و دوربندی
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 و دوربندی حریق مقاوم ساختار با باید ... و هواساز برق، حرارتی، قبیل از تاسیسات به مربوط اماکن تمامی 

 .گردند مجزا

 با ریزباف فلزی توری نصب یاو   بام پشت نورگیرهای قسمت در شیشه جای به دار طلق کوپل از استفاده 

 الزامیست. بام پشت نورگیرهای زیر فلزی قاب

  استفاده از مواد قابل اشتعال مانند : مواد پالستیکی ، کامپوزیت و . . . در سقف و سقف کاذب ممنوع می

 باشد.

 پشت بام های ساختمان های چهار طبقه روی پیلوت و بیشتر می بایست از موزاییک استفاده کرد. در کف 

 : محافظت و بندی دور نحوی به باید کند مربوط هم به را بنا یک طبقات که قائم خروج راه هر نکته مهم 

 وارد متصرفان آنکه از پیش دیگر طبقه به ای طبقه از سمی گازهای و دود آتش، گسترش از که گردد

 (ساختمان ملی مقررارت سوم مبحث.)آید عمل به جلوگیری شوند خروج راه امن های قسمت

 همچنین  و بیشترچهار طبقه روی پیلوت و  آن برای تمامی ساختمان های مسکونی و نصب  اجرا

،کسبی /مراقبتیاعم از : درمانی) بری های مختلف ربا کا و تصرف ها  ساختمان ها دیگر

 می باشد. الزامی ( و . . . اقامتی،حرفه ای/اداری،تجمعی،آموزشی،/تجاری

  ست.الزامی، دارای تاییدیه و استاندارد باشد که حریقمقاوم)ضد(از درب استفاده 

  و ... مورد تایید نمی باشد. از درب های شیشه ای،سکوریت،چوبیاستفاده 

 

 
 

 

 


