
 هقررات هلي ساختواى 12اهل بر اساس هبحث برگ هالحظات پذافٌذ غيرػكار

 )تاسيسات برقي(گرٍُ ساختواًي شوارُ ... 

 

شوارُ هَضَع  ردیف

 12در هبحث 

 تَضيحات رػایت 

 ًشذُ شذُ

    /..........( ّای هختلف)ػادی/اضطزارییٌی تزق در الیِ پیش ت 21-5-2 1

هخهشى   ،چالهِ سساًوهَر   ،ًتخاب هکاى هٌاسة تزای ًصة)تاتلَ تزق، صًزاتَر تزقا 21-5-3-3-4 2

تاتلَ تَسیغ تلفهي(، تهِ لظهاس دستزسهی هٌاسهة/:فاات: )اس       گاس، سَخت،کٌتَر

 اصا تت تزکش(سب گزفتگی/پا شش سب/ هَج اًفجار/دٍد گزفتگی/ًشت گاس/

   

    استمزار تاتلَّا در هظل هٌاسة ٍ دارای هظافظ  21-5-3-1-4 3

    پذیز تَدى سیٌی کاتلهْار کاهل ٍ اًؼطاف 21-5-3-1-12 4

دی ٍ افمی  تا توت رٍی دیَار تِ صَرت ػوَّا داخل سیٌی ٍ کاتلهْار کاهل  21-5-3-1-13 5

 هٌاسة

   

    ٍرٍدی تاتلَّا ٍهٌاسة در لَلِ ّا  اس گلٌذاستفادُ  21-5-3-1 6

    اتصالاتصال کاتل ّا تِ ّن در هویزّای طَالًی در جؼثِ ّای  21-5-3-1-2 7

    شذُکاهال هْار اس کاتل ّای َّایی ٍ در صَرت الشام ػذم استفادُ  2-3-5-1 8

ٍ اًتخاب ًَع هزغَب ٍ هماٍم  تجْیشات الکتزیکی پٌاّگاّیرػایت سادگی در  21-5-3-1-3 9

 ٍ سییٌِ در تزاتز رطَتت

   

    اضطزاریَر ٍ ػالئن هٌاسة در پٌاّگاُ ٍ هویزّای خزٍج ًتیٌی پیش 21-5-3-3-11 10

سیٌی ى هٌاسة درهظل ًصة تاتلَّا/الکتزٍ هَتَرّا/پیش تیٌی ساسُ ٍ فًَذاسیَ 21-5-3-1-17ٍ11 11

 کاتل ّا

   

هظل ػثَرکاتل ّا ٍ خطَط اضطزاری تزق ٍ سیوتن ّای اػالم :زیك ٍ :فاات  21-5-3-1-2 12

 ستش سَسی ٍ هَج اًفجار ي در تزاتزتلف

   

    هظل هٌاسة ٍ لاتل دستزس ى سًْا درتْیِ ًمشِ ّای چَى ساخت ٍ لزار داد 21-5-3-1-3 13

    فزػیس تَدى تاتلَ ّای تزق فشار لَی، ضؼیف ٍ جذاساسی ٍ لاتل دستز 21-5-3-1-4 14

    هظل ّای درس اًثواط رػایت اًؼطاف در لَلِ ّای ػثَر کاتل در 21-5-3-1-5 15

    خزٍج اضطزاری ٍ راّزٍّا ٍ ّاپیش تیٌی چزاؽ اضطزاری درسزٍیس 21-5-3-1-6 16

    ّای سٍیشاى ٍ هؼلكػذم استفادُ اس چزاؽ 21-5-3-1-8 17

   استفادُ اس پَشش ریش تافت جْت :فاات تاتلَّای تزق ٍ سایز تجْیشات  فزهاى  21-5-3-1-8 18

 تاریخ دستَر ًقشِ: شوارُ دستَر ًقشِ: شوارُ پالک ثبتي: ًام شهر/رٍستا:

 ًَع هالکيت: ًام شهرداری/بخشذاری:

 تؼذاد طبقات: ٍضغ هَجَد: ػرض هؼبر: بر اساس سٌذ: هساحت زهيي: ًام كارفرها:

 تؼذاد طبقات زیر زهيي: اصالحي: اصالحي:

 هساحت زیربٌای كل: تراكن : ًَع كاربری:

  پهٌِ بٌذی: ًشاًي هلک:

لوگوی سازمان نظام 

 مهندسی استان



 ّاٍ رایاًِ

    :فاات تاتلَ ّا در تزاتز اضافِ ٍلتاص ٍ اضافِ جزیاى 21-5-3-1-16 19

    پیش تیٌی رسرٍ تزای لَلِ ّای تزق در سیٌذُ 21-5-3-2-3 20

    درساختواىًصة سیوتن اخطار تِ افزاد هوتمز  21-5-3-2-4 21

22 21-5-3-3-2 

21-5-3-3-3 

رٍشٌایی یٌی هَلذ تزق اضطزاری در :ذ هصزف: سیوتن ّای ّشذار/پیش ت

ات ٍ اػالم :زیك/پوپ ستش ًشاًی/پوپ سب هویزخزٍج/سیوتن ّای هخاتز

 ّا تیوارستاىاتاق ػول در رساًی/سیوتن تخلیِ دٍد/

   

ًزاتَر ٍ هخشى سَخت درهکاى اهي ٍ دٍر اس ّن ) هخشى تزجیظا پیش تیٌی ص 21-5-3-3-4ٍ5 23

 تا کارکزد صًزاتَر اًتخاب شَد ( هذفَى ٍ اس ًظز ازفیت هتٌاسة

   

    تزای اتصال تزق اضطزاری سیارق تاتلَ تز در پیش تیٌی یک فیذر 21-5-3-3-7 24

    تاتلَّای تزق ػادی ٍ اضطزاری َدىجذاساسی ٍ در دستزس ت 21-5-3-3-10 25

     پٌاّگاُ خزٍجی ّای اضطزاری ٍ ّا ٍتاهیي تزق رٍشٌایی در راّزٍ 21-3-3-5-11 26

    ًصة هثذل ّای تزق درداخل ساختواى ٍ دٍر اس دستزس  21-5-3-4-1 27

 


