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  پیشگفتار

 بعبارتی است، بررسی قابل منظر چند از آتش برابر در هاساختمان ایمنی ارکان از یکی بعنوان هاسازي سازهمقاوم
 از پس و است اهمیّت حائز اول درجه در ساکنین خروج امکان ساختمان، یک در سوزيآتش وقوع صورت در

 نهایت، در و شود فراهم نجات و امداد هاياکیپ و نشانیآتش نیروهاي توسط امدادرسانی امکان بایستیآن می
 هايمقوله از یکی آتش برابر در هاسازه سازيمقاوم .شود حفظ بایستیمی ملی سرمایه بعنوان ساختمان پایداري

 کننده تضمین تواندمی حریقاطفاء  و اعالم هايسیستم تأمین کنار در امر این .باشدمی ساختمان صنعت در مهم
 داده دست از آتش نمودن خاموش در را خود توانایی اطفاء سیستم دلیل هر به صورتیکه در. باشد ساختمان ایمنی
بدین صورت که  ،نمود خواهد حفظ امدادرسانی زمان تأمین براي را خود پایداري شده سازيمقاوم سازه، باشد

 از پیش تا دنساز فراهم را دارند قرار آتش محاصره در که افرادي خروج براي کافی زمان امدادرسانی نیروهاي
 عمال کههاي مرتفع مانساخت در مسئله این اهمیّت. گردد فراهم آتش نمودن خاموش امکان ساختمان، فروریزي
  .کندمی داپی بیشتري نمود نماید، عمل تواندنمی مستقیم بصورت نشانیآتش امکانات

 امري را هاسازه سازيمقاوم دنیا، روز و همچنین استانداردهاي) 1395(ویرایش سال ایران  ملی مقررات 3 مبحث
ها، تیرهاي اصلی، تیرهاي فرعی، دیوارها و ... در اي شامل ستونسازه هايکلیه المان آن اساس بر و دانسته الزامی

 قدم، اولین بعنوان جهت این به. ساخته شوند مقاوم آتش مقابل در مناسبی نحو به بایستیمی هاتمامی ساختمان
 نمایند انتخاب را ايسازه سیستم طبقات، مساحت و تعداد کاربري، نحوه اساس بر بایستیمی پروژه طراح مهندسین

 در هاساختمان سازيمقاوم الزامات و مقررات ادامه، در منظور این به باشد. اينامهآیین نیازهاي کننده تأمین که
 شده آورده 3 و 2فصول  در ساختمان هر نیاز مورد مقاومت میزان محاسبه نحوه و است گردیده ارائه آتش برابر
مجموعه  به عالوه مراجعه به. مالحظه نمایند را مربوطه توانند کلیاتمی بخش دو این به مراجعه با کاربران. است

 برايهاي فوالدي ظت کننده در برابر آتش براي سازههاي معدنی پاشش محافهاي ارزیابی پوششدستورالعمل
  .است الزامی تکمیلی نکات رعایت و بیشتر توضیحات

 کاال تأمین طراحی، ندارد، وجود شده سازيمقاوم سیستم عملکرد کنترل براي میدانی تست هیچگونه آنجائیکه از
 رعایت بایستیمی زیر موارد جهت این به پذیرد، صورت المللیبین یا ملی استانداردهاي مطابق بایستیمی اجرا و

  شود:
ضخامت به دست آمده از تست بایستی مطابق طراحی  آتش برابر در هاسازي سازهمقاوم طراحی -1

 :پذیرد صورت زیر المللیبین استانداردهاي از یکی آتش در آزمایشگاه معتبر حریق براساس
 ASTM E 119 
 UL 263 
 BS 476 Part20-21 
 EN 
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الزم به ذکر گواهینامه فنی از ســوي مرکز تحقیقات راه، مســکن و شــهرســازي باشــد. جدول طراحی و داراي  و
گزارش آزمون مرکز تحقیقات راه، مســکن و شــهرســازي به تنهایی مورد قبول این ســازمان اســت ارائه شــرح و 

   باشد.نمی
بایستی اقدام به اخذ گواهینامه  فنی، مداركعالوه بر ارائه  وارد کننده محصوالت خارجیهاي توجه: شرکت

  نمایند و مستندات مربوطه را ارائه نمایند. شهرسازي و مسکن راه، تحقیقات مرکز سوي ازفنی 
 بعبارتی ،باشدمی استاندارد ایمنی و کیفیت کننده تضمین که است یخاص شرایط داراي کاال تأمین -2

 :باشدنیز  زیر پایه استانداردهاي داراي بایستیمی شده ارائه کاالي آتش، استانداردهاي بر عالوه
o دانسیته      ASTM E – 605                                                      

o مقاومت فشاريASTM E – 761                                                                            

o هوازدگی                                                       ASTM E – 859 

o خوردگیASTM E – 937                                                                                   

o ضربهبرابر  در چسبندگیASTM E – 760                                                                 

o تغییر شکل                                                                                                           ASTM E – 759 

o سختی                                        ASTM C – 569                                                     

o                                         رشد قارچ                                                       ASTM G – 21 

o فتار آتشگیري سطح                ر                                                         ASTM E – 84       

 به آنها نفوذ امکان و دارند قرار ساختمان پنهان فضاهاي در شده سازيمقاوم مواد که آنجایی از -3
 رعایت زیست محیط و بهداشتی شرایط سایر تأمین جهت به ،بود خواهد یرزناگ مطبوع تهویه هايسیستم

  :است الزامی زیر استانداردهاي
i.Hazardous Ingredient and Major Component Information (OSHA) 
ii.Hazardous Identification 

 Emergency over view 
 NPCA-HMIS hazard index 
 Potential Health Effects (Carcinogenicity Information according to OSHA, IARC & 

NTP) 
iii.First Aid Measures 
iv.Fire Fighting Measures 
v.Accidental Release Measures 
vi.Handling and Storage Information 
vii.Exposure Control/Personal Protection 
viii.Physical and Chemical Properties 
ix.Stability and Reactivity 
x.Toxicological Information 
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xi.Disposal Considerations 
xii.Regulatory Information 

 نخواهد بر در استانداردي و مطلوب نتیجه نهایت در ماده بهترین نامناسب اجراي اینکه به توجه با -4
 .گردد حاصل نهایی نتیجه تا شود رعایت بایستیمی اجرایی الزامات داشت

 این براي. برسانند انجام به نشانیآتش سازمان کامل هماهنگی با را سازيمقاوم اقدامات بایستیمی ساختمانها کلیه
 ارائه سازمان اینبه  هوطبپس از تکمیل موارد مر بایستیمی که شده تهیه 5-3 بخش در مربوطه هايفرم منظور
  .گردد
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  فصل اول: کلیات

 هايساختمان و ساخت حال در هايساختمان براي بایستیمی بخش این مقررات تمامی .مشمول موارد. 1-1
 اندشده ساخته مقررات این انتشار از قبل که هاییساختمان. شود گرفته کار به موجود هايساختمان به الحاقی

 مبحث سوم مقرراتبراساس  شده ارائه مقررات. گردد رعایت آنها خاص مالحظات ،1-1-1 بند مطابق بایستیمی
هاي معدنی پاشش محافظت هاي ارزیابی پوشش) و مجموعه دستورالعمل1395ایران (ویرایش سال ملی ساختمان 

 گردیده ارائه 3 بخش در اجرایی و عمومی ضوابط و ارائه 2بخشدر  هاي فوالديکننده در برابر آتش براي سازه
  .است

 و اندشده ساخته مقررات این انتشار از قبل که هاییساختمان تمامی .شده ساخته هاي. ساختمان1-1-1
 آنها در زیر موارد از یکی که باشنداین مقررات می مشمول صورتی در اندنموده دریافت را مربوطه کار پایان

  دهد: رخ
 در شده ارتفاع و مساحت مشخص هايمحدودیت تا شود باعث هاساختمان در کاربري تغییر .1-1-1-1

  شود. نماید، منتقلایجاد می محدودیت بیشتريکه  سطحی به 2-3 بند
 داخلی دیوارهاي منجر به تخریب که شود به نحوي انجام ساختمان در اساسی داخلی تغییرات .1-1-1-2

  .گردد
 صورت این در یابد، افزایش طبقات سطح یا گردد اضافه طبقاتی قبلی شده ساخته ساختمان به. 1-1-1-3

  .شود رعایت آن ضوابط و شده بررسی فصل این مندرجات اساس بر بایستیمی ساختمان کل
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ها بر اساس مبحث سوم مقررات ملی سازي ساختمانالزامات مقاوم: مودفصل 
  مانتساخ

 .ساختارهاانواع  .2-1
نظر قابلیت سوختن و درجه مقاومت در برابر آتش تحت  ازدر این بخش از مقررات، اجزاي ساختمان  .2-1-1

هاي مانع ردیوااي مانند ضوابط هزارسیجزاي غا هشوند. مقررات تکمیلی مربوط ببندي میهعنوان ساختار دست
هاي مربوطه ارائه خشرابر آتش و ... در بب هاي غیرباربر داخلی، درهاي مقاوم درها و پارتیشنندهنآتش، جداک

  شد.خواهد 
هاي موجود در هاي در دست ساخت یا ساختمانن بخش، از این پس تمام ساختمانیامقررات  اساس بر. 2-1-2

 تا 3-1-2ي اهف شده در بخشیاز پنج نوع ساختار تعر یکحال تغییر (افزایش ارتفاع یا تغییر تصرف)، باید در ی
اجزاي ساختمان باید مطابق با مقادیر تعیین  بندي مقاومت در برابر آتشدرجهبندي شوند. حداقل دسته 2-1-6

دو تفاوت اصلی انواع باشد.  2-2و  1-2و براي دیوارهاي خارجی مطابق با مقادیر جداول  1-3شده در جدول 
 آتش برابر دردهنده و حداقل درجه مقاومت اجزاي آنها تارها با یکدیگر در قابلیت سوختن مصالح تشکیلخسا

غیرقابل سوختن بوده و از از نوع  2 و 1براي ساختارهاي نوع  1-2است. اجزاي ساختمانی ذکر شده در جدول 
دو  ايردا 1-2ی از ساختارها در جدول خایمنی بیشتري در برابر آتش دارند. براین نظر از سایر انواع ساختارها 

 شآت باالتري در برابر رجه مقاومتداي دارت به گروه (ب) نسبزیرگروه (الف) و (ب) هستند، که گروه (الف) 
 .است

  (غیرقابل سوختن) 2 و 1 نوع ساختارهاي .2-1-3
ستاندارد شماره ادر آنها طبق روش آزمون  1-2 جدول در شده فهرست ي ساختمانیاجزا یی هستند کهساختارها
 -هاي آزمونوشر -هاي ساختمانیصالح ساختمانی و فراوردهم(واکنش در برابر آتش براي  نایرا یمل 2-7271

 2نسبت به نوع  1ساختمانی ساختار نوع  يمواد) از مصالح غیرقابل سوختن باشد. اجزا نسوختنآزمون قابلیت 
  در برابر آتش است. يباالترقاومت مداراي درجه 

  (ساختار با دیوار خارجی غیرقابل سوختن) 3 نوع ارختا. س2-1-4
از مصالح  نایرا یمل 7271-2ستاندارد شماره اطبق روش آزمون  خارجی دیوارهاي ي است که در آنارساخت

لح ساختمانی مطابق با اصمنوع  هر از تواندمیساختمانی این نوع ساختار  يغیرقابل سوختن باشد. سایر اجزا
  خته شود.سااستانداردها و مقررات ملی موجود در کشور 

  (ساختمان چوبی سنگین با دیوار خارجی غیرقابل سوختن) 4 نوع ساختار .2-1-5
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از مصالح  نایرا یمل 7271-2ستاندارد شماره اطبق روش آزمون  خارجی دیوارهاي ي است که در آنساختار
تاري (مانند نهان ساخپبدون فضاهاي  وکه یا چندال تیک چوبس نج ازساختمان  يغیرقابل سوختن و سایر اجزا

 . دنباشهاي کاذب) سقف
  .(ساختار با اجزاي قابل سوختن) 5 نوع ساختار. 2-1-6
مطابق  حصالمنوع  هرجنس  از 1-2ل اي فهرست شده در جدوو غیرسازه ايسازه ياجزاي است که در آن ساختار

ختار به اس نیط در اربومند با رعایت ضوابط اتومی زسوختن نی لباق مصالح. شدانداردها و مقررات ملی بااست با
  کار برده شود.

  2و  1ل سوختن مجاز در ساختارهاي نوع . مصالح قاب2-1-7
از  ، استفاده از مواد و مصالح قابل سوختن، در صورت تطابق با یکی2یا  1هاي با ساختارهاي نوع در ساختمان

  بندهاي زیر، با رعایت سایر الزامات مربوط در این مقررات مجاز است:
براي استفاده به عنوان تیر چوبی یا خرپاي چوبی در ساختار  1مواد کندسوزکنندهچوب عمل آوري شده با  -1

 طبقه  2با حداکثر  1یا ساختار نوع  با هر تعداد طبقه مجاز 2هاي با ساختار نوع بام ساختمان
شریه در برابر آتش (ن هاختماننامه محافظت ساهاي حرارتی پلیمري با رعایت الزامات مندرج در آیینعایق -2

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي)
 ها و قاب آنهادرها و پنجره -3
 ها و کمدهاي ثابتکابینت -4
هاي مالت، بتن یا مشابه آن، به شرط وجود گزارش گواهینامه فنی معتبر براي ها و پرکنندهسنگدانه -5

 محصول تمام شده
 داراي گزارش گواهینامه فنی معتبر کننده در برابر آتشهاي محافظتمواد، مصالح و پوشش -6

 هاي بام، با رعایت ضوابط مربوط مندرج در مقررات ملی ساختمانپوشش -7
ها با رعایت ضوابط مربوط مندرج در این مبحث و سایر مباحث مرتبط مقررات ملی ها و کابللوله -8

  ساختمان
  
  
  

 

                                                             
عتبر موجود در کشور و در غیاب آنها مطابق با م استانداردهايی و ساختمان مقرراتت چوب عمل آوري شده با مواد کندسوز کننده باید مطابق با مشخصا ١

 عتبر خارجی باشد.ماستانداردهاي 
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  اجزاي ساختمان (ساعت)بندي مقاومت در برابر آتش براي : الزامات درجه1-2جدول 

  جزء ساختمان
  5نوع   4نوع   3نوع   2نوع   1نوع 

  ب  (پ)الف  2الوار سنگین  ب  (پ)الف  ب  (پ)الف  ب  الف
ها و شامل ستون (الف)ايقاب سازه

  تیرهاي اصلی و خرپاها
  -  1  الوار سنگین  -  1  -  1  (ب)2  (ب)3

  1  2  2  2  2  -  1  2  3  (ث)دیوارهاي باربر خارجی

  -  1  -  1  (ب)2  (ب)3  باربر داخلیدیوارهاي 
یا الوار  1

  سنگین
1  -  

هاي غیر باربر دیوارها و جداکننده
  خارجی

  مراجعه کنید 2-2به جدول 

هاي غیر باربر دیوارها و جداکننده
  داخلی

-  -  -  -  -  -  1  -  -  

اي شامل ساختار سقف سازه
  هاتیرهاي فرعی و تیرچه

  -  1  الوار  -  1  -  1  2  2

شامل تیرهاي فرعی و ساختار بام 
  هاتیرچه

  -  1  الوار  -  1  -  1  1  5/1

ها و خرپاها)، اعضایی مانند تیرها، پلها (اي داراي اتصال مستقیم به ستونها، اعضاي سازهاي شامل ستونسازهقاب  -الف
ها هستند و همچنین اعضاي مهاربندي که براي تأمین پایداري قائم که داراي اتصال مستقیم به ستوناز ساختار سقف یا بام 

بار ثقلی مشارکت داشته یا  لمن اعضا در تحیتند (صرف نظر از اینکه ااي تحت بارگذاري ثقلی ضروري هسقاب سازه
  باشد.نداشته باشند) می

توان کند، میا تحمل میبر در برابر آتش را در صورتی که تنها یک بام راي و دیوارهاي بارومت قاب سازهدرجه مقا -ب
  به اندازه یک ساعت کاهش داد.

بندي یک توان یک شبکه بارنده خودکار تأیید شده را جانشین ساختار با درجهیوارهاي خارجی میدبه جز براي  -پ
نامه الزامی نشده باشد یا هاي دیگر آییندر قسمتساعت مقاومت در برابر آتش نمود، مشروط بر آنکه وجود این شبکه 

  ت مجاز مورد استفاده قرار نگرفته باشد.حبراي افزایش مسا
  رات باشد.هاي دیگر این مقررجه مقاومت در برابر آتش نباید کمتر از زمان الزم در بخشد -ت
 2-2ها باشد (به جدول بین ساختمان رجه مقاومت در برابر آتش نباید کمتر از زمان تعیین شده بر اساس فاصلهد -ث

  مراجعه شود).
  

                                                             
ق با استانداردهاي نوع و مشخصات الوار چوبی مورد استفاده باید مطابق با مقررات ملی ساختمانی و استانداردهاي معتبر موجود در کشور و در غیاب آنها مطاب ٢

 معتبر خارجی باشد.
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ي سازجزاصله ماساس فا بر ساعت)برحسب ( در برابر آتشدیوارهاي خارجی بندي مقاومت : الزامات درجه2-2جدول 
   )(الفحریق

  گروه (خ)  نوع ساختار  فاصله مجزاسازي حریق (متر)
)، 1-هاي (صگروه

  )1-(ك) و (ن
  (پ)هاسایر تصرف

  1  2  3  همه  5/1کمتر از 

  0/3و کمتر از  5/1برابر یا بیشتر از 
  1  2  3  الف-1

  1  1  2  بقیه

  0/9و کمتر از  0/3برابر یا بیشتر از 
  1  1  2  ب-1لف و ا-1
  -  -  1  ب-5ب و -2

  1  1  1  سایر
  -  -  -  همه  و بیش از آن 0/9
  د.نباشطابقت داشته م آتش نیزمقاومت در برابر  دیوارهاي خارجی باربر باید با الزامات -الف

  
  

  مجاز مساحت تعداد طبقات و ارتفاع، حداکثر .2-2
 زنباید اختمان اس تصرف و ساختاروع نبر اساس  ساختمان مجاز مساحت تعداد طبقات و ،ارتفاع حداکثر. 2-2-1

  .دشو هجعامر 1-2ول جد بهرها ساختا اي تعریف انواعرب. دکن تجاوز 3-2 جدول درده شهاي ذکر یتحدودم
  
  

  از نظر ایمنی در برابر آتش 3ساختمان 2و مساحت 1فاعتز اراجمدیر امق: 3-2جدول 

  
  نوع ساختار ساختمان

  5نوع   4نوع   3نوع   2نوع   1نوع 
  ب  الف  الوار سنگین  ب  الف  ب  الف  ب  الف

  تصرف
  12  15  20  15  20  15  20  50  *م.ن )mارتفاع مجاز (

حد مجاز تعداد 
  طبقات و مساحت

                  

  1-ت
  1  2  3  2  3  2  3  5  م.ن  طبقات
  500  1100  1400  800  1300  800  1500  م.ن  م.ن  مساحت

  2-ت
  1  2  3  2  3  2  3  11  م.ن  طبقات
  550  1100  1400  900  1300  900  1500  م.ن  م.ن  مساحت
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  3-ت
  1  2  3  2  3  2  3  11  م.ن  طبقات
  550  1100  1400  900  1300  900  1500  م.ن  م.ن  مساحت

  4-ت
  1  2  3  2  3  2  3  11  م.ن  طبقات
  550  1100  1400  900  1300  900  1500  م.ن  م.ن  مساحت

  5-ت
  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  طبقات

  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  م.ن  مساحت

  ح
  2  3  5  4  5  4  5  11  م.ن  طبقات
  850  1650  3350  1750  2650  2100  3500  م.ن  م.ن  مساحت

  آ
  1  1  3  2  3  2  3  5  م.ن  طبقات
  900  1700  2350  1350  2200  1350  2450  م.ن  م.ن  مساحت

  1-ص
  1  1  1  1  1  1  2  4  م.ن  طبقات
  800  1300  3100  1100  1750  1500  2300  م.ن  م.ن  مساحت

  2-ص
  2  3  5  3  4  3  5  11  م.ن  طبقات
  1200  1950  4700  1650  2650  2100  3500  م.ن  م.ن  مساحت

  1-د
  2  3  4  3  4  3  4  9  م.ن  طبقات
  425  975  1650  925  1550  925  1750  5100  م.ن  مساحت

  2-د
  غ.م  1  1  **غ.م  1  1  2  4  م.ن  طبقات
  غ.م  900  1100  غ.م  1100  1000  1400  م.ن  م.ن  مساحت

  3-د
  1  2  2  1  2  1  2  4  م.ن  طبقات
  450  700  1100  700  975  925  1400  م.ن  م.ن  مساحت

  4-د
  1  1  3  2  3  2  3  5  م.ن  طبقات
  850  1700  2350  1200  2200  1200  2450  5600  م.ن  مساحت

  ك
  1  3  4  4  4  4  4  11  م.ن  طبقات
  850  1300  1900  1150  1700  1150  2000  م.ن  م.ن  مساحت

  1-م
  2  3  4  4  4  4  4  11  م.ن  طبقات
  650  1100  1900  1475  2225  1475  2225  م.ن  م.ن  مساحت

  2-م
  2  3  4  4  4  4  4  11  م.ن  طبقات
  650  1100  1900  1475  2225  1475  2225  م.ن  م.ن  مساحت

  3-م
  2  3  4  4  4  4  4  11  م.ن  طبقات
  650  1100  1900  1475  2225  1475  2225  م.ن  م.ن  مساحت
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  1-ن
  1  3  4  3  3  3  4  11  م.ن  طبقات
  850  1300  2350  1625  2400  1625  2400  4450  م.ن  مساحت

  2-ن
  2  4  5  4  4  4  5  11  م.ن  طبقات
  1250  1950  3575  2400  3625  2400  3625  7350  م.ن  مساحت

  ف
  1  2  4  2  3  2  4  5  م.ن  طبقات
  500  850  1650  800  1300  800  1750  3300  م.ن  مساحت

  
  ت.ساده شتفاع از تراز زمین، برحسب متر داده رد طبقات و محدودیت ااصورت تعد وت ارتفاع به دیودمحد -1
 يارتعیین شده است. ب عرمربتبرحسب م ر اشغال)،یحت کف طبقه (زامحدودیت مست ره صوبمحدودیت مساحت  -2

  مراجعه شود.  مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 4-5-4-3محدودیت مساحت کل ساختمان به بند 
 IBCاز آخرین ویرایش کد آمیز، هاي گروه مخاطرههاي ابعادي ساختمانها و نیز محدودیتتصرف براي تعریف -3

  شود.
  : غیرمجازغ.م**                              م.ن: محدودیت ندارد*

  
  حت زیرزمینامس .2-2-2
حت آنها امجموع مس هها نیست، مشروط بر آنکزي به احتساب مساحت زیرزمینامجاز کل، نی تبه مساحسدر محا

  .نکند زوجاساختمان یک طبقه ت کی يارحد مجاز ب زا
 هاي صنعتی خاص. تصرف2-2-3

اند و به مساحت کم طراحی شدهبا خطرپذیري  صنعتیکه به منظور استقرار فرایندهاي  یو ساختارهای هاساختمان
آالت و تجهیزات خاص (آسیاهاي غلتکی، زیاد و ارتفاع غیرمعمول براي جاي دادن سازه جرثقیل، ماشین

 دياعبا ايهاز دارند، محدودیتي برق و ...) نیو، گاز، نیررهاي فلزي، تولید و توزیع بخاهاي ساخت سازهاهگکار
 .دوشنمینها اعمال آ براي 3-2داده شده در جدول 

  ركتیک ملک یا زمین مش درهاي واقع ساختمان .2-2-4
ت قرار داشتن دو یا چند ساختمان در یک ملک یا زمین مشترك، هر یک از آنها را باید ساختمانی روصدر 

  جداگانه در نظر گرفت.
  حتساارتفاع و مفزایش مجاز ا .2-2-5

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان  از ل چهارمصفاع، تعداد طبقات و مساحت به فتمجاز ار شیازهاي افبراي روش
  .شود مراجعه
  عمیق هايساختمان .2-2-6
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  کلیات 2-6-6-1
 به نسبت متر 9 از بیش عمق با کف یک حداقل داراي که هاییساختمان براي باید مقررات از قسمت این الزامات

  .رود کار به هستند خروج تخلیه تراز ترینپایین
  :هستند مستثنی بند  این از زیر موارد :هاتبصره
 تهیه آنها خاص مقررات باید هاسیستم این براي( ریلی هايسیستم و مترو مانند نقل و حمل هايسیستم -1

  ).گردد
  مشابه فضاهاي و ورزشی هاياستادیوم -2

  ساختار 2-6-6-2
  .باشد 1 نوع ساختار داراي باید عمیق هايساختمان زیرزمین هايقسمت
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  ها در برابر آتشسازي سازهمقاوم: موسفصل 

 این فصل دوم مطابق که فلزي هايسازه ايسازه اجزاء تمامی براي بخش این شرایط رعایت .کلیات .3-1
 به بتنی هايسازه سازيمقاوم براي. است الزامی ،باشند مقاوم آتش برابر در صیمشخ میزان به بایستیمی مقررات

  .شود مراجعه ملی مقررات نهم مبحث
  سازيمقاوم هايروش .3-2

 مورد ماده ضخامت میزان یا شده سازيمقاوم ايسازه عضو هر مقاومت میزان. مقاومت میزان .3-2-1
 المللیبین استانداردهاي از یکی اساس بر بایستیمی آتش برابر در عضو یک سازيمقاوم براي نیاز

ASTM E 119, BS 476, UL 263  یاEN آزمون، نحوه بایستیمی خصوص این در. پذیرد صورت 
 ایران استاندارد اداره و باشد شده ذکر استانداردهاي مطابق کامالً  موارد سایر و کوره استفاده، مورد نمونه

 تأئید به را مزبور آزمایشگاه یا باشد داشته نظارت آزمون انجام بر المللیبین استاندارد سازمان یک یا
  . است پذیرامکان بخش این جایگزین هايروش اساس بر سازيمقاوم نحوه. برساند
 بالمانع مبحث این تکمیل تا پیشنهادي هايروش عنوان به مرجع نامهآئین هايبخش یا بندها از استفاده

  .برسد نشانیآتش سازمان تأئید به بایستیمی اجرا از پیش مربوطه جزئیات. است
 ، بنایی مصالح از استفاده با ايسازه هايالمان سازيمقاوم. بنایی مصالح از استفاده با سازيمقاوم .3-2-2

مندرج در  شرایطکلیه  رعایت بامربوطه توسط مراجع ذیصالح،  تا زمان تدوین ضوابط و دستورالعمل
   .پذیرد صورت بایستیمی  IBCاستاندارد  721,1جدول 
هاي سیلیکاتی می باشد. در صورت استفاده از سایر مصالح منظور از مصالح بنایی، بتن با سنگدانهتوجه: 

الزم است قبل از اجرا مستندات معتبر مربوطه به سازمان ارائه ،  IBCاستاندارد  721,1بنایی مطابق جدول 
  گردد.

هاي معدنی پاشش محافظت هاي ارزیابی پوششدستورالعملرعایت کلیه موارد مندرج در مجموعه 
  الزامی است. به منظور اجراي زیرسازي هاي فوالديکننده در برابر آتش براي سازه

 سازيمقاوم. معدنی یا کنندهپف شوندهاسپري مواد تخت، بردهاي از استفاده با سازيمقاوم .3-2-3
 بایستیمی 1-2-3 بند مطابق استاندارد آزمون اساس بر فقط هاروش این از استفاده با ايسازه هايالمان

  .پذیرد صورت
 برابر در سازه سازيمقاوم براي استفاده مورد ماده فوق استانداردهاي بر عالوه. استانداردها سایر .3-2-4

 اساس بر بایستیمی مربوطه آزمایشات انجام. باشد نیز مرتبط استانداردهاي سایر داراي بایستیمی آتش
  .پذیرد صورت BS یا ASTM ، ISO، EN،ایران ملی استانداردهاي



  تهراننشانی و خدمات ایمنی سازمان آتش
  معاونت حفاظت و پیشگیري          
  
 

١٣ 
 

 ماده عنوان به که ماده هر. )Material Safety Data Sheet( بهداشت و ایمنی هايگواهینامه .3-2-5
 تا باشد بهداشت و ایمنی هايگواهینامه داراي بایستیمی ،گرددمی استفاده آتش برابر در سازمقاوم

  .دزانیند مخاطره به را بردارانبهره و ساکنین سالمت
 شامل ها،ساختمان نفوذ هايمحل ،مرتبط نامهآئین تدوین تا. )Fire Stop( بندآتش هايسیستم .3-2-6
 در المللیبین هاينامهآئین مطابق ،مناسب میزان به بایستیمی افقی نفوذ هايلو مح هاداکت و رایزرها

  .برسد ممکن حداقل به عمودي و افقی صورت به حریق توسعه که نحوي به دشون مقاوم آتش برابر
ها بایستی داراي تأییدیه معتبر تست آتش . مصالح به کار رفته جهت پر نمودن داکت3-2-6-1

  باشند.
روند، در مواجهه با حریق بایستی ها به کار می. مصالحی که جهت بستن داکت3-2-6-2

  حفظ نمایند. پایداري و یکپارچگی خود را
اي انجام شود که هاي نفوذي و محافظت از آنها به گونه. پر کردن یا بستن روزنه3-2-6-3

  تعیین شده براي بام، سقف، کف و یا دیوار کاهش نیابد." برابر حریق میزان مقاومت در"
بند) در داکت تأسیساتی نباید باعث آسیب رساندن به تأسیسات . مواد مصرفی (آتش3-2-6-4

  عبوري شوند و یا در اثر گذشت زمان آسیب ببینند.
  . اجرایی مالحظات .3-3

 بایستیمی باشندمی آتش برابر در سازيمقاوم مشمول که ییهاساختمان تمامی. کلیات .3-3-1
 اجرا و کاال تأمین طراحی، شامل سازيمقاوم امور کلیه و نمایند رعایت را بخش این اجرایی مالحظات

 بخش این در مربوطه هايفرم منظور این به. پذیرد صورت نشانیآتش سازمان نظر تحت بایستیمی
  .دشو ارائه نشانیآتش سازمان به ،دستورالعمل مطابق بایستیمی

کارخانه  مربوطه هايدستورالعمل مطابق بایستیمی اجرایی عملیات کلیه .اجرایی هايروش .3-3-2
 به مدون اجرایی روش ارائه به نسبت بایستیمی سازي مقاوم مجري منظور این به .پذیرد صورتسازنده 
 نیاز صورت در پروژه هر خاص جزئیات. نماید اخذ را اجرایی تأئیدیه و نماید اقدام نشانیآتش سازمان

  .برسد نشانیآتش سازمان تأئید به اجرا از پیش و تهیه سازيمقاوم مجري توسط بایستیمی
 طبقه هر براي تفکیک به ،هاالمان ضخامت بیانگر که کارگاهی هاينقشه ،نشانیآتش سازمان کنترل به منظور

 کامالً  مربوطه هايضخامت پالن هر در که شود تهیه نحوي بهسازي توسط مجري مقاوم بایستیمی باشدمی
  .پذیرد صورت راحتی به نشانیآتش سازمان کارشناس توسط میدانی کنترل امکان و بوده مشخص

  .بگیرد قرار مدنظر سازيمقاوم اجراي مراحل در بایستیمی که است کلی الزامات آیدمی بخش این ادامه در آنچه
  .نگهداري و حمل به مربوطه تمهیدات .3-3-3
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 هايکیسه حالت در بایستیمیدر برابر حریق  سازيومامق جهت مصرف مورد موارد تمامی .3-3-3-1
معتبر (در صورت انجام طراحی بر اساس  مناسب برچسب و برند سازنده، کارخانه اسم با و نشده باز اولیه

 ارائه آتش مقابل در مقاومت و آتش خطر بنديهتسد راياشد) بب ULاین برچسب بایستی  UL استاندارد
  . گردند

 مواد بندي بسته. شوند داشته نگه خشک استفاده براي سازيآماده زمان تا بایستیمی مواد. 3-3-3-2
 مرطوب سطوح سایر و مرطوب دیوارهاي از و بوده پوشش زیر داشته، فاصله زمین سطح از بایستیمی

 انبار مواد. باشندنمی استفاده قابل شوند، خیس مصرف از پیش که ییهاکیسه تمامی. باشند داشته فاصله
  . شوند استفاده بایستیمی انقضاء زمان از پیش شده

 داشته وجود هاپالت مابین حرکت امکان که باشد نحوي به بایستیمی مواد نگهداري محل. 3-3-3-3
  . باشد

  . باشد داشته وجود مصالح دپو محل در مناسب میزان به حریق اطفاء تجهیزات .3-3-3-4
  پاشش اجراي از پیش تمهیدات .3-3-4

  . باشد پذیرفته صورت سقف اجراي عملیات بایستیمی سازيمقاوم اجراي از قبل .3-3-4-1
 گرم خیلی سطوح. باشد کمتر Co50 از و بیشتر Co4/4 از بایستیمی اجرا براي فوالد سطح. 2-4-3-3

  .برسد Co50 زیر به آن دماي تا شده سرد بایستیمی
 کم را چسبندگی که ايماده هر یا و پوسته گریس، روغن، از عاري بایستیمی فوالد سطح. 3-3-4-3

  . باشد نماید،می
  . شود اصالح بایستیمی سازيمقاوم اجراي از پیش دیدهآسیب پرایمر. 3-3-4-4
 با سنگ پشم سطح که شود پر نحوي به سنگ پشم با بایستیمی تیر و فلزي عرشه مابین ناحیه. 3-3-4-5

  .ردر گیادر محل قر اصطکاکی صورت به و بوده برابر تیر لبه
  . دشو آوريجمع بایستیمی ریزيبتن عملیات از ناشی مازاد هايبتن. 3-3-4-6
 گرد از عاري سطوح که گردد شستشو نحوي به واترجت دستگاه با بایستیمی اسکلت سطوح. 3-3-4-7

  .باشد خاك و
  .پوشاند موقتی پوشش با را ندارند پاشش به نیاز که سطوحی توانمی. 3-3-4-8
 صورت مشکل بدون متحرك هايخرك حرکت تا باشد نخاله از عاري بایستیمی زمین سطح. 3-3-4-9

  .پذیرد
 هايکناره در آن سقوط از تا باشد شوقفل هايچرخ به مجهز بایستیمی متحرك هايخرك. 3-3-4-10

  . شود جلوگیري هارمپ روي بر آن حرکت یا و هاپرتگاه
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  . باشند مجهز مترسانتی 90 تفاعار با حفاظ به بایستیمی متحرك هايخرك. 3-3-4-11
  پاشش اجراي تمهیدات. 3-3-5

 بایستمی شده شسته سطوح Key Coat یا Bonding Agent ماده ،پاشش اجراي از پیش. 3-3-5-1
  . باشد شده خشک

شش، اجراي از پیش .3-3-5-2 ستیمی Bonding Agent پو صله با بای سب زمانی فا ستگی که منا  به ب
  . گردد اجرا دارد محیط شرایط

  .شود اجرا دست یک از بیش در بایستیمی mm20 تا mm16 از بیشضخامت با  ايه. پوشش3-5-3-3
  .گردد خارج محل از مازاد مواد و خالی هايکیسه و شده تمیز محل بایستیمی اجرا از بعد. 3-3-5-4

 به پاشش اپراتور توسط استاندارد 3رگیاندازه از استفاده با بایستیمی ماده تر ضخامت کنترل. 5-5-3-3
  . پذیرد صورت مداوم صورت

  . شود گیرياندازه محل در روزانه بایستیمی مواد تر دانسیته. 3-3-5-6
  اجرا از پس تمهیدات. 3-3-6

 در. گردد خشـک مناسـب صـورت به اجرا زا پس مواد تا باشـد ايگونه به بایسـتیمی تهویه. 3-3-6-1
ــته هايمحیط ــتیمی ناکافی طبیعی تهویه فاقد بس ــتم بایس ــیس ــب تهویه س  هواي تعویض توانایی که مناس
  . شود گرفته کار به مواد کافی شدن خشک تا دارد را ساعت در بار 4 میزان به محیط

 ریزش جمله از گرددمی دیدگیآســیب عثبا آنچه مقابل در بایســتیمی شــده اجرا عملیات .3-3-6-2
  . گردند محافظت کامل شدن خشک تا....  و باران آب،

  :شود گیري دازهان زیر شرح به بایستیمی شده خشک ماده ضخامت. 3-3-6-3
 هر یا هطبق هر در دهانه یک حداقل) Random( اتفاقی صورت به بایستیمی حریق ضد ماده گیرياندازه

 یرت یک و اصلی تیر یک ستون، یک شامل گیرينمونه هر. پذیرد صورت بنا زیر سطح مترمربع 930
  . باشدمی فرعی

 یا مترمیلی 6 ازبیش  بایستینمی گیرينمونه هرگیري شده در ، ضخامت اندازهASTMمطابق استاندارد 
 مترک طراحی ضخامت از نبایستی المان مقطع روي بر ضخامت متوسط .باشد کمتر طراحی ضخامت 25%
  . باشد

و محدوده این  باشد کمتر طراحی ضخامت %85گیري شده نباید از ، ضخامت اندازهBSمطابق استاندارد 
گیري اندازه ضخامتا ی ،باشدترمربع م 1 ازمتري تکرار شود، بیش  3که نبایستی تا فاصله  ضخامتکمبود 

                                                             
3 Gauge 
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باشد و  مربعرمت 2/0این ضخامت نباید بیش از  هباشد و محدود کمتر طراحی ضخامت %75د از نبایشده 
  ار شود.رمتري تک 1 هبایستی تا فاصلند وبمین این کنهمچ

  . گردند محافظت برداريبهره شرایط مطابق بایستیمی شده اجرا عملیات. 3-3-6-4
 مجري هماهنگی با بایستیمیعملیات  ،فلزي اسکلت به قطعه هرگونه اتصال به نیاز صورت در. 3-3-6-5

  .پذیرد صورت حریق ضد
خودداري شود. در غیر این د پاششی مقاوم حریق با پایه معدنی امو کشیمالهاالمکان از . حتی3-3-6-6
 روي از ماده لغزش باعث که پذیرد صورت تر ماده روي بر نحوي به بایستیمی کشیماله جرايصورت، ا

کشی نبایستی از ضخامت محاسبه شده ه مقاوم حریق پس از مالهدو همچنین ضخامت ما نگردد فلزي بستر
  .شود رکمت

هاي سازه در شرایط داخلی حریق پایه سیمانی بر روي المان. استفاده از ماده مقاوم در برابر 3-3-6-7
هاي سازه ها الزامی و استفاده از ماده مقاوم در برابر حریق پایه گچی بر روي الماننمایان مانند زیرزمین

  پذیر است.در شرایط داخلی پوشیده امکان
  آتش برابر در سازيمقاوم جهت نیاز مورد مستندات .3-4
  .گردد ارائه نشانیآتش سازمان تأئیدیه دریافتها به منظور بررسی پروژه جهت بایستیمی زیر موارد

تمان، نامه از سوي کارفرما (مالک) و اعالم مشخصات پروژه مانند کاربري، تعداد طبقات، ارتفاع ساخ .3-4-1
  ازي و ....سنوع ساختار کف، جزییات کف

در ابعاد ممهور به مهر اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صالحیت اي سازه و معماري هاينقشه آخرین. 3-4-2
A3.  

  .مقررات ملی ساختمانمبحث سوم  اساس بر هاالمان تمامی نیاز مورد مقاومت میزان گزارش .3-4-3
  .براي شرکت مجري اجرا و مصالح مینتأ طراحی، زمینه در مواد سازنده شرکت از نمایندگی نامه. 3-4-4
  :قبیل از جهانی معتبر استانداردهاي براساس طراحی روش مستندات. 3-4-5

 ASTM E 119 
 UL 263 
 BS 476 Part 20-21 
 EN 
  داراي جدول طراحی و گواهینامه فنی از سوي مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي باشد.و  

  .)shop drawingگاهی (کارهاي نقشه. 3-4-6
  .UL و ASTM استاندارد از استفاده صورت در UL پیگیري سرویس مدرك. 3-4-7
  .باشد مواد شیمیایی و فیزیکی مشخصات حاوي که جداگانه صورت به مواد فنی مشخصات. 3-4-8
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 ایمنی حوزه در شده انجام آزمایشات مبناي بر) Material Safety Data Sheet( مواد ایمنی مشخصات. 3-4-9
  .باشد پروژه برداربهره سالمت ضامن که بهداشت و

و  کارگاه به شده حمل مقاوم در برابر حریق مواد هايمحموله پیگیري قابل أمبد گواهی اصل برابر کپی. 3-4-10
Certificate of Comformance.  

 پیگیري سرویس داراي کاال صورتیکه در( زیر استانداردهاي مطابق کاال حمل بر مبنی مستندات. 3-4-11
  )کند می کفایت سابقه ارائه باشد المللیبین استاندارد

 ASTM E – 761                                                         Compression 
 ASTM E – 859                                                           Air Erosion 
 ASTM E – 937                                                              Corrosion 
 ASTM E – 760                                                         Bond Impact 
 ASTM E – 759                                                             Deflection 
 ASTM C – 569                                            Indentation Hardness 
 ASTM G – 21                                    Resistance to Mold Growth 
 ASTM E – 84                             Surface Burning Characteristics 

  .باشندمعتبر  استاندارد برچسب داراي بایستیمی کارگاه به شده وارد يهاکیسه تمامی. 3-4-12
3-4-13 .Bonding Agent یا Key coat غیر در. گردد استفاده بایستیمی شده رنگ هايالمان روي بر مناسب 

  . است اجباري بستر با ماده سازگاري به مربوطمعتبر  مستندات ارائه صورت این
 مانند نمایان داخلی شرایط در سازه هايالمان روي بر سیمانی پایه مقاوم در برابر حریق ماده از استفاده. 3-4-14
  .است الزامی مکفه زیرطبقات 

 پوشیده داخلی شرایط در سازه هايالمان روي بر گچی پایه مقاوم در برابر حریق ماده از استفاده. 3-4-15
  .است پذیرامکان

  .مصالح تولیدکننده کارخانه از کارپاشش پرسنل تمامی براي ییدیهتأ. 3-4-16
 را دانسیته محلیِ آزمایشات نحویکه به سازنده دستورالعمل اساس بر اجرا و اختالط هايدستورالعمل .3-4-17

  .باشد گوجواب
 کیفیت به رسیدن در را سازنده شرکت درخواستی الزامات بایستیمی استفاده مورد پاشش هايدستگاه. 3-4-18

  . باشدمی مجاز ترمیمی موارد در فقط دستی عملیات از استفاده. باشد دارا پاشش نهایی
شکل به صورت  Iدر صورتی که به منظور ایجاد سطح جدید (تبدیل کردن مقاطع  مش از استفاده. 3-4-19

را که در استانداردهاي معتبر ملی و  یشخصاتم) باشد، باید Metal Lathاي) یا افزایش چسبندگی به بستر (جعبه
 ر رود،اه کب) Mechanical Retentionذکر شده، تأمین نماید و اگر به منظور نگهدارنده مکانیکی ( یلمللاینب

هاي معدنی پاشش محافظت کننده در برابر هاي ارزیابی پوششمجموعه دستورالعملشرایط ذکر شده در  ستیبای
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الزم به ذکر است در مقاطع با بال پهن یا ارتفاع جان زیاد، استفاده  .درا رعایت نمای هاي فوالديآتش براي سازه
  . وري استربندي ضشاز م

  .است هژوپر ره ايدکننده بریه تولنز کارخااتی نیافت گارادرموظف به رکت مجري ش. 3-4-20
  .هانامهرضایت و اجرایی سوابق. 3-4-21

  مجوزها و هافرم .3-5
 1 شماره فرم مطابق را آتش برابر در اسکلت سازيمقاوم عملیات شروع گزارش بایستیمی ناظر مهندس .3-5-1
 فرم طراحی هايبرگه مطابق مربوطه محاسبات دفترچه همراه به عملیات شروع از پیش یکماه و نموده تکمیل
هاي تا بررسی نماید تحویل نشانیآتش پیشگیري معاونت به 3 شماره فرم مطابق مربوطه لیست چک و 2 شماره

در ادامه تا پایان  .صورت پذیرد عملیات شروع از قبل پیشگیري معاونت از مربوطه ییدیهتأ دریافت الزم براي
نشانی نسبت به بازدیدهاي ادواري از عملیات اجراي اقدام خواهد نمود. به این سازي، سازمان آتشعملیات مقاوم

سازي را تأمین نماید، منظور مالک مکلف است تمهیدات الزم جهت امکان بازدید از محل اجراي عملیات مقاوم
  یدیه عملیات انجام شده بر عهده مالک خواهد بود.در غیر این صورت مسئولیت عدم دریافت تأی

 تکمیل 4 شماره فرم مطابق مربوطه عملیات پایان فرم بایستیمی ناظر مهندس ،سازيمقاوم عملیات پایان در .3-5-2
  .نماید ارائه پیشگیري معاونت به عملیات اتمام از پس هفته یک حداکثر و نموده
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  )1فرم شماره (

  

  نشانی تهرانمعاونت محترم پیگیري سازمان آتش

  ساختمان.......................سازي اسکلت فلزي موضوع: شروع عملیات مقاوم

  

  باسالم و احترام؛ 

سازي اسکلت فلزي ساختمان ...................... به شماره پالك ثبتی رساند عملیات مقاومبه اطالع می 
......................... تحت نظارت ....................... واقع در ................................................................. به مالکیت 

الذکر از تاریخ ............................... مطابق برگه اینجانب ...................................... مهندس ناظر ساختمان فوق
  گردد.طراحی شماره .......................... تا ................................. آغاز می

  لیات مزبور در تاریخ ..................................... خاتمه خواهد یافت.عم

  

  مهر و امضاء                                            

  مجري مهر و امضاء                                                       

  تاریخ:

  شماره:

  پیوست: 
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  )2فرم شماره (

  

  اي در برابر حریقهاي سازهسازي المانبرگه طراحی مقاوم

  

  تاریخ صدور پروانه:                   شماره پروانه:                                                     نام پروژه: 

  خانوادگی مالک:نام و نام

   ی:مهندس شماره نظام                                                           :مهندس ناظرخانوادگی نام و نام

  رزمین:یطبقات:                              تعداد طبقات ز لسازه:                               تعداد ک اربريک

  جهز به سیستم بارنده خودکار:مهر طبقه:                               ت احسنفر                       م    بار تصرف:    

  ز همکف:امان تاخسهمکف:                                                                    عمق  زختمان اسارتفاع ا

  کننده و مجري:ام شرکت تأمینن                                      د:               ادکننده مویم شرکت تولان

  

  :برگه شماره
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  نام پروژه:                                                    نام ماده مورد استفاده:                                              ساعت                  تحمل حریق:  زمان

  سایر              لی                    تیر فرعی         تیر اص                 ستون                    نوع المان:       

  سایر                                        صلیبی                          Box         شکل         Iع:                        نوع مقط

  سایر                 چهار طرفه        مشخصات مقطع:               سه طرفه       

  ) استاندارد مورد استفاده:ULاستاندارد  در صورت استفاده از نام (و شماره

  W/D                 HP/A                     A/P:                  ضریب مقطع

  :سایر توضیحات

ف
ردی

  

نام مقطع در 
  ايهاي سازهنقشه

 1عرض بال 
  متر)(میلی

ضخامت بال 
  متر)(میلی 1

 2عرض بال 
  متر)(میلی

ضخامت بال 
  متر)(میلی 2

 جان ارتفاع
  متر)(میلی

ضخامت جان 
  متر)(میلی

HP 
  (متر)

A 
 (مترمربع)

ضریب 
  مقطع

ضخامت ماده مقاوم در 
  متر)برابر حریق (میلی

                        
                        
                        
  



  بسمه تعالی
  تاریخ تنظیم:        اوم در برابر حریق    شونده مقهاي پفمعدنی و رنگهاي تعهدنامه اجراي پوشش       نشانی وسازمان آتش          

  شماره:                                                                                                                                                                  خدمات ایمنی تهران          
 

  مجري پروژه وم:ونی)                           نسخه سمالک (نماینده قاننسخه دوم: خدمات ایمنی تهران                              و نشانیسازمان آتشنسخه اول: 

  اینجانبان

 و شرکا، نام پدر:........................، کد ملی:...............................، به شماره تماس: ....:................................خانوادگینام و نام
  ......................... ............................................. و آدرس محل سکونت:.......................................................................

  مالک (مالکین) ساختمان موضوع تعهدنامه
  و

......... ............لی:...............................، به شماره تماس:.....خانوادگی:.................................. نام پدر:........................، کد منام و نام
 .....................................................ر:....... و آدرس دفتمل شرکت:.............................. به شماره ثبت:..................................مدیرعا

  .. .................. و شماره تلفن دفتر:...................................................................
  ع تعهدنامههاي مقاوم در برابر حریق ساختمان موضومجري پوشش

  :ذیل تختمانی به مشخصااشویم که در پروژه سمیبدینوسیله متعهد 

...............................، به  ي:اردامپیوتري شهرکشماره ........................،  .................................. به شماره پالك ثبتی: نام پروژه:
  ....................................................................................... آدرس:

  
  :ل) به مشخصات فنی به شرح ذیOriginal( اصلستفاده از مواد حریق اسئولیت م
  ....... داراي تأییدیه آزمایشگاه:...............................................................خت کشور:اس ................................ماده:........... امن

.... را برعهده گرفته و استاندارد................ها مطابق این پوششصحیح  ياجرا یننو همچرفته گستفاده قرار اورد مکه در پروژه فوق 
  گیریم.را برعهده می عدم صحت موارد مذکورروز حوادث ناشی از مسئولیت ب

هاي مقاوم حریق اي و یا رویدادي که موجب تأثیر بر پوششازهسه تغییر معماري و نهرگوگردیم متعهد میمالک (مالکین) ن چنیمه
  نماییم. اصالحاعالم و با تایید نظر آن سازمان نشانی آتشگردد را با قید فوریت به سازمان 

 برداران بوده و بنابراین مالک (مالکین) موظف هستندیمن برعهده مالک (مالکین) و بهرهشرایط اپس از اتمام پروژه حسن نگهداري 
  .ندعدي منتقل نمایبرداران بهرهبو ن مستأجری تعهد را به نحوي شایسته به سایر مالکین و مفاد

  سه نسخه بدون هرگونه خط خوردگی و خدشه تهیه که هر کدام حکم واحد را دارند. * این تعهدنامه در یک برگ و

  گواهی امضا -ثبت دفترخانه                    خانوادگی شرکت مجري: نام و نام                       : ینخانوادگی مالکنام و نام
  خانوادگی مدیرعامل شرکت:نام و نام     نام پدر:                                                          

  نام پدر:    کد ملی:                                                          
  کد ملی:                                                                          

  تاریخ و امضاء:                                                    تاریخ و امضاء:                   


