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مقدمه

اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانھا، استفاده از مصـالح ســوختنی، توســعه شـبکه ھــای انــرژی،                             

ش ســوزی در سـاختمانھا گردیـده اســت و به                                   ش احتمال آـت برق و گاز و بکارگیری تجھیزات گوناگون سبب افزای

ھمین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمانھا در برابر حریق، امری الزامــی و اجتنـاب ناپــذیر محســوب                      

ش سوزی، رعایت اصــولی در                 .می گردد  بمنظور حفظ جان و مال انسانھا و فراھم ساختن ایمنی الزم در برابر آت

:طراحی و اجرای ساختمانھا ضروری است که مھمترین آن عبارتند از

.تأمین تمھیدات الزم در طراحی و اجرای ساختمانھا بمنظور پیشگیری از بروز حریق

ص، ھشدار، اعالم    (ھای عالئمی محافظ        فراھم ساختن شبکه     ق در              )تشخی و امکانات مھار، کنترل و اطفـاء حرـی

.ساختمان

ش ودود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر ش آت .جلوگیری از گستر

ش بینی راه ھای خروج جھت خارج شدن بموقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به مکانھای امن .پی

ث سـوم، در نخســتین مرحلــه از تــدوین و تصــویب            ی مبـح س تصمیمات متخذه در جلسات کمیتـه تخصـص بر اسا

ت                          حفــظ جـان   "مقررات ملی ساختمان پـیرامون حفاظــت سـاختمان ھـا در برابــر حرـیق، تـأمین ایمـنی الزم جـھ

راه ھای خروج از بنا و      "مورد تأکید بوده است و به ھمین دلیل در این مرحله مقررات و ضوابط مربوط به                "انسانھا

ت تدویـن                     "فرار از حریق  که از بیشترین اھمیت و تاثیر در این راستا برخوردار می باشند، به شرح صفحات پیوـس

س از بررسی و تصویب در کمیته تخصصی مبحث سوم جھت تصویب نھایی به شورای تدوین مقــررات ملــی                           و پ

.تقدیم گردیده است

:بدیھی است ضوابط مربوط به

موقعیت و ابعاد ساختمان-

انواع ساختارھا-

محافظت سازه، قطعات و مصالح -

پلکانھا و آسانسورھا-

دیوارھا و نازک کاریھای ساختمان-

تأسیسات برقی و مکانیکی -

سیستم ھای اعالم و اطفاء -

س اولویت ھای مورد نظر شورای تدوین مقررات ملی و کمیته تخصصی مبحث ســوم تھیـه              در مراحل بعد بر اسا

ی و اجرایــی موجــود در کشــور از نظـر وجـود مھارتھـای الزم،                              و در زمان مقتضی با توجه به شرایط فنی، تخصـص

.مصالح، تجھیزات و نیز امکانات اقتصادی کشور بعنوان مقررات ملی اعالم خواھد گردید

Page 1 of مقدمھ3

2006/10/27file://D:\Books\Mabhas 3\Data\moghadameh.html



ش بینی    از آنجا که در ھر ساختمان        ھا و تمھیدات الزم جھت ایمنی سـاکنان و متصـرفان در برابـر حریق                      کلیه پی

ھا به نحوی صورت گیرد که با توجه به کـاربری، ابعـاد          باید فراھم گرد، ضروری است طراحی و ساخت ساختمان     

ش حریق به فضاھا یا ساختمان                               ھای  و تعداد طبقات، به مدت مناسبی در برابر حریق مقاومت نموده و از گستر

در طراحی و اجرای    )تا تصویب مقررات مربوطه  (بدین منظور توجه به الزامات اساسی زیر          .مجاور جلوگیری شود  

.ھا ضروری خواھد بودساختمان

طراحی و اجرا به نحـوی باشـد کـه در صـورت وقـوع حریق افـراد بتواننــد خــود را از طریق مسـیرھای امن و                          -١

ص شده :بدین منظور الزم است. برسانند به محل ایمنی در داخل یا خارج از ساختمانمشخ

ش بینی شده و در محل                - ھــای مسیرھای خروج از ساختمان و فرار از حریق به تعداد کافی و با ظرفیت الزم پی

ش و اضــطراب                            مناسبی از ساختمان     قرار گیرند، به نحوی که افراد قادر باشند در صورت وقوع حریق بدون تشـوی

.خود را به محل امن برسانند

ت          روشنایی الزم و مناسب در مسیرھای فرار تامین شده و کلیه خروجی                   – ب عالـم گــذاری و   ھــا به نحــو مناـس

ص شوند .مشخ

ب و بـا توجـه بــه کـاربری،                           – تمھیدات الزم برای جلوگیری از نفوذ شعله و دود به مسیرھای خروج به نحو مناـس

ش بینی گرددابعاد و ارتفاع ساختمان . پی

ش   ش حریق در داخل ساختمان              بینیتمھیدات و پی ش    ھای الزم به منظور جلوگیری از گستر ھــا و   از طرـیق پوشــ

:بدین منظور الزم است.نازک کاری ھای داخلی، به عمل آید

ھای الزم، تا حد امکـان از مصــالح غـیر سـوختنی و یـا نیمـه ســوختنی                    تا ھنگام تدوین مقررات و دستورالعمل       –

.استفاده شود

ش ت الزم را دارا بــوده و در صــورت                           پوش ھا به نحوی انتخاب شوند که در برابـر پیشــرفت سـطحی شــعله مقاوـم

.مشتعل شدن، شدت تولید حرارت ناشی از سوختن آنھا محدود باشد

ش حریــق از یــک فضــا یــا ســاختمان        طراحــی و اجــرای ســاختمان     بــه فضــاھا یــا   بــه نحــوی باشــد کــه از گســتر

:بدین منظور الزم است.ھای مجاور جلوگیری به عمل آیدساختمان

ت و پایــداری خــود را                                 - در صورت وقوع حریق، ساختمان با توجه به کاربری و ابعاد خود تـا مــدت مناسـبی مقاوـم

.حفظ نماید

ش حریق متناسب با کاربری و ابعاد سـاختمان                – ب در داخـل         فضـابندی    به منظور جلوگیری از گستر ھــای مناـس

.، به وسیله ساختارھای مقاوم حریق، صورت گیردساختمان

ھا، فضاھای مجـوف بیــن دیوارھـا و        ھا و لوله ھا، محل عبور کابل   ھای ارتباطی و فضاھای پنھان نظیر شفت     راه–

ش حریــق از طرـیق در داخـل آنھــا               نماھای خارجی ساختمان     ستر  و غیره به نحوی طراحی و اجرا شوند که از گ

.جلوگیری به عمل آید

ش حرـیق از یــک                         دیوارھای مشــترک بیــن ســاختمان    – ی و اجــرا شـوند کـه در برابـر گســتر ھــا به نحــوی طراـح

. دیگر مقاومت نمایند به ساختمانساختمان

ش حریــق بــه خـارج از آن     متناسب بــا کـاربری و ابعــاد ســاختمان     ، دیوارھای خارجی ساختمان    –  در برابــر گســتر

.مقاومت نمایند

ق آن به               بام ھا به نحوی طراحی و اجرا شوند که با توجـه بــه موقعیــت سـاختمان                    – ش حرـیق از طرـی  از گسـتر

.اماکن مجاور جلوگیری گردد

ش         -٢ .نشانی به محل حریق در ساختمان در نظـر گرفته شـود                   کلیه تمھیدات الزم جھت دسترسی نیروھای آت
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:بدین منظور الزم است

ش– . وجود داشته باشدنشانی به مجاورت ساختمانراه رسیدن خودروھا، وسایل و امکانات امکانات آت

ش– . مسیرھای امن در نظر گرفته شودنشانی به فضاھای داخلی ساختمانبرای دسترسی نیروھای آت

ش      به تناسب کاربری و ابعاد ساختمان         – نشانی، امکانات اطفایی در داخل ســاختمان      ، برای استفاده نیروھای آت

ش بینی گردد .پی

 ماننــد مقــررات مربـوط بـه      ھمچنین توجه به این نکته ضروری است در مواردی که سایر مقررات ملی ساختمان                 

ھــای متفـاوتی نســبت بــه ضـوابط          محدودیتھای تھویه کشی گاز و سیستم     تاسیسات برقی و مکانیکی، لوله      

.باید مالک عمل قرار گیرد که محدودیت بیشتری دارداین مبحث ایجاد و الزام نماید، ضوابطی

Nationalدر تـدوین این مبـحث از مـدارک فــنی و انتشــارات          Fire Protection Association (NFPA)       و بـه ویژه

ی                      ١١٢نشریه شمارة    دفتر تحقیقات و معیارھای فنی سازمان برنامه و بودجه تـحت عنـوان دسـتورالعمل اجراـی

ش سوزی بعنوان مدارک مرجع استفاده شده است .محافظت ساختمانھا در برابر آت

ی ســاختمان                           امید است با اجرای این مبحث عالوه بر حفظ جان و مال انسانھا شاھد تحقق اھداف مقـررات مـل

ش عمر مفید سـاختمان          ش                      مانند افزای ی و افزاـی ی و عمومــی، صــرفه جوـی ت از سـرمایه ھــای مردـم ھــا، حفاـظ

ش و ایمنی انسانھا باشیمبھره .وری و تأمین آسای

کمیته تخصصی مبحث سوم

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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راھھای خروج از بنا و فرار از حریق ١-٣

تعاریف-١-١-٣

ھــا و ھــا در برابــر حریــق، واژه   در ایــن مبحــث از مقــررات ملــی، بــه منظــور اعمــال مقــررات محافظــت ســاختمان          

ش ذکر شده است، مورد استفاده واقع می :شونداصطالحات با معانی و مفاھیمی که در این بخ

ش حریق استاندارد آزمای

ت و رفتــار مصــالح، فـرآورده              ش ھای اسـتاندارد ویــژه بــرای شناســایی مقاوـم ش یا آزمای ھــا، اعضـا و اجـزای      آزمای

ش سوزی، که مشخصات اجرایی آنھا بعد به وسیله مقررات مربوط به خود تعیین خواھد                  ساختمانی در مقابل آت

.شد

ارتفاع طبقه و بنا

ف تمام شـده طبقــه بــاالتر اســت                           ارتفـاع   .منظور از ارتفاع یک طبقه، فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا ـک

.باشـد طبقه آخر بنا، حد فاصل کف تمام شده آن طبقه تا ـکف تمــام شـده متوسـط ســطح بـام ســاختمان مــی                             

.شودمیارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات یا فاصله قائم از کف زمین طبیعی تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته

ش بناا فزای

ش دھد .انجام ھرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزای

عضا باربرا

.دھنداعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده ھا انتقال می

بازارچه

مجموعه ای بنا که برای عرضه غیرمتمرکز کاالھای مختلف در نظر گرفته شده، و یک راه عبور و مرور عمومی با                              

.گیردمتر عرض را در بر می٩حداقل 

باالبر

.اتاقک یا سکویی که به مکانیسم باال و پائین شدن در مسیر قائم و ثابت مجھز باشد

بنای موجود
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.بنایی که مطابق مقررات و قوانین گذشته اجرا و تکمیل شده است

پلکان خارجی

.پلکانی که حداقل از یک طرف در ارتباط مستقیم با فضای آزاد باشد

پلکان متحرک

.۶-۴-١-٣رجوع شود به بند .پلکانی که به کمک وسایل و دستگاھھای مکانیکی حرکت کند

پنجره حریق

ب بــا محـل                       ق متناـس ت و محافظــت در برابــر حرـی ق اسـتاندارد حــائز شـرایط مقاوـم ش حرـی پنجره ای که با آزمــای

.استقرار خود باشد

پنجره چشمی

.پنجره ای که فقط برای تأمین دید به فضای مجاور تعبیه شده باشد

تائید شده، تصویب شده

تائید و تصویب مصالح، لوازم و تأسیسات ساختمانی، طرحھا، روشھا و ساختارھا، یعنی تائید و تصویب آنھـا                          )١

ھا دارای صالحیت که مطـابق ضـوابط، اسـتانداردھا و مقـررات          توسط مقامات قانونی مسئول، مراکز و آزمایشگاه  

ش و بررسی مستقیم یا غیر مستقیم                    ب اصـول                (مربوطه، با انجام آزمای ص مورد اعتماد، یا بــر حـس توسط اشخا

.گیردصورت می)مطمئن از طرف مقامات ذیصالح و نھادھای علمی و فنی شناخته شده

تائید و تصویب تصرف، یعنی تائید و تصویب یک یا چند نوع بھره گیری از بنا، که بنا بدان مقاصد مورد استفاده                   )٢

قرار خواھد گرفت، توسط مقامات دارای صالحیت قانونی و مسئول که مطابق مقررات مربوطه با استناد به ارائه                       

ادلـه دقـیق و قـاطع برای ھمـاھنگی کامــل ســاختمان با مقـررات اصـولی در مـورد آن تصـرف یــا تصـرفھا انجـام                         

.شودمی

تخلیه خروج

.بخشی از راه خروج که بین خروج و معبر عمومی قرار گرفته است

تصرف

گیری از بنا یا بخشی از آن است که به مقاصدی معلوم در دست بھـره بــرداری بـوده و             منظور از تصرف، نوع بھره     

.یا قرار است به آن مقاصد مورد استفاده واقع شود

تغییرات

ھرگونه دگرگونی یا تغییر و تبدیل در ساختمان، در راھھای خروج از ساختمان و در تأسیسات مکـانیکی و برقی                    

ش ساختمان نباشد .ساختمان که به قصد افزای

حریق بند

اعضایی از بنا، شامل دیوار، سقف و کف مقاوم حریق که بتواند در مقابل سوختن تمام بار حریق واقع در فضـای                            
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.مربوط به خود، ایستادگی و مقاومت کند

حیـاط

فضای باز بدون سقف و بدون تصرف که از دو یا چند طرف با دیوارھای خـارجی بنـا محصـور باشــد و اگـر از ھمـه                              

.شودمیطرف به دیوارھای خارجی بنا محصور شود، در آن صورت به آن حیاط داخلی گفته

خانـه

.فضای زندگی حداکثر با دو طبقه ارتفاع که به منظور سکونت یک یا دو خانوار در نظر گرفته شده باشد

خـروج

س ضوابط و مقررات از سایر فضـاھای                                     بخشی از راه خروج که به وسیله ساختار و تجھیزات مقاوم حریق، بر اسا

رجوع شود به بند     .ساختمان جدا و ایمن شده و مستقیم یا از طریق تخلیه خروج به معبر عمومی منتھی شود                       

٣-٣-١-٣.

خروج افقی 

.٣-۴-١-٣رجوع شود به بند 

خودبسته شو

شـود، بــه   اصطالح خودبسته شو ھنگامی که در مورد درھای حریق یا سـایر بازشــوھای حفـاظتی بــه کـار بـرده                        

س از عبور است که برای اطمینـان از انجـام                           )یا بازشو  (مفھوم بسته بودن در      در حالت عادی و بسته شدن آن پ

.شوداین عمل، در به یک وسیله مکانیکی تائید شده مجھز می

خودکار

شود که در   اصطالح خودکار در مورد تجھیزات محافظت در برابر حریق، برای وسایل و دستگاھھایی بکار برده می                  

ش به برخی از محصوالت احتراق، خود به خود و بدون دخالت انسان عمل کنند .اثر واکن

خودکار بسته شو

این اصطالح ھنگامی که در مورد درھای حریق یا سایر بازشــوھای حفـاظتی بـه کــار بــرده شـود، منظـور بسـته                    

ی از محصـوالت احـتراق یا از طریــق گـرفتن فرمان از                                 )یا بازشو  (شدن در   ش بـه برـخ به ھنگام حریق در اثر واکن

.محلی دیگر است

خیابان

مـتر عـرض     ٩ھر نوع راه عبور و مرور عمومی در فضای باز، اعم از کوچه، خیابان یا بلوار کـه دســت کــم دارای                     

ش نشانی بـرای اطفــای حریــق را فــراھم آورد                             .بوده و به نحوی طرح شده باشد که امکان استفاده واحدھای آت

معابر داخل فضاھای بسته و تونلھا اگرچه مورد استفاده عبور و مرور عمومی قرار گرفته و ماشین رو باشند، بـه                          

.عنوان خیابان ملحوظ نمی شوند

در حریق
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ت و محافظــت در برابـر حریــق متناســب بـا محـل                          ش حریق اسـتاندارد حـائز شــرایط مقاوـم دری که با انجام آزمای

.استقرار خود باشد

س خروج دستر

.٢-٣-١-٣رجوع شود به بند .شودبخشی از راه خروج که از ھر نقطه ساختمان منتھی به قسمت خروج می

دستگیره محافظ

.لوله، چوب یا ھر پروفیلی که در طول راه پله و بالکن برای گرفتن دست و نلغزیدن انسان نصب شود

دوام در برابر حریق 

ش حریق استاندارد ھمچنان                    ص اجرای آزمای مدتی که مصالح یا قطعات و اجزای ساختمانی در مقابل شرایط خا

.عملکرد خود را حفظ نمایند

دیوار جان پناه

سایگی اجـرا                           ک ھم ش امتداد یافته دیوارھای خارجی بنا در بام کــه بـه منظــور فراھم نمـودن ایمـنی و تفکـی بخ

.شودمی

دیوار دودبند

ت                         ش               .دیوار یا دیواره ای که راھروی خروج را قطع کرده و به یک یا چند در مجھز اـس ایـن دیــوار باید مانع گسـتر

ش و دود باشد .آت

دیوار کتیبه 

.شودواقع می)یا بازشو(بخشی از دیوار خارجی ساختمان که پائین یا باالی پنجره 

شترک دیوار م

.شودگیری مشترک ساخته میدیواری که در مرز مالکیت دو ساختمان برای بھره

راه خروج

ک محوطـه بـاز یـا معـبر عمومــی در نظــر                        مسیر ممتد و بدون مانعی که برای رسیدن از ھر نقطه ساختمان به ـی

ت                             .گرفته شود  شکیل شـده اـس س خروج، خروج و تخلیه خــروج ت ص دستر ش مشخ رجـوع  .راه خروج از سه بخ

.۴-١-٣شود به بند 

راه پله

بخشی از مجموعه راه خروج شامل تعدادی پله یا سکو که در مجموع رفت و آمد از یک طبقه بــه طبقـه دیگــر را                   

.۴-۴-١-٣رجوع شود به بند .بدون تداخل و برخورد با مانع امکان پذیر می کند

زیرزمین 

ی قرار گرفتـه و بـه عنـوان طبقــه بـه                           قسمتی از ساختمان که تمام یا بخشی از آن پائین تر از ـکف زمیــن طبیـع

.حساب نیاید
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سرسره فرار

.٨-۴-١-٣رجوع شود به بند .سطح لغزنده ای که به منظور فرار به خارج از ساختمان طراحی شده باشد

ص سطح خال

ص ھر طبقه از ســاختمان فقــط بـه فضــاھای قابـل تصـرف گفتــه شـده و سـطوح مربــوط بـه فضـاھای                                 سطح خال

.عمومی و ارتباطی و ضخامت دیوارھا را شامل نمی گردد

شفت

فضای ارتباطی قائم بین طبقات یا بین کف تا بام سـاختمان کـه بـه منظـور تعبیــه آسانســور، بــاالبر، آشـپزخانه،                            

.شودتأمین روشنایی، انجام تھویه، عبور دادن کانالھا و لوله ھا، تخلیه زباله و غیره در نظر گرفته می

شیبراه 

.که به عنــوان راه دسترســی مــورد اسـتفاده واقــع شـود          ٨به ١و حداکثر   ٢٠به ١سطحی دارای شیب حداقل       

.٧-۴-١-٣رجوع شود به بند 

طبقه

ف تمـام شــده از سـطح زمیـن           .بخشی از ساختمان که بین دو کف متوالی واقع شـود       در مــواردی کـه فاصـله ـک

.سانتمیتر بیشتر نباشد، فضای زیر آن طبقه به عنوان زیرزمین منظور می گردد١٢٠طبیعی از 

طبقه خیابان 

س باشد           ش پله قابل دستر در مواردی که دو یا    .طبقه ای از بنا که از کف خیابان یا محوطه خارج بنا حداکثر با ش

چند طبقه ساختمان بتوانند در اثر تغییرات تراز مســتقیم بـه خیابـان یـا محوطــه اطــراف راه یابنـد، سـاختمان به                               

به ھمین ترتیب، چنانچه ھیچ یک از طبقات بنا نتوانند با شـرایط یـاد                       .ھمان تعداد دارای طبقه خیابان خواھد بود           

.شده امکان دسترسی به خیابان و محوطه خارج داشته باشند، ساختمان بدون طبقه خیابان منظور می گردد

ظرفیت راه خروج

ی             "مجموعه راه خروج  "مجموع مقدار عرضی که    .شـود در تمام طول مسیرھا با توجه به بار تصرف با آن اندازه ـم

.۵-١-٣بند رجوع شود به.سانتیمتر است٧۵در شرایط معمولی حداقل مقدار این عرض 

فضای پناه دھی 

.نمایدفضایی که در مقابل حریق به میزان مشخصی مقاومت می

مانع حریق

ی از        )ماننــد ســقف (یـا افقــی    )ماننــد دیــوار (صفحه یا پرده ای سرتاسری که بـه صــورت قـائم               بـا زمــان مشخـص

ی             ش و دود از فضـایی بــه فضـای دیگـر بـه کـار گرفتـه ـم ش آتــ ایـن  .شـود مقاومت حریق برای جلوگیری از گستر

.صفحات ھمچنین ممکن است برای حریق بند کردن بازشوھا نیز مورد استفاده قرار گیرند

مانع دود 
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وسیله جداسازی با مشخصات مقاوم حریق یا غیرمقاوم در برابر حریق که به صورت افقی یا قائم، ماننـد دیــوار،                                    

ت        .شودکف یا سقف به منظور ممانعت از حرکت دود، طراحی و ساخته می                موانع دود ممکن است برای حفاـظ

.بازشوھا نیز به کار گرفته شوند

مجزا سازی افقی 

ت      "فاصله مشخص بین دیوارھـای خـارجی بنــا تـا                سایگی، اعــم از خصوصی،                  "مـرز مالکـی یـا ســایر بناھــای ھم

.۴-١-٣رجوع شود به بند .شودعمومی و خیابان که به منظور تأمین فضای باز الزم در نظر گرفته می

محوطه باز 

محوطـه بــاز بایــد بـرای جــای     .فضایی که تصرفی در آن صورت نگرفته و بوسیله ساختمان محصـور نشــده باشـد                 

ش                                       ق، مـاموران آـت دادن متصرفان بنا کافی باشد و اندازه و محل آن بــه گونـه ای باشـد کـه بـه ھنگـام بــروز حرـی

محوطه باز باید در تمام اوقـات شــبانه روز         .نشانی و ایمنی بتوانند به آن دسترسی داشته و از آن استفاده برند                 

.از ھرگونه موانع خالی باشد

معبر عمومی 

خیابان، کوچه یا موارد مشابھی از کاربرد زمین که به طور دایم در تصرف و استفاده عموم قـرار گرفتـه و اساسـًا                          

ی بایــد         .ھای شھر رفت و آمد نمود      از آن طریق بتوان بدون مانع به سایر قسمت            ض و ارتفاع مفید معبر عموـم عر

.متر باشد٣حداقل 

مقام قانونی مسئول 

مقام دارای صالحیت قانونی و مسئول، سازمان، دفتر یا فردی است که مسئولیت تصویب مصـالح، تأسیســات،                    

مقام دارای صالحیت قانونی و مسـئول کـه از آن بـه اختصـار مقــام قانونــی                    .تجھیزات یا روشھا را به عھده بگیرد        

شـود، در ایــن مقـررات بـا مفـاھیمی گســترده بــه کـار بـرده شـده اســت، زیـرا کــارگزاران و                       مسئول نام برده می  

.ھایشان متفاوت ھستندنمایندگان صالحیت دار و تصویب کننده به تناسب مسئولیت

ت بـه                      ھرجا که ایمنی ھمگانی در اولویت قرار داشته باشد، مقام دارای صالحیت قانونی و مســئول ممکـن اـس

تناسب درجه اھمیت، یک سازمان دولتی مرکزی، استانی یــا محلــی، ماننـد مقـام قـانونی مســئول حفاظــت از                 

ت و                                   ش سـوزی، اداره حفاـظ ش نشــانی، اداره پیشـگیری از آتــ ش نشــانی، اداره یـا گـروه آـت حریق، سـازمان آـت

ش پزشکی، اداره بازرسی برق ساختمان                ھا و یا ھر گروه      بھداشت کار، شھرداری، اداره بھداشت، درمان و آموز

ی بیمـه مرکـزی، اداره ارزیــابی و               .و تشکیالت دیگری که دارای اختیار قانونی است، باشد           ھمچنین اداره بازرـس

یک شرکت بیمه خصوصی و حتی نماینده ھر یک از نھادھای فوق می تواند مقام قانونی مسئول            زمان گذاری، 

ش مقــام قانونی مســئول را بـه                                     .باشد در بسیاری موارد ممکن است صاحب ملک یا نماینده تـام االختیـار او نقــ

در تأسیسات متعلق به دولت، ممکن است اداره ایمنی و حتی یکی از کارمندان اداری نظیر افسـر                  .عھده بگیرد  

.فرمانده یا نگھبان، مقام قانونی مسئول باشد

مقام قانونی مسئول می تواند به منظور مورد قبول قرار گرفتن مصالح، لوازم، تأسیسـات طرحھـا یا روشـھا، از                                         

دستورالعملھا و استانداردھای ملی یا ضابطه ھای مناسب دیگر استفاده نموده و آنھا را برای تصویب، مبنا قرار                                

در نبــود چنیــن اســتانداردھایی، مقــام یــاد شــده ممـکـن اســت مــدارکی دال بــر مناســب بــودن مصــالح،            .دھــد

مقام قانونی مســئول، ھمچنیــن ممکـن    .تأسیسات، روشھا و نیز کاربرد درست آنھا از به کار برنده مطالبه نماید            
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است فھرستھا و برچسب ھای سازمانی را که ارزیابی تولیدات را بر عھده دارد و در موقعیتی است که انطباق         

ص می سازد، مورد استناد قرار دھد .اقالم لیست شده را با استانداردھای مربوطه مشخ

منطقه حریق

بخشی از فضای داخل ساختمان که از اطراف و از سقف و کف به وسیله اعضای ساختمانی مقاوم حریق 

ض، طول و ارتفاع حریق احتمالی ارزیابی میمنطقه حریق با بررسی و اندازه.محدود شود .شودگیری عر

میان طبقه

مســاحت طبقــه زیــر خــود را داشـته     یک سوم طبقه ای واقع بین ھر یک از طبقات اصلی ساختمان که حداکثر         

.باشد

میزان مقاومت حریق 

ش حریق اسـتاندارد را                               مدتی که مصالح یا ترکیبی از آن، توانایی مقاومت در مقابل آتشی مستقیم مطابق آزمای

.داشته باشد

نرده محافظ

.حایل حفاظتی و ایمنی که برای جلوگیری از پرت شدن از ارتفاع طراحی شده باشد

)واحد مسکونی(واحد زندگی 

فضا، اتاق یا اتاقھایی که به عنوان محل زندگی یک شخص یا خانواده در نظر گرفته شده و دارای وسایل زندگی              

.باشد

ھال انتظار 

ش از موعـد بــرای ورود بــه یــک                         فضای مشترک و ھمگانی در بناھای تجمعی که به منظور سپری کردن اوقات پی

.شودسالن اجتماعات در نظر گرفته می

ھال ورودی 

فضای مشترک و ھمگانی در بناھا که به منظور کنترل و ایجاد تسھیالت برای ورود و خـروج افـراد در نظـر گرفتـه                           

.شودمی

ھتل 

ایـن تعریــف، شـامل متــل و سـایر             .بنایی که اتاقھای آن به منظور ســکونت مســافران مـورد اســتفاده قــرار گـیرد                

.بناھای مشابھی که قصد ارائه امکانات سکونتی موقت را دارند نیز می گردد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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مقررات کلی٢-١-٣

ش از یک بنا و ھــر سـاختمانی                     -١-٢-١-٣ س ضوابط این مبحث از مقررات ملی ساختمان، ھر بنا، ھر بخ بر اسا

س ساخته یا پرداخته شود، باید به راھھای خروج اصولی، کافی و بدون مانع مجھز گردد تا در صورت                               که از این پ

بـه ایــن منظــور بایــد نـوع،        .بروز حریق در آن، خروج بموقع یا فرار بھنگام ھمه متصرفان بــه راحـتی میسـر باشــد                        

ب بـا ویژگیھـای                               تعداد، موقعیت و ظرفیت راھھای خروج در ھر بنا با توجه به وسعت و ارتفـاع ھمــان بنـا، متناـس

ش از              (ساختمان و تصرف، طرح شده و با رعایت تعداد و خصوصیات متصرفان                       به ویژه خصوصــیات آنھــایی کـه بـی

ض خطر قرار می گیرند      ش )دیگران در معر ھای الزم برای ھدایت اشخاص به خـارج از بنــا و یــا مکانھـای                بینی، پی

.امن در داخل بنا صورت گیرد

ش از ابالغ این مقررات احداث شده و امکان تطبیق با این ضوابط را ندارنــد،                    -٢-٢-١-٣ برای بناھای موجود که پی

.مقررات الزم در آینده تدوین خواھد گردید

ھیچ بنا یا ساختمانی نباید به گونه ای جرح و تعدیل شود یا بــه تصــرفی جدیــد تغیــیر داده شــود کــه               -٣-٢-١-٣

تعداد، عرض، کارایی یا ایمنی خروج ھای آن به مقدار کمتر از آنچه که قبل بوده است، یا در ایـن مقــررات بـرای                             

ش یابد .تصرف جدید تصریح شده است کاھ

تمام تجھیزات، افزارھا، اقدامات و شرایطی که کارایی و عملکــرد درـست راھھـای خـروج را کنـترل و                          -۴-٢-١-٣

کنند باید بنحوی طرح و به کار گرفته شوند که در ھیچ مورد، ایمنی جان انسانھا فقط به یک مورد یا                             تضمین می 

شود تـا چنانچـه یکــی از راھھـای                     .وسیله وابسته نگردد   از این رو، ھر جا که الزم باشد باید تدابیر اضافی اتخاذ 

.خروج قابل استفاده نبود یا مؤثر واقع نشد، راه دیگری به کار آید

طراحی، ساخت، پرداخت، تجھیز، نگھداری و اداره کردن ھر بنا و راھھای خروج آن باید بـه گونـه ای                                 -۵-٢-١-٣

ش و                             برنامه ریزی شود که در صورت بروز حریق، متصرفان فرصت کافی برای خـروج ایمـن داشــته باشــند و در آتــ

س احتمـالی گرفتــار نشـوند و جــان و ایمـنی انسـانھا فـدای سـھل انگـاری و                                 دود، گازھای سمی یا ھول و ھرا

.نادیده گرفتن خطرات بالقوه در بنا نگردد

در ھر بنا یا ساختمان، خروجھا باید در مکانھایی طرح، ساخته، آراسته و نگھداری شوند که در تمام                           -۶-٢-١-٣

س باشد .اوقات تصرف، از تمام نقاط بنا راه خروج آزاد و بدون مانعی در دستر

ش از یک بنا، خروجھا باید تا حد امکـان در مکـان                          -٧-٢-١-٣ ھــایی طـرح شـوند کـه متصـرفان            در ھر بنا یا ھر بخ

در غیر اینصورت ھر راه منتھی به خروج باید آنچنان که ھر متصرف از ھر نقطه بنــا                 .بتوانند به وضوح آنھا را ببینند       

ص عالمتگذاری شود         ھمچنین ھر مسیر خـروج از       .بتواند به سرعت راه فرار را پیدا کند، به طرزی آشکار و مشخ
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ص باشـد و                          ابتدا تا انتھا باید به گونه       ای آراسته و عالمتگذاری شود که راه منجر به مکان امن، به روشنی مشخ

.متصرفان در پیچ و خمھای ساختمان و مکانھای بن بست گرفتار نشوند

استفاده از ھر گونه قفل یا وسیله سد کننده در مسیرھای خروج که احیان فرار بموقع را مانع شـود                             -٨-٢-١-٣

ی و یا نـدامتگاھھا                           ت رواـن در ایـن گــروه از       .ممنوع است، مگر در برخی از تصرفھا مانند مراکز بازپروری و بھداـش

بناھا نیز استفاده از قفل فقط در شرایطی مجاز خواھد بود که مراقبین بطور دائم در حال انجـام وظیفـه بــوده یا                     

.تدابیر مؤثری برای خارج کردن متصرفان در مواقع اضطرار اتخاذ شده باشد

در ھر بنا یا ساختمان که به دلیل بزرگی ابعاد و اندازه یا ویژگیھـا و جزئیــات طـرح یـا مشخصـات نــوع                              -٩-٢-١-٣

ش ھـا                                     ش، امکان بی خبر مانــدن و غافلگیر شـدن متصــرفان در دیگــر بـخ تصرف، به ھنگام بروز حریق در یک بخ

ت، شـبکه ھـای ھشــدار و                              شھایی کـه الزم اـس موجود باشد، باید مطابق ضوابط این مقررات در تمام بنـا یـا بخ

به کمک این شبکه ھا و انجام تمرینھای منظم فرار از حریق بایــد ایـن اطمینــان حاصــل                           .اعالم حریق نصب شود    

ش                     آید که تمام متصرفان در ھر نقطه از بنا در ھمان لحظات اولیه از بروز حریق آگــاه شـوند و بتواننـد در زمــان پیــ

.بینی شده بنا را ترک کنند

ش از یک بنا یا ھر ســاختمان، چنانچـه راه خـروج منحصـر بـه فــرد در نظـر                            -١٠-٢-١-٣ در طراحی ھر بنا، ھر بخ

گرفته شود و به علت ویژگی ابعاد، نوع تصرف یا چگونگــی طرح و تنظیم راه خـروج ایـن احتمال وجـود داشـته                            

ش و دود مسدود گردد، تأمین راه خروج دیگــری بصـورت مجـزا و دور از                                باشد که در صورت بروز حریق، آن راه با آت

این دو مسیر باید طوری طراحی شوند که احتمال آنکــه در موقـع حریق، ھـر دو                      .مسیر خروج اول الزامی است    

ش یافته باشد .غیر قابل استفاده شوند، به حداقل ممکن کاھ

ھر راه خروج قائم که طبقات یک بنا را به ھم مربوط کند، باید بنحوی دوربندی و محافظت گردد کـه                             -١١-٢-١-٣

ش از آنکه متصرفان وارد قسمتھای امن راه                          ش، دود و گازھای سمی از طبقه ای به طبقه دیگر پی ش آت از گستر

.خروج شوند، جلوگیری بعمل آید

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ش ھای سه گانه راه خروج٣-١-٣ بخ

کلیات-١-٣-١-٣

شود که از ھر نقطه بنا شروع در این مقررات، راه خروج به مسیر پیوسته و بدون مانعی گفته می-١-١-٣-١-٣

ص.امتداد یابد)کوچه یا خیابان(و تا معبر عمومی  ش مجزا و مشخ س خروج، خروج :راه خروج از سه بخ دستر

و حسب مورد )ارتباطات بین طبقات و سطوح مختلف(و تخلیه خروج تشکیل شده و راستاھای افقی و قائم 

ھا، خروجھای افقی، تمام فضاھای رابط مانند اتاقھا، درگاھھا، راھروھا، سرسراھا، شیبراھھا، پله ھا، پلکان

آسانسورھا جزو راه خروج محسوب نمی .ھا و محوطه ھای باز را شامل می گرددھا، حیاطھا، بامبالکن

.شوند

س خروج-٢-٣-١-٣ دستر

ش از راه خروج است که به ورودی یک خروج منتھی می       -١-٢-٣-١-٣ س خروج، آن بخ حداکثر طول .شوددستر

س خروج باید بطور کلی با مقادیر مندرج در جدول                ش          -٣-١-٣دستر الف مطابقت داشته باشــد، مگــر آنکــه در بـخ

.ضوابط اختصاصی راھھای خروج بر حسب نوع تصرف به گونه دیگری تصریح شود

طول مسیر دسترسی به خروجھا باید در روی کف و در طــول محـور مرکـزی راه عبـور معمــول و از                          -٢-٢-٣-١-٣

سانتیمتر مانده به دورترین نقطه ھر فضا تا وسط در خروج و در مورد پلـه ھــای واقـع در مسـیر، طـول                          ٣٠فاصلة 

.خط شیبی که دماغة پله ھا را به ھم وصل می کند، اندازه گیری شود

ش از                 -٣-٢-٣-١-٣ س خروج بــرای تخلیـه افرادی بـا تعــداد بیــ نفـر در نظـر    ٣٠تمام راھروھایی که بعنوان دستر

ی             ١گرفته شوند، باید توسط ساختاری با حداقل         ساعت مقاوم حریق از دیگر بخشھای بنا مجـزا شـده و درھاـی

طرح و نصب این درھا باید بـه               .دقیقه محافظت حریق باشند     ٢٠که به آنھا باز می شوند دارای زمان دست کم               

ش یابد .گونه ای انجام گیرد که احتمال نشت دود از آنھا به حداقل ممکن کاھ

س خروج در موارد مختلفالف-٣-١-٣جدول  حداکثر طول دستر

شخصات  حداکثر فاصله مجاز به مترم

ــر خطـــر        ــه دارای محتویـــات ـپ مکانھـــایی ـک

بناھایی که مجھز بـه شــبکه بارنــده      .ھستند

بناھایی که تمـام بــه شــبکه بارنــده           .نیستند

.تأئید شده مجھزند

٢٣

۶٠

٧۶
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خروج-٣-٣-١-٣

ش از راه خروج است که به واسطه ساختار یا تجھیزات محافظتی ویژه خود، مطابــق                 -١-٣-٣-١-٣ خروج، آن بخ

ت شـده ای بمنظــور دسـتیابی                                         ضوابط این مقررات از دیگر بخشھای بنا مجزا شده و فضای عبــور امـن و محافـظ

ش تخلیـه خـروج فــراھم آورد        :خروجھـایی کـه مــورد تائیــد ایــن مقــررات می باشـند، عبارتنـد از                  .متصرفان به بخ

، گذرگاھھای خـروج، خروجھــای افقــی، شــیبراھھا و           )ھاواقع در جداره ھای بیرونی ساختمان         (درگاھھای خروج   

.ھای خروج که در برابر حریق ھای مورد انتظار در سایر قسمتھای بنا محافظت شده باشندپلکان

شه تصـریح                              -٢-٣-٣-١-٣ ش جـدا کـردن از ســایر بخ در تمام مواردی که در این مقررات محافظت خروجھا بـه رو

.الزامی خواھد بود١٣-٣-٣-١-٣الی ٣-٣-٣-١-٣شده باشد، رعایت مقررات مندرج در بندھای 

طبقه و بیشتر و بناھای با تصرف مخاطره آمیز                ۴ساختارھای جدا کننده خروج در بناھای با ارتفاع           -٣-٣-٣-١-٣

ت حریــق بــه طــور کامل دوربنـدی و مجـزا شـوند              ٢باید با دیوارھای غیر ســوختنی، حـداقل         در .سـاعت مقاوـم

شود، ساعت مقاومت حریق دروبندھـا            مواردی که تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت می                   

ش یابدمی .تواند حداقل به یک ساعت کاھ

بازشوھای واقع در دوربندھای خروج باید از لحاظ تعداد به حداقل مــورد نیــاز محـدود شـده و تمـام                  -۴-٣-٣-١-٣

اگـر چگونگــی عملکـرد بنــا ایجــاب      .آنھا با درھای مقاوم حریق خود بسته شو از نوع تائید شده محافظت شـوند                  

.کند که این قبیل درھا بطور معمول باز باشند، در آن صورت می توان از درھای خودکار بسته شو استفاده نمود                         

در این موارد باید تمام تدابیر ایمنی الزم برای اطمینان از بســته شــده بموقـع درھـا در مواقـع بــروز حریق اتخـاذ                            

.شده باشد

:ایجاد ھرگونه روزنة نفوذی در دوربندھای خروج بغیر از موارد زیر، مجاز نخواھد بود-۵-٣-٣-١-٣

ھای ھوا و دیگر تجھیزات الزم در مواردی که تراکم ھوا و ایجاد فشار مثبت در درون دوربند خروج                  عبور کانال  )الف

.ضروری اعالم شده باشد

ش نشانی)ب .عبور لوله ھای مربوط به شبکه ھای آت

.عبور لوله ھای برق ویژة فضای خروج)ج

ق جلوگـیری نمایــد،                              ش حرـی در تمام موارد فوق، روزنه ھای نفوذی باید بطور کامل با مواد مناســب کـه از گسـتر

.درزبندی شوند

ھــای طـرح   ماننــد پلکـان  (ایجاد ھرگونه بازشوی ارتباطی یا روزنه نفوذی بین دو خـروج مجــاور ھـم               -۶-٣-٣-١-٣

.شوند، ممنوع استکه با یک ساختار از یکدیگر جدا می)قیچی

که طبق ضوابط این مقررات دوربندی و         )پلکان خروج، گذرگاه خروج، خروج افقی         (در تمام خروجھا      -٧-٣-٣-١-٣

ش و دود، نازک کاری دیوارھـا و سـقف                   ش آت ھــا فقـط   جداسازی آنھا الزامی اعالم شود، برای جلوگیری از گستر

ی               می شـود، مگر آنکـه بمنظـور          تواند با مصالحی اجرا گردد که از طرف مقــام قـانونی مســئول مجـاز شــناخته ـم

بیشتری درخواست  پاسخگویی به ضوابط اختصاصی راھھای خروج در تصرفھای مختلف، برای آنھا محدودیتھای                     

.شود

فضاھای داخل دوربندھای خروج باید کامل آزاد و بدون مانع باشـند و بـرای مقاصدی ماننـد انبار                                     -٨-٣-٣-١-٣

.کردن کاال روی سطح پله ھا یا پاگردھا استفاده نشوند

طبقه و بیشتر، ھر پاگرد پلـه کــه ھمســطح طبقـه ای واقع شـود، بایــد دارای                      ۴در تمام بناھای     -٩-٣-٣-١-٣

ت ھمچنیـن بایـد موقعـیت طبقـه تخلیـه خـروج و                 .عالمتی باشد که شماره آن طبقه را مشخص کنـد         ایـن عالـم

ب گــردد کـه                 ۵/١عالمت باید در ارتفاع تقریبًا         .جھت آن را نشان دھد        متری از کف تمام شده و در موقعیــتی نـص
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.تحت ھر شرایطی از جمله باز یا بسته بودن در ورود به طبقه، به راحتی دیده شود

ش از نیم طبقه پائین تر از تراز تخلیه خروج ادامه دارد، با اسـتقرار                    -١٠-٣-٣-١-٣ در بناھایی که پلکان خروج، بی

.یک مانع فیزیکی قابل عبور مانند در، جداکننده و نظایر آن باید از به اشتباه رفتن متصرفان جلوگیری بعمل آید

س ضوابط این مقررات، فقط آن دسته از پلکان-١١-٣-٣-١-٣ تواننـد بعنــوان خـروج    ھــای خـارجی بنـا مــی    بر اسا

:محسوب شوند که دارای مشخصاتی بشرح زیر بوده و به تائید مقام قانونی مسئول برسند

ساعت مقاوم حریق از فضاھای داخلی جدا شده و از نزدیکترین                   ٢ساختار آنھا توسط دیوار با زمان حداقل           )الف

.متر فاصله داشته باشند٣بازشو دست کم 

ش دیگری از بنا یا بام بنای مجاور که ســاختار مقــاوم حریــق و راه خـروج ایمـن و پیوسـته ای دارد،                 )ب به بام بخ

.ارتباط داشته باشند

.به منظور پیشگیری از سقوط متصرفان، دارای دوربند یا نرده جانپناه محکم و با ارتفاع مناسب باشند)ج

ی       راھروھا، سرسراھا، زیرگذرھا، روگذرھا و دیگر گذرگاھھای مشابه می             -١٢-٣-٣-١-٣ توانند به عنـوان بخـش

از خروج محسوب و مورد استفاده قرار گیرند، مشروط بر آنکه عالوه بر مقررات کلی، با دیگر ضوابط ایــن مقــررات                        

که در مورد خروجھا تصریح شده نیز مطابقت داشته و با ساختار غیر سوختنی دارای دو ساعت مقاومت حریــق                 

.مجزا شوند

ض ھر گذرگاه خروج باید مطابق ظرفیــت خـروج در نظـر گرفتـه شــود و بــرای بیشـترین تعـداد                               -١٣-٣-٣-١-٣ عر

در مواردی که گذرگاه خروج در انتھای چنـد خــروج واقــع        .متصرفانی که ممکن است از آن عبور کنند، تکافو نماید           

.گردد، عرض آن باید دست کم برابر مجموع عرض تمام خروجھای منتھی به آن باشد

تخلیه خروج-۴-٣-١-٣

ش از راه خروج است که بین انتھای خروج و معبر عمومــی             -١-۴-٣-١-٣ )کوچــه یا خیابــان   (تخلیه خروج، آن بخ

س ضوابط این مقررات، ھر خروج باید بطور مستقیم یا از طریق تخلیه خروج بـه معـبر عمومــی            .واقع شود بر اسا

.منتھی گردد، مگر آنکه در این مقررات به گونة دیگری تصریح شده باشد

تمام قسمتھای تخلیه خروج، چه به صورت فضاھای داخلی و سرپوشیده و چه به صورت حیــاط و                        -٢-۴-٣-١-٣

ص بـرای دسترســی                                 ی ایمـن، بــدون مــانع و قابــل تشــخی محوطه باز، باید به گونه ای طرح و اجرا شوند که راـھ

ض و ظرفیــت تخلیــه خــروج نبایــد از مجمــوع عرضــھا و ظرفیتھــای       .متصــرفان بــه معــبر عمومــی تــأمین گــردد   عــر

.خروجھای منتھی به آن کمتر در نظر گرفته شود

در طبقات و فضاھای ھم تراز تخلیــه ھـای خــروج، سـاختار کــف بایــد دارای مقـاومتی دســت کـم                           -٣-۴-٣-١-٣

ت                       معادل مقاومت حریق دوربندھای خروجھا باشد و تمام فضا توسط شبکه بارنـده خودکـار تائیــد شـده، محافـظ

.شود

:موارد استثناء

ق                )الف ت حرـی فضاھا و بخشھایی از طبقه تخلیه خروج کـه توســط سـاختاری بــا مقاومــت حرـیق معــادل مقاوـم

.دوربندھا از فضای تخلیه خروج جدا شده باشند

تمام سطوح واقع در تراز تخلیه خـروج، چنانچـه تخلیــه خــروج، ھـال یـا فضـای ورودی کوچکــی باشـد کــه بـا                              )ب

ش از              ٢٠ساختاری حداقل  دقیقه مقاوم حریق از دیگر بخشھا جدا شده، فاصله آن از فضای بیرون سـاختمان بی

ش از   ٣ مـورد  )تخلیـه مسـتقیم بــه بــیرون     (متر نباشد، ھمچنین به منظوری جـز راه خـروج             ٩متر و طول آن نیز بی

.استفاده واقع نشود

توانند بعنوان تخلیه خروج، فقط بـرای حداکثــر        می٣-۴-٣-١-٣فضاھایی با مشخصات مندرج در بند       -۴-۴-٣-١-٣
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ت کـل خروجھــای بنــا مــورد اســتفاده واقع شــوند                 ۵٠درصد تعداد کل خروجھا و حـداکثر          ۵٠ سـایر  .درصـد ظرفـی

ت نظـری، بـا       /البته در تصرفھای بازداشـتی      .خروجھا باید مستقیم به یک معبر عمومی ارتباط داشته باشند                تـح

ی               رعایت سایر ضوابط اختصاصی، استثنائ تمام خروجھا می             توانند به فضاھایی واقع در تراز تخلیــه خـروج منتـھ

.شوند

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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شکیل دھنده راه خروج ۴-١-٣ا اجزای ت

کلیات-١-۴-١-٣

ش ھای سه گانه راه خروج -١-١-۴-١-٣ باید با )١-١-٣-١-٣بند رجوع شود به(اجزای تشکیل دھندة بخ

ش که به تفکیک شرح داده شده، مطابقت داشته باشند، مگر آنکه در ضوابط اختصاصی  مقررات این بخ

مقررات ویژه و متفاوتی تصریح شده باشد که در آن )١٨-١-٣تا ١٠-١-٣(راھھای خروج بر حسب نوع تصرف 

.گیرند که ایمنی بیشتری را تأمین کنندصورت مقرراتی باید مالک عمل قرار

درھا-٢-۴-١-٣

ت کـم                        -١-٢-۴-١-٣ ض مفیـد داشـته             ٨٠تمام درھایی که در راه خروج واقع می شوند باید دـس سـانتیمتر عر

متر مربع و کمتر، چنانچه مورد استفاده معلوالن جسمی قرار نگیرند، اسـتثنائًا              ۵/۶فضاھای با مساحت   .باشند

س خروج باز شوند۶٠توانند با درھایی دارای حداقل می ض مفید به راھروھای دستر .سانتیمتر عر

سانتیمتر ٨٠ھا باید دارای     در مواردی که از درھای دو لنگه استفاده شود، دست کم یکی از لنگه              -٢-٢-۴-١-٣

ض ھیچ در یک لنگه نباید از .عرض مفید باشد .سانتیمتر بیشتر باشد١٢٠ھمچنین عر

ی و ھـم تـراز باشـد                -٣-٢-۴-١-٣ ایجـاد اختـالف سـطح در دو         .سطح کف، در دو سمت ھر در یا درگاه باید افـق

قسمت درگاھھا تا فاصله دست کم به اندازه عرض بزرگترین لنگه در، مجـاز نخواھــد بــود، مگـر در مــورد درھــای                 

تواننـد حداکثــر   خروج واقع در جداره ھای خارجی خانه ھای یک یا دو خانواری که سطح کف بیرون درگاھھــا مــی           

.سانتیمتر نسبت به سطح کف درون درگاه پائین تر باشد٢٠

بـوده و در موارد زیــر،          )چرخنــدکه بر پاشنه می       (تمام درھای واقع در راه خروج باید از نوع لوالیی                -۴-٢-۴-١-٣

:موافق خروج باز شوند

.درھای واقع در دوربندی ھای خروج)الف

.درھای واقع در فضاھای پر مخاطره)ب 

.نفر و بیشتر۵٠درھای مربوطه به اتاقھا و فضاھای با تراکم )ج 

ش ضوابط اختصاصی راھھای خروج                     -۵-٢-۴-١-٣ درھای کشویی افقی، کرکره ای قائم یا گردان، چنانچه در بخ

ت                        ش مطابـق بر حسب نوع تصرف استفاده از آنھا مجاز اعالم شود، باید حسب مورد با ضــوابط عمومی ایــن بـخ

.داشته باشد

ب و تنظیـم شـوند کــه در تمــام اوقـات            -۶-٢-۴-١-٣ درھای واقع در راھھای خروج باید طوری طرح، ساخته، نـص

استفاده از بنا از سمت داخل به آسانی و فوریت قابــل بـاز شـدن بــوده و ھیــچ عامــل بازدارنـده ای مانند قفـل،                  
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.کلون، کشو و غیره مانع خروج بموقع یا فرار متصرفان نشود

ش بینی می         -٧-٢-۴-١-٣ شود، باید از انواع ساده انتخاب شده و باز کـردن آن            در مواردی که برای درھا قفل پی

ش خاصی الزم نداشته باشد       ھمچنین ھر متصرف باید بتواند بدون نیاز به کلید یا وسـیلة دیگــر، آن               .مھارت و تال

ھــا، از ایــن قاعــده مســتثنی بـوده و    درھای واقع در جداره ھــای بیرونــی سـاختمان   .را از داخل به فوریت باز کند

:توانند قفل کلید خور داشته باشند، مشروط بر آنکهمی

تا حد امکان در تمام اوقات استفاده از بنا، قفــل نباشــند و تـدابیر الزم برای اطمینان از ایـن منظــور اتخـاذ                                         )اول  

.شده باشد

در مواقع قفل بودن درھا، ھر کلید ھمواره بر روی قفل یا در نزدیکترین فاصله بـه گونـه ای قـرار گــیرد کـه                      )ثانی 

بـه غـیر از درھــای واقـع در جـداره ھـای                 .ھر متصرف در ھنگام خروج، آن را یافته و بتواند سریع قفـل را باز کنــد                       

توان از درھای با قفل کلید خور استفاده نمود، مشروط بر آنکه قفـل               ھا، در سایر موارد نیز می   بیرونی ساختمان

.و کلید از نوعی انتخاب شوند که در مواقع قفل بودن در، کلید را نتوان از قفل خارج کرد

نصب و استفاده از یک کلون یا زنجیر ایمنی فقط برای درھای خروج واقع در خانه ھای یــک یـا دو                              -٨-٢-۴-١-٣

ت، مشـروط                    خانواری و واحدھای مسکونی مستقل، مانند اتاقھای ھتل، متل، مسافرخانه و نظایر آن مجــاز اـس

ب شــود و بـاز کــردن آن نیـازی بـه کلیـد                             ١٢٠بر آنکه کلون در ارتفاع حداکثر           ف تمـام شــده نـص سـانتیمتری از ـک

.نداشته باشد

چفت، بست و جزئیات اجرایی درھای دو لنگه واقع در راه خـروج باید چنان باشـد کـه بـرای باز                                          -٩-٢-۴-١-٣

.شدن ھر لنگه، نیازی به باز کردن لنگه دیگر نبوده و ھر کدام از لنگه ھا، بطور مستقل قابل باز شدن باشند

ھای خروج یا برخی از خروجھای افقــی، نبایـد            درھای خود بسته شو، مانند درھای دوربند پلکان            -١٠-٢-۴-١-٣

ی باشـد و         .ھیچگاه در وضعیت باز نگھداشته شوند   استثنائًا در بناھایی که محتویات آنھا کم مخــاطره یــا معموـل

ص دھد، درھا را می توان از نوع خودکار بسته شو انتخاب نمــود،                  نیز در ھر مورد که مقام قانونی مسئول تشخی

.مشروط بر آنکه نظام خودکار بسته شدن آنھا مورد تائید قرار گیرد

درھای گردان-١١-٢-۴-١-٣

ض مفید و سـایر                       -الف ش در دقیقـه، عـر درھای گردان باید از لحاظ ساخت، چگونگی نصب، حداکثر تعــداد چـرخ

.مشخصات، مورد تائید مقام قانونی مسئول باشند

:در راھھای خروج، استفاده از درھای گردان مشروط به رعایت ضوابط زیر خواھد بود-ب

ص راھھای خروج بر حسب نوع تصرف، مانع نصب این گونه درھا نباشد-١-ب .ضوابط خا

ص یافته به درھای -٢-ب ض خروج اختصا .درصد کل عرض خروج الزم بیشتر نشود۵٠گردان از حداکثر عر

.نفر در نظر گرفته شود۵٠ظرفیت خروج ھر در گردان، حداکثر -٣-ب

.ای واقع نشده باشدمتری از دو انتھای پائینی یا باالیی، ھیچ راه پله٣در فاصله -۴-ب

ض وجــود داشـته باشــد،                   ٣در فاصله حداکثر     -۵-ب متری ھر در گردان در ھمان دیوار، یک در لوالیی با ھمان عــر

ص ندھد .مگر آنکه مقام قانونی مسئول وجود چنین دری را ضروری تشخی

ی، کرکره ھا و شبکه ھای قائم-١٢-٢-۴-١-٣ درھای کشویی افق

ھــای ایمـنی با ریـل قـائم، در           نصب درھای کشـویی با ریل افقــی و ھمچنیـن درھـا، کرکــره ھـا و شــبکه                  -الف

:درگاھھایی که بخشی از راه خروج به شمار آیند، مشروط به رعایت ضوابط زیر خواھد بود

در تمام اوقات تصرف، از ھر دو طرف به راحتی قابل باز شدن باشند و چنانچه عموم مردم در بنـا رفــت و                    -١-الف

ی خـود بسـته شـو کـه دارای ســاعت        .کنند، به وضعیت کامل باز ثابت شوندآمد می البته درھای کشــویی افـق
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.باشند و درھای واقع در خانه ھای یک یا دو خانواری، از این قاعده مستثنی خواھند بودمحافظت حریق می

ش بینی می         -٢-الف ض کـل درگاھھـای خـروج بـه                     در مواردی که دو یا چند راه خروج پی ف عر ش از نـص شـود، بیــ

ص داده نشوددرھای کشویی افقی یا .کرکره ای قائم اختصا

ش از -٣-الف .کنند، نصب نشوندنفر را تخلیه می۵٠درھای کشویی افقی در درگاھھایی که بی

درھای کشویی افقی از ھر دو طرف و درھای کرکره ای قائم از سمت داخل، به راحتی و بدون نیـاز بـه                            -۴-الف

ص، قابل باز شدن باشند .وسیله خا

ماننــد درھــای  (شـود   در تمام مواردی که از نیروی برق برای باز و بسـته شـدن در اسـتفاده مــی             -١٣-٢-۴-١-٣

، در بایـد بــه گونـه ای طرح، نـصب و نگھـداری                 )مجھز به سلول فتوالکتریک، درھای دارای پادری فشاری و غیره           

ش معمولی و به راحتی قابل باز و بسته شدن باشد .شود که در صورت قطع برق، به رو

در مواردی کـه از نظــام مرکـزی کنـترل کننده بــرای بـاز و بســته کـردن ھمزمــان درھـا اسـتفاده                                 -١۴-٢-۴-١-٣

.شود، درھای خروج تابع ضوابط بعضاًمتفاوتی خواھند بود که توسط مقام قانونی مسئول تعیین خواھد شدمی

ب                             -١۵-٢-۴-١-٣ در ھر مورد که مطابق ضوابط این مقررات، نصب درھای گــردان مجــاز اعـالم شـده باشــد، نـص

کنترل کننده ھای گردان یا سایر وسایل مشابھی که بـرای کنترل عبــور یکطرفـه اشــخاص مــورد اســتفاده قـرار                         

ش آنھـا                  گیرند نیز مجاز خواھد بود، مشروط بر آنکه موقعیت آنھا مانع خروج یا فرار بموقع متصرفان نباشد و چـرخ

ش از           .به صورت آزاد و موافق خروج انجام گیرد      متصـرف بـه    ۵٠به ھر صورت، ھر کنترل کنندة گردان نباید برای بی

ص داده شده به کنترل کننده ھا و سایر درھای گردان نباید از                                درصد ۵٠کار گرفته شود و کل عرض خروج اختصا

ض خروج الزم بیشتر باشد .کل عر

خروجھای افقی -٣-۴-١-٣

خروج افقی، عبارت است از خروج از یک بنا به مکـانی امــن در برابر حریق در بنــایی دیگــر یــا در                              -١-٣-۴-١-٣

خروج افقی می تواند راھی باشد که با عبـور از       .ھمان بنا که سطح کف آنھا تقریب در یک تراز واقع شده باشد        

میان موانع حریق یا با دور زدن حریق از طریق گذرگاه خروج به مکانی امن در ھمان بنا منتھی شود، مشروط بر                    

ش تقریب ھمسطح باشند و ثانی آن مکان بتواند بعنوان یــک فضـای محافظــت شــده، ایمنــی                 آنکه اول آن دو بخ

ش دیگر و تمام بخشھای واقع در آن بنا را تأمین کند ش و دود ناشی از وقوع حریق در بخ .کافی در برابر آت

شین بــرای                                  -٢-٣-۴-١-٣ ی می تواند بعنــوان جان در طرح و محاسبه ظرفیت راھھای خروج ھر بنـا، خـروج افـق

پلکــان، شــیبراه و      (بخشی از راه خروج مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر آنکه ظرفیت دیگر راھھای خـروج بنـا                          

.درصد کل ظرفیت راه خروج مورد نیاز تمام بنا کمتر نباشد۵٠از )درگاھھایی که به بیرون بنا باز می شوند

ش از بنا و ھر منطقة حریق در داخل بنا که به یک خروج افقی مربوط گردد، باید دست کم                  -٣-٣-۴-١-٣ ھر بخ

دارای یک خروج دیگر غیر از خروج افقی، مانند پلکــان خــروج یـا درگـاه منتھــی بــه بــیرون بنـا نـیز باشــد، در غیـر                               

اینصورت منطقة حریق مورد نظر بعنوان بخشی از منطقة حریق مجاور که دارای پلکان یا درگاه خروج منتھی بـه                        

.بیرون است، محسوب خواھد شد

خروجھای افقی باید به گونه ای طرح و تنظیم شود کــه از ھـر دو طـرف آنھـا راه عبـور پیوســته و                       -۴-٣-۴-١-٣

.قابل دسترسی تا یک پلکان خروج یا دیگر خروجھای منتھی به بیرون بنا در طرف دیگر فراھم باشد

مساحت فضای پناھدھی در ھر یک از دو طرف خروجھای افقی باید برای تمام متصــرفان ھــر دو                   -۵-٣-۴-١-٣

ت کـم              .طرف تکافو نماید     ص در     ٣/٠به این منظور، در ھر طرف باید به ازای ھر نفـر، دـس مترمربـع مسـاحت خــال

.نظر گرفته شود

ت تصـرف قـرار دارد، ھیـچ یــک از                                       -۶-٣-۴-١-٣ ی از فضـاھای طــرفین خـروج افقــی تـح در تمام اوقاتی کـه یـک
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.شود، نباید قفل باشددرھایی که باعث دستیابی متصرفان ھر طرف به فضاھای سمت دیگر می

س، چنانچه                        -٧-٣-۴-١-٣ برای خروج افقی از فضایی در یک طرف دیوار مانع حریق به فضای طرف دیگر و بالعک

ت                   از درھای لوالیی استفاده شود، باید دو باز شو در کنار ھم در نظر گرفته شوند و ھر یک از درھــا فقـط در جـھ

.خروج عمل کنند

شته باشـد، کفھــا بایـد             -٨-٣-۴-١-٣ چنانچه بین کفھای واقع در دو طرف خروج افقی، اختالف سطح وجـود دا

.طرح و اجرای راه پله در این موارد ممنوع است.فقط با شیبراه به ھم مربوط شوند

راه پله و پلکان -۴-۴-١-٣

ھایی که در راه خروج واقـع شـوند، چـه در داخــل و چــه در خـارج بنـا، بـه                          تمام راه پله ھا و پلکان     -١-۴-۴-١-٣

ص      -استثنای پله ھای واقع در راھروھای دسترسی به ردیف صندلیھا در تصرفھای تجمعــی             کــه تابع ضــوابط خـا

ش مطابقت داشته باشند-خود ھستند .باید با ضوابط این بخ

عـرض راه    .ھایی که در راه خروج واقع شوند باید دارای ساختاری پایدار و ثابت باشـند                    تمام پلکان  -٢-۴-۴-١-٣

ش یابد .پله ھا و پاگردھا نباید در ھیچ قسمت از طول مسیر کاھ

س و با یک نوع پرداخت بوده و تمام تدابیر الزم به منظور ممانعت                  -٣-۴-۴-١-٣ پاخور تمام پله ھا باید از یک جن

.از لغزندگی بر روی سطح آنھا اتخاذ گردد

ت کــم      -۴-۴-۴-١-٣ سـانتیمتر عـرض مفیـد داشـته باشـد، مگـر آنکــه مجمـوع تعـداد                 ١١٠ھر راه پله باید دـس

ی توانــد بـه             ۵٠متصرفان تمام طبقات استفاده کننده از راه پله کمتر از                  ض مفیــد ـم نفر باشد که در آن صورت عر

ش داده شود٩٠حداقل  سانتیمتر تـا سـقف بــاالی خـود      ٢٠۵ھمچنین ھر راه پله باید دست کم   .سانتیمتر کاھ

.سانتیمتر باشد٣٧٠ارتفاع داشته و بین ھر دو پاگرد متوالی آن، حداکثر فاصلة قائم 

٢٨ســانتیمتر خواھــد بــود و ھــر کــف پلــه بایــد حــداقل      ١٠و حــداقل  ١٨ارتفــاع ھــر پلــه حــداکثر    -٥-٤-٤-١-٣

حداکثر اختالف یــا رواداری مجــاز بیـن انــدازه ھــای ھــر دو         .درصد شیب داشته باشد      ٢سانتیمتر پاخور و حداکثر    

ی مجمـوع                                 ۵/٠کف یــا ھـر دو ارتفــاع متوالی،            ١سـانتیمتر و در مـورد تمـام پلـه ھـای واقع بیـن دو پــاگرد متواـل

ی شـود، اختـالف ارتفـاع                  .بودسانتیمتر خواھد در مواردی که پله ای به سطح شیبدار، مانند کف پیـاده رو منتـھ

.سانتیمتر به ازای ھر متر طول پله خواھد بود٨مجاز بین دو سر آن حداکثر 

ف                   -۴-۴-۶-١-٣ طرح و استفاده از پله ھای قوسی در راھھای خروج در صورتی مجاز است که حداقل اندازه ـک

س کوچکتــر           ٢٨سانتیمتری از باریکترین قسمت،        ٣٠ھر پله در فاصله      )پاخور( سانتیمتر بوده و انــدازه شـعاع قـو

.پله از دو برابر عرض آن کمتر نباشد

نفـر مجـاز خواھـد بــود، مشــروط بــه            ۵استفاده از پله ھای مارپیچ در راھھای خروج برای حداکثر                -٧-۴-۴-١-٣

:آنکه با رعایت ضوابط زیر طرح شوند

ض مفید پله از )الف .سانتیمتر کمتر نباشد۶۵عر

.سانتیمتر بیشتر نباشد٢۴ارتفاع ھر پله از )ب

.سانتیمتر کمتر نباشد٢٠٠از )قد راه پله(ارتفاع مفید روی پله )ج

.سانتیمتر باشد٢٠سانتیمتری از باریکترین قسمت پله، حداقل ٣٠ھر پله، در فاصله )پاخور(اندازه کف )د

.تمام کف پله ھا یک شکل و یک اندازه باشد)ـھ 

ش از            پلکان-٨-۴-۴-١-٣ باید در ھر دو طرف دارای نرده دست انـداز           ١۵به  ١ھای واقع در راه خروج با شیب بی

سانتیمتر از عرض مفید خـود، دســت کـم در یــک سـمت              ٧۵ھای عریض باید به ازای ھر         ھمچنین پلکان .باشند

ک یـا دو خـانواری و ســایر واحــدھای                   استثنائًا پلکـان   .نرده دست انداز داشته باشند      ھــای واقـع در خانــه ھـای ـی
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.توانند فقط در یک سمت نرده داشته باشندمسکونی کوچک می

ھای داخلی و خارجی بنا، چنانچه بعنوان خروج مورد استفاده قرار گیرند، باید مطابــق                      تمام پلکان  -٩-۴-۴-١-٣

٣-٣-١-٣بنـد   دوربنـدی و از سـایر بخشــھا مجـزا شــوند و بـا ضــوابط منـدرج در                    ٣-٣-٣-١-٣ضوابط مندرج در بنـد      

.مطابقت داشته باشند

ھای فرار و پلکانپلهراه-۴-۵-١-٣

س ضــوابط ایـن دسـتورالعمل، پلـه            -١-۴-۵-١-٣ ھــای فـرار، اعتبـاری بعنــوان خــروج اصـولی ندارنـد و لــذا                 بر اســا

س ساخته  استفاده از آنھا در ساختمان      درگـاه   (شـوند، بمنظــور جــایگزینی با خروجھــای معتــبر            ھایی که از این پ

.، مجاز نخواھد بود)خروج، گذرگاه خروج، خروج افقی، پلکان خروج و غیره

روھای متحرکھای برقی و پیادهپله-۴-۶-١-٣

س ضوابط این مقررات، پله         -١-۴-۶-١-٣ روھــای متحــرک، جــزو راه    ھا و پیـاده    ھای برقی و کف   ھا و پلکان   بر اسا

.خروج محسوب نمی شوند

شیبراه ھا -٧-۴-١-٣

تمام شیبراھھایی که در راه خروج واقع شوند، چه در داخل و چه در خارج بنا، باید با ضـوابط ایـن                      -١-٧-۴-١-٣

ش مطابقت داشته باشند .بخ

اختـالف تــراز دو ســطح    (و حــداکثر ارتفـاع آن    )درصـد  ۵/١٢(٨بـه  ١حداکثر شیب مســیر نبایـد از    -٢-٧-۴-١-٣

البته در مواردی که شیب از      .سانتیمتر بیشتر باشد    ٣٧٠از )شودافقی یا دو پاگرد که با یک شیبراه پیموده می           

شـیب بایــد از تــراز پــائین تا باال کــامًال یکنواخــت                 .بیشتر نیست، نیاز به پاگرد نخواھد بـود       )درصد۶/۶(١۵به ١

.باشد

ی                  ١١٠ھر شیبراه باید حداقل        -٣-٧-۴-١-٣ ض مفید داشته باشد، مگر در مواردی که مقــام قانوـن سانتیمتر عر

ش داده شود٧۵مسئول، عرض کمتری را مجاز بداند، در آن صورت عرض راه می تواند تا  .سانتیمتر کاھ

تمام شیبراھھای واقع در داخل و خارج بنا، چنانچه خروج محسوب شوند، باید ھماننـد آنچــه کـه                           -۴-٧-۴-١-٣

ایـن  .ھا و راه پله ھا شرح داده شده، دوربندی، مجزا سازی و محافظــت شـوند             در مورد پلکان  ٩-۴-۴-١-٣در بند   

شیبراھھا و پاگردھای بین آنھا باید دارای ساختاری ثابت و پایدار و کفــی محکـم، یکپارچـه، غــیر مشــبک و غیر                    

.لغزنده باشند

ش یابـد                       -۵-٧-۴-١-٣ ض شیبراھھا و پاگردھای آنھا نباید در ھیچ قسمت از طول مسیر خروج، کاھ طـول و   .عر

ض شیبراه در نظر گرفته شود .عرض ھر پاگرد باید دست کم برابر با عر

ش از -۶-٧-۴-١-٣ .گیر داشته باشدباید در ھر دو طرف نرده، دست١۵به ١ھر شیبراه با شیب بی

سرسره ھای فرار-٨-۴-١-٣

طرح و نصب سرسره ھای فرار در راھھای خروج، فقط در مواردی مجاز خواھد بــود کـه در ضــوابط                      -١-٨-۴-١-٣

ص استفاده از آنھا بالمانع اعالم شود                       سرسره ھای  .اختصاصی راھھای خروج بر حسب نوع تصرف، بطور مشخ

.فرار به ھر حال باید مود تائید مقام قانونی مسئول قرار گیرند

ی، در تمــام مـوارد منـوط بــه تائیــد مقـام                  -٢-٨-۴-١-٣ جانشین نمودن سرسره فرار به عــوض خروجھــای الزاـم

ی مربــوط بـه خروجھـا در ایــن مقـررات خواھـد بــود                              ھمچنیــن ھــر  .قانونی مسئول و رعایت تمـام مقـررات عموـم

.نفر در نظر گرفته شود۶٠سرسره فرار برای حداکثر 

ش از        -٣-٨-۴-١-٣ ش از یــک بنــا، سرســره ھــای فــرار نبایــد بیــ درصــد کــل ظرفیــت  ٢۵در ھــر بنــا و در ھــر بخــ

ش ضوابط اختصاصی راھھای خــروج بــر حســب نـوع              ص دھند، مگر آنکه در بخ خروجھای الزامی را به خود اختصا
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.تصرف، به گونة دیگری تصریح شده باشد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ظرفیت راھھای خروج-۵-١-٣

ش از یک بنا و ھر فضای مجزا و مشخص که به تصرف انسان در آید، باید برای -١-۵-١-٣ ظرفیت راه خروج در ھر طبقه، ھر بخ

ص استفاده کننده از راه خروج )بار متصرف(تمام متصرفان  ش یا فضا در نظر گرفته شود و برای تعداد اشخا ھمان طبقه، بخ

ش از یک بنا و بطور کلی ھر فضا، نباید از حاصل .مناسب و کافی باشد بدین منظور، بار متصرف یا تعداد متصرفان ھر بنا، ھر بخ

الف -۵-١-٣تقسیم مساحت یا زیربنای اختصاص یافته به آن فضا بر واحد تصرف ھمان فضا که به متر مربع به ازای نفر در جدول 

ص شده، کمتر در نظر گرفته شود .مشخ

ص بصورت اعداد جداگانه ارائه شده، برای تعیین بار  در مواردی که در جدول برای یک نوع تصرف، مساحت ناخالص و مساحت خال

ص برای سطحی که بطور  ص برای کل بنا و عدد مربوط به مساحت خال متصرف باید در محاسبات، عدد مربوط به مساحت ناخال

ص به آن تصرف اختصاص می .یابد، انتخاب شودمشخ

)برحسب مترمربع به ازای ھر نفر(الف واحد تصرف در بناھای مختلف -۵-١-٣جدول 

واحد تصرف به ازای نفرویژگیھانوع تصرف 

خانه ھای یک یا دو خانواری-مسکونی

روزیھا و پانسیونھاھتلھا، خوابگاھھا، بناھای آپارتمانی، شبانه-

.واحد مقرر نشده است

ص١٨/۶ متر مربع سطح ناخال

/آموزشـــــــــــــــی 

فرھنگی

س- کالسھای در

کارگاھھا، آزمایشگاھھا و سایر فضاھای آموزشی علمی-

مراکز آموزشی و مراقبتی غیر شبانه روزی-

سالنھای مطالعه در کتابخانه ھا-

انبار کتاب در کتابخانه ھا-

متر مربع سطح خالص٩/١

متر مربع سطح خالص۶/۴

متر مربع سطح خالص٣/٣

متر مربع سطح خالص۶/۴

ص٣/٩ متر مربع سطح ناخال

بخشھای بستری:مراقبت تندرستی-مراقبتی/درمانی

بخشھای معالجه و درمان:مراقبت تندرستی-

مراقبت بازداشتی-

ص١/١١ متر مربع سطح ناخال

ص٣/٢٢ متر مربع سطح ناخال

ص١/١١ متر مربع سطح ناخال

ادیتوریومھــا، مســاجد،   :ســالنھای گردھمــایی بــا صــندلی بــدون مــیز، ماننــد      -تجمعی

نمایشگاھھا، سالنھای برگزاری میھمانی و نظایر آنھا

ادیتوریومھــا، ســالنھای  :ســالنھای گردھمــایی بــا صــندلی و مــیز، ماننــد              -

س، رستورانھا و سالنھای غذاخوری کنفران

ورزشــگاھھا و ســالنھایی کــه جایگــاه نشســتن در آنھــا بــه صــورت ســکو یــا             -

.نیمکت می باشد

ص٠/۶۵ متر مربع سطح خال

متر مربع سطح خالص١/۴

سانتیمتر طول نیمکت۴٧

ص٢٨/٠ متر مربع سطح خال
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ش یابد و چنانچـه راھھــای خـروج طبقــات بــاال و پــائین، در طبقــه ای                            -٢-۵-١-٣ ظرفیت خروجھا نباید ھیچگاه در طول مسیر کاھ

.میانی به ھم مربوط و با ھم ادغام شوند، ظرفیت خروج حاصله نباید از مجموع ظرفیتھای آن دو راه کمتر در نظر گرفته شود

ش مسیر اندازه گیری شود           -٣-۵-١-٣ ض مفید راه خروج باید در باریکترین بخ ١٠استثنائًا در ھر طرف مســیر خـروج، حـداکثر            .عر

ش آمدگی در ارتفاع پائین  .می تواند جزو عرض مفید در نظر گرفته شود)در حد نرده دستگیر یا پائین تر از آن(سانتیمتر پی

س ظرفـیت خــروج منـدرج در            ۴-١-٣عرض ھر یک از قسمتھا و اجزای مختلــف راه خـروج، مشــروح در بنـد                  -۵-۴-١-٣ ، بایــد براسـا

.ب تعیین شود-۵-١-٣جدول 

)سانتیمتر به ازای ھر نفر(ظرفیت راه خروج بر حسب نوع تصرف و چگونگی مسیرب-۵-١-٣جدول 

س خروج، عبارت است از حاصل تقسیم بار متصرف آن راھرو بر تعداد خروجھایی که راھرو -۵-۵-١-٣ ظرفیت ھر راھروی دستر

س خروج نباید از ظرفیت خروج مربوط به خود کمتر باشدولی بھر حال .شودبه آنھا منتھی می .ظرفیت ھر راھروی دستر

سانتیمتر کمتر در نظر گرفته شود، مگر آنکه در این مقررات به گونه ٩٠عرض ھیچ یک از دسترسھای خروج نباید از ۵-۶-١-٣

س .دیگری تصریح شده باشد س خروج به یک خروج منتھی شوند، عرض ھر دستر ھمچنین در تمام مواردی که دو یا چند دستر

.باید متناسب با بار متصرف مربوط به خود در نظر گرفته شود

ھالھای انتظار و سالنھای گردھمایی ایستاده-

ص٣/٩حرفه ای/اداری متر مربع سطح ناخال

فروشگاھھای واقع در طبقه ھمکف-تجاری/کسبی

فروشگاھھای واقع در زیرزمینھا-

فروشگاھھای واقع در طبقات باالتر از ھمکف-

طبقات یا بخشھای اداری فروشگاھھا-

طبقات یا بخشھای خصوصی مربوط به بسته بندی و انبار کاال-

:بازار و بازارچه ھا-

متر مربع سطح ناخالص١۴٠٠٠با کمتر از 

متر مربع سطح ناخالص١٨۵٠٠تا ١۴٠٠٠با 

متر مربع سطح ناخالص٢٣٠٠٠تا ١٨۵٠٠با 

متر مربع سطح ناخالص٢٨٠٠٠تا ٢٣٠٠٠با 

متر مربع سطح ناخالص٣٧٠٠٠تا ٢٨٠٠٠با 

ش از  ص٣٧٠٠٠با بی متر مربع سطح ناخال

ص٨/٢ متر مربع سطح ناخال

ص٨/٢ متر مربع سطح ناخال

ص۶/۵ متر مربع سطح ناخال

ص٣/٩ متر مربع سطح ناخال

ص٩/٢٧ متر مربع سطح ناخال

متر مربع٣٠

متر مربع٣۵

متر مربع۴٠

متر مربع۴۵

متر مربع۵٠

متر مربع۵۵

ص٣/٩صنعتی متر مربع سطح ناخال

.واحد مقرر نشده استانباری

.واحد مقرر نشده استمخاطره آمیز

سایر خروجھا با مسیر افقی یا شیبدارھای خروجراه پله و پلکاننوع فضا یا تصرف 

شبانه روزیھا و پانسیونھا

)تحت نظر(مراقبتی و بازداشتی 

مجھــز بــه شـبکه      -مراقبت تندرسـتی      

بدون شبکه  -بارنده مراقبت تندرستی       

بارنده

پر مخاطره انواع دیگر تصرف

١

٨/٠

٨/٠

۵/١

٨/١

٨/٠

۵/٠

۵/٠

۵/٠

٣/١

١

۵/٠
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حداقل تعداد راھھای خروج الزامی۶-١-٣

ت کـم                       ١-۶-١-٣ ش از یک طبقه در ھـر بنـا بایـد دـس س ضوابط این مقررات، ھر طبقه یا ھر بخ راه ٢بر اسا

.خروج مجزا و دور از ھم داشته باشد، مگر در مواردی که این مقررات استثنائًا راه خروج دوم را الزامی نداند

٣نفـر باشــد، حـداقل        ١٠٠٠تا ۵٠٠در ھر بنا، چنانچه بار متصرف ھر طبقه یا بخشھایی از آنھا بین                   ٢-۶-١-٣

ش از                   راه خـروج مسـتقل       ۴نفر، حداقل    ١٠٠٠راه خروج مجزا و دور از ھم الزم خواھد بود، و برای بار متصرف بی

.و دور از ھم باید تدارک شود

در محاسبه تعداد خروجھای ھر طبقه، رعایت بار متصرف ھمان طبقه تکافو خواھد کرد، مشروط بـر                    ٣-۶-١-٣

ش نیابــد            بـه عبــارت دیگــر، تعـداد خروجھـای ھـر طبقــه از تعــداد                .آنکه تعداد خروجھا در طول مسیر خــروج کـاھ

.خروجھای الزم برای طبقات باالتر از خود کمتر نباشد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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چگونگی استقرار راھھای خروج٧-١-٣

ش از یک طبقه در ھر بنا که دو خروج مجزا            ١-٧-١-٣ ی شـود، فاصـلة بیــن        در ھر طبقه یا ھر بخ از ھـم طراـح

ش باشـد                        ف اندازة بزرگـترین قطـر آن طبقـه یــا آن بـخ انـدازه گــیری بایـد در خــط      .خروجھا باید حداقل برابر با نـص

مستقیم بین خروجھا انجام شود، مگر در مورد آن گروه خروجھای دوربندی شده که توسط راھروھای ارتباطــی                            

سیر راھـرو انــدازه گـیری                      به ھم مربوط ھستند که در آن موارد، فاصله بین خروجھا استثنائًا می تواند در طول م

.شود

ش از دو خروج باشند، دست کـم                     واحــد از خروجھـا بایـد بـا مشخصــات فـوق             ٢در فضاھا یا بناھایی که دارای بی

الذکر طراحی شوند، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شــده،محافظت گـردد کـه در آن صـورت                          

قطر کلی طبقه یـا سـطح       تا فاصله بین خروجھا چنانچه بطور مستقیم اندازه گیری شود، استثنائًا می تواند          

ش یابد    سایر خروجھا نیز باید در موقعیتی قرار گیرند که در صورت مسدود شــدن ھـر یــک توسـط              .مورد نظر کاھ

ش و دود، از قابلیت خروجھای دیگر کاسته نشود .آت

ساعت مقـاوم حرـیق دوربنــدی و از یکدیگــر              ٢ھای طرح قیچی چنانچه با ساختار غیرسوختنی             پلکان-٢-٧-١-٣

رگیرند، کــه در ایـن موارد ایجــاد ھرگونــه            توانند بعنوان خروجھای مجزا مورد استفاده قرا           جدا شوند، استثنائًا می       

.روزنه نفوذی یا باز شوی ارتباطی بین دوربندھا، حتی به صورت محافظت شده، مجاز نخواھد بود

ی شـوند کـه بـرای رســیدن به یــک خـروج، عبــور از میـان                              -٣-٧-١-٣ مسیرھای خروج بایـد بـه گونــه ای طراـح

آشپزخانه ھا، انبارھا، سرویسھای بھداشتی، فضاھای کاری، رختکن ھا، اتاقھای خـواب و فضـاھای مشـابھی                   

ض قفل شدن ھستند، الزم نباشد .که درھای آنھا در معر

مسیرھای دسترسی خروج و درھای منجر به خروجھا باید به گونه ای طراحی و آراسته شـوند کـه                          -۴-٧-١-٣

ص باشند      ش، پرده، آویز، آیینه و نظایر آنھا روی درھای خروج ممنـوع               .به وضوح قابل تشخی نصب ھرگونه دیوار پو

.است

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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روشنایی راھھای خروج-٨-١-٣

روشنایی راھھای خروج باید به گونه ای طرح و تنظیم شود که در مواقعی از شبانه روز که بنــا مــورد              -١-٨-١-٣

ص داده                              تصرف است، روشنایی به طور مداوم و پیوسته برقرار باشد و متصرفان بتوانند راه را به درسـتی تشـخی

ف ھیــچ نقطـه ای از               .و مسیر خروج را به راحتی طی کنند        حداقل شدت روشـنایی راھھـای خــروج در ســطح ـک

س باشــد  ١٠جمله گوشه ھا، تقاطع کریدورھا، راه پله ھا، پاگردھا و پـای درھـای خـروج نبایـد کمــتر از                         در .لـوک

س خـروج،                                  ش فیلم و اسالید، شدت روشنایی کف راھھای دسـتر تصرفھای تجمعی، در حین اجرای تئاتر یا نمای

ش داده شود٢استثنائًا می تواند به حداقل  س کاھ .لوک

ک چـراغ                   -٢-٨-١-٣ تعداد و موقعیت منابع روشنایی و طرح نور پردازی باید به گونه ای باشد که با خارج شدن ـی

.یا منبع روشنایی از مدار، ھیچ قسمت از راه خروج در تاریکی فرو نرود

ی مـداوم و مطمئـن تـأمین شـود                               -٣-٨-١-٣ در .برق مورد نیــاز برای روشـنایی مسـیرھای خــروج بایــد از منبـع

ض بایــد                 مواردی که حفظ تداوم روشنایی مسیرھای خروج به تعویض منبــع تـأمین بـرق بسـتگی یابــد، ایــن تعــوی

ی در روشـنایی راھھـای خــروج ایجـاد نگــردد                ش بینی شود که وقفه محسوـس چنانچــه از ژنراتورھــای  .طوری پی

ثانیـه  ١٠شود، شبکه باید بطور خودکار عمل نموده و وقفة ایجـاد شــده در روشـنایی، از               اضطراری استفاده می   

.بیشتر نشود

سـاعت، شـدت روشـنایی مقــرر شــده را            ۵/١ژنراتورھای برق اضطراری باید بتوانند به مدت حـداقل            -۴-٨-١-٣

س از گذشت این زمان، شدت روشنایی می تواند به .تأمین کنند س افت کند۶پ .لوک

سیستم روشنایی اضطراری باید از نوع عملکرد پیوسته یــا از نـوع عملکرد خودکــار بــدون واســطه و                     -۵-٨-١-٣

.خود تکرار انتخاب شود

در مواردی که برای روشنایی اضطراری راھھـای خـروج، از نــیروی بــاطری کمک گرفتـه شـود، نحـوه                           -۶-٨-١-٣

.طراحی سیستم، نوع باطریھا و چگونگی شارژ شدن آنھا باید به تائید مقام قانونی مسئول برسد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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عالمتگذاری راھھای خروج-٩-١-٣

تمام دسترسھای خروج باید با عالمتھای تائید شده که سمت و جھت دستیابی به خروج را با -١-٩-١-٣

ص شوند، مگر آنکه خروج و مسیر دسترسی به آن به آسانی و فوریت، قابل دیدن  پیکان نشان می دھد مشخ

س خروج تا .باشد تعداد و موقعیت این عالیم باید به گونه ای انتخاب شود که فاصله ھیچ نقطه ای از دستر

.متر بیشتر نشود٣٠نزدیکترین عالمت قابل مشاھده، از

تمام خروجھای ھر بنا، به استثنای درھای اصلی واقع در جداره ھای بیرونی، باید با عالمتھای -٢-٩-١-٣

عالمت ھر خروج باید در موقعیتی نصب شود که از تمام جھات دسترسی به آن .تائید شده مشخص شوند

.دیده شودخروج به آسانی

-در حریق "ای که عبارتتمام درھای حریق خود بسته شو باید از ھر دو طرف با عالمت تائید شده-٣-٩-١-٣

.بر روی آن نوشته شده، مشخص شوند"بسته نگه دارید

عالیم خروج باید موقعیتی مناسب و رنگ و طرحی متضاد با تزئینات و نازک کاریھای داخلی و سایر -۴-٩-١-٣

ھیچ نوع تزئینات، مبلمان، تجھیزات و تأسیسات .عالیم و نشانه ھا داشته باشند تا به آسانی دیده شوند

ش تصویر و یا شیئی که .نباید مانع دیده شدن عالیم خروج شود ھمچنین استفاده از انواع نور پردازی، نمای

روشنایی آن بیشتر از روشنایی عالیم خروج بوده یا در مسیر رؤیت عالیم خروج توجه را به خود جلب کند، 

.مجاز نخواھد بود

را بطور ساده، خوانا و آشکار "خروج "عالیم خروج باید ساده و قابل فھم برای ھمگان بوده و کلمة-۵-٩-١-٣

.نشان دھند

س خروج نیز منجر-۶-٩-١-٣ شود، اما به دلیل نمیھر راه عبور یا راه پله ای که خروج نبوده و به دستر

س خروج اشتباه گرفته شود، باید با عالمتی تائید شده که  موقعیت خود ممکن است با یک خروج یا دستر

ص گردد"خروج نیست"عبارت  .بر آن نوشته شده، مشخ

.ھر یک از عالیم خروج باید بوسیله یک منبع نور قابل اطمینان، از روشنایی مناسب برخوردار باشد-٧-٩-١-٣

اما در ھمه حال و در ھر یک از دو حالت .توانند از درون روشن یا از بیرون نورپردازی شوندعالیم خروج می

.روشنایی عادی و اضطراری بنا، باید به خوبی دیده شوند

س ۵۴شدت روشنایی عالیم چه از بیرون و چه از داخل نورپردازی می شوند نباید کمتر از -٨-٩-١-٣ لوک

.باشد

در تمام مواردی که در این مقررات، پیوستگی روشنایی راھھای خروج تصریح شده، عالیم خروج -٩-٩-١-٣
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باید بطور پیوسته روشن باشند، مگر در مواردی که ھمزمان با فعال شدن شبکه ھشدار حریق، روشنایی 

ھمچنین در تمام مواردی که در این مقررات، ضرورت استفاده از .عالیم خروج بصورت چشمک زن درمی آیند

.تسھیالت روشنایی اضطراری اعالم شده، عالیم خروج باید به شبکه روشنایی اضطراری متصل باشند

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ضوابط اختصاصی راھھای خروج در تصرفھای مسکونی-١٠-١-٣

ھتلھا و خوابگاھھا-١-١٠-١-٣

و ٩-١-٣تـا   ٢-١-٣راھھای خروج در ھتلھا و خوابگاھھا باید با ضوابط عمومی مندرج در بنـدھای                       -١-١-١٠-١-٣

ش مطابقت داشته باشند .نیز ضوابط اختصاصی این بخ

در ھر طبقه، از جمله طبقات زیر تراز تخلیه خروج که بـرای مقاصـد عمومــی بـه تصــرف در آینـد،                       -٢-١-١٠-١-٣

س باشد .باید حداقل دو خروج دور از ھم در دستر

ش از                  -٣-١-١٠-١-٣ مـتر داشـته باشـند،        ١٠دسترسھای خروجھای مختلف نباید مسیر مشترکی به طـول بیــ

مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود که در آن صورت، استثنائًا این طول مــی                             

ش یابـد       ١۵تواند حـداکثر بـه      ھــا ملحـوظ    گــیری طـول مسـیر عبــور در اتاقھــا و سـوئیتھا، در ایـن اندازه               .مـتر افـزای

.شودنمی

ش از              -۴-١-١٠-١-٣ س خروج دور از                ١٨۵ھر اتاق یا سوئیت با مساحت بی متر مربع باید دست کم دو در دستر

.ھم داشته باشد

س خـروج،                     -۵-١-١٠-١-٣ تعداد و موقعیت خروجھا باید به گونه ای در نظر گرفته شـود کـه در راھروھـای دســتر

س            ٣٠فاصله بین در ھر اتاق یا ھر فضا تا نزدیکترین خروج، حداکثر از            متر تجاوز ننماید، مگر آنکه تمـام راه دسـتر

ت حریــق آن معـادل دوربنـد خروجھـا مــی                            خروج و کلیه بخشھای ھمجوار و مربوط به آن، با ساختاری که مقاوـم

ت شــود کــه در آن                            باشد، از بقیه قسمتھای بنا جدا شده و تمام توسط شبکه بارنده خودکار تائید شـده محافـظ

ش یابد         ۶٠صورت، فاصله مورد نظر می تواند حداکثر بــه             س خـروج نیــز              .مـتر افـزای ی دســتر طـول راھھـای بیروـن

س حفاظــت از                   ۶٠استثنائ می تواند حداکثر به        ش یابد، مشروط بر آنکه ایمنی آنھا مورد تائیــد کارشـنا متر افزای

.حریق قرار گیرد

س خـروج نبایـد از                  -۶-١-١٠-١-٣ مـتر بیشــتر    ٢٣در داخل اتاقھا یا سوئیتھا، حداکثر فاصله تا یک راھروی دســتر

ی             شود، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت گردد، که در آن صورت ایــن فاصـله ـم

ش یابد٣٨تواند حداکثر به  .متر افزای

.متر بیشتر باشد٣٠طول راه تخلیه خروج، از انتھای دوربند پلکان خروج تا معبر عمومی نباید از -٧-١-١٠-١-٣

ش از          -٨-١-١٠-١-٣ اتاق، باید مجھز به تســھیالت روشــنایی اضـطراری                 ٢۵تمام ھتلھا و خوابگاھھای دارای بی

.باشند، مگر آنکه ھر اتاق مستقیم به بیرون بنا در تراز ھمکف راه داشته باشند

٩-١-٣و  ٨-١-٣تمام راھھای خروج باید دارای روشنایی کافی و عالیم مناسب مطـابق بنـدھای                         -٩-١-١٠-١-٣
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.باشند

بناھای آپارتمانی -٢-١٠-١-٣

و نیــز  ٩-١-٣تـا   ٢-١-٣راھھای خروج در بناھای آپارتمانی باید با ضوابط عمومی مندرج در بندھا                     -١-٢-١٠-١-٣

ش مطابقت داشته باشند .ضوابط اختصاصی این بخ

٣-۴-١-٣در درون واحدھای مسکونی، استفاده از پله ھای قوسی با رعایت مفاد مندرج در بند           –٢-٢-١٠-١-٣

.، مجاز خواھد بود۵-٣-۴-١-٣و استفاده از پله ھای مارپیچ با رعایت مفاد بند ۴-

ھر واحد مسکونی باید دست کم به دو خروج مجزا و دور از ھم دسترسی داشـته باشـد، مگر                -٣-٢-١٠-١-٣

ص شده در بند          که استثنائ دسترسی به یک خروج، مجـاز شــمرده              ۵-٢-١٠-١-٣یا  ۴-٢-١٠-١-٣در موارد مشخ

.شده است

:در موارد زیر، ھر واحد مسکونی می تواند استثنائًا فقط به یک خروج، دسترسی داشته باشد-۴-٢-١٠-١-٣

.واحد مسکونی از طریق یک درگاه خروج، مستقیم به خیابان یا حیاط مربوط شود)الف

که حداکثر بـه دو واحـد مســکونی واقـع            ۴-۴-١-٣بند واحد مسکونی، مستقیم به یک پلکان خارجی مطابق            )ب

.باشددر یک طبقه اختصاص دارد، دسترسی داشته

ص به خود بوده که با موانع               )ج ساعت مقـاوم حرـیق و بــدون بازشـو از           ١واحد مسکونی، دارای یک پلکان مخت

.دیگر بخشھا جدا شده باشد

۴مـتر، بــا حــداکثر     ١٨طبقه بــاالتر از ھمکــف، بــه ارتفــاع حـداکثر     ۵ھر بنای آپارتمانی با حداکثر       -۵-٢-١٠-١-٣

:تواند فقط یک پلکان خروج داشته باشدواحد مسکونی در ھر طبقه به شرط تطبیق با ضوابط زیر، استثنائًا می

ق                  ١پلکان خروج توسط موانع حریق با حداقل            )الف شد و درھــای حرـی ساعت مقاومت، کامل دوربنـدی شــده با

ساعت محافظت حریق، تمام بازشـوھای واقــع بیــن دوربنـد پلکـان و آن بنـا را محافظــت              ١خود بسته شو با نرخ      

.کنند

ش از نیم طبقه پائین تر از تراز تخلیه خروج ادامه نداشته باشد)ب .پلکان خروج، بی

س خروج مورد استفاده واقع می شوند، حداقل              )ج ساعت مقاومت حریق داشته     ١راھروھایی که بعنوان دستر

.باشند

.متر بیشتر نباشد١٠فاصله عبوری بین در ورودی ھر واحد مسکونی تا پلکان خروج، از )د

ت حریــق باشـد                              )ه .ساختارھای افقی و قائم جدا کننده واحدھای مسکونی، حداقل دارای ساعت نــرخ مقاوـم

توان تــا  در مواردی که تمامی بنا به شبکه بارنده خودکار تائید شده مجھز شود، تعداد طبقات بنا را می                               :استثنا

ش داد، مشروط برآنکه اوًال در جداره             س مـاموران                 یک طبقه افزای ھای خارجی بنا به تعداد کـافی پنجـره در دســتر

ش ش خطرات حریق آت .موثر واقع گرددنشانی فراھم بوده، ثانیًا تجھیز بنا به شبکه بارنده خودکار در کاھ

ش از                 -۶-٢-١٠-١-٣ مـتر داشـته باشـند،         ١٠دسترسھای خروج ھای مختلف نباید مسیر مشترکی به طول بـی

ی                                مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود که در آن صورت استثنائ این طول ـم

ش یابد     ١۵تواند حداکثر به      طول مسیر عبور در درون واحدھای مسکونی مستقل، در این اندازه گیریھا                    .متر افزای

.شودملحوظ نمی

متر می باشد، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنــده          ١٠حداکثر طول مجاز راھروھای بن بست      -٧-٢-١٠-١-٣

ش یابد١۵خودکار تائید شده محافظت شود که در آن صورت، استثنائ این طول می تواند به  .متر افزای

س خروج، نباید                           -٨-٢-١٠-١-٣ در داخل واحدھای مسکونی مستقل، فاصله عبوری تا رسیدن به راھروی دستر
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ت مــی                    ٢٣از  شـود کـه در     متر بیشتر شود، مگر در مواردی که بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافـظ

ش یابد٣٨آن صورت استثنائًا این فاصله می تواند حداکثر به  .متر افزای

س خـروج، فاصــله بیــن در      -٩-٢-١٠-١-٣ تعداد و موقعیت خروجھا باید به گونه ای باشد که در راھروھای دسـتر

متر بیشتر نشود، مگر آنکه تمـام بنــا توسـط شــبکه                ٣٠ورودی ھر واحد مسکونی تا نزدیکترین خروج، حداکثر از                 

ش      ۶٠بارنده خودکار تائید شده محافظت شود که در آن صورت فاصله مورد نظر می توانـد حـداکثر بـه                            مـتر افزاـی

س خروج نیز استثنائ می تواند حداکثر به                   .یابد ش یابـد، مشـروط بر            ۶٠طول راھروھای بیرونی دستر متر افـزای

.آنکه ایمنی آنھا مورد تائید مقام قانونی مسئول قرار گیرد

ش از           -١٠-٢-١٠-١-٣ طبقـه ارتفــاع، بایــد دارای تسـھیالت        ٣واحد مسکونی یـا        ١٢تمام بناھای آپارتمانی با بی

روشنایی اضطراری باشند، مگر آنکه ھر واحد مسکونی، مستقیم به بیرون بنا در تراز ھمکف راه خـروج داشـته                                

.باشد

ش از یــک خـروج ھسـتند، راھھــای خـروج                           -١١-٢-١٠-١-٣ در تمام بناھای آپارتمانی که طبق مقررات، دارای بی

.باید دارای روشنایی کافی و عالئم مناسب مطابق ضوابط این مقررات باشند

سافر پذیر-٣-١٠-١-٣ اقامتگاھھا و بناھای م

ت یـا                    -١-٣-١٠-١-٣ ھمه اقامتگاھھا، مسافرخانه ھا، شبانه روزیھا و پانســیونھایی کـه بـه منظــور اقامــت موـق

ش     ش و بیشتر کــه بـه                             ١۶طوالنی اشخاص و برای پذیر نفر و بیشتر طرح شوند، و نیز تمام منازل با ھمین گنجای

این منظور تغییر و تبدیل یافته و اتاقھای آنھـا بصـورت کرایــه ای و مجـزا مــورد اسـتفاده قرار گـیرد، بایـد بــه طـور                                   

متناسب دارای راھھای خروج و فرار مطابق ضوابط عمومی مندرج در این مقررات و ضــوابط اختصاصی منــدرج در                

در مواردی که این گروه بناھـا سـطح زیربنای کمــتری داشـته و                .باشند١١-٣-١٠-١-٣الی ٢-٣-١٠-١-٣بندھای 

ش آنھا از      -٣-١٠-١-٣تـا   ١٢-٣-١٠-١-٣نفر کمتر باشد، مقررات اختصاصی ساده تر منـدرج در بندھای                      ١۶گنجای

.، مالک عمل خواھد بود١٨

دقیقه دوربنــدی شـده و     ٢٠ھای داخلی باید به کمک دیوارھای با مقاومت در برابر حریق                   پلکان–٢-٣-١٠-١-٣

.درھای آن مقاوم دود و خود بسته شو باشند

ت الزم بـرای بار              )ھمتراز معبر عمومی   (مجموع ظرفیت خروجھای طبقه ھمکف        -٣-٣-١٠-١-٣ باید برابر ظرفـی

ف     متصرف این طبقه، به اضافه مجموع ظرفیتھای مقرر شده برای پلکان        ھا و شیبراھھای منتھی به طبقــه ھمـک

.در نظر گرفته شود

ض راھروھای عمومی باید متناسب بــا بـار متصــرف بــوده، بـرای کمـتر از                        -۴-٣-١٠-١-٣ ٩٠نفـر حــداقل    ۵٠عر

.سانتیمتر در نظر گرفته شود١١٠سانتیمتر و برای بیشتر از آن حداقل 

ی سـاختمان به تصــرف                                -۵-٣-١٠-١-٣ در ھر طبقه، از جمله طبقات زیر تراز تخلیه خروج که بــه مقاصـد عموـم

س باشد .درآیند، باید حداقل دو خروج دور از ھم در دستر

ی، از جلـوی در ھـر اتـاق،                              -۶-٣-١٠-١-٣ موقعیت خروجھا باید به گونه ای طرح شود کـه در راھروھــای عموـم

در مواردی که برای دسترسی به خروجھـا        .دسترسی به خروجھا تا حد ممکن در دو جھت متفاوت فراھم باشد         

.متر بیشتر در نظر گرفته شود١٠مسیر مشترکی وجود دارد، طول مسیر مشترک نباید از

ش از        -٧-٣-١٠-١-٣ س خـروج، دور از          ١٨۵ھر اتاق یا ھر فضای با مساحت بی متر مربع باید حداقل دو در دستر

.ھم داشته باشد

س خـروج،                 -٨-٣-١٠-١-٣ تعداد و موقعیت خروجھا باید به گونه ای در نظر گرفته شود کـه در راھروھــای دســتر

س            ٣٠فاصله بین در ھر اتاق یا ھر فضا تا نزدیکترین خروج، حداکثر از            متر تجاوز ننماید، مگر آنکه تمـام راه دسـتر
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ھای ساعت برای ساختمان     ١خروج و کلیه بخشھای ھمجوار و مربوط به آن، با ساختاری که مقاومت آن معادل           

طبقه و بیشتر می باشـد، از بقیــه بنـا جـدا شــده باشـد و                    ۴ھای  ساعت برای ساختمان  ٢طبقه، و معادل    ٣تا  

تمام بنا با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود که در آن صورت، فاصله مورد نظر می تواند حداکثر به                   

ش یابد      ۶٠ س خروج نیز، استثنائًا می تواند حداکثر به                      .متر افزای ش یابد،       ۶٠طول راھھای بیرونی دستر متر افزای

.مشروط بر آنکه ایمنی آنھا مورد تائید مقام قانونی مسئول قرار گیرد

س خــروج                          -٩-٣-١٠-١-٣ در داخل ھر اتاق یا سوئیت یا ھر واحد زندگی، حداکثر فاصـله تا یک راھـروی دســتر

متر بیشتر باشد، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظــت گــردد کـه در آن                        ٢٣نباید از  

ش یابد٣٨صورت، این فاصله می تواند حداکثر به  .متر افزای

ش از         -١٠-٣-١٠-١-٣ سھیالت روشـنایی اضـطراری باشـند، مگر                     ٢۵تمام بناھای دارای بی اتاق باید مجھز به ت

.آنکه ھر اتاق مستقیم به بیرون بنا در تراز ھمکف راه داشته باشد

٩-١-٣و ٨-١-٣ھمه راھھای خروج باید دارای روشنایی کافی و عالیم مناسب مطابق بندھای        -١١-٣-١٠-١-٣

.باشند

در بناھای مسافرپذیر کوچک، ھر اتاق یا فضای خواب باید به یک راه فرار ایمن منتھی به بیرون               -١٢-٣-١٠-١-٣

این راه، الزامی به تبعیت از ضوابط راھھای خروج ندارد، اما باید بـه گونـه ای طـرح                            .بنا، دسترسی داشته باشد    

پائین تر از تراز تخلیه خـروج        دسترسی اتاقھای باالتر یا    .شود که از کنار بازھای قائم محافظت نشده عبور نکند           

.فقط باید از طریق پلکان داخلی دوربندی شده، پلکان بیرونی، یا خروج افقی تأمین گردد

-١-٣ھر اتاق خواب یا فضای زندگی در بناھای مسافرپذیر کوچک باید عالوه بر آنچه که در بنــد                      -١٣-٣-١٠-١-٣

نیز داشته باشد، مگر آنکه آن   ٣-۴-١٠-١-٣شرح داده شد، یک راه فرار دیگر مطابق مفاد مندرج در بند         ١٢-٣-١٠

اتاق یا فضا از طریق یک در، مستقیم به بیرون بنا در سطح زمین یا به پاگرد یک پلکان بیرونی مربوط شــود، کـه           

.در آن صورت راه ثانویه فرار ضرورتی نخواھد داشت

مترمربـع و اتاقھــای بـا فاصــله        ١٨۵در بناھای مسافرپذیر کوچک، طبقات با مســاحت بیشــتر از         -١۴-٣-١٠-١-٣

این دو راه دور از یکدیگر بوده و به گونه ای طـرح            .متر تا راه ایمن فرار، باید دو راه فرار داشته باشند               ٢٣بیشتر از  

در مواردی که تمام بنا توسـط شـبکه بارنـده خودکــار تائید            .شوند که ھر دو به طور معمول قابل استفاده باشند       

.شده محافظت شود، استثنائ راه دوم ضرورتی نخواھد داشت

دقیقـه مقـاوم    ٢٠ھای داخلی واقع در بناھای مسافرپذیر کوچک باید بــا سـاختار حـداقل                     پلکان-١۵-٣-١٠-١-٣

.حریق دوربندی شده و بازشوھای آنھا توسط درھای مقاوم حریق خودبسته شو محافظت گردد

سـانتیمتر کمتــر    ٧٠در بناھای مسافرپذیر کوچک، عرض ھیچ یک از بخشھای راه فـرار نبایـد از                       -١۶-٣-١٠-١-٣

ض درھای توالتھا و حمامھا را.باشد .سانتیمتر اختیار نمود۶٠می توان حداقل استثنائًا عر

۶-۴-۴-١-٣در بناھای مسافرپذیر کوچک، استفاده از پله ھای قوسی شکل با رعایت مفاد بند               -١٧-٣-١٠-١-٣

.مجاز خواھد بود

-٣توان با رعایت مفاد بند          در بناھای مسافرپذیر کوچک، استثنائ در مورد اتاقھای مستقل می                 -١٨-٣-١٠-١-٣

.از درھای با قفل کلیدخور استفاده نمود٧-٢-۴-١

خانه ھای یک یا دو خانواری-۴-١٠-١-٣

راھھای خروج و فرار در خانه ھای یــک یـا دو خـانواری بایـد حســب مــورد بـا ضــوابط عمومــی در                       -١-۴-١٠-١-٣

ش مطابقت داشته باشند٩-١-٣الی ٢-١-٣بندھای  .و نیز ضوابط اختصاصی این بخ

اتاق خـواب یا فضـای زنــدگی بایــد            در ھر خانه یا واحد زندگی دارای دو اتاق و بیشتر، برای ھر           -٢-۴-١٠-١-٣
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ب در نظـر گرفتــه شـود               ش محـافظتی مناـس ک از     .حداقل دو امکان فرار یا یک امکان فرار به اضافه یک رو ھیـچ ـی

س باشــند، دســت                                  اتاقھای خواب یا فضاھای زندگی نباید فقط از طریق نردبان، پلکان تاشو یا دریچه قابل دسـتر

کم یکی از امکانات فرار باید درگاه یا راه پله ای باشد که ارتباط بدون مانع واحد زندگی را به بیرون بنـا در سـطح                      

سب مورد بـا یکــی از مـوارد زیـر                    .خیابان یا زمین تأمین نماید   ش محافظتی معـادل آن بایـد ح راه فرار دوم و یا رو

:مطابقت داشته باشد

یک در، راه پله، راھرو یا ھال که از راه فرار اصلی مجزا و دور بوده و بتواند ارتباط بدون مانعی بــه بـیرون بنــا                  )الف

.در سطح خیابان یا زمین تأمین نماید

یک راه عبور از میان فضاھای مجاور یا ھر راه فرار تائید شده، مشروط بر آنکه در طـول راه، ھیــچ دری کــه در                  )ب

.معرض قفل شدن قرار دارد وجود نداشته و تمام مسیر از راه فرار اصلی مجزا و دور باشد

ص دیگر، قابـل بـاز شـدن بوده و                        )ج یک پنجره یا در بیرونی که از سمت داخل بدون نیاز به کلید یا ھر وسیله خا

ض و    ۵٠بازشوی آن به طور مفید حداقل       ض و    ٩٠سانتیمتر ارتفاع و یا حداقل      ١٠۵سانتیمتر عر ۶٠سانتیمتر عر

ش از           .سانتیمتر ارتفاع داشته باشد     سـانتیمتر از ـکف اتـاق بـاالتر واقع                  ١١٠ھمچنین لبه پائینی بازشو نباید بـی

:این پنجره یا در، فقط در موارد زیر می تواند به عنوان راه فرار دوم مورد قبول واقع شود.شده باشد

.متری از سطح زمین واقع شده باشد۶لبه باالیی بازشوی پنجره در فاصله حداکثر )١

ش نشــانی قابـل                                          )٢ ش نشـانی، پنجـره مسـتقیم بـرای گـروه امداد یا نیروھـای آـت با توجه به نــوع امکانات آتــ

س باشد و موضوع مورد تائید مقام قانونی مسئول واقع گردد .دستر

.پنجره یا در به یک بالکن بیرونی باز شود)٣

دقیقه مقاوم حریق از تمام دیگر بخشھای آن واحد           ٢٠اتاق خواب یا فضای زندگی توسط ساختاری با حداقل              )د

ی و بــه طـور               ٢٠مسکونی جدا شده و به دری که برای            دقیقه مقاومت حریق و حداقل امکــان نشــت دود طراـح

ھمچنین تمھیدات الزم به منظور تخلیه دود و تأمین ھوای تازه برای متصـرفان               .متناسب نصب شده، مجھز شود    

.در نظر گرفته شده باشد

ی                                   ش محافظتی معادل آن، تنھا در صورتی ضروری نخواھد بود کــه اتـاق خــواب یــا فضــای زندـگ راه فرار دوم یا رو

شود به گونه ای که از آن طریق بتوان به سطح زمین یــا معبـر             دارای دری باشد که مستقیم به بیرون بنا باز می           

.عمومی راه یافت

مترمربـع بیشــتر     ١٨۵برای ھر طبقه از ھر واحد مسکونی یا فضـای زندگی کـه مســاحت آن از                      -٣-۴-١٠-١-٣

ی                   ٢٣بوده یا فاصله دسترسی آن به راه فرار اصلی از             ش بیـن مـتر بیشـتر باشـد، بایــد دو راه فـرار دور از ھــم پیــ

.شود

ھیچ یک از مسیرھای مقرر شده به عنوان خروج یا راه فرار اصلی از ھر اتاق به بیرون بنا، نبایـد                         -۴-۴-١٠-١-٣

ھمچنین این مســیرھا نبایــد از     .از میان اتاق یا آپارتمانی که تحت کنترل فوری متصرفان اتاق قرارندارد، عبور کند           

ض قفل شدن قرار دارند، بگذرند .میان فضاھایی مانند حمام و توالت که در معر

ت     ٧٠حداقل عرض درھای واقع در راھھای فرار،               -۴-۵-١٠-١-٣ در توالتھـا و حمامھــا اسـتثنائ           .سـانتیمتر اـس

ض حداقل  .سانتیمتر در نظر گرفته شود۶٠می تواند به عر

انتخاب چفت در رختکن ھـا یـا صــندوقخانه ھــا باید از نوعــی باشـد کــه کودکـان بتواننـد در را از                     -۴-۶-١٠-١-٣

ھمچنین قفل در حمامھا باید دارای طرحی باشد که در مواقع اضــطرار بتــوان در      .سمت داخل به راحتی باز کنند   

.قفل شده را از سمت بیرون باز نمود

در خانه ھای یک یا دو خانواری، اندازه ھای مربـوط بـه عــرض، ارتفـاع و کــف پله ھـا تــابع مفــاد                       -٧-۴-١٠-١-٣
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ت                       ۵-۴-۴-١-٣مندرج در بند     می باشد و در داخل ھر واحد زندگی، استفاده از پلـه ھـای قوســی شـکل بــا رعاـی

مجاز خواھد   ٧-۴-۴-١-٣و استفاده از پله ھای مارپیچ با رعایت مفاد مندرج در بند                 ۶-۴-۴-١-٣مفاد مندرج در بند      

.بود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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فرھنگی/ضوابط اختصاصی راھھای خروج در تصرفھای آموزشی-١١-١-٣

تـا   ٢-١-٣فرھنگی باید با ضوابط عمومی مندرج در بنــدھای             /راھھای خروج در تصرفھای آموزشی     -١-١١-١-٣

ش مطابقت داشته باشند٩-١-٣ .و نیز ضوابط اختصاصی این بخ

ش آموزان سال اول دبستان باید فقـط در تــراز                  -٢-١١-١-٣ ش از دبستان و دان فضاھای مورد استفاده کودکان پی

ش آموزان سال دوم دبستان، حداکثر یک طبقه باالتر از تراز تخلیه خروج واقـع                                تخلیه و اتاقھای مورد استفاده دان

.شوند

س خروج باید دست کم -٣-١١-١-٣ ض مفید داشته باشند ١٨۵راھروھای دستر استقرار ھر نوع .سانتیمتر عر

س                            آبخوری یا تجھیزات و تأسیسات دیگر، چه به صورت ثابت و چــه بــه صــورت قابـل انتقــال در راھروھـای دســتر

ش نیابد١٨۵خروج به شرطی مجاز خواھد بود که عرض مفید راه به کمتر از  .سانتیمتر کاھ

س باشند           -۴-١١-١-٣ ھمچنین ھر اتاق یا فضا با ظرفیت          .در ھر طبقه باید حداقل دو خروج دور از ھم در دستر

ش از    ش از       ۵٠بی س                ٩۵نفر یا سطحی بی مترمربع باید حداقل از طریق دو درگاه دور از ھم بـه راھروھــای دســتر

.خروج منتھی به خروجھای دور از ھم مربوط شود

ش از -۵-١١-١-٣ س خروج، ھیچ بن بستی نباید طولی بی .متر داشته باشد۶در راھروھای دستر

س خروج باز مــی شـوند، باید عقــب تــر از دیـوار راھـرو قـرار                                   -۶-١١-١-٣ درھای لوالیی اگر به راھروھای دستر

ش بتواننــد بــر روی دیـوار         ١٨٠گیرند که با ترافیک راھرو برخورد نکنند، در غیر اینصورت الزم است بــا               درجـه چـرخ

باز شدن درھا در ھر وضع و حالت نباید عرض خروج مقرر شده برای راھروھا را به کمـتر از                    .راھرو مستقر شوند  

ش دھد .نصف کاھ

ض مفیـد داشـته باشـند،             ١١٠راھروھای دسترسی به ردیفھای صندلی باید حداقل -٧-١١-١-٣ سـانتیمتر عر

سانتیمتر ٩٠مگر آنکه راھرو از یک طرف با دیوار مجاور باشد که در آن صورت عرض مفید آن می تواند به حداقل   

ش یابد  ی              ۶٠راھروھایی که برای دسترسی به حداکثر            .کاھ تواننـد  صـندلی در نظـر گرفتــه شـوند، اسـتثنائ ـم

ش و موقعیت راھروھا و صندلی ھا در ھر حال باید بــه گونــه               .سانتیمتر عرض مفید داشته باشند     ٧۵حداقل  آرای

.صندلی وجود داشته باشد۶ای باشد که بین صندلی و راھرو، حداکثر 

ت انـداز یــا                             -٨-١١-١-٣ در مواردی که راھروھا یا بالکنھای بیرونی به عنوان راه خروج استفاده شوند، فقط دـس

جانپناه مناسب می تواند ارتباط آنھا را با ھوای آزاد جدا کند و باید از دو سمت مقابل به خروجھـای امـن مربــوط                   

بالکنھایی که با شیشه و مصالح نظیر آن دوربندی شوند، از لحاظ ضــوابط راه خـروج، راھروھـای داخلی                                  .شوند

.محسوب شده و تابع مقررات راھھای داخلی خواھند بود
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ھای خروج مربوط به آنھا باید ساختار مقاوم حریق بـا مقاومتــی                  راھروھا و بالکنھای بیرونی و پلکان          -٩-١١-١-٣

ھــای پلکــان .ھمچنین کــف آنھـا بایــد صـلب و بـدون ســوراخ باشـد              .حداقل معادل ساختار خود بنا داشته باشند          

ی بــه خـود از دیوارھــای بنا فاصــله داشــته                          خارجی چنانچه دست کم برابر عرض راھـرو یـا بــالکن بیرونی منتـھ

.باشند، نیازی به محافظت در برابر حریق ھای ناشی از درون بنا نخواھند داشت

مـتر بیشــتر    ۴۵فرھنگی، طول دسترسھای خروج از ھر نقطه بنــا نبایــد از       /در تصرفھای آموزشی   -١٠-١١-١-٣

شود، مگر آنکه تمام بنا با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صــورت اسـتثنائ ایـن طـول                                

ش یابد۶٠می تواند به حداکثر  .متر افزای

ش مـورد                              -١١-١١-١-٣ س و ھر فضا واقع در طبقه ای پائین تر از تراز تخلیه خـروج کـه بـه قصـد آمـوز ھر اتاق در

ستقیم به بــیرون بنا                                ک خـروج کــه م ت کـم بـه ـی منجـر  )در ســطح تخلیــه خــروج   (استفاده قرار گیرد، بایـد دـس

.شود، دسترسی داشته باشدمی

فرھنگی، درھای واقع در راھھای خروج الزامی و ھمچنین درھای واقع در                    /در تصرفھای آموزشی    -١٢-١١-١-٣

متصرف و بیشتر نباید دارای قفل و دیگر وسایل بازدارنده باشند، مگر بــا رعایت ضــوابط     ١٠٠فضاھای تجمعی با  

قفل دار کردن سایر درھا با رعایت ضوابط این مقررات مجاز است، مشروط بر آنکه ھــر                         .٧-٢-۴-١-٣مندرج در بند    

.در، حداکثر دارای یک قفل یا وسیله بازدارنده باشد

ف مـورد                           /در تصرفھای آموزشــی   -١٣-١١-١-٣ س کـه به عنـاوین مختـل س در ی، ھــر اتـاق، فضــا یا کـال فرھنـگ

استفاده آموزشی قرار گیرد، به منظور اجرای عملیات اضطراری نجــات و ایجــاد تھویــه، بایــد دارای پنجـره بــوده و                

چفــت و بســت پنجـره ھــا        .ج مطابقت داشته باشــد     -٢-۴-١٠-١-٣پنجره یا پنجره ھای آن با ضوابط مندرج در بند               

بناھایی که تمامًا با شـبکه بارنــده خودکـار            .سانتیمتری از کف تمام شده نصب شود   ١٣۵باید حداکثر در ارتفاع   

تائید شده محافظت شوند، و نیز اتاقھا و فضاھایی که دارای دست کم یــک درگـاه خـروج در سـطح زمیـن و به                                    

.بیرون بنا باشند، از این قاعده مستثنی خواھند بود

فرھنگی، تمام فضاھای مشروح در زیر باید به روشنایی اضطراری مجھـز                          /در تصرفھای آموزشی    -١۴-١١-١-٣

:باشند

.ھا و راھروھای داخلیتمام پلکان)الف

ت تصـرف قـرار               )ب دارنـد، بــه اسـتثنای فضـاھای اداری، کالسـھای بــزرگ               ھمه فضاھایی که به طور معمول تـح

.عمومی، انبارھا و موتورخانه ھا

.تمام فضاھای قابل انعطاف و مرتبط)ج

ش ھای دوربسته و بدون پنجره)د .تمام بخ

٨-١-٣فرھنگی، راھھای خروج باید دارای عالیم مناسب مطـابق بنـدھای               /در تصرفھای آموزشی   -١۵-١١-١-٣

باشند، مگر آنکه موقعیت خروجھا برای تمام متصرفان، مشخص و آشنا باشد٩-١-٣و 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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مراقبتی/ضوابط اختصاصی راھھای خروج در تصرفھای درمانی-١٢-١-٣

ستی-١-١٢-١-٣ تصرفھای مراقبت تندر

، و نیــز   ٩-١-٣تـا   ٢-١-٣راھھای خروج در تصرفھای مراقبت تندرســتی بایــد بــا ضـوابط عمومــی منـدرج در بنــدھای                     -١-١-١٢-١-٣

ش مطابقت داشته باشند .ضوابط اختصاصی این بخ

در بیمارســتانھا و مراکـز درمــانی یـا مراقـبت پزشــکی، راھروھــا، مســیرھای عبــور و شــیبراھھایی کــه بـه عنـوان                    -٢-١-١٢-١-٣

س خروج الزامی بیماران مورد استفاده قرار می گیرند، بایــد حـداقل                   ض مفیـد داشــته باشــند            ٢۴۵دستر راھروھــا،  .سـانتیمتر عـر

سانتیمتر عـرض مفیـد       ١١٠توانند حداقل   مسیرھای عبور و شیبراھھای سایر فضاھا که فقط مورد استفاده کارکنان ھستند، می                

.داشته باشند

در مراکز نگھداری سالمندان، عقب ماندگان ذھنی و بیماران روانی، راھروھا، مسیرھای عبور و شیبراھھایی کــه                -٣-١-١٢-١-٣

س خروج الزامی بیماران مورد استفاده قرار می گیرنــد، بایــد حــداقل                      .سـانتیمتر عـرض مفیـد داشــته باشــند          ١٨۵به عنوان دستر

ی                       سـانتیمتر    ١١٠تواننـد حـداقل     راھروھا، مسیرھای عبور و شیبراھھای سایر فضاھا که فقط مورد استفاده کارکنــان ھســتند، ـم

ض مفید داشته باشند .عر

شخیص و درمـان، اتاقھـای                        -۴-١-١٢-١-٣ ض مفید درھـا در مســیرھای خــروج از اتاقھــای خــواب بیمــاران و فضـاھای ت حداقل عر

.الف خواھد بود-١٢-١-٣جدولرادیوگرافی، اتاقھای عمل، اتاقھای فیزیوتراپی و اتاقھای نگھداری و پرستاری از کودکان، تابع

ستیالف-١٢-١-٣جدول  ض مفید درھا در تصرفھای مراقبت تندر حداقل عر

در تصرفھای مراقبت تندرستی، ھر طبقه یا ھر منطقه حریق باید دست کــم دو خــروج مجــزا و دور از ھـم داشـته                                 -۵-١-١٢-١-٣

:باشد و حداقل یکی از دو خروج مورد نظر باید

یک درگاه منتھی به بیرون بنا:الف

یک پلکان:ب

یک دوربند مانع دود:ج

یک شیبراه:د

یا یک گذرگاه خروج::ـھ

شته باشـند، بــه عنــوان بخشــی از منطقـه مجــاور کـه با ضـوابط                                       .باشد مناطق حریق که خروجھایی مطابق ایـن مشخصـات ندا

.شدخروجی افقی تفکیک شده و دارای چنین خروجھایی ھستند، محسوب خواھند

ض الزمنوع تصرف  حداقل عر

بخشھای بستری و تحت پرستاری

ش نوزادان، بخشھای روانی و مراکز نگھداری عقب مانده ھای ذھنی بخ

بخشھای اداری و مورد استفاده کارکنان 

سانتیمتر١٠۵

سانتیمتر٩٠

سانتیمتر٨۵
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در این موارد، راه خـروج مــی         .باشدھر منطقه دود باید دست کم به دو خروج مجزا و دور از ھم دسترسی داشته                    -۶-١-١٢-١-٣

.تواند از درون منطقه ھای دود مجاور بگذرد ولی نباید مجددًا از درون منطقه مبدا عبور نماید

ھر فضای خواب و ھر فضای قابل زیست باید دارای دری باشد که به طور مستقیم بــه بــیرون بنـا در سـطح زمیـن                         -٧-١-١٢-١-٣

س خروج باز شود       )درگاه خروج ( س خــروج،              .، یا به یک راھروی دستر در مورد اتاقھای خواب بیماران، دسـتیابی بــه راھــروی دسـتر

استثنائًا می تواند از طریق یک فضای واسطه، ماننــد اتـاق نشـیمن یـا انتظــار انجـام پــذیرد، مشــروط بـر آنکــه اتاق خـواب، مــورد                                  

س خروج، استثنائًا می توانـد از طریــق یــک یا                    .بیمار قرار گیرد   ٨استفادة حداکثر     در مورد سایر اتاقھا، دستیابی به راھروی دستر

.چند فضای واسطه، مانند دفتر کار و غیره فراھم شود، مشروط بر آنکه ھیچ یک از فضاھای واسطه از نوع پرمخاطره نباشد

ش از        -٨-١-١٢-١-٣ ی          ٩۵ھر فضا یا ھر سوئیت با سطح زیربنای بی گـیرد،    مترمربع که برای بستری بیماران مورد استفاده قرار ـم

س خروج دور از ھم داشته باشد            ش از             .باید دست کم دو در دستر مترمربـع   ٢٣٠سایر فضاھا یا ســوئیتھا بــا داشـتن سـطحی بـی

س خروج دور از ھم .داشته باشندباید حداقل دو در دستر

توانند توسط تقسیم کننده ھای غیرسوختنی و یا با قابلـیت سـوختن محــدود، بــه                      سالنھا و فضاھای بستری می     -٩-١-١٢-١-٣

ی شـود کـه امکـان نظـارت مســتقیم و مـداوم                                   ش فضا به گونه ای طراـح بخشھای کوچکتر تفکیک شوند، مشروط بر آنکه نوع آرای

ش از .پرستاران مراقب فراھم باشد .داشته باشندمترمربع۴۶٠فضاھایی که به این ترتیب تفکیک می شوند نباید مساحتی بی

ش مــی           -١٠-١-١٢-١-٣ تواننــد توســط تقســیم کننــده ھــای غیــر      ســالنھا و فضــاھای غــیر بســتری بــا شــرایط منــدرج در ایــن بخــ

مترمربـع   ٩٣٠سوختنی، یا با قابلیت سوختن محدود، به بخشھای کوچکتر تفکیک شــوند، مشــروط بـر آنکه ســطح کلــی آنھـا از                       

:بیشتر نبوده و یکی از دو ضابطه زیر در مورد آنھا رعایت گردد

س خروج )الف .متر باشد١۵حداکثر طول راه عبور از ھر نقطه تا درگاه منجر به راھروی دستر

س خروج وجود نداشته)ب ش از یک فضای واسطه بین سالن و راھروی دستر .باشدبی

س خروج باید بدون آنکه از فضای واسطه ای عبور کنند، دست کم به دو خروج تائید شــده                       -١١-١-١٢-١-٣ تمام راھروھای دستر

.منجر شوند

خروجھا و دسترسھای خروج باید به گونه ای طرح و تنظیم شوند که در طول راه خروج، ھیچ بن بستی به طــول                          -١٢-١-١٢-١-٣

ش از  .متر وجود نداشته باشد٩بی

نقاط مختلف تا درھـای خــروج یــا خروجھـا، حســب مـورد نباید از مقادیــر                        در تسھیالت مراقبت تندرستی، فاصله            -١٣-١-١٢-١-٣

ص شده در زیر بیشتر باشد :مشخ

س خروج از جلوی در ھر اتاق در راھرو، حداکثر )الف .متر۴۵طول دستر

س خروج از ھر نقطه در ھر فضا، حداکثر )ب .متر۶٠طول دستر

ص شده در الف و ب، مــی                                 تواننـد  در مواردی که تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، فاصله ھای مشخ

ش یابند١۵حداکثر تا  .متر افزای

س خروج، حداکثر )ج ش از ھر نقطه داخل فضای بستری تا درگاه منجر به راھرو دستر .متر١۵فاصله پیمای

ش از ھر نقطه در درون ھر مجموعه اتاق           )د س خروج، حداکثر        )سوئیت(فاصله پیمای متر، مشروط بر آنکه کــل       ٣٠تا یک در دستر

س خروج از ھر نقطه تا یک خروج، از  .متر بیشتر نشود۴۵طول دستر

در تسھیالت مراقبت تندرستی، ھر یک از دو سمت خروجھای افقی باید حسب مورد به ازای ھر یک از بیمـاران                       -١۴-١-١٢-١-٣

شخص شـده در جــدول                بـدین منظـور سـطح مـورد نیـاز مــی توانــد              .ب باشــد-١٢-١-٣یا متصرفان دارای سطحی مطابق مقادیر م

ی و دیگــر مکانھـای کـم                                            بخشی از راھروھا، اتاقھای بیماران، اتاقھای معالجه و درمـان، سرســراھا یـا فضــاھای غـذاخوری عموـم

.مخاطره را شامل شود

ص یا تختب-١٢-١-٣جدول  حداقل سطح مورد نیاز در ھر طرف خروجھای افقی به ازای شخ

)مترمربع(سطح مورد نیازنوع تصرف 
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ی گیرنــد،              ٢۴۵خروجھای افقی که با راھروھای به عرض         -١۵-١-١٢-١-٣ سانتیمتر و بیشتر از ھر دو طرف مورد استفاده قرار ـم

سانتیمتر عرض مفید داشته و در جھت مخالــف       ١٠۵که ھر لنگه آن حداقل    )بدون وادار میانی    (باید توسط درھای دو لنگه لوالیی        

ض مفید حداقل دیگری باز می .سانتیمتر محافظت شوند٢١٠شود، یا توسط درھای کشویی افقی با عر

سانتیمتر از ھر دو طرف مورد استفاده قرار می         ٢۴۵سانتیمتر تا ١٨۵خروجھای افقی که با راھروھای به عرض       -١۶-١-١٢-١-٣

ت      ٨٠که ھر لنگه آن حداقل     )بدون وادار میانی   (گیرند، باید توسط درھای دو لنگه لوالیی           ض مفیـد داشــته و در جـھ سانتیمتر عــر

ض مفید حداقل مخالف دیگری باز می .سانتیمتر محافظت شوند١۶٠شود، یا توسط درھای کشویی افقی با عر

ک لنگــه لوالیــی         مــیخروجھای افقی که فقط از یک طرف مورد اســتفاده قـرار مــی گیرند،                -١٧-١-١٢-١-٣ یـا   (تواننـد درھــای ـی

.سانتیمتر داشته باشند١٠۵با عرض مفید حداقل )کشویی افقی

ت خروجھــای الزم        توانـد تــا  مراقبت تندرستی، حداکثر ظرفیت خروجھای افقی می           در تسھیالت    -١٨-١-١٢-١-٣ کـل ظرفـی

ظرفـیت کــل خروجھـای الزم بــرای       ازتقلیل ظرفیت خروجھای منتھی به بیرون بنا به کمتر            .برای تمام بنا در نظر گرفته شود       

.بنا، مجاز نخواھد بود

.تائید شده باشد)با چشم انداز بیرونی(ھر خروج افقی باید دارای یک پنجره چشمی -١٩-١-١٢-١-٣

ب برای راھھـای خـروج، مطاـبق                        -٢٠-١-١٢-١-٣ در تمام تسھیالت مراقبت تندرستی، تدارک روشنایی اضطراری و عالیم مناـس

.الزامی است٩-١-٣و ٨-١-٣بندھای 

درھای اتاقھای خواب بیماران نباید دارای قفلھای کلیددار باشد، مگر آنکه قفل از نوعی انتخاب گردد که کلیــد آن                        -٢١-١-١٢-١-٣

در مـواردی کـه ضـرورتھای            .فقط از سمت راھرو مورد استفاده قرار گیرد و از داخل، تــأثیر یـا محــدودیتی در خـروج بـه وجــود نیایــد                              

کند بیمارانی تحت نظر نگھداری شوند، استفاده از قفل مجاز است، مشروط بر آنکه کلیـد                      درمانی یا مالحظات امنیتی ایجاب می      

.در تمام اوقات شبانه روز در اختیار مأمور مراقب باشد

ص باشــد، بـر روی درھـای واقــع در                      -٢٢-١-١٢-١-٣ استفاده از قفل یا ھرگونه زبانه که الزمه باز کردن آن، کلید یا وســیله ای خــا

درھــایی که     .٢٣-١-١٢-١-٣مسیرھای خروج الزامی ممنوع است، مگر در بخشھای بھداشت روانی با رعایت مفاد مندرج دربنـد                        

.توانند دارای قفل باشنددر مسیرھای خروج الزامی واقع نشوند، در صورت لزوم می

س ضوابط این مقررات مجاز      در ھر یک از تسھیالت مراقبت تندرستی یا بخشی از آنھا که قفل شدن درھا بر                 -٢٣-١-١٢-١-٣ اسا

بـه   .اعالم شده، باید تدابیر مطمئنی که در مواقع اضطراری، انتقال فوری بیماران را به قسمتھای امن مقدور ســازد، اتخـاذ شــود                           

این منظور، کنترل و آزاد کردن قفلھا از راه دور، یا فراھم نمودن امکان حضور دایم و دسترسی فوری مراقبان به شاه کلید، الزامی                            

.است

ھا، خروجھای افقی، موانع دود یا دوربند فضاھای مخـاطره آمــیز،                 درھای واقع در گذرگاھھای خروج، دوربند پلکان          -٢۴-١-١٢-١-٣

توانند از نوع خودکار بسته شو انتخاب شــده          به استثنای موتورخانه ھا، گرمخانه ھا و اتاقھای تأسیسات و تجھیزات مکانیکی می                

.و باز بمانند، مشروط بر آنکه نظام خودکار بسته شدن آنھا مورد تائید مقام قانونی مسئول قرار گیرد

ھا باید به گونه ای نصب و نگھداری شوند که با فرمان بسته شدن ھـر یــک از آنھـا                   درھای خودکار بسته شو واقع در دوربند پلکان        

توانند به دلخواه در بخشھای مجزا یا          سایر درھا می .در ھر طبقه، کلیه درھای پلکان در تمام طبقات به طور ھمزمان بسته شوند            

.در تمام بنا به طور ھمزمان بسته شوند

)تحت نظری(تصرفھای مراقبت بازداشتی -٢-١٢-١-٣

بیمارستانھا و مراکز نگھداری و پرستاری بیماران ذھنی و جسمی

مراکــز نگھــداری ســالمندان، عقــب مانــدگان ذھــنی، بیمــاران روانــی و                 

بیماران دارای رژیم دارویی

.شودطبقاتی که ھیچ گونه بیمار بستری در آنھا نگھداری نمی

به ازای ھر بیمار٨/٢

به ازای ھر تخت١/۴

به ازای ھر نفر با احتسـاب تعـداد کـل متصــرفان دو                   ٠/۶

طرف خروج افقی
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و ضــوابط ٩-١-٣الی  ٢-١-٣راھھای خروج در تصرفھای مراقبت بازداشتی باید با ضوابط عمومی مندرج در بندھای                   -١-٢-١٢-١-٣

ش مطابقت داشته باشند .اختصاصی این بخ

س خروج یا خروج مورد استفاده قرار می گیرنـد، بایــد                           -٢-٢-١٢-١-٣ راھروھا، مسیرھای عبور و شیبراھھایی که به عنوان دستر

ض مفید داشته باشند١١٠حداقل  .سانتیمتر عر

ھمچنیــن .در تصرفھای مراقبت بازداشتی، ھر طبقه از بنا باید دست کم دو خروج مجزا و دور از ھم داشته باشـد                   -٣-٢-١٢-١-٣

ھــر منطقـه حرـیق و ھـر       .متصرفان ھر منطقه دود و ھر منطقه حریق باید به دو خروج مجزا و دور از ھم دسترسی داشته باشند                

ش بینی شده، باید حداقل به یک خروج تائید شده راه داشته                                  منطقه دود که به منظور پناه دھی متصرفان در شرایط اضطراری پی

.باشد

س خـروج                           -۴-٢-١٢-١-٣ ھر اتاق خواب اگر توسط درگاه خروج، مستقیم به بیرون بنا مربوط نیست، بایـد بــه یــک راھـروی دسـتر

ی،                              متصل باشد و تنھا وجود یک فضای واسطه، مانند اتاق فعالیتھای روزانه یا فضای فعالیتھای گروھــی یــا دیگــر فضــاھای عموـم

س خروج، مجاز خواھد بود              توانند مستقیم به این گونه فضــاھای       اتاقھای خواب یک نفره می    .بین اتاقھای خواب و راھروھای دستر

.واسطه راه داشته و با آنھا حداکثر تا یک طبقه اختالف سطح داشته باشند

س خـروج مــورد اسـتفاده قرار مــی گیرنــد،                            -۵-٢-١٢-١-٣ راھروھا، فضاھای ارتباطی و دیگر مسیرھای عبور که به عنوان دسـتر

ش از         متر داشته باشند در بازداشتگاھھا و زندانھا که آزادی حرکت محدود و انتقال بازداشتیھا از                            ١۵نباید بن بستھایی به طول بی

ش دیگر، تحت نظر و کنترل نگھبانان .متر بیشتر باشد۶می باشد، حداکثر طول بن بستھای ذکر شده نباید از بخشی به بخ

ش از               -۶-٢-١٢-١-٣ متر داشـته باشـند، مگـر آنکـه تمــام بنــا             ١۵راھھای دسترسی به خروجھا نباید مسیر مشترکی به طول بی

ش   ٣٠توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت حداکثر طول مسیر مشترک می تواند به                            مــتر افزاـی

.یابد

در مسیرھای خروج، وجود یک اتاقک بازرسی مجاز خواھد بود، مشروط بر آنکه تدابیر الزم برای عبور کنترل نشده                     -٧-٢-١٢-١-٣

.و بدون مانع متصرفان از درون اتاقک در شرایط اضطراری، اتخاذ شود

ب مـورد نبایــد از                              -٨-٢-١٢-١-٣ س خــروج یـا خروجھــا، حـس در تصرفھای مراقبت بازداشتی، فاصله نقاط مختلف تا درھای دســتر

ص شده بیشتر باشد :مقادیری که در زیر مشخ

س خروج از جلوی در ھر اتاق در راھرو، حداکثر )الف .متر٣٠طول دستر

س خروج از ھر نقطه در ھر فضا، حداکثر )ب .متر۴۵طول دستر

س خروج، حداکثر )ج .متر١۵فاصله عبوری از ھر نقطه از ھر اتاق خواب تا جلوی در ھمان اتاق در راھروی دستر

:موارد استثنا

توانند حداکثــر  در بناھایی که تمام توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شوند، مقادیر مندرج در موارد الف و ب می                                )١

ش یابد١۵تا  .متر افزای

ش یابد مشروط بر آنکه دیوارھــای دور بنــد           ٣٠می تواند حداکثر به      ”ج“در خوابگاھھای نوع باز فاصله ذکر شده در بند          )٢ متر افزای

س خــروج دور از           ١۵در مواردی که این فاصله از           .خوابگاه دارای ساختار دودبندی شده باشد         متر بیشتر باشد، حداقل دو در دستر

.ھم در خوابگاه مورد نیاز خواھد بود

.توانند به عنوان تخلیـه خـروج مـورد اسـتفاده قـرار گیرنــد                    در تصرفھای مراقبت بازداشتی، حیاط ھای داخلی نمی              -٩-٢-١٢-١-٣

بـر   ۴بـر از     ٢توانند به یک حیاط تخلیه خروج دوربندی شده با دیوار یا حصار منتھی شــوند، مشـروط بــر آنکــه حــداکثر                            خروجھا می 

حیاط ھای دوربندی شده ای که بــه        .حیاط، دیوارھای خارجی مربوط به ھمان بنا بوده و برھای دیگر، حصار محوطه به شمار آیند                       

ک از متصـرفان تمــام بنــا، معــادل                                    ۵/١این منظور مورد استفاده واقع شوند، باید آنچنان وسعتی داشته باشـند کـه بــه ازای ھـر ـی

.متری تا دیوارھای خارجی بنا فراھم باشد١۵مترمربع سطح در فاصله حداقل 

توانند از طریق تخلیه خـروج        الزامی نبوده و تمام خروجھا می    ۴-٣-١-٣در تصرفھای مراقبت بازداشتی رعایت بند             -١٠-٢-١٢-١-٣

درصد آنھا به منطقه ای که با دیوار یک ساعت مقاوم حریــق مجــزا گردیـده،                       ۵٠به بیرون بنا منتھی شوند مشروط برآنکه حداکثر          

.تخلیه شوند
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ت ضـوابط                                   -١١-٢-١٢-١-٣ ی شــوند، بــا رعاـی در تصرفھای مراقبت بازداشتی، فضاھایی که فقط مورد استفاده کارمنــدان واقـع ـم

.توانند دارای پله ھای مارپیچ باشندمی٧-۴-۴-١-٣مندرج در بند 

مترمربـع ســطح   ۶/٠در تصرفھای مراقبت بازداشتی، در دو طرف ھر خروج افقی بایــد به ازای ھــر نفـر، حـداقل                              -١٢-٢-١٢-١-٣

ش بینی شود .پی

درصـد ظرفیــت خـروج مقــرر شــده را شــامل          ١٠٠تواننـد تــا    در تصرفھای مراقبت بازداشتی، خروجھای افقی می            -١٣-٢-١٢-١-٣

س و قابــل اســتفاده                          ق در دســتر شوند، مشروط بر آنکه حداقل یک خروج امن، غیر از خروج افقی از طریق دیگر منطقه ھــای حرـی

.باشد

شتی بایـد حــداقل                            -١۴-٢-١٢-١-٣ سـانتیمتر عــرض مفیـد        ٧٠درھای اتاقھای خواب اشـخاص مقیـم در تصــرفھای مراقـبت بازدا

.داشته باشد

توانند با قفل در نظر گرفته شوند و قفل آنھـا             میکنند،درھایی که فضاھای پناه دھی را به بیرون بنا مربوط می               -١۵-٢-١٢-١-٣

توانند قفل کلیــدخور داشــته     ھمچنین این درھا می   .از راه دور کنترل و باز و بسته شود             ١۶-٢-١٢-١-٣مطابق ضوابط مندرج در بند        

س مأموران مراقب بوده و از بیرون ھم قابل .باز شدن باشدباشند، مشروط بر آنکه کلید آنھا ھمواره در اختیار و دستر

ھرگونه نظام کنترل از راه دور برای قفلھای واقع در راھھای خروج باید ھمـراه بــا تمھیـدات ویــژه ای کـه عملکـرد                               -١۶-٢-١٢-١-٣

ھمچنین در مواردی کـه تخلیـه کامـل متصـرفان یــک منطقـه            .درست و باز شدن بموقع آنھا را تضمین می کند، به کار گرفته شود              

ش از                  قفل کنترل از راه دور باشد، کســب موافقــت و تــأمین نظریــات مقــام                  ١٠حریق به یک فضای پناه دھی، مستلزم باز کردن بی

.مورد بیشتر شود٢قانونی مسئول الزامی است و چنانچه درھا با کلید باز شوند، تنوع کلیدھای مورد نیاز، نباید از 

ھر در یا قفل که از راه دور باز شود، باید به گونه ای ساخته، نصب و نگھداری گردد که در صورت قطــع بـرق، بـه                                   -١٧-٢-١٢-١-٣

ش دستی یا مکانیکی نیز قابل باز شدن باشد        ش بیـنی ژنراتـور                      .رو ھمچنین برای تأمین انرژی مورد نیاز این نوع درھا یا قفلھا، پیــ

س از قطع برق وارد مدار شده و حداقل           ١٠برق اضطراری که حداکثر        ساعت کار کند الزامی اســت، مگـر آنکــه در کــل         ۵/١ثانیه پ

.عدد کمتر باشند١٠مجموعه، تعداد درھایی که از راه دور کنترل می شوند، از 

شود، نبایـد در صــورت بسـته شــدن تصــادفی، دوبـاره            درھایی که در شرایط اضطراری قفل آنھا از راه دور باز می                 -١٨-٢-١٢-١-٣

.قفل شوند، مگر آنکه موقعیت در به گونه ای باشد که قفل شدن آن، راه خروج عمومی را مسدود نکند

س                               -١٩-٢-١٢-١-٣ در تصرفھای مراقبت بازداشتی، راھھای خروج در تمام فضاھا و محوطه ھایی که در معرض استفاده و دستر

.باشند٩-١-٣و ٨-١-٣عموم قرار دارند، باید دارای عالیم مناسب مطابق بندھای 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 
.قانونی دارد
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ضوابط اختصاصی راھھای خروج در تصرفھای تجمعی-١٣-١-٣

، با ضوابط ٩-١-٣الی ٢-١-٣راھھای خروج در تصرفھای تجمعی باید عالوه بر ضوابط عمومی مندرج در بندھای -١-١٣-١-٣

ش نیز مطابقت داشته باشند .اختصاصی این بخ

س ضوابط این مقررات، تمام بناھای تجمعی بر حسب بار متصرف، به سه گروه به شرح زیر دسته بندی می -٢-١٣-١-٣ بر اسا

:شوند

در .در تصرفھای تجمعی گروه الف و ب، نصب درھای کشویی یا کرکره ای با ریل افقی یا عمودی مجاز نخواھد بود-٣-١٣-١-٣

، ١٢-٢-۴-١-٣، به شرط رعایت مفاد مندرج در بند )بازارھای سرپوشیده(تصرفھای تجمعی گروه ج فقط در بناھای تجاری 

.خروج اصلی می تواند کرکره یا در کشویی با ریل افقی یا عمودی داشته باشد/استثنائًا درگاه ورود

.در تصرفھای تجمعی، درھای واقع در راھھای خروج الزامی نباید دارای قفل باشند-۴-١٣-١-٣

:موارد استثنا

خــروج /، فقــط درگـاه ورود     ٧-٢-۴-١-٣نفر، به شرط رعایت مفــاد منـدرج در بنــد          ۵٠٠در تصرفھای تجمعی با بار متصرف حداکثر          )١

.تواند دارای قفل کلیدخور باشداصلی می

٧-٢-۴-١-٣نفر کمـتر اســت، بـه شـرط رعایــت مفـاد منـدرج در بنـد                ١٠٠در تصرفھای تجمعی، فضاھایی که بار متصرف آنھا از          )٢

توانند درھایی با قفل      نفر یا بیشتر باشد نیز می     ١٠٠فضاھایی که بار متصرف آنھا     .توانند درھایی با قفل ساده داشته باشند          می

ساده داشته باشند، مشروط بر آنکه طراحی آنھا ویژه استفاده در مواقع اضطراری بوده و چگونگی باز شدن زبانه یــا قفـل، مـورد                                        

.تائید مقام قانونی مسئول قرار گیرد

.مجاز خواھد بود١١-٢-۴-١-٣در تصرفھای تجمعی، استفاده از درھای گردان با رعایت مفاد مندرج در بند -۵-١٣-١-٣

در )یا ھر وسیله محـدود یـا ممنـوع کننـده عبـور انسـان                   (در تصرفھای تجمعی، نصب کنترل کننده ھای ورود و خروج              -۶-١٣-١-٣

ش دھد، ممنوع است .مسیر راھھای خروج که به ھر ترتیب مانع عملکرد سریع خروج شود و یا عرض مقرر شده را کاھ

ی جایگــاه                            -٧-١٣-١-٣ در آن گروه از تصرفھای تجمعی، مانند تئاترھا، سینماھا و دیگر فضاھای با عملکرد مشابه که بـه طـور کـل

.الف تعیین گردد-١٣-١-٣باشد، ظرفیت خروج باید مطابق مقادیر مندرج در جدولآنھا ثابت و ردیف بندی شده می

سب تعداد صندلیظرفیت راه خروج در تصرفالف-١٣-١-٣جدول  ٢٠٠:زمان اسمی تخلیه(ھاھای تجمعی برح

)ثانیه

تعداد متصرفانبنای تجمعی 

گروه الف

گروه ب

گروه ج

ش از  نفر١٠٠٠بی

نفر١٠٠٠تا ٣٠١

نفر٣٠٠تا ۵٠

Page 1 of ضوابط اختصاصی راھھای خروج در تصرفھای تجمعی4

2006/10/27file://D:\Books\Mabhas 3\Data\3-1-13.html



در تصرفھای تجمعی، طراحی راھھای خروج باید به گونه ای صورت گیرد که زمان اسمی تخلیــه کامــل متصــرفان، از                            -٨-١٣-١-٣

س از اطمینان                          .ثانیه تجاوز نکند   ٢٠٠ در تئاترھا و سالنھای بزرگ اپرا و تصرفھای تجمعی مشابه، مقام قانونی مسئول می تواند پ

از محافظت جایگاھھا در برابر دود، زمان تخلیه متصرفان را متناسب با تجھیزات حفاظتی، حداکثر در حد مقادیر مشخص شـده در                           

ش دھد-١٣-١-٣جدول  .ب افزای

سب تعداد صندلیب-١٣-١-٣جدول  ش از :زمان اسمی تخلیه(ھا ظرفیت راه خروج در تصرفھای تجمعی برح بی

)ثانیه٢٠٠

خروج اصلی با عرض کافی بــرای اسـتفاده دســت کـم نیمــی از کـل متصـرفان بنــا،                 /ھر تصرف تجمعی باید یک ورود       -٩-١٣-١-٣

ض مقرر شده برای تمام راھروھای ارتباطی، گذرگاھھای خروج و راه پلـه ھـای منجــر بـه خــود، داشــته                                حداقل برابر یا مجموع عر

ھر .خروج اصلی باید در تراز تخلیه خروج واقع شده یا از طریق راه پله یا شیبراه مستقیم به خیابان منتھی گردد                          /این ورود .باشد

ت کــافی بــرای                            س خـروج بـا ظرفـی درصـد بـار    ۵٠یک از سطوح و طبقات واقع در تراز غیر تخلیه خروج نیز بایـد از طریــق یــک دســتر

.خروج اصلی بنا مرتبط شوند/متصرف ھمان سطح یا طبقه، به ورود

خــروج اصـلی مـوردی نداشـته یــا تشـخیص موقعیــت آن بـرای متصــرفان بــه                   /استثنائًا در آن گروه تصرفھای تجمعی که طــرح ورود      

ی                        تواننـد در    سادگی ممکن نباشد، مانند استادیوم ھـا و محوطـه ھـای ورزشــی یـا ترمینالھـای مســافری و نظــایر آن، خروجھــا ـم

ت در نظــر              ١٧پیرامون بنا توزیع شوند، مشروط بر آنکه مجموع ظرفیت آنھا                درصد بیشتر از آنچه برای بار متصــرف کــل بنــا الزم اـس

.گرفته شود

خروج اصلی، خروجھای دیگری      /طبقات باید عالوه بر دسترسی به ورود        در ھر تصرف تجمعی، ھر یک از سطوح و           -١٠-١٣-١-٣

ی برای      ض کاـف ھــر یــک از خروجھــا بایـد تـا حـد امکــان از          .مجموع بار متصرف آن سطح یا طبقـه داشــته باشـد          استفـادهبا عر

خروج اصلی بنا دور بوده و از طریق راھروھای ارتباطی عرضی یا کناری، مطابق ضوابط ایـن مقـررات، بــه تخلیـه                                   /یکدیگر و از ورود     

.خروج منتھی شود

:موارد استثنا

زمان اسمی تخلیهتعداد صندلیھا 

)ثانیه(

)سانتیمتر(عرض مفید راه خروج به ازای ھر صندلی

گذرگاھھا، شیبراھھا و درگاھھـای         ھای خروجراه پله و پلکان

خروج

٢٠٠٧۵/٠۵/٠بدون محدودیت به ھر تعداد

)سانتیمتر(عرض مفید راه خروج به ازای ھر صندلی)ثانیه(زمان اسمی تخلیهتعداد صندلیھا 

سایر خروجھا، مسیر افقی یا شیبدارھای خروجراه پله و پلکان

٢٠٠٠٢٠٠٧۵/٠۵/٠

۵٠٠٠٢۶٠۵/٠۴/٠

١٠٠٠٠٣۶٠٣۵/٠٢۵/٠

١۵٠٠٠۴۶٠٢۵/٠٢/٠

٢٠٠٠٠۵۶٠٢/٠١۵/٠

۶۶٠١۵/٠١/٠یا بیشتر٢۵٠٠٠
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ض ھر خروج باید برای استفاده دست کم نیمــی از تعـداد کــل متصــرفان بنـا در                      در مواردی که فقط دو خروج مقرر می           )١ شود، عر

.نظر گرفته شود

خروج اصلی موردی نداشته یا تشخیص موقعیــت آن بـرای متصــرفان بــه سـادگی                      /در آن گروه تصرفھای تجمعی که طرح ورود           )٢

ی                          تواننـد در پـیرامون بنـا           ممکن نباشد، مانند استادیوم ھا و محوطه ھای ورزشی یا ترمینالھای مســافری و نظـایر آن، خروجھــا ـم

درصد بیشتر از آنچه که برای بار متصـرف کل بنـا الزم اســت، در نظر گرفتـه                       ١٧توزیع شوند، مشروط بر آنکه مجموع ظرفیت آنھا       

.شود

تصـرفھای   .راه خـروج تــا حـد امکــان مجـزا و دور از یکــدیگر داشـته باشـند          ۴تصرفھای تجمعی گروه الف بایــد حـداقل     -١١-١٣-١-٣

نفـر   ۵٠٠راه خروج تا حد امکان مجزا و دور از یکدیگر داشته باشند، مگر آنکه تعداد کل متصرفان بنا                         ٣تجمعی گروه ب باید حداقل      

ک از این راھھـای خــروج نبایـد از               .راه خروج دور از ھم نیاز خواھد بود     ٢یا کمتر باشد، که در آن صورت حداقل    ض مفیـد ھیـچ ـی عر

ھر تصرف تجمعی گروه ج، چنانچه مستقیم به دو خروج مجزا راه ندارد، باید حداقل از طریق دو درگـاه                           .سانتیمتر کمتر باشد  ١١٠

س خـروج، از دو جھــت مختـلف بـه                              جداگانه و دور از ھم به راھرو یا فضای دیگری منتھی شود که آن راھرو یا فضا به عنوان دستر

.دو خروج مجزا و دور از ھم مربوط گردد

ی          ۵٠بالکنھای داخلی یا میان طبقه ھایی که بار متصرف آنھـا از               -١٢-١٣-١-٣ تواننـد فقـط یــک راه خـروج         نفـر بیشـتر نباشـد، ـم

.منتھی شوداین راه خروج می تواند به طبقه زیر.داشته باشند

نفـر باشــد، بایـد حـداقل دو راه خـروج دور از ھـم داشــته                 ١٠٠تـا   ۵١بالکنھای داخلی یا میان طبقه ھایی که بار متصرف آنھا بین             

.توانند به طبقه زیر منتھی شونداین دو راه خروج می.باشند

نفر بیشتر است، یک طبقه مجـزا محسـوب شــده و بایــد مطاـبق                ١٠٠بالکنھای داخلی یا میان طبقه ھایی که بار متصرف آنھا از               

ض کافی در نظر گرفته شود .ضوابط این مقررات برای آنھا راھھای خروج به تعداد و عر

در این     .صـندلی باشـند    ١٠٠ردیفھایی که در دو انتھای خود به راھرو یا درگاه منجر می شوند، باید حــداکثر دارای                     -١٣-١٣-١-٣

ض مفید راھروی بین صندلیھا حداقل        عدد در ھر ردیــف   ١۴سانتیمتر تعیین شده و باید به ازای ھر صندلی بیشتر از             ٣٠ردیفھا عر

ض از ٨/٠، معادل )از صندلی ھای پانزدھم به بعد( ش یابد، اما الزامی ندارد که این عر .سانتیمتر بیشتر باشد۵۵سانتیمتر افزای

ض مفید راھروی بین ھر دو ردیف                      -١۴-١٣-١-٣ کـه حداقــل   (ردیفھایی که فقط در یک انتھا به راھرو یا درگاه منجر می شوند، عر

/۵، معادل   )ھای ھشتم به بعد   از صندلی (عدد در ھر ردیف     ٧باید به ازای ھر صندلی بیشتر از            )سانتیمتر تعیین شده است    ٣٠

ض از ١ ش یابد، اما لزومی ندارد که این عر .سانتیمتر بیشتر باشد۵۵سانتیمتر افزای

برای تعیین بار متصرف در فضاھایی که دارای نیمکت ھا یا صندلی ھای یکسره و بدون دسته می باشند، به ازای                            -١۵-١٣-١-٣

در این سالنھا چنانچه نیمکت یا سـکوھا بـدون پشـتی در               .سانتیمتر از طول نیمکت، یک نفر متصرف محاسبه خواھد شد        ۴۵ھر 

.سانتیمتر کمتر باشد۵۵نظر گرفته شوند، فاصله پشت تا پشت ھر دو ردیف نیمکت یا سکو نباید از 

در تصرفھای تجمعی، صندلی ھای تحریر با دسته ھای باز و بسته شــو مجـاز و قابل اســتفاده نخواھــد بــود، مگـر                             -١۶-١٣-١-٣

آنکه در حالت باز بودن، دسته تحریر آنھا با تمام ضوابط مربوط به حداقل فاصله مفید بین دو ردیف صندلی پشت سر ھـم، منــدرج                               

ستفاده و                          .در این مقررات مطابقت داشته باشند         صندلی ھای با دسته ثابت نیز فقط در صـورت تطبیــق بـا ھمیــن ضـوابط، قابل ا

.مجاز خواھند بود

راھروھای بین ردیف صندلی ھا باید به یک راھروی عرضی، یا به یک در یا یک راھرو میانی صندلی ھا که بـه یک                             -١٧-١٣-١-٣

.خروج دسترسی دارد منتھی شوند

.متر است۶در تصرفھای تجمعی، حداکثر طول مجاز ردیفھای بن بست، -١٨-١٣-١-٣

طول بیشتر نیز برای ردیفھای بن بست پذیرفتنی است، مشروط بر آنکه حداکثر تعـداد صـندلی ھــایی کـه بیـن راھـرو و                              :ستثناا

ش از انتھــای ردیــف (عدد تجاوز نکرده و برای صندلی ھای ھشتم به بعد              ٢۴انتھای ردیف بن بست قرار دارند، از            بـه ازای   )شمار

.اضافه شود)سانتیمتر٣٠(سانتیمتر به عرض مفید ردیف ۶/٠ھر صندلی 

ض مفید راھروھا بایـد حســب                                -١٩-١٣-١-٣ در جایگاھھایی که ترتیب چیدن صندلی ھا ھمانند تئاتر و نظایر آن است، حداقل عر

:مورد از مقادیر زیر کمتر نباشد
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سانتیمتر١٢٠راھروھایی که صندلی ھا در ھر دو طرف آنھا قرار دارند، /در مورد پله)الف

سانتیمتر٩٠راھروھایی که صندلی ھا فقط در یک طرف آنھا قرار دارند، /در مورد پله)ب 

سانتیمتر١٠۵در مورد راھروھای افقی یا شیبداری که صندلی ھا در دو طرف آنھا قرار دارند، )ج

سانتیمتر٩٠در مورد راھروھای افقی یا شیبداری که صندلی ھا فقط در یک طرف آنھا قرار دارند، )د

سط دـست انـداز بخشــبندی مــی شـوند، فاصـله بیــن دســت انــداز یـا جانپنــاه تـا صــندلی ھـا،                         )ـھ ۶٠در مورد راھروھایی که تو

سانتیمتر

ض مقرر شده برای راھروھــا بایــد مطابــق                              -٢٠-١٣-١-٣ در مواردی که صندلی ھای غیرثابت در مرز راھروھا چیده می شوند، عر

ش یابد ص شده در زیر افزای :مقادیر مشخ

سانتیمتر۵٠شود،در مواردی که فقط در یک طرف راھرو صندلی چیده می)الف

سانتیمتر٩۵شود،در مواردی که در ھر دو طرف راھرو صندلی چیده می)ب

س خروج از                        -٢١-١٣-١-٣ در تمام تصرفھای تجمعی، موقعیت و تعداد خروجھا باید به گونه ای انتخاب شود که حداکثر طول دستر

متر بیشتر نباشد، مگر آنکه تمام بنا به شبکه بارنــده خودکـار تائیــد شـده مجھــز شــود، کـه در آن                 ۴۵ھر نقطه بنا تا یک خروج، از  

ش یابد۶٠صورت این طول می تواند به حداکثر  .متر افزای

س ضوابط این مقررات، در تصرفھای تجمعی، طبقه یا ترازی که ورودی اصلی بنا در آن قــرار دارد، تــراز تخلیـه                       -٢٢-١٣-١-٣ بر اسا

.خروج محسوب خواھد شد

س   (در مواردی که جلوی ورودی اصــلی در بـیرون بنــای یــک تصــرف تجمعــی، ایــوان              -٢٣-١٣-١-٣ شد، چــه در          )تـرا قـرار گرفتــه با

ف ایـن ایــوان مــی توانـد بـه عنــوان تـراز تخلیـه خــروج                              سطحی باالتر و چه در سطحی پائین تر از تراز ورودی اصلی، تراز سـطح ـک

:محسوب شود، مشروط بر آنکه

ض خروجھای منتھی به خود، طول داشته باشد                )الف این طول که به طور موازی با بنا        .ایوان مورد نظر، دست کم برابر مجموع عر

.سانتیمتر کمتر باشد١۵٠شود، در ھر حال نباید از اندازه گرفته می

ض داشته باشد)ب .ایوان مورد نظر، دست کم برابر مجموع عرض خروجھای منتھی به خود، عر

.متر کمتر باشد٣شود، در ھر حال نباید ازاین عرض که عمود بر بنا اندازه گرفته می

بند ھای خارجی مندرج در     کنند باید مطابق ضوابط مربوط به پلکان         ھای الزامی که این ایوان را به سطح زمین مربوط می           پلکان)ج  

.متر با بنا فاصله داشته باشند٣از نوع محافظت شده بوده یا حداقل ۶-٣-۴-١-٣

جایگاھھا و بالکنھایی که باالتر از طبقه اصلی تصرف تجمعی قرار گیرند باید دور تا دور لبه ھای مشـرف بـه ســالن                          -٢۴-١٣-١-٣

بـا   (ھمچنیــن، ھـر ردیــف صــندلی کــه در کنــار پرتگــاه     .سانتیمتر باشند۶۵اصلی یا تاالر، دارای دیواره یا نرده ای به ارتفاع حداقل           

ش از  .قرار گیرد نیز باید نرده ای با ھمین ارتفاع داشته باشد)سانتیمتر نسبت به کف پائینی٧۵اختالف ارتفاع بی

/سـانتیمتر و ارتفــاع نـرده ھــای انتھـای پلــه            ٩٠حــداقل  )روبروی عرض راھرو (ارتفاع نرده ھای انتھای راھروھای افقی یا شیبدار           

.سانتیمتر خواھد بود١٠۵راھروھا حداقل

ت                ۶۵راھروھای عرضی نیز باید دارای نرده ای با حداقل          سانتیمتر ارتفاع باشند، مگر آنکه پشتی صندلی ھـای ردیــف جلـو، دـس

.سانتیمتر از کف راھروھای عرضی باالتر واقع شود۶٠کم 

ب                                        -٢۵-١٣-١-٣ شنایی کــافی و عالئم مناـس س ضوابط این مقررات، در تصرفھای تجمعی، راھھــای خـروج باید دارای رو بر اسا

.باشند٩-١-٣و ٨-١-٣مطابق بندھای 

.در تصرفھای تجمعی، تدارک روشنایی اضطراری الزامی است-٢۶-١٣-١-٣

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 
.قانونی دارد
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حرفه ای /ضوابط اختصاصی راھھای خروج در تصرفھای اداری-١۴-١-٣

-٣الی  ٢-١-٣حرفه ای باید با ضوابط عمومی مندرج در بندھای          /راھھای خروج در تصرفھای اداری      -١-١۴-١-٣

ش مطابقت داشته باشند٩-١ .، و نیز ضوابط اختصاصی این بخ

ھا و شیبراھھای داخلی چنانچه به عنوان راھھای خروج الزامی            حرفه ای، پلکان  /در بناھای اداری    -٢-١۴-١-٣

ش از یک طبقه مورد استفاده قرار گیرند، باید مطابق ضوابط بند  .دوربندی شوند٣-٣-٣-١-٣برای بی

چنانچــه فقـط به عنــوان        )زیرزمینھـا  (حرفه ای، طبقات پائین تـر از طـبق ھمکــف                /در بناھای اداری     -٣-١۴-١-٣

حرفــه ای تصـرف   /موتورخانه و دیگر تسھیالت خدماتی بنا مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد و بــه عنـوان اداری                       /انباری

.داشته باشند١٧-١-٣توانند خروجھایی مطابق ضوابط مندرج در بند نشوند، می

حرفه ای، نصب قفل کلیدخور روی درھای راه خروج به استثنای درھای اصلی                    /در تصرفھای اداری   -١۴-۴-١-٣

خروج، درھایی ھستند که به ضرورت نوع تصرف باید در موقع             /وروددرھای اصلی .خروج مجاز نخواھد بود   /ورود

ی ٧-٢-۴-١-٣فقط بـا رعایــت ضـوابط منــدرج در بنــد         این درھا نیز  .کار باز باشند   تواننـد قفـل کلیــدخور داشــته       ـم

.باشند

-۴-۴-١-٣حرفه ای، استفاده از پله ھای مارپیچ با رعایت ضوابط مندرج در بنــد                        /در تصرفھای اداری   -١۴-۵-١-٣

.مجاز خواھد بود٧

ھا و شـبکه ھـای بـا ریــل       حرفه ای، استفاده از درھای کشویی افقی یا کرکره      /در تصرفھای اداری  -١۴-۶-١-٣

.مجاز خواھد بود١٢-٢-۴-١-٣قائم به عنوان بخشی از راه خروج الزامی، با رعایت ضوابط مندرج در بند 

ض مفید ھیچ قسمت از راه خروج نباید از               /در تصرفھای اداری   -٧-١۴-١-٣ سانتیمتر کمتر در   ١١٢حرفه ای، عر

.نظر گرفته شود

بایـد   )ھمتراز معبر عمومی    (حرفه ای، مجموع ظرفیت خروجھای طبقه ھمکف          /در تصرفھای اداری  -٨-١۴-١-٣

ھا و شیبراھھای   برابر ظرفیت الزم برای بار متصرف این طبقه به اضافه مجموع ظرفیتھای مقرر شده برای پلکان                

.خروج منتھی به طبقه ھمکف در نظر گرفته شود

حرفه ای، ھر فضا در ھر طبقه از بنا، از جمله طبقات زیر ھمکف، چنانچه برای                            /در تصرفھای اداری  -٩-١۴-١-٣

.حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد، تأمین حداقل دو خروج مجزا برای آن الزامی خواھد بود/مقاصد اداری

:موارد استثنا

نفر می تواند فقط به یک خروج دسترســی داشــته باشـد،             ١٠٠ھر اتاق یا فضا با متصرفانی به تعداد کمتر از                )١
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:مشروط بر آنکه

خروج مورد نظر در تراز تخلیه خروج، مستقیمًا به بیرون بنا منتھی شـده و مجمـوع طــول راھــی کــه از ھـر                       )الف

.متر بیشتر نشود٣٠شود، از نقطه اتاق یا فضا از طریق این خروج تا بیرون بنا پیموده می

ی چنانچه این گونه فضاھا در طبقه خروج واقع نشده انــد، حــداکثر             )ب   مـتر بــا آن اختـالف ارتفـاع          ۵/۴تواننـد   ـم

داشته باشند، کــه در ایـن صـورت پلکـان مورد اسـتفاده در مسـیر خــروج بایــد کامـل دوربنــدی شـده و از ســایر                                

.قسمتھای بنا جدا شود و ھیچگونه بازشوی اضافی نداشته باشد

نفر متصرف در ھر طبقه، می توان یک        ٣٠طبقه ارتفاع و حداکثر       ٣حرفه ای دارای حداکثر     /درتصرفھای اداری )٢

خروج مجزا برای ھر طبقه در نظر گرفت، مشروط بر آنکه حداکثر طول مسیر خروج از ھر نقطـه در ھــر طبقــه تــا                  

در ضـمن، ایـن       .متر بیشتر نشده و خروج ھر طبقه برای سطوح دیگر مورد استفاده قـرار نگــیرد                        ٣٠بیرون بنا، از     

خروجھا باید دارای دوربندی کامل، با ساختار حداقل یک ساعت مقاوم حریق و درھـای حرـیق خـود بسـته شـو                      

.بوده و مستقیمًا به بیرون بنا مربوط شوند

توانند به عنوان تنھا خروج برای ھر   ھای خارجی، چنانچه با ضوابط این مقررات مطابقت داشته باشند، می        پلکان

.طبقه مورد استفاده قرار گیرند٣

ش از           /در تصرفھای اداری  -١٠-١۴-١-٣ مـتر داشـته      ۶حرفه ای، ھیــچ راھرویــی نبایــد بــن بســتی بــه طــول بیــ

باشد، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت حداکثر طول بن                  

.متر باشد١۵تواند بستھا می

ش از                  -١١-١۴-١-٣ متر داشته باشند، مگر        ٢٣دسترسھای خروجھای مختلف نباید مسیر مشترکی به طول بی

آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، کــه در آن صــورت اسـتثنائ ایـن طــول می                                   

ش یابد٣٠تواند حداکثر به  .متر افزای

س خــروج،            /در تصرفھای اداری   -١٢-١۴-١-٣ مـتر خواھـدبود، مگــر آنکـه        ۶٠حرفه ای، حداکثر طول مجاز دسـتر

ی توانـد                   تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت اسـتثنائاً، ایــن طـول ـم

ش یابد٩٠حداکثر به  .متر افزای

سب مــوارد مشــخص شـده در زیـر بایــد دارای                       /تصرفھای اداری  -١٣-١۴-١-٣ حرفه ای یا بخشھایی از آنھا، ح

:روشنایی اضطراری باشند

.یا چند طبقه باالتر از تراز تخلیه خروج باشد٢بنا دارای )الف

.متصرف یا بیشتر، مورد استفاده قرار گیرند١٠٠طبقات باالتر یا پائین تر از تراز تخلیه خروج برای )ب

.متصرف یا بیشتر، مورد استفاده قرار گیرد١٠٠٠کل بنا برای )ج

.حرفه ای در زیرزمین واقع شده، یا اصول بدون پنجره طراحی شده باشند/فضاھای مورد استفاده اداری)د

ب مطابــق                  /در بناھای اداری  -١۴-١۴-١-٣ حرفه ای، راھھای خروج باید دارای روشـنایی کـافی و عالئـم مناـس

.ضوابط این مقررات باشند

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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تجاری/ضوابط اختصاصی راھھای خروج در تصرفھای کسبی-١۵-١-٣

-١-٣تـا   ٢-١-٣تجاری باید با ضوابط عمومی مندرج در بندھای              /راھھای خروج در تصرفھای کسبی        -١-١۵-١-٣

ش مطابقت داشته باشند٩ .، و نیز ضوابط اختصاصی این بخ

ش از یک طبقه، تمام پلکان       /در ھمة تصرفھای کسبی   -٢-١۵-١-٣ ی کـه بـه           تجاری بی ھا یـا شـیبراھھای داخـل

ھایی که فقط یک طبقه زیــرزمین را بـه       پلکان.عنوان راه خروج مورد استفاده قرار می گیرند، باید دوربندی شوند           

.ھمکف ارتباط می دھند نیاز به دوربندی نخواھند داشت

ف بـا                       -٣-١۵-١-٣ ی بنـا، طبقـه روی ھمـک در مواردی که به دلیل موقعیت و شیب زمین و نیز مشخصـات طراـح

ی توانـد بــه                          بیرون بنا ھمتراز و از طریق یک درگاه خروج مستقیم به معبر عمومی مـرتبط شــود، درگــاه مزبـور ـم

چنانچه موقعیت این گونه درگاھھا به گونه        .عنوان خروج افقی برای طبقه مربوط به خود مورد استفاده قرار گیرد         

خروج اصلی نیز قابل استفاده باشند، طبقه مزبور به عنوان طبقه ھمکف به شــمار                 /ای باشد که به عنوان ورود     

.آمده و از لحاظ خروج، تابع تمام ضوابط مشروح در این مقررات مربوط به طبقات ھمکف خواھد بود

خروج، استفاده از درھای دارای قفــل     /تجاری، در مورد درگاھھای اصلی ورود    /در تصرفھای کسبی  -١۵-۴-١-٣

.مجاز خواھد بود٧-٢-۴-١-٣کلیدخور به شرط رعایت ضوابط مندرج در بند 

تجاری، استفاده از درھای کشویی افقی و درھا و کرکره ھای ایمــنی قـائم،                /در تصرفھای کسبی   -١۵-۵-١-٣

.مجاز خواھد بود١٢-٢-۴-١-٣با رعایت ضوابط مندرج در بند 

-۴-۴-١-٣ھای مارپیچ با رعایت ضوابط مندرج در بند            تجاری، استفاده از پلکان      /در تصرفھای کسبی   -١۵-۶-١-٣

.مجاز خواھد بود٧

در فروشگاھھا، مجموع ظرفیت خروجھای طبقه ھمکف باید برابر ظرفیت الزم برای بار متصرف ایـن                     -٧-١۵-١-٣

ی بـه طبقـه ھمـکف در نظــر             طبقه، به اضافه مجموع ظرفیتھای مقرر شده بــرای پلکــان        ھــا و شـیبراھھای منتـھ

.گرفته شود

ش از ھر طبقه، از جمله طبقـات زیــر ھمکف، بایــد                     /در تصرفھای کسبی   -٨-١۵-١-٣ تجاری، ھر طبقه و ھر بخ

.حداقل دو خروج دور از ھم داشته باشد

ساحت خـالص حـداکثر          :استثنا س خـروج       ٢٨٠در فروشگاھھای یک طبقـه بــا م مترمربـع، چنانچـه طــول دسـتر

بود و در مواردی که تمام این طبقه با شبکه بارنــده خودکـار               متر باشد، داشتن یک خروج مجاز خواھد         ٢٣حداکثر  

ش یابد٣٠می تواند به حداکثر تائید شده محافظت شود، این طول .متر افزای

ش از              -٩-١۵-١-٣ متر داشته باشند، مگر آنکه تمــام بنـا            ٢٣دسترسھای خروج نباید مسیر مشترکی با طول بی

ی تواند بـه حـداکثر                                    متــر ٣٠توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت این طول ـم
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ش یابد .افزای

س خـروج نبایــد از            /در تصرفھای کسبی    -١٠-١۵-١-٣ مـتر بیشــتر باشـد، مگـر آنکــه بنا                 ٣٠تجاری، طول دستر

ی تواند بـه حـداکثر                      متــر ۶٠توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت ایــن طـول ـم

ش یابد .افزای

ض خروجھـا بـوده و               -١١-١۵-١-٣ ض مفید راھروھای منجر به خروجھا، باید معادل عر در فروشگاھھا، حداقل عر

.سانتیمتر کمتر نباشد٩٠از 

ش از      -١٢-١۵-١-٣ ش از             ٣در فروشگاھھای بی ص بیــ ٢٨٠٠طبقه، ھمچنین در فروشــگاھھای بـا مسـاحت خـال

.مترمربع، تأمین حداقل یک راه ارتباطی که مستقیم به یک خروج منجر شود، در ھر طبقــه ضـروری خواھـد بــود              

ض این راه نباید از  .سانتیمتر کمتر در نظر گرفته شود١۵٠عر

در مــواردی کــه درھــای ورود مشــتریان، فقــط در یــک بــر یــا یــک دیــوار خــارجی بنــا در نظــر گرفتــه          -١٣-١۵-١-٣

شود، حداقلمی .مجموع عرض خروج مقرر شده برای بنا باید در ھمان دیوار تأمین گردد

در فروشــگاھھای بــزرگ، دســت کــم نیمــی از خروجھــا بایــد موقعیــتی داشــته باشــند کــه بــرای         -١۴-١۵-١-٣

س نباشـد، و بـه ھــر حـال ھیچ                               دسترسی به آنھا نیازی به عبور از میان راھروھای کنترل و پرداخت بھـای اجنــا

.عاملی نباید راھھای دسترسی به خروجھا را مانع شود

در مواردی که چرخھای دستی و نظایر آن برای حمــل کـاال در اختیار مشـتریان فروشـگاھھا قــرار                     -١۵-١۵-١-٣

گیرد، باید تدابیر کافی به منظور حرکت و توقف آنھا اتخاذ شود تا احتمال مسدود شدن راھھای خروج به حداقل            

ش یابد .ممکن کاھ

درصـد خروجھـا      ۵٠در مواردی که تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود،                         -١۶-١۵-١-٣

ق یک راھــروی تخلیــه خـروج به بــیرون بنـا تخلیه شــوند،                       )طبقه ھمکف     (توانند در تراز تخلیه خروج        می از طرـی

.متر بیشتر نباشد١۵مشروط بر آنکه طول تخلیه خروج از 

ب مطابــق                  /در تصرفھای کسبی  -١٧-١۵-١-٣ تجاری، راھھای خروج باید دارای روشنایی کافی و عالیـم مناـس

در مورد خروجھایی که از تمام بخشھای فروشگاه کامل آشکار و قابل تشخیص                         .باشند٩-١-٣و  ٨-١-٣بندھای  

.باشند، استثنائًا نیاز به عالمتگذاری نخواھد بود

ش از            -١٨-١۵-١-٣ ص بیــ ک طبقــه، بایــد دارای             ٢٨٠تمام فروشگاھھای با مسـاحت خــال ش از ـی مترمربـع یـا بـی

.تسھیالت روشنایی اضطراری باشند

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ضوابط اختصاصی راھھای خروج در تصرفھای صنعتی-١۶-١-٣

تـا   ٢-١-٣راھھای خروج در تصرفھای صنعتی باید حسب مورد با ضوابط عمومی مندرج در بنـدھای                          -١-١۶-١-٣

ش مطابقت داشته باشند٩-١-٣ .، و نیز ضوابط اختصاصی این بخ

نفر تجاوز ننماید، استفاده از       ۵٠در تصرفھای صنعتی کم مخاطره و معمولی، چنانچه بار متصرف از             -٢-١۶-١-٣

.مجاز خواھد بود١٢-٢-۴-١-٣درھای کشویی افقی در راھھای خروج، با رعایت ضوابط مندرج در بند 

مجـاز   ٧-۴-۴-١-٣در تصرفھای صنعتی، استفاده از پله ھای مارپیچ با رعایت ضــوابط منــدرج در بنــد                       -٣-١۶-١-٣

.خواھد بود

در تصرفھای صنعتی، چنانچه خروجھای افقی با دو در حریق محافظت شـوند، فقــط یکــی از درھـا                                 -١۶-۴-١-٣

این در بــه طــور معمـول بـاز        .می تواند از نوع کشویی افقی خودکار بسته شو باشد           )نخستین در مسیر خروج   (

نظام خودبسته   .شودمانده و فقط در صورت وقوع حریق با فرمان تشخیص دھنده دود به طور خودکار بسته می                  

س حفاظت از حریق باشد .در بعدی باید از نوع خودبسته شو باشد.شوی این درھا باید مورد تائید کارشنا

متصـرف مجـاز خواھــد بــود،        ٣در تصرفھای صــنعتی، نردبـان فــرار از حریــق بــرای اســتفاده حــداکثر               -١۶-۵-١-٣

.مشروط بر آنکه ساختار، چگونگی نصب و نوع استفاده از آن مورد تائید مقام مسئول باشد

در تصرفھای صنعتی پر مخاطره، استثنائاًمی توان از سرسره ھای فرار تائید شده، به عنوان خروج                           -١۶-۶-١-٣

اضطراری استفاده نمود، مشروط بر آنکه تمام متصرفان با این وسایل آشنایی کامل یافته و به طور منظم با آنھا                       

.تمرین فرار کنند

س تا انتھای تخلیه خـروج،                          -٧-١۶-١-٣ در تصرفھای صنعتی، حداقل عرض مفید راھھای خروج، از ابتدای دستر

.سانتیمتر کمتر باشد١١٠نباید از 

ش از ھر طبقه، از جمله طبقات پائین تر از تراز تخلیه                    -٨-١۶-١-٣ در تصرفھای صنعتی، برای ھر طبقه یا ھر بخ

خروج که برای مقاصد صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند، باید حداقل دو خروج دور از ھـم تــدارک شــود، مگـر                

س خروج، حداکثر از  .متر بیشتر نباشد١۵آنکه تصرف از نوع کم مخاطره یا معمولی بوده و طول دستر

شتر باشــد، بایـد         ۵٠٠در تصرفھای صنعتی، برای ھر طبقه یا بخشی از آن که بار متصرف از             -٩-١۶-١-٣ نفر بی

.، خروج مجزا و دور از ھم تدارک شود٢-۶-١-٣به تعداد مشخص شده در بند 

در تصرفھای صنعتی پر مخاطره، خروجھــا بایــد در محلھـایی تــدارک شـوند کـه دسترسـھای آنھــا                -١٠-١۶-١-٣

در تصرفھای صنعتی کم مخاطره یــا معمولــی، دسترســھای     .دارای جھات مختلف و بدون مسیر مشترک باشند        

.متر مسیر مشترک داشته باشند١۵توانند حداکثر خروج می

در تصرفھای صنعتی پر مخاطره، ھیچ بن بستی نبایـد وجـود داشــته باشـد و در ســایر تصــرفھای                 -١١-١۶-١-٣
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ش از  .متر داشته باشند١۵صنعتی، بن بستھا نباید طولی بی

س خروج نباید از              -١٢-١۶-١-٣ در تصـرفھای   .مـتر بیشـتر شـود       ٢٣در تصرفھای صنعتی پر مخاطره، طول دستر

س خروج می تواند حـداکثر بـه                    ش یابـد، مشـروط بر               ١٢٠صنعتی کم مخاطره یا معمولی، طول دستر مـتر افــزای

:آنکه شرایط ذیل تحقق یابد

.بنا فقط دارای یک طبقه باشد)الف

تدابیر فنی و مھندسی کافی برای تھویــه دود و حـرارت اتخــاذ شـده باشـد، بـه نحــوی کــه در صـورت بـروز            )ب

ش و دود               ١٨٠حریق، در تمام طول مسیرھای خروج، محدوده ای بـه ارتفــاع حــداقل                سـانتیمتر از ـکف بنا، از آـت

.مصون بماند تا متصرفان بتوانند به راحتی خود را به خروجھای امن برسانند

تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائیــد شــده یــا دیگـر شـبکه ھــای خودکـار اطفــای حریــق تائیــد شــده،             )ج

.محافظت شود

در مورد آن دسته از تصرفھای صنعتی کم مخاطره یا معمولی که برای منظـور ویــژه ای طــرح و بـه ھمــان ھـدف                 

مورد استفاده قرار می گیرند، چنانچه بار متصرف نیز به طور نسبی کم بوده و بیشترین سطح کف، به ماشـین                             

س خـروج                             ص یافته باشد، استثنائًا بدون رعایت موارد الف تا ج فوق الـذکر، طول دسـتر آالت و دستگاھھا اختصا

ت                        ٩٠می تواند حداکثر به      ش یابد، و چنانچه تمام بنا توسط شـبکه بارنـده خودکـار تائیـد شـده محافـظ متر افزای

ش یابد١٢٠شود، این طول می تواند حداکثر به  .متر افزای

تمام تصرفھای صنعتی، باید از تسھیالت روشنایی اضطراری برخوردار باشند، مگـر آنکــه سـاعات                        -١٣-١۶-١-٣

فعالیت و تصرف بنا منحصر به روز بوده و روشنایی الزم برای راھھای خروج از طریق نورگیرھای سقفی یا پنجره                  

.ھا تأمین شود

٣راھھای خروج در تصرفھای صنعتی باید دارای روشنایی کافی و عالیم مناسب مطابق بندھای                 -١۴-١۶-١-٣

.باشند٩-١-٣و ٨-١-

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ضوابط اختصاصی راھھای خروج در تصرفھای انباری-١٧-١-٣

ی  ٢-١-٣راھھای خروج در تصرفھای انباری باید حسب مورد با ضوابط عمومی مندرج در بندھای              -١-١٧-١-٣ اـل

ش مطابقت داشته باشند٩-١-٣ .، و نیز ضوابط اختصاصی این بخ

ی در راھھــای            ۵٠در تصرفھای انباری با بار متصرف حـداکثر               -٢-١٧-١-٣ نفـر، اسـتفاده از درھــای کشـویی افـق

.مجاز خواھد بود١٢-٢-۴-١-٣بند خروج، با رعایت ضوابط مندرج در

مجـاز   ٧-۴-۴-١-٣در تصرفھای انباری، استفاده از پله ھای مارپیچ بـا رعایت ضـوابط منـدرج در بنـد                               -٣-١٧-١-٣

.خواھد بود

نخسـتین در مســیر      در تصرفھای انباری، چنانچه خروجھای افقی با دو در حریق محافظت شــوند،                    -۴-١٧-١-٣

خروج می تواند از نوع کشویی افقی خودکار بسته شو انتخاب شده کـه بــه طور معمول بــاز بــوده و بـا فرمـان                                 

ص دھنده حریق به طور خودکار بسته می            نظـام   .در بعدی باید از نوع خودبسته شو باشد            .شودگرفتن از تشخی

س حفاظت از حریق باشد .خودبسته شوی این درھا باید مورد تائید کارشنا

متصـرف مجـاز خواھـد بــود،        ٣در تصرفھای انباری، نصب نردبان فرار از حریق برای استفاده حداکثر                    -۵-١٧-١-٣

.مشروط بر آنکه طرح، ساخت، اجرا و نوع استفاده از آن مورد تائید مقام مسئول قرار گیرد

س تـا انتھــای تخلیــه خـروج، نبایــد از                -۶-١٧-١-٣ ١١٠در تصرفھای انباری، حداقل عرض مفیـد از ابتدای دسـتر

.سانتیمتر کمتر باشد

ت کــم دو راه                           -٧-١٧-١-٣ ش از یک بنا که برای مقاصد انباری مورد استفاده قرار گیرد، باید دـس ھر بنا یا ھر بخ

.خروج دور از ھم داشته باشد

:موارد استثنا

.در تصرفھای انباری کم مخاطره، برای ھر طبقه یا بخشی از آن، تدارک یک خروج مجاز خواھد بود

شی از آن مجــاز خواھـد بـود،                              در تصرفھای انباری با مخاطره معمولی، تدارک یــک خــروج بـرای ھــر طبقـه یـا بخ

س خروج، حداکثر از         ٣٠متر در بناھای بـدون شــبکه بارنـده خودکــار، و حـداکثر از               ١۵مشروط بر آنکه طول دستر

.متر در بناھایی که توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت می شوند، بیشتر نشود

نفر بیشتر باشد، باید به      ۵٠٠در تصرفھای انباری، برای ھر طبقه یا بخشی از آن که بار متصرف از                 -٨-١٧-١-٣

ص شده در بند  .، خروج مجزا و دور از ھم تدارک شود٢-۶-١-٣تعداد مشخ

در تصرفھای انباری پر مخاطره، خروجھا باید در محلھایی تدارک شوند که دسترسـھای آنھــا از ھـر                             -٩-١٧-١-٣

در تصـرفھای انبـاری با            .بســت و بـدون مسـیر مشـترک باشـند          نقطه، دارای جھات مختلف، بدون راھروھای بن          

متر مسیر مشترک داشته باشند، چنانچه تمـام بنـا                ١۵توانند حداکثر    مخاطره معمولی، دسترسھای خروج می      
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ی توانـد بـه حـداکثر                       ش یابـد     ٣٠توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شــود، ایــن طــول ـم .مـتر افــزای

.بودتصرفھای انباری کم مخاطره، استثنائًا از مقررات این بند معاف خواھند

متــر ۶٠در تصرفھای انباری، طول دسترســھای خـروج از ھـر نقطـه تــا نزدیکـترین خـروج، نبایــد از                          -١٠-١٧-١-٣

.بیشتر باشد

:موارد استثنا

س خـروج مــی توانـد                            )١ در بناھایی که تمامًا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شوند، طول دستر

ش یابد١٢٠به حداکثر  .متر افزای

.در تصرفھای انباری کم مخاطره، طول دسترسھای خروج محدودیتی ندارد)٢

ھر فضا که به منظور انبار کاالھای پرمخاطره مورد استفاده قرار گیرد، طول دسترسـھای خـروج در آن از ھیچ                     )٣

متر بیشتر باشد، مگر آنکه تمام فضا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود که                        ٢٣نقطه نباید از     

س خروج می تواند حداکثر به  ش یابد٣٠در آن صورت طول دستر .متر افزای

تمام تصرفھای انباری باید از تسھیالت روشـنایی اضطراری برخـوردار باشـند، مگــر آنکـه ســاعات                  -١١-١٧-١-٣

فعالیت و تصرف آنھا منحصر به روز بوده و روشنایی مورد نیاز راھھای خروج، توسط نورگیرھای سقفی یا پنجــره                       

.به خوبی تأمین شود، یا آنکه به طور معمول مورد تصرف و استفاده انسان نباشند

٣در تصرفھای انباری، راھھای خروج باید دارای روشنایی کافی و عالیم مناسب مطابق بندھای             -١٢-١٧-١-٣

.باشند٩-١-٣و ٨-١-

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ھای بلندضوابط اختصاصی ساختمان-١٨-١-٣

س ضوابط این مقررات، ھر بنایی که ارتفاع آن              -١-١٨-١-٣ فاصله قائم بین تراز کف باالترین طبقـه قابــل            (بر اسا

ش نشـانی                    س برای ماشینھای آت مـتر بیشـتر باشـد، عمـارت             ٢٣از  )تصرف، تا تراز پائین ترین سطح قابل دستر

-١-٣تـا   ١٠-١-٣منــدرج در بنـدھای    (بلند محسوب شده و عالوه بر ضوابط اختصاصی مربوط به نوع تصـرف خـود            

ش نیز خواھد بود)١٧ .، تابع ضوابط این بخ

ی             -٢-١٨-١-٣ گیرنـد و نــیز برجھــای نگھبــانی و          سازه ھای مرتفع که به طور معمول مورد تصرف انسان قرار نـم

ش نخواھند بود۵کنترل، مناره ھا و نظایر آنھا با بار متصرف  .نفر یا کمتر، مشمول مقررات این بخ

سـانتیمتر عـرض مفیــد باشـند، مگر              ١١٠ھای بلند، راھھای خروج باید حـداقل دارای           در ساختمان  -٣-١٨-١-٣

ض بیشتری برای راه خروج مقرر شده .باشدآنکه در ضوابط اختصاصی تصرف، عر

ش از یک طبقه، از جملــه طبقــات زیر طبقـه تخلیــه            در ساختمان-۴-١٨-١-٣ ھای بلند، برای ھر طبقه یا ھر بخ

.خروج، تأمین حداقل دو خروج مجزا و تا حد امکان دور از ھم الزامی است

ش از یک طبقه که بار متصرف آن از              در ساختمان   -۵-١٨-١-٣ نفر بیشتر  ۵٠٠ھای بلند، برای ھر طبقه یا ھر بخ

.، خروج مجزا و دور از ھم در نظر گرفته شود٢-۶-١-٣باشد، باید به تعداد تصریح شده در بند 

ای انتخـاب گـردد کــه برای              شود، موقعیت خروجھا باید بــه گونـه         در مواردی که چند خروج مقرر می          -۶-١٨-١-٣

س خروجھــا از ھـر         .دسترسی به ھر خروج، راھی مجزا و در جھتی جداگانه فراھم باشد               البته در ابتدای دســتر

.متر مجاز است١۵نقطه، مسیر مشترک به طول حداکثر 

ش از در ساختمان-٧-١٨-١-٣ .متر در راھھای خروج مجاز نخواھد بود١۵ھای بلند، ھیچ بن بستی با طول بی

ی   ٣٠ھای بلند، حداکثر   طول دسترسھای خروج در ساختمان    -٨-١٨-١-٣ باشـد، مگــر آنکـه تمــام بنــا یـا       مـتر ـم

ی توانـد بـه حـداکثر                                          متــر ۴۵سازه با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، در آن صـورت ایـن طول ـم

ش یابد .افزای

ھای بلند، راھھای خروج باید روشنایی کـافی و عالیـم مناســب، مطـابق ضـوابط ایــن                           در ساختمان   -٩-١٨-١-٣

.مقررات داشته باشند

ھــای بلنــد، راھھــای خــروج بایــد بــه روشــنایی اضــطراری مجھــز باشــند، مگــر آنکــه              در ســاختمان  -١٠-١٨-١-٣

ی                             ساختمان فقط در ساعات روز مورد اسـتفاده قـرار گـیرد، در آن صــورت اگـر راھھـای خــروج از روشــنایی طبیـع

.توان از روشنایی اضطراری صرفنظر نمودکافی برخوردار باشند، با موافقت کتبی مقام قانونی مسئول، می

ص ضوابط ویژه زیر برای محافظت ساختمان    -١١-١٨-١-٣ س نظـر مقـام قـانونی مسـئول         (ھــای خــا کــه بر اســا
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.الزامی است)شودتعیین می

ھای بلند با ضوابط ویژه باید توسط شبکه ھای بارنده خودکار تائید شده مجھـز                              ھمه ساختمان  -١-١١-١٨-١-٣

ب شـده و                     .به سیستمھای نظارت الکتریکی محافظت شوند            این شبکه ھا باید مطابق روشھای استاندارد، نـص

.در ھر طبقه دارای شیر کنترل و وسایل کنترل جریان آب باشند

ھای بلند با ضوابط ویژه، عالوه بر شبکه ھشدار حریق، نصب شبکه اعالم حرـیق                        در ساختمان -٢-١١-١٨-١-٣

.این شبکه ھا باید به تائید مقام قانونی مسئول برسند.نیز ضروری است

ش نشــانی و نجـات،                   تمام ساختمان   -٣-١١-١٨-١-٣ ھای بلند با ضوابط ویژه، باید به منظور استفاده مأموران آت

دارای سیستم کنترل ارتباط تلفـنی دوسـویه باشـند و ایـن سیسـتم بیــن ایسـتگاه مرکــزی کنـترل، اتاقــک ھـر                                   

آسانسور، سرسراھایی که آسانسورھا در آن قرار دارند، و تمام طبقاتی که توسط پلکان خروج بـه ھـم مربـوط                                   

شانی بتوانـد به عنـوان                             .می شوند، ارتباط برقرار کند      ش ن ی ســازمان آـت در مواردی که سیســتم ارتبــاط رادیوـی

.معادل این سیستم مورد تائید قرار گیرد، استثنائًا می توان از نصب چنین تجھیزاتی صرفنظر نمود

ت و                              -۴-١١-١٨-١-٣ ھر عمارت بلند با ضوابط ویژه، باید به مولد نیروی برق دوم که ھمواره آماده اسـتفاده اـس

ش               .نشانی در ھنگام حریق قابل استفاده می نماید، مجھز باشـد                 حداقل یکی از آسانسورھا را برای ماموران آت

ب                                ظرفیت مولد نیرو باید برای کارکرد ھمزمان و تأمین ھمه تجھیزاتی کـه در زیــر نــامبرده شــده، کـافی و مناـس

:باشد

شبکه روشنایی اضطراری)الف

شبکه ھای ھشدار و اعالم حریق)ب

ش نشانی ساختمان)ج پمپھای آت

تجھیزات ایستگاه کنترل مرکزی)د

به گونه ای که در صورت لزوم بتوان نیروی مورد           (دست کم یکی از آسانسورھای مربوط به ھمه طبقات بنا           )ـھ 

.)نیاز آن را به ھر یک از دیگر آسانسورھا منتقل نمود

تجھیزات مکانیکی مانع دود در دوربندھا)و

ھای بلند با ضوابط ویژه باید دارای یک ایستگاه کنترل مرکزی در یک اتاق کهتمام ساختمان-۵-١١-١٨-١-٣

ش نشانی تعیین می کند، باشند در این ایستگاه باید بتوان به کمک نشانگرھای.محل آن را سازمان آت

الکترونیک، ھمه تجھیزات و تأسیسات ارتباطی، حفاظتی، ایمنی و مخابراتی موجود در بنا را به درستی کنترل

.نمود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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معادل انگلیسی تعاریف:ضمیمه

انگلیسی فارسی

ش حریق استاندارد  Standardآزمای fire test

Heightارتفاع طبقه و بنا (of a storey or a building)

ش بنا Additionافزای

Load-bearingاعضا باربر

Mallبازارچه

Elevatorباالبر / Lift

Existingبنای موجود building

Exteriorپلکان خارجی  stairway / Outside stairs

Movingپلکان متحرک  stairs

Fireپنجره حریق  window

Visionپنجره چشمی panel

Approvedتاییدشده، تصویب شده

Exitتخلیه خروج discharge

Occupancyتصرف

Alterationتغییرات

Fireحریق بند stop

Courtحیاط 

Houseخانه

Exitخروج

Horizontalخروج افقی exit
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Self-closingخود بسته شو

Automaticخودکار 

closingAutomatic-خودکار بسته شو 

Streetخیابان

Fireدر حریق door

س خروج Exitدستر access

Handدستگیره محافظ rail

Enduranceدوام در برابر حریق

Parapetپناهدیوار جان

Smokeدیوار دودبند stop wall or partition

Propertyدیوار مشترک wall

Exitراه خروج way

Staircaseراه پله / Stairway

Basemantزیرزمین

Escapeسرسره فرار ramp

ص Area-netسطح خال

Shaftشفت

Ramp)رامپ(شیبراه 

Storeyطبقه

Streetطبقه خیابان floor

Exitظرفیت راه خروج way capacity

Rescueدھیفضای پناه area

Fireمانع حریق stop / Fire barrier

Smokeمانع دود barrier/Smoke stop

Horizontalمجزا سازی افقی  separation

Openمحوطه باز space

Publicمعبر عمومی way

Authoritiesمقام قانونی مسئول having jurisdiction

Fireمنطقه حریق zone

Mezzanineمیان طبقه

Fireمیزان مقاومت حریق resistance rate

Guardنرده محافظ rail

Dwelling)واحد مسکونی(واحد زندگی 
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Waitingھال انتظار hall

Entranceھال ورودی hall

Hotelھتل

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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