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 مقدمه 

سه  یها شه بخشبخصوص نق ،و شهرسازی معماریایمنی  های نقشه رینظ یساختمان ینقشه ها یدسترس تیبه اهم تیبا عنا

و سایر  ءاطفا وجود سیستم های اعالم،مربوط به همچنین اطالعات  و جخرو هیتخل ،راه خروج شامل دسترس خروج، خروج گانه

کارآمد بحران  تیریاطالعات در نحوه مد نیا لیبد یو نقش ب حوادثحریق،  ی، در زمان بحرانهاتجهیزات ایمنی و آتش نشانی

مربوطه در نقشه  یو کنترل مفاد ضوابط و دستورالعمل ها تیرعا تاکید می گردد ضمن، از آن یو صدمات ناش خسارتو کاهش 

 یدارا( لیذ ی)مطابق دسته بندامالک  انیمتقاض هی، کل1396 سال اسفند یاز ابتدا ،یدر زمان صدور پروانه ساختمان دوفاز  یها

  (FAPG)یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنما تحت عنوانتابلوئی  صبو ن هیموظف به ته انکار،یپا یدرخواست صدور گواه

 .می باشند الگوی پیوست شده،برابر 

 ) کاربری ها ( تصرفات 

 و کنترل ساختمان ( یقانون نظام مهندس ینامه اجرائ نیآئ 12ماده  1) مطابق تبصره با انواع کاربرد  "د  "و  "ج  "گروه  یساختمان ها .1

  ؛متر مربع 5000 یربنایا حداکثر زی نیزم یطبقه ارتفاع از رو 10تا  6 ای منطقه یکاربر اسیبا مق "ج  "گروه  -

  ؛متر مربع 5000 یربنایحداکثر ز ای نیزم یطبقه ارتفاع از رو 10از  شیب یشهر یکاربر اسیبا مق "د  "گروه  -

  ؛یو ادار یتجار یمتر مربع سطح کاربر 1000حداقل  یدارا یساختمان ها .2

  ؛و گاز ( نیبنز های ) پمپسوخت  یها گاهیجا .3

 نفر شامل :  50از  شیب یتجمع یمکان ها .4

 مدارس و ... رینظ یآموزش یفضاها 4-1

 ها و .. نهیحس ا،یمساجد، تکا رینظ یمذهب یفضاها 4-2

 دولت، رستوران ها و ... شخوانیدفاتر پ رینظ یعموم یفضاها 4-3

 مکانیخروج،  هیتراز تخل ایو  یآتش نشان یروهاین یدر تراز طبقه دسترس ستیبا یمشمول م یساختمان ها یتمام

مشخصات تابلو           و .محل نصب رندیدر نظر بگ( FAPG)یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنما یجهت نصب تابلو

 :باشد ریز طیشرا یدارا ستیبا یم

 (FAPG)یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنماتابلو   اتیمحتو

 به صورت کامل مشخص گردد.جهت خودروهای باالبر آتش نشانی شامل همسایگی، کاربری و دسترسی پالن مجموعه  تیسا 

 نقشه و در  ستیبا ی( مخروج هیخروج، خروج، تخل یخروج ) دسترس اهسه گانه ر یبخش ها قیدق ییطبقات با جانما یپالن تمام

ناسب تم یمتفاوت و با فلش هاهای با رنگ  ستیبا یم رهایمس نیداده شوند.) ا شینما( FAPG)یآتش نشان اتیعمل یراهنما

 (.دنداده شو شینماجهت راهنما 

 و  به طور  ساتیپر خطر مانند موتورخانه، اتاق تاس یفضاها نیخوانا مشخص و همچن فضاها با فونت کامالً یپالن ها، تمام یدر تمام

 گردند. زیمتمابا رنگ مشخص 

 یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنمادر  یآتش نشان یدسترس یو آسانسورها یعموم یهاآسانسور(FAPG) .مشخص گردند 
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 یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنما یدر داخل تابلو(FAPG) مناسب یراهنما ستیبا یم (LEGEND ) .درج گردد 

 سازه،  یها و مقاوم ساز نگیپارک هی، تهوقیاعالم و اطفاء حر ستمیس ریموجود در ساختمان نظ یو آتش نشان یمنیا داتیتمه

 موجود باشد. (FAPG)یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنمامختصر و قابل فهم در  حاتیو ... با توض یدست یخاموش کننده ها

 است. یها در طبقات الزام لیهوزر ریفا ییجانما 

  یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنماالزم است در(FAPG )مشخص  یو محل استقرار خودرو آتش نشان یامیس ریش قیدق تیموقع

 گردد.

  یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنمادر صورت امکان در(FAPG)یزون بند ق،یحر یطقه بندنم یمانند چگونگ یبه موضوعات 

 د.گردساختمان و ... اشاره  ینوع مصالح نما ،یمصالح نازک کار ،یشیگرما ساتیآتش بند کردن داکت ها، نوع تاس ق،یحر

 یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنمادر  ستیبا یدر ساختمان م کوپتریپدهل ییدر صورت جانما(FAPG) ریآن و مس ییمحل جانما 

 داده شود. شینما کوپتریبه پد هل یدسترس یها

 یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنمادر  ریبا مشخصات ز ستیبا یتراز طبقات م یپالن ها یتمام(FAPG)  شده باشد. ییجانما 

 دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی شامل :موجود در  داتیمربوط به تمه اطالعات

 .)اسپیرینکلر( کیاتومات قیاطفاء حر ستمیس .1

 سیستم کشف و اعالم حریق )اتوماتیک و دستی(.  .2

 (.  125اتصال سیستم کشف حریق به ستاد فرماندهی آتش نشانی )  .3

تعداد پلکان های دوربند ساختمان ) دارای سیستم فشار مثبت و یا گشودگی مطابق با نقشه های مصوب ایمنی و آتش  .4

 نشانی ( به طور کامل جانمایی گردد.

 در برابر حریق؛ مقاوم سازی ساختمان  .5

 سیستم تهویه مکانیکی در پارکینگ ها، آتریوم و... .6

 سیستم مولد برق ثانویه ساختمان ) ژنراتور (؛  .7

 آتش نشانی؛ نیروهای عملیاتی آسانسور دسترسی  .8

 آتش بندی تمامی داکت ها و شفت های عمودی و افقی مابین طبقات و فضاهای مختلف با مصالح مقاوم در برابر حریق؛  .9

 ؛متر (  6و گذرهای اطراف ملک ) عرض باالی  ل استقرار خودروی باالبر آتش نشانیمحجانمایی  .10

 جانمایی محل نشست و برخاست هلی کوپتر نجات ) پد هلی کوپتر (.  .11

 سیستم اطفاء حریق دستی ) خاموش کننده (.  .12

 سیستم اطفاء حریق دستی ) جعبه ها (.  .13

 (FAPG)یآتش نشان اتیعمل یانقشه و راهنم یالعمل نصب تابلو دستور

 (FAPG)یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنما یکیگراف یطراح نیو همچن مصالح، رنگ و اندازه، تابلو از نظر ابعاد مشخصات

 :مطابقت داشته باشد ریبا موارد ز دیبا

 کاغذ باشد. بصورت افقی متر یسانت 70در  50 ستیبا یحداقل ابعاد تابلو م (A2  ) 

  متر باشد. یسانت 150 ستیبا یتابلو از کف تراز طبقه خود منصب حداقل ارتفاع 

 از انواع مرغوب موجود در بازار باشد. ستیبا یدهنده تابلو م لیتشک صالحانتخاب جنس و م 

 یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنمادهنده  لیمواد و مصالح تشک(FAPG) آتشدر برابر رطوبت، حرارت ستیبا یم ،، 

 و ... مقاومت مطلوب را داشته باشد. دینور خورش

 یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنما(FAPG) خارج( باشد. اینور تاب )از داخل و  یستیبا 
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 در ساختمان  ) ژنراتور( یلوکس( و در صورت وجود برق اضطرار 10مناسب ) حداقل  ییتابلو به روشنا نیمحل نصب ا

 به آن متصل شود.

 ( باشد.یو دست کیاعالم ) اتومات ستمیمجهز به س ستیبا یتابلو م نیمحل نصب ا 

 آتش  اتیعمل ینقشه و راهنما ،نیساکن هیساختمان و محل تخل یبخش در قسمت ورود نیتر کینزد حاًیترج

و  یآتش نشان یمرکز فرمانده نگ،یتوریاتاق مون ،ینگهبان ،یتواند در داخل الب یتابلو م نیاگردد.نصب (FAPG)ینشان

فوق را  طیشرا یتمام ستیبا یصورت م نیمنظور اختصاص داده شده باشد نصب گردد در ا نیبه ا که صرفاً  ییفضا ای

 کرده باشد. تیرعا

  یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنمادر صورت عدم نصب(FAPG)حفاظ مناسب  هیفوق تعب یاز فضاها ریغ یدر فضاها

 است. یالزام (FAPG)یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنما تابلو ی، رطوبت ،گرما، و ... برادر برابر نور

  یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنمامحل نصب  ایاتاق و(FAPG) مقاومت داشته  قیساعت در برابر حر کی ستیبا یم

 باشد.

 یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنمامطالب  ینوشتار یفونت ها(FAPG) از  نیبه صورت بولد و همچن ستیبا یم

 باشند. یم ییو خوانا صیو سرعت قابل تشخ یبه راحت یکیگراف یباشند که در تابلو یاستاندارد یفونت ها

 ( LEGEND) (FAPG)یآتش نشان اتیعمل ینقشه و راهنماراهنما 

 یکیبا  یعمود یحرکت یرهایو مسپالن در مشاعات  یافق یحرکت یها ریگردد که مس یکیگراف یهر تراز طبقه به گونه ا پالن 

 یتصرفات خصوص.ی در نظر گرفته شودافق یحرکت یرهایمس یمتفاوت با رنگ اصلمشخص و ، آبی، زرد، قرمز() یاز سه رنگ اصل

 تعیین شود. )خاکستری( یبا رنگ خنث

 اجسام مشخص گردد. نیا شیمخصوص نما یکیگراف مئبا عال یدست یخاموش کننده ها ییجانما .1

 اجسام مشخص گردد. نیا شیمخصوص نما یکیگراف مئبا عال قیاعالم حر یتابلو ها ییجانما .2

 فضا مشخص گردد. نیا شیمخصوص نما یکیگراف مئبا عال یپمپ خانه آتش نشان ییجانما .3

 فضا مشخص گردد. نیا شیمخصوص نما یکیگراف مئبا عال یساختمان ساتیتاس ییجانما .4

 اجسام مشخص گردد. نیا شیمخصوص نما یکیگراف مئبا عال جعبه آتش نشانی ییجانما .5

 اجسام مشخص گردد. نیا شیمخصوص نما یکیگراف مئبا عال یامیس ییجانما .6

 فضا مشخص گردد. نیا شیمخصوص نما یکیگراف مئبا عال یآتش نشان نیمحل استقرار ماش ییجانما .7

 فضا مشخص گردد. نیا شیمخصوص نما یکیگراف مئکوپتر با عال یپد هل ییجانما .8

 فضا مشخص گردد. نیا شیمخصوص نما یکیبا عالئم گراف یآتش نشان اتیعمل یاتاق فرمانده ییجانما .9

 فضا مشخص گردد. نیا شیمخصوص نما یکیگراف مئاستقرار ژنراتور با عال یفضا ییجانما .10

 ؛فضا مشخص گردد. نیا شیمخصوص نما یکیگراف مئبا عالمسیر های خروج جانمایی  .11
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 نمونه الگوی تکمیل شده 
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 نمونه فرم خام 
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