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 مقدمه 

افزایش  ،هر تهرانشدر کالن اداری، تجاری و ... گسترش اماکن و همچنین رشد روزافزون جمعیت و نیاز به مسکن

عدم سفانه متأبا استناد به آمار و ارقام حوادث ارجاع شده به این سازمان،  .توساز را به دنبال داشته اسساخت

حوادث و سوانح تلخ بسیاری را موجب افراد مسئول، هر ساله  کوتاهی بعضاًها و از اصول ایمنی ساختمان آگاهی

 نماید. یمشده و خسارات مالی و جانی فراوانی را به شهروندان محترم تحمیل 

ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران بر آن شده است تا با کنترل و نظارت بر رعایت اصول از این روی س

در این  مین نماید.آسایش شهروندان را تأ ضمن بهبود ساخت و سازها، ها،ساختمانایمنی در طراحی و اجرای 

و حفاظت از حریق این سازمان گردآوری ضوابط و مقررات ایمنی ساختمان در دستور کار معاونت پیشگیری راستا 

مهندسین گرامی، بستر مناسبی جهت  اهنمایی مسئولین محترم دفاتر فنی وقرار گرفته است تا ضمن ر

 رسانی به اربابان رجوع فراهم آید.اطالع

معماری، ضوابط ایمنی تأسیسات مکانیکی ضوابط ایمنی  بخشمجموعه ضوابط و مقررات ایمنی آتش نشانی، در سه 

 . سیسات الکتریکی گردآوری شده استبط ایمنی تأو ضوا

 های گوناگونشرایط خاص تصرفها، ایمنی معماری شامل ضوابط مسیرهای فرار، تعداد و نحوه اجرای پلکان ضوابط

گاه خالی از اشکال نبوده و این سازمان امید دارد هایی هیچبدیهی است گردآوری چنین مجموعه باشد.یم  و ... 

ین ااصالح و بازنویسی  ابمهندسین و مخاطبین گرامی، ا شمهای ارزشمند ه بر پیشنهادات و راهنماییا تکیتا ب

با توجه به چاپ و انتشار نسخه جدید  تر شدن این مجموعه گام بردارد.، در راستای هرچه بهتر و کاملضوابط

ارکینگ ها، آتریوم، فضای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و روشن شدن وضعیت بعضی از موضوعات نظیر پ

باز بین طبقات و... الزم است کلیه شرکتهای مشاور و مجری در حوزه معماری و عمران، ایمنی و آتش نشانی ضوابط 

جدید را در طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی مد نظر قرار دهند. بدیهی است سازمان آتش نشانی از تاریخ 

 انی خود، صرفاً بر اساس ضوابط جدید عمل خواهد نمود.انتشار موارد جدید در پورتال سازم

شده و در بازنگری  در صورت لزوم اعتبار داشته و پس از آن 13/60/31 حاضر تا تاریخ راهنمایالزم به ذکر است 

مربوط به سیستم های اعالم حریق در پورتال سازمان قرار  . ضوابطخواهد گرفتقرار سایت سازمان آتش نشانی 

 شتیبانیاز پ، گردد. در پایانیم جهت اطالع ارائه سیسات مکانیکیتأ در آینده نزدیک نیز ضوابط مربوط بهگرفته و 

مدیر عامل محترم سازمان و گروه تحقیق و مطالعات معاونت پیشگیری و سایر عزیزانی ، دکتر خوشزادجناب آقای 

  .گرددیم قدردانی حاضر کوشیده اند مجموعهگردآوری و تنظیم که در 

 

 معاون پیشگیری و حفاظت از حریق                                                                                                                   

 .                  31 بهار
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 تعاریف -3

 آتریوم

، جز پلکان، آسانسور، پله برقیی مقاصدی بهیک فضای باز قائم که به دلیل ارتباط تعدادی از طبقات ایجاد و برا

 شود.کار گرفته میداکت تاسیسات برقی و مکانیکی یا تهویه هوا به
 

 آزمایش حریق استاندارد

، اعضا و اجزای ساختمانی هافرآوردهاستاندارد ویژه برای شناسایی مقاومت و رفتار مصالح،  یهاشیآزماآزمایش یا 

 بعداً به وسیله مقررات مربوط به خود تعیین خواهد شد. هاآنصات اجرایی در مقابل آتش سوزی، که مشخ
 

 ارتفاع طبقه و بنا

منظور از ارتفاع طبقه، فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده طبقه باالتر است. ارتفاع طبقه آخر 

ع باشد. ارتفاع بنا به ارتفاتمان میبنا، حد فاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساخ

 د.شومی تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته طبیعی زمینتراز متوسط کف تمام طبقات یا فاصله قائم از 

 

 افزایش بنا

 انجام هرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزایش دهد.
 

 باربر یاعضا

 دهند.ها انتقال میساختمان را به شالوده اعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده
 

 اثر دود کشی

 .شودیمبه جریان عمودی هوا درون بناها، ناشی از اختالف دمای بین بیرون و درون بنا گفته 
 

 بازارچه

صورت متمرکز و های متفاوت اعم از عرضه کاال بهیک مجتمع ساختمانی که شامل تعدادی از انواع تصرف

 ری، اماکن سرگرمی، تفریحی وخدماتی باشد.غیرمتمرکز، غذاخو

 

 بن بست

بست بخشی از راهروهای تردد می باشد که به عنوان دسترس خروج مورد استفاده قرار نمی گیرد و می تواند بن  

بن بست فقط از یک طرف و یک جهت به راه خروج دسترسی دارد  و .فان به هنگام فرار شودباعث گمراهی متصر

 .وقتی یک نفر وارد بن بست میشود راهی ندارد جز اینکه راه آمده را بازگردد
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 پناهگاه امن

 28/6گیرد. مساحت این فضا با احتساب عنوان پناهگاه موقت مورد استفاده قرارمیفضایی که در موقع حریق به

 گردد.مترمربع برای هر نفر محاسبه می

 پلکان خارجی

 د.باش آزاد فضای با مستقیم ارتباط در طرف یک از بیش که پلکانی
 

 پلکان فرار

به پله های فلزی که صرفاً برای ساختمان های موجود که پیش از زمان ابالغ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

 مجاز است و به صورت پله خارجی اجرا شود گفته می شود.
 

 تخلیه خروج

 ت.اس گرفته قرار عمومی معبر و خروج بین که خروج راه از بخشی
 

 تصرف

 و بوده برداری بهره دست در معلوم مقاصدی به که است آن از بخشی یا بنا از گیری بهره عنو تصرف، از منظور

 د.شو واقع استفاده مورد مقاصد آن به است قرار یا
 

 تغییرات

 و مکانیکی تأسیسات در و ساختمان از خروج یهاراه در ساختمان، در تبدیل و تغییر یا دگرگونی ونههر گ

 د.نباش ساختمان افزایش قصد به که ساختمان برقی
 

 حریق بند

 فضای در واقع حریق بار تمام سوختن مقابل در بتواند که حریق مقاوم کف و سقف دیوار، شامل بنا، از اعضایی

 د.کن مقاومت و ایستادگی خود، به مربوط
 

 خاموش کننده دستی

ضعی و مراحل اولیه آتش سوزی که برای مبارزه با آتش سوزی مو شودیمگفته  یالهیوسخاموش کننده دستی به 

این  تربزرگ. انواع شودیمکیلوگرم )یا لیتر( به بازار عرضه  34تا  3 یهاتیظرفساخته شده است و با  طراحی و

 یهاکننده. مواد مختلفی در خاموش گرددیمثابت در اماکن نصب  طور بهداده شده و یا  رروی چرخ قرا وسایل بر

 :نظیر گرددیمدستی استفاده 
 

 محتوی گاز یهاکنندهخاموش  (4 محتوی آب یهاکنندهخاموش  ( 3

 محتوی هالوژن یهاکنندهخاموش  (5 محتوی کف یهاکنندهخاموش  (2

  محتوی پودر یهاکنندهخاموش  (1
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 خروج

 یاهافض سایر از مقررات و ضوابط اساس بر حریق، مقاوم یزاتجهت و ساختار وسیله به که خروج راه از بخشی

 د.شو تهیمن عمومی معبر به خروج تخلیه طریق از یا مستقیم و شده ایمن و جدا ساختمان

 

 خود بسته شو

 به شود، برده کار به حفاظتی وهایبازش سایر یا حریق رهاید مورد در کهو هنگامی ش خودبسته اصطالح

 انجام از اطمینان برای که تاس عبور از پس آن شدن بسته و عادی حالت در( بازشو یا) در بودن ستهب مفهوم

 .شودیم زمجه شده تائید مکانیکی وسیله یک به در عمل، این
 

 خودکار

 که شودیم برده کاره ب ییهادستگاه و وسایل برای حریق، برابر در محافظت زاتجهیت مورد در خودکار اصطالح

 د.کنن عمل انانس دخالت بدون و خود به خود احتراق، محصوالت از برخی به واکنش اثر در
 

 خودکار بسته شو

در مورد درهای حریق یا سایر بازشو های حفاظتی به کاربرده می شود که که با سامانه کشف و اعالم حریق مرتبط 

 بوده و بالفاصله پس از دریافت خبر دربها به صورت خودکار بسته می شوند.
 

 خیابان

 بوده عرض متر 3 دارای کم دست که بلوار یا خیابان وچه،ک از اعم باز، فضای در عمومی مرور و عبور راه وعهر ن

 معابرد. آور اهمفر را حریق اطفای برای نشانی آتش یدهاواح استفاده امکان که باشد شده طرح نحوی به و

 به باشند، رو ماشین و گرفته قرار عمومی مرور و عبور استفاده مورد اگرچه هاتونل و بسته اهایفض داخل

 .شوندینم ملحوظ خیابان عنوان
 

 در حریق

 محل با متناسب حریق برابر در محافظت و مقاومت شرایط حائز استاندارد حریق شآزمای انجام با که دری

 د.باش خود استقرار
 

 دسترس خروج

 .شودیم خروج قسمت به تهیمن ساختمان نقطه که از هر خروج راه از بخشی
 

 دستگیره محافظ

 در طول راه پله و بالکن برای گرفتن دست و نلغزیدن انسان نصب شود.لوله، چوب یا هر پروفیلی که 
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 هابندی تصرفدسته

ها براساس میانگین وزن محتویات قابل احتراق در مترمربع زیربنای ساختمان، در چهار گروه تمام تصرف

 شوند.دی میبنهای کم خطر دستههای میان خطر و تصرفهای پرخطر، تصرفهای بسیار پرخطر، تصرفتصرف

 

 دمپر

 ا.هی هوا و داکت هاکانالدریچه قابل تنظیم بر روی 
 

 دمپر آتش یا دود

ی انتقال هوا که با دریافت هایگشودگو  هاکانالفنی معتبر، نصب شده در  نامهیگواهدمپر دارای استاندارد یا 

 .شودیمسیگنال از سیستم اعالم حریق بسته 
 

 دوام در برابر حریق

استاندارد همچنان  حریق آزمایش اجرای خاص شرایط مقابل در ساختمانی اجزای و قطعات یا صالحم که مدتی

 نمایند. حفظ را خود عملکرد
 

 

 دود

 گازهای ناشی از سوختن کامل یا ناقص مواد. عبارت است از
 

 دهلیز پلکان بسته )داخلی(

ی به معبر عمومی یا اپنجرهشده و هیچ گونه پلکانی است که دور تا دور آن به وسیله دیوار مقاوم حریق مسدود 

 .باشدیمی مقاوم حریق در طبقات مختلف هادرباز طریق  پاسیو ندارد و تنها راه ورود و خروج به آن
 

 پناهدیوار جان

 شود.ایمنی و تفکیک همسایگی اجرا می تامینمنظور بخش امتداد یافته دیوارهای خارجی بنا در بام که به

 

 نددیوار دودب

گسترش  مانع باید دیوار این .است مجهز در چند یا یک به و کرده قطع را خروج راهرویکه  یاوارهید یا دیوار

 باشد. دود و آتش
 

 راه خروج

 نظر در عمومی معبر یا باز محوطه یک به ساختمان نقطهز هر ا رسیدن برای که مانعی بدون و ممتد مسیر

 .است شده تشکیل خروج تخلیه و خروج خروج، دسترس مشخص شبخ سه از خروج راهد. شو گرفته
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 راه پله 

 را دیگر طبقه به طبقه یک از آمد و رفت مجموع در که سکو یا پله تعدادی شامل خروج راه مجموعه از بخشی

 .کندیم پذیر امکان مانع با برخورد و تداخل دونب
 

 زیرزمین

از کف زمین طبیعی قرارگرفته و به عنوان طبقه به حساب تر قسمتی از ساختمان که تمام یا بخشی از آن پائین

 نیاید.

 

 سطح خالص

سطح خالص هر طبقه از ساختمان فقط به فضاهای قابل تصرف گفته شده و سطوح مربوط به فضاهای عمومی و 

 گردد.ارتباطی و ضخامت دیوارها را شامل نمی

 

 سیستم فشار مثبت

ربند خروج به طور مکانیکی از طریق هوای سالم بیرون بنا تحت فشار آن، دو رنوعی سیستم کنترل دود است که د

 تا در لحظه بروز حریق از ورود دود به درون دهلیز پلکان جلوگیری کند. ردیگیمهوا قرار 
 

 )اسپرینکلر( شبکه بارنده خودکار

ای معموالً دار هانازل. این ثابت تخلیه آب تشکیل شده است یهانازلو  هالولهاز  یامجموعهسیستم بارنده آبی از 

و با پاشش آب ضمن ایجاد عمل کرده  هاآنفیوز حساس حرارتی بوده که در صورت وقوع حریق و رسیدن گرما به 

 .کندیمخنک و مناسب جهت فرار ساکنین، به عمل اطفای حریق کمک  یامنطقه
 

 شفت

 آشپزخانه، باالبر، آسانسور، تعبیه منظور به که ساختمان بام تا کف بین یا طبقات بین قائم ارتباطی فضای

 .شودیم گرفته نظر در غیره و زباله تخلیه ،هالوله و هاکانال دادن عبور ،تهویه انجام روشنایی، تأمین
 

 شیبراه

 عنوان راه دسترسی مورد استفاده واقع شود.که به 26به  3پیاده راه با شیب حداکثر 

 

 طبقه

 طبیعی زمین سطح از شده تمام کف فاصله که مواردی درد. شو واقع متوالی کف دو بین که ساختمان از بخشی

 .گرددیم منظور زیرزمین عنوان به طبقه آن زیر فضای نباشد، بیشتر تریمسانت 326 از
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 طبقه یا تراز تخلیه

شوند. درصورت  درصد از بار تخلیه متصرفین از آن به معبر عمومی تخلیه 56ای از بنا که حداقل ترین طبقهپائین

ای که دارای یک یا دو خروج با ارتباط مستقیم به معبر عمومی باشد، به ترین طبقهعدم وجود شرایط فوق، پائین

 شود.عنوان طبقه یا تراز تخلیه شناخته می

 

 ظرفیت راه خروج

 یا دو که مواردی ردد. باش دسترس قابل پله شش با حداکثر بنا خارج محوطه یا خیابان کف از که بنا از یاطبقه

 به ساختمان یابند، راه اطراف محوطه یا خیابان به مستقیم تراز تغییرات اثر در بتوانند ساختمان طبقه چند

 یاد شرایط با نتوانند بنا طبقات از یک هیچ چنانچه ترتیب، ینه همببود.  اهدخو خیابان طبقه دارای تعداد مانه

 .گرددیم منظور خیابان طبقه بدون ساختمان باشند، داشته ارجخ محوطه و خیابان به دسترسی امکان شده
 

 انتظار فضای

فضای مشترک و همگانی در بناهای تجمعی که به منظور سپری کردن اوقات پیش از موعد برای ورود به یک سالن 

 شود.اجتماعات درنظر گرفته می

 

 کنترل دود

ممکن است آتش سوزی درون  طورنیهم. ابدییمجریان اغلب دود یا جریان هوای درون بنا به نقاط مختلف آن 

ی دیگر به هاراه، منافذ و داکت ها و هادربدرز  انیم ازیک بخش مقاوم حریق روی دهد و دود ناشی از آن 

ی مختلف بنا نفوذ کند. در بسیاری از موارد الزم است با در نظر گرفتن تمهیداتی، دود را به شیوه مناسب هاقسمت

 ود. کنترل دود از دو راه اساسی قابل اجرا است.کنترل نم

 ، طبقات ساختمان و منافذهادربایجاد اختالف فشار مناسب در دو طرف موانع،  -الف

 ایجاد جریان هوا با سرعت کافی -ب
 

 محوطه باز

ادن د وسیله ساختمان محصور نشده باشد. محوطه باز باید برای جایهفضایی که تصرفی در آن صورت نگرفته و ب

منی نشانی و ایای باشد که به هنگام بروز حریق، ماموران آتشگونهمتصرفان بنا کافی باشد و اندازه و محل آن به

بتوانند به آن دسترسی داشته و از آن استفاده برند. محوطه باز باید در تمام اوقات شبانه روز از هرگونه موانع 

 خالی باشد.

 

 مسیر مشترک

سکونی شروع شده و در آن مسیر مشترک بنا به تعریف عبارت است از فاصله ای که از نقطه خروج از واحد م 

فاصله هیچ گزینه دیگری برای دسترسی به خروج وجود نداشته باشد. شکل زیر روش اندازه گیری مسیر مشترک 

 .را نشان می دهد
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به عبارتی مسیر مشترک بخشی از دسترس خروج است که متصرف فقط یک حق انتخاب در جهت مسیر حرکتش 

دارد )متصرف فقط به یک سمت هدایت میشود( و تا جایی که حق انتخاب بین دو مسیر متفاوت برای رسیدن به 

 خروج را دارد ادامه پیدا میکند.
 

 

 معبر عمومی

 اساساً و گرفته قرار عموم استفاده و تصرف در مئدا طور به که زمین کاربرد از بهیمشا اردمو یا کوچه خیابان،

 باید عمومی معبر مفید ارتفاع و عرض. نمود آمد و رفت شهر یهاقسمت سایر به مانع بدون بتوان طریق آن از

 د.باش متر 1 حداقل
 

 مقام قانونی مسئول

زمان، دفتر یا فردی است که مسئولیت تصویب مصالح، تأسیسات، مقام دارای صالالالحیت قانونی و مسالالئول، سا  

ها را به عهده گیرد. مقام دارای صالالالحیت قانونی و مسالالئول که از آن به اختصالالار مقام قانونی تجهیزات یا روش

 نکار برده شده است، زیرا کارگزاران و نمایندگاشود، در این مقررات با مفاهیمی گسترده بهمسئول نام برده می

 هایشان متفاوت هستند.دار و تصویب کننده به تناسب مسئولیتصالحیت

هرجا که ایمنی همگانی در اولویت قرار داشته باشد، مقام دارای صالحیت قانونی و مسئول ممکن است به تناسب 

زمان درجه اهمیت، یک سازمان دولتی مرکزی، استانی یا محلی، مانند مقام قانونی مسئول حفاظت از حریق، سا

سوزی، اداره حفاظت و بهداشت کار، شهرداری، نشالانی، اداره پیشگیری از آتش نشالانی، اداره یا گروه آتش آتش

ها یا هر گروه و تشکیالت دیگری که دارای اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره بازرسی برق ساختمان

ی، اداره ارزیابی و زمان گذاری، یک شرکت بیمه اختیار قانونی اسالت، باشالد. همچنین اداره بازرسالی بیمه مرکز   

تواند مقام قانونی مسالئول باشد. در بسیاری موارد ممکن  خصالوصالی و حتی نماینده هریک از نهادهای فوق می  

االختیار او نقش مقام قانونی مسئول را به عهده گیرد. در تأسیسات متعلق به اسالت صالاحب ملک یا نماینده تام  

ه ایمنی و حتی یکی از کارمندان اداری نظیر افسر فرمانده یا نگهبان، مقام قانونی مسئول دولت، ممکن است ادار

 باشد.

ها، از ها یا روشمنظور مورد قبول قرار گرفتن مصالالالح، لوازم، تأسالالیسالالات طرحتواند بهمقام قانونی مسالالئول می

ده و آنها را برای تصویب، مبنا قرار کرهای مناسب دیگر استفاده ها و اسالتانداردهای ملی یا ضابطه دسالتورالعمل 

دهد. در نبود چنین اسالتانداردهایی، مقام یاد شده ممکن است مدارکی دال بر مناسب بودن مصالح، تأسیسات،  

هالا و نیز کالاربرد درسالالت آنها از به کار برنده مطالبه نماید. مقام قانونی مسالالئول، همچنین ممکن اسالالت    روش

ا که ارزیابی تولیدات را بر عهده دارد و در موقعیتی است که انطباق اقالم های سازمانی رها و برچسالب فهرسالت 

 سازد، مورد استناد قرار دهد.لیست شده را با استانداردهای مربوطه مشخص می
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طور حیاتی در معرض ها را بهتواند در موارد و شالرایطی که تهدیدات حریق، جان انسان مقام قانونی مسالئول می 

المللی درحال حاضالالر تمهیداتی برای آن ارائه نشالالده، از مقررات و اسالالتانداردهای معتبر بین دهد وخطر قرارمی

 وجود نیاورد. استفاده نماید، مشروط برآنکه تناقضی با مقررات این مبحث به

باشد. شهرهای بزرگ توسط وزارت در شهرهای بزرگ مقام قانونی مسئول سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می

 .ر حسب جمعیت آنها مشخص گردیده استکشور ب
  

 مانع حریق

 مقاومت از مشخصی زمان باار( یا افقی )مانند سقف( دیو مانند) قائم صورت به که سرتاسری یاپرده یا صفحه

 صفحات این. شودیم گرفته کار به دیگر فضای به فضایی از دود و آتش گسترش از جلوگیری برای حریق

 د.گیرن قرار استفاده مورد نیز وهابازش کردن بند ریقح برای است ممکن چنینهم
 

 مانع دود

 دیوار، مانند قائم، یا افقی صورت به که حریق برابر در مقاوم رغی یا حریق مقاوم مشخصات با جداسازی وسیله

 حفاظت برای است ممکن دود موانع. شودیم ساخته و طراحی دود، حرکت از ممانعت منظور به سقف یا کف

 د.شون گرفته کار به نیز هاوبازش
 

 منطقه کنترل شده دود

 ی از درون یک بنا که به وسیله سیستم کنترل دود یا فشار مثبت، عاری از دود باقی بماند.امحدوده

 

 میان طبقه

 مساحت طبقه زیر خود را داشته باشد. یک سوم بین هریک از طبقات اصلی ساختمان که حداکثردر ای واقع طبقه

ر موارد خاص صنعتی، مجموع مساحت میان طبقه در یک طبقه نباید از یک سوم مساحت همان طبقه  جز دبه

 بیشتر شود.

 

 نرده محافظ

 د.باش شده طراحی ارتفاع از شدن پرت از جلوگیری برای که ایمنی و حفاظتی حایل
 

 واحد زندگی )واحد مسکونی(

خص یا خانواده درنظر گرفته شده و دارای وسایل زندگی هایی که به عنوان محل زندگی یک شفضا، اتاق یا اتاق

 باشد.
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 تذکرات کلی -2

باید شرایط این  شوندیمشهرداری به سازمان آتش نشانی ارجاع داده  که از طرف ییهاساختمانیه کل-2-3

 نمایند. اجرارا  عملرالدستو

 ،هایذارگدر شکل و اندازه  تغییری نیترکوچکباید بدون  آتش نشانیزمان شده از سوی ساتایید  یهانقشه -2-2

باید با دریافت دستورالعمل جدید، اصالحات الزم صورت اجرا شوند و در صورت مشاهده تخلف در حین اجرا، 

 نهایی از سوی سازمان صادر نخواهد شد. هیدییتأگیرد. در غیر این صورت 

، ودشیمکه از سوی سازمان آتش نشانی صادر  هانقشهرالعمل ارائه شده مربوط به کلیه موارد و نکات دستو -2-1

 باید اعمال گردد. یتغییر نیترکوچکبدون 

یا تغییر در اجرا،  هانقشهمعماری صادر گردیده و هر گونه تغییر در  یهانقشهبا توجه به  هادستورالعمل -2-4

 .باشدیمتهران  استعالم مجدد از سازمان آتش نشانینیازمند 

،  مورد قبول و تایید سازمان هانگیپارکضوابط تعیین شده از سوی شهرداری در رابطه با تعداد و عرض رمپ  -2-5

 آتش نشانی نیز خواهد بود.

ت، شده اس هیتهالزم به ذکر است که این دستورالعمل، به صورت خالصه و صرفاً جهت اطالع کلی مخاطبین  -2-0

 جهت کسب اطالعات کامل باید به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مراجعه شود.در کلیه موارد، 

ه به مبحث سوم ردر هر قسمت از این دستورالعمل که اشا با توجه به تغییرات پیش آمده در ضوابط جدید -2-7

سال  در مقابل حریق، چاپ هاساختمانمقررات ملی شده است، مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران، حفاظت 

  .باشدیممد نظر  3132

با توجه به آمار باالی مرگ و میر در کشور بر اثر مسمومیت ناشی از نشت گاز مونو اکسید کربن و  -2-8

مبحث  3-2-3-1لزوم استفاده از تمهیدات ایمنی جهت پیشگیری و کاهش تلفات جانی، بر اساس بند 

ای گرم کردن فضاهای داخلی، آب مصرفی و سوم مقررات ملی ساختمان در تمامی تصرف ها چنانچه بر

 نظایر آن از سوخت های فسیلی استفاده شود، نصب سیستم هشدار دهنده مونو اکسید کربن الزامیست. 
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 امداد و نجات  یهاراه -1

 معابر -1-3

متر  0، غیر بلند یهاساختمانمتر و برای  8بلند مرتبه  یهاساختمانحداقل عرض مجاز معبر برای  -1-3-3

 .باشدیم

تبصره: برای ساختمان های با یک یا دو خانوار حداقل عرض معبر با تائید نهاد قانونی مسئول ، براساس کدها و 

  استانداردهای معتبر بین المللی تعیین می گردد.

وه بر باید طوری تعبیه شوند که عال هاساختمانخروج ایمن و مسیر امدادرسانی در  یهاراهو  هامحل -1-3-2

هدایت مردم به مکان امن )در هنگام آتش سوزی(، در صورت وقوع زلزله نیز امکان یاری رسانی به ساکنان و 

 استفاده کنندگان را فراهم نمایند.

 خودروی امدادی محل استقرار -1-2

باید شرایط در غیر این صورت  .باشد متر 36از  ترشیب نباید اصله دسترسی از حاشیه معبر تا ساختمانف -1-2-3

 ورود خودروی آتش نشانی به داخل مجموعه در نظر گرفته شود.

مسیری  ورود و استقرار خودروهای سنگین آتش نشانی، جهت، و درصورت نیاز 3-2-1با توجه به بند  -1-2-2

ای دار این محل باید حداقل باید در نظر گرفته شود.جوار ساختمان و محلی با ابعاد مناسب در متر  0با عرض درب 

 )با تائید مقام قانونی مسئول( باشد.متر  3636ابعاد 

درهای مذکور می تواند کشویی و یا لوالیی باشند و طراحی آن باید به گونه ای باشد که یک نفر بتواند  -1-2-1

 آن را باز کند . 

 5/4ع کمتر از با ارتفا درب رجهت سهولت دسترسی نیروهای آتش نشانی به داخل ساختمان، اجرای س -1-2-4

 .باشدینممجاز  متر

 ،در داخل مجموعه محل استقرار خودروی آتش نشانیقسمت میانی ، فاصله ساختمانی یهامجموعهدر  -1-2-5

الف و -1-2-1)شکل متر در نظر گرفته شود  36حداکثر  و 5/4حداقل  بایدهر ساختمان،  بازشوی نیترکینزداز 

 یز پلکان قرار داشته باشد. ، داخل دهلبازشوب(. بهتر است این 
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 ی امدادی داخل مجتمعاستقرار خودرو -الف-5-2-1شکل 

 
 وی امدادی بیرون مجتمعراستقرار خود -ب-5-2-1شکل 
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 خروج یهاراهضوابط  -4

 خروج یهاپلکان ضوابط کلی  -4-3

دوربند و با ه صورت باید ب شوندیمداخلی که به عنوان مسیر خروج محسوب  یهاپلکانآن دسته از   -4-3-3

 ساعت مقاوم حریق اجرا شوند. 2ساختار 

  خروج باید به صورت رفت و برگشت اجرا شود. یهاپلکان  -4-3-2

ه ب حداقلباید پلکان اصلی ورودی  تااین پله فاصله در صورت وجود پله اختالف سطح در طبقه همکف،  -4-3-1

 .اندازه عرض درب ورودی پلکان باشد

در پاگردهای  آسانسور وی هادربو روبروی  ای شمارشگر طبقات و نشان دهنده مسیر خروجتابلوهوجود  -4-3-4

 .باشدیمطبقات الزامی 

 .باشدینمگاز در داخل دهلیز پلکان مجاز  های برق ونصب کنتور -4-3-5

 طبق  ضوابط تامین مسیر پیمایشطول به هم چسبیده در صورتی مورد تایید است که  یهاپلکاناجرای  -4-3-0

  (7-3-4کل )ش .ز سایر فضاها تفکیک شده باشداساعت مقاوم حریق  2غیر سوختنی  الحبا مص و این مسیرشده 

 

 به هم چسبیده یهاپلکان -7-3-4شکل 

مبحث سوم  7-4-4-3-1و  0-4-4-3-1و مارپیچ، تنها با رعایت مفاد بندهای قوسی  یهاپلکاناجرای  -4-3-7

 .باشدیممجاز  مقررات ملی،

 .شوندینمخروج محسوب  یهاراهبرقی و پیاده روهای متحرک جزو  یهاپلهآسانسور،  -4-3-8

n.habibi
Highlight
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 پلکان تا بام )با ایجاد خرپشته( الزامی است. اجرای دهلیز -4-3-3

 .کاهش یابددر هیچ قسمت از طول مسیر ، نباید و پاگردها و مسیر راه خروج هاپلهعرض  -4-3-36

 اهآناز یک جنس بوده و تمام تدابیر الزم به منظور جلوگیری از لغزندگی در سطح  هاپلهپاخور تمام  -4-3-33

 صورت گیرد.

 .باشدینممسیرهای خروج مجاز و در داخل فضای پلکان و  هاپلهدر زیر  هرگونه کاربریطراحی و اجرای  -4-3-32

 شرایط مربوط به پلکان های خارجی : -4-3-31

 الف( پلکانی که بیش از یک طرف باز باشد.

از کل مساحت آن  %56بیش از ب( سطح باز حداقل یکی از اضالع پلکان که در ارتباط با هوای آزاد می باشد باید 

 ضلع باشد.

 ج( اجرای بند )ب( در مورد اضالع بزرگتر پلکان الزامی نیست.

متری از پلکان خارجی از هر طرف، دیوارها باید ساختار یک ساعت مقاوم  1در فاصله افقی و عمودی  -4-3-34

 حریق و پنجره ها ساختار سه چهارم ساعت مقاوم حریق داشته باشند.

ای طراحی و اجرا شود که موجب وحشت متصرفین گونهمتر باید به 33پلکان خارجی با ارتفاع بیش از  -4-3-35

میلیمتر الزامی است.  3266هنگام فرار نگردد. به این منظور استفاده از دیوارهای بدون امکان دید با ارتفاع حداقل 

 میلیمتر با قابلیت دید مجاز است. 756ی با ارتفاع هامتر استفاده از حفاظ 33درخصوص پلکان با ارتفاع کمتر از 

امنی برای  راه مداوم و بی خطر و بی مانع را تا سطح زمین با محل کامالً خارجی باید یک یهاپلکان -4-3-30

 .نماید متصرفین فراهم

 .ستا یجهت جلوگیری از ریزش نزوالت آسمانی الزام خارجی یهاپلهسقف نمودن م -4-3-37

پلکان  .پوشش داده شود دارآجبا سازه فلزی باید از نوع ورق فلزی  ف پاگرد های پلکان خارجیک -4-3-38

خارجی با سازه فلزی صرفاً برای ساختمان های موجود که پیش از ابالغ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ساخته 

ی مقاوم حریق در نظر گرفته شده اند مجاز است در غیر این صورت پلکان خارجی می بایستی با مصالح ساختمان

 شوند.

رای ورودی بدر صورتی که پلکان خارجی دسترسی مستقیم به داخل واحدها داشته باشد، باید یک پیش -4-3-33

 آن در نظر گرفته شود.
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های طرح قیچی( ایجاد هرگونه بازشوی ارتباطی یا روزنه نفوذی بین دو خروج مجاور هم )مانند پلکان  -4-3-26

 عنوان یکهای جدید بهپلکان طرح قیچی در ساختمان شوند، ممنوع است.ک ساختار از یکدیگر جدا میکه با ی

عنوان دو راه های موجود به شرط رعایت نکات این بند با تایید نهاد قانونی مسئول بهراه خروج و در ساختمان

 شود.خروج محسوب می

 شوند.عنوان دسترسی خروج محسوب میان ارتباطی( بههای باز و  غیر دوربند داخلی )پلکپلکان -4-3-23

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان  1-1-3-1جهت آگاهی کامل از ضوابط پلکان های خروج به بند  -4-3-22

 مراجعه شود.

عنوان خروج ههای فرار، اعتباری ب، پلهمبحث سوم مقررات ملی ساختمان 3-5-4-3-1بند براساس  -4-3-21

منظور از پله های فرار،  صرفاً برای بناهای موجود و با تائید مقام قانونی مسئول مجاز خواهد بود. و اصولی ندارند

 پلکان فلزی است که در مجاورت بنا احداث و به آن متصل شده است.

یک از اعضای آن قابل قبول نیست، های جدید به عنوان مسیر خروج و هیچهای فرار در ساختمانپله -4-3-24

 باشد.استفاده از آن برای بناهای موجود با شرایط ذیل و با تائید نهاد قانونی مسئول مجاز میولی 

 باشد:می 20-3-4ابعاد پلکان فرار به شرح جدول  -4-3-25

 ابعاد پلکان فرار -20-3-4جدول 

 ساختمان استاندارد ساختمان کوچک 

 میلیمتر 506 میلیمتر 456 عرض قابل قبول پله

 میلیمتر 216 میلیمتر 166 پله ارتفاع

 میلیمتر 216 میلیمتر 356 عرض پاخور پله

 تواند حفره حفره باشد.مصالح جامد می فلزی جنس پاخور پله

 مجاز مجاز دسترسی از طریق پنجره

 مجاز مجاز دسترسی از طریق در لوالئی

 

نفر در هر طبقه باشد. 36آن کمتر از  در این جدول مقصود از ساختمان کوچک ساختمانی است که ظرفیت پلکان 

  نفر در هر طبقه باشد. 26در این جدول مقصود از ساختمان استاندارد ساختمانی است که ظرفیت پلکان آن حداکثر 
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 خروج  ضوابط دسترس -4-2

الف مبحث سوم مقررات ملی -1-3-1باید مطابق با جدول در موارد مختلف حداکثر طول دسترس خروج  -4-2-3

 .باشد

باید حداقل نصف  هاپلکانبین  یفاصلهم طراحی شود، خروج مجزا از هپلکان بنا که دو  در هر طبقه از -4-2-2

ر انجام شود. مگ هاخروجاندازه گیری باید در خط مستقیم بین  قطر آن طبقه یا آن بخش باشد. نیتربزرگاندازه 

در این صورت  که توسط راهروهای ارتباطی به هم مربوط هستند. یاشدهبندی رمسیرهای خروج دودر مورد 

در اندازه گیری قطر بزرگ، بالکن در نظر  امتداد مسیر ارتباطی اندازه گیری گردد.فاصله مذکور باید منطبق بر 

 (2-2-4)شکل شماره . شودینمگرفته 

 

 نحوه محاسبه فاصله بین دو پله -2-2-4شکل شماره 

مگر آن که در ضوابط اختصاصی تصرف  سانتیمتر عرض مفید باشند. 336روج باید حداقل دارای خ یهاراه -4-2-1

 مبحث سوم مقررات ملی(، عرض بیشتری برای راه خروج مقرر شده باشد. 0-3-1و  5-3-1)بندهای 

ان لککه مجهز به سیستم شبکه بارنده خودکار هستند، فاصله بین دو پ ییهامکانو  هانگیپارکدر  -4-2-4

 .یک سوم قطر بزرگ در نظر گرفته شود تواندیمخروج استثنائاً 

ترسی دس در صورتی کهدر پارکینگ ها در حالت کلی، فاصله دو پله با خط مستقیم اندازه گیری می شود.  -4-2-5

 نمقاوم حریق حفاظت شده باشد، فاصله بین دو پلکا راهروهای ارتباطی با مصالحخروج توسط شبکه بارنده و 

 .شودیمخروج استثنائاً طبق مسیر پیمایش در نظر گرفته 
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، اهآشپزخانهطراحی شوند که برای رسیدن به یک خروج، عبور از میان  یاگونهمسیرهای خروج باید به  -4-2-0

در  هاآنخواب و فضاهای مشابهی که درهای  یهااتاق، هارختکنبهداشتی، فضاهای کاری،  یهاسیسروانبارها، 

 قفل شده هستند، الزم نباشد. معرض

 هاپلهمربوط به  یهااندازهابعاد و  -4-1

 .باشدیمداخلی الزامی  یهاپلکانسانتیمتر در  366الی  75جرای نرده استاندارد با ارتفاع ا -4-1-3

، پشت متر 33با ارتفاع بیش از  خارجی یهاپلکانسانتیمتر در  336اجرای نرده استاندارد با ارتفاع حداقل  -4-1-2

 .باشدیمو نیز شبکه بندی ایمن در بدنه نرده الزامی  هاپرتگاهو  هابام

سانتیمتر عرض مفید داشته باشد مگر آنکه مجموع تعداد متصرفان تمام  336هر راه پله باید دست کم  -4-1-1

سانتیمتر  36به حداقل  ندتوایمنفر باشد که در آن صورت عرض مفید  56طبقات استفاده کننده از راه پله کمتر از 

سانتیمتر تا سقف باالی خود ارتفاع داشته و بین هر دو  265همچنین هر راه پله باید دست کم  کاهش داده شود.

 (1-1-4)شکل  سانتیمتر باشد. 176پاگرد متوالی آن حداکثر فاصله قائم 

 

 ابعاد پلکان -1-1-4شکل 

به صورت  ترجیحاًو ...  ها، بالکنهاخارجی، پشت بام، پنجره ی داخلی،هاپلکانی حفاظتی در هانرده -4-1-4

سانتیمتر نتواند از آن عبور  36عمودی اجرا شود و فاصله میله های نرده ها باید به گونه ای باشد که کره ای به قطر 

 کند.

سانتیمتر  28 حداقلباید پله هر کف  .باشدیم سانتیمتر 38و حداکثر  36حداقل  هر پلهمجاز ارتفاع  -4-1-5

 (5-1-4)شکل  شیب داشته باشد. %2پاخور و حداکثر 
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 نرده برای پلکان داخلیارتفاع ابعاد استاندارد پله و  -5-1-4شکل 

باید در نظر داشت که عالوه بر موارد ذکر شده در بندهای قبل، تعداد نفرات مستقر در هر ساختمان و  -4-1-0

و معابر خروج خواهد گذاشت. بدیهی است که  هاراهدر تعداد عرض  یراتیتأثهمچنین کاربری ساختمان نیز 

ساختمانی با کاربری خاص نظیر سینما که معموالً تعداد نفرات زیادی در آن مستقر هستند، نسبت به یک ساختمان 

 دارد.  یترضیعرمسکونی نیاز به معابر 

د نفرات مستقر در هر تصرف و عرض خروج نیز باید بر حسب تعدا اتمحاسب ،لذا با توجه به کاربری فضاها 

 یهاپلکانمورد نیاز تعیین گردد. چنانچه تعداد  معابر خروج و عرضاستاندارد به ازای هر فرد انجام شده و تعداد 

. باید در نظر گرفته شود تربزرگبدست آمده در این مرحله از تعداد پیشنهادی در مراحل قبل بیشتر باشد، عدد 

 .باشدیم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 0-3-1و  5-3-1این قسمت، بندهای مبنای محاسبات 

نفر  3666تا  566بین  هاآناز  ییهابخشهمچنین باید در نظر داشت در هر بنا، چنانچه بار متصرف تمام طبقات یا 

راه  4نفر، حداقل  3666متصرف بیش از  رراه خروج مجزا و دور از هم الزم خواهد بود، و برای با 1باشد، حداقل 

 خروج مستقل و دور از هم باید تدارک شود.

متر مربع  3666ساختمانی از نوع آموزشی/فرهنگی با کاربری کالس درس در نظر بگیرید که مساحت کل آن  مثال:

 شودیممتر مربع سطح به ازای هر نفر استخراج  3/3الف مبحث سوم عدد -5-3-1. با مراجعه به جدول باشدمی

 نوشت: توانیمطابق آن که م

 3666  مربعمتر    3/3=  )متر مربع به ازای فرد(   520نفر   

سانتیمتر به  8/6ب و با استخراج عدد -5-3-1. با استناد به جدول باشدمینفر  520مبنای محاسبات بر اساس 

 نوشت: توانیمازای هر نفر برای تصرف فوق 
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 520نفر     8/6فرد(  =  )سانتیمتر به ازای  426سانتیمتر   

حاالت زیر را در نظر  توانیمسانتیمتر باشد.  426فرار برای ساختمان فوق باید معادل  یهاپلهلذا مجموع عرض 

 گرفت :

 سانتیمتر 236دستگاه پله با عرض  2الف( 

 سانتیمتر 346دستگاه پله با عرض  1ب( 

 سانتیمتر 336دستگاه پله با عرض  4ج( 

سانتیمتر( در نظر  426در مسیر خروج را میتوان دو سوم عدد بدست آمده در مثال باال )عرض درهای واقع 

 گرفت.

نفر باید  3666تا  566با جمعیت بین  یهاتصرفبرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان  2-0-3-1 با توجه به بند

 .شدبامی)ب( و )ج( فاقد مشکل  پلکان در نظر گرفته شود لذا حالت )الف( غیر قابل قبول بوده و حاالت 1حداقل 

 دودبند کردن پلکان داخلی )یا فضای دوربند ( -4-4

الزام دودبند بودن پلکان داخلی یا فضای دوربند جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان هر جا مقررات طبق  -

 مطرح می شود اجرای آن با یکی از روشهای ذیل مجاز می باشد :

در این روش باید حداقل عرض پیش ورودی در مسیر پیمایش  : دی با تهویه طبیعیاستفاده از پیش ورو -4-4-3

باشد. این عرض نباید کمتر از عرض کریدور یا درورودی منتهی به آن ) هرکدام که بیشتر است( میلیمتر  3866

 .درنظر گرفته شود

  

 استفاده از پیش ورودی با تهویه طبیعی -3-4-4شکل 
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در این روش از بالکن برای ارتباط پلکان داخلی با واحدها استفاده  : بالکن با تهویه طبیعی استفاده از -4-4-2

متری دیوار مقاوم حریق تا در ورودی بالکن  1پناه و رعایت فاصله های جانشود، که در این صورت نصب حفاظمی

 به پیش ورودی الزامی است.

 

 استفاده از بالکن با تهویه طبیعی -2-4-4شکل 

میلیمتر  3366در این روش باید حداقل عرض پیش ورودی  :  استفاده از پیش ورودی با تهویه مکانیکی -4-4-1

 میلیمتر باشد. 3866بوده و فاصله در ورودی واحد به پیش ورودی تا دریچه تهویه مکانیکی حداقل 

 

 استفاده از پیش ورودی با تهویه مکانیکی -1-4-4شکل 
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مبحث سوم مقررات ملی  4-4-3-1به بند  ها مل از ضوابط دود بند کردن پلکانجهت آگاهی کا -4-4-4

 ساختمان مراجعه شود.

 

 بازشوها -4-5

سانتیمتر عرض مفید داشته باشد  86باید  هالنگهدر موارد استفاده از درهای دو لنگه، دست کم یکی از  -4-5-3

 باشد.سانتیمتر  326نباید بیشتر از  هالنگهو عرض هیچ یک از 

( بوده و حداقل چرخندیم)که بر پاشنه  یک طرف بازشو تمام درهای واقع در راه خروج باید از نوع لوالیی -4-5-2

متر مربع و کمتر، چنانچه مورد استفاده معلوالن  5/0فضاهای با مساحت  سانتیمتر عرض مفید داشته باشند. 86

ه راهروهای دسترس سانتیمتر عرض مفید ب 06دارای حداقل توانند با درهایی می جسمی قرار نگیرند، استثنائاً

 موارد زیر موافق خروج باز شود. ها می تواننددر خروج باز شوند.

 خروج یهایدوربنددرهای واقع در الف( 

 ب( درهای واقع در فضاهای پر مخاطره

 نفر و بیشتر 56و فضاهای با تراکم  هااتاقج( درهای مربوطه به 

 

خروج بر حسب  یهاراهقائم یا گردان چنانچه در بخش ضوابط اختصاصی  یاکرکرهشویی افقی، درهای ک -4-5-1

مبحث  2-4-3-1بند مجاز اعالم شود باید حسب مورد با ضوابط عمومی مذکور در  هاآننوع تصرف استفاده از 

 ملی ساختمان مطابقت داشته باشد. سوم مقررات

، مشروط بر اینکه وج از لحاظ تعداد به حداقل مورد نیاز محدود شدهبازشوهای واقع در دوربندهای خر -4-5-4

در برخی نقاط ساختمان  صورت بسیار محدودقرار نگیرد اجرای دو درب به  استفادهمورد  عادی، تردد در مسیر

 در صورت ضرورت بالمانع است.

از طریق آن  سترسی بهد ،طراحی شده باشد واحدهااز داخل  هاپلکانکه دسترسی به  در صورتی -4-5-5

 .باشدینممجاز  و فضاهای بسته و دارای قفل و بست بهداشتی یهاسیسرو آبدارخانه و آشپزخانه، خواب، یهااتاق

، شوت زباله و هر گونه بازشوی دیگر به داخل دهلیز پلکان تحت هر ساتیتأسباز شدن درب داکت های  -4-5-0

 .باشدمیشرایطی مجاز ن

در تراز تخلیه خروج به طرف بیرون و در سایر طبقات به سمت داخل دهلیز  هاپلهی درب جهت بازشو -4-5-7

 طراحی و اجرا گردد. هاپلکان

 .باشدمیمجاز ن هاپلکانو ... به داخل دهلیز آسانسور، هواساز، اتاق پکیج  یهااتاق یهادربباز شدن  -4-5-8
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از نوع مقاوم، دودبند، خود بسته شو و بدون قفل و بست  درب ورودی به دهلیز پلکان در تمامی طبقات -4-5-3

و در یک آزمایشگاه حریق مورد  مقاوم در برابر حریق بودهنتخاب و نصب گردد و حداقل به مدت مشخص شده ا

جهت آشنایی با ضوابط درب های مقاوم در برابر حریق به سایت )، آزمایش شده باشد.سازمان آتش نشانی ییدتأ

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مراجعه نمائید(

ا بازشو پلکان داخلی، بازشو متری از نقطه انتهایی پاگرد پلکان خارجی ی 1در صورتیکه در فاصله  -4-5-36

𝟑دیگری وجود داشته باشد باید از درب و پنجره هایی با 

𝟒
ساعت مقاوم در برابر حریق استفاده  3و دیوارهای  ساعت 

 شود.

حداقل عرض درهای واقع در  ظرفیت خروج پله ها در نظر گرفته می شود. دو سومعرض درها از روش  -4-5-33

 .است یمترسانت 76های فرار، راه

  همین راهنما 0-1-4رجوع به بند مثال : 

 درها نباید با مسیر ترافیک معبر عمومی تداخل داشته باشد -4-5-32

عرض درب پلکان باید به گونه ای انتخاب شود که حداکثر بازشو درب به سمت داخل پله کمتر از  -4-5-31

 سانتیمتر باشد. 38نصف عرض پله و فاصله بین دستگیره و درب نباید بیشتر از 

 

 30-5-4شکل 
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 آسانسور -4-0

 مجزا گردد. هاقسمتساعت مقاوم حریق دوربندی و از سایر  2ساختار با چاه آسانسور باید  -4-0-3

 اجرا و نصب آسانسور در داخل دهلیز پلکان مجاز نیست. -4-0-2

سانسور باشد . مصالحی که البی آسانسور هر طبقه ای که آسانسور به آنجا ورودی دارد باید دارای البی آ -4-0-1

از آنها ساخته می شود حداقل یک ساعت مقاوم حریق بوده و این البی می بایست به عنوان یک مانع دود عمل 

 نماید .

 و مجهز به سیستم نجات اضطراری باشد. ،آسانسور اجرایی باید از نوع اتوماتیک تلسکوپی دو درب -4-0-4

یا آسانسورهای ویژه تخلیه ساکنین و انجام عملیات آتش نشانی در ساختمان های اجرای آسانسور  -4-0-5

 بلند مرتبه الزامی است.

متر نهاد قانونی مسئول با توجه به شرایط و، براساس کدها و  21تبصره: در خصوص ساختمان های کمتر از 

 ی نماید.استانداردهای معتبر بین المللی می تواند اجرای این آسانسورها را الزام

درصد متصرفین آن قسمتی را که آسانسور  56در ساختمان های بلند البی آسانسور باید ظرفیت حداقل  -4-0-0

 مترمربع برای هر نفر در نظر گرفته شود. 28/6برای آن تعبیه شده ، فراهم نماید . ظرفیت باید براساس 

ای البی آسانسور باشد . مصالحی که البی آسانسور هر طبقه ای که آسانسور به آنجا ورودی دارد باید دار -4-0-7

از آنها ساخته می شود حداقل یک ساعت مقاوم حریق بوده و این البی می بایست به عنوان یک مانع دود عمل 

 نماید .

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مراجعه  24-3-1جهت آگاهی کامل از ضوابط آسانسورها به بند  -4-0-8

 شود.
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 هاساختمانی دسته بند -5

 بلند مرتبه یهاساختمان -5-3

که ارتفاع کف آخرین طبقه دارای کاربری آن، از  شودیم اطالق ییهاساختمانبه بلند مرتبه  ساختمان -5-3-3

در صورت نیاز به  متر باشد. 21دسترسی خودروی آتش نشانی، بیش از  جهت معبر عمومیسطح  بهترین نقطه در

 سان سازمان از محل ضروری خواهد بود.بررسی، بازدید کارشنا

قسمت شیب  نیترنییپادر صورتی که محل احداث ساختمان روی شیب واقع شده باشد، ارتفاع از  -5-3-2

 نشان داده شده است. 2-3-5نحوه اندازه گیری ارتفاع ساختمان در شکل  .گرددیممحاسبه  )منتهی الیه بنا(

 

 اعنحوه اندازه گیری ارتف -2-3-5شکل 

 

سطح معبری اندازه  آندر صورتی که ساختمان از چند مسیر دارای دسترسی باشد، ارتفاع ساختمان از  -5-3-1

 در شرایط مساعدتری قرار داشته باشد. ی خودروهای آتش نشانی به ساختمانکه دسترس شودیمگیری 

 امی است.بلند مرتبه الز یهاساختماناجرای حداقل دو دهلیز پلکان در تمامی  -5-3-4

 خروج مجاز نخواهد بود. یهاراهمتر در  35، هیچ بن بستی با طول بیش از مرتبه بلند یهاساختماندر  -5-3-5

، مگر آنکه تمام بنا یا سازه باشدمیمتر  16حداکثر مرتبه بلند  یهاساختمانخروج در  یهادسترسطول  -5-3-0

 متر افزایش یابد. 45به حداکثر  تواندیمآن صورت این طول  با شبکه بارنده خودکار تایید شده محافظت شود، در
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عرض مفید باشند، مگرآنکه در  میلیمتر 3366های خروج باید حداقل دارای های بلند، راهدر ساختمان -5-3-7

 باشد.ضوابط اختصاصی تصرف، عرض بیشتری برای راه خروج مقرر شده

دیده بانی و ...(، مشمول  یهابرج، هامنارهنفر یا کمتر است )نظیر  5 هاآنمرتفعی که بار متصرف  یهاسازه -5-3-8

 .باشندینممرتبه بلند  یهاساختمانمقررات 

نشانی و نجات، دارای سیستم کنترل ارتباط منظور استفاده مأموران آتشهای بلند، باید بهتمام ساختمان -5-3-3

زی کنترل، اتاقک هر آسانسور، سرسراهایی که آسانسورها تلفنی دوسویه باشند و این سیستم بین ایستگاه مرک

شوند، ارتباط برقرار کند. در مواردی که در آن قرار دارند و تمام طبقاتی که توسط پلکان خروج به هم مربوط می

 نشانی بتواند به عنوان معادل این سیستم مورد تائید قرار گیرد، استثنائاًسیستم ارتباط رادیویی سازمان آتش

 نظر نمود.توان از نصب چنین تجهیزاتی صرفمی

های نظارت های بارنده خودکار تائید شده مجهز به سیستمهای بلند باید توسط شبکههمه ساختمان -5-3-36

های استاندارد، نصب شده و در هر طبقه دارای شیر کنترل ها باید مطابق روشالکتریکی محافظت شوند. این شبکه

 یان آب باشند.و وسایل کنترل جر

مبحث سوم مقررات  38-3-1 بخشبلند مرتبه، به  یهاساختمانضوابط جزئیات جهت آگاهی کامل از  -5-3-33

 ساختمان مراجعه شود. ملی

 غیر بلند مسکونی یهاساختمان -5-2

و تعداد فرار، بر اساس تعداد طبقات  یهاپلکان و شرایط مسکونی غیر بلند، تعداد یهاساختماندر  -5-2-3

الزم به ذکر است موارد ذکر شده در جدول ذیل مربوط  .گرددیمتعیین  3-2-5واحدها در هر طبقه، مطابق جدول 

 باشد.متر  21کمتر از  2-3-5به ساختمان هایی می باشد که ارتفاع آنها مطابق شکل 

 

 3-2-5جدول 

 تعداد طبقات

 مسکونی
 تعداد واحد

 دودبند پله

 اول 

 دودبند پله

 دوم

لکان پ

 خارجی

شبکه بارنده 

 کامل

 - - -  واحد چهارتا  طبقه 4ا ت

 - -   واحد هارچاز یش ب طبقه 4ا ت

  - -  واحد چهارتا  طبقه 5
 - -   واحد چهارتا  طبقه 5

طبقه و  7ا ت

 متر 21زیر 

 -  - - واحد ودتا 

 - -   از دو واحدیشتر ب
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ود اجرای آن با یکی از روشهای تهویه هر جا الزام دودبند بودن پلکان داخلی یا فضای دوربند مطرح می ش تذکر:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          سوم مقررات ملی ساختمان الزامیست.مبحث  36-4-4-3-1طبیعی یا مکانیکی طبق بند 

ملزم به اجرای پلکان خارجی می باشند مجاز به اجرای پلکان  3-2-5ساختمان هایی که بر اساس جدول :  2تذکر

دود بند به جای پلکان خارجی نیستند اما ساختمان هایی که ملزم به اجرای پلکان دود بند می باشند می توانند 

 پلکان خارجی را جایگزین آن کنند.

در صورت احداث یک باالتر از همکف با حداکثر چهار واحد در هر طبقه،  یطبقه 0و  5 یاهساختماندر  -5-2-2

ته تر از تراز تخلیه خروج ادامه داش نییپاعالوه بر شرایط جدول فوق، پلکان خروج نباید بیش از نیم طبقه پلکان، 

 الزامی است.ان در جهت پایین پلکدر غیر این صورت در طبقه تراز خروج، نصب درب پلکان باشد. 

تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار ، مگر آنکه باشدمیمتر  36حداکثر طول مجاز راهروهای بن بست  -5-2-1

 متر افزایش یابد. 35به  تواندیمتایید شده محافظت شود که در آن صورت، استثنائاً این طول 

راهروهای دسترس خروج، فاصله میان در ورودی باشد که در  یاگونهخروج باید به  یهاتیموقعتعداد و  -5-2-4

متر باشد. در صورت تجهیز ساختمان به شبکه بارنده خودکار،  16خروج حداکثر  نیترکینزدهر واحد مسکونی تا 

 (4-2-5)شکل  متر قابل افزایش است. 06این فاصله تا 

 

 ده خودکارفاصله درب واحد تا پلکان خروج در ساختمان فاقد شبکه بارن -4-2-5شکل 

مترمربع باید دست کم دو در دسترس خروج دور از هم  385هر اتاق یا سوئیت با مساحت بیش از  -5-2-5

 داشته باشد.

مبحث سوم مقررات ملی  36-3-1 ، به بخشغیر بلند یهاساختمانضوابط جزئیات جهت آگاهی از  -5-2-0

 ساختمان مراجعه شود.
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 اداری یهاتصرف -5-1

ای، هر فضالالا در هر طبقه از بنا، از جمله طبقات زیر همکف، چنانچه برای های اداری/ حرفهفدر تصالالر -5-1-3

 ، تأمین حداقل دو خروج مجزا برای آن الزامی خواهد بود.شودای استفاده مقاصد اداری/ حرفه

سی داشته باشد، نفر می تواند فقط به یک خروج دستر 366هر اتاق یا فضا با متصرفانی به تعداد کمتر از  تبصالره: 

 مشروط برآنکه:

به بیرون بنا منتهی شده و مجموع طول راهی که از هر نقطه  خروج موردنظر در تراز تخلیه خروج، مستقیماً الف(

 متر بیشتر نشود.  16شود، از اتاق یا فضا از طریق این خروج تا بیرون بنا پیموده می

متر با آن اختالف ارتفاع داشته  5/4توانند اند، حداکثر میدهگونه فضاها در طبقه خروج واقع نشچنانچه این ب (

نا های بدوربندی شده و از سایر قسمت باشند، که در این صورت پلکان مورد استفاده در مسیر خروج باید کامالً

 جدا شود و هیچگونه بازشوی اضافی نداشته باشد.

متر داشته باشد، مگر آنکه تمام  0به طول بیش از اداری، هیچ راهرویی نباید بن بستی  یهاتصرفدر  -5-1-2

 35 دتوانیمبنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت حداکثر طول بن بست ها 

 متر باشد.

متر خواهد بود، در صورت تجهیز بنا به  06اداری، حداکثر طول مجاز دسترس خروج،  یهاتصرفدر  -5-1-1

  متر افزایش یابد. 36حداکثر به  تواندیمه خودکار تائید شده، این طول شبکه بارند

متر داشته باشند، مگرآنکه  21های مختلف نباید مسیر مشترکی به طول بیش از های خروجدسترس -5-1-4

حداکثر د تواناین طول می تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت استثنائاً

 متر افزایش یابد. 16به 

باشد، درصورت نفر در هر طبقه می 16کم خطر که تعداد متصرفین کمتر از ای های اداری/ حرفهدرتصرف -5-1-5

 تائید مقام قانونی مسئول ضوابط مربوط به ساختمان های مسکونی در مورد آنها اعمال می گردد.

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان  34-3-1 بخش به اداری، یهاتصرفضوابط جزئیات جهت آگاهی از  -5-1-0

 مراجعه شود.
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 تجاری یهاتصرف -5-4

دودبند و دوربند دو پلکان  حداقل ، اجرایمقدار مساحتتجاری بیش از یک طبقه، با هر  یهاتصرفدر  -5-4-3

الزامی است. تعداد دقیق مجزا با فاصله مناسب از یکدیگر هم برای طبقات فوقانی و هم برای طبقات زیر همکف 

 حاضر تعیین گردد.  راهنما 7-1-4  مورد نیاز باید با توجه به محاسبات بند یهاپلکان

خروج به طور مستقیم به فضای خارج از بنا دسترسی  یهاپلکانی از یکباید حداقل  تجاری یهاتصرفدر  -5-4-2

 داشته باشند.

متر مربع، چنانچه طول دسترس خروج  286خالص حداکثر  ا مساحتتجاری یک طبقه ب یهاتصرفدر  -5-4-1

 شبکه بارنده خودکارمتر باشد، داشتن یک خروج مجاز خواهد بود. در صورت تجهیز تمام طبقه به  21حداکثر 

 متر قابل افزایش است. 16تائید شده، این فاصله تا 

تعداد و طبقات فوقانی مسکونی( با کاربری تجاری/مسکونی، )طبقه همکف تجاری  یهاساختماندر  -5-4-4

مربوطه، در نظر گرفته بندهای ذکر شده  قسمت تجاری، باید مطابقخروج  یهادربو طبقات مسکونی  یهاپلکان

قسمت مسکونی باید به طور جداگانه و مستقل از قسمت تجاری، به فضای  یهاپلکانباید توجه داشت که . شود

 .گرددخارج بنا مرتبط 

متر داشته باشند، مگر آنکه تمام بنا توسط  21های خروج نباید مسیر مشترکی با طول بیش از دسترس -5-4-5

 متر افزایش یابد. 16تواند به حداکثر شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت این طول می

مترمربع،  2866لص بیش از های با مساحت خاطبقه، همچنین در فروشگاه 1های بیش از در فروشگاه -5-4-0

به یک خروج منجر شود، در هر طبقه ضروری خواهد بود. عرض این  تأمین حداقل یک راه ارتباطی که مستقیماً

 کمتر درنظر گرفته شود. میلیمتر 3566راه نباید از 

ت بیش که بار متصرف مجموع طبقاطبقه روی همکف، درصورتی 2در بناهای تجاری کم خطر حداکثر تا  -5-4-7

 توان یک پلکان خروج درنظر گرفت.نفر نباشد، با تائید مقام قانونی مسئول می 56از 

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان  35-3-1 بخشتجاری، به  یهاتصرفضوابط جزئیات جهت آگاهی از  -5-4-8

 مراجعه شود.
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 هاتصرفسایر  -5-5

 به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مراجعه گردد.، هاتصرفجهت آگاهی از ضوابط و مقررات سایر  -5-5-3

  ،33-3-1 بخشآموزشی/فرهنگی  31-3-1 بخش ،تجمعی یهاتصرف 

  ،32-3-1 بخشدرمانی/مراقبتی   ،37-3-1 بخشصنعتی و انباری 
 

 ساختمان های ترکیبی  -5-0

ان نودر ساختمانهایی که بیش از یک کاربری وجود دارد ، طبقات زیر هر تصرف در باالترین طبقه به ع -5-0-3

آن کاربری شناخته شده و بنابراین هر طبقه ممکن است با چند کاربری در نظر گرفته شده باشد که در این صورت 

محدودکننده ترین شرایط باید اعمال گردد. در شکل زیر با فرض اینکه شرایط تجاری ،مسکونی و اداری  به ترتیب 

معادل تجاری ،طبقات چهارم و پنجم مسکونی و دو طبقه نزولی دارای شرایط محدود کننده  باشند ،سه طبقه اول 

 .آخر اداری باید در نظر گرفته شوند

 

 ضوابط مربوط به ساختمان های تجاری مالک عمل می باشد. -3

 ضوابط مربوط به ساختمان های مسکونی مالک عمل می باشد. -2

 ضوابط مربوط به ساختمان های اداری مالک عمل می باشد. -1
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یت می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در کاربری معادل، چیدمان کاربری ها از نظر میزان مخاطره آمیز در نها

 بودن فضا، از پایین به باال باید سیر نزولی داشته باشد. چند کاربری در یک طبقه:

 
 

 ضوابط مشترک  -5-7

 )غذاخوری، هچندمنظور یهاسالن دو درب مستقل، با فاصله مناسب از یکدیگر، برای یاجرا واحی طر -5-7-3

 31-3-1)مراجعه به بند  .الزامی است نفر 56با ظرفیت بیش از  و...( ، سینما، کنفرانستئاتریآمف، اجتماعات

 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان(

 و دودبند سقف کاذب مجاز نبوده و هر واحد نسبت به واحد مجاور آتش بند از طریق واحدهابین  رتباطا -5-7-2

 .گردد

 

 ارتباط بین واحد ها از طریق سقف کاذب -2-0-5شکل 
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مجاز  باشدیاستایرن که مورد تایید کتبی وزارت مسکن و موسسه استاندارد م استفاده از مصالح پلی -5-7-1

 ت(.اس به سازمان آتش نشانی تهران قبل از اجرا الزامی هیدیییک نسخه از تأ )ارائه است.

با ساختار مقاوم حریق احداث و ضمن حوزه بندی از سایر باید دی افقی و عمو یهاشفتو  تمامی داکت -5-7-4

مورد  گردد. محصوالت آتش بند صنعتی استفاده شده جهت حوزه بندی باید در آزمایشگاه حریق مجزا هاقسمت

 .شده باشند آزمایشتایید این سازمان، 

 .ب و نصب شوندنوع دودبند و دارای قفل و بست انتخا از یساتیداکت تأس یهادرب -5-7-5

در قسمت  )هایدرانت شهری( شیر ایستاده دستگاه یا چند پیش بینی و نصب یکبزرگ  یهامجتمعدر  -5-7-0

 .ستا ورودی مجموعه الزامی

تخلیه محصوالت احتراق موتور خانه باید با ساختار یک ساعت مقاوم حریق  و سقف و دودکش وارهاید -5-7-7

 .مجزا گردد و درب ورود به آن از نوع مقاوم باشد هاقسمتو از سایر  دوربندی کامالً

هواساز و غیره باید با ساختار مقاوم حریق  برق، از قبیل حرارتی، ساتیتأس به تمامی اماکن مربوط -5-7-8

 .مجزا گردند دوربندی و

برابر  درساعت مقاوم یک  کف و سقف دارای دیوار، منابع سوخت ذخیره باید یتماممحل قرار گیری  -5-7-3

 در نظر گرفته شود.سانتیمتر  45 دیوار حداقل اشد و فاصله منبع ازبحریق 

سطح  %4احداث نورگیر به مساحت طبقه پایین تر از زیرزمین اول، در صورت احداث موتورخانه در -5-7-36

 .الزامی است ،مین هوای موتور خانهأت موتورخانه به منظور

ی مناسب با تهویه طبیعی که بر اساس مبحث چهاردهم مقررات ملی تبصره: جایگزینی سیستم تهویه مکانیک

 ساختمان طراحی شده باشد بالمانع است.

 .باشدمینمجاز  آسانسورهاو  هاپلکاندهلیز  جوارهمها و  زیر رمپ استقرار منابع سوخت در -5-7-33

 

 استخر -0

سطحی و یا  یهاآبز جمله هدایت آن به مخزن باید با تمهیدات مناسب ا ابلیت تخلیه تمامی حجم آبق -0-3

 د.فراهم گرد زیرزمین یهاآب

 یهاورزشفدراسیون نجات غریق در احداث و بهره برداری اماکن شنا و  عایت دقیق آیین نامه اجراییر -0-2

 .الزامی استهای عمومی  آبی در خصوص استخر
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 .انتی متری الزامی استس 386و  36استخر در فواصل مشخص کننده عمق یهاطنابصب ن -0-1

 .عدد جلیقه نجات الزامی است 5حداقل جهیز نمودن محوطه استخر بهت -0-4

 د.در اضالع داخل استخر نصب شو ستگیره ممتد با قطر مناسبد -0-5

 .باشدینممنبع ذخیره آب آتش نشانی مجاز  ستفاده از استخر به عنوانا -0-0

 خروج مستقل با فاصله مناسب از یکدیگر باشند.باید دارای دو دسترس  استخرهاکلیه  -0-7

 

 جک خودرو -7

 هایکاربرطراحی و اجرای جک خودرو به عنوان تنها راه ورود و خروج خودرو در طبقات پارکینگ کلیه  -7-3

 ممنوع است.

 د.نفوذ دود و حرارت جک باالبر خودرو با مصالح مقاوم دوربندی شو ه منظور پیشگیری ازب -7-2

)پیش بینی فضای  .الزامی استاندازی جک خودرو در هنگام قطع برق  ش بینی مولد برق جهت راهیپ -7-1

 مورد نیاز(

 

 آتریوم-8

بجز مواردی که در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تصریح شده است استفاده از آتریوم به شرط رعایت  -8-3

 ت .مبحث سوم مجاز اس 8-22-3-1الی  3-22-3-1  بندهای

 .نطقه داخل آتریوم توسط نهاد قانونی مسئول  باید به عنوان منطقه کم خطر یا معمولی مورد تائید باشد م -8-2

 تمام ساختمان به شبکه بارنده تایید شده مجهز باشد . -8-1

تهویه آتریوم باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که با توجه به نوع ، حجم مواد موجود و شکل آتریوم  -8-4

دود در باالترین سطح چنان کنترل شود که از ورود دود از طریق بازشوهای باالترین طبقه به درون ساختمان   ارتفاع

 جلوگیری شود .

طراحی و اجرای سیستم کشف و اعالم حریق تائید شده با توجه به ارتفاع ، شکل و ساختار آتریوم الزامی  -8-5

 . است
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آتریوم به منظور تخلیه محصوالت حریق به صورت دستی و خودکار  دارا بودن قابلیت راه اندازی تهویه -8-0

 الزامی است .

ساعت مقاوم حریق  5/3دسترسی به مسیرهای خروج از طریق دسترسهای دودبند و دربهای با حداقل  -8-7

 الزامی است .

ان مراجعه مبحث سوم مقررات ملی ساختم 22-3-1جهت آگاهی از ضوابط و مقررات آتریوم ها به بند  -8-8

 گردد.

 

 پارکینگ ها -3

بر اساس این بند از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، در صورتی که اختالف سطح )کف پایین ترین طبقه  -3-3

متر بیشتر باشد، پارکینگ باید به دو  3166متر بیشتر باشد و یا مساحت پارکینگ از  3تا تراز متوسط زمین( از 

و مجهز به سیستم تهویه و وده روج بت حداقل دارای دو مسیر خده و هر قسممنطقه دود جدا از هم تقسیم ش

مطابق شرایط این بند راه دوم هر بخش از منطقه دود استثنائاً می تواند آسانسور یا پله برقی در  کنترل دود باشد.

 در نظر گرفته شود.

 

 مسیر های خروج در پارکینگ های بزرگ -3-3شکل 

ضای پارکینگ باید توسط دیوارهای مانع متر مربع باشد، ف 2666در صورتی که مساحت پارکینگ بیش از  -3-2

 حریق، حوزه بندی گردد.

  پلکان پارکینگهای بسته  باید دارای تمهیدات دودبند و دوربند باشند . -3-1
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ساعت مقاوم حریق و در غیر این صورت با  2پارکینگهای با ارتفاع بیش از چهار طبقه با جداکننده های  -3-4

 ریق باید از سایر بخشهای ساختمان و یا فضای بیرون  جداسازی شوند .جداکننده های یک ساعت مقاوم ح

 پارکینگها باید به سیستم کشف و اعالم حریق خودکار و دستی مجهز شوند . -3-5

در صورت اتصال شبکه بارنده تائید شده از طریق حسگر جریان آب به سامانه اعالم حریق نیازی به سیستم  -3-0

 کار نمی باشد و درهر حال وجود سامانه هشدار دستی الزامی است.کشف و اعالم حریق  خود

 تمام پارکینگهای بسته با هر تعداد طبقه ومساحت باید دارای حداقل دو راه خروج باشند . -3-7

بر اساس نظریه سازمان و با توجه به استاندارد های بین المللی استفاده از پارکینگ های مکانیزه با شرط  -3-8

عالم حریق، شبکه بارنده، نصب خاموش هیدات حفاظتی )برخورد با انسان( و آتش نشانی شامل سیستم ااجرای تم

پارکینگ های مکانیزه چند طبقه به شرط رعایت  همچنیندر زیر ساختمان ها مجاز است.  تا دو طبقه کننده

هر کاربری دیگر اجرا می  ضوابط سازمان آتش نشانی که طی دستور العمل ابالغ می گردد و به صورت مستقل از

 شود بال مانع است.

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مراجعه  21-3-1جهت آگاهی از ضوابط و مقررات پارکینگ ها به بند  -3-3

 گردد.

 مقاوم سازی ساختمان در مقابل حریق -36

م یا بخشی از ساختمان ،الزم است میزان مقاومت مورد نیاز در صورت استفاده از اسکلت فلزی در تما -36-3

تعیین گردد. جزئیات مقاوم سازی شامل مبحث سوم مقررات ملی ساختمان  براساساسکلت فلزی در برابر آتش 

 زهنوع و ضخامت ماده مورد استفاده، نحوه زیرسازی و استانداردهای کاال و اجرا می بایستی برروی نقشه های سا

ذکر گردد. دفترچه محاسبات طراحی در برابر آتش به همراه مستندات استاندارد کیفی و ایمنی کاال و روش اجرایی 

ییدیه به سازمان آتش نشانی ارائه گردد. تمامی موارد می بایستی تأمی بایستی همراه با نقشه های سازه جهت اخذ 

صورت پذیرد.ضمنا الزم است زمان شروع پروژه مقاوم  یید آتش نشانیتأبراساس استانداردهای معتبر و مورد 

سازی  برای نظارت کارشناسان سازمان طی نامه رسمی مهندس ناظر ساختمان یا مالک به معاونت پیشگیری 

 د.سازمان اعالم گرد

)دیوار جداکننده البی در تمام یا بخشی از ساختمان (Dry Wall)ار های خشک یوددر صورت استفاده از  -36-2

 مبحث سوم مقررات ملی ساختمانکه طبق ضوابط  به  جای مصالح بنایی آسانسور، دیوار دسترس خروج و ...(

، می بایست دارای تائیدیه از آزمایشگاه معتبر به میزان باشدساختار مقاوم در برابر حریق  دارا بودن لزم بهم

 .باشد مشخص شده




