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  گفتار پيش

  
الرعايه در طراحي،  جرايي و حقوقي الزماي است از ضوابط فني، ا مقررات ملّي ساختمان مجموعه

نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير 
دهي مناسب، آسايش، بهداشت و  برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره كاربري و بهره

  گردد. صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي
هاي  نامه ي ديگر از قبيل آيينـدارك فنـدر كنار مقررات ملّي ساختمان، م و ور ماـدر كش     

ها و نشريات  سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان كارهاي ساختمان  ساختماني، استانداردها و آيين
يابد كه گرچه از نظر كيفي و محتوايي  ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي

  حايز اهميت هستند، اما با مقررات ملّي ساختمان تمايزهاي آشكاري دارند.
سازد، الزامي بودن، اختصاري  آنچه مقررات ملّي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز مي     

بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح 
گفته  هاي پيش باشد تا از اين طريق نيل به هدف ادي و اقليم و محيط ميساختماني، توان اقتص

  ممكن گردد.
نبايدهاي  و بايدها هاي مورد نياز واي از حداقلمجموعه در حقيقت مقررات ملّي ساختمان،     

گيري از با بهره توان مهندسي كشور و اجرائي و ساخت وساز است كه با توجه به شرايط فني و
  تدوين شده است. تهيه و براي آحاد جامعه كشور، المللي وبين ستاوردهاي روز ملّي وآخرين د

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وظيفه تدوين  33كه در اجراي ماده  اين وزارتخانه     
مقررات ملّي را به عهده دارد، از چند سال پيش طرح كلي تدوين مقررات ملّي ساختمان را تهيه و 

شوراي تدوين مقررات ملّي «رحله اجرا گذاشته است كه براساس آن، شورايي تحت عنوان به م
با عضويت اساتيد و صاحبنظران برجسته كشور به منظور نظارت بر تهيه و هماهنگي » ساختمان

حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده و در كنار آن   پردازي، بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه
را، جهت مشاركت جامعه مهندسي كشور در تدوين مقررات ملّي ساختمان » ي تخصصيها كميته«

  زير نظر شورا به وجود آورده است.

 پ



هاي تخصصي مربوط به هر مبحث  كميته  نويس مقدماتي مبحث موردنظر، پس از تهيه پيش     
داراي هي از مراجع نويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخوا پيش

هاي رسمي دولتي، مراكز علمي و دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي و كاربردي،  نظير سازمان صالحيت
 و ها هاي نظام مهندسي ساختمان استان اي و مهندسي، سازمان هاي حرفه ها و تشكل انجمن

  نمايند. هاي سراسر كشور، آخرين اصالحات و تغييرات الزم را اعمال ميشهرداري
تصويب اكثريت  تن نهائي اين مبحث پس از طرح در شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان وم     

جامعه  هاي اجرائي ودستگاه ها وبه شهرداري رسيده واينجانب اعضاي شوراي مذكور، به تأييد 
  مهندسي كشور ابالغ گرديده است.

با  مجدانه سعي شده استاز زماني كه اين وظيفة خطير به اين وزارتخانه محول گرديده،      
هاي تخصصي مربوط به هر مبحث و كسب  تشكيل شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته

بر غناي هر چه بيشتر مقررات ملّي ساختمان بيفزايد  داراي صالحيتنظران و مراجع  نظر از صاحب
مهندسي كشور  گذار بوده است در اختيار جامعه طور كه منظور نظر قانون و اين مجموعه را همان

  قرار دهد.
بدين وسيله از تالشها و زحمات جناب آقاي مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزير در      

امور مسكن و ساختمان و جناب آقاي دكتر غالمرضا هوائي، مديركل محترم مقررات ملّي ساختمان 
  نمايم.      اند، سپاسگزاري ميو ساير كساني كه به نحوي در تدوين اين مجلد همكاري نموده

  
  علي نيكزاد                                                                                          

  و شهرسازي راهوزير                                                                                                        
  
  

 ت



  مقررات ملّي ساختمان اولكنندگان مبحث  تدوينهيأت 
  (بر اساس حروف الفبا)

  الف) شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان
 عضو دكتر محمدعلي اخوان بهابادي 
 عضو مهندس محمدرضا اسماعيلي 
  عضو اباذر اصغريدكتر 
  عضو زادهشهريار افنديدكتر 
  عضو محمدحسن بازياردكتر 
 عضو بهروياندكتر منوچهر 
 عضو زادهاصغر جاللمهندس علي 
 عضو دكتر عليرضا رهايي 
 عضو دكتر اسفنديار زبردست 
 رئيس مهندس ابوالفضل صومعلو 
  عضو محمدتقي كاظميدكتر 
  عضو ابوالقاسم كرامتيدكتر 
 عضو  يدكتر محمود گالبچ 
 نايب رئيس و عضو ئيدكتر غالمرضا هوا 

  ب) اعضاي كميته تخصصي
 عضو  مهندس يعقوب آصفي     
 عضو  دكتر اباذر اصغري 
 عضو  دكتر ناصر بنيادي 
 عضو  مهندس محسن بهرام غفاري 
 عضو  مهندس سهيال پاكروان 
 عضو  دكتر شهرام دلفاني 
 رئيس  مهندس رضا شيخ انصاري 
  عضو  كاريمحمددكتر بهروز 
 عضو  مهندس بهزاد معاوني       

  
  تماندبيرخانه شوراي تدوين مقررات ملّي ساخ ج)

           مسئول دبيرخانه شورا معاون مديركل و           مهندس سهيال پاكروان 
                  مقررات ملّي ساختمان تدوين رئيس گروه        دكتر بهنام مهرپرور 

 ث





  مقدمه:
  

مبحث اول مقررات ملّي ساختمان تحت عنوان تعاريف، در قالب يكي از مجموعه مباحث مقررات 
ساختمان بمنظور آشنايي اوليه مهندسان و دست اندركاران ساخت و ساز با الزامات، عناوين و  ملّي

 بخشي از محتوي مباحث مقررات ملّي ساختمان و همچنين آشنايي با بعضي از تعاريف و اصطالحات
عمومي كه در مباحث مذكور مورد استفاده قرار گرفته است، براي اولين بار در كشور تدوين شده 

  است.
بخش اول به كليات مباحث مقررات ملّي ساختمان و  .گردد اين مبحث در دو بخش ارائه مي    

ها در  برخي از اصالحات و تعاريفي كه كاربرد آنپرداخته است و در بخش دوم،  ها آندامنه كاربرد 
  مجموعه مباحث مقررات ملّي ساختمان جنبه عموميت دارد ارائه گرديده است.

شود كه بيانگر شماره مبحثي  اي مشاهده مي شماره ،الحات و تعاريفطل هر يك از اصدر مقاب    
مورد استفاده قرار گرفته است. بديهي است براي اطالع از مبحث، است كه اصطالح مورد نظر در آن 

ضوابط فني و اجرايي و همچنين آشنايي با تعاريف اختصاصي در هر مبحث، مراجعه به مبحث 
  مربوطه الزامي است.

هاي متعدد از  كميته تخصصي تدوين مبحث اول مقررات ملّي ساختمان، ضمن انجام نظرخواهي    
صاحبنظران و اساتيد فن و اعمال نظرات واصله در متن مبحث، آمادگي خود را جهت دريافت 

  نظرات و پيشنهادات بمنظور اعمال در بازنگري مبحث و ارتقاي آن اعالم ميدارد.
 

مقررات ملّي ساختمان كميته تخصصي مبحث اول  
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  كليات مباحث مقررات ملّي ساختمان  1- 1
  

  مبحث اول: تعاريف  1- 1- 1
    كليات  1- 1- 1- 1

برداران با  مبحث اول مقررات ملّي ساختمان براي نخستين بار با هدف آشنايي اوليه مهندسان و بهره
  رديده است.موضوعات و دامنه كاربرد و تعاريف به كار برده شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان تدوين گ

بديهي است اگرچه در اين مبحث به برخي الزامات مقرر در مباحث ياد شده پرداخته شده است      
برداري از محتويات و كليات هر مبحث، مراجعه به مبحث مربوطه  ليكن به منظور اطالع كافي و بهره

  الزامي است.
  
 مبحث دوم: نظامات اداري  2- 1- 1

  كليات  1- 2- 1- 1
در مجموع در جهت تنسيق امور  ،ررات ملّي ساختمان تحت عنوان نظامات اداريمبحث دوم مق

مهندسي و خدمات مورد انتظار به منظور رفع ابهامات و مشكالتي كه در اجراي قانون وجود داشت 
قانون نظام مهندسي و  33نامه اجرائي ماده  تنظيم گرديده است، در اين مبحث ابتدا به تبيين آئين

نامه اجرائي مصوب پرداخته شده است و براي  هاي آئين نامه ن و سپس به مجموع شيوهكنترل ساختما
هاي نظام  دار كنترل، سازمان هاي اجرائي و عهده هر يك از عوامل مؤثر در ساخت و ساز اعم از دستگاه

مهندسي ساختمان و مراجع صدور پروانه و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، تكاليف روشني تعيين 
  ه است.گرديد



 اولمبحث 

2 

ها، كليه موارد مترتب بر طراحي، اجرا و نظارت ساختمان، متضمن عوامل  نامه در مجموعه شيوه     
اجرائي مربوطه، اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاتر مهندسي با تعيين حدود صالحيت و ظرفيت 

و شده، تبيين گرديده است. جزئيات مربوط به دفترچه اطالعات ساختمان  اشتغال اشخاص ياد
هاي مرتبط با ساخت و ساز از ديگر موضوعاتي است كه در  نامه شناسنامه فني و ملكي و برخي از شيوه
 اين مبحث مورد توجه واقع شده است.

  
  دامنه كاربرد  2- 2- 1- 1

انجام خدمات طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي، دفاتر مهندسي و اشخاص حقوقي، 
الزحمه اشخاص مذكور،  انجام خدمات و نحوه ارجاع كار و حق همچنين كنترل و نظارت عاليه بر

اي ساختمان و صدور هرگونه مجوز و كنترل حسن خدمات در امور  مرحله انجام خدمات گزارش
طراحي، اجرا و نظارت ساختمان توسط سازمان، سازمان استان، شهرداري، اداره كل راه و شهرسازي و 

هاي اجرائي قانون،  نامه در چارچوب آئينو قانون  4مندرج در ماده شرايط  با احرازساير مراجع مسئول 
  گيرد. انجام مي مبحثدر سطح كشور بر اساس مفاد اين 

  
 حريق مقابلمبحث سوم: حفاظت ساختمان در   3- 1- 1

 كليات  1- 3- 1- 1

هـاي   ها، اسـتفاده از مصـالح سـوختني، توسـعه شـبكه      برقي و مكانيكي در ساختمان تأسيساتاجراي 
هـا   سـوزي در سـاختمان   انرژي، برق و گاز و بكارگيري تجهيزات گوناگون سبب افزايش احتمـال آتـش  

هـا در برابـر حريـق، امـري الزامـي و       گرديده است و به همين دليل توجه به موضوع حفاظت ساختمان
از در همين راستا مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان به عنـوان يكـي   . گردد ناپذير محسوب مي اجتناب

  مباحث مقررات ملّي ساختمان منتشر گرديده است.
ها و فراهم ساختن ايمني الزم در برابـر   بمنظور حفظ جان و مال انسانبر اساس مقررات اين مبحث      
  ها ضروري است كه مهمترين آن عبارتند از: سوزي، رعايت اصولي در طراحي و اجراي ساختمان آتش
 شـدن بموقـع و ايمـن افـراد از سـاختمان و انتقـال آنـان بـه          هاي خروج جهت خـارج  بيني راه پيش

  هاي امن. مكان
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 ها بمنظور پيشگيري از بروز حريق. تأمين تمهيدات الزم در طراحي و اجراي ساختمان  
 هاي عالئمي محافظ (تشخيص، هشدار، اعالم) و امكانات مهار، كنتـرل و اطفـاء    فراهم ساختن شبكه

  حريق در ساختمان.
  دود در ساختمان و سرايت حريق از يك ساختمان به ساختمان ديگر. گسترش آتش وجلوگيري از  
  

بيش از هر امر  "ها حفظ جان انسان"ي ساختمان تأمين ايمني الزم جهت مقررات ملّ مبحث سومدر 
هاي  راه" ضوابط مربوط به شاملمقررات  توجه بوده و به همين دليل اولين بخش اينمورد ديگري 

است. كه از بيشترين اهميت و تاثير در اين راستا برخوردار  باشد مي "و فرار از حريق بناخروج از 
از نظر وجود (با توجه به شرايط فني، تخصصي و اجرايي موجود در كشور همچنين اين مبحث 

) شامل ساختارها، مساحت، تعداد هاي الزم، مصالح، تجهيزات و نيز امكانات اقتصادي كشور مهارت
  .دباش مي عيت و ابعاد ساختمانموقطبقات، 

ها و تمهيدات الزم  بايد كليه پيش بيني  از آنجا كه در هر ساختمانبر اساس مقررات اين مبحث      
 ها  ساختمان اجراي، ضروري است طراحي و دجهت ايمني ساكنان و متصرفان در برابر حريق فراهم گرد

و تعداد طبقات، به مدت مناسبي در برابر حريق به نحوي صورت گيرد كه با توجه به كاربري، ابعاد 
  هاي مجاور جلوگيري شود. مقاومت نموده و از گسترش حريق به فضاها يا ساختمان

ي ساختمان توجه به الزامات اساسي زير مقررات ملّ در همين راستا بر اساس مقررات مبحث سوم     
  ها ضروري خواهد بود.  در طراحي و اجراي ساختمان

  و اجرا به نحوي باشد كه در صورت وقوع حريق افراد بتوانند خود را از طريق مسيرهاي امـن  طراحي
مسـيرهاي  بايـد  برسانند. بدين منظور   به محل ايمني در داخل يا خارج از ساختمان  و مشخص شده

هـاي   بيني شـده و در محـل   خروج از ساختمان و فرار از حريق به تعداد كافي و با ظرفيت الزم پيش
قرار گيرند، به نحوي كه افراد قادر باشند در صورت وقوع حريق بدون تشـويش    ناسبي از ساختمانم

روشنايي الزم و مناسب در مسيرهاي فـرار تـامين شـده و    و  و اضطراب خود را به محل امن برسانند
تمهيـدات الزم بـراي   همچنـين   گـذاري و مشـخص شـوند.    عالمـت  ها به نحو مناسـب  كليه خروجي

ي از نفوذ شعله و دود به مسيرهاي خروج به نحو مناسب و با توجه به كاربري، ابعاد و ارتفـاع  جلوگير
  بيني گردد. پيش  ساختمان
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 هاي مناسب در  فضابندي  به منظور جلوگيري از گسترش حريق متناسب با كاربري و ابعاد ساختمان
هـاي ارتبـاطي و فضـاهاي     هرا و ، به وسيله ساختارهاي مقاوم حريـق، صـورت گيـرد    داخل ساختمان

ها، فضاهاي مجـوف بـين ديوارهـا و نماهـاي خـارجي       ها و لوله ها، محل عبور كابل پنهان نظير شفت
هـا   و غيره به نحوي طراحي و اجرا شـوند كـه از گسـترش حريـق از طريـق در داخـل آن        ساختمان

طراحي و اجـرا شـوند   ها به نحوي   ديوارهاي مشترك بين ساختمانهمچنين جلوگيري به عمل آيد. 
ديوارهـاي خـارجي   و  ديگر مقاومت نمايند   به ساختمان  كه در برابر گسترش حريق از يك ساختمان

در برابـر گسـترش حريـق بـه خـارج از آن مقاومـت         ساختمان، متناسب با كاربري و ابعاد ساختمان
  نمايند.

 در ساختمان در نظر گرفتـه  نشاني به محل حريق  كليه تمهيدات الزم جهت دسترسي نيروهاي آتش
 وجود داشـته باشـد.    نشاني به مجاورت ساختمان امكانات آتش راه رسيدن خودروها، وسايل و ود وش

مسـيرهاي امـن در نظـر      نشاني به فضاهاي داخلي ساختمان براي دسترسي نيروهاي آتشهمچنين 
نشـاني، امكانـات    اي آتـش ، بـراي اسـتفاده نيروهـ    به تناسب كاربري و ابعاد سـاختمان و  گرفته شود

  بيني گردد. پيش  اطفايي در داخل ساختمان
  
  دامنه كاربرد  2- 3- 1- 1

هاي مسكوني/ آموزشي/ فرهنگي/ درماني/ مراقبتي/ تجمعي/ اداري/  دامنه كاربرد اين مبحث در تصرف
  باشد. هاي بلند مي اي/ كسبي/ تجاري/ صنعتي/ انباري و ضوابط اختصاصي ساختمان حرفه

  
  مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان  4- 1- 1
  كليات  1- 4- 1- 1

كننده شكل و نحوه قرارگيري مجاز ساختمان در زمين و  مبحث چهارم مقررات ملّي ساختمان تعيين
هاي الزامي فضاها و تأمين نور و تعويض  هاي مختلف و حداقل فضاهاي باز و ضوابط مربوط به تصرف

  هوا است.
ها و بازشوهاي امدادرساني، براي شرايطي كه حوادثي چون  ايمني، مسيرها و جايگاهدر رابطه با امر      
را دچار مخاطره نموده مقررات ملّي ساختمان هاي خروج در مبحث سوم  لرزه كارآئي دسترس زمين
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باشد، مطرح گرديده و تالش شده تا امكان امدادرساني به ساكنين را از خارج از ساختمان فراهم سازد. 
هاي آسايش و بهداشت مطرح گرديده و استفاده مناسب و  ين نور و تعويض هوا در رابطه با هدفتأم

هاي صرفه  بهينه از فضاهاي داخلي ساختمان و حتي فضاهاي واقع در زيرزمين و ... در رابطه با هدف
  مند گرديده است.  دهي مناسب ضابطه اقتصادي و بهره

هنگي جامعه نيز در اين مبحث مطرح است. اگرچه منظر از طرف ديگر موضوع حفظ هويت فر     
مند و هدايت شود، اما الزامات  ها و ضوابط و راهنماهاي طراحي شهري قاعده شهري بايد از طريق طرح

ساختمان نيز بر ساماندهي منظر شهري تأثيرگذار است. در اين مبحث ضوابط   عمومي مقررات ملّي
 آميز هاي درماني مراقبتي، صنعتي، مخاطره سازي و تصرف د مرتبهها آمده و ضوابط خاص بلن كلي تصرف

  شرح داده شده است.
  
  دامنه كاربرد  2- 4- 1- 1

هاي مشمول قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در  ها و سازه اين مقررات ناظر بر كليه ساختمان
  باشد. كشور مي

تغييراتي صورت گيرد كه با كاهش ابعاد و هاي موجود، نبايد تعميرات و  در هيچ يك از ساختمان     
ارتفاع فضاها، سطوح بازشوي تعويض هوا، سطوح نورگير و غيره موجب مغايرت با الزامات اين مقررات 

  گردد.
هاي موقت (غير از اسكان موقت بازماندگان حوادث  ها و سازه اين مقررات شامل كليه ساختمان

  شود. غيرمترقبه) نيز مي
  
  هاي ساختمانيجم: مصالح و فرآوردهمبحث پن  5- 1- 1
  كليات  1- 5- 1- 1

هاي ساختماني و در مبحث پنجم مقررات ملّي ساختمان به مشخصات فني مواد، مصالح و فرآورده
ها پرداخته  هاي آزمايش آن، مكانيكي و مشخصات فني و همچنين روش هاي فيزيكي، شيميايي ويژگي

ي ايران بوده و در صورت عدم منطبق بر استانداردهاي ملّ بايستيها مي شود. اين مشخصات و روش مي
  المللي تطابق داشته باشد.وجود با استانداردهاي معتبر بين
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با توجه به اهميت مسائل بهداشتي، ايمني و مالحظات محيطي در اجراي همچنين در اين مبحث      
رد در هر بخش گنجانيده شده هاي ساختماني در اين مواساختمان، نقش هريك از مصالح و فرآورده

  است.
 ها، حمل و نقل، ساخت و توليد در كارگاه ، محافظت هاي مناسب انبار كردنها به شيوه عالوه بر اين     

ها، مسأله سازگاري مصالح در  با توجه به اثرات متقابل مصالح و تأثير در دوام آن و پرداخته شده است
  هر بخش نيز عنوان گرديده است.

هاي ساختماني و ً جديد و نيز سيستم  در بخش پاياني و پيوست اين مبحث، برخي از مصالح نسبتا     
  ارجاع به استانداردهاي مربوطه ارائه شده است. 

  
  دامنه كاربرد  2- 5- 1- 1

هاي ساختماني متعارف است كه در ، مصالح و فرآورده دامنه كاربرد اين مبحث محدود به انواع مواد
 گيرد.مربوطه در همه نقاط كشور مورد استفاده قرار مي تأسيساتها و انبناي ساختم

  
  مبحث ششم: بارهاي وارد بر ساختمان  6- 1- 1
  كليات  1- 6- 1- 1

ها مورد استفاده قرار گيرد را تعيين بايست در طراحي ساختمانمبحث ششم، حداقل بارهايي كه مي
اي هاي هستهنيروگاه هاي دريايي وسازه ها، اسكله مانند سدها،هاي خاص نمايد. در مورد ساختمان مي

ها نيز رعايت  نامه مربوط به هريك از آنعالوه بر ضوابط اين مبحث، بايد ضوابط ويژه بارگذاري آيين
: بارهاي ثقلي مرده، زنده، برف و باران، يخ، بارهاي ناشي شاملنامه  شود. بارهاي تحت پوشش اين آيين

 ، انفجار و بار خودكرنشيسيل ،بي باد و زلزله و باالخره بارهاي ناشي از فشار خاك، آباز نيروهاي جان
  باشند. مي

در  همچنين تركيبات بارگذاري مربوط به طراحي به روش مقاومت و طراحي به روش تنش مجاز نيز     
 »هاي بتن آرمه طرح و اجراي ساختمان«اين مبحث ارائه شده است، كه ديگر مباحث از جمله مبحث نهم 

  نمايند. از اين تركيبات بارگذاري استفاده مي» هاي فوالدي طرح و اجراي ساختمان«و مبحث دهم 
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  دامنه كاربرد  2- 6- 1- 1
هاي موضوع مقررات  ها و سازه ، حداقل بارهايي را كه بايد در طراحي ساختمان دامنه كاربرد اين مبحث

هاي با مصالح بنايي مد  مسلح، فوالدي، چوبي و ساختمانهاي بتن  ساختمان از جمله ساختمان  ملّي
  گيرد. نظر قرار دارد را در بر مي

  
  مبحث هفتم: پي و پي سازي  7- 1- 1
  كليات  1- 7- 1- 1

ها را مورد بحث قرار  سازي، الزامات طراحي ژئوتكنيكي ساختمان پي  و  مبحث هفتم تحت عنوان پي
هاي  تبط با مسائل طراحي پي، به شناسايي ژئوتكنيكي اليهاين مبحث پس از ارائه تعاريف مردهد.  مي

دهد. در  ها جداول الزم را ارائه مي پردازد و براي نكاتي از قبيل تعداد، عمق و فاصله گمانه زمين مي
  نمايد. هاي فني بايد آورده شود را ذكر مي همين فصل حداقل مواردي كه گزارش

پردازد و مسئوليت طرح و اجراي گود  مهم گودبرداري ميفصل سوم اين مبحث به موضوع بسيار      
سازد و براي هر سطح خطر  را به ميزان خطرهاي مختلف كه ممكن است تاثيرگذار باشد مرتبط مي

هاي ديوار  كند. ضمناً بمنظور جلوگيري از ايجاد تغيير شكل يك مسئول طراحي و اجرا مشخص مي
  نكاتي آورده شده است. گود و در نتيجه صدمه به سازه مجاور گود

هاي عميق، به هر  هاي نگهبان و پي هاي سطحي، سازه هاي ژئوتكنيكي، شامل پي در بخش طراحي     
  پرداخته شده است.» حاالت حدي«و » تنش مجاز«ش طراحي دو رو
هاي مجاز، ضرايب اطمينان و نحوه انتخاب روابط موجود  هاي سطحي، مقادير نشست در فصل پي     

نكات مهمي آورده  ،براي محاسبه ظرفيت پايداري و همچنين استفاده از آزمايشات در محل نظري
ات اجرايي اي طراحي و مالحظ با مالحظات لرزهشده است. در انتهاي اين فصل نيز مطالبي مرتبط 

  ده شده است.يگنجانهاي سطحي  پي
در  فصلدارد. در اين  هاي نگهبان اختصاص فصل پنجم اين مبحث به موضوع طراحي سازه     

هاي الزم براي ايجاد شرايط محرك و مقاوم و طراحي اين  خصوص فشار خاك و ميزان تغيير شكل
جداول ضرايب اطمينان  ،براي تحمل بار استاتيكي و همچنين بار ديناميكي ناشي از زلزله ها سازه
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باشند به هر دو ضريب  ميآورده شده است. در مورد ديوارهاي خاك مسلح كه در ايران بسيار متداول 
  اطمينان جزئي و كلي پرداخته شده است.

شامل  يهاي عميق اختصاص يافته است اطالعات بيشتري را براي طراح فصل آخر كه به پي     
كششي، جانبي و  يشود. در اين بخش انواع نيروهاي اعمالي از قبيل محوري فشاري، محور مي

. سپس ضمن ارائه جداول ضريب اطمينان جهت طراحي، اصطكاك منفي مورد بحث قرار گرفته است
ها براي طراحي مطرح  اهميت انجام آزمايشات در محل بصورت استاتيكي و ديناميكي و ارجح بودن آن

شده است. در اين بخش نيز مطالبي مرتبط با گروه شمع بصورت باربري بيشتر و يا كاهش نشست 
  آورده شده است.

  
 دامنه كاربرد  2- 7- 1- 1

ي موضوع مقررات ملّي ساختمان  ها ها و سازه عايت ضوابط و مقررات اين مبحث در كليه ساختمانر
 ها فروشگاه  درماني،  اداري، تجاري، آموزشي،  هاي مسكوني، ها شامل: ساختمان الزامي است. اين ساختمان

  باشند. هاي صنعتي مي و كارگاه
شوند ولي  مشمول مقررات اين مبحث نمي  ها، نيروگاه هاي ها و سدها و سازه ابنيه فني مانند پل     

  شود. ها به صورت غير الزامي توصيه مي رعايت آن
  
  هاي با مصالح بناييمبحث هشتم: طرح و اجراي ساختمان  8- 1- 1
  كليات  1- 8- 1- 1

سازي  اي در امر ساختمان امروزه در شهرهاي كوچك و روستاها مصالح بنايي كاربرد بسيار گسترده
ها، بيانگر اين مطلب است كه  هاي زياد در اين دسته از ساختمان هاي پياپي و ويراني رد. وقوع زلزلهدا

 االجراييهاي با مصالح بنايي در كشور نياز به مجموعه قوانين و مقررات فراگير و الزم براي ساخت ساختمان
  ابد.ها ارتقا ي ها سطح كيفي ساخت و ساز اين ساختمان است كه با رعايت آن

هاي بنايي خشتي، سنگي، آجري، سنتي و مبحث هشتم مقررات ملّي ساختمان براي ساختمان     
  داراي كالف و غيرمسلح تدوين شده است.
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كالف و بدون  كالف،هاي آجري با در اين مبحث عالوه بر ارائه الزامات طراحي و اجراي ساختمان     
هاي ر مشخصات مصالح مورد استفاده در ساختمانهاي خشتي و سنگي، به ذكهمچنين ساختمان

  فوق الذكر پرداخته شده است.
  
  دامنه كاربرد  2- 8- 1- 1

هاي بنايي  هاي آجري باكالف، ساختمان كاربرد مقررات اين فصل به مسايل اجرايي و مصالح ساختمان
دست  دورهايي كه در نواحي  هاي سنگي (ساختمان هاي خشتي و ساختمان سنتي آجري و ساختمان

شوند به طوري كه فراهم آوردن مصالح، تجهيزات و نيروي انساني ماهر، در آنجا مشكل  ساخته مي
  شود. باشد) محدود مي

  
  هاي بتن آرمهمبحث نهم: طرح و اجراي ساختمان  9- 1- 1
  كليات  1- 9- 1- 1

ه را بيان هاي بتن آرم مبحث نهم مقررات ملّي ساختمان ضوابط الزم در طراحي و اجراي ساختمان
ها،  اين مبحث به بيان كليات، مصالح مورد استفاده و مشخصات هر يك از آن فصول ابتدايينمايد،  مي

بندي اجرايي  ها، كيفيت بتن مصالح و اصول آرماتوربندي، قالب استانداردهاي مشخصات و آزمايش
ير فصول به اصول تحليل و پردازد و سا ها و انواع آن مي آوري و نگهداري از بتن مرتبط با ساخت، عمل

ها و ساير  ها، ديوارها، پي ها در طراحي دال آرمه تحت اثر انواع بارها و تغيير شكل هاي بتن طراحي سازه
  كند. هاي بتني پرداخته و در خاتمه نيز ضوابط ويژه طراحي در برابر حريق و زلزله را ارائه مي سازه
برداري، بررسي و كنترل  حصول ايمني و قابليت بهره ها براي در اين مبحث مبناي طراحي سازه     
  هاي حدي است. ها در حالت آن

    
  دامنه كاربرد   2- 9- 1- 1

ضوابط و مقررات اين مبحث بايد در طرح، محاسبه، اجرا و كنترل مشخصات مواد تشكيل دهنده و 
هاي ازههاي بتني رعايت شوند و حاوي ضوابط و مقررات مربوط به س كيفيت اجراي ساختمان
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شوند و هاي معمولي و سيمان پرتلند يا سيمان آميخته ساخته مياي است كه با سنگدانهآرمه بتن
  باشد.مگاپاسكال مي 20ها حداقل برابر  مقاومت آن

  
  هاي فوالديمبحث دهم: طرح و اجراي ساختمان  10- 1- 1
  كليات  1- 10- 1- 1

هاي  در تحليل، طراحي و اجراي ساختمان ي است كهمقرراتتعيين حداقل ضوابط و اين مبحث هدف 
گيرد. اين مبحث شامل  برداري مناسب، مورد استفاده قرار مي فوالدي جهت تامين ايمني و بهره

   باشد. اي و نيز الزامات ساخت، نصب و كنترل مي الزامات عمومي، الزامات طراحي، الزامات طراحي لرزه
برداري  هاي حدي مقاومت و بهره ها در حالت كنترل آن ها، بررسي و در اين مبحث مبناي طراحي سازه
  برداري است. براي حصول ايمني و قابليت بهره

هاي حدي مقاومت، روش  در اين مبحث روش طراحي مورد استفاده براي تامين الزامات حالت     
براسيون با ي احتماالتي بار و مقاومت، كالي باشد كه بر پايه جنبه ) ميLRFDضرايب بار و مقاومت (

باشد و از طريق دو سري ضرايب ايمني شامل تشديد  روش تنش مجاز و تجربيات مهندسي استوار مي
گردد. البته در اين مبحث  ضرايب بارها و اعمال ضرايب كاهش مقاومت در تحليل و طراحي منظور مي

وابط مربوط به ) نيز مجاز دانسته شده است و مقررات و ضASDطراحي بر اساس روش مقاومت مجاز (
  ) اين مبحث ارائه گرديده است.1اين روش در پيوست (

برداري، مجموعه سازه شامل اعضا  هاي حدي بهره بر اساس اين مبحث در طراحي بر اساس حالت     
  برداري مناسب مورد كنترل و طراحي قرار گيرند. و اتصاالت آن نيز بايد از نظر قابليت بهره

  
  دامنه كاربرد  2- 10- 1

هاي مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل  ها با كاربري كاربرد اين مبحث در محدوده ساختمان
  آهن نيست. هاي جاده و راه هاي خاص از قبيل پل باشد و شامل سازه نامه اجرايي آن مي ساختمان و آيين
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  هاساختمانطرح و اجراي صنعتي مبحث يازدهم:   11- 1- 1
  كليات  1- 11- 1- 1

در دو بخش » هاطرح و اجراي صنعتي ساختمان«اختمان تحت عنوان مبحث يازدهم مقررات ملّي س
هاي بتني تهيه و تدوين گرديده است. در اين مبحث تمركز اصلي هاي فوالدي و ساختمان ساختمان

هاي فوالدي هاي فوالدي و بتني ارائه شده و در بخش ساختماناي ساختمانهاي سازهبر روي سيستم
هاي بتني، در بخش ساختمان و» LSF«فوالدي سبك و قاب  اي اي پيچ و مهرهسيستم سازهبه دو 
ساخته سبك  هاي پيش، پنل»ICF«ساخته، قالب عايق ماندگار هاي بتني پيش ساختمان هاي سيستم

  و قالب تونلي پرداخته شده است. D3سه بعدي 
  
  دامنه كاربرد  2- 11- 1- 1

در مبحث طرح شده مصنعتي هاي هاي فوالدي و بتني به روش حداقل ضوابط اجراي ساختمان
هاي هايي است كه به روشدهم ارائه شده است. دامنه كاربرد اين مبحث شامل كليه ساختمانياز

  شوند. صنعتي مطرح شده در آن طراحي و ساخته مي
  
  مبحث دوازدهم: ايمني و حفاظت كار در حين اجرا  12- 1- 1
  كليات  1- 12- 1- 1

كار، سازنده يا  كار اجراي ساختمان از قبيل صاحبدر اين مبحث وظايف هر يك از عوامل دست اندر
زيست كارگران،  مجري، ناظر، شهرداري و سازمان نظام مهندسي در رابطه با ايمني، بهداشت و محيط

ها، ابنيه، وسائل نقليه  عابرين، ساكنان و شاغلين مجاور كارگاه ساختمان و همچنين حفاظت از ساختمان
  ني در مقابل خطرات ناشي از اجراي عمليات اجرايي بيان شده است. و درختان مجاور كارگاه ساختما

مطالب موجود در اين مبحث شامل: ايمني عابران و مجاوران كارگاه ساختماني، جلوگيري از      
گرفتگي و بهداشت كار و تسهيالت بهداشتي، وسايل  سقوط افراد، جلوگيري از حريق، سوختگي و برق

آالت  كار با وسايل تجهيزات و ماشين هاي حفاظتي، ايمني وسايل و سازهو تجهيزات حفاظت فردي، 
ساختماني، ايمني كار در استفاده از وسايل دسترسي شامل داربست، نردبان و ... و همچنين ايمني در 

ها و ايمني عمليات خاكي و به خصوص ايمني گودبرداري و حفاظت ديوارهاي  تخريب ساختمان
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هاي مجاور گودبرداري و ايمني در اجراي عمليات ساخت و نصب اسكلت  گودبرداري و ساختمان
هاي فوالدي و بتني و در آخر رعايت ايمني در اجراي تأسيسات گرمايي،  ساختمان اعم از ساختمان

  شود. تعويض هوا و تهويه مطبوع، سيم كشي و نصب تأسيسات و تجهيزات برقي مي
  
  دامنه كاربرد  2- 12- 1- 1

هاي ساختماني در انجام عمليات ساختماني  نامه حفاظتي كارگاه مبحث به همراه آيين رعايت مفاد اين
  االجرا است. الزم

  
  هابرقي ساختمان تأسيساتمبحث سيزدهم: طرح و اجراي   13- 1- 1
  كليات  1- 13- 1- 1

هاي جريان متناوب با ولتاژ تا  كشي سيستم سيم تأسيساتمبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان، 
ولت مؤثر  1000هاي جريان متناوب و با ولتاژ بيش از  كشي سيستم سيم تأسيساتولت مؤثر و  1000

كنند،  ولت تغديه مي 1000هاي فشار ضعيف تا  ها)، كه از سيستمكشي داخلي دستگاه (به جز سيم
ها  هايي كه مقررات خاصي براي آن هاي مربوط به لوازم و دستگاه كشي كليه سيستم سيم تأسيسات

انتقال عالئم و فرمان و مشابه  - كشي ثابت وسايل ارتباطي سيم تأسيساتضع نشده باشد و همچنين و
  گيرد.ها را در بر مي هاي داخلي دستگاه كشي به استثناي سيم - ها  آن

در اين مبحث مواردي از قبيل الزامات مربوط به تأمين نيروي برق (انشعاب، پست، مولد)، الزامات      
ي اتاق ترانسفورماتور، اتصال زمين، نيروي برق اضطراري، تابلو برق، تجهيزات و وسايل نصب و طراح

كشي، كشي و همچنين تجهيزات سيم كشي) و لوله سيم - كشي حفاظت و كنترل، مدارها (كابل
  جريان ضعيف، شدت روشنايي داخلي شرح داده شده است. تأسيسات

  
  دامنه كاربرد  2- 13- 1- 1

  سيزدهم مقررات ملّي ساختمان شامل: دامنه كاربرد مبحث
هاي دائمي و  هاي مسكوني، تجاري، اداري، درماني، آموزشي، عمومي، صنعتي و نمايشگاه ساختمان

اري، همچنين هاي كشاورزي و دامد هاي ساختماني و ساختمان هاي تفريحات، كارگاه موقت، پارك
  باشد. كي آن وضع نشده، ميالكتري تأسيساتگونه ساختماني كه مقررات مخصوصي براي هر
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مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان، وسايل حمل و نقل الكتريكي (لكوموتيو الكتريكي)،      
 تأسيساتالكتريكي هواپيماها،  تأسيساتها،  الكتريكي كشتي تأسيساتوسايل الكتريكي خودروها، 

گير  صاعقه تأسيسات الكتريكي معادن و همچنين تأسيساتالكتريكي روشنايي معابر عمومي، 
  گيرد.ها را در بر نمي ساختمان

  
  مكانيكي تأسيساتمبحث چهاردهم:   14- 1- 1
  كليات  1- 14- 1- 1

ايمني جان و مال افراد و تضمين تندرستي و چهاردهم مقررات ملّي ساختمان براي اطمينان از مبحث 
ازرسي تاسيسات مكانيكي ساختمان داري، تغييرات و ب برداري و نگه سالمتي آنان در طراحي، اجرا، بهره

باشد. تاسيسات مكانيكي شامل تأسيسات حرارت مركزي و تهويه مطبوع، تعويض هوا، و تهيه و  مي
  ذخيرة آب گرم مصرفي داخل ساختمان است.

زمان عوامل چهارگانة دما، رطوبت، سرعت وزش و تميزي هوا، هواي  تهويه مطبوع با كنترل هم     
  نمايد. مناسب براي زندگي انسان ميداخل ساختمان را 

سرد مورد  گرم و آب كشي آب كشي هوا و لوله در اين مبحث به مقولة تعويض هوا، تخلية هوا، كانال     
كننده و سردكننده  هاي گرم شود. انواع دستگاه استفاده در گرمايش و سرمايش ساختمان پرداخته مي

و شومينه مورد بحث و بررسي قرار   ن، بخاري، كولر، كورهك گرم  ازقبيل ديگ، چيلر، مخزن انبساط، آب
كشي سوخت، تأمين هواي احتراق و تخلية محصوالت احتراق  سازي و لوله گيرد. موضوع ذخيره مي

     شود. گردد و در آخر، به موضوع تبريد و سرمايش ساختمان پرداخته مي سوز مطرح مي وسايل سوخت
  
  دامنه كاربرد   2- 14- 1- 1

داري، تغييرات و بازرسي تأسيسات  برداري و نگه كاربرد اين مبحث شامل طراحي، اجرا، بهره دامنه
  باشد. آب گرم مصرفي در داخل ساختمان، مي يي، تعويض هوا و تهويه مطبوع و نيز تهيه و ذخيرهگرما

  همچنين الزامات تأسيسات ساختماني زير خارج از حدود الزامات مبحث مذكور است،
  سات بهداشتي ساختمانالف) تأسي

  تأسيسات آتش نشاني ساختمان  ب)
 كشي گاز سوخت داخل ساختمان ج) لوله
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  برقي كانها و پلمبحث پانزدهم: آسانسور  15- 1- 1
  كليات  1- 15- 1- 1

روهاي  برقي و پياده هاي  هها مقرراتي براي آسانسورها، پل نبخش است كه در آ دواين مبحث شامل 
همچنين  ،ن مقررات متناسب با تركيب جمعيت از نظر سني و تواناييمتحرك وضع شده است اي

  ها نوشته شده است. متناسب با نوع كاربري ساختمان
گيرد عبارتست از آسانسورهاي  قرار ميها مورد استفاده  انواع آسانسورهايي كه در ساختمان     

ارد، تخت بيمارستاني، كششي و آسانسورهاي هيدروليك جهت حمل مسافر، صندلي چرخدار، برانك
. براي هر كدام از آسانسورها الزامات و نحوه طراحي و مقررات استفاده از آن وضع شده خودرو، بار و ... 

  است. 
برقي متناسب با تعداد نفرات و جمعيت  ه ، عرض و انتخاب پل، زاويه شيببرقي  پلهدر بخش      

وارد ايمني در حين استفاده هم در مقررات اين هايي ارائه شده است. تمامي م ساختمان، با فرمول
روي متحرك هم شرح داده  زاويه شيب و سرعت معمول و استاندارد پياده مبحث آورده شده است.

  شده است. 
كه بايد توسط سازندگان برقي  هو پلاطالعات فني آسانسور  هاي شناسنامه نمونهدر بخش پاياني      

  شده است. تكميل شود آوردهها  اين دستگاه
همچنين در اين مبحث جداول ابعادي براي انتخاب ابعاد آسانسور، بر اساس استانداردهاي ملّي و      
  ده شده است.يها نيز گنجانالمللي، موارد تكميلي در خصوص جزئيات طراحي و عالئم نقشهبين

  
  دامنه كاربرد   2- 15- 1- 1

  باشد.  روهاي متحرك در ساختمان مي پياده و برقيهاي  پلهه كاربرد اين مبحث آسانسورها، دامن
  
  بهداشتي تأسيساتمبحث شانزدهم:   16- 1- 1
  كليات  1- 16- 1- 1

مبحث شانزدهم مقررات ملّي ساختمان بيانگر حداقل الزاماتي است در مورد تاسيسات بهداشتي كه 
ب بهداشتي، كشي فاضال سازي آب مصرفي در ساختمان، لوله كشي و ذخيره مواردي از قبيل: لوله
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كشي آب باران ساختمان، توزيع آب مصرفي در  كشي هواكش فاضالب، لوازم بهداشتي، لوله لوله
  كند.گاه را بيان مي ساختمان، بست و تكيه

  
   دامنه كاربرد   2- 16- 1- 1

برداري  ي و بهرهها، اجراي كار، تعمير، تغيير و نگهدار انتخاب مصالح و دستگاه  طراحي، نظارت،
  ي، بايد طبق الزامات مندرج در اين مبحث انجام شود.تأسيسات

كشي فاضالب بعد از پمپ كه فاضالب در آن تحت  طراحي و اجراي حوضچه پمپاژ فاضالب و لوله     
  يابد، خارج از حدود اين مقررات است. فشار جريان مي

  
  كشي گاز طبيعي  مبحث هفدهم: لوله  17- 1- 1
  كليات  1- 17- 1- 1

ها و  مجتمع  هاي مسكوني، عمومي و خاص، كشي گاز طبيعي ساختمان اين مبحث حداقل ضوابط لوله
گيرد و با هدف طراحي،  هاي صنعتي را دربر مي ها و شهرك ها، محوطه هاي مسكوني، ساختمان شهرك

است. ها  طهها و محو كشي، نصب، راه اندازي و نگهداري وسايل گازسوز در ساختمان اجراي لوله 
ها براي مصارف تا حداكثر  ها و محوطه مقررات اين مبحث، كاربري گاز طبيعي تحويلي به ساختمان

مربع را مترمكعب در ساعت و فشارهاي بين يك چهارم پوند بر اينچ مربع تا شصت پوند بر اينچ 5000
  شود. شامل مي

هاي كيفي،  ها، كنترل ها، بازرسي ايشكشي گاز طبيعي، آزم طراحي، انتخاب مصالح، اجراي لوله     
برداري از لوازم گازسوز در  اندازي، ايمني و بهره ها، هوارساني و تأمين هواي احتراق، نصب، راه دودكش
ها اجرا نشده بايد طبق ضوابط مبحث  كشي گاز طبيعي در آن هايي كه لوله ها و محوطه ساختمان

  ساختمان انجام شود.  هفدهم مقررات ملّي
  
  دامنه كاربرد  2- 17- 1- 1

كشي گاز مايع، گازهاي سوختني به غير از گاز طبيعي و گازهاي غيرسوختني خارج از شمول  لوله
  باشند. دامنه كاربرد اين مبحث به شرح زير است: مقررات اين مبحث مي
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  بخش اول مبحث: - 
ي وسايل گازسوز، كشي گاز نصب و راه اندازهاي كيفي لولهحداقل ضوابط طراحي، اجرا و كنترل

ها با  برداري و ايمني براي گاز تحويلي ساختمان ها و هوارساني به وسايل گازسوز، ضوابط بهرهدودكش
اينچ را  4مترمكعب بر ساعت و قطر لوله حداكثر  160پوند بر اينچ مربع و حداكثر مصرف  4/1فشار 

  گيرد.در بر مي
  بخش دوم مبحث: - 

هاي مسكوني، ها و ساختمانكشي گاز مجتمعهاي كيفي لولهنترلحداقل ضوابط طراحي، اجرا و ك
پوند  60تا  2هاي مسكوني و صنعتي براي فشارهاي بين هاي صنعتي و شهركها و ساختمانمحوطه

مترمكعب در ساعت را در  5000مترمكعب بر ساعت تا حداكثر  160بر اينچ مربع يا مصارف باالتر از 
  گيرد.برمي

  
  بندي و تنظيم صداهجدهم: عايق مبحث  18- 1- 1
  كليات  1- 18- 1- 1

در اين مبحث نتايج تأمين شرايط آكوستيكي، آسايش صوتي و جلوگيري از اتالف امكانات در زندگي 
  ماشيني براي ساكنان شهرهاي بزرگ شرح داده شده است.

ن صداها و دهند، چگونگي شنيدشده را شكل ميمواد و عناصر ساختماني كه فضاهاي ساخته     
كنند. با درك برخي از اصول پايه آكوستيكي حتي چگونگي انتقال صدا به فضاهاي اطراف را تعيين مي

توان از بسياري از مشكالت جلوگيري و يا حداقل و چگونگي كنترل صدا توسط مواد و ساختارها، مي
  هاي بازسازي گرديد.در مراحل اوليه آن را حل كرد و باعث كاهش هزينه

هاي مختلف، ها با كاربريمطالب موجود در اين مبحث شامل: مقررات آكوستيكي براي ساختمان     
تعيين حداكثر تراز معادل نوفه زمينه در يك فضا، حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته براي 

اي معمول شده وزن كننده بين فضاهاي مختلف، حداكثر تراز كوبه پوسته خارجي ساختمان، جدا
  هاي متفاوت براي سقف بين طبقات و زمان واخنش بهينه براي فضاهاي مختلف با كاربري يافته
  شود.مي
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  دامنه كاربرد  2- 18- 1- 1
گيري  اين مبحث براي تراز نوفه زمينه و زمان واخنش تعيين شده براي فضاهاي مختلف و روش اندازه

  دارها كاربرد دارد.هاي صدابندي ج مربوط به تراز نوفه زمينه، زمان واخنش و شاخص
  
  مبحث نوزدهم: صرفه جويي در مصرف انرژي  19- 1- 1
  كليات  1- 19- 1- 1

سازي ترين نقش را در زمينه بهينهكننده در بين مباحث مقررات ملّي ساختمان، مبحث نوزدهم تعيين
  كند. زيست ايفا ميمصرف انرژي در ساختمان و حفاظت از محيط

جويي در مصرف انرژي در ساختمان  مرتبط با صرفهساختمان ضوابط ي مقررات ملّ 19 در مبحث     
كاري حرارتي  اجراي عايقاصول كلي طرح، محاسبه و هاي  گردد. براي اين منظور، روش تعيين مي

 ،گرم مصرفي مطبوع، تأمين آب هگرمايي، سرمايي، تهويه، تهوي تأسيساتهاي  سيستم پوستة خارجي،
مشخص  سازي مصرف انرژي ، براي بهينهها در ساختمانايي الكتريكي و الزامات طراحي سيستم روشن

  . گردد مي
، بايد همواره ديگر ضوابط شده در اين مبحث شايان ذكر است كه در كنار رعايت الزامات تعيين     

ساختمان نيز، خصوصاً اصول مرتبط با تأمين شرايط ايمني و بهداشت ساكنان   ملّيمقررات 
  عمل قرار گيرد. ها مالك ساختمان

  
  دامنه كاربرد  2- 19- 1- 1

هاي  هاي جديداالحداث، به جز ساختمان ضوابط ارائه شده در مورد پوسته خارجي براي تمام ساختمان
گروه چهار، از نظر صرفه جويي در مصرف انرژي الزم االجراست. اين ضوابط در قالب دو روش (الف 

ها  توان در مورد تمام ساختمان ز روش كاركردي ميكاركردي و روش ب تجويزي) ارائه شده است. ا
طبقه، با زيربناي مفيد زير  9تا  1هاي مسكوني  استفاده كرد، اما كاربرد روش تجويزي به ساختمان

  شود. جويي در مصرف انرژي محدود مي هاي گروه سه از نظر صرفه مترمربع، و ساختمان 2000
ها و تجهيزات مكانيكي و سيستم روشنايي در مورد  همچنين، رعايت ضوابط مربوط به سيستم     

  هاي مندرج در اين مبحث، الزامي است. ها، با كاربري تمامي ساختمان
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  بحث بيستم: عالئم و تابلوهام  20- 1- 1
  كليات  1- 20- 1- 1

خصوصي،     مبحث بيستم مقررات ملّي ساختمان، مسئولين مؤسسات دولتي و عمومي و بخش
محيط زندگي مردم را به   رساني دركند تا پيامها را ملزم ميساختمان ها وان كارگاهو مدير  كارفرمايان

هايي كه احتمال خطري تهديد نحو مؤثر و مطلوب، توسط تابلوها و عالئم، تأمين نمايند تا در محل
  ايمني افراد وجود دارد، عالئم هشدار دهنده نصب كنند.   و  كننده سالمت

برداري از پيام، سازه، محل نصب و ديگر مل نظارت بر طراحي و ساخت و بهرهاين مقررات شا     
رساني، از قبيل اطالع ها و تابلوها و ديگر وسائل و اعالنات مرسوم مانند پالك الزامات براي كليه عالئم 

  آژيرهاي خطر و غيره است.  اشارات حركتي دست، عالئم صوتي و نوري و
  
  دامنه كاربرد  2- 20- 1- 1

هاي ساختماني، تابلوهاي ايمني داخل ساختمان  اين مبحث براي استفاده در عالئم و تابلوها در كارگاه
  هاي شهري، صنعتي، بيمارستاني و ... كاربرد دارد.و محوطه هاي كاربري

  
  مبحث بيست و يكم: پدافند غيرعامل  21- 1- 1
  كليات 1- 21- 1- 1

ها موجب افزايش بازدارندگي، كاهش  ارگيري آناي كه به ك اين مبحث به اقدامات غيرمسلحانه
هاي ضروري و تسهيل مديريت بحران در برابر ي، تداوم فعاليتپذيري، ارتقاء پايداري ملّ آسيب

  پردازد. شود، مي تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي
هاي  عاليترعايت اين مبحث موجب حفظ جان و مال انسان در برابر حوادث، تهديدات و استمرار ف     

اساسي و ضروري مردم، تضمين تداوم تأمين نيازهاي حياتي مردم (از قبيل آب، نان و غذا، پناهگاه، 
انرژي، ارتباطات، بهداشت و امنيت) و سهولت در اداره كشور در شرايط بروز تهديد و بحران ناشي از 

ريزي و اجراي  طرح تجاوزات خارجي در مقابل حمالت و اقدامات خصمانه و مخرب دشمن از طريق
پذيري نيروي انساني و مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات  هاي دفاع غيرعامل و كاهش آسيب طرح

  شود. حياتي و حساس كشور مي
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ها در برابر تهديدات  پذيري ساختمان ضوابط ارائه شده در اين مبحث به منظور كاهش آسيب     
سازي،  سازي، مستحكم حظات الزم شامل ايمننظامي و همچنين اعمال اقدامات و تدابير و مال

يابي، در حوزه  ها و مكان هاي جايگزين، تسهيل مديريت بحران در زيرساخت بيني سامانه پيش
  شود. سازي استفاده مي ساختمان

    
  دامنه كاربرد 2- 21- 1- 1
 بر آثار ها با انواع سيستم باربري، در برا ضوابط مندرج در اين مبحث شامل طرح و اجراي ساختمان

  باشد. بارهاي انفجار ناشي از اصابت غيرمستقيم مي
 4هاي مسكوني  هاي متعارف از جمله: ساختمان دامنه كاربرد مقررات اين مبحث شامل ساختمان 

هاي  هاي ورزشي، تفريحي، سالن ، مجموعهبيشترطبقه و  4، اداري و تجاري بيشترطبقه و 
هاي  نفر، سالن 100ها، مساجد با ظرفيت بيش از  ، دانشگاهها، مدارس ها، هتل اجتماعات، فروشگاه

  باشد. ها مي سينما و تئاتر و بيمارستان
 باشند: زير مشمول مقررات مندرج در اين مبحث نمي تأسيساتها و  ساختمان 

ها،  هاي مراقبت فرودگاه هاي صنعتي، برج ها، مخازن ذخيره سوخت، برج بند سيلوها، سدها، آب
ها،  ها، پل ها، ابنيه راه ها، دودكش هاي مرتفع، دكل راتي و راديو تلويزيوني، يادمانهاي مخاب برج

ها، متروها، خطوط انتقال نفت و  و بنادر، استحكامات نظامي، تونل ها ها، اسكله ها، نيروگاه پااليشگاه
يت و تقليل هاي تقو هاي نفتي، ايستگاه خانه تلمبه تأسيساتگاز و آب و فاضالب و مخابرات و برق، 

هاي مربوط به  ها و ساختمان ها، سوئيچينگ هاي توزيع و انتقال برق، ديسپاچينگ فشار گاز، پست
گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي  ساي قواي سهؤمقام معظم رهبري، ر

فرماندهي عالي امنيت ملّي، فرماندهي مديريت بحران ملّي، فرماندهي و ستاد كل نيروهاي مسلح، 
و ستاد كل (سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ارتش جمهوري اسالمي ايران و نيروي انتظامي)، 

هاي اطالعات كشور،  هاي اصلي وزارتخانه هاي نظامي، انتظامي و امنيت ملّي، ساختمان قرارگاه
اي هاي مركز و مراكز ضبط و پخش ويژه صدا و سيم دفاع، امورخارجه، بانك مركزي، ساختمان

هاي مسكوني، تجاري، اداري بيش از بيست هاي مخابراتي و ارتباطي، برج جمهوري اسالمي، برج
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خاص كه طراحي  تأسيساتها و  تختخواب و هرگونه سازه 500هاي بيش از  طبقه و بيمارستان
 باشند.  ها مستلزم انجام مطالعات ويژه بوده و يا جهت تهديدات خارج از مقررات اين مبحث مي آن

 پذيري و مقابله با تهديدات الكترومغناطيسي  به منظور تأمين ايمني و كاهش آسيب(EMP)  و
  هاي معتبر مربوطه استفاده شود. نامه گرافيتي و سايبري، بايد از مقررات و آئين

 اي، حمالت شيميايي و ميكروبي، برخورد مستقيم پرتابه به  تهديدات ناشي از انفجارهاي هسته
، اغتشاشات الكترونيكي، تهديدات بيولوژيكي، مشمول مقررات اين مبحث اتتأسيسها و  سازه
 باشد. نمي
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  تعاريف مباحث مقررات ملّي ساختمان  2- 1
  

  )15آسانسور: (  1- 2- 1
هاي مختلفي مسافر (نفر)  اي است متشكل از كابين و معموالً وزنه تعادل و اجزا ديگر كه با روش وسيله

  كند. يا بار يا هر دو را در مسير بين طبقات ساختمان جابجا مي

  )15آسانسور كششي: (  2- 2- 1

ه حركت آن بر اثر اصطكاك بين سيم بكسل و شيار فلكه كشش، به هنگام چرخش آسانسوري است ك
  شود. آن توسط سيستم محركه انجام مي

  )15آسانسور هيدروليكي: (  3- 2- 1

در اين نوع آسانسور عامل حركت كابين، سيلندر و پيستون هيدروليكي است و ممكن است وزنه 
  هاي كم كاربرد دارد. عات كم و سرعتتعادل نيز داشته باشد و معموالً براي ارتفا

  )17كربن: (آشكارساز گاز مونواكسيد  4- 2- 1

كربن در محيط كه قبل از رسيدن غلظت گاز به حد اي حساس در مقابل وجود گاز مونواكسيد وسيله
  نمايد. ) وجود گاز را به طريق صوتي يا نوري يا طرق ديگر اعالم ميp.p.m 50خطرناك (معموالً 

  )17شكارساز نشت گاز قابل اشتعال: (آ  5- 2- 1

اي حساس در مقابل وجود گاز قابل اشتعال در محيط كه قبل از رسيدن غلظت گاز به حد  وسيله
  نمايد. خطرناك، وجود گاز را به طريق صوتي يا نوري يا طرق ديگر اعالم مي
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  )20آگهي عالئم تصويري وتابلو: (  6- 2- 1

  ها است.شامل پيام تصويري، رنگ و مطالب آن

  )2نامه اجرايي: ( آيين  7- 2- 1

  1375ماه  مهندسي و كنترل ساختمان مصوب بهمن نامه اجرايي قانون نظام آيين

  )2( :33نامه ماده  آيين  8- 2- 1

  هيات وزيران 1383ساختمان مصوب تيرماه  مهندسي و كنترل قانون نظام 33اجرايي ماده  نامه آيين

  )10اتصال: (  9- 2- 1
  نمايند. يي كه دو يا چند عضو را به هم متصل مياجزا  مجموعه

  )10اتصال ساده: (  10- 2- 1

پذير (بدون قيد  انعطاف  تيرها و خرپاها، شاه شود كه در آن اتصال تيرها،  اتصال ساده به اتصالي گفته مي
  گاه) محاسبه نمود. هاي تكيه العمل ها را فقط در مقابل برش (عكس توان آن دوراني) بوده و مي

  )10اتصال گيردار: (  11- 2- 1

شود كه در آن اتصال قادر به انتقال لنگر بدون ايجاد دوران  اتصال گيردار به اتصالي گفته مي
  باشد. محسوسي در بين اعضاء اتصالي مي

  )10گيردار: ( اتصال نيمه  12- 2- 1

به همراه دوران قابل  شود كه در آن اتصال قادر به انتقال لنگر گيردار به اتصالي گفته مي اتصال نيمه
  باشد. بين اعضاء اتصالي مي  مالحظه

  )3( ارتفاع طبقه و بنا:  13- 2- 1

منظور از ارتفـاع يك طبقه، فاصله قائم از كف تمام شده طبقه باالتر است. ارتفـاع طبقه آخر بنا، 
اع بنا باشد. ارتفـفاصل كف تمام شده آن طبقه تا كف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان ميحد

  به ارتفـاع تمام طبقات يا فاصله قائم از كف زمين طبيعي تا متوسط ارتفـاع بام ساختمان گفته 
  شود.مي
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  )13اضافه جريان: (  14- 2- 1

  هر جرياني كه بيش از جريان اسمي تجهيزات برقي باشد.

  )7اطالعات ژئوتكنيكي: (  15- 2- 1

  ه باشند.شود كه پردازش شد هاي ژئوتكنيكي گفته مي به داده

  )3اعضاء باربر: (  16- 2- 1

  دهند.ها انتقال مياعضايي از ساختمان كه بارهاي وارد بر ساختمان را به شالوده

  )10اعضاء مختلط: (  17- 2- 1

  ها از بتن و فوالد تشكيل شده باشد. اي كه مقطع آن اعضاي سازه

  )10اعضاء مركب: (  18- 2- 1

  چند عضو فوالدي تشكيل شده باشد. ها از دو يا اي كه مقطع آن اعضاي سازه

  )3افزايش بنا: (  19- 2- 1

  انجام هرگونه عمليات ساختماني كه سطح يا حجم يك بنا را افزايش دهد.

  )13الكترود زمين: (  20- 2- 1

يك قطعه يا قسمت هادي يا گروهي متشكل از قطعات هادي كه در تماس بسيار نزديكي با زمين 
  كند. ي بر قرار ميبوده و با آن اتصال الكتريك

  )17ايستگاه تقليل فشار اوليه: (  21- 2- 1

تجهيزاتي كه در محل تحويل گاز از شبكه گاز شهري به مشترك نصب و فشار تحويلي را تنظيم و حجم 
  شوند. ها تحت نظر شركت گاز ناحيه اجرا و بهره برداري مي كنند. اين ايستگاه گيري مي گاز را اندازه

  )17قليل فشار ثانويه: (ايستگاه ت  22- 2- 1

هاي مختلف  برداري بخش تجهيزاتي هستند كه فشار شبكه گاز را تقليل داده و به فشار قابل بهره
  كنند. كشي گاز تبديل مي سيستم لوله
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  )17ايستگاه مشتركين عمده: (  23- 2- 1

د تأييد شركت گاز گيري مقدار گاز، تنظيم و تثبيت فشار گاز در محل مور تجهيزاي كه به منظور اندازه
  باشد. استان نصب گرديده و در مالكيت شركت گاز استان مي

  )19( اينرسي حرارتي:  24- 2- 1

قابليت كلي پوسته خارجي و جدارهاي داخلي در ذخيره انرژي، باز پس دادن آن و تأثيرگذاري بر 
رتي ساختمان با هاي دما و بار گرمايي و سرمايي فضاهاي كنترل شده ساختمان. اينرسي حرا نوسان

  شود. بندي مي استفاده از جرم سطحي مفيد ساختمان گروه

  )19بازشو: (  25- 2- 1

همه سطوح قابل باز شدن در پوسته ساختمان، كه براي دسترسي، تأمين روشنايي، ديد به خارج، 
  ها.ها و نورگير گردند، مانند درها، پنجره خروج گاز حاصل از سوخت، تهويه و تعويض هوا ايجاد مي

  )19بام تخت: (  26- 2- 1

  درجه يا مساوي آن، نسبت به افق دارد. 10پوشش نهايي ساختمان كه شيبي كمتر از 

  )4بالكن: (  27- 2- 1
طرف بطور مستقيم در مجاورت هواي آزاد قرار گرفته است و زير آن به  3يا  2سطحي است كه از 
  اي اشغال نگرديده باشد. وسيله فضاي بسته

  )19دار: ( شيببام   28- 2- 1

درجه نسبت به سطح افقي دارد.  60درجه و كمتر از  10پوشش نهايي ساختمان كه شيبي بيشتر از 
دار، فضاي خارج و در زير آن، فضاي كنترل شده يا كنترل نشده قرار دارد. اگر بر روي سقف شيب
  شود.درجه باشد، از ديد اين مبحث ديوار تلقي مي 60شيب جدار بيش از 

  )14بخاري با دودكش: (  29- 2- 1

براي گرم كردن موضعي فضا، كه محصوالت احتراق را از طريق بخاري با سوخت گاز، مايع يا جامد 
  دهد. دودكش مستقيماً به فضاي خارج انتقال مي
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  )14بخاري بدون دودكش: (  30- 2- 1

به كمك پروانه برقي، بدون دودكش كه به صورت تابشي، يا با جابجايي طبيعي هوا و يا  بخاري گازسوز
  كند. بصورت موضعي فضا را گرم مي

  )13بدنه هادي: (  31- 2- 1

ها را لمس  توان آن باشند و مي هاي هادي (فلزي) و اجزاي ديگر تجهيزات الكتريكي كه هادي مي بدنه
  نمود و بطور عادي برقدار نيستند اما در حالت وجود اتصالي، ممكن است برقدار شوند.

  )19سب انرژي: (برچ  32- 2- 1

برچسب تعيين شده توسط مقامات ذيصالح، به منظور نصب بر روي توليدات صنعتي مورد استفاده در 
  ساختمان، براي مشخص كردن حد كيفيت محصوالت از نظر مصرف انرژي.

  )13گرفتگي: ( برق  33- 2- 1

سان يا حيوان به وجود اي است پاتوفيزيولوژيكي كه در نتيجه عبور جريان الكتريكي از بدن ان پديده
  آيد. مي

  )10بعد اسمي: (  34- 2- 1

  همانند ابعاد ارائه شده در جداول مشخصات مقاطع.   بعد تئوريك يا مشخص شده،

  )3بناي موجود: (  35- 2- 1

  بنايي كه مطابق مقررات و قوانين گذشته اجرا و تكميل شده است.

  )4پاكت حجمي بنا: (  36- 2- 1

  گردد. ه كل بنا بر اساس ضوابط مصوب در آن محاط مياي است ك شده  حجم ساده

  )19پايانه حرارتي: (  37- 2- 1

بخشي از يك سيستم مركزي سرمايي يا گرمايي كه در آخر مدار قرار دارد و انرژي منتقل شده توسط 
  دهد (مانند رادياتور).مدار توزيع را به فضا يا فضاهاي كنترل شده انتقال مي
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  )10پايداري: (  38- 2- 1

قاب يا سازه، كه در آن تغيير مختصري در هندسه يا   اي، حالت حدي حاصله در بارگذاري اجزاي سازه
  شود. هاي قابل مالحظه نمي بارها منجر به جابجائي

  )20(پرچم:    39- 2- 1

 عالئمي منصوب بر پايه از مصالح قابل انعطاف مثل پارچه و... است.

  )2پروانه اشتغال: (  40- 2- 1

  قانون 4اشتغال به كار موضوع ماده  پروانه

  )2پروانه ساختمان: (  41- 2- 1

  ساختمان ها يا ساير مراجع صدور پروانه  ساختماني صادره توسط شهرداري پروانه 

  )17پكيج گازسوز: (  42- 2- 1

ها كه  كننده آب گرم سيستم گرمايش و آب گرم مصرفي داخل ساختماندستگاه گازسوز تأمين
  شود. ر واحد مسكوني به صورت مستقل، نصب ميمعموالً براي ه

  )20(پالك:   43- 2- 1

هاي  تابلوهاي كوچك با حداكثر مساحت تعيين شده در مقررات كه پيامهايي چون معرفي كاربري
 مستقر در بنا دارد.

  )3پلكان خارجي: (  44- 2- 1

  پلكاني كه حداقل از يك طرف در ارتباط مستقيم با فضاي آزاد باشد.

  )3پلكان متحرك: (  45- 2- 1

  هاي مكانيكي حركت كند.پلكاني كه به كمك وسايل و دستگاه

  )15برقي: ( هپل  46- 2- 1

ها در دو طبقه غير هم سطح  بردن آن اي است كه در مسير حركت افراد پياده جهت باال يا پايين وسيله
شود سبب  كت در آورده ميرود و به وسيله پله يا تسمه كه توسط نيروي محركه برقي به حر به كار مي
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باشد. زاويه شيب پلكان  الكتريكي و الكترونيكي مي  گردد و شامل قطعات مكانيكي، جابجايي افراد مي
  باشد. درجه مي 35و حداكثر  30برقي 

  )19پوسته خارجي: (  47- 2- 1

مانند آنها،  ها، بازشوها، سطوح نورگذر وها، كفتمام سطوح پيراموني ساختمان، اعم از ديوارها، سقف
كه از يك طرف با فضاي خارج يا كنترل نشده، و از طرف ديگر با فضاي كنترل شده داخل ساختمان 

  در ارتباط هستند.
پوسته خارجي در تمام موارد الزاماً با پوسته كالبدي ساختمان يكي نيست، زيرا پوسته كالبدي      

وسته خارجي ساختمان همچنين شامل ممكن است دربرگيرنده فضاهاي كنترل نشده نيز باشد. پ
  عناصري است كه، در وجه خارجي خود، مجاور خاك و زمين هستند.

  )7پي: (  48- 2- 1

شود كه انتقال بار بين سازه و زمين  هايي از سازه و خاك در تماس با آن اطالق مي به مجموعه بخش 
  گيرد.  از طريق آنها صورت مي

 )7( :هاهاي سطحي يا شالوده پي  49- 2- 1

عمق پي كمتر از ابعاد سطح پي و يا شود كه در عمق كم و نزديك سطح زمين ( هايي گفته مي به پي
باشند. هاي منفرد، نواري و گسترده ميها شامل: شالودهشوند. اين پيساخته مي كمتر از سه متر باشد)

  بي از تير و دال باشند.ها ممكن است سنگي، بتني و يا بتن آرمه از نوع دال تنها و يا تركيشالوده

  )7( : ها هاي عميق يا شمع پي  50- 2- 1

ها  تجاوز كند. اين پي 10شود كه نسبت عمق قرارگيري به كوچكترين بعد افقي آنها از  هايي گفته مي به پي
ها معموالً به  هاي عميق در ساختمانشوند. پي ها و ديوارهاي جدا كننده مي ها، ديوارك شامل: انواع شمع

  نمايند. شود، بارهاي سازه را به زمين منقل مي له يك سازه مياني، كه كالهك يا سر شمع ناميده ميوسي

  )7( : هاي نيمه عميق پي  51- 2- 1

هاي  هاي عميق قرار دارند. پي هاي سطحي و پي شود كه در حد فاصل بين پي هايي گفته مي به پي
  دارند. هاي چاهي معموالً در اين گروه قرار اي و پي صندوقه
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  )7هاي ويژه: ( پي  52- 2- 1

ها،  گنجند. مانند مهارها يا ريز شمع هاي فوق نمي شود كه معموالً در تعريف گروه هايي گفته مي به پي
ها براي انتقال بار از سازه به زمين از فشار،  هاي شني و بهسازي خاك در عمق. در اين پي ستون

  شوند.  گيري مي كشش يا اصطكاك بهره

  )20تابلوها و عالئم تصويري: (  53- 2- 1

آيد و حاوي پيام   ديده تصويري به  با تركيبي از شكل، رنگ، نوشته، سمبل و نشانه  كه  است  عالئمي 
داراي سازه يا فاقد آن بوده، به ساختمان يا ديواري الصاق يا روي زمين و  مشخصي باشد. ممكن است 

  نرده و امثال آن قرار گيرد.

  )20(  ها:ها و كارگاهها و عالئم تصويري ايمني در ساختمانتابلو  54- 2- 1
كننده كاري خطرزا يا هشدار وجود خطري يا الزام به انجام كاري  هاي منع عالئمي است كه داراي پيام

  هاي اوليه باشد. هاي گريز از خطر يا كمكيا راه

  )20تابلو و عالئم تصويري (از جهت مدت زمان استفاده): (  55- 2- 1

عالئم تصويري و تابلوي دائم: محدوديتي به لحاظ مدت زمان نصب نداشته باشد. تابلوهايي كه  - 1
كه امكان تمديد جواز داشته باشند، تابلوي جواز نصب آنها داراي زمان محدود است نيز در صورتي

  گردند. دائم محسوب مي
درچنين تابلوهاي الزامي  آيد. عالئم تصويري و تابلوي موقت: براي مدتي محدود به نمايش در مي - 2

  كات ايمني بايد رعايت گردد.نبه استفاده از مصالح مقاوم نيست، اما 

  )15تابلوي كنترل آسانسور: (  56- 2- 1

اي شامل مدارهاي فرمان و قدرت كه وظيفه كنترل حركت كابين و پاسخگويي به احضار را به  مجموعه
  عهده دارد. 

  )13تأسيسات الكتريكي: (  57- 2- 1

پيوسته براي انجام هدف يا اهداف معين كه داراي  اي است از تجهيزات الكتريكي به هم  موعهمج
  هاي هماهنگ و مرتبط باشند. مشخصه
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  )13تجهيزات الكتريكي: (  58- 2- 1

توزيع يا مصرف انرژي   انتقال،  اند كه براي توليد، ها و مصالحي وسايل، تجهيزات، لوازم، دستگاه
وسايل   گيري، هاي برقي، وسايل اندازه و دستگاه  ب لوازم و اسبا  روند مانند مولدها، الكتريكي به كار مي

  كننده انرژي الكتريكي. كشي و مصرف هاي سيم تجهيزات و مصالح سيستم  حفاظتي،

  )13تجهيزات دستي: (  59- 2- 1

آنها، موتور، در شوند و در  تجهيزاتي هستند قابل حمل كه در هنگام استفاده عادي در دست گرفته مي
  دهد. صورتيكه وجود داشته باشد قسمتي جدانشدني از تجهيزات را تشكيل مي

  )13تجهيزات نصب ثابت: (  60- 2- 1

تجهيزاتي است كه به نگهدارهايي محكم شده باشند يا به نحوي ديگر در محل معيني محكم و ثابت 
  شده باشند.

  )10تحليل االستيك: (  61- 2- 1

  گردد. اساس اين فرض كه سازه با حذف بار به شكل هندسي اوليه خود باز مياي بر  تحليل سازه

  )10تحليل پالستيك: (  62- 2- 1

خميري قطعات و با استفاده از تئوري پالستيسيته با بررسي  –اي با فرض رفتار صلب  تحليل سازه
  مكانيزم خرابي.

  )10اي: ( تحليل سازه  63- 2- 1

  االت بر اساس اصول تحليل سازه.تعيين آثار بار، بر اعضاء و اتص

  )10تحليل غيراالستيك: (  64- 2- 1

  اي با در نظر گرفتن رفتار غيراالستيك مصالح. تحليل سازه

  )14تخليه هوا: (  65- 2- 1

  خارج كردن قسمتي از هواي فضا و هدايت آن به هواي آزاد، بطور طبيعي يا با وسايل مكانيكي.
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  )15شدن آسانسور: ( تراز طبقه  66- 2- 1

  تراز شدن كف كابين با كف تمام شده طبقه در محل ورودي به آسانسور است. منظور هم

  )17ترموكوپل: (  67- 2- 1

هاي دستگاه گازسوز است كه در صورت روشن نشدن مشعل اين وسيله يكي از مهمترين بخش
لي مشعل و مسير ورود سوخت به مشعل، بسته يا شعله اصشعله اصلي مشعل دستگاه يا از بين رفتن 

  گردد.شمعك آن هر دو قطع مي

  )10تسليم: (  68- 2- 1

  كند. حالت حدي تغيير شكل غير االستيك كه پس از رسيدن به حالت تنش تسليم بروز مي

  )4تصرف: (  69- 2- 1

ها، حاصل تركيب چند فضا (به ترتيبي كه در اين مقررات مشخص شده)، كه به  بخشي از ساختمان
گيري از بنا يا  در اين مقررات، نوع بهره "تصرف"داده شود. مقصود از فعاليتي مشخص اختصاص 

برداري بوده يا قرار است براي آن مقصود مورد  بخشي از آن است كه با مقصودي معلوم در دست بهره
  ها عباتند از: استفاده واقع شود. انواع تصرف

  اي تصرف اداري و حرفه - 1
  تصرف انباري - 2
  تربيتي - تصرف آموزشي - 3
 جمعيتصرف ت - 4

  تصرف درماني و مراقبتي - 5
  تصرف صنعتي - 6
  تصرف كسبي و تجاري - 7
  آميز تصرف مخاطره - 8
  تصرف مسكوني - 9

  )14تصفيه هوا: (  70- 2- 1
ها، ذرات معلق، دود، گازهاي آور موجود در هوا از قبيل ميكروارگانيسمفرآيند كاهش ذرات زيان

  آور و مانند آنها. زيان
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  )14تعويض هوا: (  71- 2- 1

  روج هوا در يك فضا، بطور طبيعي و يا به كمك وسايل مكانيكي.ورود و يا خ

  )17كننده فشار گاز (رگوالتور): ( تنظيم  72- 2- 1

فشار گاز ورودي را كاهش داده و آن را به ميزان فشار موردنظر براي مصرف، ثابت دستگاهي است كه 
  دارد. نگه مي

  )4هاي وسايل نقليه: ( توقفگاه  73- 2- 1

هاي وسايل نقليه  هاي توقف و نگهداري وسايل نقليه هستند كه توقفگاه سايل نقليه محلهاي و توقفگاه
  شوند. در فضاي باز و فضاهاي توقفگاه وسايل نقليه در ساختمان را شامل مي

  )14- 19تهويه: (  74- 2- 1

أمين روند دميدن يا مكيدن هوا، از طريق طبيعي يا مكانيكي، به هر فضايي يا از هر فضايي، براي ت
شرايط بهداشت و آسايش (از قبيل كنترل دما و ميزان رطوبت هوا، جلوگيري از بروز ميعان، جلوگيري 

  ها و مانند آنها). چنين هوايي ممكن است مطبوع شده باشد.از رشد ميكروارگانيسم

  )19- 14تهويه مطبوع: (  75- 2- 1

به منظور تأمين شرايط مورد نياز  كنترل هم زمان دما، رطوبت و پاكيزگي هوا و توزيع مناسب آن
  فضاي ساختمان.

  )10تير: (  76- 2- 1

  اي با هدف مقاومت در مقابل لنگر خمشي. عضو سازه

 )10تير ورق: (  77- 2- 1

  تيري كه مقطع آن از ورق ساخته شده است.

  )4جايگاه امدادرساني: (  78- 2- 1

موارد اضطراري در فضاهاي باز در شامل فضاها و سطوحي است كه به منظور كمك و امدادرساني در 
  گيرند. نظر گرفته شده و مورد استفاده قرار مي
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  )19جدار نورگذر (شفاف يا نيمه شفاف): (  79- 2- 1

% است. جدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات است و 5جداري كه ضريب عبور نور مرئي آن بزرگتر از 
  شابه آنهاست.ها، درهاي خارجي نورگذر، نورگيرها و مشامل پنجره

  )13جريان اتصال كوتاه (فلزي): (  80- 2- 1

هاي برقداري كه در  هادي  اضافه جرياني است كه در نتيجه بروز اتصالي با امپدانسي بسيار كوچك بين
  ايجاد شود.  باشند، شرايط عادي داراي اختالف پتانسيل مي

  )13مدار): (  بار (يك جريان اضافه  81- 2- 1

  شود كه از نظر الكتريكي آسيب نديده باشد. كه در مداري برقرار مياضافه جرياني است 

  )13جريان باقيمانده: (  82- 2- 1

هاي برقدار يك  هاي آني) است كه از همه هادي جمع جبري مقادير آني جريانهايي (منتجه جريان
  كند. مدار معين، در يك نقطه از تأسيسات الكتريكي، عبور مي

  )13ي: (گرفتگ جريان برق  83- 2- 1

موجب   هاي آن به نحوي باشد كه احتماالً كند و مشخصه جرياني است كه از بدن انسان يا حيوان عبور 
  گرفتگي شود. برق

 )13جريان مجاز: (  84- 2- 1

(جريان مجاز حرارتي يا جريان اسمي يك هادي)، حداكثر جرياني است كه بطور مداوم در شرايطي 
تواند از آن  يت تعادل يك هادي از ميزان معيني تجاوز نمايد، ميتعيين شده، بدون اينكه دماي وضع

  عبور كند.
  ها (سيم و كابل) جريان اسمي همان جريان مجاز حرارتي است. در مورد هادي

  )13جريان نشت: (  85- 2- 1

هاي هادي بيگانه،  جرياني است كه بين مداري كه از نظر الكتريكي آسيب نديده است و زمين يا بدنه
  ار شود.برقر
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  )10جوش انگشتانه: (  86- 2- 1

اي شكل در يكي از اعضاي اتصالي كه باعث ايجاد پيوستگي بين آن  جوش ايجاد شده در سوراخ دايره
  شود. عضو و عضو ديگر مي

  )10جوش شياري با نفوذ كامل: (  87- 2- 1

  كند. جوش شياري كه در آن فلز جوشكاري از كل ضخامت عضو اتصالي عبور مي

  )10جوش شياري با نفوذ نسبي: (  88- 2- 1

  عمدتاً كمتر از ضخامت كامل عضو اتصالي در نظر گرفته شده باشد.  جوش شياري كه در آن ميزان نفوذ،

  )10جوش كام: (  89- 2- 1

  جوش ايجاد شده در سوراخ امتداديافته براي اتصال يك عضو به عضو ديگر.

  )10جوش گوشه: (  90- 2- 1

  اد شده در بين سطوح اعضاي مقاطع.جوشي با مقطع مثلثي ايج

  )15چاه آسانسور: (  91- 2- 1

شوند و كابين و وزنه تعادل در اين  ها و برخي تجهيزات آسانسور در آن نصب مي فضايي است كه ريل
هاي اضطراري محصور  ها، درهاي طبقات و درها و دريچه نمايند، معموالً با ديواره مكان حركت مي

  گردد. مي

 )15آسانسور: ( چاهك  92- 2- 1

توقف تا كف چاه آسانسور (به ابعاد چاه آسانسور) را چاهك  محل ترين فاصله قائم بين كف پايين
  گويند. مي

  )17حفاظت كاتدي: (  93- 2- 1

هاي گاز دفني به  زدگي لوله نوعي سيستم الكتريكي است كه براي جلوگيري از خوردگي ناشي از زنگ
  رود. كار مي
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  )3حياط: (  94- 2- 1

فضاي باز بدون سقف و بدون تصرف كه از دو يا چند طرف با ديوارهاي خارجي بنا محصور باشد و اگر 
  شود.از همه طرف به ديوارهاي خارجي بنا محصور شود، در آن صورت به آن حياط داخلي گفته مي

  )4حياط محصور (پاسيو): (  95- 2- 1

طور معمول اضالع آن در تمام ارتفاع ساختمان فضايي است باز، كه در ميان ساختمان قرار دارد و به 
  امتداد يافته و وظيفه تأمين نور و تهويه بخشي از ساختمان را در طبقات بر عهده دارد.

  )7خاكريزي مهندسي: (  96- 2- 1

شود كه احتياج به شناخت نوع خاك و كنترل تراكم دارد و در پايداري  به خاكريزي گفته مي
  .ساختمان مؤثر است

  )10خستگي: (  97- 2- 1

  خوردگي و گسترش آن در اثر تكرار بار زنده حالت حدي شروع ترك

  )7هاي ژئوتكنيكي: ( داده  98- 2- 1

  .شود كه پردازش نشده است به پارامترهاي برداشت شده از زمين ساختگاه گفته مي

  )15در كابين آسانسور: (  99- 2- 1

  شود.  به طور خودكار باز و بسته ميدري است كه در ورودي كابين قرار گرفته و معموالً 

 )14دستگاه: (  100- 2- 1

هر دستگاه مكانيكي كه با مصرف برق، گاز (مايع يا گاز طبيعي)، سوخت مايع يا جامد و هر نوع انرژي 
ديگر، به منظور استفاده در تأسيسات مكانيكي (تأسيسات گرمايي، تعويض هوا، تهويه مطبوع) طراحي 

  شود. و ساخته مي

  )14كننده ويژه: ( كننده و خنك هاي گرم دستگاه  101- 2- 1

هر دستگاه مكانيكي با كاربري و ظرفيت مشخص و با مصرف هر نوع انرژي (برق، سوخت جامد، مايع، 
كردن موضعي فضاهاي ساختمان، طراحي و  كردن و يا خنك گرم مصرفي يا گرم گاز)، كه براي تهيه آب

  شده باشد. ساخته
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  )14يكپارچه (پكيج):  ( دستگاه  102- 2- 1

دستگاهي كه به طور كامل در كارخانه ساخته، سوار و آزمايش شده و به صورت يك واحد مستقل، با 
  همه قطعات و اجزاي متحرك و موتور محرك، آماده نصب باشد.

  )15دستگيره (پلكان برقي): (  103- 2- 1

بوده و سرعت آن با سرعت  باشد كه متحرك اي از جنس الستيك با الياف مخصوص مي دستگيره
  كنند. آمدن از آن استفاده مي افراد هنگام باالرفتن يا پايين  باشد، حركت پله يكسان مي

  )2دفتر مهندسي: (  104- 2- 1

  مهندسي ساختمان داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي  محل انجام خدمات

  )2دفترچه اطالعات ساختمان: (  105- 2- 1

ت ساختمان مشتمل بر جدول مربوط به روند تهيه طرح، اجرا، نظارت اطالعات دفترچه اطالعا
  ساختمان است.

    )14- 17دودكش:  (  106- 2- 1

  شود.معبري فلزي يا با مصالح بنايي كه گازهاي حاصل از احتراق از راه آن به خارج ساختمان منتقل مي

  )14- 17(ساخته:  دودكش پيش  107- 2- 1

شامل معبر انتقال دود، كه براي نوع و كالس معيني از دستگاه با انه دودكشي است كه در كارخ
سوخت مايع يا گاز ساخته شده و مشخصات آن از طرف مؤسسة معتبر و مورد تأييد گواهي شده و 

  داراي پالك تأييد باشد.

  )2( دوره اجرا:  108- 2- 1

كار ساختمان توسط ناظر  مدت زماني كه از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا تحويل گزارش پايان
  انجامد.هماهنگ كننده به شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان به طول مي

  )2(دوره نظارت:   109- 2- 1

كار ساختمان توسط ناظر  مدت زماني كه از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا تحويل گزارش پايان
  انجامد.نه ساختمان به طول ميهماهنگ كننده به شهرداري يا ساير مراجع صدور پروا
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  )14ديگ: (  110- 2- 1

يا مصرفي، آب گرم گرم آبيا سيستم تأمين   يك دستگاه گرمازاي بسته كه براي تأسيسات گرمايي،
  كند.  بخار توليد مي

  )19ديوار: (  111- 2- 1

درجه  60 بخشي از پوسته خارجي يا داخلي غير نورگذر ساختمان كه عمودي است، يا با زاويه بيش از
  نسبت به سطح افقي قرار گرفته است.

  )14ديوار آتش:  (  112- 2- 1

ها، از  ها و سازه جزئي از ساختمان كه ضد حريق است و از گسترش آتش در داخل يا بين ساختمان
  كند. سويي به سوي ديگر، جلوگيري كرده و يا آن را كند مي

  )3ديوار جان پناه: (  113- 2- 1

وارهاي خارجي بنا در بام كه به منظور فراهم نمودن ايمني و تفكيك همسايگي بخش امتداد يافته دي
  شود.اجرا مي

  )3ديوار دودبند: (  114- 2- 1

ديوار يا ديواره اي كه راهروي خروج را قطع كرده و به يك يا چند در مجهز است. اين ديوار بايد مانع 
  گسترش آتش و دود باشد.

  )3ديوار كتيبه: (  115- 2- 1

  شود.از ديوار خارجي ساختمان كه پايين يا باالي پنجره (يا بازشو) واقع مي بخشي

  )3ديوار مشترك: (  116- 2- 1

  شود.گيري مشترك ساخته ميديواري كه در مرز مالكيت دو ساختمان براي بهره

  )3راه پله: (  117- 2- 1

مد از يك طبقه به طبقه بخشي از مجموعه راه خروج شامل تعدادي پله يا سكو كه در مجموع رفت و آ
  كند.ديگر را بدون تداخل و برخورد با مانع امكان پذير مي
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  )2هاي اصلي: ( رشته  118- 2- 1

  برداري و ترافيك. معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه

  )2هاي مرتبط: ( رشته  119- 2- 1

  قانون. 7ماده  1هاي موضوع تبصره  رشته

  )20هاي داراي مفهوم ايمني: (رنگ  120- 2- 1

هاي خاص داراي مفاهيم مشخصي است. جدول زير  و نوري ايمني رنگ در عالئم تصويري، نوراني 
  اين رنگهاست. كلي  كننده تعيين

  

 دستورالعمل معنا و مفهوم رنگ

 تخليه- توقف اضطراري - ايست - كارخطرناك (اعالم خطر) بازدارنده  قرمز

 بيازمائيد -  كنيد احتياط  - مواظب باشيد اردهندههشدزرد كهربائي

 مثل استفاده از وسايل حفاظت فردي  كار يا اقدام خاص الزام كننده آبي

 سبز
    به  كننده نسبت   آگاه  تصويري

 شرايط ايمن

امكانات و وسايل و   - هاي فرار راه  -  ها خروجي    - ها در
 حالت عادي برگشت به -  هاي اوليه كمك

  
  )15هاي راهنما (آسانسور): ( ريل  121- 2- 1

  روند. هستند كه براي هدايت كابين يا وزنه تعادل (در صورت وجود) به كار مي Tاجزاي فلزي با مقطع 

  )13زمين (جرم كلي زمين): (  122- 2- 1

  شود. جرم هادي زمين است كه پتانسيل همه نقاط آن به طور قراردادي برابر صفر انتخاب مي

  )3يرزمين: (ز  123- 2- 1

تر از كف زمين طبيعي قرار گرفته و به عنوان طبقه قسمتي از ساختمان كه تمام يا بخشي از آن پايين
  به حساب نيايد.
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  )2ساختمان: (  124- 2- 1

هاي  بيروني آن در سطح و ارتفاع، از زير پي تا باالترين نقطه، يك پوسته معماري  بنايي واحد كه وجه
  بسته را تشكيل دهد.

  )11هاي بتني پيش ساخته: (ساختمان  125- 2- 1

ساخته اي ساختمان از قطعات بتن پيشً اجزاي غيرسازه اي و بعضاساختماني كه تمامي اجزاي سازه
  شوند.كه در كارخانه توليد شده است، تشكيل مي

  )17هاي خاص:  ( ساختمان  126- 2- 1

مداد مؤثر بوده و در صورت خرابي يا وقفه در ها در نجات و ا هايي هستند كه استفاده از آن ساختمان
سوزي وسيع، از  شده و سبب آتش طور غيرمستقيم موجب افزايش تلفات و خسارات  برداري به بهره

  شود. دست رفتن ثروت ملّي و آلودگي محيط زيست مي

  )17هاي عمومي: ( ساختمان  127- 2- 1

ده و مورد استفاده و مراجعه عموم مردم ها خدمات عمومي ارايه ش هايي هستند كه در آن ساختمان
  باشد. مي

  )11ساخته: (هاي فوالدي پيشساختمان  128- 2- 1

شوند و هاي فوالدي كه قطعات آن به طوركامل در كارگاه ساخت، مونتاژ و جوشكاري ميساختمان
  پذيرد.مي اتصال آنها براي نصب در پاي كار انجام

  )11(: هاي فوالدي درجاساختمان  129- 2- 1

هاي فوالدي كه كليه قطعات آن در پاي كار برشكاري و مونتاژ جوشكاري شده و به وسيله ساختمان
  شوند.اتصاالت جوشي نصب مي

  )11ساخته: (پيشهاي فوالدي نيمهساختمان  130- 2- 1

شوند و بقيه هاي فوالدي كه برخي از قطعات آن در كارگاه ساخت، مونتاژ و جوشكاري ميساختمان
  شوند. نصب مي عات در پاي كار ساخته شده وقط
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  )4هاي متصل: ( ساختمان  131- 2- 1

  هايي هستند كه به ساختمان ملك مجاور متصل و يا حدفاصل آنها درز انقطاع بين دو بنا است. ساختمان

  )4هاي منفصل: ( ساختمان  132- 2- 1

ك بدون اتصال به مانند، در داخل محوطه و مل "كوشك"هايي هستند كه بصورت  ساختمان
  هاي ديگر قرار دارند. هاي پالك ساختمان

  )2ويژه: (  ساختمان  133- 2- 1

بنايي كه طرح معماري يا سازه يا تأسيسات مكانيكي و يا تأسيسات برقي آن داراي پيچيدگي يا 
باشد و بنا بر ضرورت نياز به طراحي يا محاسبه يا كنترل دقيق شرايط هوا، دما،  حساسيت خاص مي

طوبت، پاكيزگي، فشار نسبي، صدا، ولتاژ و فركانس خاص در يك يا چند رشته ساختماني دارد و ر
  موارد استفاده آن نيز خاص است.

  )2سازمان: (  134- 2- 1

  سازمان نظام مهندسي ساختمان (كشور)

  )2سازمان استان: (  135- 2- 1

  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

  )7( :هاي نگهبانسازه  136- 2- 1

ها شامل انواع  شوند، اين سازه شود كه براي نگهداري خاك به كار برده مي هايي اطالق مي به سازه
اي با خاك يا سنگ تركيب شده يا از  ها عناصر سازه هاي نگهبان هستند كه در آن ديوارها و سيستم

  شوند. تسليح خاك استفاده مي

  )10ستون: (  137- 2- 1

قاومت در مقابل نيروي محوري و يا تركيب نيروي محوري با ساير اي عمدتاً با هدف م عضو سازه
  نيروها.

  )4سطح الزامي: (  138- 2- 1

  هاي آن در مقررات ملّي ساختمان الزامي شده است. سطحي است كه رعايت مقدار و محدوديت
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  )3سطح خالص: (  139- 2- 1

سطح خالص هر طبقه از ساختمان فقط به فضاهاي قابل تصرف گفته شده و سطوح مربوط به 
  گردد.فضاهاي عمومي و ارتباطي و ضخامت ديوارها را شامل نمي

  )20تصويري و تابلو: ( سطح عالئم   140- 2- 1
آگهي  سطح يكپارچه درون قاب و سازه عالئم تصويري و تابلو يا در صورت نبود قاب، سطح يكپارچه

  پيام آن است.
  )15سطح مفيد كابين: (  141- 2- 1

شود و مقدار آن متناسب  سطح مفيدي است كه براي ايستادن مسافر و يا گذاشتن بار به كار گرفته مي
  شود. با ظرفيت بار يا مسافر محاسبه مي

  )4سطوح نورگيري و تعويض هواي الزامي: (  142- 2- 1

  شوند. و تعويض هواي طبيعي فضاها، در نظر گرفته ميسطوحي هستند كه جهت حداقل نورگيري 

  )15بار (آسانسور): ( سيستم اضافه  143- 2- 1

كنند تا  هاي مختلف تعبيه مي بار حسگري را به شيوه در برخي آسانسورها براي جلوگيري از اضافه
خبر از  بيني شده در كابين، ضمن اعالم هنگام سوارشدن مسافر يا گذاشتن بار بيش از ظرفيت پيش

  حركت آسانسور تا تخليه بار اضافي جلوگيري شود.

  )6سيستم باربر ثقلي: (  144- 2- 1

  شود.قسمتي از كل سازه است كه جهت تحمل بارهاي ثقلي و انتقال آن به شالوده سازه به كار گرفته مي

  )6سيستم باربر جانبي: (  145- 2- 1

  شود.به كار گرفته ميقسمتي از كل سازه است كه براي تحمل بارهاي جانبي 

  )15سيستم ترمز ايمني (سيستم پاراشوت): (  146- 2- 1

سيستم مكانيكي كه ترجيحاً در قسمت زيرين يا باالي چارچوب (يوك) كابين يا وزنه تعادل (در 
شده و سبب توقف  گيرد و در مواقع اضطراري با افزايش غيرعادي سرعت، فعال صورت لزوم) قرار مي

  شود. ها مي شدن كابين يا وزنه تعادل به ريل عادل بوسيله قفلكابين يا وزنه ت
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  )11سيستم تونلي: (  147- 2- 1

هاي هاي صنعتي اجراي ساختمانهاي بتني با قالب بتني موسوم به سيستم تونلي، يكي از روشسازه
فاده، به هاي مورد استشود. قالببتني بوده كه ديوار و سقف بطور همزمان با قالب يكپارچه اجرا مي

برداري، نيازي به تبديل آنها به ابعاد كوچك بندي يا قالباندازه تقريبي ابعاد فضاها هستند. براي قالب
  شوند. نيست و با همان ابعاد اوليه و به صورت يكپارچه از فضا خارج مي

 )6سيستم دوگانه يا تركيبي: (  148- 2- 1

شوند و  هاي ساختماني متحمل مي مدتاً توسط قاباي است كه در آن، بارهاي قائم ع نوع سيستم سازه
شده همراه  هاي مهاربندي اي از ديوارهاي برشي يا قاب مقاومت در برابر بارهاي جانبي توسط مجموعه

گيرد. سهم برشگيري هر يك از دو مجموعه با توجه به  هاي خمشي صورت مي اي از قاب با مجموعه
  شود. طبقات، تعيين ميدر تمام   سختي جانبي و اندركش آن دو،

  )11سيستم ساختماني: (  149- 2- 1

ها بعد از هاي بتن دايمي بوده و اين قالبسيستم ساختماني ديوار باربر كه ديوارهاي آن داراي قالب
  شود و نقش عايق حرارتي را دارد.ريزي، جزيي از ديوار محسوب ميبتن

  )11سيستم ساختماني با پنلهاي ساندويچي: (  150- 2- 1

هاي ساندويچي شامل دو صفحه شبكه جوش ديوار باربر كه ديوارهاي آن از پنل سيستم ساختماني
  شود.باشد كه يك هسته عايق در ميان آن قرار گرفته و دو طرف آن بتن پاشيده ميشده فوالدي مي

  )11هاي سبك فوالدي: (سيستم ساختماني قاب  151- 2- 1

ز مقاطع فوالدي سرد نورد شده بوده كه اجزاء آن با اتصاالت سيستم ساختماني ديوار باربر متشكل ا
  شوند.پيچي يا جوشي به يكديگر متصل مي

  )15هاي فراخواني آسانسور: ( سيستم  152- 2- 1

تواند متفاوت باشد و  توجه به نوع كاربري ساختمان مي نحوه پاسخ به احضار مسافرين در آسانسور با
  .زيادي داردانتخاب صحيح سيستم كنترل اهميت 
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  )2شاغل تمام وقت: (  153- 2- 1

هاي دولتي يا خصوصي يا موسسات و نهادهاي عمومي به لحاظ اشتغال به كار  شخصي كه در بخش
  ديگري غير از مشاغل مربوط به اين شيوه نامه از سوي كارفرما بيمه شده باشد.

  )2حقوقي: ( شخص  154- 2- 1

عمومي غيردولتي (به غير از  دولت يا  موسسه و نهادشركت خصوصي يا شركت دولتي يا وابسته به 
  ت راه و شهرسازي.رازها) داراي پروانه اشتغال به كار حقوقي از و شهرداري

  )2حقيقي: ( شخص  155- 2- 1

هاي فني داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت راه و  مهندس يا كاردان فني يا معمار تجربي يا ديپلمه
  شهرسازي.

  )7ايط دشوار ژئوتكنيكي: (شر  156- 2- 1

  سازد. شود كه اجراي سازه و يا ساخت پي را مشكل مي به شرايطي اطالق مي

  )2شركت: (  157- 2- 1

شخصيتي حقوقي كه خصوصي يا تعاوني يا دولتي يا وابسته به دولت بوده و به طور قانوني در اداره 
ارايه خدمات مهندسي  ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به ثبت رسيده و شأن تشكيل آن

  ساختمان مانند انجام مطالعات و طراحي، محاسبات، نظارت و اجراي كارهاي ساختماني است.

  )3شفت: (  158- 2- 1

فضاي ارتباطي قائم بين طبقات يا بين كف تا بام ساختمان كه به منظور تعبيه آسانسور، باالبر، 
ها، تخليه زباله و غيره در نظر ها و لولهانالآشپزخانه، تأمين روشنايي، انجام تهويه، عبور دادن ك

  شود.گرفته مي

  )6شكل پذيري: (  159- 2- 1

 هايقابليت جذب و اتالف انرژي و حفظ ظرفيت باربري يك سازه، هنگامي كه تحت تأثير تغيير مكانبه 
  شود.گيرد، اطالق مياي ناشي از زلزله قرار ميغيرخطي چرخه
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  )17شمعك:  (  160- 2- 1

اي كه با ايجاد شعله كوچكي در وسايل گازسوز، براي روشن كردن مشعل اصلي دستگاه، مورد  لهوسي
داشتن مسير در اغلب وسايل گازسوز اين شعله به واسطه ترموكوپل باعث باز نگه گيرد. استفاده قرار مي

  گردد.شود و در صورت خاموش شدن آن، جريان گاز به مشعل اصلي قطع ميگاز نيز مي

  )2(شناسنامه فني و ملكي ساختمان:   161- 2- 1

نظام مهندسي ساختمان سندي است كه حاوي اطالعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان 
هاي چون ساخت، تحويل  هاي همراه با نقشه گردد و در كليه نقل و انتقاالت ساختمان استان صادر مي

  نمايند مطلع شوند. يداري ميگردد تا از مشخصات ساختماني كه خر خريداران مي

  )3شيبراهه: (  162- 2- 1

  شود.كه بعنوان راه دسترسي مورد استفاده واقع مي 20به  1راه با شيب حداكثر پياده

  )17شير خودكار قطع جريان گاز اضافي: (  163- 2- 1

 كشي گاز نصب و در صورت عبور جريان گاز بيش از حد تنظيم شده، اي كه در مسير لوله وسيله
  نمايد. جريان گاز را قطع مي

  )17شير خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزله: (  164- 2- 1

طور خودكار  اي كه در هنگام بروز زلزله با شدت از پيش تعيين شده در آن، جريان گاز را به وسيله
  نمايد. قطع مي

  )17شير قبل از رگوالتور يا شير قفلي: (  165- 2- 1

بوده و بايد براي ه قبل از رگوالتور نصب و در حالت بسته، قابل قفل كردن اي ك شير سماوري گوشواره
  پوند بر اينچ مربع مناسب باشد. 60بار و يا  4فشار كاري تا 

  )20(شيشه نويسي:   166- 2- 1

هرآگهي منصوب، منقوش و متصل به سطح شفاف ويترين و يا قرار گرفته در پشت شيشه كه از بيرون 
  شود. شه نويسي محسوب ميقابل تشخيص باشد شي



 اولمبحث 

44 

  )2صاحب كار: (  167- 2- 1

  ساختماني.  كارگاه  مقام مالك  مالك يا قائم

  )11صنعتي سازي: (  168- 2- 1

دهي سرمايه را در راستاي پاسخ ، مواد اوليه و هايي كه ميزان استفاده از منابع انسانيبه روش يا روش
آوريهاي نوين كه در يك ساختار منظم و گيري فنوري اقتصادي با بكاربه نياز مسكن جامعه و بهره

  مدوالر، تشكيالت يافته و منسجم بطور كارا عمل كند گويند.

  )15گير (بافر) آسانسور: ( ضربه  169- 2- 1

نشده كابين و يا وزنه تعادل به كف چاهك  اي ارتجاعي است كه براي جلوگيري از اصابت كنترل وسيله
شود كه قسمتي از انرژي جنبشي كابين را مستهلك كند.  انتخاب مي رود و طوري طراحي و به كار مي

  كردن كابين در سقوط آزاد طراحي نشده است. گير براي متوقف بايد توجه داشت كه ضربه

  )19ضريب انتقال حرارت: (  170- 2- 1

و به  ضريب انتقال حرارت برابر است با توان حرارتي منتقل شده به ازاء يك درجه كلوين اختالف دما
  سه دسته تقسيم مي شود: خطي، سطحي و ساختماني

  )19ضريب هدايت حرارت: (  171- 2- 1

مقدار حرارتي كه در يك ثانيه از يك مترمربع عنصري همگن به ضخامت يك متر، در حالت پايدار 
  گذرد، در زماني كه اختالف دماي دو سطح طرفين عنصر برابر يك درجه كلوين است.مي

 )3( :طبقه  172- 2- 1

بخشي از ساختمان كه بين دو كف متوالي واقع شود. در مواردي كه فاصله كف تمام شده از سطح 
  گردد.سانتيمتر بيشتر نباشد، فضاي زير آن طبقه به عنوان زيرزمين منظور مي 120زمين طبيعي از 

  )15طبقه اصلي ورودي (آسانسور): (  173- 2- 1

تراز خيابان  شود و معموالً هم تمان از آن طريق انجام ميايست كه ورودي افراد پياده به ساخ طبقه
هاي اصلي مختلفي به يك آسانسور وجود داشته باشد  است. چنانچه در ساختماني دسترسي

  شود. ها طبقه اصلي محسوب مي ترين آن پايين
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  )3طبقه خيابان: (  174- 2- 1

  شش پله قابل دسترس باشد. اي از بنا كه از كف خيابان يا محوطه خارج بنا حداكثر باطبقه

  )2طراح: (  175- 2- 1

هاي  ها، محاسبات و مشخصات فني ساختمان براساس شرح خدمات مهندسان رشته كننده نقشه تهيه
  ساختمان، در حدود صالحيت مندرج در پروانه اشتغال صادره توسط وزارت راه و شهرسازي.

  )2طراحي: (  176- 2- 1

هاي ساختمان است كه  منجر  رشته شرح خدمات مهندسان  ح براساس طرا  ها و خدمات  فعاليت تمامي 
مقدماتي و اجرايي كار ساختماني و    ها و مشخصات فني مورد نياز براي هر يك از مراحل نقشه به تهيه 

  شود. ذيربط مي تاييد آن توسط مراجع 

  )7طراحي ژئوتكنيكي: (  177- 2- 1
نظور تعيين هندسه، كنترل پايداري، ايستايي و تغيير شود كه بم به كليه خدمات مهندسي گفته مي

  گيرد. هاي پي و بخش خاك آن انجام مي شكل
  )15طول مسير حركت آسانسور: (  178- 2- 1

ترين طبقه توقف آسانسور تا كف باالترين طبقه توقف آسانسور، طول مسير  ارتفاع بين كف پايين
  شود. حركت ناميده مي

  )2ظرفيت اشتغال: (  179- 2- 1

  اشتغال در انجام خدمات مهندسي در مدت زمان معين.  حقيقي يا حقوقي داراي پروانه توان شخص 

  )19عايق حرارتي: (  180- 2- 1

مصالح يا سيستم مركبي كه انتقال گرما را از محيطي به محيطي ديگر به طور مؤثر كاهش دهد. در 
ت، كاربردهاي ديگري نيز مانند باربري، تواند، عالوه بر كاهش انتقال حرارمواردي، عايق حرارت مي

  صدابندي داشته باشد. 

  )20عالئم ايمني: (  181- 2- 1

عالئمي هستندكه توسط تابلو، رنگ، عالمت نوراني (روشنايي) يا عالئم صوتي، ارتباط كالمي يا عالئم 
دهند و  ل ميها و اطالعاتي درباره ايمني عمومي و بهداشت كار را انتقا از حركت دست، توصيه  ناشي
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شامل تابلوها و عالئم تصويري، عالئم نوراني، عالئم نوري، عالئم صوتي، عالئم كالمي و عالئم ايمني با 
  گردند.  حركات دست مي

  )17علمك گاز: (  182- 2- 1

توسط شركت گاز كشي گاز كه جهت نصب رگوالتور بر روي آن  قسمت عمودي و انتهايي انشعاب لوله
  گيرد. ه ملك مصرف كننده قرار ميو متكي ب در مجاورت

  )4فضا: (  183- 2- 1

گيرد و  مكاني است كه فعاليت مشخصي در آن انجام مي "فضا"در مقررات ملّي ساختمان، مقصود از 
هاي مختلف استقرار يابند.  ممكن است در تركيب با ديگر فضاها، يا مستقل از هم در تصرف

 باشند. ها نمي بندي تصرف ا تقسيمهاي فضاها در ارتباط مستقيم ب بندي تقسيم

  )4فضاهاي نيمه باز: (  184- 2- 1

ها وارد شد و در ارتباط با هواي آزاد  توان به آن فضاهايي مانند بالكن و ايوان، كه از داخل ساختمان مي
  شوند. اي كه حداقل يك وجه آنها باز باشد، فضاي نيمه باز محسوب مي قرار دارند، به گونه

  )4ارتباط داخلي: ( فضاي  185- 2- 1

  گيرد. فضايي كه به منظور ارتباط بين فضاها در داخل ساختمان و تصرف مورد استفاده قرار مي

  )4فضاي اشتغال: (  186- 2- 1

فضايي است محصور براي كسب و پيشه، كه بايد داراي نور و تهويه (مصنوعي يا طبيعي) بوده و در 
  شده باشد. برابر عوامل طبيعي حفاظت 

  )4فضاي اقامت: (  187- 2- 1

فضايي است محصور براي زندگي، خواب و غذا خوردن انسان، كه بايد داراي نور طبيعي و تهويه 
  شده باشد. طبيعي باشد و در برابر عوامل طبيعي حفاظت 

  )4فضاي انبار: (  188- 2- 1

اده قرار شامل همه فضاهايي كه به منظور انباركردن كاالها و محصوالت غيرخطرناك مورد استف
  .شوندو محل اشتغال محسوب نمي گيرند مي
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  )4فضاي بهداشتي: (  189- 2- 1

فضايي كه به منظور تأمين بهداشت در ساختمان شامل توالت، دستشويي و حمام و شستشوي وسايل 
  گيرد. نظافت و غيره مورد استفاده قرار مي

  )4فضاي تأسيسات: (  190- 2- 1

شوند. در صورت استفاده مداوم فرد  تي ساختمان در آن نصب ميفضايي كه تجهيزات و وسايل تأسيسا
  گردند. يا افراد از اين فضا، تابع مقررات فضاهاي اشتغال مي

  )4فضاي تجمع: (  191- 2- 1

نفر در آن اقامت موقت يا اشتغال دارند و يا فعاليت جمعي در آن صورت  20فضايي است كه حداقل 
  پذيرد. مي

  )4وسايل نقليه در ساختمان: (فضاي توقفگاه   192- 2- 1

هاي خصوصي محسوب  هاي مسكوني، توقفگاه هاي مختص وسايل نقليه ساكنان در ساختمان توقفگاه
هايي كه امكان استفاده عموم از آنها ميسر  هاي عمومي و توقفگاه هاي مختص تصرف گرديده و توقفگاه

  گردند. است، توقفگاه عمومي محسوب مي

  )19شده: ( فضاي كنترل  193- 2- 1

هايي از فضاي داخل ساختمان، از فضاي زيستي و غير آن، كه به علت عملكرد خاص، به طور بخش
  شوند.گاه گرم يا سرد ميتر از دماي زيستمداوم تا دمايي برابر، باالتر يا پايين

  )19فضاي كنترل نشده: (  194- 2- 1

برگيرنده آنها نيست (همانند درز هايي از فضاي ساختمان كه تعريف فضاي كنترل شده در بخش
هاي گرمايشي و هايي كه فاقد پايانهها و پاركينگها، داالنشده بين دو ساختمان، راه پلهانقطاع هوا بند

  اند).سرمايشي

  )4فضاي مشاع: (  195- 2- 1

لق ها، مالكيت آن به عموم مالكان تع هايي از ساختمان كه در انطباق با قانون تملك آپارتمان بخش
  دارد.
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  )10قاب خمشي: (  196- 2- 1

بنديي كه مقاومت در مقابل بارهاي جانبي را تأمين كرده و عمدتاً از طريق برش و خمش  سيستم قاب
  شود. اي مي ها باعث پايداري سيستم سازه اعضاي قاب و اتصاالت آن

  )10مهاربندي شده: (  قاب  197- 2- 1

گرا و يا واگرا است كه وظيفه اصلي آن، تحمل هاي هم يك سيستم خرپايي متشكل از مهاربندي
  باشد. نيروهاي جانبي وارد به سازه مي

  )2قانون: (  198- 2- 1

  1374ماه  مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند قانون نظام

  )13قسمت برقدار: (  199- 2- 1

گيرد و  قرار مي برداري عادي مورد استفاده هر سيم يا هادي ديگري كه با نيت برقدار شدن آن در بهره
) را PENباشد ولي به طور قراردادي هادي مشترك حفاظتي / خنثي ( شامل هادي خنثي نيز مي

  شود. شامل نمي

  )13هادي بيگانه: (  قسمت  200- 2- 1

باشد ولي قادر است پتانسيلي را كه معموالً  اي است كه جزء تأسيسات الكتريكي نميبدنه هادي
  ماس قرار دهد. (در اثر بروز اتصالي برقدار گردد.)پتانسيل زمين است در معرض ت

  )15كابين آسانسور: (  201- 2- 1

دهد كابين داراي كف براي  بار يا هر دو را در خود جاي مي  جزيي از آسانسور است كه مسافر،
  باشد. سقف و معموالً داراي در مي  هايي براي حفاظت مسافرين يا بار، ايستادن، ديواره

  )2ان فني و يا معمار تجربي: (كارد  202- 2- 1

  شخص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي از وزارت راه و شهرسازي.

  )11كارگاه ساخت: (  203- 2- 1

محلي مناسب كه داراي امكانات و تجهيزات كافي براي عملياتي مانند برشكاري، سوراخكاري، 
اهر باشد به نحوي كه ساخت قطعات تحت نظر گروه جوشكاري، خمكاري و همچنين نيروي انساني م

  كنترل كيفيت به صورت مطلوب انجام پذيرد.
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  )2(كارگر ماهر:   204- 2- 1

  شخص حقيقي دارنده پروانه مهارت فني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

  )19كف: (  205- 2- 1

با خاك، فضاي كنترل نشده يا  عنصر ساختماني افقي كه در باال با فضايي كنترل شده، و در پايين
  شود.فضاي خارجي در تماس است. كف بخشي از پوسته خارجي ساختمان محسوب مي

  )15كليد آتش نشان (آسانسور): (  206- 2- 1

 فعال نشان آتش توسط وغيره معلول مسن، افراد تخليه جمله از ضروري مواقع در كه است كليدي

  .گيرد مي كابين) صورت داخل بر(راه آن توسط فقط آسانسور كنترل و شده

  )15كننده مكانيكي سرعت (گاورنر): ( كنترل  207- 2- 1

اي مكانيكي است كه از طريق سيم بكسل يا زنجير به سيستم ترمز ايمني (پاراشوت) كابين يا  وسيله
شده قفل كرده و  وزنه تعادل (در صورت وجود) وصل است تا در موقع افزايش سرعت از حد تعيين

  سيستم ترمز ايمني را فعال نمايد.  رمان قطع برق موتور آسانسور،ضمن ف

  )17گازهاي دودكش: (  208- 2- 1

  شود. خارج ميگازسوز داراي دودكش اي از محصوالت احتراق و هواي اضافي كه از دستگاه  آميخته

  )11گروه كنترل كيفيت: (  209- 2- 1

هاي هندسي ي در كاربرد استانداردهاي ويژگياي از افراد واجد شرايط با تخصص و تجربه كافمجموعه
هاي جوشكاري، عمليات ساخت و عمليات نصب و مكانيكي و شيميايي مصالح فوالدي، جوش، روش

  هاي مورد نظر باشند.گيري ويژگيكه مجهز به وسايل الزم براي اندازه

  )10گره: (  210- 2- 1

  محل برخورد دو يا چند عضو به يكديگر است.

  )10په: (ال  211- 2- 1

اي افقي كه عرشه سقف بدان تكيه داشته و عمدتاً تحت اثر بارهاي ثقلي در معرض خمش  عضو سازه
  گيرند. قرار مي
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  )17لوله رابط دودكش:  (  212- 2- 1

  كند. اي كه وسيله گازسوز را به دودكش مرتبط مي لوله

  )17كشي توكار: (لوله  213- 2- 1

  به آن نياز به باز كردن دريچه يا برداشتن مانعي باشد.كشي به صورتي كه براي دسترسي لوله

  )17كشي دفني: (لوله  214- 2- 1

شود و براي دسترسي به  كشي است كه در زير سطح زمين و در داخل كانال حفاري شده اجرا ميلوله
  باشد. ها مي آن نياز به حفاري زمين، تخليه خاك و مصالح اطراف لوله

  )17(  :كشي رابطلوله  215- 2- 1

  باشد. كشي روكار از خروجي رگوالتور تا كنتور گاز مي لوله

  )17كشي روكار: (لوله  216- 2- 1

كشي گاز به صورتي است كه دسترسي به آن مستقيم و نيازي به حفاري، تخريب، باز كردن، لوله
  برداشتن و يا جابجا كردن هيچ مانعي نبوده و قابل رؤيت باشد.

    )3مانع حريق: (  217- 2- 1

صفحه يا پرده اي سرتاسري كه به صورت قائم (مانند ديوار) يا افقي (مانند سقف) با زمان مشخصي از 
شود. مقاومت حريق براي جلوگيري از گسترش آتش و دود از فضايي به فضاي ديگر به كار گرفته مي

  يرند.بند كردن بازشوها نيز مورد استفاده قرار گاين صفحات همچنين ممكن است براي حريق

  )2( مجتمع ساختماني:  218- 2- 1

  يا چند ساختمان مجاور هم از دو  اي واحد متشكل  سامانه

 )4مجراي خارجي نور و هوا: (  219- 2- 1

مجرايي منتهي به فضاي باز در مجاورت زيرزمين و به منظور تأمين نور و هواي آن است كه با تعبيه 
بيعي در مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان)، بازشوهايي به آن (در انطباق با تعويض هواي ط

  تأمين نور و هواي فضاهاي واقع در زيرزمين را بر عهده دارد.
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  )2مجري: (  220- 2- 1

  شخص داراي مجوز دفتر اجراي ساختمان يا پروانه اشتغال شخص حقوقي از وزارت راه و شهرسازي.

  )3مجزا سازي افقي: (  221- 2- 1

خارجي بنا تا مرز مالكيت يا ساير بناهاي همسايگي، اعم از خصوصي،  فاصله مشخص بين ديوارهاي
  شود.عمومي و خيابان كه به منظور تأمين فضاي باز الزم در نظر گرفته مي

  )4مجموعه ساختماني: (  222- 2- 1

  چند ساختمان يا مجتمع ساختماني كه در يك محوطه قرار دارند.

  )19محدوده آسايش (حرارتي): (  223- 2- 1

  كنندگان در آن احساس آسايش دارند.% ساكنان يا استفاده80رايط حرارتي و رطوبتي كه حدود ش

  )17محصوالت احتراق:  (  224- 2- 1

  اثر، به غير از هواي اضافي.آيد به انضمام گازهاي بيبدست ميآنچه كه در نتيجه احتراق 

  )17محفظه احتراق: (  225- 2- 1

  شود. مل احتراق در آن انجام ميبخشي از دستگاه گازسوز است كه ع

  )3محوطه باز: (  226- 2- 1

فضايي كه تصرفي در آن صورت نگرفته و بوسيله ساختمان محصور نشده باشد. محوطه باز بايد براي 
اي باشد كه به هنگام بروز حريق، جاي دادن متصرفان بنا كافي باشد و اندازه و محل آن به گونه

توانند به آن دسترسي داشته و از آن استفاده برند. محوطه باز بايد در نشاني و ايمني بمأموران آتش
  روز از هر گونه موانع خالي باشد.تمام اوقات شبانه

 )13مدار: (  227- 2- 1

اي از تجهيزات الكتريكي در يك تأسيسات است كه از منبع واحدي تغذيه نموده و به كمك  مجموعه
  ها حفاظت شده باشد. ريانوسايل حفاظتي واحدي در برابر اضافه ج

  )2مدت زمان طراحي: (  228- 2- 1

  مدت زمان مندرج در قرارداد منعقده بين طراح و صاحب كار براي تهيه طرح مقدماتي و اجرايي مورد قرارداد.
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  )2مدت زمان نظارت: (  229- 2- 1

  شود. رت تعيين ميكار براي انجام كار نظا مدت زماني كه در قرارداد بين ناظر وسازمان استان و صاحب

  )11مراحل كنترل كيفيت: (  230- 2- 1

مراحلي از كار است كه در پايان اين مراحل براي ورود به مرحله بعدي تائيديه مرحله قبل توسط 
  اشخاص يا مؤسسات مسئول كنترل كيفيت ضروري است.

  )2مشتري:  (  231- 2- 1

  ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني.بردار يا خريدار يا پيش خريدار يك يا چند واحد از  بهره

  )17مشعل گاز: (  232- 2- 1

  نمايد. اي كه گاز يا مخلوط گاز و هوا را براي ايجاد شعله به محفظه احتراق منتقل مي وسيله

     )4مصالح غيرريزنده: (  233- 2- 1

قطعات  مصالحي هستند كه اگر به هر صورت شكسته شده و يا از محل خود جدا شوند، امكان ريزش
  ها وجود نداشته باشد. آن

  )3معبر عمومي: (  234- 2- 1

خيابان، كوچه يا موارد مشابهي از كاربرد زمين كه به طور دائم در تصرف و استفاده عموم قرار گرفته و 
  هاي شهر رفت و آمد نمود.اساساً از آن طريق بتوان بدون مانع به ساير قسمت

  )3مقام قانوني مسئول: (  235- 2- 1

كه مسئوليت تصويب مصالح،        ، دفتر يا فردي است ، سازمان ام داراي صالحيت قانوني و مسئولمق
ها را به عهده بگيرد كه در اين مقررات با مفاهيمي گسترده به كار برده تأسيسات، تجهيزات يا روش

هايشان تشده است، زيرا كارگزاران و نمايندگان صالحيت دار و تصويب كننده به تناسب مسئولي
  متفاوت هستند.

  )19مقاومت حرارتي: (  236- 2- 1

نسبت ضخامت اليه به ضريب هدايت حرارتي آن، مقاومت حرارتي جدار متشكل از چند اليه مساوي 
  هاست.هاي هر يك از اليهبا مجموع مقاومت
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  )9- 10اي: ( مقاومت سازه  237- 2- 1

  ده.اي براي تحمل نيروهاي وار ظرفيت نهايي يك عضو سازه

  )13مقاومت كل اتصال زمين (مقاومت كل زمين): (  238- 2- 1

  مقاومت بين ترمينال اصلي اتصال زمين است و جرم كلي زمين.

  )10اي: ( مكانيزم سازه  239- 2- 1

ها، كه قابليت  اي شامل تعداد كافي مفاصل واقعي، مفاصل پالستيك و يا هر دوي آن سيستم سازه
  شته باشد.تقسيم به چند پيكر صلب را دا

  )14مواد سوختني:  (  240- 2- 1

شده از چوب، كاغذ فشرده، الياف گياهي، پالستيك و ديگر مواد مشابه و يا داراي  موادي ساخته
  .سوختروكشي از اين مواد، كه در تماس با شعله آتش خواهند 

  )14مواد غير سوختني: (  241- 2- 1

  تفاوت دارند.» نسوز«با مواد » غير سوختني«بايد توجه داشت كه مواد » مواد سوختني«موادي جز 

  )10مهاربند: (  242- 2- 1

ها براي تحمل بارهاي جانبي (زلزله) مورد استفاده  هاي فوالدي ساختمان اعضاي محوري كه در قاب
 : گيرند. انواع مهاربند عبارتند از قرار مي

  مهاربند همگرا - 1
  مهاربند همگراي ضربدري - 2
  مهاربند همگراي قطري - 3
  (شورون) Λو Vدي همگراي مهاربن - 4
   Kمهاربند همگراي  - 5
 مهاربند واگرا - 6

 )4مهتابي (تراس): (  243- 2- 1

  هايي از طبقات آن است. سطح روبازي از ساختمان، بر بام طبقه زيرين، كه سقف بخش
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  )3ميان طبقه: (  244- 2- 1

ير خود را اي واقع بين هر يك از طبقات اصلي ساختمان كه حداكثر يك سوم مساحت طبقه زطبقه
  داشته باشد.

  )10ناپايداري: (  245- 2- 1

قاب يا سازه، كه در آن تغيير مختصري در هندسه يا   اي، حالت حدي حاصله در بارگذاري اجزاي سازه
  شود. هاي قابل مالحظه مي بارها منجر به جابجائي

  )2ناظر: (  246- 2- 1

  هاي ساختمان. چند رشته از رشته دريك يا  پروانه اشتغال نظارت شخص حقيقي يا حقوقي داراي 

  )2كننده: ( ناظر هماهنگ  247- 2- 1

شخصي حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال و صالحيت نظارت در رشته معماري يا عمران است كه 
هاي  هاي ساختمان، مسوول هماهنگي بين تمامي ناظران رشته براساس شرح خدمات مهندسان رشته

هاي  ر هر ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني و تسليم كننده گزارشهفتگانه مندرج در قانون د
باشد. مديرعامل شركت يا  اي كار به شهرداري، سازمان استان و يا ساير مراجع ذيربط مي مرحله

  كننده شخص حقوقي خواهد بود. مسوول واحد ناظر هماهنگ

  )3نرده محافظ: (  248- 2- 1

  وگيري از پرت شدن از ارتفاع طراحي شده باشد.حايل حفاظتي و ايمني كه براي جل

  )19نشت هوا: (  249- 2- 1

بيني هايي كه براي تعويض هوا پيشورود يا خروج هوا در ساختمان، از منافذ و مجراهايي غير از محل
 شده است.

  )2نظارت: (  250- 2- 1

ساختماني و  مجموعه خدماتي كه توسط ناظر ساختمان براي حصول اطمينان از انطباق عمليات
ها، محاسبات و مشخصات فني منضم به آن  تأسيساتي با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه

براساس مقررات ملّي ساختمان و اصول مهندسي و رعايت ضوابط ايمني و حفاظت كارگاه ساختمان 
  پذيرد.  انجام مي
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  )15ها: ( نگهدارنده ريل  251- 2- 1

كند و براي اتصال آن از بست  سازه و ديواره چاه آسانسور متصل ميها را به  رابطي است كه ريل
  شود. مخصوص و پيچ و مهره استفاده مي

  )4نماي ساختمان: (  252- 2- 1

  بخشي از جداره خارجي ساختمان است كه در معرض ديد قرار دارد.

  )4( :اي شيشهنماي   253- 2- 1

اي ناميده، و  د از شيشه باشد نماي شيشهدرص 60در صورتي كه نماي ساختمان داراي پوشش حداقل 
  شود. به دو دسته تقسيم مي

  )11نيروي انساني ماهر:  (  254- 2- 1

اعضاي گروه ساخت و نصب كه هر يك به تناسب وظيفه محوله بايد داراي تخصص، تجربه و توان 
  باشند.  ذيصالحكافي بنا به تائيد مراجع 

  )15وزنه تعادل (آسانسور): (  255- 2- 1
  رود. كردن وزن كابين و بخشي از ظرفيت آسانسور به كار مي ها است كه براي متعادل نه يا تركيبي از وزنهوز

  )2واحد فني: (  256- 2- 1

  نامه اجرايي. آيين 15واحد فني موضوع ماده 

  )10وصله: (  257- 2- 1

  وجود آورند.اند تا عضوي بلندتر را ب اي كه از انتها به هم متصل شده اتصال بين دو عضو سازه

  )13ولتاژ تماس: (  258- 2- 1

هايي كه همزمان قابل لمس  بندي، بين قسمت ولتاژي است كه به هنگام بروز خرابي در عايق
  باشند، ظاهر شود. مي

  )13هادي حفاظتي: (  259- 2- 1

باشد و هر يك از اجزاي زير را از نظر  گرفتگي الزم مي هادي است كه براي حفاظت در برابر برق
  كند: تريكي به هم وصل ميالك
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هاي هادي بيگانه، ترمينال اصلي اتصال به زمين، الكترود زمين، نقطه  هاي هادي، قسمت بدنه
  شده منبع تغذيه، نقطه خنثي مصنوعي زمين

  )13هادي خنثي: (  260- 2- 1

تواند در انتقال انرژي الكتريكي از آن  اي است كه به نقطه خنثي سيستم وصل بوده و ميهادي
  استفاده كرد.

  )13هادي مشترك حفاظتي/ خنثي: (  261- 2- 1

) N) و خنثي (PEهاي حفاظتي ( اي است زمين شده كه به صورت اشتراكي هر دو وظيفه هاديهادي
  را انجام دهد.

  )19هوابندي: (  262- 2- 1

  جلوگيري از ورود و خروج هوا، از طريق پوسته يا درزهاي عناصر تشكيل دهنده آن.

  )17هواگيري: (  263- 2- 1

ها با گاز و يا برعكس، جايگزين كردن گاز درون  كشيجايگزين كردن هواي درون دستگاه يا لوله
  .اثرمانند گازهاي بيها با هوا يا گازهاي ديگر  كشي دستگاه يا لوله

  )17هواي احتراق: (  264- 2- 1

  گردد.احتراق در قبل و بعد از مشعل با سوخت مخلوط ميهوايي كه براي 

    )17هواي اضافي: (  265- 2- 1

  هوايي كه عالوه بر هواي مورد نياز سوخت، از محفظه احتراق عبور كرده و براي سوخت كامل الزم است.

  )17هواي تهويه: (  266- 2- 1

  .گرددميهوايي كه براي ايجاد جريان هواي تازه داخل اتاق محل نصب دستگاه، به آنجا وارد 

  )17( :كننده هواي رقيق  267- 2- 1

هوايي كه براي رقيق كردن گازهاي حاصل از احتراق و تنظيم جريان دودكش از طريق دهانه كالهك 
  شود. وارد دودكش مي ،تعديل جريان دودكش

  )15يوك كابين (آسانسور): (  268- 2- 1

  شوند. ها به آن متصل مي ها و سيم بكسل كفشك  ترمزهاي ايمني،  اي است كه كف كابين، قاب نگهدارنده



  



  


