شماره شهرسازی ***** :
تاریخ دستورالعمل99 / 08 / 21 :
شرکت آتش نشانی لیدوما مورد تایید سازمان آتش نشانی

دستورالعمل ها  .1با توجه به لزوم بررسي و ارزيابي بناهاي مجاور (قبل از شروع كار) به منظور پيشگيري از
آوار ساختمان هاي جابني ضروري است با رعايت اصول گود برداري،در صورت نياز فوندانسيون به صورت دو
مرحله اي اجرا شود .
 .2نظارت دقيق و مستمر مهندس ناظر مقيم در هنگام عمليات گود برداري و كنترل ساختمان هاي مجاور
الزامي مي باشد تا در صورت پيش بيني احتمال ريزش ساختمان هاي مجاور،نسبت به تخليه فوري متصرفين
اقدام شود .
 .3در هنگام بارندگي عمليات گودبرداري مجاز نبوده و به منظور پيشگيري از نفوذ سيالبهاي ناشي از بارندگي
به داخل گود و خطرات ناشي از آن،ضروريست تا اقدامات حفاظتي در اطراف محيط گودبرداري صورت گيرد
 .4مسير دسترسي خودرو هاي سنگين آتش نشاني و محوطه سازي به گونه اي طراحي شود كه زمين آن
مقاومت و تحمل  1500كيلو نيوتن بر سانتي متر مربع را در موقع عمليات(استقرار باالبر بر روي 4جك) را
داشته و استحكام آن توسط مهندس ناظر تاييد شده باشد
 .5جهت سهولت دسترسي نيروهاي آتش نشاني به ساختمان اجراي سر درب مجاز نمي باشد .
 .6دهليز پلكان و چاه آسانسور با ساختار  2ساعت مقاوم حريق دوربندو دودبند از ساير قسمتها مجزا گردد .
 .7اندازه ارائه شده در نقشه هاي معماري در خصوص عرض مسير پلكانها  ،عرض پاگرد ها و دسترس هاي
خروج و ابعاد مربوط به پيش ورودي آسانسور ها دقيقا رعايت شود .
 .8درب ورودي به دهليز پلكان در تمامي طبقات از نوع مقاوم  ،دودبند خود بسته شو و بدون قفل و بست
انتخاب و نصب گردد .
 .9جهت درب فضاهاي تجمعي ( سالن اجتماعات  ،فضاي بازي كودک  ،سالن ورزش  ،فضاهاي بيش از 50
نفر و  )...به سمت خروج طراحي شود
 .10جهت بازشو درب پلكان در تراز تخليه خروج به طرف بيرون و در ساير طبقات به سمت داخل دهليز
پلكان طراحي و اجرا گردد

 .11استفاده از درب هاي شيشه اي سكوريت جهت دور بندي دهليز پلكان مجاز نمي باشد
 .12نصب جك خودبسته شو بر روي درب پلكان ها در تمامي طبقات الزامي است.
 .13اجراي جانپناه در تمامي پلكانهاي خارجي(ديوار با مصالح مقاوم) و براي پشت بام  ،بالكنها و پرتگاه ها
(نرده استاندارد و يا ديوار با مصالح مقاوم )با ارتفاع حداقل 110سانتيمتر و نيز شبكه بندي ايمن بصورت
عمودي و حداكثر فاصله  11سانتي متر الزامي مي باشد.
 .14اجراي نرده استاندارد در پلكان هاي داخلي با ارتفاع حداقل 86الي 96سانتيمتر و نيز بصورت عمودي و
حداكثر فاصله  11سانتي متر الزامي مي باشد.
 .15منطقه بندي و حوزه بندي حريق بين فضاها و همچنين طبقات الزامي است .
 .16در صورتيكه دسترسي به پلكان ها از داخل واحد ها طراحي شده باشد از طريق اطاق هاي خواب ،
آشپزخانه  ،آبدارخانه و سرويس هاي بهداشتي مجاز نمي باشد .
 .17بازشدن مستقيم درب داكتهاي تاسيسات،شوت زباله  ،اتاق هاي آسانسور  ،هواساز و اتاق پكيج و هر گونه
بازشو به داخل دهليز پلكان مجاز نمي باشد
 .18نصب تابلو و كنتور برق و كنتور گاز در داخل دهليز هاي پلكان مجاز نمي باشد .19.درب هاي داكت
تاسيساتي از نوع دودبند و داراي قفل و بست انتخاب و نصب شوند .
 .20ارتباط بين واحد ها از طريق سقف كاذب مجاز نبوده و هر واحد نسبت به واحد مجاور آتش بند گردد .
 .21تمامي داكت ها و شفت هاي افقي و عمودي با ساختار مقاوم حريق احداث و ضمن حوزه بندي از ساير
قسمت ها مجزا گردد.
 .22استفاده از مصالح پلي استايرن كه مورد تاييد كتبي وزارت مسكن و موسسه استاندارد مي باشد مجاز
است(.ارائه يك نسخه از تاييديه به سازمان آتش نشاني تهران قبل از اجرا الزامي است).
 .23آسانسور ها از نوع اتوماتيك تلسكوپي دو درب(درب كابين و درب طبقات) و مجهز به سيستم Black
 outنجات اضطراري انتخاب و اجرا گردد
 .24طراحي واجراي البي آسانسور در پاركينگ با درب لوالئي ومصالح مقاوم ساختماني مجهز به جك خودبست
شو الزاميست .
 .25نصب تابلو هاي شمارش طبقات و نشانگر مسير خروج اضطراري از نوع نورتاب در تمامي طبقات و مسير
هاي خروج اضطراري الزاميست

 .26به منظور دسترسي به پلكان و جلوگيري از مسدود شدن و كاهش عرض راه مذكور و تخليه ايمن افراد در
طبقات با كاربري پاركينگ  ،تامين يك راه عبوري به ميزان حداقل  110سانتي متر الزامي بوده و پارک خودرو
در فاصله كمتر از آن و در مقابل درب پلكان و يا البي آسانسور مجاز نمي باشد .
 .27در صورت استفاده از اسكلت فلزي در تمام يا بخشي از ساختمان ،الزم است ميزان مقاومت مورد نياز
اسكلت فلزي در برابر آتش بر اساس مبحث سوم مقررات ملي ساختمان (ويرايش سال  ) 95تعيين و جزئيات
مقاوم سازي شامل نوع و ضخامت ماده مورد استفاده ،نحوه زيرسازي و استانداردهاي كاال و اجرا بر روي نقشه
هاي سازه ذكر و ودفترچه محاسبات طراحي در برابر آتش به همراه مستندات استاندارد كيفي و ايمني كاال و
روش اجرا همراه با نقشه هاي سازه جهت اخذ تاييديه به سازمان آتش نشاني ارائه گردد .الزم به ذكر است
تمامي موارد مي بايست بر اساس استانداردهاي معتبر و مورد تاييد آتش نشاني و دستورالعملهاي مركز
تحقيقات وزارت راه و مسكن شهرسازي صورت پذيرد .همچنين زمان شروع پروژه مقاوم سازي براي نظارت
كارشناسان سازمان طي نامه رسمي مهندس ناظر ساختمان يا مالك به معاونت پيشگيري سازمان اعالم گردد.
 .28رعايت الزامات مربوط به مصالح نما و نازک كاري مطابق با فصل  7مبحث سوم مقرارت ملي ساختمان
ويرايش سال  95و همچنين مقاوم بودن نما در برابر حريق  ،حوزه بندي بين ساختمان و نما در طبقات جهت
جلوگيري از انتقال دود و حرارت (عمودي و افقي )  ،جزئيات اتصال نما به ساختمان جهت جلوگيري از سقوط
نما مطابق تاييد مهندس ناظر الزاميست .
 .29طراحي و اجراي بازشو با ابعاد حداقل  150 * 100سانتي متر به ازاي هر طبقه در نماي مشرف به گذر
بدون هيچ مانعي (نرده  ،توري و ).......جهت دسترسي نيروهاي امدادي الزاميست .
 .30ايجاد يك مانع فيزيكي قابل عبور از قبيل در و  .....با عالمتگذاري استاندارد در داخل دستگاه پلكان در
تراز تخليه به منظور جلوگيري از به اشتباه رفتن متصرفين الزاميست .
 .31در صورت استفاده از سيستم هاي حرارتي غير متمركز (پكيج)ّ دودكش هر واحد متناسب با ظرفيت
دستگاه حرارتي مربوطه،بطور مستقل و جداگانه از مسيري امن و بي خطر به بلند ترين نقطه ساختمان در بام
هدايت گردد
 .32دهليز پلكان ها به سيستم فشار مثبت هوا از نوع تزريق مستقيم به طوري كه سيستم فوق در تركيب با
سيستم اعالم حريق اتوماتيك عمل نمايد(اين سيستم مي بايست متناسب با حجم داخل دهليز پلكان طراحي
و محاسبه گردد به طوري كه فشار هواي داخل پلكان در همه طبقات يكسان بين  25تا  90پاسكال باشد)
 .33به منظور آبرساني به ساختمان توسط نيروهاي آتش نشاني نصب شير سيامي با دو ورودي 2.5اينچ در
ارتفاع 90سانتي متر از كف تراز تخليه الزاميست .

 .34طراحي و اجراي شبكه آب آتش نشاني از نوع تركيبي در تمام طبقات ساختمان الزاميست به طوريكه
انشعابات اخذ شده در طبقات جهت استفاده متصرفين به قطر حداقل سه چهارم اينچ و جهت استفاده نيروهاي
آتش نشاني 1.5اينچ و در پاركينگ ها و زيرزمين ها هر دو انشعاب 1.5اينچ در نظر گرفته شود
 .35اخذ يك انشعاب از آب شهريه كلكتور خروجي پمپ الزاميست
 .36شبكه اطفاء اتوماتيك آبي(اسپرينكلر) بايد در تركيب با سيستم كشف و اعالم حريق باشد
 .37طراحي و اجراي شبكه اطفاء اتوماتيك آبي(اسپرينكلر) در كل محوطه پاركينگ ها( مسير عبور خودرو
و ، )...فضاي تجمعي ( فضاي بازي كودک  ،نمازخانه  ،ورزشي  ،اجتماعات و  ) ...انبارها و راهرو انباري ها،
مخزن شوت و محل جمع آوري زباله ،تجاري  ،سرايدري ،اتاق خواب نگهبان،اتاق استراحت كاركنان الزاميست
 .38نصب شير خودكار قطع گاز حساس در مقابله زلزله و شير قطع جريان اضافي(فيوز گازي) الزاميست
 .39در صورت احداث موتور خانه مركزي فقط در زيرزمين اول و يا همكف مجاز مي باشد
 .40در صورت احداث موتورخانه در طبقه پايين تر از زيرزمين اول،احداث نورگير به مساحت %4سطح
موتورخانه به منظور تامين هواي موتور خانه الزامي است
 .41تمامي اماكن مربوط به تاسيسات از قبيل حرارتي،برق،هواساز و غيره بايد با ساختار مقاوم حريق دوربندي
و مجزا گردند
 .42تجهيز معابر خروج شامل دسترس خروج،خروج و تخليه خروج به سيستم روشنايي اضطراري الزاميست
بطوري كه در مواقع قطع برق شهر بصورت اتوماتيك در مدار قرار گيرد
 .43به هنگام بهره برداري از ساختمان نصب خاموش كننده هاي دستي در تمامي طبقات از نوع و وزن مناسب
(ABCبراي كليه قسمت ها و دي اكسيد كربن براي اتاق تاسيسات ،موتورخانه و اتاق آسانسور) متناسب با نوع
كاربري و بر اساس ضوابط اطفاي حريق مندرج در سايت سازمان با رعايت حداكثر فواصل پيمايش مجاز و يا
حداكثر واحدهاي مجاز ،الزاميست -.توزيع واقعي و صحيح خاموش كننده ها در يك ساختمان  ،تابع بازديد از
ساختمان و در نظر گرفتن تمام شرايط آن شامل پارتيشن ها  ،ديوارها  ،مسيرهاي دسترسي  ،موانع و غيره
ميباشد .در عين حال مكان نصب خاموش كننده ها بايد داراي شرايط ذيل باشد- :يكپارچگي در توزيع رعايت
شده باشد-دسترسي آنها آسان باشد-از انبار مواد يا قرار گرفتن تجهيزات در مقابل آن در امان باشد-در
مجاورت مسيرهاي خروج باشد-در مجاورت دربهاي ورود و خروج باشد-امكان وارد آمدن صدمات فيزيكي به
آنها به حداقل رسيده باشد-در مقابل تابش مستقيم نورخورشيد و يا بارش باران و برف نباشد-به سادگي قابل
رؤيت باشد

 .44پيش بيني و اجراي سيستم تهويه دود و محصوالت حريق در كاربري پاركينگ هاي نوع بسته واقع در هر
ترازي (اعم از مثبت يا منفي) و همچنين در كليه طبقات پايين تر از تراز تخليه خروج ،با هر كاربري ،مطابق
با ضوابط مالک عمل مورد تائيد سازمان آتش نشاني تهران و در تركيب با سيستم اعالم حريق ،الزامي مي
باشد
 .45تمامي كابل و سيم كشي هاي روكار درون موتور خانه از روي سيني هاي مخصوص كه در زير سقف قرار
دارند عبور داده شوند و كابل هايي كه روي زمين قرار مي گيرند از داخل لوله هاي فلزي مخصوص عبور داده
شوند
 .46به منظور نصب و استقرار تجهيزات و تاسيسات آتش نشاني رعايت بندهاي ذيل الزامي مي باشد- :براي
ساختمانهايي با كاربري كم خطر و ارتفاع كمتر از  23متر و مجموع مساحت زير بنا كمتر از  5000متر پيش
بيني و اجراي فضايي با مساحت حداقل  9متر مربع و ارتفاع حداقل  2متر با ساختار مقاوم حريق الزاميست و
براي ساير ساخنمانها مي بايست فضاي با مساحت حداقل  20متر مربع و ارتفاع حداقل  2متر در نظر گرفته
شود- .ايزوله نمودن فضاي مذكور و تجهيزات و تاسيسات در مقابل عوامل جوي  -مشترک نبودن فضاي مذكور
با ساير كاربريها از قبيل موتورخانه  ،پاركينگ و تفكيك نمودن آن از فضاي مذكور با مصالح مقاوم به حريق
درصورت اجراي پمپ خانه بصورت دفني رعايت بندهاي ذيل الزاميست - :اجراي درب پمپ خانه با ابعاد 1*1
متر مربع گريل شده به نحوي كه پاي افراد داخل آن قرارنگيرد و همچنين نردبان ملواني استاندارد بصورت
فيكس جهت دسترسي الزاميست - .تهويه مناسب به فضاي باز به نحوي كه باعث گردش هوا در فضاي پمپ
خانه گردد  - .بدليل وجود رطوبت در اين محيط مي بايست سيستم اطفا بر روي شاسي طراحي و اجرا گردد
وكليه لوله هاي سيستم اطفاء با مواد ضد زنگ يا عايق مناسب محافظت گردد - .انباشته نمودن هرگونه وسايل
اضافي در فضاي پمپ خانه مجاز نمي باشد و مي بايست همواره به صورت اصولي نگهداري گردد - .به منظور
تخليه آب پمپ خانه ،اجراي كف شور داخل پمپ خانه الزاميست- .درخصوص بارهاي ناشي از جانمايي مخازن
آب آتش نشاني در طبقات باالي همكف؛ تاكيد مي گردد جهت جلوگيري از خسارتهاي ناشي از زلزله و كاهش
وزن ساختمان  ،مخازن آب مورد نياز آتش نشاني حتي المقدور پايين تر از تراز زلزله(زمين) در نظر گرفته
شود در غير اينصورت مالك  ،دستگاه نظارت و مشاور محاسب سازه اي پروژه مكلف است بارهاي وارده ناشي
از مخازن مربوطه را در محاسبات سازه اي لحاظ نمايد ( .الزم است اين موضوع در هنگام صدور دستورالعمل
ايمني قيد گردد و هنگام پايان كار توسط مهندس محاسب نيز تاييد و محضري گردد.).
 .47سيم كشي روشنايي هاي اضطراري به گونه اي اجرا گردد كه در صورت خارج شدن يك يا چند روشنايي
از مدار ساير روشنايي ها از مدار خارج نگردد
 .48طراحي و اجراي سيستم هاي كشف و اعالم حريق اتوماتيك و دستي در تمامي قسمت هاي ساختمان با
استفاده از وسايل و تجهيزات استاندارد الزاميست

 .49اجراي سيم كشي هاي سيستم هاي اعالم در صورت رو كار بودن در داخل موتور خانه و طبقات زيرزمين
داخل لوله هاي فوالدي الزامي است
 .50چنانچه در واحدهاي مسكوني ،كاربري ها و فضاهايي كه داراي فاكتور خواب و استراحت افراد بوده از
سوختهاي فسيلي استفاده شود  ،نصب سيستم هشدار دهنده منواكسيد كربن مطابق ضوابط الزامي است.
 .51طراحي و اجراي شبكه اتصال زمين(ارتينگ) در ساختمان فوق الزاميست
- .52جهت حفظ جان متصرفان و مطابق مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ورودي كليه تابلو هاي برق به
كليد محافظ جان تجهيز گردد.
 .53نصب كف پوش عايق الستيكي به ضخامت حداقل  6ميلي متر در مقابل تابلو هاي برق الزاميست. .
 .54داراي نامه اتوماسيوني به شماره  20983604جهت ابعاد محل استقرار مي باشد --اين دستورالعمل
درمرحله زمين جهت احداث7.5طبقه با احتسا ب 2زيرزمين و همكف با كاربري مسكوني /تجاري تهيه وتنظيم
گرديده است  .لذا هرگونه جرح وتعديل درساختار داخلي وتغييردركاربري بنا ويا اضافه اشكوب منوط به اخذ
مجوزكتبي ازسازمان خواهد بود.
 .55شايان ذكر است اين دستور العمل در صورتي مي تواند موثر واقع شود كه ضمن آموزش از نحوه استفاده
صحيح از آن با سرويس و نگهداري اصولي هميشه آماده بكار باشد لذا ارائه تعهد نامه محضري به هنگام دريافت
تاييديه ايمني مبني بر سرويس و نگهداري سيستم هاي ايمني به مدت دوسال از طرف مالك به منظور حصول
اطمينان از آماده بكار بودن آنها الزاميست
 .56جهت آشنايي با عملكرد سيستم كشف و اعالم حريق نصب خالصه چگونگي عملكرد المانهاي سيستم
اعالم حريق(دتكتور ها،آژيرها،شاسي ها،تابلو كنترل مركزي،چراغ هاي نشانگر و غيره )...به صورت قاب شده
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 .57نصب راهنماي كاربردي و چگونگي زون بندي آن جهت استفاده از دستگاه مركزي سيستم كشف و اعالم
حريق در كنار آن به صورت قاب شده الزاميست
 .58تهيه و نصب نقشه هاي ساختماني اعم از معماري  ،تاسيسات و سازه جهت دسترسي در مواقع اضطراري
در مكان مناسب تحت عنوان  Fire Action Plan Guideمطابق ضوابط مندرج در سايت سازمان
الزاميست
 .59بديهي است صدور هر نوبت عدم خالف در مراحل اسكلت و سفت كاري منوط به اخذ استعالم مالك يا
مالكين مبني بر اجراي دقيق مفاد دستور العمل ايمني از سازمان آتش نشاني مي باشد

 .60ارائه مدارک مربوط به تجهيزات سيستم كشف و اعالم حريق اتوماتيك و دستي مبني بر استاندارد بودن
در زمان دريافت تاييديه نهايي الزاميست
 .61ارائه نقشه هاي تاسيساتي آتش نشاني(سيستم هاي اعالم و اطفاء حريق) در مرحله پايان سفت كاري و
انجام عمليات تاسيساتي الزامي مي باشد
 .62در صورت وجود ابهام در هر يك از بند هاي دستورالعمل مراتب كتبا از سازمان استعالم تا راهنمايي هاي
الزم بصورت مكتوب اعالم گردد.
 .63شركتهاي ارائه دهنده خدمات ايمني و آتش نشاني در زمان پايان كار و همچنين در زمان  2سال تعمير
و نگهداري مي بايست نسبت به آموزش ساكنين اقدام نمايند و اسناد مربوطه به سازمان ارائه شود .
 .64چنانچه عرض مفيد معبر در بافت فرسوده و معابر كم عرض جهت دسترسي خودروهاي آتش نشاني كمتر
از  6متر باشد ،فاصله درب ورودي ساختمان تا نزديكترين شير آتش نشاني بيشتر از  45متر نباشد ،در غير
اينصورت مالك مي بايست يك شير هيدرانت با هماهنگي سازمان آب و فاضالب شهر تهران و واحد تامين آب
سازمان آتش نشاني و با هزينه مالك در محدوده  45متري از درب ورودي ساختمان نصب نمايد
 .65تاكيد مي گردد هرگونه بهره برداري از ساختمان مذكور قبل از اجراي اين دستورالعمل ممنوع بوده و در
صورت تخلف از اين موضوع مسئوليت عواقب ناشي از هرگونه حريق و حوادث برعهده ي مالك ،بهره بردار و
مسئولين ذيربط مي باشد و مي بايست در محاكم قضايي پاسخگو باشند
 .66جهت آشنايي با ضوابط ايمني به سايت سازمان آتش نشاني به آدرس ( )www.125.irمراجعه نمائيد
 .67تاكيد مي گردد چنانچه موانعي از قبيل درخت  ،تير چراغ برق  ،كابلهاي برق و  ....مانع از دسترسي و
امدادرساني خودروهاي آتش نشاني به ساختمان گردد مالك موظف است تا قبل از اخذ تاييديه ايمني در زمان
پايانكار نسبت به رفع موانع مذكور اقدام نموده و شرايط دسترسي خودروهاي امدادي را فراهم نمايد لذا در
غير اين صورت تمام مسوليت و عواقب ناشي از عدم رعايت موارد مذكور بر عهده مالك بوده و امكان صدور
تاييديه ايمني براي ملك وجود نخواهد داشت
 .68به منظور پيشگيري از حوادث ناشي از ريزش آوار،اجراي كامل و دقيق سازه نگهبان(مطابق نقشه ارائه
شده به شهرداري جهت صدور پروانه) الزامي مي باشد .
 .69جهت ايمني عابرين پياده و جلوگيري از سقوط افراد و اشياء و خودرو هاي عبوري به داخل محيط گود
برداري حصار كشي مناسب و نصب عالئم و چراغهاي هشدار دهنده ،ضروري مي باشد .

