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 ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی در مورد ايمنی ساختمان ها

 

  در مرحله طراحی ختمانی ساايمنضوابط و مقررات الف( 

ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از يکديگر با توجه به نوع کاربری  - 1

جايگاه های سوخت از قبيل عرضه بنزين و گاز محل استقرار مخازن حداقل هفت متر فاصله از پالک   -1-1

 .ه با توجه به اين مورد در نظر گرفته شودهای مجاور و معبر عمومی رعايت گردد و ابعاد پالک جايگا

 عدم احداث ساختمان ها با کاربری:   -2-1

 .سينما، سالن اجتماعات، مدارس،مساجد و اماکن پرجمعيت از اين قبيل در مجاورت جايگاه های سوخت

قه پالک های مجاور در جايگاه های سوخت تا ارتفاع دو طبقه روی پيلوت بالمانع و به ازای هر طب  -3-1

افزايش ارتفاع نسبت به دو طبقه روی پيلوت بالمانع و به ازای هر طبقه افزايش ارتفاع نسبت به دوطبقه روی 

پيلوت عقب نشينی سه متر در ضلع مجاورت جايگاه سوخت رعايت و يا ديوار مجاور جايگاه، بدون هيچگونه 

کيلوگرم بر سانتيمتر 7حسب تحمل فشارروزنه و داکت با جبهه باز بطرف جايگاه سوخت و تأمين ايستائی بر 

 .اتمسفر فشار ناشی از انفجار گاز مواد نفتی( در نظر گرفته شود 7مربع )
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 ضوابط مربوط به ارتفاع ساختمان )تعداد طبقات روی پيلوت( و عرض ترافيکی گذرهای اطراف پالک  -2

 

 حداکثر ارتفاع عرض ترافيکی گذر رديف

متر 6کمتر از  1-2  دو طبقه روی پيلوت 

 سه طبقه روی پيلوت متر 6 2-2

 چهار طبقه روی پيلوت متری 8 3-2

 پنج طبقه روی پيلوت متر 10 4-2

)بن بست 22متر لغايت  12 5-2  شش طبقه روی پيلت (

 محدوديت ندارد (متر و بيشتر )بن باز 12 6-2

 محدوديت ندارد (متر و بيشتر )بن بست22 7-2

 

 

 

یضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله اضطرار-   3

طبقه روی پيلوت دستگاه پله اصلی بعنوان دستگاه پله اضطراری  9متر يا  03حداکثر ارتفاع ساختمان  3-1- 

مد نظر قرار گيرد، به نحوی که دستگاه پله از ايستگاه مشترک ورودی واحدها و آسانسور در طبقات کامالً 

 .جداسازی گردد

عداد واحدها در طبقه( با مصالح ساختمانی و درب ت× مساحت ايستگاه مشترک )سه متر مربع + يک متر مربع 

 .ايزوله دود خود بسته شو جداسازی گردد

طبقه روی پيلوت ضروری است دو دستگاه پله بنحوی در نظر  9متر يا بيشتر از  03از ارتفاع بيش از  3-2- 
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ز دستگاه پله ديگر و در گرفته شود که در طبقات به يکديگر راه داشته باشند يکی از دستگاه پله ها با فاصله ا

 .ضلع مجور فضای آزاد بوده و ره در ايزوله دود خود بسته شو مجهز گردد

طبقه روی پيلوت و  4واحد، ساختمان های با  8طبقه روی پيلوت و هر طبقه شامل  0ساختمان های با 3-3- 

 6حد و ساختمان های وا 0طبقه روی پيلوت و هر طبقه شامل  5واحد و ساختمان های با  6هر طبقه شامل 

 .می شوند 0-1طبقه روی پيلوت و بيشتر حتی با يک واحد در هر طبقه مشمول بند 

 .برای ساختمان های خاص طبق نظر کارشناس سازمان آتش نشانی 3-4- 

حداقل تعداد خروجی های مورد نياز برای فضای های بزرگ )سالن اجتماعات، سينماها و غيره( و  3-5- 

 :ض خروجی ها مطابق جدول زير محاسبه گرددهمچنين حداقل عر

 تعداد اشغال کنندگان  تعداد خروجی تعداد اشغال کنندگان  عرض خروجی

80cm 15تا 53تا  1 1   

90cm 51  113تا 533تا  51 2   

100cm 111 173تا 1333تا  531 3   

110cm 171  223تا 2333تا  1331 4   

120cm 221  243تا 4333تا  2331 5   

130cm 241  263تا 7333تا  4331 6   

140cm 261  283تا 11333تا  7333 7   

در ضمن دستگاه پله اضطراری عالوه بر دستگاه پله اصلی برای سالن اجتماعات با ظرفيت بيش از يک صد نفر، 

. سينما ها، بيمارستان ها، هتلها، ... ضروری می باشد

يک ساختمان با کاربری مختلف ) مسکونی، تجاری، دفتر کار...( ضروری است از نظر ايمنی، دستگاه در 3-6- 

 .پله مسکونی مستقل از دستگاه پله کاربری های ديگر در نظر گرفته شود

ز دسترسی به انبار تجاری واقع در زيرزمين، از انتهای انباری غير مجاز می باشد و مقتضی است اراه  3-7- 
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متر از معبر عمومی و ترجيحاً بطور مستقل از برگذر در نظر گرفته  2/1داخل واحد تجاری با فاصله حداکثر 

 .شود

در ضمن دستگاه پله اضطراری عالوه بر دستگاه پله اصلی برای سالن اجتماعات با ظرفيت بيش از يک صد نفر، 

 .سينما ها، بيمارستان ها، هتلها، ... ضروری می باشد

در يک ساختمان با کاربری مختلف ) مسکونی، تجاری، دفتر کار...( ضروری است از نظر ايمنی، دستگاه  3-6- 

 .پله مسکونی مستقل از دستگاه پله کاربری های ديگر در نظر گرفته شود

راه دسترسی به انبار تجاری واقع در زيرزمين، از انتهای انباری غير مجاز می باشد و مقتضی است از  3-7- 

متر از معبر عمومی و ترجيحاً بطور مستقل از برگذر در نظر گرفته  2/1خل واحد تجاری با فاصله حداکثر دا

 .شود

 

  ضوابط مربوط به آسانسور  - 4

 .سانسور خارج از مرکز دستگاه پله طراحی گرددآ 4-1- 

فضای آزاد زير چاهک چاه آسانسور تا روی فوندانسيون ساختمان امتداد يابد و يا در صورت قرار داشتن  4-2- 

 .آسانسور يک ستون زير ضربه گيرهای چاهک با تأمين ايستائی پنج هزار نيوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود

 .سانتيمتر باشد 153×  153مفيد چاه آسانسور حداقل ابعاد 4-3- 

 .چاه آسانسور داخل موتور خانه تأسيسات قرار نگيرد در 4-4- 

سانتيمتر زير کف  63×  83مستقل برای موتورخانه آسانسور، دريچه به ابعاد حداقل نظر گرفتن اطاق در 4-5- 

 .موتور خانه روی ديوار جانبی با بازشو به بيرون

غير مجاز  4-5گونه بازشو )روزنه، دريچه( به چاه آسانسور بجز در ورودی به چاه و دريچه مورد بند هر 4-6- 

 .است

 .مربوط به آسانسورکليه اصول استاندارد  رعايت 4-7- 
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 گپارکينضوابط مربوط به رمپ   - 5

 پياده رو -ی متر فاصله از معبر عموم 5/2با  شروع رمپ 5-1- 

 %15شيب حداکثر  5-2- 

 .سانتيمتر از روی رمپ تا زير سقف باالی رمپ 195ارتفاع حداقل رعايت  5-3- 

 .متر رعايت گردد 12درجه  183حداقل قطر در چرخش  5-4- 

 .متر رعايت گردد 7درجه رمپ  93وتر مثلث در زاويه چرخش  حداقل 5-5- 

متر برای پارکينگ با  5متر يا يک رمپ با عرض حداقل  5/0در نظر گرفتن دو رمپ با عرض حداقل  5-6- 

 .خودرو بصورت رفت و برگشت ضروری است 24ظرفيت بيش از 

 .خودرو ضروری است 24رفيت کمتر از متر برای پارکينگ با ظ 5/0ر نظر گرفتن رمپ به عرض حداقل د 5-7- 

در نظر گرفتن راه دسترسی دستگاه پله و رمپ برای پارکينگ ها در طبقات فوقانی و زيرزمين به کد  5-8- 

 .همکف تراز خروجی ضروری است

تأمين راه دسترسی خودرو صرفاً توسط جک آسانسور و در نظر نگرفتن رمپ غير مجاز )بجز پارکينگهائی  5-9- 

 (م طبقات کاربری پارکينگ دارد و در اين مورد رمپ بصورت ترجيحاً مطرح استکه تما

دور بندی ايستگاه مشترک دستگاه پلکان وآسانسور در پارکينگ ساختمان ها و نصب در دودبند خود  5-10- 

 .بسته شو

 

تضوابط مربوط به موتور خانه تأسيسا -  6

در صورت عدم امکان، مجاور يک جبهه به فضای آزاد با موتورخانه تأسيسات خارج از زيربنا و طراحی  6-1-  

 .پنجره به فضای آزاد در نظر گرفته شود

موتورخانه تأسيسات در جوار چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعات قرار نگيرد. و در صورت عدم  6-2- 

 .امکان، ديوار مشترک بين آنها مقاوم حريق باشد

 .ی تأسيسات، کابلهای برق و دود کشها در نظر گرفته شودداکت مستقل برای لوله ها 6-3- 
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 قضوابط مربوط به سيستم اعالم کننده حري  - 7

برای ساختمان ها که نياز به راه دسترسی يا پله اضطراری داشته باشند وساختمان های صنعتی، انبار ها،  7-1- 

عمومی، مجتمع های تجاری و اماکن  اداری، عمومی سينماها، سالنهای اجتماعات مراقبتی، درمانی، اقامتی

 .پرمخاطره ضروری است

 .اقدام شود  EN54يا  BS5839طراحی بر اساس استاندارد جهانی از قبيل 7-2- 

 .تأييد طرح قبل از اجراء توسط سازمان آتش نشانی ضروری است 7-3- 

 

هضوابط مربوط به نمای سنگ و شيش -  8

 .اقدام شود 2 -بند ب ضوابط مربوط به نمای سنگ و شيشه بايد طبق

 

یضوابط مربوط به استعالم از سازمان آتش نشانی و نظريات کارشناس -  9

توجه به موقعيت، کاربری، شرايط ساختمان ها ضروری است هر يک از ساختمان ها مستقل جهت اخذ  با 9-1-

و حادثه از سازمان  نظريات کارشناسی و تشکيل پرونده و حفظ سوابق برای مواقع اضطراری و بررسی علل حريق

 .آتش نشانی استعالم گردد

 .همواره نظريات کارشناسی سازمان آتش نشانی در اولويت قرار دارد 9-2- 

 

بازديد، کنترل و نظارت یدستور العمل ايمنی سازمان در مرحله اجرا  - ب

 

ردستور العمل مربوط به ايمنی از مرحله خاک برداری و شورع تا پايانکا -  1

 .مقررات ملی ساختمان ايران اقدام شود 12اس مبحث اسبر 1-1- 

 

هدستورالعمل مربوط به نمای سنگ وشيش -  2

 .شيشه از نوع سکوريت باشد 2-1- 

از پشت نما داخل ساختمان در قسمت داخل واحدها در هرطبقه از کف تمام شده اجرای جانپناه با  2-2- 

 .استسانتيمتر ضروری  83مصالح ساختمانی به ارتفاع حداقل 
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ضخامت شيشه متناسب با ابعاد شيشه در نظر گرفته شده و برای فرم شيشه هر شش متر ارتفاع يک  2-3- 

 .ژوئن دو سانتی اجراء گردد

 .هر سه متر ارتفاع سنگ روی نيشی قرار گيرد و اسکوپ کامل شود 2-4- 

 .فرم شيشه محکم و فيکس اجراء گردد 2-5- 

 .های روی درپوش ها کامالً رولپالک گردندسنگ  2-6- 

در محل تقاطع ديوارهای جداکننده با فرم نمای شيشه به منظور ممانعت گسترش حريق از دو فضای  2-7- 

 .مجاور به يکديگر از پشت نمای شيشه به عرض حداقل يک متر با مصالح ساختمان مقاوم حريق احداث گردد

ر واقع در پشت نمای شيشه، نسبت به يکديگر با مصالح ساختمانی غير قابل جدا از يکديگفضاهای  2-8- 

 .اشتعال کامالً جداسازی شوند

 

ندستور العمل مربوط به برق و روشنائی اضطراری ساختما -  3

 .مقررات ملی ساختمان ايران رعايت گردد 10برق بر اساس مبحث سيستم  3-1- 

 .در نظر گرفته شود برق مجاور در اصلی داخل واحد تابلو 3-2- 

 -آشپزخانه -برق حداقل مجهز به فيوز مينياتوری مستقل برای سرويس بهداشتی )حمام و توالت(تابلو  3-3- 

 .کولر.... باشد -اطاق خواب ها -سالن

 .مجهز گردد  (FI)يک از تابلوهای برق به کليد قطع برق در صورت نشت جريانهر 3-4- 

 .ق از داکت های مستقل يا داخل ديوار عبور نمايندولوله های سيستم برکابلها  3-5- 

 .نظر گرفتن سيستم ارتينگ و صاعقه گير در 3-6- 

ولت تغذيه از باتری با شارژ و رله اتوماتيک برای دستگاه پله و مسير  12نظر گرفتن روشنائی در 3-7- 

رخانه، مجتمع ها، واحدهای اضطراری، کابين آسانسور، زيرزمين های فاقد نور طبيعی، سالن اجتماعات، موتو

 ....تجاری، مجتمع های تجاری، بيمارستان ها، کتابخانه ها و موزه ها و هتل ها

متر بصورت  2/2سيستم برق اماکن مرطوب از قبيل استخر و محوطه مربوط از کف تمام شده تا ارتفاع  3-8- 

ولت از نوع  223صورت بهره برداری از  متر در 2/2ولت و از ارتفاع باالی  223ولت و عدم بهره برداری از  12

 .حفاظت شده در نظر گرفته شود
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ردستور العمل مربوط به آسانسو -  4

 .کليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور رعايت 4-1- 

عبور هر گونه لوله های تأسيسات آب سرد، گرم، دودکش ها، لوله های گاز و کابل های برق از عدم  4-2- 

 ()بجز تجهيزات آسانسورداخل چاه آسانسور. 

 .قفل سويچی روی دريچه زير کف موتورخانه و در اتاق موتور خانه آسانسورنصب  4-3- 

سانتيمتر روی پنجره و روزنه های اتاق موتورخانه  2×2نصب مشبک فلزی با خانه هائی به ابعاد  4-4- 

 .آسانسور

ولت  12حرک، زنگ خطر، تهويه، روشنايی کابين آسانسور به در، آيفون ثابت روی بدنه بدون گوشی مت 4-5- 

 .تغذيه از باتری با شارژو رله اتوماتيک مجهز گردد

نظر گرفتن تجهيزات کامل ايمنی آسانسور )از قبيل گاورنر، پاراشوت، ميکروسوئيچ های کنترل در 4-6- 

 .(کننده

 .ه اجرا گرددديوارهای جانبی چاه آسانسور خود ايستا و مقاوم حريق بدون هيچگونه روزن 4-7- 

در نظر گرفتن چاه ارت و اتصال اسکلت فلزی چاه، کابين، قاب وزنه، تجهيزات موتورخانه و کليه قسمت  4-8- 

 .اهم 5ها به سيستم ارتينگ با مقاومت حداکثر 

 .تأييد از شرکت بازرسی و کيفيت و استاندارد ايراناخذ  4-9- 

 :ات ذيلتابلو هشدار دهنده داخل کابين با مشخصنصب  4-10- 

نوشته متن به رنگ  -زمينه آبی رنگ و نوار شبرنگ سبز به عرض يک سانت در پيرامون تابلو -سانت 23×03ابعاد

 .سفيد

. متن تابلو: در زمان حريق به هيچ عنوان از آسانسور استفاده نگردد

 

ندستورالعمل مربوط به سيستم گرمايش ساختما -  5

ها از سيتم حرارت مرکزی يا پک ايچ استفاده نمايند )استفاده از  ساختمان های تجاری و فروشگاهکليه  5-1- 

 .(بخاری با شعله رو باز مجاز نيست

 .گازکشی ساختمان مورد تأييد اداره گاز قرار گيرد سيستم 5-2-

هريک از انشعابات گاز بجز روشنائی ها در نظر گرفتن دودکش بطور مستقل و امتداد آن تا ارتفاع برای  5-3- 
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 .يمتر باالتر از پشت بام و نصب کالهک مناسب ضروری استسانت 83

 .شومينه ها و دستگاه های گازسوز )کليه مشعل ها( به شير کنترل ترموکوپل مجهز گردند 5-4- 

رستوران ها حتی المقدور زير فضای آزاد مستقر گرددو در صورت استقرار زير احداث بنا در  آشپرخانه 5-5-

 .د و باالی آشپزخانه سالن اجتماعات وجود نداشته باشدمجاورت فضای آزاد قرار گير

 

 تدستور العمل مربوط به موتور خانه تأسيسا - 6

 .در نظر گرفتن در فلزی و آستانه زير در برای موتورخانه 6-1-

 .در نظر گفتن تهويه به تناسب حجم موتورخانه 6-2-

 .ه ديگ های تحت فشار دارای سوپاپ اطمينان باشندکلي 6-3-

 .کشی های برق بصورت توکار يا از داخل لوله مخصوص عبور نمايند سيم 6-4-

 .ها از نوع مخصوص حفاظ دار باشند روشنايی 6-5-

 .تأسيسات به تجهيزات ايمنی و آتش نشانی زير نظر کارشناس مجهز گردندموتورخانه  6-6- 

 .به کف شوی باشدمجهز  6-7- 

 .منظور شودفضای موتورخانه بصورت فضای پرت  0/1حداقل 6-8- 

 

ادستورالعمل مربوط به جانپناه، داکت و نورگير و بازشوه -  7

سانتيمتر از کف تمام شده اطراف پشت بام، تراس، بالکن، دستگاه  83جانپناه با ارتفاع حداقل  احداث 7-1- 

طبقه به باال موزايک فرش شود  6پله، اطراف داکت های واقع در پشت بام، پرتگاه ها و پشت بام ساختمان های 

 .و از آسفالت و ايزوگام استفاده نشود

شياء برنده جهت حفاظ جانپناه مجاز نمی باشد و در صورت استفاده از نرده، حفاظ از شيشه يا ا استفاده 7-2-

 .سانتيمتر از يکديگر باشد 13ها بصورت عمودی و با فاصله حداکثر 

کوپل طلق دار روی نورگيرهای پشت بام و در صورتيکه از شيشه در قسمت نورگيرها و داکت ها نصب  7-3- 

سانت با قاب  2×2ضروری است مشبک فلزی با خانه هائی به ابعاد حداکثر روی پشت بام استفاده شده است، 

 .مقاوم زير شيشه ها نصب گردد

 .جانبی داکت ها مقاوم حريق و بدون درز اجرا گرددديوارهای  7-4- 
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داکت های نورگير: از خط الرأس تالقی دو ديوار جانبی با فاصله حداقل يک متر، فاصله دوپنجره پنجره  7-5- 

متر از کف تمام شده، شيشه ها دوجداره و شيشه  5/1ر حداقل يک متر، زير پنجره ها با ارتفاع حداقل مجاو

ميليمتری، پنجره آشپزخانه ثابت، حداقل مساحت نورگيری برای ساختمان های تک  6داخلی از نوع سکوريت 

 :ن فرمولمتر مربع با در نظر گرفت 7متر مربع و برای ساختمان های چند واحدی  4واحدی 

S0.2 K × 0.3 R × N=  

S =  ،مساحتN =  ،تعداد طبقاتR =  ،پنجره غير از آشپزخانهK = هتعداد پنجره آشپزخان 

صورت استفاده از شيشه جهت رفع مشرفيت، شيشه ها بصورت فيکس باشد در قاب فلزی با دوربندی در 7-6- 

ه سکوريت بطور اصولی وبا استحکام الزم در کامل و نوار دور شيشه نصب شوند و در صورت استفاده از شيش

 .محل خود مستقر گردد

 .استفاده از شيشه در قسمت کتيبه باالی درب اصلی ورودی به واحدهاعدم  7-7- 

 

ادستور العمل مربوط به سيستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ه   - 8

در هر طبقه و زير بنا در هر طبقه  های به ارتفاع حداکثر سه طبقه روی پيلوت و يک واحدساختمان 8-1- 

 .متر مربع نياز به لوله کشی آب آتش نشانی ندارد 143حداکثر 

 .اقدام شود 8 -0و دو واحد در هر طبقه طبق ارائه طريق بند  8-1ساختمان ها با مشخصات بند  8-2- 

متر  203متر مربع تا  314های مسکونی با ارتفاع سه الی پنج طبقه روی پيلوت و زير بنا، از ساختمان  8-3- 

به صورت يک طبقه   Fاينچ و نصب جعبه 5/1مربع نياز به اجرای سيستم کشی آب آتش نشانی با لوله به قطر 

 .در ميان شروع از همکف می باشد

متر مربع با لوله  203های مسکونی با ارتفاع سه الی پنج طبقه روی پيلوت با زير بنای بيش از ساختمان  8-4- 

  1به قطر 

 . در کليه طبقات با نظر کارشناسان آتش نشانی  Fاينچ و نصب جعبه 2الی 

در تمام طبقات  Fطبقه روی پيلوت با هر مقدار زير بنا و نصب جعبه 5ساختمان های با ارتفاع بيش از  8-5- 

 .با نظر کارشناس آتش نشانی الزم می باشد

 د . شخص می گردقطر لوله اصلی آب آتش نشانی توسط کارشناس آتش نشانی م

 اينچ و هوزريل  1( والو و کوپلينگ 8-5( الی )8-2برای بندهای ) Fمتعلقات جعبه 8-6- 
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 .الستيکی فشار قوی و سرنازل شيردار سه حالته می باشد

زير نظر سيستم لوله کشی آب آتش نشانی سالن های اجتماعات، انبارها، واحدهای تجاری و صنعتی  8-7- 

جنب در وخارج از ساخت با متعلقات لوله نواری و داخل سالن  Fکارشناسان آتش نشانی انجام شود نصب جعبه

از يکديگر سی متر. )نصب  Fها با متعلقات لوله الستيکی فشار قوی و هوزريل صورت گيرد، حداکثر فاصله جعبه

 (اسی آتش نشانیبا متعلقات لوله نواری، داخل سالن بر حسب نظر کارشن Fجعبه

امتداد لوله اصلی آب آتش نشانی از پشت بام تا پائين ترين ارتفاع ساختمان )کد روی فوندانسيون( و  8-8- 

اتصال آن به آب شهر و منبع ذخيره هوائی آب آتش نشانی مستقر در پشت بام ضروری است سايز لوله اصلی و 

دقيقه تا زمان رسيدن نيروی  13برای مدت ظرفيت منبع طبق نظر کارشناس آتش نشانی و دبی خروجی 

 0عملياتی آتش نشانی در نظر گرفته می شود و در نظر گرفتن پمپ با رلة اتوماتيک جهت تأمين حداقل 

 .آتمسفر فشار برای هر يک از سر نازل ها

چاه و انبارها، واحد های صنعتی، توليدی ضروری است مجهز به استخر آب با ظرفيت متناسب با محل و  8-9- 

سيستم پمپاژ با رلة اتوماتيک باشند و در نظر گرفتن ژنراتور برق اضطراری جهت مواقع ضروری و قطع برق )زير 

 (.نظر کارشناس آتش نشانی

هيدرانت آتش نشانی )شير ايستاده آتش نشانی( برای مجتمع های مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری  8-10- 

 .گرددزير نظر کارشناس آتش نشانی مشخص می 

سيستم آب افشان اتوماتيک و دستی )سيستم اسپرينکلر( زير نظر کارشناسان آتش نشانی مشخص  8-11- 

 .می گردد

 .سيستم لوله کشی آب آتش نشانی بصورت خشک زير نظر کارشناسان آتش نشانی مشخص می گردد 8-12- 

 

یدستور العمل مربوط به خاموش کننده دستی و چرخ دار آتش نشان -  9

 .مجاور تابلو اصلی برق ضروری است  ( CO2)کيلويی دی اکسيد کربن 6صب خاموش کننده ن 9-1- 

صب خاموش کننده پودر وگاز درجه دار جنب در موتورخانه و انباری ها و داخل هر واحد تجاری ن 9-2- 

 .ضروری است

 .سيستم اطفاء حريق اتوماتيک زير نظر کارشناسان آتش نشانی مشخص گردد 9-3- 

و چرخ دار توسط کارشناسان آتش نشانی در مرحله پايان کار  اد و نوع خاموش کننده های دستیعدت 9-4- 
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 .مشخص گردد

 

ادستورالعمل مربوط به نازک کاری و دکوراسيون داخلی ساختمان ه -  10

اه عدم استفاده از مواد قابل اشتعال )از قبيل موکت( داخل راهروها و دستگاه پله اضطراری و يا ايستگ 10-1-  

 .های ورودی واحدها و سقف

عدم استفاده از مواد قابل اشتعال جهت دکوراسيون و نازک کاری سالن های اجتماعات، سينماها و راه  10-2- 

 .های دسترسی اضطراری در کليه ساختمان ها

 

قدستورالعمل مربوط به سيستم اعالم حري -  11

اری يا پله اضطراری داشته باشند، ساختمان های هر يک از ساختمان ها که نياز به راه دسترسی اضطر 11-1- 

صنعتی، انبارها، عمومی، اداری سينماها و سالن های اجتماعات، مراقبتی، درمانی، اقامتی عمومی، مجتمع های 

 .تجاری و اماکن پر مخاطره

 .قبل از اجراء ضروری است طرح سيستم اعالم حريق به تأييد سازمان آتش نشانی برسد 11-2- 

 :نصب تابلو هشدار دهنده در محدوده ورودی اصلی ساختمان در معرض ديد با مشخصات ذيل 11-3- 

 وسانت زمينه آبی و نوار شبرنگ سبز به عرض يک سانت در پيرامون تابل 43×03ابعاد - 

 دنوشته متن به رنگ سفي- 

 متن تابلو: 

سردی محل واحد خود را ترک نموده و از به محض شنيدن آژير عمومی اعالم حريق در اسرع وقت با حفظ خون

. مسير دستگاه پله از ساختمان خارج گرديد

 

یدستور العمل مربوط به دستگاه پله اضطرار -  12

ديوارهای مسير دسترسی اضطراری و دستگاه پله اضطراری خود ايستا بدون هيچگونه منفذ باشد )بجز  12-1- 

د خود بسته شو مجهز گردد و نصب کوپل طلق دار همراه با فن پنجره های مشرف به فضای آزاد( و به در دودبن

متر اجراء و نصب  5/1مناسب در سقف دستگاه پلکان و جانپناه دستگاه پلکان مشرف به نورگير به ارتفاع حداقل 

 .ولت تغذيه از باتری با شارژ و رلة اتوماتيک 12روشنائی اضطراری 
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متر از کف  8/1ماره طبقه مسير خروج در ارتفاع حداکثر نصب عالئم راهنما جهت مشخص نمودن ش 12-2- 

 :تمام شده با مشخصات ذيل

ولت تغذيه از باتری با شارژر و رلة اتوماتيک يا شبرنگ متناسب با مسير  21بصورت نوردار با روشنائی 

 .خروج

 

ردستور العمل مربوط به استخر و محوطه استخ -  13

 .حوطه استخر مستقر گردندموتورخانه و مشعل ها خارج از م 13-1- 

 2/2ولت و از ارتفاع باالی  223ولت و عدم بهره برداری از  12متر بصورت  2/2سيستم برق تا ارتفاع  13-2- 

 .مستقل باشد F1ولت از نوع حفاظت شده و مجهز به کليد 223متر در صورت استفاده از 

 کبا شارژر و رلة اتوماتيولت تغذيه از باتری  12در نظر گرفتن روشنائی اضطراری  13-3- 

جداسازی محوطه استخر بوسيله در قفل دار سوئيچی از ديگر قسمت های ساختمان ضروری می  13-4- 

 .باشد

ولت و از  223متر عدم بهره برداری از برق  0در باال و اطراف سکوی شيرجه )دايو( تا فاصله حداقل به  13-5- 

 .ولت بهره برداری شود 12ولتاژ حداکثر 

 .و رختکن از نوع سکوريت انتخاب گردد کليه شيشه های مشرف به استخر 13-6- 

 .کف سازی محوطه استخر لغزنده نباشد 13-7-

 .سيستم گرمايشی بصورت حرارت مرکزی تغذيه گردد 13-8- 

 

  دستور العمل مربوط به استعالم از سازمان آتش نشانی و نظريات کارشناسی - 14

کاربری و شرايط ساختمان ها ضروری است برای هر يک از ساختمان ها بطور با توجه به موقعيت، نوع  14-1- 

مستقل از سازمان آتش نشانی استعالم گردد. جهت اخذ نظريات کارشناسی و ارائه طريق، تشکيل پرونده، حفظ 

ی، سوابق برای مواقع بروز آتش سوزی و حادثه و راهنمائی نيروهای عملياتی بر اساس آن توسط ستاد فرمانده

 .بررسی علل حريق و حادثه

 .همواره نظريات کارشناس سازمان آتش نشانی در اولويت قرار دارد 14-2- 


