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رعایت مالحظات پدافند غیر عامل در طراحی محوطه، جانمایی ساختمانها، طراحی معماری، طراحی سازه،  -1

با مقررات ملی ساختمان ایران  21و سایر جزییات ساختمانها مطابق مبحث  مکانیکی و الکتریکی تاسیسات

 «فند غیر عامل پدا» عنوان 

بیست و دو  طراحی، محاسبه، اجرا و بهره برداری بخش های مختلف ساختمان مطابق آخرین ویرایش مباحث -2

 مقررات ملی ساختمان و ضوابط و آیین نامه های مربوطه گانه

 ختمانهای در حال احداث مطابق ضوابط و آیین نامه های مربوطهطراحی سازه های سا -3

 
 

 توجه به سازه های مقاوم در برابر انفجار و سایر موارد بحران زا با توجه به ضوابط و آیین نامه های مربوطه -4

 
 

مربوط استفاده از فوالدهای ساختمانی مناسب برای پاسخگویی به الزامات پدافند غیر عامل با رعایت مباحث  -5

 به مقررات ملی ساختمان ایران و نشریات سازمان برنامه و بودجه

 توجه به پهنای مسیرهای اصلی و مسیرهای امدادرسانی در محوطه مطابق ضوابط و آیین نامه های مربوطه -6



 
 

 مقررات ملی ساختمان ایران 3طراحی سیستم اطفاء حریق ساختمانها با رعایت مبحث  -7

، سرویس و نگهداری تمامی سیستم های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مطابق طراحی، نصب، راه اندازی -8

 مقررات ملی ساختمان ایران و سایر ضوابط و آیین نامه های مربوطه 14و  13مباحث 

مقررات  16طراحی تاسیسات آب سرد و گرم مصرفی و سیستم دفع آب فاضالب با رعایت الزامات مبحث  -9

 ملی ساختمان ایران

مقررات  17گاز طبیعی ساختمانها، نصب وسایل گاز سوز و نصب دودکش ها مطابق مبحث لوله کشی  -10

 ملی ساختمان ایران

و  توجه به مسیرهای دسترسی و حرکت عابرین پیاده و سواره به منظور عدم تداخل مسیرهای مذکور -11

 تسهیل رفت و آمد پیاده و سواره

 
 



های ساختمان با توجه به ضوابط و آیین ها و خروجیتوجه به مسیرهای خروج اضطراری و تعداد ورودی -12

 نامه های مربوطه

 در صورت ریزش آواریرهای دسترسی در شرایط بحرانی توجه به عدم مسدود شدن مس -13

  توجه به حذف عوامل و موانع محدودکننده فرار از خطر، در مسیرهای پیاده و سواره -14

پناه جهت افزایش های حرکتی بمنظور ایجاد جانهای فضای سبز در امتداد مسیرتوجه به ایجاد ردیف -15

  مقابله با موج انفجار

 
 توجه به جنس مصالح در کف مسیرهای سواره و پیاده بمنظور تسهیل در فرار از خطر -16

 
 

امه های مطابق ضوابط و آیین ن ،های مختلف ساختمانهاهای عناصر و بخشتوجه به جزییات و دیتیل -17

 مربوط به پدافند غیر عامل



های دسترسی پیاده و سواره بمنظور تسهیل ورود و خروج و فرار در مواقع ها و مسیرتوجه به شیب رمپ -18

 اضطراری

 

 

 هاآسیب به ساختمانتوجه به حجم کلی ساختمانها، بمنظور کاهش خطرات جانی در صورت وارد آمدن  -19

 و ریزش آوار

 
 

 

 هاعدم بکارگیری عناصر الحاقی سست در نمای ساختمان -20



 

 

 در برابر ریزش آوار با ایجاد سقف و راهرو پوشیدهمحافظت و ایمن سازی ورودی ساختمانها  -21

 
 

 ای و بازشوها مطابق ضوابط و آیین نامه های مربوطهسطوح شیشهمحدود نمودن توجه به  -22

 تجهیز ساختمانها به مولد برق اضطراری در چندین نقطه از سایت اصلی و دور از هم -23

جایگزین برای سیستم های گرمایشی ساختمانها و ذخیره سوخت دوم برای مواقع توجه به سوخت های  -24

 اضطراری

 

 توجه به ایجاد فضاهای امن در طبقات در ساختمانها -25



 
 

 ای خروج اضطراریهدربها در مسیرهای خروج و در راه توجه به جهات بازشو  -26

به  ای ساختمانبه عناصر سازهتوجه به مهاربندی دیوارها و چهارچوبهای دربها و اتصال فنی آنها  -27

 منظور کاهش خطرات آوار و ریزش در مواقع انفجار و بحرانی

 توجه به جزییات آسانسورها و راه پله ها مطابق ضوابط و آیین نامه های مربوطه -28

 پیش بینی فضاهای امن در محوطه برای مدیریت بحران در مواقع اضطراری -29

 
 

 مکانیکی و تاسیسات هایاضطراری در تاسیسات و شبکه رطراحی، اجرا و نصب سیستم های خط -30

 الکتریکی ساختمانها


