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مقدمه 

افزايش ،هر تهرانشدر كالن...اداري، تجاري و گسترش اماكنو همچنينرشد روزافزون جمعيت و نياز به مسكن

از اصول عدم آگاهيسفانه متأبا استناد به آمار و ارقام حوادث ارجاع شده به اين سازمان، .وساز را به دنبال داشته استساخت

حوادث و سوانح تلخ بسياري را موجب شده و خسارات مالي و جاني افراد مسئول، هر ساله كوتاهيبعضاًها و ايمني ساختمان

. نمايديمفراواني را به شهروندان محترم تحميل 

از اين روي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران بر آن شده است تا با كنترل و نظارت بر رعايت اصول ايمني در 

گردآوري ضوابط و در اين راستا .مين نمايدآسايش شهروندان را تأضمن بهبود ساخت و سازها،ها،ساختمانطراحي و اجراي 

اهنمايي ونت پيشگيري و حفاظت از حريق اين سازمان قرار گرفته است تا ضمن رمقررات ايمني ساختمان در دستور كار معا

.رساني به اربابان رجوع فراهم آيدمهندسين گرامي، بستر مناسبي جهت اطالعمسئولين محترم دفاتر فني و

مكانيكي و معماري، ضوابط ايمني تأسيسات ضوابط ايمني بخشمجموعه ضوابط و مقررات ايمني آتش نشاني، در سه 

. سيسات الكتريكي گردآوري شده استضوابط ايمني تأ

... هاي گوناگون و شرايط خاص تصرفها، ايمني معماري شامل ضوابط مسيرهاي فرار، تعداد و نحوه اجراي پلكانضوابط

ا تكيه بر ارد تا بگاه خالي از اشكال نبوده و اين سازمان اميد دهايي هيچبديهي است گردآوري چنين مجموعه.باشديم

، در راستاي هرچه ضوابطاين اصالح و بازنويسي ابمهندسين و مخاطبين گرامي، ا شمهاي ارزشمند پيشنهادات و راهنمايي

.تر شدن اين مجموعه گام برداردبهتر و كامل

شده و در سايت سازمان آتش نشاني اعتبار داشته و پس از آن بازنگري 01/10/91حاضر تا تاريخراهنمايالزم به ذكر است 

سيسات مكانيكي و الكتريكي نيز در آينده نزديك گردآوري شده و جهت اطالع ارائه ضوابط ايمني تأ. خواهد گرفتقرار 

مدير عامل محترم سازمان و گروه تحقيق و مطالعات معاونت ، دكتر خوشزادجناب آقاي از پشتيباني، در پايان. گردديم

.گردديمقدردانيحاضر كوشيده اندمجموعهگردآوري و تنظيم پيشگيري و ساير عزيزاني كه در 

معاون پيشگيري و حفاظت از حريق

.91پائيز 
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تعاريف- 1

آزمايش حريق استاندارد

، اعضا و اجزاي ساختماني در مقابل هافرآوردهاستاندارد ويژه براي شناسايي مقاومت و رفتار مصالح، يهاشيآزماآزمايش يا 

.بعداً به وسيله مقررات مربوط به خود تعيين خواهد شدهاآنآتش سوزي، كه مشخصات اجرايي 

ارتفاع طبقه و بنا

بنا،آخرارتفاع طبقه. استباالترطبقهشدهتمامكفتاطبقهآنشدهتمامكفازقائمفاصلهطبقه،يكارتفاعازمنظور

ياطبقاتتمامارتفاعبهبناارتفاع. باشديمساختمانبامسطحمتوسطشدهتمامكفتاطبقهآنشدهتمامكففاصلحد

.شوديمگفته ساختمانبامارتفاعمتوسطتاطبيعيزمينكفازقائمفاصله

پلكان خارجي

.دباشآزادفضايبامستقيمارتباطدرطرفيكازحداقلكهپلكاني

تخليه خروج

.تاسگرفتهقرارعموميمعبروخروجبينكهخروجراهازبخشي

تصرف

استقرارياوبودهبرداريبهرهدستدرمعلوممقاصديبهكهاستآنازبخشييابناازگيريبهرهنوعتصرف،ازمنظور
.دشوواقعاستفادهموردمقاصدآنبه

تغييرات

ساختمانبرقيومكانيكيتأسيساتدروساختمانازخروجيهاراهدرساختمان،درتبديلوتغييريادگرگونيونههر گ
.دنباشساختمانافزايشقصدبهكه

حريق بند

بهمربوطفضايدرواقعحريقبارتمامسوختنمقابلدربتواندكهحريقمقاومكفوسقفديوار،شاملبنا،ازاعضايي

.دكنمقاومتوايستادگيخود،

دستيخاموش كننده

كه براي مبارزه با آتش سوزي موضعي و مراحل اوليه آتش سوزي طراحي وشوديمگفته يالهيوسخاموش كننده دستي به 

روي چرخ اين وسايل برتربزرگانواع .شوديمبه بازار عرضه ) يا ليتر(كيلوگرم 14تا 1يهاتيظرفبا ساخته شده است و

:نظيرگردديمدستي استفاده يهاكنندهمواد مختلفي در خاموش .گردديماماكن نصب ثابت درطوربهو يا شدهداده رقرا

محتوي گازيهاكنندهخاموش )4محتوي آبيهاكنندهخاموش ) 1
محتوي هالوژنيهاكنندهخاموش )5محتوي كفيهاكنندهخاموش )2
محتوي پودريهاكنندهخاموش )3
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خروج

جداساختمانياهافضسايرازمقرراتوضوابطاساسبرحريق،مقاوميزاتجهتوساختاروسيلهبهكهخروجراهازبخشي
.دشوتهيمنعموميمعبربهخروجتخليهطريقازيامستقيموشدهايمنو

خود بسته شو

بودنستهبمفهومبهشود،بردهكاربهحفاظتيوهايبازشسايرياحريقرهايدمورددركهو هنگامي شخودبستهاصطالح
وسيلهيكبهدرعمل،اينانجامازاطمينانبرايكهاستعبورازپسآنشدنبستهوعاديحالتدر) بازشويا(در

.شوديمزمجهشدهتائيدمكانيكي

خودكار

اثردركهشوديمبردهكاره بييهادستگاهووسايلبرايحريق،برابردرمحافظتزاتجهيتمورددرخودكاراصطالح
.دكننعملانساندخالتبدونوخودبهخوداحتراق،محصوالتازبرخيبهواكنش

خيابان

نحويبهوبودهعرضمتر9دارايكمدستكهبلوارياخيابانكوچه،ازاعمباز،فضايدرعموميمروروعبورراهوعهر ن

وبستهاهايفضداخلمعابر. دآوراهمفرراحريقاطفايبراينشانيآتشيدهاواحاستفادهامكانكهباشدشدهطرح

.شوندينمملحوظخيابانعنوانبهباشند،روماشينوگرفتهقرارعموميمروروعبوراستفادهمورداگرچههاتونل

در حريق

.دباشخوداستقرارمحلبامتناسبحريقبرابردرمحافظتومقاومتشرايطحائزاستانداردحريقشآزمايانجامباكهدري

دسترس خروج

.شوديمخروجقسمتبهتهيمنساختماننقطهكه از هرخروجراهازبخشي

دوام در برابر حريق

خودعملكردد همچنان استاندارحريقآزمايشاجرايخاصشرايطمقابلدرساختمانياجزايوقطعاتيامصالحكهمدتي
.دنماينحفظرا

ديوار دودبند

دودوآتشگسترشمانعبايدديواراين.استجهزمدرچنديايكبهوكردهقطعراخروجياهروركهياوارهيدياديوار
.دباش

راه خروج

راه. دشوگرفتهنظردرعموميمعبريابازمحوطهيكبهساختماننقطهز هر ارسيدنبرايكهمانعيبدونوممتدمسير
.استشدهتشكيلخروجتخليهوخروجخروج،دسترسمشخصشبخسهازخروج
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راه پله 

تداخلدونبراديگرطبقهبهطبقهيكازآمدورفتمجموعدركهسكوياپلهتعداديشاملخروجراهمجموعهازبخشي

.كنديمپذيرامكانمانعبابرخوردو

)اسپرينكلر(شبكه بارنده خودكار

معموالً داراي فيوز هانازلاين . ثابت تخليه آب تشكيل شده استيهانازلو هالولهاز يامجموعهسيستم بارنده آبي از 

يامنطقهو با پاشش آب ضمن ايجاد عمل كرده هاآنحساس حرارتي بوده كه در صورت وقوع حريق و رسيدن گرما به 

.كنديمخنك و مناسب جهت فرار ساكنين، به عمل اطفاي حريق كمك 

شفت

روشنايي،تأمينآشپزخانه،باالبرآسانسور،تعبيهمنظوربهكهساختمانبامتاكفبينياطبقاتبينقائمارتباطيفضاي
.شوديمگرفتهنظردرغيرهوزبالهتخليه،هالولهوهاكانالدادنعبور،تهويهانجام

طبقه

120ازطبيعيزمينسطحازشدهتمامكففاصلهكهموارديدر. دشوواقعمتواليكفدوبينكهساختمانازبخشي
.گردديممنظورزيرزمينعنوانبهطبقهآنزيرفضاينباشد،بيشترتريمسانت

نابايخهقبط

طبقهچنديادوكهموارديدر. دباشدسترسقابلپلهششباحداكثربناخارجمحوطهياخيابانكفازكهبناازياطبقه
طبقهدارايتعدادمانهبهساختمانيابند،راهاطرافمحوطهياخيابانبهمستقيمترازتغييراتاثردربتوانندساختمان
وخيابانبهدسترسيامكانشدهيادشرايطبانتوانندبناطبقاتازيكهيچچنانچهترتيب،ينه همب. بوداهدخوخيابان
.گردديممنظورخيابانطبقهبدونساختمانباشند،داشتهخارجمحوطه

معبر عمومي

طريقآنازاساساًوگرفتهقرارعموماستفادهوتصرفدرمئداطوربهكهزمينكاربردازبهيمشامواردياكوچهخيابان،
.دباشمتر3حداقلبايدعموميمعبرمفيدارتفاعوعرض.نمودآمدورفتشهريهاقسمتسايربهمانعبدونبتوان

مانع حريق

برايحريقمقاومتازمشخصيزمانبا) مانند سقف(يا افقي ) ارديومانند(قائمصورتبهكهسرتاسريياپردهياصفحه
براياستممكنچنينهمصفحاتاين. شوديمگرفتهكاربهديگرفضايبهفضاييازدودوآتشگسترشازجلوگيري
.دگيرنقراراستفادهموردنيزوهابازشكردنبندحريق

مانع دود

سقفياكفديوار،مانندقائم،ياافقيصورتبهكهحريقبرابردرمقاومرغيياحريقمقاوممشخصاتباجداسازيوسيله
گرفتهكاربهنيزوهابازشحفاظتبراياستممكندودموانع. شوديمساختهوطراحيدود،حركتازممانعتمنظوربه
.دشون
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نرده محافظ

.دباششدهطراحيارتفاعازشدنپرتازجلوگيريبرايكهايمنيوحفاظتيحايل

سيستم فشار مثبت

از طريق هواي سالم بيرون بنا تحت فشار هوا قرارآن، دوربند خروج به طور مكانيكيرنوعي سيستم كنترل دود است كه د

.ه درون دهليز پلكان جلوگيري كندورود دود بتا در لحظه بروز حريق ازرديگيم

ددو

.گازهاي ناشي از سوختن كامل يا ناقص موادعبارت است از

)داخلي(دهليز پلكان بسته

به معبر عمومي يا پاسيو ندارد ياپنجرهگونه حريق مسدود شده و هيچپلكاني است كه دور تا دور آن به وسيله ديوار مقاوم 

.باشديممقاوم حريق در طبقات مختلف يهادرباز طريق و تنها راه ورود و خروج به آن

منطقه كنترل شده دود

.دود باقي بمانددرون يك بنا كه به وسيله سيستم كنترل دود يا فشار مثبت، عاري ازازيامحدوده

اثر دود كشي

.شوديمدرون بنا گفته به جريان عمودي هوا درون بناها، ناشي از اختالف دماي بين بيرون و

دمپر

.اههوا و داكت يهاكانالدريچه قابل تنظيم بر روي 

دمپر آتش يا دود

انتقال هوا كه با دريافت سيگنال از يهايگشودگو هاكانالفني معتبر، نصب شده در نامهيگواهدمپر داراي استاندارد يا 

.شوديمسيستم اعالم حريق بسته 

كنترل دود

ممكن است آتش سوزي درون يك بخش طورنيهم. ابدييماغلب دود يا جريان هواي درون بنا به نقاط مختلف آن جريان 

مختلف بنا نفوذ يهاقسمتديگر به يهاراهها و ، منافذ و داكتهادربدرز انيمازمقاوم حريق روي دهد و دود ناشي از آن 

كنترل دود از دو راه . در بسياري از موارد الزم است با در نظر گرفتن تمهيداتي، دود را به شيوه مناسب كنترل نمود. كند

.اساسي قابل اجرا است

منافذ، طبقات ساختمان و هادربدو طرف موانع، ايجاد اختالف فشار مناسب در- الف

د جريان هوا با سرعت كافيايجا- ب
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تذكرات كلي-2

را عملرالدستوبايد شرايط اين شونديمشهرداري به سازمان آتش نشاني ارجاع داده كه از طرفييهاساختمانيه كل- 2-1

.نماينداجرا

اجرا ،هايگذاردر شكل و اندازه تغييرينيتركوچكبايد بدون آتش نشانيشده از سوي سازمان تاييد يهانقشه- 2-2

در غير اين . بايد با دريافت دستورالعمل جديد، اصالحات الزم صورت گيردشوند و در صورت مشاهده تخلف در حين اجرا، 

.نهايي از سوي سازمان صادر نخواهد شدهيدييتأصورت 

، بدون شوديمكه از سوي سازمان آتش نشاني صادر هانقشهكليه موارد و نكات دستورالعمل ارائه شده مربوط به - 2-3

.بايد اعمال گردديتغييرنيتركوچك

يا تغيير در اجرا، نيازمند هانقشهمعماري صادر گرديده و هر گونه تغيير در يهانقشهبا توجه به هادستورالعمل- 2-4

.باشديماستعالم مجدد از سازمان آتش نشاني تهران 

،  مورد قبول و تاييد سازمان آتش هانگيپاركضوابط تعيين شده از سوي شهرداري در رابطه با تعداد و عرض رمپ - 2-5

.نشاني نيز خواهد بود

شده است، در كليه هيتهالزم به ذكر است كه اين دستورالعمل، به صورت خالصه و صرفاً جهت اطالع كلي مخاطبين - 2-6

.كامل بايد به مبحث سوم مقررات ملي ساختمان مراجعه شودموارد، جهت كسب اطالعات

ه به مبحث سوم مقررات ملي شده است، مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ردر هر قسمت از اين دستورالعمل كه اشا- 2-7

.باشديممد نظر 1380در مقابل حريق، چاپ سال هاساختمانايران، حفاظت 

امداد و نجات يهاراه- 3

معابر-1- 3

.باشديممتر 6غير بلند، يهاساختمانمتر و براي 8بلند مرتبه يهاساختمانحداقل عرض مجاز معبر براي -1- 3-1

بايد طوري تعبيه شوند كه عالوه بر هدايت مردم هاساختمانخروج ايمن و مسير امدادرساني در يهاراهو هامحل-2- 3-1

، در صورت وقوع زلزله نيز امكان ياري رساني به ساكنان و استفاده كنندگان را فراهم )در هنگام آتش سوزي(به مكان امن 

.نمايند
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خودروي امداديمحل استقرار- 2- 3

بايد شرايط ورود در غير اين صورت.شدبامتر15از ترشيبنبايداصله دسترسي از حاشيه معبر تا ساختمانف-1- 3-2

.خودروي آتش نشاني به داخل مجموعه در نظر گرفته شود

مسيري با عرض درب ورود و استقرار خودروهاي سنگين آتش نشاني،جهت، و درصورت نياز1- 2-3با توجه به بند -2- 3-2

متر براي 6×10اين محل بايد حداقل داراي ابعاد .نظر گرفته شودبايد در جوار ساختمان و محلي با ابعاد مناسب در متر 6

بلند مرتبه يهاساختمانبراي 8×10، و ابعاد حداقل )راهنماهمين 2-5و 1- 5مطابق بندهاي (غير بلند يهاساختمان

.باشد

مجاز متر5/4با ارتفاع كمتر از دربرجهت سهولت دسترسي نيروهاي آتش نشاني به داخل ساختمان، اجراي س-3- 3-2

.باشدينم

از ،در داخل مجموعهمحل استقرار خودروي آتش نشانيقسمت مياني ، فاصله ساختمانييهامجموعهدر -4- 3-2

، بازشوبهتر است اين ). الف و ب- 3- 2-3شكل (متر در نظر گرفته شود 15بايد حداكثر هر ساختمان، بازشوينيتركينزد

. داخل دهليز پلكان قرار داشته باشد

امدادي داخل مجتمعيورداستقرار خو- الف-3- 2-3شكل 
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وي امدادي بيرون مجتمعراستقرار خود- ب-3- 2-3شكل 

خروجيهاراهضوابط -4

خروجيهاپلكانضوابط كلي-4-1

2دوربند و با ساختار بايد به صورت شونديمداخلي كه به عنوان مسير خروج محسوب يهاپلكانآن دسته از -1- 4-1

.ساعت مقاوم حريق اجرا شوند

.خروج بايد به صورت رفت و برگشت اجرا شوديهاپلكان-2- 4-1

به اندازه عرض حداقلبايد پلكان اصلي ورودي تااين پله فاصله در صورت وجود پله اختالف سطح در طبقه همكف، -3- 4-1

.درب ورودي پلكان باشد

در پاگردهاي طبقات آسانسور ويهادربو روبروي اي شمارشگر طبقات و نشان دهنده مسير خروجوجود تابلوه-4- 4-1

.باشديمالزامي 

، تنها در صورتي مجاز است كه مقاوم حريق هاپلكانجهت دوربندي دهليز تريكوسياشهيشيهادرباستفاده از -5- 4-1

.تائيد سازمان آتش نشاني باشدبوده و داراي استاندارد مورد 

.باشدينمگاز در داخل دهليز پلكان مجاز هاي برق ونصب كنتور-6- 4-1

دو زون مجزا . جرا شوندابه هم چسبيده در صورتي مورد تاييد است كه در دو زون مختلف آتشيهاپلكاناجراي -7- 4-1

)6- 1- 4شكل (.تفكيك گردندكامالً از هم ساعت مقاوم حريق 2غير سوختني الحبايد با مص
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به هم چسبيدهيهاپلكان-6- 1-4شكل 

مقررات مبحث سوم 7-4- 4- 1- 3و 6- 4- 4-1- 3و مارپيچ، تنها با رعايت مفاد بندهاي قوسي يهاپلكاناجراي -8- 4-1

.باشديممجاز ملي،

.شوندينمخروج محسوب يهاراهبرقي و پياده روهاي متحرك جزو يهاپلهآسانسور، -9- 4-1

.الزامي است) با ايجاد خرپشته(پلكان تا بام اجراي دهليز- 10- 4-1

.كاهش يابددر هيچ قسمت از طول مسير ، نبايد و پاگردها و مسير راه خروجهاپلهعرض - 11- 4-1

.صورت گيردهاآناز يك جنس بوده و تمام تدابير الزم به منظور جلوگيري از لغزندگي در سطح هاپلهپاخور تمام - 12- 4-1

.باشدينممسيرهاي خروج مجاز و در داخل فضاي پلكان و هاپلهدر زير هرگونه كاربريطراحي و اجراي - 13- 4-1

.باشندمتر فاصله داشته3حداقلبازشونيتركينزدبايستي با گردنديمصورت باز اجرا كه بهييهاپلكانليز ده- 14- 4-1

 110وسيله جان پناه با ارتفاع حداقله بخارجياطراف پلكاناز ارتفاع،متصرفيناهش وحشتكمنظور به- 15- 4-1

.گرددمتر محافظتسانتي

امني براي متصرفين راه مداوم و بي خطر و بي مانع را تا سطح زمين با محل كامالًخارجي بايد يكيهاپلكان- 16- 4-1

.نمايدفراهم

.ستايجلوگيري از ريزش نزوالت آسماني الزامجهت خارجييهاپلهسقف نمودن م- 17- 4-1

.پوشش داده شوددارآجبا سازه فلزي بايد از نوع ورق فلزي ف پاگرد هاي پلكان خارجيك- 18- 4-1

ورودي براي آن در در صورتي كه پلكان خارجي دسترسي مستقيم به داخل واحدها داشته باشد، بايد يك پيش- 19- 4-1

.نظر گرفته شود
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در صورتي كه پلكان خارجي به طور كامل دوربند باشد و يا فقط از يك طرف باز باشد و دسترسي به آن از داخل - 20- 4-1

در امتداد پلكان 120×240در حالت عادي و يا 150×150واحد تعبيه شده باشد، اجراي پيش ورودي به ابعاد حداقل 

)ب- 20- 1-4الف و -20- 1- 4شكل هاي (.الزامي است

در امتداد پلكان120×240اجراي پيش ورودي به ابعاد -الف- 20- 4-1

در امتداد پلكان150×150اجراي پيش ورودي به ابعاد - ب- 20- 4-1

خروج ضوابط دسترس-4-2

.الف مبحث سوم مقررات ملي باشد- 3- 1-3بايد مطابق با جدول در موارد مختلف حداكثر طول دسترس خروج -1- 4-2

بايد حداقل نصف اندازه هاپلكانبين يفاصلهم طراحي شود، خروج مجزا از هپلكان بنا كه دو در هر طبقه از-2- 4-2

مگر در مورد . انجام شودهاخروجاندازه گيري بايد در خط مستقيم بين .قطر آن طبقه يا آن بخش باشدنيتربزرگ

در اين صورت فاصله مذكور بايد .كه توسط راهروهاي ارتباطي به هم مربوط هستندياشدهبندي رمسيرهاي خروج دو

شكل شماره (. شودينمدر اندازه گيري قطر بزرگ، بالكن در نظر گرفته .امتداد مسير ارتباطي اندازه گيري گرددمنطبق بر 

4-2 -2(



01/10/9112تا 01/07/91اعتبار از تاريخ –ضوابط ايمني معماري 

نحوه محاسبه فاصله بين دو پله- 2-2- 4شكل شماره 

بندهاي (مگر آن كه در ضوابط اختصاصي تصرف .سانتيمتر عرض مفيد باشند110خروج بايد حداقل داراي يهاراه-3- 4-2

.، عرض بيشتري براي راه خروج مقرر شده باشد)مبحث سوم مقررات ملي6- 1- 3و 5- 3-1

كه مجهز به سيستم شبكه بارنده خودكار هستند، فاصله بين دو پلكان خروج استثنائاً ييهامكانو هانگيپاركدر -4- 4-2

.يك سوم قطر بزرگ در نظر گرفته شودتوانديم

خروج دسترسي در صورتي كه. در پاركينگ ها در حالت كلي، فاصله دو پله با خط مستقيم اندازه گيري مي شود-5- 4-2

مقاوم حريق حفاظت شده باشد، فاصله بين دو پلكان خروج استثنائاً طبق باطي با مصالحراهروهاي ارتتوسط شبكه بارنده و 

.شوديممسير پيمايش در نظر گرفته 

، انبارها، هاآشپزخانهطراحي شوند كه براي رسيدن به يك خروج، عبور از ميان ياگونهمسيرهاي خروج بايد به -6- 4-2

در معرض قفل شده هاآنخواب و فضاهاي مشابهي كه درهاي يهااتاق، هارختكنبهداشتي، فضاهاي كاري، يهاسيسرو

.هستند، الزم نباشد

هاپلهمربوط به يهااندازهابعاد و - 4-3

.باشديمداخلي الزامي يهاپلكانسانتيمتر در 100الي 75جراي نرده استاندارد با ارتفاع ا-1- 4-3

و نيز شبكه هاپرتگاهو هابامخارجي، پشت يهاپلكانسانتيمتر در 110اجراي نرده استاندارد با ارتفاع حداقل -2- 4-3

.باشديمبندي ايمن در بدنه نرده الزامي 

مساحت نورگير بر اساس تعداد طبقات ساختمان و داخلي،يهاپلكاندر كناردر صورت الزام به اجراي نورگير-3- 4-3

.گردديمتعيين 3-3- 4مطابق جدول 
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مساحت نورگير پلكان- 3- 3-4جدول 
حداقل مساحت نورگيرتعداد طبقات

متر مربع6طبقه و كمتر8يهاساختمان
متر مربع9طبقه11تا 9يهاساختمان
متر مربع12طبقه و بيشتر12يهاساختمان

سانتيمتر عرض مفيد داشته باشد مگر آنكه مجموع تعداد متصرفان تمام طبقات 110هر راه پله بايد دست كم -4- 4-3

سانتيمتر كاهش داده 90به حداقل توانديمنفر باشد كه در آن صورت عرض مفيد 50استفاده كننده از راه پله كمتر از 

سانتيمتر تا سقف باالي خود ارتفاع داشته و بين هر دو پاگرد متوالي آن 205همچنين هر راه پله بايد دست كم .شود

)4-3- 4شكل (.سانتيمتر باشد370حداكثر فاصله قائم 

ابعاد پلكان-4- 3-4شكل 

پاخور و سانتيمتر 28حداقل بايد پله هر كف .باشديمسانتيمتر18و حداكثر 10حداقل هر پلهمجاز ارتفاع -5- 4-3

)5-3- 4شكل (.شيب داشته باشد% 2حداكثر 

.بايد به صورت عمودي اجرا شود...وها، بالكنهاداخلي، خارجي، پشت بام، پنجرهيهاپلكانحفاظتي در يهانرده-6- 4-3

نرده براي پلكان داخليارتفاع ابعاد استاندارد پله و -5- 3-4شكل 
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بايد در نظر داشت كه عالوه بر موارد ذكر شده در بندهاي قبل، تعداد نفرات مستقر در هر ساختمان و همچنين -7- 4-3

بديهي است كه ساختماني با كاربري . و معابر خروج خواهد گذاشتهاراهدر تعداد عرض يراتيتأثكاربري ساختمان نيز 

خاص نظير سينما كه معموالً تعداد نفرات زيادي در آن مستقر هستند، نسبت به يك ساختمان مسكوني نياز به معابر 

. دارديترضيعر

تصرف و عرض خروج استاندارد به ازاي نيز بايد بر حسب تعداد نفرات مستقر در هر اتمحاسب،لذا با توجه به كاربري فضاها

بدست آمده در اين مرحله از يهاپلكانچنانچه تعداد . مورد نياز تعيين گرددمعابر خروج و عرضهر فرد انجام شده و تعداد 

-3مبناي محاسبات اين قسمت، بندهاي . بايد در نظر گرفته شودتربزرگتعداد پيشنهادي در مراحل قبل بيشتر باشد، عدد 

.باشديممبحث سوم مقررات ملي ساختمان6- 1-3و 1-5

نفر باشد، 1000تا 500بين هاآناز ييهابخشهمچنين بايد در نظر داشت در هر بنا، چنانچه بار متصرف تمام طبقات يا 

وج مستقل و راه خر4نفر، حداقل 1000متصرف بيش از رراه خروج مجزا و دور از هم الزم خواهد بود، و براي با3حداقل 

.دور از هم بايد تدارك شود

متر مربع 1000فرهنگي با كاربري كالس درس در نظر بگيريد كه مساحت كل آن /ساختماني از نوع آموزشي:مثال

كه مطابق شوديممتر مربع سطح به ازاي هر نفر استخراج 9/1الف مبحث سوم عدد -5- 1- 3با مراجعه به جدول . باشدمي

:نوشتتوانيمآن 

1000مربعمتر÷9/1) متر مربع به ازاي فرد=  (526نفر   

سانتيمتر به ازاي هر نفر 8/0ب و با استخراج عدد - 5- 1-3با استناد به جدول . باشدمينفر 526مبناي محاسبات بر اساس 

:نوشتتوانيمبراي تصرف فوق 

526نفر  ×8/0) سانتيمتر به ازاي فرد=  (420سانتيمتر   

:حاالت زير را در نظر گرفت توانيم. سانتيمتر باشد420فرار براي ساختمان فوق بايد معادل يهاپلهلذا مجموع عرض 

سانتيمتر210دستگاه پله با عرض 2) الف

سانتيمتر140دستگاه پله با عرض 3) ب

سانتيمتر110دستگاه پله با عرض 4) ج

3نفر بايد حداقل 1000تا 500با جمعيت بين يهاتصرفبراي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 6-1- 3با توجه به بند

.باشدميفاقد مشكل ) ج(و ) ب(غير قابل قبول بوده و حاالت ) الف(پلكان در نظر گرفته شود لذا حالت 

بازشوها-4-4

.باشدمي70×100حداقل ابعاد پنجره واقع در نورگير كنار پلكان -1- 4-4
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سانتيمتر عرض مفيد داشته باشد و عرض 80بايد هالنگهدر موارد استفاده از درهاي دو لنگه، دست كم يكي از -2- 4-4

.سانتيمتر باشد120نبايد بيشتر از هالنگههيچ يك از 

80بوده و حداقل ) چرخنديمكه بر پاشنه (يك طرف بازشوتمام درهاي واقع در راه خروج بايد از نوع لواليي-3- 4-4

.و در موارد زير موافق خروج باز شود.سانتيمتر عرض مفيد داشته باشند

خروجيهايدوربنددرهاي واقع در ) الف
درهاي واقع در فضاهاي پر مخاطره) ب
نفر و بيشتر50و فضاهاي با تراكم هااتاقدرهاي مربوطه به ) ج
خروج بر حسب نوع يهاراهقائم يا گردان چنانچه در بخش ضوابط اختصاصي ياكركرهدرهاي كشويي افقي، -4- 4-4

ملي مبحث سوم مقررات2- 4- 1-3بند مجاز اعالم شود بايد حسب مورد با ضوابط عمومي مذكور در هاآنتصرف استفاده از 

.ساختمان مطابقت داشته باشد

، مشروط بر اينكه در مسيرحداقل مورد نياز محدود شدهبازشوهاي واقع در دوربندهاي خروج از لحاظ تعداد به-5- 4-4

در برخي نقاط ساختمان در صورت ضرورت صورت بسيار محدودقرار نگيرد اجراي دو درب به استفادهمورد عادي،تردد

.بالمانع است

خواب،يهااتاقاز طريق اجراي آن ،طراحي شده باشدواحدهااز داخل هاپلكانكه دسترسي به در صورتي-6- 4-4

.باشدينممجاز و فضاهاي بسته و داراي قفل و بستبهداشتييهاسيسروآبدارخانه وآشپزخانه،

، شوت زباله و هر گونه بازشوي ديگر به داخل دهليز پلكان تحت هر شرايطي ساتيتأسباز شدن درب داكت هاي -7- 4-4

.باشدميمجاز ن

هاپلكاندر تراز تخليه خروج به طرف بيرون و در ساير طبقات به سمت داخل دهليز هاپلهجهت بازشوي درب -8- 4-4

.طراحي و اجرا گردد

.باشدميمجاز نهاپلكانبه داخل دهليز ... و آسانسور، هواساز، اتاق پكيج يهااتاقيهادربباز شدن -9- 4-4

مقاوم، دودبند، خود بسته شو و بدون قفل و بست انتخاب و درب ورودي به دهليز پلكان در تمامي طبقات از نوع - 10- 4-4

، آزمايش سازمان آتش نشانيييده و در يك آزمايشگاه حريق مورد تأنصب گردد و حداقل يك ساعت تحمل آتش را داشت

.شده باشد

متر از هم 3حداقل كه دو پنجره داراي فاصلهباشدميدر داخل نورگير پلكان تنها در صورتي مجاز اجراي پنجره- 11- 4-4

)11- 4- 4مطابق شكل. (نزديك به هم دو پنجره انجام پذيرديهالبهاندازه گيري فاصله بايد از .باشند
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در داخل نورگيرهاپنجرهفاصله - 11- 3-4شكل 

متر 3رعايت فاصله ،دنباشداشته درجه 180زاويه يكديگربازشوي فضاي مجاور باودر صورتي كه بازشوي پلكان - 12- 4-4

.باشدمينالزامي 

آسانسور- 4-5

.مجزا گرددهاقسمتساعت مقاوم حريق دوربندي و از ساير 2ساختار با چاه آسانسور بايد -1- 4-5

.اجرا و نصب آسانسور در داخل دهليز پلكان مجاز نيست-2- 4-5

به يك البي هانگيپاركو در ) در صورتي كه اين طبقه به عنوان پاركينگ استفاده شود(آسانسور در طبقه همكف -3- 4-5

.باشدميسانتيمتر 150×150حداقل ابعاد اين پيش ورودي . يا پيش ورودي نياز دارد

.و مجهز به سيستم نجات اضطراري باشد،آسانسور اجرايي بايد از نوع اتوماتيك تلسكوپي دو درب-4- 4-5
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هاساختماندسته بندي - 5

بلند مرتبهيهاساختمان- 1- 5

نيترنييپاكه ارتفاع كف آخرين طبقه داراي كاربري آن، از شوديماطالقييهاساختمانبه بلند مرتبه ساختمان-1- 5-1

.متر باشد23دسترسي خودروي آتش نشاني، بيش از معبر عمومي سطح 

)منتهي اليه بنا(قسمت شيب نيترنييپادر صورتي كه محل احداث ساختمان روي شيب واقع شده باشد، ارتفاع از -2- 5-1

.نشان داده شده است2- 1-5نحوه اندازه گيري ارتفاع ساختمان در شكل .گردديممحاسبه 

نحوه اندازه گيري ارتفاع-2- 1-5شكل 

سطح معبري اندازه نيترنييپادر صورتي كه ساختمان از چند مسير داراي دسترسي باشد، ارتفاع ساختمان از -3- 5-1

.ميسر باشداز آن كه دسترسي خودروهاي آتش نشاني به ساختمان شوديمگيري 

.بلند مرتبه الزامي استيهاساختماناجراي حداقل دو دهليز پلكان در تمامي -4- 5-1

.خروج مجاز نخواهد بوديهاراهمتر در 15، هيچ بن بستي با طول بيش از مرتبهبلنديهاساختماندر -5- 5-1

، مگر آنكه تمام بنا يا سازه با شبكه باشدميمتر 30حداكثر مرتبه بلند يهاساختمانخروج در يهادسترسطول -6- 5-1

.متر افزايش يابد45به حداكثر توانديمبارنده خودكار تاييد شده محافظت شود، در آن صورت اين طول 
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، مشمول مقررات ...)ديده باني و يهابرج، هامنارهنظير (نفر يا كمتر است 5هاآنمرتفعي كه بار متصرف يهاسازه-7- 5-1

.باشندينممرتبه بلند يهاساختمان

هاي ساختمان بايد از نوع آسانسور ك دستگاه از آسانسوري، با احتساب همكفطبقه16بيش از يهاساختماندر -8- 5-1

مولد ثانويه آماده بكار شده و از قابليت هدايت لهيبه وسقطع برق شهر كه بايابه گونه. آتش نشاني پيش بيني و اجرا گردد

كابين برخوردار باشدو كنترل از داخل

.اجراي بالگرد نشين الزامي استبا احتساب همكف، طبقه 16بيش از يهاساختماندر -9- 5-1

مقررات مليمبحث سوم 18- 1- 3بخشبلند مرتبه، به يهاساختمانضوابط جزئيات جهت آگاهي كامل از - 10- 5-1

.ساختمان مراجعه شود

غير بلندمسكونييهاساختمان- 2- 5

فرار، بر اساس تعداد طبقات و تعداد واحدها در هر يهاپلكانو شرايطمسكوني غير بلند، تعداديهاساختماندر -1- 5-2

.گردديمتعيين 1- 2-5طبقه، مطابق جدول 

1- 2-5جدول 

تعداد 
طبقات

پله دومپله اولتعداد واحد
نورگير 

پلكانطبيعي 
شبكه بارنده 

كامل
سيستم فشار 

**مثبت

- - - - �بدون محدوديت4زير 
4***� - - -�
�- - - �تا چهار واحد5
�- - ��پنج و بيشتر5

6

�- - - �تك واحدي
- - �- �*دو واحدي
- ��- �*سه واحدي
- ��- �*چهار واحدي
�- - ��پنج و بيشتر

7
�- - - �تك واحدي
- - �- �*دو واحدي
�- - ��سه و بيشتر

.الزامي نيست،و اجراي شبكه بارنده كاملهاپلكانرت اجراي پلكان دوم، نورگير طبيعي بودن در صو* 

.، اجراي سيستم فشار مثبت الزامي نيستطبيعيداراي نورگيريهاپلهدر **

واحد تجاوز كند، ساختمان مشمول اجراي 20پنج طبقه، در صورتي كه مجموع واحدها از كمتر ازيهاساختماندر *** 

.شودميدو پلكان 



01/10/9119تا 01/07/91اعتبار از تاريخ –ضوابط ايمني معماري 

در صورت احداث يك پلكان، ، در هر طبقهچهار واحدباالتر از همكف با حداكثر يطبقه6و 5يهاساختماندر -2- 5-2

در غير اين .تر از تراز تخليه خروج ادامه داشته باشدنييپاعالوه بر شرايط جدول فوق، پلكان خروج نبايد بيش از نيم طبقه 

.الزامي استدر جهت پايين پلكان صورت در طبقه تراز خروج، نصب درب پلكان 

توسط شبكه بارنده خودكار تاييد شده تمام بنا، مگر آنكه باشدميمتر 10حداكثر طول مجاز راهروهاي بن بست -3- 5-2

.متر افزايش يابد15به توانديممحافظت شود كه در آن صورت، استثنائاً اين طول 

باشد كه در راهروهاي دسترس خروج، فاصله ميان در ورودي هر واحد ياگونهخروج بايد به يهاتيموقعتعداد و -4- 5-2

60در صورت تجهيز ساختمان به شبكه بارنده خودكار، اين فاصله تا . متر باشد30خروج حداكثر نيتركينزدمسكوني تا 

)3- 2- 5شكل (.متر قابل افزايش است

فاصله درب واحد تا پلكان خروج در ساختمان فاقد شبكه بارنده خودكار-3- 2-5شكل 

مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 10- 1- 3بخش، به غير بلنديهاساختمانضوابط جزئيات جهت آگاهي از -5- 5-1

.مراجعه شود

ادارييهاتصرف-3- 5

مورد يهاپلكانتعداد دقيق .طبقه، حداقل به دو پلكان خروج مستقل از هم نياز دارند3اداري بيش از يهاتصرف-1- 5-3

.و بر اساس مساحت بنا تعيين گرددراهنماهمين 7-3- 4نياز، بايد مطابق بند 

كه با توجه به مساحت بنا احداث يك دستگاه پلكان بالمانع استدر صورتيطبقه، 3اداري كمتر از يهاتصرفدر -2- 5-3

.، نيازي به بيش از يك پلكان نباشد7- 3- 4و محاسبات بند 

متر داشته باشد، مگر آنكه تمام بنا توسط 6اداري، هيچ راهرويي نبايد بن بستي به طول بيش از يهاتصرفدر -3- 5-3

.متر باشد15توانديمشبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، كه در آن صورت حداكثر طول بن بست ها 

د، در صورت تجهيز بنا به شبكه بارنده متر خواهد بو60اداري، حداكثر طول مجاز دسترس خروج، يهاتصرفدر -4- 5-3

.متر افزايش يابد90حداكثر به توانديمخودكار تائيد شده، اين طول 
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مبحث سوم مقررات ملي ساختمان مراجعه 14- 1-3بخشبهاداري،يهاتصرفضوابط جزئيات جهت آگاهي از -5- 5-3

.شود

تجارييهاتصرف- 4- 5

مجزا با دودبند و دوربند دو پلكان حداقل، اجرايمقدار مساحتتجاري بيش از يك طبقه، با هر يهاتصرفدر -1- 5-4

مورد نياز يهاپلكانتعداد دقيق . فاصله مناسب از يكديگر هم براي طبقات فوقاني و هم براي طبقات زير همكف الزامي است

. حاضر تعيين گرددراهنما7- 3-4بايد با توجه به محاسبات بند

خروج به طور مستقيم به فضاي خارج از بنا دسترسي داشته يهاپلكاني از يكبايد حداقل تجارييهاتصرفدر -2- 5-4

.باشند

23متر مربع، چنانچه طول دسترس خروج حداكثر 280ا مساحت خالص حداكثر تجاري يك طبقه بيهاتصرفدر -3- 5-4

تائيد شده، اين فاصله تا شبكه بارنده خودكاردر صورت تجهيز تمام طبقه به . متر باشد، داشتن يك خروج مجاز خواهد بود

.متر قابل افزايش است30

يهاپلكانتعداد ) تجاري و طبقات فوقاني مسكونيطبقه همكف(مسكوني، /با كاربري تجارييهاساختماندر -4- 5-4

بايد توجه . مربوطه، در نظر گرفته شودبندهاي ذكر شده قسمت تجاري، بايد مطابقخروج يهادربو طبقات مسكوني 

.گرددقسمت مسكوني بايد به طور جداگانه و مستقل از قسمت تجاري، به فضاي خارج بنا مرتبط يهاپلكانداشت كه 

مبحث سوم مقررات ملي ساختمان مراجعه 15-1- 3بخشتجاري، به يهاتصرفضوابط جزئيات جهت آگاهي از -5- 5-4

.شود

هاتصرفساير - 5- 5

.، به مبحث سوم مقررات ملي ساختمان مراجعه گرددهاتصرفجهت آگاهي از ضوابط و مقررات ساير -1- 5-5

13- 1- 3بخش،تجمعييهاتصرف•11-1- 3بخشفرهنگي، /آموزشي•
17- 1-3بخشصنعتي و انباري، •12- 1-3بخشمراقبتي، /درماني•

ضوابط مشترك - 6- 5

، اجتماعاتغذاخوري،(چندمنظورهيهاسالندو درب مستقل، با فاصله مناسب از يكديگر، برايياجراواحي طر-1- 5-6

.الزامي استنفر50با ظرفيت بيش از ...)و، سينما، كنفرانستئاتريآمف

.گرددو دودبندسقف كاذب مجاز نبوده و هر واحد نسبت به واحد مجاور آتش بنداز طريقواحدهابين رتباطا-2- 5-6

ارائه(.مجاز استباشديماستايرن كه مورد تاييد كتبي وزارت مسكن و موسسه استاندارد استفاده از مصالح پلي-3- 5-6

).تاسبه سازمان آتش نشاني تهران قبل از اجرا الزاميهيديييك نسخه از تأ
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هاقسمتبا ساختار مقاوم حريق احداث و ضمن حوزه بندي از ساير بايد افقي و عمودي يهاشفتو تمامي داكت-4- 5-6

مورد تاييد اين سازمان، محصوالت آتش بند صنعتي استفاده شده جهت حوزه بندي بايد در آزمايشگاه حريق. گرددمجزا

.شده باشندآزمايش

متر مربع باشد، فضاي پاركينگ بايد توسط ديوارهاي مانع حريق، 2000در صورتي كه مساحت پاركينگ بيش از -5- 5-6
.حوزه بندي گردد

:الزامي است)مجراي تهويه طبيعي(گودنور در شرايط زير اجراي -6- 5-6

بيشتر باشد وطبقه5متر مربع و تعداد زير زمين 800زاشاگر سطح زير بناي پاركينگ در  زير زمين بي•

باشد طبقه 4متر مربع و تعداد زير زمين 1500-1001اگر سطح زير بناي پاركينگ در  زير زمين بين •

باشد طبقه 3عداد زير زمين متر مربع و ت2000- 1501اگر سطح زير بناي پاركينگ در  زير زمين بين•

باشدطبقه 2متر مربع به باال و تعداد زير زمين 2001اگر سطح زير بناي پاركينگ در  زير زمين بين•

محيط و % 20در شرايطي كه گودنور در يك ضلع اجرا گردد، حداقل سانتيمتر و طول آن 120الي 100عرض گودنور بايد 

كف .همكف ادامه يابدطبقه تازيرزمين نيترنييپااز بايدگودنور . محيط بايد باشد% 15ع، حداقل در صورت اجرا در دو ضل

.صورت دست انداز باال بيايد و سقف داشته باشده همكف بطبقهو درآن صفحه فلزي مشبك 

.شددر ويرايش بعدي اصالحات اعمال خواهدوبودهتحقيقدر دست گودنوربررسي كلي و ضوابط اجرايي : تذكر

.نوع دودبند و داراي قفل و بست انتخاب و نصب شوندازيساتيداكت تأسيهادرب-7- 5-6

در قسمت ورودي مجموعه )هايدرانت شهري(شير ايستادهپيش بيني و نصب يك دستگاهبزرگ يهامجتمعدر -8- 5-6

.ستاالزامي

كامالًتخليه محصوالت احتراق موتور خانه بايد با ساختار يك ساعت مقاوم حريق و سقف و دودكشوارهايد-9- 5-6

.مجزا گردد و درب ورود به آن از نوع مقاوم باشدهاقسمتو از ساير دوربندي

حريق دوربندي وهواساز و غيره بايد با ساختار مقاوم برق،از قبيل حرارتي،ساتيتأسبهتمامي اماكن مربوط- 10- 5-6

.مجزا گردند

اشد و بحريق در برابر ساعت مقاوم يك كف و سقفداراي ديوار،منابع سوخت ذخيره بايديتماممحل قرار گيري - 11- 5-6

.در نظر گرفته شودسانتيمتر 45ديوار حداقلفاصله منبع از

سطح موتورخانه به % 4احداث نورگير به مساحتطبقه پايين تر از زيرزمين اول،در صورت احداث موتورخانه در- 12- 5-6

.الزامي است،مين هواي موتور خانهأتمنظور

.باشدمينمجاز آسانسورهاو هاپلكاندهليز جوارهمها و زير رمپاستقرار منابع سوخت در- 13- 5-6
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بالگرد نشين- 6

متري از هر طرف5/1كه در فاصلهباشديممتر 12×12اضطراري براي بالگرد هاي نوع سبكداقل ابعاد محل فرودح- 1- 6

.داين محل بايد يك جان پناه در نظر گرفته شو

كه در اين فواصل مانعي اعم ازباشديممتر 36×36هاي امداد بالگردايمني برايداقل شانه محل فرود و حريمح- 2- 6

.باشدداشتهآنتن تلويزيون و غيره نبايد وجود ،ساتيتأسخر پشته،ساختمان،

هابر اساس وزن اين نوع بالگردستيبايمشونديمكه براي عمليات امداد فرستاده حل فرود بالگرد هاي نوع سبكم- 3- 6

جهت طراحي محل فرود بالگرد براي بار استاتيكي طراحي گردد همچنين حداقل بار ديناميكي كه) كيلوگرم9000حداقل(

وزن بالگرد مبناي طراحي كه در محدوده اثر % 75بلند شدن و يا وزن بالگرد در زمان%150بايد در نظر گرفته شود برابر 

.شوديمي بالگرد واردهاچرخ

جلوگيري ارتعاشي ناشي از ضربه هنگام برخورد بالگرد به سازه اصلي ساختمان،به روش مناسبمچنين بايد از انتقاله- 4- 6

.شود

استخر-7

يهاآبسطحي و يا يهاآبمخزن بايد با تمهيدات مناسب از جمله هدايت آن به حجم آبابليت تخليه تمامي ق- 7-1

.دفراهم گردزيرزمين

آبي در يهاورزشفدراسيون نجات غريق در احداث و بهره برداري اماكن شنا و عايت دقيق آيين نامه اجرايير- 7-2
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