كاربرگ هالحظات پذافٌذ غيرػاهل بر اساس هبحث  12هقررات هلي ساختواى

لوگوی سازمان نظام
مهندسی استان

گرٍُ ساختواًي شوارُ ( ...تاسيسات برقي)
ًام شهر/رٍستا:

شوارُ پالک ثبتي:

ًام شهرداری/بخشذاری:

ًَع هالکيت:

ًام كارفرها:

هساحت زهيي:

ًَع كاربری:

بر اساس سٌذ:

شوارُ دستَر ًقشِ:
ػرض هؼبر:

ٍضغ هَجَد:

تؼذاد طبقات:

اصالحي:

اصالحي:

تؼذاد طبقات زیر زهيي:

تراكن :

هساحت زیربٌای كل:

ًشاًي هلک:

ردیف

تاریخ دستَر ًقشِ:

پهٌِ بٌذی:

رػایت

شوارُ هَضَع
در هبحث 12

شذُ

1

2-5-21

پیش تیٌی تزق در الیِ ّای هختلف(ػادی/اضطزاری)........../

2

4-3-3-5-21

اًتخاب هکاى هٌاسة تزای ًصة(تاتلَ تزق ،صًزاتَر تزق ،چالهِ سساًوهَر ،هخهشى

3

4-1-3-5-21

استمزار تاتلَّا در هظل هٌاسة ٍ دارای هظافظ

4

12-1-3-5-21

هْار کاهل ٍ اًؼطافپذیز تَدى سیٌی کاتل

5

13-1-3-5-21

هْار کاهل کاتلّا داخل سیٌی ٍ رٍی دیَار تِ صَرت ػوَدی ٍ افمی تا توت

6

1-3-5-21

استفادُ اس گلٌذ هٌاسة در لَلِ ّا ٍ ٍرٍدی تاتلَّا

7

2-1-3-5-21

اتصال کاتل ّا تِ ّن در هویزّای طَالًی در جؼثِ ّای اتصال

8

1-5-3-2

ػذم استفادُ اس کاتل ّای َّایی ٍ در صَرت الشام کاهال هْار شذُ

9

3-1-3-5-21

رػایت سادگی در تجْیشات الکتزیکی پٌاّگاّی ٍ اًتخاب ًَع هزغَب ٍ هماٍم

10

11-3-3-5-21

پیشتیٌی ًَر ٍ ػالئن هٌاسة در پٌاّگاُ ٍ هویزّای خزٍج اضطزاری

11

11ٍ17-1-3-5-21

پیش تیٌی ساسُ ٍ فًَذاسیَى هٌاسة درهظل ًصة تاتلَّا/الکتزٍ هَتَرّا/سیٌی

12

2-1-3-5-21

13

3-1-3-5-21

تْیِ ًمشِ ّای چَى ساخت ٍ لزار دادى سًْا در هظل هٌاسة ٍ لاتل دستزس

14

4-1-3-5-21

جذاساسی ٍ لاتل دستزس تَدى تاتلَ ّای تزق فشار لَی ،ضؼیف ٍ فزػی

15

5-1-3-5-21

رػایت اًؼطاف در لَلِ ّای ػثَر کاتل در هظل ّای درس اًثواط

16

6-1-3-5-21

پیش تیٌی چزاؽ اضطزاری درسزٍیسّا ٍ راّزٍّا ٍ خزٍج اضطزاری

17

8-1-3-5-21

ػذم استفادُ اس چزاؽّای سٍیشاى ٍ هؼلك

18

8-1-3-5-21

استفادُ اس پَشش ریش تافت جْت :فاات تاتلَّای تزق ٍ سایز تجْیشات فزهاى

سَخت،کٌتَر گاس ،تاتلَ تَسیغ تلفهي) ،تهِ لظهاس دستزسهی هٌاسهة:/فاات( :اس
سب گزفتگی/پا شش سب /هَج اًفجار/دٍد گزفتگیً/شت گاس/اصا تت تزکش)

هٌاسة

در تزاتز رطَتت ٍ سییٌِ

کاتل ّا
:فاات هظل ػثَرکاتل ّا ٍ خطَط اضطزاری تزق ٍ سیوتن ّای اػالم :زیك ٍ
تلفي در تزاتز ستش سَسی ٍ هَج اًفجار

ًشذُ

تَضيحات

ٍ رایاًِّا
19

16-1-3-5-21

:فاات تاتلَ ّا در تزاتز اضافِ ٍلتاص ٍ اضافِ جزیاى

20

3-2-3-5-21

پیش تیٌی رسرٍ تزای لَلِ ّای تزق در سیٌذُ

21

4-2-3-5-21

ًصة سیوتن اخطار تِ افزاد هوتمز درساختواى

22

2-3-3-5-21

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

3-3-3-5-21

هویزخزٍج/سیوتن ّای هخاتزات ٍ اػالم :زیك/پوپ ستش ًشاًی/پوپ سب
رساًی/سیوتن تخلیِ دٍد/اتاق ػول در تیوارستاى ّا
پیش تیٌی صًزاتَر ٍ هخشى سَخت درهکاى اهي ٍ دٍر اس ّن ( هخشى تزجیظا

23

5ٍ4-3-3-5-21

24

7-3-3-5-21

پیش تیٌی یک فیذر در تاتلَ تزق تزای اتصال تزق اضطزاری سیار

25

10-3-3-5-21

جذاساسی ٍ در دستزس تَدى تاتلَّای تزق ػادی ٍ اضطزاری

26

11-5-3-3-21

تاهیي تزق رٍشٌایی در راّزٍّا ٍ خزٍجی ّای اضطزاری ٍ پٌاّگاُ

27

1-4-3-5-21

ًصة هثذل ّای تزق درداخل ساختواى ٍ دٍر اس دستزس

هذفَى ٍ اس ًظز ازفیت هتٌاسة تا کارکزد صًزاتَر اًتخاب شَد )

كار برگ هالحظات پذافٌذ غيرػاهل بر اساس هبحث  12هقررات هلي ساختواى

لوگوی سازمان نظام
مهندسی استان

گرٍُ ساختواًي شوارُ ( ...سازُ)

شوارُ پالک ثبتي:

ًام شهر/رٍستا:
شهرداری/بخشذاری هٌطقِ:
ًام كارفرها:

هساحت زهيي:

شوارُ دستَر ًقشِ:

ًَع هالکيت:
بر اساس سٌذ:

ًَع كاربری:

ٍضغ هَجَد:

تؼذاد طبقات:

ػرض هؼبر:

اصالحي:

اصالحي:

تؼذاد طبقات زیرزهيي:

تراكن :

هساحت زیربٌای كل:

ًشاًي هلک:

پهٌِ:
سَال

ردیف

1

تاریخ دستَر ًقشِ:

ساختواى در کذام گزٍُ اّویتی قزار دارد؟

پاسخ
ٍیضُ

خیلی سیاد

هتَسط

تَضيحات
سیاد

کن

2

تار ًاشی اس اًفجار کذام ًَع است؟

اًفجار خارجی

اًفجارداخلی

3

ساختواى رٍی سطح سهیي است یا سیزسهیي؟

سطح سهیي

سیزسهیي

4

ساسُ هذفَى است یا ًیوِ هذفَى؟

هذفَى

5

ساسُ چِ ًَع اسکلتی دارد ؟

تتٌی

6

ًیوِ هذفَى
فَالدی

تتٌی

سایز

7
8

تخشی اس ساسُ تِ فضای اهي اختصاص دارد؟

تلی

خیز

آیا ساسُ قاتلیت تْزُ تزداری تا عولکزدّای هتفاٍت در سهاى جٌگ ٍ صلح

تلی

خیز

را دارد؟
آیا ساسُ هزتفع است یا خیز؟ (تیش اس  4طثقِ)

تلی

خیز

آیا اصل پزاکٌذگی در هَرد خَد ساسُ ٍ سیزهجوَعِ ّای آى(هاًٌذ
9
11

تاسیسات) تِ کار رفتِ یا خیز؟

تلی

آیا ساسُ ٍ هتعلقات آى جشء تاسیسات «کن خطز» هحسَب هی شًَذ یا جشء

کن خطز

خیز
خطزآفزیي

تاسیسات «خطزآفزیي»

11

ساختواى تِ ٍرٍدی ّا ٍ خزٍجی ّای هتعذد هجْش است؟

تلی

خیز

12

اثز ّوشهاًی تْذیذات هختلف تز رٍی ساسُ دیذُ شذُ است؟

تلی

خیز

آیا ساسُ تِ پلِ فزار ٍ تاالتز در جذار خارجی جْت تخلیِ اضطزاری هجْش تلی

خیز

13
14

است؟
آیا هصالح تِ کار رفتِ در ساسُ قاتلیت جذب اًزصی ٍ رفتار فزا ارتجاعی ٍ تلی
شکل پذیزی هٌاسة را دارًذ؟

خیز

كار برگ هالحظات پذافٌذ غيرػاهل بر اساس هبحث  21هقررات هلي ساختواى

لوگوی سازمان نظام
مهندسی استان

گرٍُ ساختواًي شوارُ ( ...شْرسازی)

ًام شْر/رٍستا:

شوارُ پالک ثبتي:

شْرداری/بخشذاری:

ًَع هالکيت:

ًام كارفرها:

هساحت زهيي:

ًَع كاربری:

بر اساس سٌذ:

شوارُ دستَر ًقشِ:
ػرض هؼبر:

ٍضغ هَجَد:

تؼذاد طبقات:

اصالحي:

اصالحي:

تؼذاد طبقات زیر زهيي:

تراكن:

هساحت زیربٌای كل:

ًشاًي هلک:
ػٌَاى اصلي

جاًوایي ساختواى

فضاّای باز

ٍرٍدیّا

پٌِْ بٌذی:
شوارُ هَضَع

هَضَع

در هبحث 21
1-1-2-2

عدم توسكص دز هجتوعّای هسكًَي

2-1-2-2

عسض هعثس دستسسي حداقل  1/3ازتفاع ساختواى

1-2-2-2

حرف لثِّای تیص اش عٌاصس هثلواى ضْسی ٍ ساختواى

2-2-2-2

هحل هٌاسة تسای فسٍد تالگسد دز ضسايط اضطسازی

3-2-2-2

ٍسعت هٌاسة هحَطِ تسای اهداد ٍ ًجات احتوالي

1-3-2-2

دازای حداقل ٍ 2زٍدی ٍ الاقل يكي اش آىّا فعال

2-3-2-2
3-3-2-2

هسيرّای

تٌاسة تیي حجن تسدد ٍ طساحي ٍزٍدی ساختواى ٌّگام
تحساى
عدم اهكاى هسدٍد ضدى ٍزٍدی سَازُ دز صَزت زيصش
آٍاز

1-4-2-2

جداساشی هسیسّای پیادُ اش سَازُ دز هجوَعِّا

2-4-2-2

طساحي لثِّا ٍ عٌاصس هحَطِ دز جْت تسْیل دز هسیسياتي

3-4-2-2

زعايت فاصلِ الشم تیي ساختواى ٍ هسیسّای دستسسي

4-4-2-2

دسترسي
5-4-2-2

دزختكازی اهتداد هسیسّای سَازُ ٍ پیادُ تا ّدف ايجاد
جاىپٌاُ
هحَطِ دازای حداقل يک هسیس دستسسي سَازُ تا عسض شياد
است

6-4-2-2

زفع هَاًع گسيص اش خطس

7-4-2-2

كف ٍزٍدی ٍ هحَطِ ّوَاز ٍ تدٍى هَاًع هصاحن

2-5-2-2

دٍز تَدى هحل جاى پٌاُ اش هحل زيصش آٍاز

جاىپٌاُّا ٍ

3-5-2-2

ايجاد جاى پٌاُ پساكٌدُ تا ظسفیت كن دز هحَطِ

دیَارّای هحافظ

4-5-2-2

ايجاد جاى پٌاُ دز اهتداد هسیسّای هحَطِ

طراحي پلِ ٍ

1-6-2-2

زعايت اتعاد هٌاسة پلِ دز هحَطِ

شيب راُ در
هحَطِ
هصالح سطَح

تاریخ دستَر ًقشِ:

2-6-2-2
1-7-2-2

كف هؼابر
2-7-2-2
3-7-2-2

زعايت اتعاد هٌاسة ضیة زاُ دز هحَطِ
حرف سطَحي كِ حسكت تس زٍی آىّا دضَاز است
هقاٍم تَدى ًسثي جٌس هصالح جدازُ جاىپٌاُ دز تساتس هَج
اًفجاز
آجداز تَدى ٍ شتسی جٌس هصالح ضیة زاُ

رػایت
شذُ

ًشذُ

هالحظات

كار برگ هالحظات پذافٌذ غيرػاهل بر اساس هبحث  21هقررات هلي ساختواى
گرٍُ ساختواًي شوارُ( ...طراحي هؼواری)
ًام شْر/رٍستا:

شوارُ پالک ثبتي:

شْرداری/بخشذاری:

ًَع هالکيت:

ًام كارفرها:

هساحت زهيي:

ًَع كاربری:

شوارُ دستَر ًقشِ:
ػرض هؼبر:

بر اساس سٌذ:

ٍضغ هَجَد:

تؼذاد طبقات:

اصالحي:

اصالحي:

تؼذاد طبقات زیرزهيي:

تراكن :

هساحت زیربٌای كل:

ًشاًي هلک:

ػٌَاى اصلي

پٌِْ:

شوارُ هَضَع

هَضَع

در هبحث 21

طراحي حجن

1-1-3-2

فسم هٌاسة ساختواى جْت عدم هسدٍد ضدى دستسسي

ساختواى

2-1-3-2

فسم هٌاسة ساختواى جْت عدم هسدٍد ضدى هعثس اصلي

1-2-3-2

عدم تكازگیسی عٌاصس الحاقي سست

2-2-3-2

عدم تكازگیسی عٌاصس الحاقي سست ٍ ضكٌٌدُ دز ًوا

3-2-3-2

هحفَظ ٍ ايوي ضدى ٍزٍدی دز تساتس زيصش آٍاز

جذارُ خارجي

2-3-3-2

*عدم تكازگیسی تیص اش  %33تاشضَ دز ًوا

ساختواى

3-3-3-2

اتصال ديَازّای خازجي تِ ساشُ

رابطِ فضای اهي

1-4-3-2

جدا تَدى ساختواى اش سايس فضاّا

با سایر فضاّا

2-4-3-2

استقساز فضای اهي دز هحدٍدُ هسكصی

1-5-3-2

عدم طساحي فضاّا ٍ زاّسٍّا تِ صَزت خطي

2-5-3-2

عدم طساحي دزبّای هتَالي تِ صَزت هتقاتل

ػٌاصر الحاقي

هسيرّای حركت

3-5-3-2

طراحي بازشَّا

سازُای

دازای هَاًع فیصيكي دز هحل ٍزٍدی جْت كاّص هَج
اًفجاز

1-7-3-2

هْاز چازچَبّا تِ ساشُ ساختواى

2-7-3-2

تقسین پٌجسُ تِ اجصای كَچکتس

1-8-3-2

هْاز تاشضَّای خازجي تِ ساشُ ساختواى

2-8-3-2

تاش ضدى دزبّای پَستِ خازجي تِ سوت تیسٍى

3-8-3-2

پس ضدى چازچَبّا پَستِ خازجي تا هصالح هحكن

تيغِ بٌذی ٍ
ػٌاصر غير

عدم استفادُ اش هصالح تسًدُ دز اجصاء غیس تازتس ٍ جدا كٌٌدُ
1-9-3-2

عدم استفادُ اش ٍسايل سٌگیي دز سقف
عدم استفادُ اش ضیطِ دز سقف كاذب
اتصال ديَازّای جدا ضًَدُ تِ ساشُ ساختواى

آساًسَر ٍ پلکاى

تاریخ دستَر ًقشِ:

1-10-3-2

زعايت توْیدات جْت اًتقال هَج اًفجاز ،دٍد ٍ آتص

2-10-3-2

هجصا تَدى چالِ آساًسَز اش پلكاى

3-10-3-2

هتعدد كسدى هحَز آساًسَز دز ساختواىّای تلٌد هستثِ

4-10-3-2

هقاٍم ساشی كالّک تام اتاق تأسیسات دز تساتس هَج

5-10-3-2

تعثیِ تاالتس دز جدازُ خازجي ساختواىّای تلٌد هستثِ

رػایت
ضدُ

ًطدُ

هالحظات

كار برگ هالحظات پذافٌذ غيرػاهل بر اساس هبحث  21هقررات هلي ساختواى

لوگوی سازمان نظام
مهندسی استان

گرٍُ ساختواًي شوارُ (...تاسيسات هکاًيکي)
ًام شهر/رٍستا:

شوارُ پالک ثبتي:

ًام شهرداری/بخشذاری:

ًَع هالکيت:

هساحت زهيي:

ًام كارفرها:

بر اساس سٌذ:

شوارُ دستَر ًقشِ:
ػرض هؼبر:

تاریخ دستَر ًقشِ:

ٍضغ هَجَد:

تؼذاد طبقات:

اصالحي:

اصالحي:

تؼذاد طبقات زیر

تراكن :

هساحت زیربٌای كل:

زهيي:
ًَع كاربری:
ًشاًي هلک:

ردیف

پهٌِ بٌذی:

شوارُ هَضَع

رػایت

هَضَع

در هبحث 21
1

شذُ
داسای تاسیسات ٍ سیستنّای گشهایشی ،تؼوَی

1-2-5-21

ّوَا

ٍ تَْیِ هطثَع تَدُ ٍ هشوَل سػایت الضاهات هٌوذس
دس هثحث  41همشسات هلی ساختواى

2

داسای تاسیسات آب سشد ٍ گشم هؼشفی ٍ سیسوتن دفوغ
2-2-5-21

3

فاضالب توَدُ ٍ هشووَل سػایوت الضاهوات هٌوذس دس
هثحث  41همشسات هلی ساختواى
داسای تاسیسات لَلِ وشی گاص طثیؼی ساختواىً ،صة
ٍسایل گاصسَص ٍ ًصة دٍدوشّای ساختواًی توَدُ

3-2-5-21

ٍ هشوووَل سػایووت الضاهووات هثحووث  41همووشسات هلووی
ساختواى

4

4-2-5-21

5

داسای سیستن اطفاء حشیوك سواختواًی توَدُ ٍ هشووَل
سػایت الضاهات هثحث  3همشسات هلی ساختواى
داسای سیستن آساًسَس ٍ یا پلوِ تشلوی توَدُ ٍ هشووَل

5-2-5-21
6

سػایت الضاهات هثحث  5همشسات هلی ساختواى
هَاسد لاتل تشسسی دس تاسیسات هىاًیىی سواختواى توش
اساس پیاهذّای ًاشی اص اًفجاس(هٌذس دس لسوت -14
( )1-4احتوووال ًشووت گوواص ،احتوووال آتووش سووَصی ٍ

2-5-21

تَسؼِ حشیك ،احتووال آتگشفتگوی خطشًوان ،آسویة
جذی تش تجْیوضات الولی ٍ هْون تاسیسواتی ،احتووال
ًشت تخاس یا آب داؽ ،آسیة جذی تش شثىِّای لَلوِ
وشی ،واًال وشی)

ًشذُ

هالحظات

7

تاسیسات هىاًیىی دس هىاىّایی تؼثیِ شذُ اسوت ووِ
1-1-4-5

دس لَست آسیة دیذگی ٍ تخشیة سواختواى تلفوات
جاًی تَجَد ًیایذ

8

اختصوواف فیووای اهووي یووا دیَاسّووای هحوواف تووشای
تجْیضات اضطشاسی تاسیسات ،سایضسّوای آب پواو ٍ
2-1-4-5

آتش ًشاًی  ،هخضى سَخت ،سیستنّای اػالم حشیك ،
هَتَسّای تشق اضطشاسی  ،دٍدوشّا ،سایش هَاسد

9

تشسسی ایوٌی ػایك تٌذی واًالّای تَْیِ ٍ لَلوِ ّوای
3-1-4-5

10
11

4-1-4-5
5-1-4-5

12

تاسیساتی ًسثت تِ حشیك
ایوٌی ٍسٍد واًالّای َّا سساًی تِ داخل ساختواى تش
اساس تٌذ 1-4-1-5-14
لَلووِ ّووا ٍ اجووضاء هشتووَت سٍی پشووت تووام تووِ لووَست
هٌاسة هحافظت شذُ است
ػثَس لَلِّای حاٍی سیاالت اص صیش سمف ّای طثمات
صیووشصهیي یووا فیوواّای ًسووثتا اهووي داخلووی ٍ دس ًتیجووِ

6-1-4-5

واّش ایوٌی دس تشاتش شوَن حشوتوی سواصُ دس تشاتوش
اًفجاس

13
14

7-1-4-5
8-1-4-5

15

9-1-4-5

16

10-1-4-5

استفادُ اص اتصاالت لاتل اًؼطاف احتوال تشخَسد هوَ
ٍ شَن حشوتی ًاشی اص اًفجاس اص ساصُ تِ واًال َّا
استفادُ اص حذالل لطش هَسد ًیاص تشای واًالّا ٍ فیلتشّا
دس ساختواى
لطغ سیستنّای تَْیِ هطثَع دس حواالت اضوطشاسی ٍ
َّاوش ّا دس لَست آتش سَصی

17
18

1-2-4-5
3-2-4-5

19

استفادُ اص فیای َّاتٌذ ٍ ّوچٌیي دسصتٌذی هٌاسة
ػذم تىاسگیشی سیستن ّای توا احتووال ًشوت تواال یوا
سیستن ّای تثشیذی داسای وَیل هستمین
سیسووتن وٌتووشل هتوشوووض سووشیغ ٍ اتَهاتیووه جْووت
خاهَو شذى دس ششایط اضطشاسی
ػذم ایشاد خساست تِ لَلوِ ٍ واًوالّوا دس هحول فؼلوی

4-2-4-5

هشووتشن آىّووا تووا دیووَاس ٍ هحوول اتصووال دسووتگاُّووا
اختصاف لطؼات اًثساطی ٍ یا اتصاالت اًؼطافپزیش

20

5-2-4-5

للة ًثَدى واهل تست ّا ٍ ًگْذاسًذُ ّای لَلِ ّا ٍ
واًالّا

21

6-2-4-5

استفادُ اص لَلِ ّای پلیوشی دس لَلِ وشی ساختواى

22

7-2-4-5

ًصة هَتَسخاًِ دس هىاى اهي ساختواى

23

استفادُ اص دٍ یوا نٌوذ دسوتگاُ سصسٍ تاسیسواتی هاًٌوذ
8-2-4-5

دیگ ،نیلش ٍ  ...جْوت صهواى اضوطشاس دس هَتَسخاًوِ
تاسیسات

24
25
26
27
28
29

9-2-4-5
10-2-4-5
11-2-4-5
12-2-4-5
1-1-3-4-5
3ٍ2-1-3-4-5

30

ًصووة ٍ اجووشای تجْیووضات افمووی ٍ دس وووف سووط
هَتَسخاًِ ّا
اختصوواف هحووول اهوووي ٍ دٍس اص آٍاس جْوووت تووواهیي
ٍسٍدی َّای هَتَسخاًِ
دٍگاًِ سَص تَدى هشؼلْای حشاستی هَتَسخاًِ ّا
فالوولِ هٌاسووة ٍ ایوووي هَتَسخاًووِ ٍ هحوول هخوواصى
رخیشُ سَخت
سوواخت هٌثووغ رخیووشُ آب هصووشفی تشاسوواس ًیوواص دس
ششایط خاف ٍ اضطشاسی
اجشای هٌاتغ رخیشُ دس هىاى اهي ٍ هجاص ًثَدى اجوشای
هٌاتغ آب هصشفی سٍی تام ساختواى
ًصة اتصاالت لاتل اًؼطاف ،لوشصُ گیشّوا یوا شویلٌگ

4-1-3-4-5

ّای خشطَهی دس هسیش ػثَس لَلِ ّوای آتشسواًی ٍ دس
هحل فصل هشتشن تماطغ لَلِ ّا تا دیَاسّا

31

5-1-3-4-5

32

ًصة شیشّای لطغ سشیغ لاتول دسوتشس جْوت تهزیوِ
دٍگاًِ دس ششایط اضطشاسی
تؼذاد هٌاسة سیستن جووغ آٍسی آبّوای سوطحی ٍ

1-2-3-4-5

وفشَی ّا دس طثمات صیشیي(جْت تخلیِ پسوابّوای
ًاشی اص شىست لَلِّای آب)

33
34

2-2-3-4-5
3-2-3-4-5

استفادُ اص لَلِ ّای فاضالب پلیوشی تِ جای نوذًی ٍ
یا فَالدی
ًصووة لَلووِ ّووای اًتظوواس ٍ جؼثووِ آتووش ًشوواًی دس
ساختواى ّا

35

4-2-3-4-5

استفادُ اص سیستن اطفاحشیك خَدواس (آب پاو)

36

6-5-4-5

اتصاالت لاتل لَلِ ّای اللی آتش ًشاًی

37
38

8-7-5-4-5
10-5-4-5

39

استفادُ اصتاتلَّا ،ػالئون هٌاسوة ،شوثشًگ ٍ تشنسوة
ػالئن
توْیذات الصم جْت اتصال شثىِ آتش ًشاًی توِ آب
شْشی
اسووتفادُ اص دیَاسّووای تتٌووی دس اطووشاف هخووضى رخیووشُ

11-5-4-5

آتش ًشاًی ٍ پوپ ّوای ایوي سیسوتن(هحفَا هاًوذى
ایي سیستنّا دس تشاتش هَ اًفجاس)

40

12-5-4-5

استفادُ اص تشق اضطشاسی ٍ شْشی جْت تهزیِ پووپ
ّای آتش ًشاًی اللی ٍ رخیشُ

41
42

2-1-5-5
2-1-5-5

دسصتٌذی شفت آساًسَس ٍ داسا تَدى فشاس هثثوت ّوَا
دس آى
توواهیي تووشق آساًسووَسّای اضووطشاسی اص طشیووك هَلووذ
اضطشاسی

