
 

 

 

 دستورالعمل استاندارد سازه

 ارتفبع ٍ سبًتیوتز 88 حذاقل هفیذ ثبعزض ٍ ضذُ ثبس هَتَرخبًِ اس ثیزٍى سوت ثِ ثبیستی آسبًسَر هَتَرخبًِ درة – 1

 دارای ثبیستی درة. ضَد ثبس دستگیزُ ثب داخل اس ٍ کلیذ ثب ثیزٍى اس کِ ثَدُ سَیچی قفل دارای ٍ فلشی هتز 2 حذاقل

 ّوبًٌذ. )  ثبضذ هتفزقِ افزاد ٍرٍد اس جلَگیزی جْت فلشی تَری یب ًزدُ دارای ضیطِ ٍجَد صَرت در یب کلی پَضص

 (آپبرتوبى درة سَیچ

 ثب ثبیستی هیجبضذ پٌجزُ دارای اگز( 58*58 تَْیِ.) ثبضذ ثبس فضبی ثِ هٌبست تَْیِ دارای ثبیذ هَتَرخبًِ داخل فضبی -2

 .ضَد پَضبًذُ فلشی تَری

 . ثبضذ هَتَرخبًِ داخل در درة کٌبر ٍرٍدی در کلیذ ثب هٌبست رٍضٌبئی دارای ثبیذ هَتَرخبًِ – 3

  ضَد تبهیي هَتَرخبًِ درة ٍرٍدی در عَل اضبفِ هتز 2 ثب هٌبست کبری ثست ٍ کبثل ثب ارت ٍ هَتَرخبًِ فبس سِ ثزق - 4

 پزیش یک ٍ چبُ کف ثِ هبًذُ هتز ًین ٍ چبُ سقف ثِ هبًذُ هتز ًین ٍ عجقِ ّز سز الهپ ّز تعذاد ثِ چبُ رٍضٌبئی – 5

 ًصت ّشیٌِ ، آسبًسَر ًصبثبى تَسظ اجزا صَرت در. ) ضَد ًصت چبُ اسکف هتز ًین ٍ داخل در فبس تک کبر رٍ ثبراًی

 .( ضذ خَاّذ دریبفت

 ٍ ثبضذ هی ٍرٍدی ،درة ٍرٍد راُ تٌْب ٍ کطی دیَار آى اعزاف ٍ ثَدُ ثستِ فضبی ثصَرت ثبیستی آسبًسَر هَتَرخبًِ – 6

 . ثبضذ لغشًذُ ًجبیذ هَتَرخبًِ کف

 .هیجبضذ ّب ثکسل سین عجَر ثِ هزثَط ّبی سَراخ فقظ ثبس فضبی تٌْب ٍ ضذُ کطی دیَار هَتَرخبًِ سکَی اعزاف – 7

 ثعْذُ ّب ثکسل سین عجَر هحل ّبی سَراخ جبگذاری ٍ سقف ریشی ثتي ٍ ثٌذی قبلت ٍ چبُ سقف ّبی هیلگزد ًصت – 8

 . هیجبضذ کبرفزهب

 اس ًجبیذ سکَ تب سقف ارتفبع ٍ کیلَگزم 1588 ظزفیت ثِ سکَ هزکش ٍ ثبال در سقفی قالة یک ثِ هجْش ثبیذ هَتَرخبًِ – 9

 . ثبضذ کوتز سبًتیوتز 188

 . هیجبضذ کبرفزهب ثعْذُ آسبًسَر آالت آّي کلیِ آهیشی رًگ – 18

 



 

 

 

 ٍ 98 ّبی پزٍاًِ.  ثبضذ خبک ٍ گزد ثذٍى ٍ حفزُ ثذٍى ٍ ضذُ کبری سیوبى یب کبری گچ ثبیستی چبُ اعزاف دیَارُ – 11

 .ًوبیٌذ آهیشی رًگ را چبُ دیَارُ ثبیستی ثعذ

 .ًطَد ًصت آسبًسَر ثب هزتجظ هَاد اس غیز ثِ تبسیسبتی ّیچ آسبًسَر هَتَرخبًِ ٍ آسبًسَر چبُ داخل در – 12

 ثِ فلشی ٍرق درة ّز سیز ٍ.ثبضذ گَدی یب ثزآهذگی دارای ًجبیذ ٍ ثَدُ صبف آسبًسَر ّبی درة ثبالی ٍ سیز دیَار – 13

 .گزدد ًصت سبًتی 38 ارتفبع

 . ًطًَذ پز سیوبى یب گچ ثب ٍ ثَدُ آچبرکطی قبثل ٍ تویش ثبیذ آسبًسَر ّبی ریل اتصبالت کلیِ -14

 . ضَد اجزا کبرفزهب تَسظ ًصبة، ضذُ تعیي هحل در فلشی یب ثتٌی چبُ کف( ثبفز)  گیز ضزثِ سکَّبی – 15

 . ثبضذ هٌبست رٍضٌبئی دارای ثبیستی عجقبت در آسبًسَر ّبی درة جلَی – 16

 . ضَد ًصت چبُ داخل در ّب ریل اًتْبی ثِ اصلی ارت – 17

 . ضَد ًصت پلِ هَتَرخبًِ سکَی ثزای – 18

 .ثبضذ هالین ضیت دارای ٍیب صبف آسبًسَر ّبی درة جلَی پبخَر – 19

 . ثبضذ رٍیت قبثل آسبًسَر ریل ٍ کطی آّي ّبی ًجطی سیز ّبی پلیت – 28

 ارتفبع ثِ ًزدُ ثب استبًذارد فلشی پلکبى ثبیستی آسبًسَر هَتَرخبًِ ثِ دستزسی جْت پلِ راُ ٍجَد عذم صَرت در – 21

 . ثبضذ( پٌبُ جبى)ًزدُ دارای هَتَرخبًِ درة تب پلکبى هسیز ٍ ضذُ ًصت هتز سبًتی 78

 . ثبضذ دستزس در کلیذ ٍ هٌبست رٍضٌبئی دارای آسبًسَر هَتَرخبًِ ثِ دستزسی هسیز – 22

 کبرفزهب ثعْذُ(  فَق هَارد)  استبًذارد اس خبرج ضزایظ در آسبًسَر عولکزد اس ًبضی ّبی ّشیٌِ ٍ خسبرات هسئَلیت:  تذکز

 . هیجبضذ

 تَسظ ًصت عولیبت صَرت ایي غیز در ، ثبضذ هی ًصت اس قجل فَق کبرّبی اًجبم ثِ هٌَط آسبًسَر ًْبئی ًصت:  تذکز

 . ضذ ًخَاّذ ضزٍع پیوبًکبر

 گزدآٍرًذُ : ضزکت فٌی هٌْذسی فزاس عزش الجزس                                                                                      


