ساٌّوای تْیِ ٍ اسائِ ًمـِ ّای هؼواسی اجشایی
(فاص )2

نحوة تهیة فاز 2
پس اص تػٛیة فاص یه ٔقٕاسیٟٙٔ ،ذس ٔقٕاس ٘سثت ت ٝتٟیۀ ٘مطٞ ٝای فاص ٔ 2قٕاسی تا ٕٞاٍٙٞی ٘مطٞ ٝای ساصٚ ٜ
تأسیسات الذاْ ٔی ٕ٘ایذ٘ .مطٞ ٝای ٔزوٛس تایذ تا سفایت وأُ ضٛاتظ ٔ ٚمشسات ّٔی ساختٕاٖ تٟی ٝضٛد .دس صیش چه
ِیست وٙتشَ ٘مطٞ ٝای ٔقٕاسی فاص  2آٚسد ٜضذٔ ٚ ٜغاِق ٝآٖ سثة تػحیح  ٚتىٕیُ ٘مطٞ ٝا ٔی ٌشدد.
تاویذ ٔی ضٛد و٘ ٝمطٞ ٝای فاص  2ساختٕاٖ ا ٓٞاص ٔقٕاسی ،ساص ٚ ٜتأسیسات تایذ تا یىذیٍش ٕٞاٍٙٞی وأُ داضتٝ
تاضٙذ.

پیَػت 1
ؿشح خذهات عشاحی هؼواسی ٍ تْیِ ًمـِ ّا ٍ هذاسن هؼواسی هشحلِ (فاص) 2
ً -1مـِ هحَعِ (ػایت پالى) تا همیاع حذالل  1:111ؿاهل اعالػات صیش:
 -1-1فالٔت ضٕاَ
ٛٔ -2-1لقیت استمشاس ساختٕاٖ ٞا ،خیاتاٖ ٞا ،تٛلفٍا ٜخٛدسٞٚا ٔ ٚسیشٞای فثٛس ٔ ٚشٚس فاتشیٗ ٚ ٚسایّ٘ ٝمّیٝ
 -3-1خغٛط اغّی عشح ٔقٕاسی ،تشاص ٞا  ٚسل ْٛاستفافی وف تٕاْ ضذ ٜخیاتاٖ ٞاا  ٚپیااد ٜسٞٚاا عثاك ٘مطأ ٝػاٛتٝ
ضٟشداسی
 -4-1ا٘ذاصٌ ٜزاسی وأُ اتقاد  ٚفٛاغُ ساختٕاٖ ،صٔیٗٛ٘ ،سٌیشٞا تش حسة ٔتش ع ٚ َٛعثك ٘مطٔ ٝػٛت ٝضٟشداسی
 -5-1دسج ٔحٛسٞا  ٚفالٔت ٔماعـ  ٚدسص ا٘مغاؿ
 -6-1عشح اخشائی فضای سثض (حیاط ساصی)  ٚخضییات ٔشتٛعٝ
 -7-1خضی یات عشح ٔحٛع ٝضأُ :دیٛاسٞای حائُ ،دستشسی ٞأ ،حُ دیضَ ط٘شاتٛساضغشاسی تشق (چٙا٘چا ٝدس ٔحٛعاٝ
است)
ً -2مـِ عثمات تِ تفىیه ّش عثمِ ،تا همیاع حذالل ( ،)1:51ؿاهل اعالػات صیش:
ٔ -1-2حٛسٞای اغّی  ٚفشفی ساختٕا٘ی  ٚفٛاغُ آٟ٘ا تش حسة ٔتش عَٛ
 -2-2عشح ٔقٕاسی عثمٛٔ ٝسد ٘ؾش
 -3-2ا٘ذاصٌ ٜزاسی وأُ عثمٛٔ ٝسد ٘ؾش  ٚتشاصٞا تا تٛخ ٝت٘ ٝمطٔ ٝػٛت ٝضٟشداسی
ٔ -4-2ساحت  ٚواستشی فضاٞای ٔختّف عشحٕٞ ،شا ٜتا ٕ٘ایص ٚسایُ ٔختّفی ؤ ٝی تایذ دس ٔحُ ٞای خاظ ٘ػة
ض٘ٛذ (ٚسایُ خذٔات تٟذاضتیٚ ، ... ،سایُ تاسیساتی)
 -5-2ا٘غثاق ٘مطٞ ٝای ساص ٜتا عشح ٔقٕاسی (ستٞ ٖٛا ،تادتٙذٞا ،دسصٞای ا٘مغاؿ ،دسصٞای ا٘ثساط ،)... ،تا تٛخ ٝت ٝا٘ٛاؿ
ٔػاِح ٔػشفی
-6-2ا٘غثاق ٘مطٞ ٝای تاسیسات تشق ٔ ٚىا٘یه تا ٘مطٞ ٝای ٔقٕاسی
 -7-2پّٞ ٝا (اتقاد ،خٟت ،تقذاد ،پاٌشد)... ،
 -8-2اتقاد دسب ٞا ،پٙدشٞ ٜا ٔ ٚشخٛفات دست ٝتٙذی دسٞا  ٚپٙدشٜ

٘ -9-2مطٔ ٝشتٛط ت ٝسمف ٞای وارب  ٚعثم ٝتاال تا روش ٔػاِح ٛ٘ ٚؿ سمف  ٚاستفاؿ ٔفیذ آٖ اص وف
 -10-2خغٛط ٕ٘ایٙذ ٜخٟت دیذ ٔماعـ
ٔ -11-2شخٛفات ٔشتٛط ت ٝخضییات اخشایی  ٚتضسٌٕٙایی سشٚیس ٞا ،آضپضخا٘ٞ ٝا ،پّىاٖ  ٚغیشٜ
 -3پالى خشپـتِ ،تا همیاع حذالل ( )1:51ؿاهل اعالػات صیش:
ٔ -1-3حٛسٞای اغّی  ٚفشفی ساختٕاٖ  ٚفٛاغُ آٟ٘ا تش حسة ٔتش عَٛ
 -2-3سل ْٛاستفاؿ سغح
 -3-3ا٘ذاصٌ ٜزاسی وأُ
 -4-3ا٘غثاق ٘مطٞ ٝای ساص ٚ ٜتاسیسات تا ٘مطٞ ٝای ٔقٕاسی ٔ ٚالحؾات ٔشتٛعٝ
ٔ -5-3شخٛفات ٔشتٛط ت ٝخضییات اخشایی
ً -4مـِ تام ،تا همیاع حذالل ( ،)1:51ؿاهل اعالػات صیش:
ٔ -1-4حٛسٞای اغّی  ٚفشفی ساختٕا٘ی  ٚفٛاغُ آٟ٘ا تش حسة ٔتش عَٛ
 -2-4سلٞ ْٛای ٕ٘ایٙذ :ٜاستفاؿ سغح ( ٚیا سغٛح تاْ ٞا) ،استفاؿ دست ا٘ذاصٞا
 -3-4ا٘ذاصٌ ٜزاسی وأُ ٘مط ٝتاْ  ٚخضییات اخشایی
 -4-4خغٛط ضیة تٙذی ،خٟت ٔ ٚیضاٖ ضیة
ٔ -5-4الحؾات ساص( ٜدسص ا٘ثساط ٚ )... ،تاسیسات ٔىا٘یىی (ٛٞاوص ٞا ،دٚدوص ٞاٙٔ ،ثـ ا٘ثساط ٚ )... ،تاسیسات تشلی
(آ٘تٗ ٞأ ،ذاسٞای تغزی)... ،ٝ
ٔ -6-4حُ آتشٞٚا
ٔ -7-4ػاِح ٔػشفی  ٚپٛضص ٟ٘ایی تاْ
ٔ -8-4شخٛفات ٔشتٛط ت ٝخضییات اخشایی
ً -5مـِ هماعغ عَلی ٍ ػشضی ،تا همیاع حذالل ( )1:51ؿاهل اعالػات صیش:
ٔ -1-5حٛسٞای اغّی  ٚفشفی ساختٕا٘ی
ٔ -2-5الحؾات ٔشتٛط ت ٝعشح ٞای ساص ،ٜتاسیسات تشلی ٔ ٚىا٘یىی
 -3-5ا٘ذاصٌ ٜزاسی وأُ ٘مطٔ ٝمغـ  ٚخضئیات اخشایی
 -4-5سل ْٛاستفافی پّٞ ٝا  ٚپاٌشدٞا
ٕ٘ -5-5ایص سمف وارب دس ٔحُ ٞای ٔشتٛعٝ
ٔ -6-5شخٛفات ٔشتٛط ت ٝخضییات اخشایی ،تضسٌٕٙایی تشش دیٛاس  ٚدست ٝتٙذی دسب ٞا  ٚپٙدشٞ ٜا

ً -6مـِ ولیِ ًواّا ،تا همیاع حذالل ( )1:51ؿاهل اعالػات صیش:
ٔ -1-6حٛسٞای اغّی  ٚفشفی ساختٕاٖ
 -2-6سل ْٛاستفافی وف وّی ٝعثمات ،تاْ  ٚیا تاْ ٞا
 -3-6ا٘ذاصٌ ٜزاسی ٘مطٕ٘ ٝا یا ٕ٘اٞا  ٚخضییات اخشایی دس غٛست ِضْٚ

٘ -4-6ح ٜٛا٘غثاق تا عشح ٘ ٚمطٞ ٝای ساص( ٜستٞ ٖٛا ،تادتٙذٞا ،دسص ٞای ا٘ثساط ،)... ،دسج ا٘ٛاؿ ٔػاِح ٔػشفی ٚ
ٔالحؾات ٔشتٛط ت ٝعشح ٞای تاسیسات تشلی ٔ ٚىا٘یىی
 -5-6دسب ٞا ،پٙدشٞ ٜا ٔ ٚشخٛفات دست ٝتٙذی دس ٞا  ٚپٙدشٜ
ٔ -6-6شخٛفات ٔشتٛط ت ٝخضییات اخشایی
ً -7مـِ ّای هشتَط تِ جضییات اجشایی فضاّا ٍ جضییات ػاختواًی ٍ جذاٍل ًاصن واسی ،همیاع حؼة
هَسد ( 1:25الی )1:1
 -1-7تشسیٓ تشش دیٛاس ( )wall sectionاص سٚی پی ِغایت تاْ ضأُ ا٘ذاصٌ ٜزاسی وأُ ،تشاص عثمات ٔ ٚشخٛفات
ٔشتٛط ت ٝخضییات اخشایی
ٔ -2-7مغـ پّىاٖ یا پّىاٖ ٞا  ٚپالٟ٘ای آٟ٘ا تا روش تشاص ٞای ٔشتٛع ،ٝا٘ذاصٌ ٜزاسی ٔ ٚشخٛفات ٔشتٛط ت ٝخضییات
اخشایی
٘ -3-7مطٞ ٝأ ،ماعـ ٕ٘ ٚاٞای داخّی تا ا٘ذاصٞ ٜای الصْ دس ٔٛسد فضاٞای تٟذاضتی ،آضپضخا٘ٞ ٝا ضأُ اعالفات
ٔشتٛط تٔ ٝحُ ٔ ٚطخػات استمشاس ٚسایُ (ٌاص ،یخچاَ ،سیٙهِ ،ثاسطٛیی ،ؽشفطٛیی  ٚغیشٛ٘ ٚ )ٜؿ ٘ ٚح ٜٛتىاسٌیشی
ٔػاِح ساختٕا٘ی (٘اصن واسی)  ٚسایش خضییات ساختٕا٘ی ریشتظ (فایك واسی ٞا)... ،
 -4-7خضییات ٔشتٛط ت ٝسمف ٞای وارب
٘ -5-7مط ٝدسب  ٚپٙدشٞ ٜا تا روش خٙس  ٚتقذاد آٟ٘ا
 -6-7خضییات  ٚخذا َٚدست ٝتٙذی ا٘ٛاؿ دسٞا  ٚپٙدشٞ ٜای تىاس سفت ٝدس عشح
 -7-7خضییات ٔشتٛط ت ٝدسص ا٘ثساط دس وّیٔ ٝحُ ٞای الصْ
 -8-7خضییات ٔشتٛط ت ٝدیٛاسٞای حائُ ٔحٛع ٚ ٝسٔپ
 -8-7خضییات ٘ػة س ًٙدس ٕ٘ا (چٙا٘چ ٝدس ٕ٘ا ساصی اص س ًٙاستفادٔ ٜی ٌشدد)
 -9-7خذا٘ َٚاصن واسی ضأُ اعالفات ٔشتٛط ت ٝدیٛاسٞا ،سمف ،سمف ٞای وارب ،ا٘ٛاؿ وف ساصی ،اصاس ،ٜلش٘یض ... ٚ

پیَػت 2
سػایت ًىات صیش دس تْیِ ًمـِ ّای اجشائی هؼواسی الضاهی اػت
 -1دسج ٟٔش  ٚأضای ٟٔٙذسیٗ ٔطاٚس ٟٙٔ ٚذس ٔقٕاس ٔشتٛع ٝدس سٚی وّی٘ ٝمطٞ ٝا.
 -2فذْ ٔغایشت خذ َٚصیشتٙای ٔػٛب تٛسظ ضٟشداسی ٔٙغمٔ ٝشتٛع ٚ ٝخذ٘ َٚمطٞ ٝای ٔقٕاسی.
 -3دس وّی ٝپالٟ٘ا ٘اْ فضاٞا،فالئٓ ٔماعـٔ،حٛسٞای ساختٕاٖ٘ ،اْ ٘مط ،ٝفالٔت ضٕاَ خغشافیایی ،ثثتی  ٚلثّ ،ٝتشاصٞا ٚ
تیپ دسٞا  ٚپٙدشٞ ٜا  ٚا٘ذاصٞ ٜای الصْ تایذ دسج ٌشدیذ ٚ ٜتشسیٕات فٙی غحیح تاضذ.
 -4دس وّیٕ٘ ٝاٞا ٔ ٚماعـ دسج ٘اْ ٘مطٔ ،ٝحٛسٞای ساختٕاٖ ،تشاص ٞا ،تیپ دسٞا  ٚپٙدشٞ ٜا ضشٚسی است.
 -5تشسیٓ  ٚاسائٕ٘ ٝای پالن ٞای ٕٞدٛاس  ٓٞ ٚآٍٙٞی ٕ٘اٞای ٔزوٛس تا ٕ٘ای ساختٕاٖ ٘ ٚح ٜٛپٛضص دسص ا٘مغاؿ
ٔ -6ماعـ عِٛی  ٚفشضی وُ ٔحذٚدّٔ ٜه سا ضأُ ٌشدد.
 -7اسائ ٝسایت پالٖ ٔٙغثك ت ا سایت پالٖ ضٟشداسی  ٚتا دسج ا٘اذاصٞ ٜاا ،تشاصٞاا ،دستشسای ٞاای الصْ ،فالٔات ضإاَ
خغشافیایی  ٚثثتی  ٚضیة ٞای ّٔه ٌ ٚزس.
 -8تشای ساختٕاٟ٘ای تا  8عثم ٚ ٝیا تیطتش ٚیا ساختٕاٟ٘ای تا إٞیت (صیاد)  (ٚخیّی صیاد) ٕٔ ،ىاٗ اسات فاشؼ الصْ
تشای دسصا٘مغاؿ تیطتش اص  0/01استفاؿ ساص ٜتاضذ.دس ایٗ ٔٛاسد تایذ لثُ اص تٟی٘ ٝمطٞ ٝای ٔقٕاسیٕٞ ،اٍٙٞی الصْ تاشای
تقییٗ ا٘ذاص ٜدسص ا٘مغاؿ ،تا عشاح ساص ٜا٘داْ ٌیشد.
 -9دسص ا٘مغاؿ تایذ تا سٚی پی ٔستمیٓ  ٚیا تػٛست پّ ٝای (صیٍٛساتی) ادأ ٝداضت ٝتاضذ.
 -11دیٛاس ٞای صیشصٔیٗ اص خّٕ ٝدیٛاس ٔحافؼ فایك سعٛتتی ٘ثایذ ت ٝفضای دسص ا٘مغاؿ  ٚیا ٔقثش فٕٔٛی(خیاتاٖ،وٛچا)ٝ
تداٚص ٕ٘ایذ.
 -11اٌش ساختٕاٖ داسای یه صیشصٔیٗ تٛد ٚ ٜدیٛاس صیشصٔیٗ اص آخش ساخت ٝضٛد تایذ دیٛاس ٔزوٛس داسای
 30-35سا٘تی ٔتش ضخأت تٛد ٚ ٜایٗ ضخأت ضأُ فایك واسی  ٚدیٛاس حافؼ فایك ٕ٘ی تاضذ.
 -12چٙا ٘چ ٝساختٕاٖ داسای تیص اص یه صیشصٔیٗ تاضذ،دیٛاسٞای صیشصٔیٗ ٞای د ٚ ْٚس ... ٚ ْٛدس خٛاس خاان تایاذ اص
تتٗ ٔسّح دس ٘ؾش ٌشفت ٝضٛد.
 -13استفاؿ ٔفیذ صیشصٔیٗ ٞا ،حذالُ ٔ 2/10تش دس ٘ؾش ٌشفت ٝضٛد.
 -14تقثی ٝفایك سعٛتتی دس وف عثمات پاسویٞ ًٙا  ٚوف پائیٗ تشیٗ صیشصٔیٗ ضشٚسی است.
(ٔثحث چٟاسْ.)7-11-2-4
 -15دسفضای سشایذاسی تایذ تمسیٕات ٔشتٛع ٝتشسیٓ ٌشدیذ( ٜفضای تٟذاضتی،عثخ ٚخاٛاب) ٔ ٚسااِ ٝتٟٛیا ٚ ٝاغاَٛ
تٟذاضتی آٖ ٔطخع ضٛد.
 -16اتاق ط٘شاتٛس تشق تایذ داسای فایك غٛتی  ٚتٟٛی ٝوافی تٛد ٚ ٜتایذ دس ٔحّی لشاس ٌیشد و ٝأىاٖ خشٚج ٔستمیٓ ٛٞای
ٌشْ سادیاتٛس دیضَ  ٚیا أىاٖ خشٚج آٖ تٛسظ یه وا٘اَ ت ٝع َٛوٛتا ٜتا سغح حذاوثش  1/5تشاتش سغح سادیاتٛس ٔشتٛعاٝ
ت ٝتیش ٖٚساختٕاٖ ٚخٛد داضت ٝتاضذ.
 -17دستٍا ٜتػفی ٝاستخش تایذ حذالُ دس تشاص 50سا٘تیٕتش پاییٗ تش اص تشاص وف استخش لشاس ٌشفت ٚ ٝتایذ داسای دستشسی
 ٚوف ض ٛتاضذ.
 -18تػفی ٝخا٘ ٝاستخش دس خاسج اص فضای استخش ،س٘ٛا ،خىٛصی  ٚتغٛسوّی فضاٞای تش پیص تیٙی ٌشدد.
 -19فضای وافی خٟت ٘ػة ،سشٚیس ٍٟ٘ ٚذاسی تدٟیضات تٟٛیٔ ٝغثاٛؿ ،تدٟیاضات ٔٛتٛسخا٘ا ،ٝپٕاپ ٞااٙٔ ،ااتـ آب
ٔػشفی ٚآب آتص ٘طا٘ی دس عشح ٔقٕاسی ٔتٙاسة تا عشح تاسیسات ٔٛسد ٘ؾش پیص تیٙی ٌشدد.

 -21فضا  ٚدستشسی تٛٔ ٝتٛسخا٘ ٝتایذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای تاضذ وٚ ٝسٚد ٚخشٚج تضسٌتشیٗ خضء ٔٛتٛسخا٘ ٝتاذ ٖٚتخشیاة دسب،
پٙدشٚ ٜیا سایش اخضای ساختٕاٖ  ٚیا دستٍاٟٞای دیٍش ت ٝساحتی غٛست پزیشد.
 -21چٙا٘چ ٝدستشسی تدٟیضات فضای تاسیسات اص سمف فضای ٔزوٛس غٛست ٔی ٌیشد ،خضییات ٔقٕاسی آٖ اسائٌ ٝشدد.
 -22دس وّی ٝپالٟ٘ای ٔقٕاسی تایذ وا٘اِٟای تاسیساتی (اص خّٕ ٝدٚدوص ٞا) تشسیٓ ضٛد.
 -23دس غٛست ِض ٚ ْٚدس سمف ٞای وارب عثمات فضای الصْ تشای فثٛس ِٞ ِٝٛا ،وا٘اَ ٞاای تاسیسااتی ،سایٙی واتاُ
ٞای تشق  ٚغیش ٜدس ٘ؾش ٌشفت ٝضٛد.
 -24فثٛس وا٘اِٟای تاسیساتی ٘ثایذ ت ٝفضای ٘ٛسٌیشٞا تذاخُ ٕ٘ایذ.
 -25تقثی ٝآتش ٚدس وف تاِىٗ ٞا  ٚدس فضاٞای تاسیساتیٛ٘،س ٌیشٞا  ٚپاسویٞ ًٙا اِضأی استٔ( .ثحث )4
 -26اص ساٞشٞٚای عٛیُ د ٚعشف تست ٝتشای دستشسی ت ٝا٘ثاسٞا خٛدداسی ٌشدد.
 -27دس ا٘ثاسٞا تایذ داسای ضثى ٝفثٛس ٛٞا ( )grillتاضذ.
 -28سفایت ضٛاتظ ٔثحث سٔ ْٛمشسات ّٔی ساختٕاٖ دس ٔٛسد پّ ٝفشاس.
 -29تشای دیٛاسٞای لفسٞ ٝای آسا٘سٛسٞا  ٚپّىاٖ ٞا ت ٝتٙذ ٔ 10-3-12-2-4 ٚ 1-12-2-4ثحث چٟاسْ ٔمشسات ّٔای
ساختٕاٖ سخٛؿ ضٛد.
 -31دس فضای لفس ٝپّىاٟ٘ا فثٛس تیشٞای ساص٘ ٜثایذ ضاٌ٘ ٝیش تٛد ٚ ٜیا فشؼ پاٌشد  ٚیا پّ ٝسا واٞص دٞذ.
 -31چٙا٘چ ٝدس ساختٕاٖ پّىاٖ تقٛٙاٖ پّ ٝفشاس ٔحسٛب ٌشدد ،دس پاٌشد پّىاٖ ٘ثایذ پّٚ ٝخٛد داضت ٚ ٝسغح پاٌشد تایذ
 ٓٞتشاص تاضذ.
 -32فذْ سشٌیشی پّ ٝسفایت ٌشدد.
 -33فذْ سشٌیشی سأپ ٞا ضشٚسی است.
 -34حذالُ فشؼ ٔفیذ پّٔ 1/10 ٝتش (تٙذ ٔ 4-4-4-1-3ثحث س)ْٛ
 -35استفاؿ پّٞ ٝای داخّی ٚخاسخی ساختٕاٖ ٘ثایذاص 17سا٘تیٕتش تیطتش ٚاص 10سا٘تیٕتشوٕتش تاضذ.
(ٔثحث س)5-4-4-1-3ْٛ
 -36دس ٔٛسد خا٘پٙا ٜپّ ٝتایذ تٙذٞای ٔ 18-3-12-2-4 ٚ17-3-12-2-4ثحث چٟاسْ سفایت ٌشدد.
 -37دسب پّىاٟ٘ا دس عثمات تخّی ٝتایذ تغشف تیش ٖٚتاص ضٛدٔ(.ثحث س)ْٛ
 -38عثم ٝیا عثمات تخّی ٝتایذ سا ٜفثٛس آصاد ت ٝتیش ٖٚساختٕاٖ داضت ٝتاضذ.
 -39دسب پّىاٖ ٞا ٕ٘ی تٛا٘ذ اص خٙس ضیطٞ( ٝش٘ٛؿ ضیط )ٝتاضذ.
 -41سا ٜفثٛس  ٚیا ٔحُ پاسن اتٔٛثیُ دس پاسویٞ ًٙا ٘ثایذ ت ٝفضای دستشسی ت ٝلفس ٝپّىاٖ یا آسا٘سٛس تذاخُ ٕ٘ایاذ.
تٙاتشایٗ تایذ یه فضای ٚاسغ ٝدس حذ فاغُ لفس ٝپّىاٖ  ٚآسا٘سٛس تا سا ٜفثٛس  ٚیا ٔحُ پاسوی ًٙاتٔٛثیاُ ٞاا دس ٘ؾاش
ٌشفت ٝضٛد.
 -41دسج  ٚاسائ ٝتشسسی ٔ ٚحاسثات آسا٘سٛس یا آسا٘سٛسٞا تا تٛخ ٝتٔ ٝثحث 15.
 -42دس ساختٕاٖ ٞای  8عثم ٝیا تا عٔ َٛسیش حشوت ٔ 28تش  ٚتیطتش اص وف ٚسٚدی اغاّی تایاذ حاذالُ د ٚدساتٍاٜ
آسا٘سٛس پیص تیٙی ضٛد.حتی اٌش اص٘ؾش ٔحاسثات تقذاد ٚؽشفیت ،یه دستٍا ٜآسا٘سٛسوفایت ٕ٘ایذٔ( .ثحث )15
 -43دس وّی ٝساختٕاٖ ٞای تا عٔ َٛسیش حشوت تیص اص ٔ 21تش اص وف ٚسٚدی اغّی حاذالُ یاه دساتٍا ٜآسا٘ساٛس
ٔٙاسة حُٕ تیٕاس (تشا٘ىاسدتش) تایذ تقثی ٝضٛدٔ( .ثحث )15
 -44عثمٕٞ ٝىف تایذ دستشسی ٔستمیٓ ت ٝحیاط داضت ٝتاضذ.

 -45دس ٔٛسد سأا٘ ٝدفـ صتاِ ٝت ٝتٙذ ٔ 4-6-12-2-4ثحث چٟاسْ تٛخ ٝضٛد.
 -46دس تشاص وف ٘ٛسٌیشٞا (حیاط خّٛتٟا)ٚ ،احذ ٞای  ٓٞتشاص وف تایذ دستشسی تا٘ ٝاٛسٌیش یاا ٘ٛسٌیشٞاای ٔشتٛعا ٝسا
داضت ٝتاضذ.
 -47تقثی ٝفایك حشاستی دس وّی ٝدیٛاسٞای خاسخی  ٚسمف آخش( تاْ) ٚوف اِٚیٗ عثم ٝتػشف ضشٚسی است.
 -48دیٛاسٞای ٔطتشن ٚاحذٞای ٔستمش دس یه عثم ٝتایذ ت٘ ٝحٛی فایك تٙذی غٛتی ض٘ٛذ.
 -49تٛاِت ٞای ایشا٘ی  ٚفشٍ٘ی ٘ثایذ س ٚت ٝلثّ٘ ٝػة ٌشدد.
 -51دس تقثیٔ ٝحُ ِٛاصْ تٟذاضتی فٛاغُ استا٘ذاسد سفایت ضٛدٔ( .ثحث )18
 -51فضای ٔفیذ سشٚیس تٟذاضتی ٔقّ َٛضأُ یه دستطٛیی  ٚیه تٛاِت فشٍ٘ی حذالُ 1/70دس ٔ 1/50تش.
فضای ٔفیذ سشٚیس تٟذاضتی ٔقّ َٛضأُ یه دستطٛیی  ٚیه تٛاِت فشٍ٘ی  ٚیه ٚاٖ حذالُ  2/4دس ٔ 2/10تش.
 -52دس ٔٛسد فضای تٟذاضتی فٛق چیذٔاٖ ِٛاصْ تٟذاضتی تایذ ت ٝغٛستی تاضذ ؤ ٝقّ َٛپس اص ٚسٚد ،فضای دایش ٚ ٜتٝ
لغش 140سا٘تی ٔتش تشای ٔا٘ٛس غٙذِی چشخذاس داضت ٝتاضذ.
 -53دس سشٚیس تٟذاضتی ٔقّ َٛتایذ س ٚت ٝتیش ٖٚتاص ضٛد.
 -54اتقاد صیش سفایت ٌشدد:
حذالُ فشؼ دسب ٚسٚدی ٚاحذ ٔ 1/20تش (حذالُ یه ِ ٍٝٙدسب ت ٝفشؼ  90سا٘تی ٔتش)
حذالُ فشؼ ساٞشٚی دستشسی تٚ ٝاحذٞا ٔ 1/40تش
حذالُ فشؼ ساٞشٚی داخُ ٚاحذ ٔ 1/10تش
حذالُ فشؼ ساٞشٚی ا٘ثاسٞا ٔ 1/20تش
 -55دس وّیٕ٘ ٝاٞا ٔطخػات ٔػاِح ٕ٘ا تایذ دسج ضٛد.
 -56استفاؿ وف پٙدشٞ ٜای ٕ٘ا ،خا٘پٙا ٜتاْ ،پّىاٖ ،تشاس  ٚتاِىٗ ٔ 1/10تش (تا ٔػاِح پش٘ ،شد ،ٜپشٚفیُ پٙدش ٚ ٜغیش.)ٜ
 -57وّی ٝپٙدشٞ ٜا  ٚدسٞا تایذ داسای ٘قُ دسٌا ٜتاضذ.
 -58خا٘پٙا ٜتاِىٗ ،تاْ ،تشاس تایذ ت ٝساص ٜوف اتػاَ داضت ٝتاضذ.
 -59خضییات ٔقٕاسی( )Detailsتایذ ٘طا٘ی سخٛؿ ت٘ ٝمطٔ ٝشتٛع ٝسا داضت ٝتاضذ.
 -61خضییات وف ساصی ٞا (تش  ٚخطه) فضاٞای داخّی  ٚخاسخی تٔ ٝمیاس الصْ اسائٌ ٝشدد.
 -61چٙا٘چ ٝاخشای سمف ت ٝغٛست تیشچ ٚ ٝتّٛن ٞای پّی استایّٗ سمفی ٔی تاضذ ،خضئیات الصْ اتػاَ خٟات ا٘اذٚد
سمف داد ٜضٛد.
 -62دس سمف ٞای تیشچ ٝتّٛن ٘ثایذ ٞیچ ٌ ٝ٘ٛآٚیضی تٔ ٝیٍّشد تیشچٞ ٝا خٛش داد ٜضٛد.
 -63تٛخ ٝت ٝضٛاتظ فٙی افالْ ضذ ٜاص عشف ٔشوض تحمیمات ساختٕاٖ ٔ ٚسىٗ  ٚافٕاَ آٖ ٞا دس ٘مطاٞ ٝاای اخشائای
ضشٚسی است.
 -64سفایت  ٚدسج ضٛاتظ ٔثحث ٔ19مشسات ّٔی ساختٕاٖ ( غشف ٝخٛئی دس ٔػشف ا٘شطی) اِضأی است( .پیٛست )5

تزوش :تػٛیة ٟ٘ایی ٘مطٞ ٝای فاص  2پس اص سفـ وّی ٝاضىاالت ٘مطٞ ٝای ٔقٕاسی ٛٙٔ ٚط ت ٝتػٛیة ٟ٘ایی ٘مطٝ
٘مطٞ ٝای فٛق ٔی تاضذٞCD.ای ساص ٚ ٜتاسیسات ٕٞ ٚاٍٙٞی ٘مطٞ ٝای اخیش تا ٔقٕاسی  ٚسپس وٙتشَ  ٚتاییذ

پیَػت 3

فْشػت تاصتیٌی (چه لیؼت) ًمـِ ّای هؼواسی فاص  2ػاختواًْای هؼىًَی
تا تَجِ تِ جذٍل هصَتِ ؿْشداسی
2931/70/70
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

 -1هَلؼیت ،اتؼاد صهیي ٍ هغاتمت آى تا پشٍاًِ ؿْشداسی صادسُ ٍ جذٍل ؿْشداسی

آدسع یا تَضیح

 -1-1سایت پالٖ تا دسج ضٕاَ خغشافیایی ،ضٕاَ ثثتی  ٚخٟت لثّٝ
 -2-1خذ َٚضٟشداسی
 -3-1ضّـ ضٕاِی صٔیٗ  ٚساختٕاٖ (اغالحی ،پخی  ٚپیص آٔذٌی)
 -4-1ضّـ خٛٙتی صٔیٗ  ٚساختٕاٖ (اغالحی ،پخی  ٚپیص آٔذٌی)
 -5-1ضّـ ضشلی صٔیٗ  ٚساختٕاٖ (اغالحی ،پخی  ٚپیص آٔذٌی)
 -6-1ضّـ غشتی صٔیٗ  ٚساختٕاٖ (اغالحی ،پخی  ٚپیص آٔذٌی)
ٔ -7-1قثش یا ٌزس  ٚپخ ٞای احتٕاِی
 -8-1اتقاد ٘ٛسٌیش یا ٘ٛسٌیشٞا ٔ ٚساحت آٟ٘ا
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

 -2هحَسّای ػاصُ ای ػاختواى () X,Y

آدسع یا تَضیح

ٔ -1-2حٛس افمی )’( xx
ٔ -2-2حٛس فٕٛدی )’( yy
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

تشای اساضی تضسگتش اص  3111هتشهشتغ ٍ یا حالت خاف تافت )x-y-z/UTM

اؿتثاُ

 -3تشاص عثمات ٍ گزس یا گزسّا ،سلَم هله (تؼییي صفش هثٌا)( ،تَپَگشافی الصم

آدسع یا تَضیح

 -1-3تشاص ٚسٚدی ٞا (تٛپٌٛشافی الصْ تشای اساضی تضسٌتش اص ٔ3000تشٔشتـ  ٚیا حاِت
خاظ تا ٔختػات ) X-Y-Z / UTM
 -2-3تشاص صیشصٔیٗ یا صیشصٔیٗ ٞا
 -3-3تشاص عثمٕٞ ٝىف  ٚعثمات تیپ
 -4-3تشاص ٌزس اغّی
 -5-3تشاص ٌزس یا ٌزسٞای فشفی
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

ؿْشداسی (وٌتشل اًغثاق تا فاص یه)

اؿتثاُ

ٍیا عشح ّای تَػؼِ ؿْشی اػتاى تْشاى یا تش اػاع فاص یه هَسد تاییذ

صحیح

 -4تؼذاد ٍ ٍسٍدی تَلفگاُ ٍ حشوت خَدسٍ تش اػاع اػتاى تْشاى یا ؿْش تْشاى

آدسع یا تَضیح

 -1-4تقذاد ٚسٚدی یا ٚسٚدی ٞا تش اساس فاص یه
 -2-4فشؼ ٚسٚدی یا ٚسٚدی ٞا (اص ٌزس ت ٝحیاط  ٚساختٕاٖ  ٚیا اص ٌزس ت ٝساختٕاٖ) تش
اساس فاص یه
 -3-4استفاؿ ٚسٚدی یا ٚسٚدی ٞا تش اساس فاص یه
 -4-4ضقاؿ ٌشدش اتٔٛثیُ دس سغح تش اساس فاص یه
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

 -1-5ؽشفیت تٛلفٍا( ٜوٛچهٔ ،تٛسظ  ٚتضسي) ٔغاتك فاص یه

صحیح

ؿْشداسی)

اؿتثاُ

 -5هـخصات تَلفگاُ یا تَلفگاُ ّا ٍ ؿیة ساِّ (تا تَجِ تِ ًمـِ هصَتِ

آدسع یا تَضیح

 -2-5تقذاد تٛلفٍاٞ ٜا ٔغاتك فاص یه
 -3-5تٛلفٍأ ٜقِّٛیٗ ٔغاتك فاص یه
 -4-5اتقاد ٔحُ ایست تٛلفٍاٞ ٜا ٔغاتك فاص یه
 -5-5اتقاد ٔحُ ایست تٛلفٍأ ٜقّٔ َٛغاتك فاص یه
ٔ -6-5سیش حشوت ٌ ٚشدش اتٔٛثیُ ٔغاتك فاص یه
 -7-5فضای حشیٓ سا ٜفثٛس تا ٔحُ پاسن خٛدسٞٚا ٔغاتك فاص یه
 -8-5استفاؿ ٔفیذ تٛلفٍا( ٜوٙتشَ استفاؿ ضٕٗ ٔغاتمت تا ٘مطٞ ٝای تاسیسات ٔىا٘یىی ٚ
تشلی  ٚساص)ٜ
 -9-5استفاؿ ٔفیذ ٔحُ ایست خٛدس ( ٚوٙتشَ استفاؿ ضٕٗ ٔغاتمت تا ٘مطٞ ٝای
تاسیسات ٔىا٘یىی  ٚتشلی  ٚساص)ٜ
 -10-5تقذاد ضیة سأ ٝٞغاتك فاصیه سفایت ٔمشسات ّٔی اِضأی است
ٔغاتك فاصیه سفایت ٔمشسات ّٔی اِضأی است

 -11-5فشؼ ضیة ساٝٞ

 -12-5ضقاؿ ٌشدش ضیة سا ٝٞیا ضیة ساٞ ٝٞا ٔغاتك فاصیه سفایت ٔمشسات ّٔی
اِضأی است
 -13-5پیاد ٜس ٚوٙاس ضیة سأ ٝٞغاتك فاصیه چٙا٘چ ٝت ٝعشح ٞای ٔػٛب ٔشتٛط تٝ
سایش ضٟش ٞای استاٖ تدض تٟشاٖ تاضذ ٔغاتمت تا ٔثحث  4اِضأی است.
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه

ٔ -2-6حُ ط٘شاتٛس تشق اضغشاسی

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه

 -3-6سشایذاسی  ٚتمسیٕات داخّی آٖ
ٍٟ٘ -4-6ثا٘ی

صحیح

 -1-6فضای ٔٛتٛسخا٘ٝ

اؿتثاُ

 -6صیشصهیي ّا( تَلفگاُ ّا)

آدسع یا تَضیح

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه
ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه

 -5-6التی صیشصٔیٗ (تٛلفٍا)ٜ
 -6-6فشؼ ساٞشٚی ا٘ثاسٞا
 -7-6ا٘ثاس فٕٔٛی

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه
ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه

 -8-6سشٚیس تٟذاضتی

 -9-6ساِٗ اختٕافات (پٙدش ٜدس غٛست أىاٖ  ٚتقثی ٝدٚ ٚسٚدی)
فاص یه
 -10-6ساِٗ تذ٘ساصی

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝاای

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه

 -11-6استخش ،س٘ٛا  ٚخىٛصی  ٚخضئیات اخشایی ٔشتٛط

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه

ٔ -12-6حُ تػفی ٝخا٘ ٝاستخش  ٚتٛخ ٝت ٝتشاص استفافی

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه

 -13-6آتشٞ ٚا  ٚوف ضٞٛا
 -14-6دیٛاس دس ٔداٚست خان (دس صیشصٔیٗ ا)َٚ
 -15-6دیٛاس دس ٔداٚست خان (دس صیشصٔیٗ ٞای تقذی)
 -16-6دسص ا٘مغاؿ

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه

 -17-6دسص ا٘ثساط
ٔ -18-6حُ صتاِ ٝس( ٚضٛت صتاِ٘ ٚ )ٝح ٜٛدستشسی
٘ -19-6ح ٜٛتخّی ٚ ٝاتاله خٕـ آٚسی صتاِٝ
 -20-6وا٘اِٟای فٕٛدی تاسیساتی

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه
ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای فاص یه

ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای تاسیسات ٔىا٘یىی
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

 -2-7ضیة سأ ٝٞقَّٛ

ٔغاتك تا اتقاد فاصیه  ٚدستٛساِقُٕ ضٛسای فااِی ضٟشسااصی ٚ

ٍجَد ًذاسد

 -1-7فشؼ ٚسٚدی یا ٚسٚدی ٞا

ٔغاتك تا اتقاد فاصیه  ٚسفایت ٔمشسات ّٔی

صحیح

ؿَد).

اؿتثاُ

 -7عثمِ ّوىف ( چٌاًچِ عثمِ ّوىف تَلفگاُ تاؿذ هاًٌذ عثمهِ تَلفگهاُ وٌتهشل ههی

آدسع یا تَضیح

ٔقٕاسی
 -3-7خه ٔقِّٛیٗ

ٔغاتك تا اتقاد فاصیه  ٚاستا٘ذاسد ٞا

 -4-7التی (سشسشای ٚسٚدی) ٔغاتك تا اتقاد فاصیه ٔ ٚمشسات ّٔی
 -5-7دستشسی ٔستمیٓ ت ٝحیاط ٔغاتك تا اتقاد فاصیه  ٚتا تٛخ ٝتٔ ٝطاؿ تٛدٖ حیاط
ٔ -6-7طخػات دس  ٚپٙدشٞ ٜا (فالٔت الصْ)
 -7-7ضخأت دیٛاسٞای لفس ٝآسا٘سٛسٞا  ٚپّىاٖ ٞا تا تٛخ ٝتٔ ٝمشسات ّٔی
 -8-7وا٘اِٟای فٕٛدی تاسیساتی
 -9-7ضیة تٙذی وف ضٛی یا خٕـ وٙٙذ ٜآب
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

 -8پلىاى ٍ ساّشٍ (توام ؿذُ پغ اص ًاصن واسی)

آدسع یا تَضیح

ٛ٘ -1-8ؿ پّىاٖ
 -2-8فشؼ پّىاٖ ٞا
 -3-8فشؼ پاٌشد
 -4-8فشؼ پّٝ
 -5-8استفاؿ پّٝ
 -6-8پاخٛس پّٝ
 -7-8استفاؿ ٘شد ٜپّ ٚ ٝفٛاغُ فٙاغش ٘شدٜ
 -8-8سشٌیش ٘ثٛدٖ پّٝ
 -9-8دس خشٚخی پّىاٟ٘ا ٚفشؼ آٖ (دس عثمات تخّی ٝت ٝعشف تیش ٖٚتاص ضٛد)
 -10-8سِٟٛت حشوت ٚدستشسی ٚاحذٞا ت ٝپّىاٟ٘ا ،آسا٘سٛسٞا  ٚفشؼ ساٞشٞٚا (تذ ٖٚضثىٝ
تاس٘ذ)ٜ
 -11-8سِٟٛت حشوت  ٚدستشسی ٚاحذٞا ت ٝپّىاٟ٘ا ،آسا٘سٛسٞا  ٚفشؼ ساٞشٞٚاا (تاا ضاثىٝ
تاس٘ذ)ٜ
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

 -9عثمِ اٍل ٍ عثمات تیپ

آدسع یا تَضیح

 -1-9فشؼ ساٞشٞٚا
 -2-9دستشسی ٚاحذٞای عثم ٝا َٚتٛ٘ ٝسٌیش یا ٘ٛسٌیشٞا (سٚی پیّٛت)
ٚ -3-9احذ ٔقّٚ( َٛسٚدی ٞا  ٚسشٚیس ٞای تٟذاضتی)
 -4-9استفاؿ خا٘پٙا ٜتاِىٗ یا تشاس
 -5-9وف ض ٛدس تاِىٗ  ٚتشاس
 -6-9ضیة تٙذی  ٚدسغذ آٖ دس تاِىٗ  ٚتشاس
 -7-9پیص آٔذٌی ت ٝعشف ٌزس
 -8-9پیص آٔذٌی ت ٝعشف حیاط
٘ -9-9یٓ عثم( ٝاستفاؿٔ ،ساحت  ٚدستشسی)
 -10-9وادس تضسي ٕ٘ایی سشٚیسٟای تٟذاضتی
 -11-9وادس تضسٌٕٙایی آضپضخا٘ ٝیا آتذاسخا٘ٝ
 -12-9التی عثم ٝاَٚ
 -13-9التی عثمات تیپ
ٔ -14-9طخػات دس  ٚپٙدشٞ ٜا
 -15-9وا٘اَ ٞای فٕٛدی تاسیساتی
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

 -1-10ضیة تٙذی تاْ

اؿتثاُ

 -11پالى تام هؼغح یا ؿیة داس ٍ خشپـتِ

آدسع یا تَضیح

 -2-10دسغذ ضیة تٙذی تاْ
 -3-10پالٖ خشپطتٝ
 -4-10آتشٞٚا (٘اٚداٖ ٞا  ٚخٕـ وٙٙذ ٜآب تاساٖ یا ٘ضٚالت خٛی)
 -5-10وا٘اِٟای فٕٛدی تاسیساتی
 -6-10اتاق آسا٘سٛس
ٔ -7-10حُ استمشاس دٚدوص ٞا
ٔ -8-10حُ استمشاس ٛٞاوص ٞا
ٔ -9-10حُ استمشاس وِٛشٞا
ٔ -10-10حُ استمشاس تشج خٙه وٙٙذٜ
ٔ -11-10حُ استمشاس وٕپشسٛسٞای اسپیّیت ی٘ٛیت یا ٛٞا ساص
 -12-10استفاد ٜاص تاْ ت ٝفٛٙاٖ تاك تاْ (خضییات ٔشتٛع ٝاسائ ٝضٛد)
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

 -11هماعغ عَلی ٍ ػشضی ػاختواى (تشؽ ّا) ٍ ًوایؾ ؿیة عثیؼی صهیي

آدسع یا تَضیح

ٔ -1-11مغـ عِٛی اص تٕاْ ع َٛصٔیٗ(ٕ٘ایص پّىاٖ ،آسا٘سٛس  ٚضیثشا  ٝٞدس ٔمغـ ٔشتٛعٝ
ضشٚسی است)
ٔ -2-11مغـ فشضی ٔمغـ ( ٕ٘ایص پّىاٖ ،آسا٘سٛس  ٚضیثشا ٝٞدس ٔمغـ ضشٚسی است)
ٔ -3-11مغـ س( ْٛدس غٛست ِض ٚ ْٚاسائ)ٝ
ٔ -4-11طخػات دسٞا
ٔ -5-11طخػات پٙدشٞ ٜا
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

ً -12واّای ػاختواى

آدسع یا تَضیح

ٕ٘ -1-12ای ضٕاِی
ٕ٘ -2-12ای خٛٙتی
ٕ٘ -3-12ای ضشلی
ٕ٘ -4-12ای غشتی
ٔ -5-12طخػات ٔػاِح ٔػشفی
ٔ -6-12طخػات دسٞا
ٔ -7-12طخػات پٙدشٞ ٜا
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد
داسد

ٍجَد
ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

ً -13مـِ دس ٍ پٌجشُ ّا

آدسع یا تَضیح

 -1-13تقذاد  ٚا٘ٛاؿ دسٞا
 -2-13تقذاد  ٚا٘ٛاؿ پٙدشٞ ٜا
ٔ -3-13طخػات ضیطٞ ٝای پٙدشٞ ٜا
 -4-13خضئیات اخشایی دسٞا  ٚپٙدشٞ ٜا ،ضذ حشیك ،دس سا ٜپّ ٝفشاس

 -6-14آتذاسخا٘ ٝیا آتذاسخا٘ٞ ٝا

ًیاص داسد

 -5-14آضپضخا٘ ٝیا آضپضخا٘ٞ ٝا٘ ،ح ٜٛتٟٛی ٚ ٝضیة تٙذی آٟ٘ا

ًیاص ًذاسد

 -4-14سشٚیس ٞای تٟذاضتی اضخاظ وٓ تٛاٖ خسٕی  ٚحشوتی ٘ ٚح ٜٛتٟٛی ٝآٟ٘ا (خٟت
تٛاِت ٞا دس ساستای لثّ٘ ٝثاضذ  ٚسفایت فٛاغُ استا٘ذاسد دس ٘ػة ِٛاصْ تٟذاضتی اِضأی
است).

ٍجَد داسد

 -3-14سشٚیس ٞای تٟذاضتی ٘ ٚح ٜٛتٟٛی ٝآٟ٘ا (خٟت تٛاِت ٞا دس ساستای لثّ٘ ٝثاضذ)

ٍجَد ًذاسد

ٔ -2-14مغـ  ٚپالٟ٘ای پّىاٖ یا پّىاٟ٘ا

صحیح

 -1-14تشش دیٛاس ) ( wall sectionاص ضاِٛد ٜتا خاٖ پٙا ٜتاْ  ٚاص سٚی پٙدشٞ ٜا  ٚدسٞا

اؿتثاُ

 -14تضسگٌوایی

آدسع یا تَضیح

ٔ -7-14حُ تی ض( ٛدس غٛست ِض)ْٚ
 -15جذٍل ًاصن واسی

ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

 -16ػمفْای وارب

ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

آدسع یا تَضیح

آدسع یا تَضیح

ٔ -1-16طخػات سمف وارب
 -2-16تشاص صیش سمف وارب اص وف تٕاْ ضذٜ
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

 -17جضئیات

آدسع یا تَضیح

 -1-17وشسی چیٙی
 -2-17وف ساصی تش سٚی خان تذ ٖٚفایك سعٛتتی
 -3-17وف ساصی تش سٚی خان تا فایك سعٛتتی
 -4-17وف ساصی عثمات تذ ٖٚفایك سعٛتتی
 -5-17وف ساصی عثمات تا فایك سعٛتتی
 -6-17وف ساصی عثمات تذ ٖٚفایك حشاستی
 -7-17وف ساصی اِٚیٗ عثم ٝتػشف تا فایك حشاستی
 -8-17وف ساصی تاْ ٔسغح تا فایك حشاستی  ٚسعٛتتی
 -9-17وف ساصی تاْ ضیثذاس تا فایك حشاستی
 -10-17وف ساصی تاْ ضیثذاس تا فایك سعٛتتی (تست ٝتٛٔ ٝسد)
 -11-17آتش ٚ ٚخا٘پٙا ٜتاْ ٔسغح
 -12-17آتش ٚ ٚخا٘پٙا ٜتاْ ضیثذاس
 -13-17دیٛاس داخّی تذ ٖٚفایك سعٛتتی
 -14-17دیٛاس داخّی تا فایك سعٛتتی
 -15-17دیٛاس صیشصٔیٗ دس ٔداٚست خان( آخش)
 -16-17دیٛاس صیشصٔیٗ دس ٔداٚست خان (تتٗ ٔسّح)
 -17-17دیٛاس خاسخی تا فایك حشاستی (وٙتشَ غشف ٝخٛئی دس ٔػشف ا٘شطی)
 -18-17فایك غٛتی اتاق ط٘شاتٛس تشق
 -19-17فایك غٛتی ٚاحذٞای ٕٞسایٝ
 -20-17فایك غٛتی ٚاحذ ٞا تا ٔطافات
 -21-17دیٛاس ضیة ساٝٞ
٘ -22-17ػة سٕ٘ ًٙا تا اتػاالت الصْ
 -23-17دسص ٞای الصْ (دسص ا٘ثساط ،دسص ا٘مغاؿ  ٚدسص ٘طست)
 -24-17اتػاَ دیٛاس ٞای داخّی تا اسىّت ،اتػاَ دیٛاس ٞای خاسخی تا دیٛاس ٞای داخّی
 -25-17پّ٘ ٚ ٝشد ٜآٖ
ٕ٘ -26-17ای آخشی
ٕ٘ -27-17ای سیٕا٘ی
ٕ٘-28-17ای سٍٙی(س ًٙپالن  ٚغیش)... ٜ
ٕ٘ -29-17ای ضیط ٝای
 -30-17سمفٟای وارب
 -30-17خضئیات غیش تیپ
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد

ٍجَد ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

 -18حیاط ػاصی

آدسع یا تَضیح

 -1-18پّ ٝسٚی صٔیٗ عثیقی
 -2-18ضیة سا ٝٞفاتش تا روش دسغذ ضیة ٔداص  ٚع َٛآٖ
 -3-18ضیة سأ ٝٞقّ َٛتا روش دسغذ ضیة ٔداص  ٚع َٛآٖ
ٔ -4-18سیش فثٛس اتٔٛثیُ تا روش دسغذ ضیة ٔداص  ٚع َٛآٖ
 -5-18استثاط حیاط تا عثم ٝصیشصٔیٗ یا ٕٞىف
 -6-18خذ ٚ َٚپیاد ٜس ٚساصی
 -7-18خقث ٚ ٌُ ٝتاغچ ٝتٙذی ٔ ٚحُ تاصی تچٞ ٝا (دس غٛست ٘یاص) ٔحٛع ٝساصی
 -8-18آتٕٙا  ٚوّی ٝخضئیات اخشا یا الصْ آٖ (دیٛاسٞای ٔحٛع ،ٝسشدس ٚسٚدی)
ًیاص داسد
ًیاص داسد

ًیاص ًذاسد ًیاص ًذاسد

ٍجَد داسد ٍجَد داسد

صحیح

ٍجَد ًذاسد ٍجَد ًذاسد

صحیح

اؿتثاُ

 -20آسا٘سٛس یا آسا٘سٛسٞا (ٔثحث )15

اؿتثاُ

 -19غشف ٝخٛیی دس ٔػشف ا٘شژی (ٔثحث )19

ٛ٘ -1-20ؿ آسا٘سٛس (استفاد ٜوٙٙذ)ٜ
ٛ٘ -2-20ؿ واتیٗ  ٚا٘ذاص ٜآٖ
 -3-20چاِ ٝآسا٘سٛس
 -4-20چاٞه آسا٘سٛس
 -5-20تقذاد
٘ -6-20ح ٜٛاستمشاس (خذا َٚغفحات ِ 21غایت ٔ 23ثحث )15
 -7-20فٕك ساٞشٔ ٚماتُ (خذا َٚغفحات ِ 21غایت ٔ 23ثحث )15
 -8-20عثم ٝاغّی ٚسٚدی (غفح)14 ٝ
 -9-20عٔ َٛسیش (غفحات ٔ 17 ٚ 16 ،14ثحث )15
 -10-20سغح ویفی (خذا َٚغفحات ٔ 91-95ثحث )15
 -11-20اتقاد  ٚؽشفیت ٞا (خذا َٚغفحات ٔ 101-117ثحث )15



ٔٛاسدی و ٝپاسأتش داس٘ذ  ٚتایستی پاسأتش ٔشتٛع ٝتقییٗ ضٛد یا دس غٛست ایشاد ٔیضاٖ آٖ تقییٗ ضٛد.

آدسع یا تَضیح

آدسع یا تَضیح

پیَػت 4
هَاسد تشسػی هثحث آػاًؼَسّا
خَاّـوٌذ اػت ،هـاٍساى ٍ عشاحاى هحتشم دس تْیِ ًمـِ ّای فاص ً 2ؼثت تِ هَاسد تشسػی آػاًؼَس یا آػاًؼَسّا دس
ػاختواى عثك هٌذسجات صیش وِ تش اػاع همشسات هلی ػاختواى تْیِ گشدیذُ ،تَجِ فشهایٌذ.

ٔ -1قٕاسی
 اسائٔ ٝحاسثات  ٚتٛضیحات دس خػٛظ تش٘أ( ٝسغح ویفی) ،تقییٗ تقذاد ،ؽشفیت ،سشفت ،اتقاد واتیٗ  ٚچا ،ٜاستفاؿ تاال سشیٛ٘ ٚؿ دس آسا٘سٛس یا آسا٘سٛسٞا.
 تقییٗ ٔحُ  ٚچیذٔاٖ آسا٘سٛس یا ٌش ٜٚآسا٘سٛسٞا ،فٕك ساٞش.ٚ سفایت استا٘ذاسدٞا دس ٔٛسد اتقاد چأ ،ٜػشف ٔػاِح ٔما ْٚدس تشاتش حشیك دس دیٛاس ٜچا٘ ،ٜاصن واسی دیٛاس ٜچا ،ٜخضئیات اخشایچاٞه  ٚوف آٖ.

 -2ساصٜ
 تقییٗ فٕك چا ٜآسا٘سٛس ٔغاتك ٔثحث  ،15تاس آسا٘سٛس ٔغاتك ٔثحث  ،15ضشیة ضشت ٝتش اساس ٔثحث .6 پیص تیٙی ٚسق ٞای ٔذف ٖٛدس تتٗ دس وف چاٚ ،ٜسق ٞای ٔذف ٖٛدس پیطا٘ی تیش یا داَ دس ساصٞ ٜای تتٙی. عشاحی ساصٛ٘ٛٔ ٜسیُ یا لالب تا ؽشفیت ٔٙاسة دس ٔٛتٛسخا٘.ٝ -افٕاَ تاس آسا٘سٛس دس آخشیٗ تشاص دس ٔذَ ساص.ٜ

 -3تشق
 تغزی ٝاِىتشیىی (واتُ  ٚحفاؽت)ٛ٘ ،ؿ سا ٜا٘ذاصی ،پٛضص تشق اضغشاسیٛ٘ ،ؿ سیستٓ فشاخٛاٖ. سٚضٙایی ٔٛتٛسخا٘ ٚ ٝچا ،ٜتشق سسا٘ی تٟٛی ٚ ٝپشیض. افالْ حشیك ٔٛتٛسخا٘ ٚ ٝچا ،ٜایٙتشالن تا تاتّٛی افالْ حشیك. ا٘تخاب  ٚتقییٗ تدٟیضات خا٘ثی ٔا٘ٙذ صً٘ اخثاس ،تّفٗ ،ایٙتشالن لفُ دس ،چطٓ اِىتش٘ٚیىی ،سیستٓ غٛتی ،أىا٘ات ٞذایتتٍٙٞ ٝاْ لغـ تشق.

ٔ -4ىا٘یه
 لذست ٔٛتٛس. اتقاد ٔٛتٛسخا٘ ،ٝتشسسی اخضائ ٔٛتٛس خا٘( ٝسىٛ٘ٛٔ ،ٛسیُ ،دس.)... ، تدٟیضات ٔىا٘یىی خا٘ثی (تشٔض ایٕٙی ،ضشتٌ ٝیش.)... ، -تخّیٛٞ ٝای چاٛٔ ،ٜتٛسخا٘ ٚ ٝواتیٗ.

چه لیؼت هـخصات آػاًؼَس دس ػاختواًْای هؼىًَی (هؼواسی)
پالن ثثتی:

ًام هاله:

تاسیخ:

ؿواسُ سدیف:

هـخصات ػاختواى :
عثمِ اصلی ٍسٍدی:

تؼذاد عثمات تاالی ٍسٍدی:

عَل هؼیش حشوت:

تؼذاد اتاق خَاب:

تمشیة ػاوٌیي ّش اتاق:

تشآٍسد ػاوٌیي ول ػاختواى:

اًتخاب آػاًؼَس :
دٍم □

دػتِ تٌذی ػاختواى اص ًظش تشدد :اٍل □

ػَم □

چْاسم □

ػغح ویفیت (صهاى اًتظاس ):

هٌحٌی هَسد اػتفادُ تشای هحاػثِ تؼذاد ٍ ظشفیت (ؿواسُ صفحِ دس پیَػت  3هثحث  15روش ؿَد) :
تؼذاد آػاًؼَس:

ظشفیت (ویلَ گشم ) :

ظشفیت (تؼذاد هؼافش):

آیا الضاهات اٍلیِ (تٌذ  )2-2-15دس ػاختواى صذق هی وٌذ ؟ تلی □

ػشػت :

خیش □

دس صَست پاػخ هثثت ؿواسُ تٌذ روش ؿَد ٍ سدیف صیش تىویل گشدد:
تؼذاد آػاًؼَس:

ظشفیت (تؼذاد هؼافش):

ظشفیت (ویلَ گشم ):

ًَع چیذهاى :تىی □ گشٍّی دس وٌاس ّن □ گشٍّی سٍتشٍی ّن □

ػشػت:

هجضا □

هـخصات آػاًؼَس ٍ چاُ
آػاًؼَس ؿواسُ:
تاس ًاهی:

ؿواسُ جذٍل هَسد اػتفادُ تش اػاع پیَػت  4هثحث :15
ػشػت ًاهی:

تؼذاد هؼافش:

ًَع آػاًؼَس :الىتشیىی □ ّیذسٍلیىی □
اتؼاد چاُ :ػشض :

ػوك :

ًاصن واسی چاُ:

ػشػت ًاهی:

تؼذاد هؼافش:
ػوك :

اتؼاد داخلی واتیي :ػشض:

ػوك :

استفاع :

ػوك چاّه:

ًاصن واسی چاّه:

استفاع :
تاالػشی :

ػوك ساّشٍ:

ؿواسُ جذٍل هَسد اػتفادُ تش اػاع پیَػت  4هثحث :15
ػشػت ًاهی:

تؼذاد هؼافش:

ًَع آػاًؼَس :الىتشیىی □ ّیذسٍلیىی □
ًاصن واسی چاُ:

ػوك ساّشٍ:

ًَع دس :دٍ لٌگِ اص ٍػظ تاص □ دٍ لٌگِ یه ػوت تاص □ یه لٌگِ □
اتؼاد دس :ػشض :

آػاًؼَس ؿواسُ:

اتؼاد چاُ :ػشض :

تاالػشی :

ؿواسُ جذٍل هَسد اػتفادُ تش اػاع پیَػت  4هثحث :15

ًاصن واسی چاُ:

تاس ًاهی:

استفاع :

ػوك چاّه:

ًاصن واسی چاّه:

ًَع آػاًؼَس :الىتشیىی □ ّیذسٍلیىی □
اتؼاد چاُ :ػشض :

ػوك :

ًَع دس :دٍ لٌگِ اص ٍػظ تاص □ دٍ لٌگِ یه ػوت تاص □ یه لٌگِ □
اتؼاد دس :ػشض :

آػاًؼَس ؿواسُ:
تاس ًاهی:

اتؼاد داخلی واتیي :ػشض:

استفاع :

ػوك :

اتؼاد داخلی واتیي :ػشض:

استفاع :

ػوك :

ًَع دس :دٍ لٌگِ اص ٍػظ تاص □ دٍ لٌگِ یه ػوت تاص □ یه لٌگِ □
اتؼاد دس :ػشض :

ًاصن واسی چاّه:

استفاع :

ػوك چاّه:

تاالػشی :
ػوك ساّشٍ:

پیَػت 5
ًىات هْن دس تىویل چه لیؼت هثحث 19
 ساختٕاٖ ٞای اداسی ،تداسی تا صیشتٙای ٔفیذ تیص اص ٔ 1000تش ٔشتـ  ٚوّی ٝاتٙیٔ ٝسى٘ٛی ضٟش تٟشاٖ ،دسٌش 2 ٜٚاص٘ؾش ٔیضاٖ غشف ٝخٛئی ا٘شطی لشاس ٔی ٌیش٘ذ ،تٙاتشایٗ ٔغاتك تٙذ ٔ 4-2-19ثحث  ،19تٟٙا سٚش عشاحی واسوشدی تشای
آٟ٘ا لاتُ افٕاَ است .تذیٟی است تشای ساختٕاٟ٘ای تا وٕتش اص ٔ 1000تشٔشتـ صیشتٙای ٔفیذ یا اتٙی ٝای و ٝواستشی آٟ٘ا
٘ٛؿ "ج" یا "د" ٔحسٛب ٔی ضٛد ،عشاحی ت ٝعشیم ٝتدٛیضی تالاضىاَ است.
 ت ٝفّت لشاس داضتٗ ساختٕاٟ٘ای ضٟش تٟشاٖ دس ٌش 3 ، 2 ٜٚیا  4غشف ٝخٛئی ا٘شطی ،تش عثك تثػش 2 ٜتٙذ 3-1-3-19ٔثحث  19دس خػٛظ سٚش واسوشدی ،افٕاَ ضشایة تخفیف ا٘تماَ حشاست ساختٕاٖ ٔٙتفی است ٔ ٚحاسث ٝضشائة
ضاخع خٛسضیذی ٌ ٚأا ٔٛسدی ٘ذاسد.
 تا تٛخ ٝت ٝتٙذ فٛق ،دس سٚش عشاحی واسوشدی تقییٗ ٌش ٜٚایٙشسی ساختٕاٖ ٘یض ضشٚستی ٘ذاضت ٚ ٝاص ٔحاسث ٝخشْسغحی خذاسٞأ ،ساحت دیٛاسٞا  ٚسمف ٞای داخّی ٔی تٛاٖ غشفٙؾش ٕ٘ٛد.
 تش اساس تمسیٓ تٙذی ٔثحث  ، 19ساختٕاٖ ٞای لشاس ٌشفت ٝدس ٌش٘ 4 ٜٚیاصی ت ٝغشف ٝخٛیی دس ٔػشف ا٘شطی٘ذاس٘ذ ،تا ایٗ ٚخٛد تٛغیٔ ٝی ضٛد اص لٛا٘یٗ ٌش 3 ٜٚتشای ساختٕاٖ ٞای ٌش٘ 4 ٜٚیض استفادٌ ٜشدد.
 تا ٕٞاٍٙٞی تخص تاسیسات ،تدٟیضات ٌشٔایص  ٚسشٔایص ساختٕاٖ ٔی تایذ تقییٗ ضٛد تا ٔغاتك تٙذ 2-3-2-19٘ٛؿ ا٘شطی ٔػشفی ٔطخع ٌشدد.
 دس ٔحاسث ٝسغح صیشتٙای ٔفیذ ساختٕاٖ (  ) Ahتٟٙا ٔساحت تخص وٙتشَ ضذ ٜساختٕاٖ ٔٛسد ٘ؾش است. دس تقییٗ سغح دیٛاسٞای خاسخی فمظ سغح تیٗ فضای وٙتشَ ضذ ٚ ٜفضای خاسج ٔحاسثٔ ٝی ٌشدد ٚ ،دیٛاسٞایفضای وٙتشَ ٘طذ ٜت ٝغٛست خذاٌا٘ ٝدس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝی ض٘ٛذٕٞ .یٗ عٛس اٌش پٙدش ٜای تیٗ فضای وٙتشَ ٘طذ ٚ ٜفضای
خاسج لشاس ٌشفت ٝتاضذ دس ٔحاسثات خذاسٞای ٘ٛسٌزس ٘ثایذ ِحاػ ضٛد.
 دس لسٕتٟایی و ٝوف سٚی فضای وٙتشَ ٘طذ ٜلشاس داسد تایذ ٔساحت وف حساب ضٛد ِٚی دس غٛست ٚالـ ضذٖ سٚیصٔیٗ ،ت ٝخای آٖٔ ،حیظ وف ٔداٚس خان ٔحاسثٔ ٝی ٌشدد.
 تىٕیُ فشْ ضٕاس ٜیه تشای ته ته فٙاغش خذاس ساختٕاٖ (ٔداٚس فضای خاسجٔ ،داٚس فضای وٙتشَ ٘طذٔ ٚ ٜداٚسخان) ٔغاتك تا ٘مطٞ ٝای ٔقٕاسی اسائ ٝضذ ،ٜاِضأی است .تٙاتشایٗ تقذاد فشٟٔای ضٕاس ٜیه تىٕیُ ضذ ٜتایستی تٝ
ا٘ذاص ٜفٙاغش تاضذ.
ٔ -حاسثات ٔشتٛط ت ٝتقییٗ ٔساحت وّی ٝخذاسٞ ٜا ت ٝتفىیه دس ضٕیٕ ٝچه ِیست ٔی تایذ اسائٌ ٝشدد.

هثحث  19همشسات هلی ػاختواى
چه ِیست فایك واسی حشاستی ساختٕاٟ٘ا  -عشاحی ت ٝسٚش اِف (واسوشدی)
٘اْ ٔاِه…………………………………………………………. :ضٕاس ٜپالن ثثتی……….......………...................................
آدسس ساختٕاٖ............................................................................................................................. :
ٔطخػات عشاح (ضخع حمیمی) :
٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی.……………………………………..….. … :داسای پشٚا٘ ٝاضتغاَ ضٕاس…… ……………..…….…… :ٜ
ٔطخػات عشاح ( ضخع حمٛلی) :

٘اْ……………….............................................……………….. …… :داسای پشٚا٘ ٝاضتغاَ ضٕاس.……… …………….…………:ٜ

 .1ػَاهل ٍیظُ اصلی :

ٌ .1.1ش ٜٚواستشی ساختٕاٖ (عثك خذ َٚپیٛست ٔ 4ثحث :)19
واستشی اِف 

واستشی ج 

واستشی ب 

واستشی د 

 .1.2صیشتٙای ٔفیذ ساختٕاٖ ٕٞشأ ٜحاسثات ٔشتٛعٝ
وٕتش اص یا ٔساٚی ٔ 1000تشٔشتـ 

تیص اص ٔ 1000تش ٔشتـ 

 .1.3ضٕاسٌ ٜش ٜٚساختٕاٖ اص ٘ؾش ٔیضاٖ غشفٝخٛیی دس ٔػشف ا٘شطی سا عثك پیٛست ٔ 5ثحث ٔ 19طخع ٕ٘ائیذ.
ٌش 1 ٜٚ

ٌش 2 ٜٚ

ٌش 3 ٜٚ

ٌش 4 ٜٚ

 .2اعالػات ولی:
ٛ٘ .2.1ؿ ا٘شطی ٔػشفی سا (عثك تٙذ ٔ )2-3-2-19طخع ٕ٘ائیذ؟
تشلی

غیشتشلی

ٛ٘ .2.2ؿ ساختٕاٖ سا (عثك تقشیف تٙذ  )2-1-19تقییٗ ٕ٘ائیذ؟
ٚیالیی

غیشٚیالیی

 .2.3دس غٛستی و ٝساختٕاٖ غیش ٚیالیی است ٘ٛؿ استفاد ٜسا(عثك تٙذ ٔ )5-3-2-19طخع وٙیذ؟
ٔذاْٚ

ٔٙمغـ

 .2.4تقذاد  ٚضٕاس ٜفٙاغش ٔٛسد استفاد ٜدس عشاحی ساختٕاٖ سا تا تىٕیُ خذ َٚصیش ٔطخع وٙیذ:
٘ٛؿ فٙػش
دیٛاس خاسخی
خذاس فضای وٙتشَ ٘طذٜ
تاْ تخت یا ضیثذاس
وف دس تٕاس تا ٛٞا
وف دس تٕاس تا خان
خذاس ٘ٛس ٌزس
دس

تقذاد

ضٕاس ٜاِٚیٗ فٙػش

ضٕاس ٜآخشیٗ فٙػش

فشم ؿواسُ  1ه تؼییي ضشایة اًتمال حشاست گًَِّای هختلف ػٌاصش ػاختواًی
خضئیات ٔشتٛط ت ٝالیٞٝای تطىیُدٙٞذ( ٜتا ٘طاٖ دادٖ عشف

ضٕاس ٌٝ٘ٛ ٜفٙػش :
فٙػش ٔٛسد ٔغاِق( ٝدس ایٗ فشْ) ٔتقّك ت ٝوذاْ ٌش ٜٚاص ٌشٜٞٚای روش
ضذ ٜدس خذ َٚصیش ٔیتاضذ تا فالٔت ٔطخع ٕ٘اییذ.

داخُ  ٚخاسج فٙػش)

دیٛاسٞای پٛست ٝخاسخی ساختٕاٖ
دیٛاسٞای ٔداٚس فضاٞای وٙتشَ ٘طذٜ
تاْٞای ٔداٚس ٛٞای آصاد
سمفٞاٚوفٞایٔداٚسفضاٞایوٙتشَ٘طذٜ
دیٛاسٞا  ٚوفٞای ٔداٚس خان
پٙدشٜٞا  ٚدسٞای خاسخی
هـخصات
ؿواسُ

هصالح

الیِ

تـىیل

هشجغ هَسد اػتٌاد تشای

ضشیة ّذایت

ضخاهت

تؼییي ضشیة ّذایت

حشاست

الیِ

حشاست

)  (W / m.k

)d(m

دٌّذُ الیِ

هماٍهت حشاستی الیِ
)R(m2.K/W

1
2
3
4
5
6
7
هشجغ هَسد اػتفادُ تشای تؼییي
هماٍهت حشاستی تیي ػغح ػٌصش ٍ
َّای هحیظ

الیِ َّا

هماٍهت حشاستی الیِ

تَضیحات

)R(m2.K/W

داخل
خاسج
ٔمأٚت حشاستی وُ فٙػش

2

Rt

)(m2.K/W

ضشیة ا٘تماَ حشاست فٙػش

3

ٔ -1مأٚت حشاستی ٞش الی ٝتشاتش است تا ٘سثت ضخأت الی ٝتش حسة ٔتش ت ٝضشیة ٞذایت حشاست الیR=d/λ ٝ
ٔ -2مأٚت حشاستی وُ فٙػش تشاتش است تا ٔدٕ ٛؿ ٔمأٚتٟای حشاستی الیٞ ٝای تطىیُ دٙٞذ ٜفٙػش ٔ ٚمأٚت حشاستی الیٞ ٝای ٛٞا
 -3ضشیة ا٘تماَ حشاست فٙػش تشاتش است تا ٔقىٛس ٔمأٚت حشاستی وُ فٙػش U=1/Rt

U

)(W/m2.K

فشم ؿواسُ  2ه تؼییي ضشایة ّذایت هتَػظ گًَِّای هختلف ػٌاصش ػاختواًی
ایٗ فشْ تشای ٞش یه اص ٌشٜٞٚای فٙاغش صیش و ٝتیص اص یه ٘ٛؿ ٞستٙذ ،تایذ تىٕیُ ٌشدد.

1

دیٛاسٞای پٛست ٝخاسخی ساختٕاٖ

2

دیٛاسٞای ٔداٚس فضاٞای وٙتشَ ٘طذٜ

3

تاْٞای ٔداٚس ٛٞای آصاد  ٚسمفٞای سٚی فضای تاص

4

سمفٞای ٔداٚس فضاٞای وٙتشَ ٘طذٜ

5

دیٛاسٞا  ٚوفٞای ٔداٚس خان

6

پٙدشٜٞای خاسخی

7

دسٞای خاسخی

تا فالٔت ٔطخع ٕ٘اییذ دس ایٗ فشْ وذاْ ٌش ٜٚاص ٌشٜٞٚای روش ضذ ٜدس تاال ٔذ٘ؾش ٔیتاضذ.

ؿواسُ
ػٌصش

ضشیة اًتمال
RG

حشاست ػٌصش
)U(W/Km2

هؼاحت
)A(m2

ضشیة تملیل



U.A
)(W/K

تَاى حشاستی
U.A. 

جوغ

تٛاٖ حشاستی وُ ٔشتٛط ت ٝفٙاغش ایٗ ٌشٜٚ

= )  (U .A.

=P

 -1دس خػٛظ وف سٚی خان پیشأ ٖٛت ٝخای ٔساحت استفادٔ ٜی ض٘ٛذ.
ٔ -2مذاس ٔ ساٚی تا یه فشؼ ٔی ضٛد ٍٔش ایٙى ٝتا استٙاد ت ٝسٚضٟای فّٕی ٔقتثش  ٚدادٞ ٜای وافی لاتُ واٞص تاضذ.
 -3تٛاٖ حشاستی ٔیضاٖ ا٘شطی است و ٝدس ٚاحذ صٔاٖ اص فٙػشی ٔی ٌزسد ،صٔا٘ی و ٝاختالف دٔای تیٗ ٔحیغٟای داخُ  ٚخاسج  1دسخ ٝوّٛیٗ تاضذ.

فشم 3ه تؼییي ضشیة اًتمال حشاست هشجغ ٍ عشح ػاختواى
گشٍُ ػٌاصش ػاختواًی

RG

A

Û

U

ÛA

UA

ٚاحذ

-

m2

)(W/m2K

)(W/m2K

)(W/K

)(W/K

دیٛاس
تاْ تخت یا ضیثذاس
وف دس تٕاس تا ٛٞا
وف دس تٕاس تا خان
خذاس ٘ٛس ٌزس
دس (ٔداٚس فضای وٙتشَ ٘طذ)ٜ
فضای وٙتشَ ٘طذٜ
پّٟای حشاستی

)(W/K

=Ĥ

)(W/K

=H

دس صَستی وِ همذاس ضشیة اًتمال حشاست عشح  Hاص ضشیة اًتمال حشاست هشجغ  Ĥتیـتش تاؿذ عشاحی لاتل لثَل ًیؼت ٍ هـخصات ػٌاصش (هیضاى
ػایمىاسی حشاستی )....،تایذ تغییش یاتذ.
ػایك واسی حشاستی ػاختواى اص لحاػ هثحث  19سٍؽ واسوشدی :

هَسد تائیذ هی تاؿذ 

هَسد تائیذ ًوی تاؿذ 

 ضشائة ا٘تماَ حشاست  ٚخشْ ٔخػٛظ تقضی اص ٔػاِح ؤ ٝمادیش آٖ دس پیٛستٟای ٔثحث ٘ 19یأذ ٜیا تٛضیح آٖ تااغغالحات سایحٔ ،غایش است ت ٝضشح ریُ لیذ ٔی ٌشدد ٔ( :شخـ٘ ،شْ افضاس ٔثٙا )19

ٔػاِح

تیشچ ٚ ٝتّٛن پّی استایشٖ ٔٙثسظ (سمف)
استفاؿ تّٛن  ٚ cm 20فشؼ پاض 95 ٝٙتا mm 124
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  55تا cm 60
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  61تا cm 63
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا تیطتش اص cm 64

خشْ
ٔخػٛظ

ضشیة ٞذایت
حشاستی

kg / m3

W / mk

20
20
20

استفاؿ تّٛن  ٚ cm 20فشؼ پاض 125 ٝٙتا mm 140
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  55تا cm 60
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  61تا cm 63
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا تیطتش اص cm 64

20
20
20

استفاؿ تّٛن  ٚ cm 25فشؼ پاض 95 ٝٙتا mm 124
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  55تا cm 60
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  61تا cm 63
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا تیطتش اص cm 64

20
20
20

استفاؿ تّٛن  ٚ cm 25فشؼ پاض 125 ٝٙتا mm 140
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  55تا cm 60
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  61تا cm 63
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا تیطتش اص cm 64

20
20
20

استفاؿ تّٛن  ٚ cm 30فشؼ پاض 95 ٝٙتا mm 124
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  55تا cm 60
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  61تا cm 63
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا تیطتش اص cm 64

20
20
20

استفاؿ تّٛن  ٚ cm 30فشؼ پاض 125 ٝٙتا mm 140
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  55تا cm 60
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا  61تا cm 63
فاغّ ٝآوس ت ٝآوس تیشچٞ ٝا تیطتش اص cm 64

20
20
20

0/294
0/27
0/26
0/339
0/308
0/294
0/316
0/29
0/278
0/362
0/329
0/316
0/33
0/303
0/291
0/38
0/345
0/33

تتٗ ٔقِٕٛی (ٔثحث  : 19تتٗ ٞای تا سٍٙذا٘ ٝسٍٙیٗ سیّیسی ،سیّیسی آٞىی

1/75

2300

ٚس ًٙآٞه /تتٗ ٔقِٕٛی)

تّٛواط (ٔثحث  : 19سٞ ًٙای چخٕاق (فّیٙت)  ٚسٞ ًٙای ساب )

2300

1/8

تّٛوٟای تتٗ سثه (ٔثحث  : 19تتٗ ٔتخّخُ اتٛوال) ٚ

600

0/17

پٛو ٝضیة تٙذی (ٔثحث :19تتٗ تا پٛو ٝعثیقی یا سشتاسٙٔ ٜثسظ تا ساختاس

1500

0/52

ٔتخّخُ )
فایك سعٛتتی (ایضٌٚاْ ٔ ()... ٚثحث ٔ : 19مٛاٞای ٕ٘ذی  ٚپٛضص ٞای ٘شْ آغطت)ٝ

1050

0/23

ٌچ ٌ ٚچ خان (ٔثحث ٌ :19چ دٚغاب غٙی یا تسیاس غٙی (ٌچ تسیاس سخت

1200

0/5

پاضیذ))ٜ

ٔالت ٔاس ٝسیٕاٖ (ٔثحث  : 19ا٘ذٚد ٔالت  ٚدسصٌیش)

1950

1/15

س ًٙتشاٚستٗ (ٔثحث  : 19سٍٟٙای آٞىی سخت)

2450

2/4

ٔٛصائیه

2300

1/75

سشأیه  ٚواضی

1900

1/175

دا٘ٞ ٝای ِیىا

430-330

0/09-0/101

تتٗ ِیىا

950-700

0/208

وٙاف

0/052-0/057

دس تطخیع ٌ ٝ٘ٛتٙذی ساختٕاٖ اص ٘ؾش ٘ٛؿ ٔػشف ا٘شطی ،اص خذ َٚصیش ٔی تٛاٖ وٕه ٌشفت :تجْیض گشهایـی

تجْیض ػشهایـی

ًَع اًشطی هصشفی

ٔٛتٛسخا٘ٔ ٝشوضی ٌاصسٛص

وِٛش آتی

غیش تشلی

پىیح ٌاصسٛص

وِٛش آتی

غیش تشلی

تخاسی

وِٛش آتی

غیش تشلی

() 1

تشلی

ٞیتش تشلی

-

-

چیّش تشاوٕی (تشلی)

تشلی

ٔٛتٛسخا٘ٔ ٝشوضی ٌاص سٛص

چیّش خزتی

غیش تشلی

-

ا سپّیت  ٚوِٛش ٌاصی

تشلی

(ٕ٘ ٟٓٔ : ) 1ی تاضذ.

چه ِیست ضٕیٕ ٝتٛسظ ضشوت ٔطاٚساٖ تٟساصیٛ٘ ،ساصی ا٘شطی (ٔثٙا) تٟیٌ ٝشدیذ ٜاست.

A

DET.06

