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  :1معماري اجرا آمادکی آزمون  جزوه

اي مباحث مقررات ملی و منابع آزمون فهرست کلیدي و کلید واژه

  معماري اجرا

  

    

  تهیه شده:خانه عمران اشراق

  مؤلف: جوادرحمانی، انسیه قربان نژاد

  
www.shop-eng.ir  

 
Tell:09126418417 

 
@nezam_azmoon 

 
 

  1397 وره دومدمتناسب براي آزمون 
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  صفحه  سال  فهرست

  3    ها براي تشخیص منبع سؤاالت آزمونکلید واژه

  6  1384  : نظامات اداري2مبحث 

  11  1395 ها در مقابل حریق: حفاظت ساختمان3مبحث 

 29  1396 : الزامات عمومی ساختمان4مبحث 

 39  1396 هاي ساختمانی: مصالح و فرآورده5مبحث 

  51  1392  : پی و پی سازي7مبحث 

 61  1392 هاي با مصالح بنایی: طرح و اجراي ساختمان8مبحث 

 67  1392 هاي بتن آرمه: طرح و اجراي ساختمان9مبحث 

  81  1392  هاي فوالدي: طرح و اجراي ساختمان10مبحث 

  88  1392  ها: طرح و اجراي صنعتی ساختمان11مبحث 

 93  1392 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا12مبحث 

 93  1395 ها: طرح و اجراي تأسیسات برقی ساختمان13مبحث 

 109  1396 : تأسیسات مکانیکی14مبحث 

 117  1392 : آسانسورها و پلکان برقی15مبحث 

 119  1396 تأسیسات بهداشتی: 16مبحث 

 126  1389 : لوله کشی گاز طبیعی17مبحث 

 135  1396 : عایق بندي و تنظیم صدا18مبحث 

 141  1389 : صرفه جویی در مصرف انرژي19مبحث 

 147  1392  19راهنماي مبحث 

 152  1396 : عالئم و تابلوها20مبحث 

 160  1395 : پدافند غیر عامل21مبحث 

  166  1392  تعمیر و نگهداري ساختمان: 22مبحث 

 173  1390 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 183  1380 هاي نگهباناصول و مبانی گودبرداري و سازه

  190  1390  راهنماي جوش و اتصاالت جوشی

  201  پایان
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  ها براي تشخیص منبع سؤاالت آزمونکلید واژه

  

  

  کلید واژه هاي مباحث  منابع

  2مبحث 

سنامه فنی و ملکی اشن -ناظران حقوقی -ناظران حقیقی -طراح -انواع مجري -دفاتر مهندسی ساختمان

 -طراحان حقوقی -احراز صالحیت -تعاریف ناظر و مجري -دفترچه اطالعات ساختمان -ساختمان

  قرارداد -وزارت مسکن و شهرسازي –شهرداري  -پروانه ساختمان -ظرفیت اشتغال و حدود صالحیت

 3حث مب

 -فرار -ج) (ضوابط خرو انواع تصرف -ش) از نوع آتر (خط -خروج -انواع پله -اطفاء حریق -حریق

 -ودبندد -دود-انواع پارکینگ -واحد سطح تصرف -سیستم بارنده -آتریوم -فضاي امن -راهرو و بن بست

  پناه گرفتن -پناهگاه -کریدور -انواع دیوار –انواع در  –حداقل عرض پلکان و راهرو  -هوابند

 4مبحث 

دال گو اسیو و، پ(داخلی حیاطانواع  -شپزخانه و ...)، آ(اقامتانواع فضا  -انواع ساختمان -تعاریف تصرف

 توقفگاه وسایل نقلیه و پارکینگ -یآمدگشیپالزامات  -ارتفاع بنا -الزامات زمین -امدادرسانی-..)باغچه و.

وابط ض -تهویه و تعویض هواي طبیعی -ینور طبیع -ابعاد و ارتفاع فضاها –ستانداردها راه پله الزامات و ا

 -سرایداري -جان پناه -سقف کاذب -بام مسطح و شیبدار -دفع زباله -ي ایرانی اسالمیهاارزش -نما

 -ونااستخر و س -طبقه و ارتفاع ساختمان –ی مربوط به میراث فرهنگ یافت آثار -نکات اجرایی ساختمان

 ساختمان سبز -پایدار -آذرخش  -حیوانات -صندوق پستی

 5مبحث 

ر قی -انواع بتن -انواع بلوك -سفال –آجر  -کاشی –سنگدانه  -سنگ –انواع مالت  -گچ –آهک  -سیمان

 -رلیتپ -رس منبسط -پلی استایرن -پالستیک -انواع پشم -عایق حرارتی -عایق رطوبتی –قطران  –

 -یراق آالت -شیشه -فوم -االستومر -تکستایل -ژئوگرید -FRPعناصر  -عایق سلولزي -اسفنج -الیاف

 نانو -مصالح جوشکاري -میلگرد -انواع فلز  -ماسیو -پارکت -چوب -رنگ

  7مبحث 
-حالت حدي سازه نگهبان -نشست -خطر گود -حفاري -گمانه -ژئوتکنیکی -خاکریزي -انواع پی

  مهاربند -خاك نباتی -زهکش -زمین -شمع ها -مهاربندي سازه نگهبان

 8مبحث 

-دوغاب -حفره -پیوند -بند -بستر -بست دیوار -ساختمان سنگی -ساختمان خشتی -ساختمان بنایی

دیوار  -دیوار جداگر -دیوار باربر -کرسی چینی -جان پناه -نعل درگاه -کالف -ضخامت و طول مؤثر

سنگدانه، سیمان، آهک، گچ، خاك رس، ( مصالح -سقف تیرچه بلوك -طاق ضربی -دیوار نسبی -چینی

 پیشامدگی -درز انتطاع -)آب، آجر، بلوك، سنگ، خشت، فوالد، اتصال دهنده، مالت، بتن سیمانی، چوب

انواع پوشش سقف (فلزي، سفالی،  -سقف شیبدار چوبی -دیوارجان پناه -اجراي نما -سقف کاذب -سقف

 جرز -یردگبا -اجرایی عایقکاري رطوبتی لمسائ -غوره گل، سقف قوسی، سقف استوانه اي، سقف گنبدي)
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 9مبحث 

واتر نمونه ت -(سیمان،سنگدانه، ماسه، شن، آب) مصالح بتن به صورت تخصصی -بتن(نه فرآورده هاي بتنی)

 -میگرد و آرماتور -(پوزوالن، سیلیس، خاکستر بادي) مواد افزودنی -برداري و نگهداري مصالح بتن

 -بتن ریزي-تواتر نمونه برداري بتن -پوشش بتن -شرایط محیطی بتن -آسیب دیدگی بتن -اختالط بتن

(برشی،  دیوار بتنی -شالوده -دال -خاموت -پایه اطمینان -درز بتن -قالب بندي -آرماتور بندي -انتقال بتن

 شمع -حائل)

  10مبحث 

فوالدي و  -پیچ ها و سوراخ ها -مقاطع و اعضاي فوالدي -انواع قاب ها -حالت حدي -ساختمان فوالدي

 -اییاتصاالت اتک -اتصاالت اصطکاکی -اتصاالت فوالدي -گل میخ -برشگیر -رنگ آمیزي -لرزه -زلزله

  روادراي قطعات فوالدي -الکترود -جوش

  11مبحث 

 -پیچ -جوشکاري (خیلی کم) -خم کاري -مته کاري و سوراخ کاري قطعه فوالدي -ساختمان فوالدي

فوالدي  -LSFفوالدي سبک  -انواع رواداري و انحراف مجاز در قطعات فوالدي و شالوده -منگنه کردن

 سازه بتن -ICFقالب عایق ماندگار -بتن پیش ساخته -الوك(عنصر افقی سازه اي) -CFSنورد سرد

  قالب تونلی -3Dپانل سه بعدي سبک -مسلح

 12مبحث 

-ماشین آالت ساختمانی و باالبر-موقت-حفاظت-حفاظت فردي-ایمنی در کارگاه-کارگاه ساختمانی

 -حفاري چاه و مجاري آب و فاضالب -گودبرداري(از لحاظ ایمنی و حفاظت) -تخریب -نردبان-داربست

 -دهسرپوشی -کارگر -کار -پخت قیر و آسفالت -مختصر)اجرا و نصب سازه هاي فوالدي و بتنی(بطور 

 نقاشی و پوشش سطوح -کار بر روي بام -نصب قطعات پیش ساخته بتنی -بشکه

 13مبحث 

-ماتورترانسفور -انواع کلید -جریان برق -تابلو برق -هادي -الکتریکی -بحث مربوط به برق ساختمان

سانی، تلفن، پیام ر سیستم اعالم حریق، زنگ اخبار، -پریز -سیم کشی -کابل -مدار -فیوز -اتصال زمین

 -عالئم نقشه کشی برقی -(مصنوعی، لوکس) شدت روشنایی داخلی -الکترود زمین -آنتن مرکزي و...)

 TNسیستم 

 14مبحث 

گاه دست-کولر -بحث هاي هوا و دما -تبرید -سرمایش و گرمایش -تهویه مطبوع -خنک کننده -گرم کننده

 -شدمپر آت-(مربوط به این مسائل) کانل کشی -هود -تخلیه هوا -تعویض هوا -سوخت مایع یا گازهاي با 

 -(مربوط به این مسائل) لوله کشی -تامین هواي احتراق -شومینه -بخاري -مخزن آب گرم -دیگ

 سیستم خورشیدي -تبرید و مبرد -مخزن سوخت -دودکش

 پیاده رو متحرك -آسانسور -پله برقی 15مبحث 

 16مبحث 

واکش ه -لوله کشی فاضالب -آب گرم مصرفی -و لوله کشی آب مصرفی عتوزی -تاسیسات بهداشتی

بست -لوله کشی آب باران -سینک و...) (دستشویی، توالت، دوش، وان، لوازم بهداشتی -سیفون -فاضالب

 DFU- SFU -(مربوط به این مسائل) عالئم نقشه کشی -(مربوط به این مسائل) و تکیه گاه

 17مبحث 
 هواي احتراق -ز (چراغ روشنایی، شومینه، پلوپز)هر بحث مربوط به وسایل و لوازم گازسو- گاز طبیعی

 نبود) 14(اگر در مبحث 
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 18مبحث 
شاخص کاهش صداي وزن  -آکوستیک -زمان واخنش -تراگسیل -نوفه -بحث مربوط به صدا و صدا بندي

 موانع صوتی -جداکننده -الیه -یافته

 19مبحث 
-روش تجویزي-کارکردي روش-انرژي-عایق حرارت-حرارتی-مفهوم کاهش مصرف-مفهوم صرفه جویی

 پل حرارتی -مقاومت حرارتی –استفاده از ساختمان -جرم مؤثر-بام-پوسته-بانسای-خورشیدي

 چراغ -عالئم -انواع تابلوها-تابلو و عالئم تصویري -عالئم ایمنی 20مبحث 

 21مبحث 

حریم  -جانمایی ساختمان -ياضطرارخروجی  -فضاي امن -پناهگاه -انفجار -تهدیدات -غیرعاملپدافند 

(هر مبحثی که در مبحث سه و چهار و سیزده و   -امداد و نجات -بالگرد –مکانیابی  –ایجاد فضاي حایل  -آوار

 چهارده و پانزده و شانزده نبود)

  22مبحث 

ابالغیه و  -ناامن -عمر ساختمان -استعالم -حفاظ و نرده -مستأجر -مالک -بازرس -نگهداري از ساختمان

 -اشتبهد -بازدید، بازرسی، تعویض، کنترل -امنیت ساختمان -تغییر کاربري -اخطاریه -تخلف -حکم

دوره  -هجوم آفات -مکان زباله -حصار -امنیت و قفل ساختمان -پالك ساختمان -حفاظت ساختمان

  در برابر حریق حفاظت -آزمون-تناوب بازرسی

قانون نظام 

 مهندسی

تخلف و شکایت و -هیئت مدیره-شوراي انتظامی -شوراي مرکزي-هیئت عمومی-سازمان نظام مهندسی

پروانه -حدود صالحیت-ظرفیت اشتغال-هیئت اجراي انتخابات-پروانه اشتغال-جریمه و مجازات

جهات رد  -الزحمهحق -گیري رأي -صالحیت بیش از یک رشته -ارجاع کار -گروه تخصصی -ساختمان

 مهندس

راهنماي 

 جوش

 مسائل اجرایی فوالدي-معایب جوش-بازرسی جوش-درز جوش-الکترود(جوشکاري)-جوشکاري-جوش

-ون)نصب ست برشکاري، مونتاژ، رنگ، تمیزکاري،سوراخکاري، تسمه سازي، مونتاژ، ساخت انواع ستون، (

 بازرسی جوش -انواع آزمایش -اتصاالت فوالدي

 گودبرداري

مهارسازي (مهارسازي، آنکراژ، دوخت به پشت،  -سازه نگهبان -گودبرداري و خاکبرداري مسائل مرتبط با

 -تانقطع و ریشه درخ -شیب پایدار -نیلینگ، دیافراگمی، مهار متقابل، اجراي شمع، سپر کوبی، خرپایی)

مجازات  -و و پاگرد کارگرانسک -جک و باالبر -وظایف پیمانکار، پرکزدن کامیون -ساختمان مجاور

خسارت مادي و  -قانون مسئولیت مدنی -تصرف معبر عمومی -تقصیر -جنایت -دیه -قتل -اسالمی

 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار -وظایف کارفرمایان -کارفرمایان مشمول قانون کار -معنوي

راهنماي 

  19مبحث 

ار انواع دیو -انواع سیستم دریافت-رشیديسیستم فعال و غیرفعال خو-انرژي تجدید پذیر و ناپذیر

-ولتائیکفتو -خورشیدي -نماي دوپوسته -کلکتور -گلخانه -(ترومب، آبی، بارا، کنستانتینی، حرارتی)

مبدل  -بزدیوار س-بام سبز-هوشمند-سیستم نوین تهویه-گلخانه-سیستم بازیافت انرژي-توربین بادي

انواع  -پانل -لوله نوري -يطاقچه نور -سیستم بازیافت -اکونومایزر -رکوپراتور -هیت پایپ -حرارتی

  المپ
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نظامات اداري: مبحث دوم  

  کلید واژه هاي مباحث  منابع

  2مبحث 

سنامه فنی و ملکی اشن -ناظران حقوقی -ناظران حقیقی -طراح -انواع مجري -دفاتر مهندسی ساختمان

 -طراحان حقوقی -احراز صالحیت -تعاریف ناظر و مجري -دفترچه اطالعات ساختمان -ساختمان

  قرارداد -وزارت مسکن و شهرسازي –شهرداري  -پروانه ساختمان -ظرفیت اشتغال و حدود صالحیت

  2مبحث 

و  5-2و  4-2باشد و اگر جواب در آن فصول نبود بند اولویت اول هنگام دادن سؤال از بحث ناظر و مجري فصل سوم و چهارم می

  خواهد بود. 3ماده اگر آنجا هم نبود در 

 

  هصفح  عنوان  بند

  1  )15-125(عاریفت  2-1

  1  ساختمان ملی مقررات  2-2

  ساختمان طراحی ندسیهم دفاتر و حقوقی اشخاص  2-3

 انجام طراحی

 تعیین فعالیت اشخاص حقیقی

 تشکیل دفتر و شرایط دفاتر طراحی

 دستورالعمل دفاتر طراحی

 اه هپذیرش نقش

   دفاتر طراحینظارت بر اشخاص حقوقی و 

2  

  ساختمان اجراي ندسیهم دفاتر و حقوقی شخاصا  2-4

 ، دفاتر اجرا و مجرياجرا

 عملیات اجرایی

 اجرا و تعریف مجري هنحو

 نام و مشخصات مجري

 )9-36-47-139( وظایف مجري

 بررسی عملکرد مجري

 )19-60( صالحیت طرح و ساخت

3  

  ناظر  2-5

  )136( وظایف ناظر

  گزارش کار

 کارمراحل 

5  

  ساختمان هپروان صدور مراجع سایر و هاشهرداري  2-6

  رداريهش

  )145(پایان کار

 تخلف ساختمان

6  
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  7 )19(ساختمان ندسیهم نظام سازمانوظایف   2-7

  )18(رسازيهش و مسکن وزارت  2-8

  ناظر عالی ساخت و ساز
7  

  )87(ساختمان ملکی و فنی هشناسنام  2-9

  اطالعات فنی و ملکی ساختمان
7  

  8 مقررات ملی ترویج  2-10

  همتفرق  2-11

  داراي ارزش تاریخی هايبنا

  وظایف مجري و تابلو مشخصات

 اهدستورالعمل

9  

4138 هما شتهاردیب مصوب هنام هشیو همجموع - پیوست  

اول : کلیات فصل  

  13  پیشگفتار  

  15 تعاریف  1 هماد

  18 2مبحث  دافها  2 هماد

  ساختمان نظارت اجرا، طراحی، خدمات  3 هماد

  )7(وظایف سازمان استان

  )7-18-21-125(رسازيهوزارت مسکن و ش هنام هشیو

  کارشناسی ساختمان

  ندسی اعضا حقیقی و حقوقیهاعالم خدمات م

  ثبت فعالیت اعضا توسط سازمان استان

  )60صالحیت طرح و ساخت(

  ندسی طراحیهشرکاي دفتر م

  پراکندگی اشتغال در چند محل کار

  صالحیت هدو رشتاشتغال در 

  ندسیهمبانی قیمت گذاري خدمات م

  امور فنی خارج از حدود صالحیت هاشتغال ب

  )28(هاعتبار پروان

  ندسیهخدمات م هارائ

  هنام هتغییر در شیو

  هو پنج نفر هیأت سه

  ندسی در مناطق روستاییهخدمات م

18  

ساختمان طراحی: دوم فصل  

  ساختمان طراحی  4 هماد

  وظایف دفاتر طراحی

  و مدارك فنی هکنترل نقش

 رساز و ترافیکهندسان شهاز م هاستفاد

23  
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  ساختمان طراحی ندسیهم دفاتر  5 هماد

  

 

  25  شرایط دفتر فنی 5-1

  25  حدود صالحیت 5-2

  26  ظرفیت اشتغال 5-3

  27  انتخاب مسؤول دفتر هنحو 5-4

  مسؤول دفتر اختیاراتوظایف و  5-5

  انجام امور اداري

  اههمور نمودن نقشهم امضا و

27  

  عمومی دفاتر وظایف 5-6

  خروج از دفتر

  درج حدود صالحیت دفاتر

  )21(اشتغال هاتمام مدت اعتبار پروان

  امضاي مجاز دفاتر

  اشتغال دفاتر در خارج از حدود صالحیت

  تابلوي دفاتر

  استعفا و درخواست انفصال شرکا

28  

  29 احراز صالحیتشرایط  1-6 ساختمان حقوقی طراحان  6 هماد

  30  حدود صالحیت 6-2

  30  ظرفیت اشتغال 6-3

  مقررات عمومی 6-4

  تغییرات و انصراف در اعضاي طراحان حقوقی

  درج صالحیت طراحان حقوقی و پایان مدت اعتبار

  امضاي مجاز

  تابلوي دفاتر

32  

ساختمان سوم: اجراي فصل  

 ساختمان  اجراي  7 هماد

  )3-9-47-139(مجري هايوظایف و مسؤولیت 

 و مجري هبیم

35  

  38 اعطاي صالحیت و تشکیل و شرایط دفتر 1-8 ساختمان اجراي ندسیهم دفاتر  8 هماد

  دفاتر شرایط و حدود صالحیت 8-3

  پاسخگویی شرکاي دفتر
39  

  ظرفیت اشتغال 8-4

  )46(اجراي کار دیگر

  مزمان بیش از یک ساختمانهمسئولیت اجراي 

  طراحی یا نظارت هکار در زمین

  عدول و تخلف از حدود وظایف و مسئولیت

  نظارت بر کار مجري

39  

  41  ندسی اجراي تأسیساتهدفاتر م 8-5

  44 شرایط احراز صالحیت 1-9 ساختمان حقوقی مجریان  9 هماد

  44  حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال 9-2

  46  ظرفیت اشتغال 9-3
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  47  )3-9-35-139(یمجري حقوقوظایف و قوانین مجري و  9-4

  49  ساز و وظایف آن هانبو مجریان  10 هماد

  53 ساز هانبو 3 و 2 و 1 هشمار هاي کاربرگ

  57 تجربی معماران و فنی هاي هدیپلم فنی، هايکاردان اشتغال ظرفیت و صالحیت حدود  11 هماد

  60 )19(ساختمان اجراي ندسیهم دفاتر حقوقی یا مجریان توسط ساختمان ساخت و طرح  12 هماد

  ساختمان ارم: نظارتهچ فصل

  ساختمان نظارت  13 هماد

  مقررات عمومی ناظر

  )5-65(هنگ کنندهماهناظر 

 گزارش ساختمانی

61  

  63 ندسی نظارتهخدمات م 1-14  ساختمان حقیقی ناظران  14 هماد

  64 حدود صالحیت 14-2

  64 ظرفیت اشتغال 14-3

  مقررات عمومی 14-4

  اشتغال ناظران در طراحی

 شرایط نظارت

65  

  66 شرایط احراز صالحیت 1-15 ساختمان حقوقی ناظران  15 هماد

  67 حدود صالحیت 15-2

  67 ظرفیت اشتغال 15-3

  68 یمقررات عموم 15-4

  حقوقی و ناظران حقیقی هب ساختمان نظارت کار ارجاع هنحو  16 هماد

  رداريهش و صاحب کاران هناظران ب گردش کار معرفی

  نظارت الزحمهحقو و پرداخت  دریافت هنحو

 رفع اختالف نظر بین ناظر و مجري

71  

71  

72  

72  

  74 نظارت ساختمان و اجرا طراحی، اشتغال هپروان صدور براي نیاز مورد مدارك  

اجرایی هنام نییآ 12 هماد هب عمل هنحو و ندسیهم خدمات قیمت هايفهرستپنجم:  فصل  

ه نظارت موضوع ماد و طراحی بخش در ندسی ساختمانهم خدمات الزحمهحق همحاسب هنحو  17 هماد

  اجرایی هآیین نام هفده
75  

  آن هاي هو تبصر اجرایی هنام نییآ 12 هماد هب عمل هنحو  18 هماد

  تقسیم بندي نوع ساختمان

  بندي ساختمان هطبق

  ساختمان هتعیین گرو

  ندسی ساختمانهتعیین فعالیت م

78  
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  تعداد ناکافی طراحان، ناظر و مجري

 رسازهبردار و ش هندسان تأسیسات، نقشهصالحیت محدود 

ساختمان ملکی و فنی هششم : شناسنام فصل  

  87  )7(ساختمان اطالعات هدفترچو ساختمان  ملکی و فنی هشناسنام  19 هماد

ا و هو شرکت حقوقی اشتغال اشخاص ظرفیت و صالحیت حدود تعیین هنام هفتم: شیوهفصل 

هنام نیآئ 11 هماد 4 هتبصر موضوع ندسین مشاورهم  
125  

 هنام هشیو هب مربوط شتم: پیوستهل فص

 عمومی شامل شرایط ساختمان مجریان

 شرایط خصوصی ساختمان، مجریان قرارداد

 هايقرارداد  و ساختمان مجریان قرارداد

ساختمان مجریان مسانه  

یز و هو تج هقرارداد، اجراي ساختمان، کارگاتعاریف 

 برچیدن آن، مدت و مبلغ قرارداد
135  

  138 دات صاحب کار و کارفرماهوظایف و تع

  139 )36(اختیارات صاحب کار

  139 )3-9-36-47(وظایف مجري

  141 اختیارات مجري

، هزینهقرارداد، صورت  تعهداتتضمین انجام 

 ا و تعلیق کارهپرداخت
143  

ان پایحساب و  ه، تسویهتحویل کار، برچیدن کارگا

 )6(کار
145  

و  تأخیردات و هفسخ قرارداد، خسارات عدم انجام تع

 تعلیق کار و حل اختالف
146  

و سرعت  سهولت، هو ابالغی هري، اقامتگاهحوادث ق

 کار، اعتبار شرایط عمومی قرارداد
149  
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  مقابل حریقها در : حفاظت ساختمانمبحث سوم

  کلید واژه هاي مباحث  منابع

 3مبحث 

 -فرار -ج) (ضوابط خرو انواع تصرف -ش) از نوع آتر (خط -خروج -انواع پله -اطفاء حریق -حریق

 -ودبندد -دود-انواع پارکینگ -واحد سطح تصرف -سیستم بارنده -آتریوم -فضاي امن -راهرو و بن بست

  پناه گرفتن -پناهگاه -کریدور -انواع دیوار –انواع در  –حداقل عرض پلکان و راهرو  -هوابند

  3مبحث 

  هصفح  عنوان  بند

کلیات3-1  

  تعاریف  3-1-1

  )191(آتریوم

  تش سوزيآ

  آتش استاندارد

  آزمایش آتش استاندارد

  ارتفاع ساختمان

 ارتفاع طبقه

  )2افزایش بنا(

  اعضاي باربر

  بارتصرف

  باالبر

  بناي موجود

 بازپارکینگ 

 بستهپارکینگ 

 پارکینگ مکانیزه

 پله

 پلکان

 پلکان خارجی

 پلکان برقی

 )103( )3پلکان قیچی(

 پلکان مارپیچ

 پنجره آتش

 پنجره چشمی

 پوشش مانع حرارتی

1  
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 تایید شده،تصویب شده

 )81، 76، 8( تخلیه خروج

  تراز زمین(یا تراز متوسط زمین)

  )4تصرف(

  تصرف هاي پرخطر

 تغییرات

 جایگاه

  حفاظ یا نرده

  یاطح

  خانه

  خروج

  )5(خود بسته شو، خودکار و خودکار بسته شو

 خیابان

 در آتش، دربادبزنی،در خودبسته شو،درخودکاربسته شو

 در/ دریچه آتش کف

 درجه بندي شده از نظرمقاومت دربرابر آتش،عنصرساختمانی

 )6درجه محافظت در برابر آتش(

 درز

 درزبندي آتش،سیستم

 دستگیره محافظ

 دماغه یا لبه پله

 دمپرآتش/ دود،دمپرآتش

 )7دمپردود(

 دوربند شفت،دوربند خروج

 ،دیوارکتیبه،دیوارمشتركدیوارجان پناه،دیوارجداکننده آتش،دیوارخارجی

 )81، 76( )8راه خروج(

 تخلیه خروج 

 تراز تخلیه خروج 

 خروج

 خروج افقی

 راه خروج قابل دسترس

 راهرو،دسترس راهرو

 )9زیرزمین(

 ساختمان بلند مرتبه
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 تجهیزات صنعتیسکوي 

  شفت

  شیبراه

  انواع طبقه

  انواع فضا

 )10فاصله مجازي حریق(

 قابل دسترس

 کریدور

 گذرگاه خروج

 مانع آتش

 مانع دود

 محوطه(حیاط)خروج

 )11انواع مساحت(

 مسدود کننده حریق

 مسیرمشترك تردد

 معبر عمومی

 مقاومت دربرابر آتش

 درجه مقاومت در برابر آتش

  )12منطقه حریق(

 طبقهمیان 

 مقاومت حریق

 مکان پناه گرفتن(پناهگاه)

 میله دستگرد

 نرده محافظ

 نفوذ کننده،عنصر

 واحد زندگی(واحد مسکونی)

 واحد تصرف

 هتل

  هوابند

  13  عالیم اختصاري  3-1-2

  13  هدف و دامنه کاربرد  3-1-3

  انتظارات عملکردي  3-1-4

 
 

  15  )186، 53کشف و اعالم به موقع حریق ( 3-1-4-1

  16  طراحی مسیرهاي خروج 3-1-4-2
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  جلوگیري از گسترش داخلی و خارجی آتش سوزي  3-1-4-3

 (نازك کاري،ساختاري)گسترش داخلی حریق 

 گسترش خارجی حریق  

16  

  17  سیستم هاي خاموش کننده آتش  3-1-4-4

تسهیالت براي دسترسی و عملیات نیروهاي آتش  3-1-4-5

  )199) (185نشان (آسانسور 
17  

  تقسیم بندي تصرف هاي ساختمانی 3-2

  19  ثبت تصرف 1-1-2-3  کلیات  3-2-1

دسته بندي 3-2-1-2  3-2-2

 )32( تصرف ها

  

  )20( تصرف هاي مسکونی(م) 3-2-2-1

  )21(تصرف هاي آموزشی(آ) 3-2-2-2

  )21( تصرف هاي درمانی/مراقبتی(د) 3-2-2-3

  )22(تصرف هاي تجمعی(ت) 3-2-2-4

  )23( هاي حرفه اي/اداري(ح)تصرف  3-2-2-5

  )24(تصرف هاي کسبی/تجاري(ك) 3-2-2-6

  )24( تصرف هاي صنعتی(ص) 3-2-2-7

  )25( تصرف هاي انباري(ن) 3-2-2-8

  )26( تصرف هاي مخاطره آمیز(خ) 3-2-2-9

  )27(ف)(تصرف هاي متفرقه 3-2-2-10

20  

  )154( فضاهاي فرعی حادثه خیز  3-2-3

  28برابر آتش (مقاومت اجزاي جداکننده در(  
27  

 تصرف هاي مختلط  3-2-4

  

  کاربري هاي جداسازي نشده 3-2-4-1

  کاربري هاي جداسازي شده 3-2-4-2
29  

  32  استفاده از یک فضا با کاربري هاي مختلف  3-2-5

  32  جدول راهنماي حروف اختصاري تصرف ها  3-2-6

  دسته بندي انواع ساختارها 3-3

  35  هدف و دامنه کاربرد  3-3-1

تعریف و دسته بندي   3-3-2

  ساختارها

  

  کلیات(انواع ساختارها) 3-3-2-1

  (غیر قابل سوختن) 2و  1ساختارهاي نوع 

  (ساختار با دیوار خارجی غیر قابل سوختن) 3ساختار نوع 

  ساختمان چوبی سنگین با دیوار خارجی غیر قابل  4ساختار نوع)

 سوختن)

  سوختن)(ساختار با اجزاي قابل  5ساختار نوع 

 ) 37الزامات درجه بندي مقاومت در برابر آتش(  

35  
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  38  2و  1مصالح قابل سوختن مجاز در ساختارهاي نوع   3-3-3

  محدودیت هاي ارتفاع و مساحت ساختمان ها 3-4

  41  هدف و دامنه کاربرد  3-4-1

محدودیت هاي کلی   3-4-2

  مساحت و ارتفاع

 کلیات 3-4-2-1

  ساختمان از نظر ایمنی در برابر جدول مقادیرمجاز ارتفاع و مساحت

 )42آتش(

  زیرزمین،تصرف هاي صنعتی خاص،ساختمان هاي واقع در یک

  )44ملک یا زمین مشترك(

41  

افزایش مجاز  ارتفاع   3-4-3

  ساختمان

 

  کلیات 3-4-3-1

افزایش ارتفاع وتعداد طبقات در صورت نصب  3-4-3-2  45

  شبکه بارنده خودکار

  کلیات 1-4-4-3 میان طبقه ها  3-4-4

45  

  محدودیت مساحت 3-4-4-2

  )46خروج( 3-4-4-3

  باز بودن میان طبقه ها 3-4-4-4

 سکو هاي تجهیزات صنعتی 3-4-4-5

 محدودیت مساحت 

 شبکه بارنده خودکار 

 حفاظ ها  

  افزایش مساحت مجاز  3-4-5

 

  کلیات 3-4-5-1

47  

  )48ساختمان هاي مجاور(افزایش به دلیل فاصله با  3-4-5-2

 محدوده عرض معبر عمومی  

 حدود فضاي باز  

  )49افزایش به دلیل وجود شبکه بارنده خودکار( 3-4-5-3

  تعیین حداکثرمساحت مجاز ساختمان (زیربنا) 3-4-5-4

ساختمان هاي بدون   3-4-6

  محدودیت مساحت

  

  ساختمان هاي یک طبقه بدون شبکه بارنده خودکار 3-4-6-1

49  

  ساختمان هاي یک طبقه با شبکه بارنده خودکار 3-4-6-2

  )50ساختمان هاي دو طبقه( 3-4-6-3

  کاهش پهناي فضاي باز 3-4-6-4

  )51)(3-ساختمان هاي گروه (ت 3-4-6-5

  ساختمان هاي گروه(آ) 3-4-6-6

  )51سالن هاي سینما( 3-4-6-7

  52  کلیات 3-4-7-1  3-4-7
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مقررات در برخی شرایط 

 خاص

  در طبقات باالي آن پارکینگ محصور 3-4-7-2

  الف)-2)با ساختار نوع (2-ساختمان هاي گروه (م 3-4-7-3

  )186و  15( سیستم هاي کشف و اعالم حریق 3-5

  کلیات  3-5-1

 طراحی سیستم  
53  

  سیستم اعالم حریق دستی 1-2-5-3  انواع سیستم اعالم حریق  3-5-2

54  
  سیستم اعالم حریق خودکار 3-5-2-2

 موضعی 

 مرکزي  

  54  نقشه ها و مدارك فنی  3-5-3

مکان هاي الزامی براي   3-5-4

نصب سیستم هاي کشف 

  و اعالم حریق

 

  ساختمان هاي تصرف مسکونی 3-5-4-1

 اعالم حریق دستی  

  خودکاراعالم حریق  

 ابلوي کنترل و سیستم برق اضطراريت  

55  

  ساختمان هاي تصرف هاي آموزشی و فرهنگی 3-5-4-2

  مراقبتی-ساختمان هاي تصرف درمانی 3-5-4-3

  )57ساختمان هاي تصرف تجمعی( 3-5-4-4

  )58ساختمان هاي تصرف اداري / حرفه اي( 3-5-4-5

  ساختمان هاي تصرف کسبی / تجاري 3-5-4-6

  ساختمان هاي تصرف صنعتی 3-5-4-7

  ساختمان هاي با تصرف انباري 3-5-4-8

  ساختمان هاي تصرف مخاطره آمیز 3-5-4-9

ضوابظ تکمیلی ساختمان   3-5-5

 )183( هاي بلند مرتبه

  کاشف هاي خودکار حریق 3-5-5-1

  قطع کننده دستی 3-5-5-2  59

  )60پیام هاي زنده صوتی( 3-5-5-3

  60  مرك کنترل یا اتاق فرمان  3-5-6

  ضوابط طراحی  3-5-7

 

  کلیات 3-5-7-1

60  

  دسترسی به کاشف ها 3-5-7-2

  )61جعبه هاي هشدار دستی(شستی اعالم حریق)( 3-5-7-3

  یا زنگ اعالم حریق آژیر 3-5-7-4

  )62محل نصب اعالم کننده ها(( 3-5-7-5

  محل نصب تابلوي مرکزي اعالم حریق 3-5-7-6
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  62  بندي(زون بندي)منطقه   3-5-8

  62  نگهداري  3-5-9

  فرار از حریق راه هاي خروج از بنا و 3-6

  تعاریف اختصاصی  3-6-1

 

 99( سرسره فرار(          

 99( ظرفیت راه خروج( 

 111( فضاي پناه گرفتن(  

 واحد زندگی 

 فضاي انتظار 

 فضاي ورودي  

63  

  مقررات کلی  3-6-2

  

  

  

  

  63  کلیات 3-6-2-1

  64  دامنه کاربرد 3-6-2-2

  64  بناهاي موجود 3-6-2-3

  64  تغییرات در بنا 3-6-2-4

  تدابیر اضافی و جایگزین 3-6-2-5

 غیر قابل استفاده بودن راه خروج  
64  

  65  ایجاد فرصت براي خروج ایمن 3-6-2-6

  65  خروج بدون مانع 3-6-2-7

  65  مشخص بودن راه خروج 3-6-2-8

  65  وسایل سدکننده و قفل 3-6-2-9

  65  شبکه کشف و اعالم حریق 3-6-2-10

  65  دوربندي راه هاي خروج قایم 3-6-2-11

  66  ارتفاع سقف 3-6-2-12

  قسمت هاي برآمده 3-6-2-13

 سرگیر  

 پیش آمدگی افقی  

  عدم اشغال پهناي مفید  

66  

  67  سطح کف 3-6-2-14

  67  تغییر تراز کف 3-6-2-15

  67  پیوستگی راه هاي خروج 3-6-2-16

، 160، 110(ور،پله برقی و پیاده روهاي متحركآسانس 3-6-2-17

180(  
68  

بخش هاي سه گانه راه   3-6-3

  خروج

  کلیات 3-6-3-1
68  

دسترس خروج 3-6-3-2  
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     محدودیت هاي طول مسیر پیمایش،بن بست ها و مسیرمشترك

 پیمایش

  اندازه گیري طول مسیر پیمایش از هر فضا 

  افزایش براي ساختمان یک طبقه داراي تهویه از راه بام 

  )71ساختار کریدورها( 

  عرض کریدورها 

  )73پیوستگی کریدورها( 

  ورود مستقیم واحدها به راه پله  

  )73خروج( 3-6-3-3

 کلیات 

 محافظت خروج ها 

 دوربندي هاي الزامی خروج 

  177، 93( پلکاندوربند( 

 ) 177، 104، 91، 76، 75، 74پلکان( 

 )74بازشوها( 

 )75منافذ در دوربند خروج( 

 بازشوهاي ارتباطی بین دور بندهاي مجاور 

 نازك کاري دوربند ها 

 بدون مانع بودن 

 177، 104، 91، 76، 74( عالیم شماره طبقه در پلکان ها( 

 )81، 8( )76مشخص ساختن تخلیه خروج( 

  177، 104، 91، 75، 74( خارجیپلکان( 

 ) 196، 94شیبراه خارجی( 

 )155( )77گذرگاه خروج( 

 عرض گذرگاه خروج 

 ساختار گذرگاه خروج 

 بازشوهادر گذرگاه خروج 

 منافذدر گذرگاه خروج 

 )77حداقل تعداد خروج ها( 

 ساختمان هاي با یک خروج 

 )153( )79خروج هاي افقی( 

 ) 81پلکان فرار(  

  )76، 8( تخلیه خروج 3-6-3-4    

 کلیات 

 دسترسی بدون مانع به معبر عمومی 

 )83محل تخلیه خروج( 

 بازبودن اجزاي تخلیه خروج 

81  
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 حیاط یا محوطه خروج 

 پهناي حیاط یا محوطه خروج  

اجزاي تشکیل دهنده راه   3-6-4

  خروج

  کلیات 3-6-4-1

84  

 درها 3-6-4-2

 در هاي خروج بیرونی 

 اندازه در ها 

  85در(کف یا پاگرد طرفین( 

 نوع بازشدن در 

 قفل و چفت ها 

 )87استفاده از کلون یا زنجیر ایمنی( 

 چفت وبست درهاي دولنگه 

 وضعیت درهاي خودبسته شو و خودکاربسته شو 

 کاربرد درهاي کشویی،کرکره اي و گردان 

 درهاي گردان و سرعت گردش در گردان 

 )88درهاي کشویی افقی،کرکره ها و شبکه قایم( 

 89برق( اختالل در جریان( 

 سامانه مرکزي کنترل 

 )90دروازه هاي کنترل گردان( 

 آستانه درها 

 آرایش استقراردرها 

 ارتفاع یراق آالت  

  )177، 104، 76، 75، 74( پلکان 3-6-4-3

 کلیات 

 عرض راه پله 

 ارتفاع سرگیر 

 اندازه کف و ارتفاع پله 

 یکسانی اندازه ها 

 )(قوسی و مارپیچ)92انواع پله( 

  93دستگرد(نصب میله هاي( 

 177، 74( دوربند وساختار پلکان هاي خروج( 

 ارتفاع طی شده 

 پلکان براي بام  

91  
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  )196، 77( شیبراه ها 3-6-4-4

 شیب 

 ارتفاع طی شده 

 حداقل ابعاد شیبراه 

 دوربندي شیبراه ها 

 95عرض شیبراه و پیش آمدگی (-محدودیت ها( 

 )96و  95نصب میله هاي دستگرد( 

 پاگردها 

  لبه(نرده گذاري افقی،مانع یا جدول)حفاظ  

94  

  میله هاي دستگرد 3-6-4-5

 ارتفاع 

 میله دستگرد میانی 

 )97قابلیت گرفتن میله دستگرد( 

 پیوستگی 

 امتدادیافتن میله دستگرد 

 فاصله آزاد تا سطح مجاور 

 )98پیش آمدگی در راه پله(  

96  

  جان پناه ها وحفاظ ها 3-6-4-6

 ارتفاع دست انداز  

 ارتفاع جان پناه  

98  

  دروازه ها 3-6-4-7

 دروازه هاي استادیوم ها 

 کاربري هاي آموزشی  

98  

  99  )63( سرسره فرار -3-6-4-8  

 ظرفیت راه هاي خروج  3-6-5

)63( 

  بارتصرف(سرانه تصرف در بناهاي مختلف) 3-6-5-1

99  
  حفظ ظرفیت راه خروج 3-6-5-2

حداقل پهناي راه خروج(پهناي راه خروج به ازاي هر  1-6-6-3 پهناي راه خروج  3-6-6

  متصرف)

 عرض و پهناي راه پله 

 ... عرض و پهنا راهرو و  
102  

  اندازه گیري عرض مفید 3-6-6-2

  )103اشغال فضاي راه خروج توسط در( 3-6-6-3

  دو خروج بیشتر 3-6-7-1  3-6-7
103  

  )104پلکان هاي طرح قیچی به عنوان دو راه خروج( 3-6-7-2
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چگونگی قرار گرفتن راه 

 هاي خروج

  )105عبور مسیر خروج از سایر فضاها( 3-6-7-3

  قابل تشخیص بودن مسیرها و درها 3-6-7-4

  روشنایی راه هاي خروج  3-6-8

 

  وضعیت وسطح روشنایی مورد نیاز 1 -3-6-8

105  

  گستردگی نورپردازي 3-6-8-2

  )106اضطراري براي روشنایی(نیروي برق  3-6-8-3

  عملکرد سیستم نیروي برق اضطراري 3-6-8-4

  مطابقت با استانداردها 3-6-8-5

عالمت گذاري راه هاي   3-6-9

  خروج

 

  محل هاي الزامی 3-6-9-1

106  

  )107عالمت درهاي حریق خودبسته شو( 3-6-9-2

  قابلیت دیده شدن عالیم 3-6-9-3

  )108گرافیک عالمت خروج( 3-6-9-4

  راه هاي غیر خروج 3-6-9-5

  روشنایی عالمت خروج 3-6-9-6

  شدت روشنایی عالمت خروج 3-6-9-7

  منبع نیرو 3-6-9-8

راه هاي خروج قابل   3-6-10

  دسترس

 

  راه هاي خروج قابل دسترس الزامی 3-6-10-1

109  

  پیوستگی و اجزا 3-6-10-2

  راه پله ها به عنوان بخشی از راه خروج قابل دسترس 3-6-10-3

  )180، 160، 68( آسانسورها 3-6-10-4

  )111باالبرهاي کفی( 3-6-10-5

  )63( فضاهاي پناه گرفتن 3-6-10-6

  اندازه  

 شناسایی محل فضاي  پناه رفتن  

  نشان دهنده روي خروج هاي غیر قابل دسترس 3-6-10-7

ضوابط اختصاصی راه هاي   3-6-11

خروج در تصرف هاي 

  مسکونی

 
  

هتل ها و خوابگاه ها 3-6-11-1  

  بناهاي آپارتمانی 3-6-11-2  112

 واحد هاي مسکونی  

  اقامتگاه ها و بناهاي مسافرپذیر 3-6-11-3
115  

  خانواده هاي یک یا دو خانواري 3-6-11-4

مسکونی در طبقات باالي سایر استقرارتصرف هاي  3-6-11-5  

  تصرف ها
117  

  ضوابط اختصاصی راه هاي خروج در تصرف هاي آموزشی/فرهنگی  3-6-12

 پیش دبستان و دبستان  
118  
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  ضوابط اختصاصی راه هاي خروج در تصرف هاي درمانی / مراقبتی  3-6-13

 مراقبت تندرستی  

 (تحت نظري) مراقبت بازداشتی  

120  

  راه هاي خروج در تصرف هاي تجمعیضوابط اختصاصی   3-6-14

 استادیوم ها 

 ) 128فاصله بین صندلی( 

 ) 130تصبیت محل نشستن(  

124  

  132  ضوابط اختصاصی راه هاي خروج در تصرف هاي کسبی / تجاري  3-6-15

  134  ضوابط اختصاصی راه هاي خروج در تصرف هاي صنعتی و تصرف هاي انباري  3-6-16

  فضاهاي تاسیساتی و خدماتی ضوابط اختصاصی دیگر  3-6-17

 اتاق هاي دیگ بخار 

 زباله سوزي 

 کوره 

 اتاق دستگاه تهویه و تبرید 

 (سردخانه) اتاق هاي سردشده 

 گالري 

 راهرو تأسیساتی 

 شبکه فلزي  

135  

  136  فرار اضطراري ونجات  3-6-18

  الزامات واکنش در برابر آتش براي مصالح،نازك کاري هاي داخلی ونما 3-7

  139  و دامنه کاربرد هدف  3-7-1

  139  روش طبقه بندي مصالح نازك کاري از نظر واکنش در برابر آتش  3-7-2

 مصالح نازك کاري  3-7-3

  دیوار وسقف

  

  کاري نسبتا نازك نازك مصالح  3-7-3-1

140  
الزامات واکنش در برابر آتش براي مصالح نازك کاري دیوار  3-7-3-2

  وسقف

  )E)141الزامات براي مصالح با طبقه  3-7-3-3

عایق هاي حرارتی   3-7-4

  پالستیکی

  پلی استایرن منبسط شده 3-7-4-1

141  

الزامات ایمنی در برابر آتش براي بلوك هاي سقفی از جنس  3-7-4-2

  پلی استایرن منبسط شده

الزامات ایمنی در برابر آتش براي قالب هاي ماندگار بتن از  3-7-4-3

  )ICFجنس پلی استایرن منبسط شده(در سیستم 

الزامات ایمنی در برابر آتش براي فوم پلی استایرن در  3-7-4-4

 3Dدیوارهاي 
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  عدم پیوستگی پلی استایرن بین واحد هاي مستقل 3-7-4-5

همزمان از فوم پلی استایرن در سیستم هاي سقفی و استفاده  3-7-4-6

  دیواري

  مصالح نما  3-7-5

 

  کلیات 3-7-5-1

144  

  الزامات واکنش در برابرآتش براي مصالح نماي خارجی 3-7-5-2

 طبقه واکنش در برابر آتش  

الزامات خاص براي کاربرد فوم پلیمري در نماي  3-7-5-3

  )145ساختمان(

  مقاومت در برابر آتش   3-8

  147  هدف و دامنه کاربرد  3-8-1

  درجه بندي مقاومت در برابر آتش و آزمون هاي آتش  3-8-2

 دیوار نامتقارن  

147  

  دیوارهاي خارجی  3-8-3

 

  148  کلیات 3-8-3-1

  
  پیش آمدگی ها 3-8-3-2

  ساختمان هاي مستقر  در یک ملک 3-8-3-3

  )149مصالح( 3-8-3-4

  درجه بندي مقاومت در برابر آتش 3-8-3-5

  مساحت مجاز بازشوها 3-8-3-6

 تاثیر وجود شبکه بارنده خودکار  

 وضعیت طبقه اول 

 وضعیت سیستم هاي اضطراري و تاسیسات آتش نشانی  

  )151جداسازي قایم بازشوها( 3-8-3-7

مجاور با ارتفاع وضعیت دیوار خارجی در ساختمان هاي  3-8-3-8

  متفاوت

  دیوار جان پناه 3-8-3-9

  )152محافظت بازشوها( 3-8-3-10

  درزها 3-8-3-11

 دیوار پرده هاي خارجی  

  کانال ها وگشودگی انتقال هوا 3-8-3-12

  دیوارهاي داخلی  3-8-4

 دیوار جداکننده آتش  

 دیوارمانع آتش 

 منافذ  

152  
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 درزها  

  هواکانال ها وگشودگی انتقال  

  دیوارهاي مانع آتش  3-8-5

  

  153  کلیات 3-8-5-1

  )154دوربند شفت ها( 3-8-5-2

 گذرگاه خروج 

 خروج افقی 

 فضاهاي فرعی حادثه خیز 

 جدا کردن تصرف هاي مختلط  

  154  پیوستگی دیوارهاي مانع آتش 3-8-5-3

  155  بازشوها 3-8-5-4

  تکلیا 1-6-8-3  دوربند شفت ها  3-8-6

 دوربند الزامی شفت ها3-8-6-2

 )157مصالح( 3-8-6-3

 درجه بندي مقاومت در برابر آتش 3-8-6-4

 دیوارهاي خارجی دوربند شفت ها 3-8-6-5

 )158بازشوها( 3-8-6-6

 انتهاي پایینی دوربندشفت 3-8-6-7

  انتهاي باالي دوربند شفت 3-8-6-8

  شوت زباله و لباس3-8-6-9

اس،مصالح،اتاق هاي دسترسی به (دوربندهاي شوت زباله و لب

شوت زباله ولباس،اتاق تخلیه،اتاق زباله سوز،شبکه بارنده 

 خودکار)

، 68( شفت آسانسور وباالبر ظروف(البی آسانسور)3-8-6-10

110 ،180(  

155  

  دیوار جداکننده آتش   3-8-7

 

  161  کلیات 3-8-7-1

  مصالح  3-8-7-2

  برابرآتشدرجه بندي مقاومت در  3-8-7-3

  )162پیوستگی( 3-8-7-4

  بازشوها 3-8-7-5

  ساختارهاي افقی  3-8-8

 

  162  کلیات 3-8-8-1

  مصالح 3-8-8-2

 درجه مقاومت دربرابرآتش 3-8-8-3



 97 ه دوموردي معمار اجراو منابع آزمون  یمباحث مقررات مل اي واژه دیو کل يدیفهرست کل

 انسیه قربان نژاد -جواد رحمانی                                     www.Shop-eng.ir      -خانه عمران اشراق          

25 25 

 نصب دریچه هاي دسترسی  

  )163پیوستگی( 3-8-8-4

  منافذ 3-8-8-5

  درزها 3-8-8-6

  هاي انتقال هوا کانال و گشودگی 3-8-8-7

  آتش بندي منافذ و درزها  3-8-9

 

ساختارهاي افقی بدون درجه بندي مقاومت در برابر  3-8-9-1

  )164آتش(

163  

  نصب سیستم درزبندآتش 3-8-9-2

  )165محل تالقی دیوارپرده اي با کف( 3-8-9-3

درجه بندي مقاومت دربرابر   3-8-10

آتش و محافظت اعضاي 

  سازه اي

  165  الزامات 3-8-10-1

 محافظت اعضاي سازه اي3-8-10-2

 محافظت مستقل 

 ملحقات به اجزاي سازه اي 

 )166محافظت فوالدگذاري بتن و مصالح بنایی( 

 اجزاي مدفون درپوشش محافظ 

  الزامات پوشش هاي محافظت کننده دربرابر آتش(محافظت دربرابر

  معدنی)ضربه،مقاومت چسبندگی پوشش هاي محافظت کننده از نوع 

165  

  اجزاي سازه اي خارجی 3-8-10-3

  موارد مجاز براي عدم مافظت بال پایین نعل درگاه  3-8-10-4

  سیستم جداگرلرزه اي  3-8-10-5

  سیستم مقاوم سازي کف هاي بتن مسلح 3-8-10-6

  ستونک هاي قاب فوالدي سبک 3-8-10-7

167  

  محافظت بازشوها  3-8-11

 

  168  کلیات 3-8-1-1

  مجموعه درها و کرکره هاي آتش 3-8-1-2

  مجموعه پنجره بیرونی مقاوم دربرابر آتش  3-8-1-3

محافظت گشودگی هاي   3-8-12

  انتقال هوا کانال ها

 

  171  کلیات 3-8-12-1

  گشودگی انتقال هوا و کانال هاي بدون دمپر 3-8-12-2

  )172درجه الزامی محافظت دربرابر آتش(جدول  3-8-12-3

  آزمایش ودرجه بندي دمپرها 3-8-12-4

  نصب 3-8-12-5

  )173(محل هاي مورد لزوم 3-8-12-6

 دیوارهاي مانع یا جداکننده آتش  

 مجموعه هاي افقی  
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 منافذ سرتاسري  

 مجموعه هاي بدون درجه بندي مقاومت در برابر آتش  

  سیستم هاي اطفا حریق و دود 3-9

  175  کلیات  3-9-1

  خاموش کننده هاي دستی  3-9-2

 

  کلیات 3-9-2-1

175  

  انتخاب نوع وتعداد خاموش کننده هاي دستی 3-9-2-2

  توزیع مناسب خاموش کننده هاي دستی 3-9-2-3

  )176نصب خاموش کننده ها( 3-9-2-4

  مالحظات دوره بهره برداري 3-9-2-5

  176  شبکه هاي لوله آب آتش نشانی  3-9-3

  177  شبکه هاي بارنده خودکار(اسپرینکلرها)  3-9-4

دوربندي هاي پلکان   3-9-5

  محافظت شده در برابر دود

  )93و  77(

)74 ،75 ،76 ،91 ،104(  

 

  دسترسی 3-9-5-1

177  

  ساختار 3-9-5-2

  )178درهاي مقاوم دربرابر آتش( 3-9-5-3

  تهویه طبیعی)راهکارتهویه طبیعی(درهاي بالکن،البی با  3-9-5-4

  راهکار تهویه مکانیکی 3-9-5-5

 درهاي البی  

 تهویه البی در زمان حریق  

 (فاصله نعل درگاه تا سقف)تله دود  

  )179راهکار ایجاد فشارپلکان( 3-9-5-6

 فعال شدن تجهیزات تهویه  3-9-5-7

 سیستم هاي تهویه  

  )160، 110، 68( در برابر دودراهکار تنظیم فشار براي محافظت شفت آسانسور   3-9-6

 فعال سازي سیستم تنظیم فشار  
180  

  )59( مرتبه بلند هايساختمانضوابط اختصاصی 3-10

  183  دامنه کاربرد  3-10-1

  ساختار  3-10-2

 

کاهش مجاز در درجه مقاومت در برابر آتش(نوع  3-10-2-1

  ساختار،دوربند شفت ها)

183  
مقاومت سازه اي دوربندشفت مالحظات لرزه اي و  2 -3-10-2

  )184ها(

مصالح محافظت کننده دربرابر آتش از نوع معدنی  3-10-2-3

  )185پاششی(جدول حداقل مقاومت چسبندگی)(
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  شبکه بارنده خودکار  3-10-3

 

 تعداد رایزرهاي شبکه بارنده خودکار و طرح سیستم 

 مکان رایزر 

 )186محل استقرارپمپ آتش نشانی(  

185  

سیستم هاي ایمنی در برابر   3-10-4

  آتش

 

  )53و  15( سیستم هاي کشف و اعالم حریق 3-10-4-1

186  

  سیستم لوله قایم 3-10-4-2

مرکز فرماندهی آتش نشانی در ساختمان(سیستم تلفن  3-10-4-3

  )187آتش نشان)(

  )187نیروي برق اضطراري(اتاق ژنراتور)( 3-10-4-4

  راه خروج  3-10-5

 

  پلکان خروجی اضافی 3-10-5-1

188  

 قفل بودن در پلکان خروج 3-10-5-2

 سیستم ارتباطی پلکان  

  )189دوربند هاي محافظت شده در برابر دود( 3-10-5-3

  عالیم نورانی مسیر خروج 3-10-5-4

  فرار اضطراري و نجات 3-10-5-5

  189  آسانسور دسترسی آتش نشانی  3-10-6

  ضوابط فضاها و ساختمان هاي خاص 3-11

  آتریوم ها  3-11-1

 

  کلیات 3-11-1-1

191  

  نیاز به شبکه بارنده خودکار 3-11-1-2

  نصب سیستم کشف و اعالم حریق 3-11-1-3

  کنترل دود 3-11-1-4

  دوربندي آتریوم ها 3-11-1-5

  نیروي برق اضطراري 3-11-1-6

  داخلینازك کاري  3-11-1-7

  مسافت تردد راه خروج 3-11-1-8

  ساختمان هاي عمیق  3-11-2

 

  کلیات 3-11-2-1

193  

  ساختار 3-11-2-2

  شبکه بارنده خودکار(اسپرینکلر) 3-11-2-3

 )194تقسیم بندي فضاها( 3-11-2-4

 حداقل تعداد بخش ها 

 ایجاد مانع دود 

 آسانسورها  

  سیستم کنترل دود 3-11-2-5
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  )195نصب سیستم هاي کشف دود( 3-11-2-6

  سیستم اعالم حریق 3-11-2-7

 راه هاي خروج 3-11-2-8

 تعداد راه هاي خروج 

 دوربندي محافظت شده در برابر دود  

  )196برق اضطراري( 3-11-2-9

الزامات اختصاصی پارکینگ   3-11-3

  اتومبیل هاي سبک

 

  ارتفاع 3-11-3-1

196  

  )77، 94( شیبراه 3-11-3-2

  کف سازي پارکینگ 3-11-3-3

  ساختار 3-11-3-4

  جداسازي 3-11-3-5

  ارتباط با اتاق هاي همجوار 3-11-3-6

  )197تهویه پارکینگ هاي بسته( 3-11-3-7

 تهویه طبیعی 

 )198تهویه مکانیکی( 

 سیستم اعالم حریق وشبکه بارنده خودکار 

  سیستم تهویه مکانیکیفعال شدن 

 منبع تغذیه  

  )189، 187، 186، 176، 150( ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهاي آتش نشانی 3-12

  199  کلیات  3-12-1

  199  حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان برحسب عرض معابر(جدول)  3-12-2

  محل استقرار خودروي امدادي  3-12-3

  ساختمانفاصله محل استقرار خودروهاي آتش نشانی تا 

 حداقل مقاومت زمین  

200  

  203  نظامات اداري – 1پیوست 

  اطالعات کلی درخصوص طبقه بندي مصالح از نظرواکنش در برابرآتش – 2پیوست 

  205  کلیات  1-2-پ

  205  منحنی رشد آتش سوزي  2-2-پ

  206  آزمایش هاي آتش و ارتباط آنها باپدیده آتش سوزي در ساختمان  3-2-پ

  208  بندي واکنش در برابرآتش براي مصالح(غیر از کفپوش ها)طبقه   4-2-پ
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: صرفه جویی در مصرف انرژيمبحث نوزدهم  

  کلید واژه هاي مباحث  منابع

 19مبحث 
-روش تجویزي-کارکردي روش-انرژي-عایق حرارت-حرارتی-مفهوم کاهش مصرف-مفهوم صرفه جویی

 پل حرارتی -مقاومت حرارتی –استفاده از ساختمان -جرم مؤثر-بام-پوسته-بانسای-خورشیدي

  19مبحث 

  صفحه  عنوان  بند

کلیات 19-1  

  1  دامنه کاربرد  19-1-1

19-1-2  

  ***** )85(  6 پیوست در نبود اگر****             تعاریف

  )2اینرسی حرارتی، بازسازي، بازشو، بام تخت (احداث، 

  )3دار، برچسب انرژي، پایانه حرارتی، پل حرارتی، پوسته خارجی، پوسته کالبدي (بام شیب

شفاف یا نیمه شفاف)، جرم ر (هوا، تغییر کاربري، توسعه، تهویه، تهویه مطبوع، جدار نو گذ تعویض

  )4جدار (سطحی، جرم سطحی موثر 

درجه  –جرم موثر جدار، جرم موثر ساختمان، جرم موثر ساختمان در واحد سطح زیربنا، دیوار، روز 

  )5درجه گرمایش، زیربناي مفید ( –آزمایش، روز 

ساختمان مستقل کم ارتفاع، ساختمان غیر مستقل، سیستم قطع و کنترل اتوماتیک، شاخص خورشیدي، 

  )6رت طرح (شیشه کم گسیل، ضریب انتقال حرا

ضریب انتقال حرارت خطی، ضریب انتقال حرارت سطحی، ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع، ضریب 

  )7انتقال حرارت مرجع، ضریب تبادل حرارت در سطح جدار، ضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع (

ضریب کاهش انتقال حرارت، ضریب عبور (گذر) خورشیدي سطح نورگذر، ضریب هدایت حرارت، 

  )8، عایق حرارتی (گرمابندي) (عایق

کاري پیرامونی، عایق کاري حرارتی کاري حرارتی از داخل، عایق کاري حرارتی از خارج، عایقعایق

  )9همگن، عناصر ساختمانی (

عوامل ویژه، فضاي زیستی، فضاي کنترل شده، فضاي کنترل نشده، کاربري ساختمان، کف، گرمایش پایه 

)10(  

، محدوده )51( گرمایش مرکب، المپ کم مصرف (پربازده)، محدوده آسایش (حرارتی)گرمایش تکمیلی، 

  )11شت هوا (، دماي متعارف، مراجع ذیصالح، مقاومت حرارتی

  )12واحد مسکونی، هوابندي (

12-2  

  مقررات کلی طراحی و اجرا 19-2

  13  مدارك مورد نیاز براي اخذ پروانه ساختمان  19-2-1

19-2-1-1   13 صالحیت مهندس یا شرکت طراحگواهی  

19-2-1-2   13 چک لیست انرژي 

19-2-1-3   14 نقشه هاي ساختمان 
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19-2-1-4   14  عایق حرارت هايیستمسمشخصات فیزیکی مصالح و  

19-2-1-5   15  مکانیکی و روشنایی هايیستمسمشخصات فنی  

  هاساختمانعوامل ویژه اصلی و گروه بندي   19-2-2

  ساختمانگونه بندي 
15  

19-2-2-1   15  81ص  4*پیوست گونه بندي کاربري ساختمان 

  16  69ص  3*پیوست گونه بندي نیاز ساالنه انرژي محل استقرار ساختمان  19-2-2-2

19-2-2-3   16  گونه بندي سطح زیر بناي مفید ساختمان 

19-2-2-4   16 گونه بندي شهر محل استقرار ساختمان 

19-2-2-5   17 83ص  5*پیوست از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژي هاساختمانگروه بندي  

  17 عوامل ویژه فرعی  19-2-3

19-2-3-1   69ص  3*پیوست گونه بندي از نظر شرایط بهره گیري از انرژي خورشیدي 

  35 صفحه 2-2-3-19اگر در این بخش نبود بند 
17  

19-2-3-2   63ص  1*پیوست غیر مسکونی يهاساختمانگونه بندي نحوه استفاده از  

  استفاده منقطع

  استفاده مداوم

18  

  )21(طراحی پوسته خارجی ساختمان يهاروش  19-2-4

  روش کارکردي

  روش تجویزي

18  

  19  مکانیکی هايیستمسطراحی   19-2-5

  پوسته خارجی ساختمان 19-3

  روش کارکردي –روش الف   19-3-1

  )23واحدهاي یکسان (
21  

19-3-1-1   محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع 

 Y 49-63(حرارتی ساختمان ینرسیا(  
23  

19-3-1-2   26  عناصر ساختمانی پوسته خارجی مرجعضرایب انتقال حرارت  

19-3-1-3   محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و کنترل مشخصات پوسته 

  )28( محاسبه مساحت اجزاي پوسته خارجی

  )28( محاسبه ضریب انتقال طرح

  )139( )28( هاي حرارتی پوسته خارجیمحاسبه محیط پل

  )29( محاسبه ضرایب انتقال حرارت اجزاي پوسته

  )30( محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهاي کنترل نشده

  )31( محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح

  )32( جدار مجاور فضاي خارج

  )32( مجاور فضاي کنترل نشدهر جدا

  )32نشده و فضاي خارج ( جدار بین فضاي کنترل

28  
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  )32طرح و مرجع ( حرارتمقایسه ضریب انتقال 

  روش تجویزي –روش ب   19-3-2

  رده بندي کیفی پنجره
33  

19-3-2-1   34  فنی روش تجویزي يهاحلالزامات در راه  

19-3-2-2   35  از بهره گیري مناسب از نور خورشید 

19-3-2-3   35  مناسب بانیهسااثر بهره گیري از  

19-3-2-4   فنی روش تجویزي يهاحلنکاتی درباره مجموعه راه  

  عایق کاري حرارتی جدارهاي خارجی ساختمان غیر مسکونی

  مقاومت حرارتی کف روي خاك

  عایقکاري حرارتی جدارهاي مجاور فضاي کنترل نشده

  جدار جانبی ساختمان کنار درز انقطاع

35  

19-3-2-5   (با پنجره برتر)1-فنی تجویزي ب يهاحلمجموعه راه  

  حداقل مقاومت حرارتی
37  

19-3-2-6   (با پنجره ساده)2-ب یزيتجوفنی  يهاحلمجموعه راه  

  حداقل مقاومت حرارتی
43  

  47  اصولی کلی و توصیه ها در زمینه طراحی ساختمان  19-3-3

19-3-3-1   47  جهت گیري ساختمان 

19-3-3-2   47  حجم و فرم کلی ساختمان 

19-3-3-3   48  جانمایی فضاهاي داخلی 

19-3-3-4   48  جداره هاي نور گذر 

19-3-3-5   49  123ص  10*پیوست هایبانسا 

19-3-3-6   49  )23-63(اینرسی حرارتی 

19-3-3-7   50  )55(تهویه طبیعی 

  تأسیسات مکانیکی 19-4

  مقررات کلی  19-4-1

  سیستم و تجهیزات فعال یا غیر فعال (انرژي تجدید پذیر) کارگیريبه

  )3(برچسب انرژي

  جداسازي فضاي کنترل نشده

  سیستم توقف خودکار سرمایش و گرمایش 

  سیستم هوشمند

  واحدهاي مستقل ساختمانی با سرمایش و گرمایش یکسان

  نصب کنتور در ساختمان گروه یک

  دماي هواي داخل فضاها

  )11(ختمان صنعتیآسایش حرارتی در سا

51  

  52  تأسیسات سرمایش و گرمایش  19-4-2
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19-4-2-1   تأمین سرمایش و گرمایش 

  سیستم مرکزي

  سیستم مستقل

52  

19-4-2-2   مدارهاي توزیع 

  )57(هاعایق کاري حرارتی لوله

  هاکانالعایق کاري حرارتی 

54  

19-4-2-3   55  پایانه هاي سرمایش و گرمایش 

  55  سیستم تهویه  19-4-3

19-4-3-1   55  تأمین هواي تازه 

19-4-3-2   55  بازشوها يدرزبندکیفیت  

  56  تأسیسات آب گرم مصرفی  19-4-4

19-4-4-1   مالحظات کلی 

  سیستم مرکزي گرمایش

  کاربرد سیستم خورشیدي

  متر مربع 2000ساختمان عمومی با زیر بناي بیش از 

  استفاده از محبوس کننده حرارت

  دماي آب گرم مصرفی

  استخردماي آب 

  آب گرم کن خاص مانند استخر

  کنترلر خودکار

  پمپ تصفیه آب

  دهی دستشویی و سردوشی حمامآب

  شیرهاي فنري یا شیرهاي چشم الکترونیکی

56  

19-4-4-2  57  )54(عایق کاري حرارتی لوله و مخزن 

  سیستم روشنایی و انرژي الکتریکی 19-5

  59  و تجهیزات روشنایی هایستمس  19-5-1

  59  کنترل روشنایی هايیستمس  19-5-2

19-5-2-1   59  روشنایی فضاها 

19-5-2-2   60  کاهش میزان و یا مدت روشنایی هايیستمس 

19-5-2-3   کنترل خاموش کردن روشنایی 

  اتوماتیک کلیداستفاده از 
60  

  61  شدت روشنایی فضاها  19-5-3

  61  روشنایی محوطه و بیرون ساختمان  19-5-4

19-5-4-1   61  هاالمپ 

  61  روشنایی محوطه و بیرون ساختمان  19-5-4
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19-5-4-2   61  کنترل روشنایی محوطه و خارج ساختمان 

  61  کنتور  19-5-5

  62  موتورها  19-5-6

  )23-49(: روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان1پیوست 

  63  تعیین جرم سطحی مؤثر جدار  1-1پ 

1-1-1پ    63  جدار در تماس با خارج 

2-1-1پ    64  جدار مجاور خاك 

3-1-1پ    64  جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضاي کنترل نشده 

4-1-1پ    64  جدارهاي داخل فضاي کنترل شده ساختمان 

  64  جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربناي مفید  2-1پ 

  65  گروه بندي اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن  3-1پ 

  I� 67خورشیدي  : روش محاسبه شاخص2پیوست 

  69  : گونه بندي نیاز ساالنه انرژي شهرهاي ایران3پیوست 

  81  هاساختمان: گونه بندي کاربري 4پیوست 

  83  : تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژي5پیوست 

  85  هاو فرمول : مقادیر فیزیکی، اصلی، تعاریف، عالیم6پیوست 

  87  : ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول7پیوست 

  97  : مقاومت حرارتی الیه هاي هوا و قطعات ساختمانی8پیوست 

  97  مقاومت حرارتی الیه هواي مجاور سطوح داخلی و خارجی  1-8پ 

  98  مقاومت حرارتی الیه هاي هواي محبوس  2-8پ 

  99  ساختمانی متداولمقاومت حرارتی برخی الیه هاي عناصر   3-8پ 

1-3-8پ    99  آجر پالك (نما) 

2-3-8پ    99  آجر توپر (دیوار) 

3-3-8پ    100  آجر سوراخ دار (دیوار) 

4-3-8پ    100  بلوك سفالی (دیوار) 

5-3-8پ    101  بلوك سیمانی (دیوار) 

6-3-8پ    101  تیرچه و بلوك سفالی(سقف) 

7-3-8پ    102  دریچه و بلوك سیمانی (سقف) 

8-3-8پ    102  منبسط (سقف) تیرچه و بلوك پلی استاریون 
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  نورگذر و بازشوها ارهايد: ضرایب انتقال حرارت ج9پیوست 

  107  ضریب انتقال حرارت شیشه ها  1-9پ 

1-1-9پ    108  شیشه هاي ساده 

2-1-9پ    109  شیشه هاي دوجداره عمودي 

3-1-9پ    110  شیشه هاي دو جداره افقی (سقفی) 

  112  ضرایب انتقال حرارت جدارهاي نور گذر  2-9پ 

1-2-9پ    112  جدارهاي نور گذر داراي شیشه تک جداره ساده 

2-2-9پ    112  جدارهاي نور گذر داراي انواع شیشه دوجداره 

  120  نورگذر تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهاي يهامثال  3-9پ 

  122  ضرایب انتقال حرارت درها  4-9پ 

  1230  )49(هابانهیسا: 10پیوست 

  حرارتی هايپلهاي محاسبه : روش11پیوست 

  دالیل ایجاد پل حرارتی

  هاي حرارتیتبعات پل

  عایق کاري حرارتی یکپارچه و بدون انقطاع در محل تقاطع جدارها

  کاري غیر یکپارچه در محل اتصال برخی جدارهاعایق

  هاي حرارتیضریب افزایش معادل اثر پل

139  

  141  حرارتی يهاپلگونه هاي مختلف   1-11پ 

  141  روند محاسبات عددي  2-11پ 

  141  حرارتی متداول يهاپلضرایب انتقال حرارت   3-11پ 

1-3-11پ    141  زیرین مجاور خاك يهاکف 

2-3-11پ    146  دیوارهاي مجاور خاك 

3-3-11پ    147  مجاور خارج یا فضاي کنترل نشده يهاکفاتصاالت متداول  

4-3-11پ    148  و دیوار هاباماتصاالت متداول  

6-3-11پ    149  اتصال دیوارهاي داخلی و خارجی 

7-3-11پ    اتصاالت بین بازشوها و جدارهاي غیر نور گذر 

  بازشوهاي همباد
149  

 

   


