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 پارکینگ های مکانیسه مستقل -1

 

سویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ وٝ تػٛست واستشد داضتٝ ٚ تشای آٖ دستٝ اص پا ٔستمُ غشفاً تشای ساختٕاٖ ٞای تا واستشی پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ ٙذ ٞای ریُت -1

 تشویثی تا تػشفات دیٍش استفادٜ ٔی ضٛ٘ذ واستشد ٘ذاسد .

 دس قشاحی ٚ ساخت پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تایذ ٔسیش دستشسی خٛدسٚٞای آتص ٘طا٘ی دس ٔحُ ٚسٚد خٛدسٚٞا ایجاد ٌشدد .  -2

تٗ ٚصٖ سا دس  30ْ ضٛد وٝ صٔیٗ آٖ ٔماٚٔت ٚ تحُٕ حذالُ ٔسیشدستشسی خٛدسٚٞای سٍٙیٗ آتص ٘طا٘ی ٚ ٔحٛقٝ ساصی تٝ ٌٛ٘ٝ ای ا٘جا -3

 ٔٛالغ ػّٕیات ) استمشاس تاالتش تش سٚی چٟاس جه ( داضتٝ ٚ استحىاْ آٖ تٛسف ٟٔٙذس ٘اظش تاییذ ضذٜ تاضذ.

 جٟت سِٟٛت دستشسی ٘یشٚٞای آتص ٘طا٘ی تٝ ساختٕاٖ پاسویًٙ ، اجشای سشدسب دس ٚسٚدی ٔجٕٛػٝ ٔجاص ٕ٘ی تاضذ .-4

ٚسٚد اضخاظ تٝ ساختٕاٖ پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ ٕٔٙٛع تٛدٜ ٚ ایٗ ٔٛؾٛع ٔی تایست اص قشیك تىاسٌیشی سٙسٛسٞای ٔٙاسة ٚ اػٕاَ سٚضٟای  -5

 ٛد.ٔذیشیتی وٙتشَ ضٛد ٚ تٟٙا ساٟٞای ٚسٚد اؾكشاسی تشای دستشسی آتص ٘طا٘اٖ ٚ یا پشسُٙ پاسویًٙ تٝ ٔٙظٛس تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی دس٘ظش ٌشفتٝ ض

 ٘جاْ ػّٕیات ٍٟ٘ذاسی،تؼٕیشات ،اقفاءحشیك ٚیا ٘جات ؾشٚسیست ػّٕىشد پاسویًٙ وأالً غیشفؼاَ ٌشدد .ٍٞٙاْ ا -6

 حذالُ ٔماٚٔت دیٛاسٞای جا٘ثی پاسویًٙ یه ساػت اػٕاَ ٌشدد . -7

ایٗ خأٛش وٙٙذٜ ٞا الصْ ٔجٟض ٌشد٘ذ ٚ B  70پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تایذ تٝ خأٛش وٙٙذٜ ٞای دستی اص ٘ٛع پٛدسی تا لذست خأٛش وٙٙذٌی -8

 است دس ٔحُ تحٛیُ خٛدسٚ ٚ یا لسٕت ٚسٚد ٚ خشٚد دس دستشس تاضٙذ ٚ تحت تأحیش ػٛأُ جٛی لشاس ٍ٘یش٘ذ.

 ٞیچ ٌٛ٘ٝ واال یا تجٟیضاتی ٘ثایذ ٔا٘غ سٚیت خأٛش وٙٙذٜ ٞای دستی ضٛد . -9

س ٚ دتی ٔٙاسة ٔجٟض ٌشدد ٚ تٕاْ ٚسٚدی ٞا ٚ خشٚجی ٞا تحت پٛضص ٔجٕٛػٝ پاسویًٙ تایذ تٝ سیستٓ اقفاء دستی تا ٔٙثغ رخیشٜ آب، فطا -10

 جؼثٝ آتص ٘طا٘ی لشاس داضتٝ تاضٙذ .) سیستٓ تشویثی (

ایٙچ ایجاد ٌشدد تٝ ٘حٛیىٝ تتٛاٖ تٕاْ سكح آٖ  5/1دس قثمات ٔختّف پاسویًٙ ٚ دس ٘ضدیه تشیٗ ٔحُ تٝ ٚسٚدی ٞش قثمٝ ا٘طؼاب وٛپّیٍٙی  -11

 % پٛضص داد . ) سیستٓ تشویثی(100ُ ٚ قثمٝ سا تٝ قٛس وأ

تجٕغ ٔایؼات لاتُ اضتؼاَ دسوف پاسویًٙ تایذ تٛسف تجٟیضات وطف ٚ اػالْ تٝ ٍٟ٘ثاٖ یا اپشاتٛس اقالع دادٜ ضذٜ تا الذأات ایٕٗ ساصی  -12

 تشای جٌّٛیشی اصٚلٛع آتص سٛصی غٛست پزیشد.

ٞیذسا٘ت صٔیٙی جٟت استفادٜ اختػاغی ٔجٕٛػٝ پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد دس ٚسٚدی پاسویًٙ ٚدس ٔىاٖ لاتُ سٚیت یه ػذد ضیش  -13

 . 
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تٟٛیٝ ٔىا٘یىی دس پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تٝ ٘حٛی ایجاد ٌشدد وٝ ٞٛای ٔحٛقٝ پاسویًٙ تكٛس ٔذاْٚ ، ٞش یه ساػت دٚ ٔشتثٝ تٟٛیٝ ٌشدد ٚ -14

 )ػّٕیات اقفاء حشیك وٙتشَ آٖ دس اختیاس آتص ٘طا٘اٖ لشاس ٌیشد دس صٔاٖ(لاتّیت وٙتشَ دستی سیستٓ تٟٛیٝ ٘یض فشاٞٓ ٌشدد

 داضتٝ تاضذ .  cm92ساٟٞای ٘فش سٚ دس داخُ پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ ٔی تایست ػشؼ حذالُ تشاتش تا  -15

 داضتٝ تاضذ .  cm92ؼ ٔؼادَ چٙا٘چٝ تٝ ٔٙظٛس دستشسی آتص ٘طا٘اٖ داخُ پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ اص ضیة ساٜ یا پّٝ استفادٜ ٌشدد تایذ حذالُ ػش -16

ٔتش داضتٝ تاضذ ٚ ایٗ دس غٛستی است وٝ  120دٚستشیٗ ٘مكٝ تٝ پّىاٖ دٚستٙذ ٚ دٚدتٙذ ٚ یا ٔحیف تیشٖٚ پاسویًٙ ٘ثایذ ٔسیش پیٕایص تیص اص  -17

 تٕاْ لسٕت ٞای پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ تحت پٛضص ضثىٝ تاس٘ذٜ تاییذ ضذٜ تاضذ . 

قثمات تایذ ٔماٚٔتی تشاتش تا یه ساػت دس تشاتش حشیك داضتٝ تاضٙذ ٚ اص پٙجشٜ ٞای وٛچه چطٕی ٘یض تشخٛسداس دسب ٞای پّىاٖ دستشسی دس  -18

 تاضٙذ .

دس تٕاْ لسٕت ٞای پاسویًٙ اجشا ٚ دس ا٘ٛاػی وٝ فالذ سمف دائٕی سٚی  NFPA13( ٔكاتك تا  Sprinklerسیستٓ اقفاء اتٛٔاتیه آتی ) -19

 ص اسپشیٙىّشٞای دیٛاسی استفادٜ ٕ٘ٛد .ٞش خٛدسٚ ٔی تاضٙذ ٔیتٛاٖ ا

٘ػة سیستٓ اػالْ حشیك اتٛٔاتیه ٚ دستی ٔٙاسة ٚ لاتُ اجشا تا تٛجٝ تٝ ضشایف پاسویًٙ تا استفادٜ اص تجٟیضات استا٘ذاسد ٚ تاییذ ضذٜ  -20

 ؾشٚسی است .

ستٓ تایذ تتٛا٘ذ پٕپ ٞای ٔشتٛـ تٝ ضثىٝ تاس٘ذٜ ، اجشای سیستٓ تشق اؾكشاسی دس پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ ؾشٚسی است ) ِٔٛذ تشق( ایٗ سی -21

 جؼثٝ ٞای آتص ٘طا٘ی ، آسا٘سٛس آتص ٘طاٖ ، سیستٓ اػالْ حشیك ٚ سیستٓ تٟٛیٝ دٚد ٚ سٚضٙایی اؾكشاسی سا تغزیٝ ٕ٘ایذ .

پاییٗ تش اص ٕٞىف لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ سیستٓ اقفاء اتٛٔاتیه وف یا سیستٓ ٞای اقفاء خٛدواس ٔطاتٝ، وٝ لذست ؾشٚسی است دس قثماتی وٝ -22

 داضتٝ تاضٙذ، قشاحی ٚ٘ػة ٌشدد. Bاقفائی ٔٙاسة تشی تشای اقفاء حشیك ٔٛاد ٌشٜٚ 

حشیك صدٜ تٝ ٔحُ أٗ ٚ تخّیٝ تایذ دس ٘ظش ٌشفتٝ  دس سیستٓ ٞای تاالتش ٚ جاتجایی خٛدسٚٞا سٙاسیٛی اجشایی ٚ ػّٕیاتی تشای ا٘تماَ خٛدسٚ -23

 ضٛد.

دستٍاٜ خٛدسٚ یه  فؿای  30دسپاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تضسي وٝ  ظشفیت آٟ٘ا تیص اص سی دستٍاٜ ٔی تاضذ  ،ؾشٚسیست وٝ  تٝ اصا ء ٞش -24

ٙػٛست ٘یاص تٝ احذاث پاسویٍٟٙای ٔىا٘یضٜ قثماتی تا ساػتٝ جإ٘ایی ٚ اجشا  ٌشدد. دس غیش ای 2ٔحػٛس جذاٌا٘ٝ تا دیٛاسٞای داسای ٔماٚٔت حشیك 

 جذاوٙٙذٜ ٞای ٔماْٚ حشیك ٔیثاضذ وٝ ؾٛاتف آٖ جذاٌا٘ٝ اػالْ خٛاٞذ ضذ.
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 رکیبیتپارکینگ های مکانیسه  -2

 

 تشای پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ وٝ تػٛست تشویثی تا تػشفات دیٍش استفادٜ ٔی ضٛ٘ذ واستشد داسد . ریُٙذٞای ت -1

ی قشاحی ٌشد٘ذ وٝ تٝ ٔحؽ ٚسٚد ا٘ساٖ دس حیكٝ ػّٕىشد پاسویًٙ، سیستٓ تػٛست خٛواس پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تشویثی تایذ تٍٛ٘ٝ ا -2

 خأٛش ٌشدیذٜ ٚ تٟٙا تؼذ اص سفغ خكش ٚ تٛسف اپشاتٛس ٔجذداً ضشٚع تىاس ٕ٘ایذ.

تشٚص ٘مع فٙی دس سیستٓ ٞای ایٕٙی پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تشویثی  تایذ حذالُ اص دٚ الیٝ حفاظتی تشخٛسداس تاضٙذ، تٙحٛیىٝ دس غٛست  -3

 ػّٕىشد یىی اص آٟ٘ا، الیٝ تؼذی ػُٕ ٕ٘ٛدٜ ٚ ایٕٙی سیستٓ تأٔیٗ ضٛد.

 دیٛاس قثمات پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ تشویثی تایذ اص ٔػاِحی ساختٝ ضٛ٘ذ وٝ حذالُ دٚ ساػت دس تشاتش حشیك ٔماٚٔت داضتٝ تاضٙذ. -4

قثمات پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تشویثی )سمف ٚ وف ٞش قثمٝ( اص ٔٛاد ٚ ٔػاِح حاتت ٚ غیش ٔتحشن )٘ظیش تتٖٛ( ساختٝ ضذٜ تاضٙذ. دس  -5

 پاسویٍٟٙای ٔىا٘یضٜ ای وٝ داسای سمف ٚ وف فّضی ٔتحشن ٞستٙذ، لاتُ لثَٛ ٕ٘ی تاضٙذ.

٘ثی وٝ تٝ ػٙٛاٖ فػَٛ ٔطتشن تیٗ پاسویًٙ ٚ سایش واستشیٟا دس ٘ظش ٌشفتٝ دس پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تشویثی قثماتی، سمف ٞا ٚ دیٛاسٞای جا -6

 دس تشاتش حشیك ساختٝ ضٛد. حذالُ سٝ ساػت ٔماٚٔتٔی ضٛ٘ذ تایذ اص ٔػاِحی تا 

آٖ، ٔتػشفاٖ وٙتشَ ٚ تٟٛیٝ دٚد حاغُ اص تشٚص آتص سٛصی دس پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ تشویثی تایذ تٍٛ٘ٝ ای قشاحی ٚ اجشا ٌشدد تا دٚد حاغُ اص  -7

 واستشیٟای فٛلا٘ی سا تحت تأحیش لشاس ٘ذٞذ.

لاتّیت دستشسی ایٕٗ تشای آتص ٘طا٘اٖ دس تٕاْ قثمات پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ تشویثی ایجاد ضذٜ تاضذ )دستشسی اص قشیك پّىاٖ یا ضیثشاٜ أىاٖ  -8

 پزیش است(.

اتی ٔكّما ٕٔٙٛع تٛدٜ ٚ تجٟیضات ٚ سیستٕٟای ٔىا٘یضٜ ٚ ٔذیشیتی تشای ٚسٚد سا٘ٙذٜ ٚ سش٘طیٗ تٝ داخُ فؿای پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ تشویثی قثم -9

 سػایت ایٗ ٔٛؾٛع تایذ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد.

 دس قشاحی ٚ ساخت پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تشویثی قثماتی تایذ ٔسیش دستشسی خٛدسٚٞای آتص ٘طا٘ی دس ٔحُ ٚسٚد خٛدسٚٞا ایجاد ٌشدد .  -10

تٗ ٚصٖ  30ٗ آتص ٘طا٘ی ٚ ٔحٛقٝ ساصی تٝ ٌٛ٘ٝ ای ا٘جاْ ضٛد وٝ صٔیٗ آٖ تحُٕ ٔماٚٔت  دس تشاتش حذالُ ٔسیشدستشسی خٛدسٚٞای سٍٙی -11

ذ سا دس ٔٛالغ ػّٕیات )استمشاس تاالتش تش سٚی چٟاس جه( داضتٝ ٚ استحىاْ آٖ تٛسف ٟٔٙذس ٘اظش داسای پشٚا٘ٝ اص ساصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذسی تایی

 ضذٜ تاضذ.

ٔتش دس ٚسٚدی ٔجٕٛػٝ  5/4ٚٞای آتص ٘طا٘ی تٝ ٔحُ ٚسٚدی ساختٕاٖ پاسویًٙ، اجشای سشدسب تا استفاع وٕتش اص جٟت سِٟٛت دستشسی ٘یش -12

 ٔجاص ٕ٘ی تاضذ .

ساختٕاٖ پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ تشویثی ٘ثایذ لاتُ دستشسی تشای ػْٕٛ تاضذ ٚ تایذ تٟٙا ساٟٞای ٚسٚد اؾكشاسی، تشای دستشسی آتص ٘طا٘اٖ ٚ یا  -13

 ً تٝ ٔٙظٛس تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی احذاث ٌشدد . پشسُٙ پاسویٙ

 ٍٞٙاْ ا٘جاْ ػّٕیات ٍٟ٘ذاسی،تؼٕیشات ،اقفاء حشیك ٚ یا ٘جات، ؾشٚسیست وٝ ػّٕىشد پاسویًٙ وأالً غیش فؼاَ ٌشدد . -14

وٙٙذٜ ٞای تا ضشایف ٚ یا خأٛش   70Bپاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تایذ تٝ خأٛش وٙٙذٜ ٞای دستی اص ٘ٛع پٛدسی تا لذست خأٛش وٙٙذٌی  -15

 تٟتش  ٔجٟض ٌشد٘ذ ٚ ایٗ خأٛش وٙٙذٜ ٞا الصْ است دس ٔحُ تحٛیُ خٛدسٚ ٚ یا لسٕت ٚسٚد ٚ خشٚد دس دستشس تاضٙذ.
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 ٞیچ ٌٛ٘ٝ واال یا تجٟیضاتی ٘ثایذ ٔا٘غ سٚیت خأٛش وٙٙذٜ ٞای دستی ضٛد. -16

سیستٓ اقفاء دستی تا ٔٙثغ رخیشٜ آب، فطاس ٚ دتی ٔٙاسة ٔجٟض ٌشدیذٜ ٚ تٕاْ ٚسٚدی ٞا ٚ خشٚجی ٞا ٔجٕٛػٝ پاسویًٙ تشویثی تایذ تٝ  -17

 تحت پٛضص جؼثٝ آتص ٘طا٘ی لشاس داضتٝ تاضٙذ. )سیستٓ اقفاء آتی تشویثی(

 .دس تٕاْ لسٕت ٞای پاسویًٙ اِضأی است NFPA13( ٔكاتك تا Sprinklerاجشای سیستٓ اقفاء اتٛٔاتیه آتی ) -18

دس پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تشویثی، ؾشٚسی است وٝ وف قثمات تػٛست یىپاسچٝ اجشا  ٚ فالذ ٞش ٌٛ٘ٝ استثاـ تا قثمات دیٍش تاضذ تٝ ٘حٛیىٝ  -19

 اص سشایت آتص تٝ قثمات تاالتش ٚ ٘طت تٙضیٗ تٝ قثمات پاییٗ تش جٌّٛیشی ٌشدد .

( تؼثیٝ تا دس غٛست ٘طت تٙضیٗ، تػٛست ایٕٗ تٝ ٔٙثغ جٕغ آٚسی ٞذایت Drainageدس ٔحُ تٛلف ٞش خٛدسٚ ٔی تایست سیستٓ صٜ وطی ) -20

 ضٛد.

صی تجٕغ ٔایؼات لاتُ اضتؼاَ دس ٔٙثغ جٕغ آٚسی تایذ تٛسف تجٟیضات وطف ٚ اػالْ تٝ ٍٟ٘ثاٖ یا اپشاتٛس اقالع دادٜ ضذٜ تا الذأات ایٕٗ سا -21

 تشای جٌّٛیشی اص ٚلٛع آتص سٛصی غٛست پزیشد. 

ٝ ٔىا٘یىی دس پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ تٝ ٘حٛی ایجادٌشددوٝ ٞٛای ٔحٛقٝ پاسویًٙ تكٛس ٔذاْٚ، )ٞش یه ساػت دٚ ٔشتثٝ (تٟٛیٝ ٌشدد ٚ تٟٛی -22

 صٔاٖ دس ٚ است اِضأی ٔیطٛد ٌشفتٝ ٘ظش دس ساػت دس تاس 6 ٔیضاٖ تٝ وٝ حشیك ٔحػٛالت  فشاٞٓ ساختٗ لاتّیت وٙتشَ دستی سیستٓ تٟٛیٝ

 یك وٙتشَ آٖ دس اختیاس آتص ٘طا٘اٖ لشاسخٛاٞذ ٌیشد.حش اقفاء ػّٕیات

 ٘ظش دس ٔىا٘یضٜ پاسویًٙ ٔجٕٛػٝ اختػاغی استفادٜ جٟت صٔیٙی ٞیذسا٘ت ضیش ػذد یه سٚیت لاتُ ٔىاٖ دس ٚ پاسویًٙ ٚسٚدی دس ٔحُ -23

 . ضٛد ٌشفتٝ

 داضتٝ تاضذ. cm 92ساٟٞای ٘فش سٚ دس داخُ پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ ٔی تایست ػشؼ حذالُ تشاتش تا  -24

 چٙا٘چٝ تٝ ٔٙظٛس دستشسی آتص ٘طا٘اٖ داخُ پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ اص ضیة ساٜ یا پّٝ استفادٜ ٌشدد تایذ حذالُ  -25

 داضتٝ تاضذ.  cm92 ػشؼ ٔؼادَ  -26

ذ ٚ ایٗ دس غٛستی است وٝ ٔتش داضتٝ تاض 120دٚستشیٗ ٘مكٝ تٝ پّىاٖ دٚستٙذ ٚ دٚدتٙذ ٚ یا ٔحیف تیشٖٚ پاسویًٙ ٘ثایذ ٔسیش پیٕایص تیص اص  -27

 تٕاْ لسٕت ٞای پاسویًٙ ٔىا٘یضٜ تحت پٛضص ضثىٝ تاس٘ذٜ تاییذ ضذٜ تاضذ.

 ؾشٚسی است تٕاْ قثمات پاسویًٙ تٛسف یه پّىاٖ  ٔستمُ داسای ضشایف روش ضذٜ ریُ لاتُ دستشس تاضٙذ: -28

 وأُ دٚستٙذی ٚ دٚدتٙذی 

 تا٘ذاسد ّٔی ٚ یا ٔؼتثش تیٗ إِّّیداسای سیستٓ تٟٛیٝ ٔكاتك اس 

  ُساػت 3ٔجٟض تٝ سیستٓ سٚضٙایی اؾكشاسی تا تاقشی تٝ ٔیضاٖ حذال 

دسب ٞای پّىاٖ دستشسی دس قثمات تایذ ٔماٚٔتی تشاتش تا یه ساػت دس تشاتش حشیك داضتٝ تاضٙذ ٚ اص پٙجشٜ ٞای وٛچه چطٕی ٔجٟض تٝ  -29

 ذ.ضیطٝ ٔماْٚ ٘یض تشخٛسداس تاضٙ

 ٔتش استفاع یا ػٕك داس٘ذ تایذ تٝ آسا٘سٛس ٔخػٛظ آتص ٘طا٘ی ٔجٟض تاضٙذ. 9پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ ای وٝ تیص اص  -30

 ایجاد سیستٓ استثاقی دٚ سٛیٝ تیٗ اتاق وٙتشَ پاسویًٙ ٚ آسا٘سٛس آتص ٘طاٖ ؾشٚسی است. -31
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 ف پاسویًٙ تا استفادٜ اص تجٟیضات استا٘ذاسد ٚ تاییذ ضذٜ ؾشٚسی است.٘ػة سیستٓ اػالْ حشیك اتٛٔاتیه )لاتُ اجشا( تا تٛجٝ تٝ ضشای -32

اجشای سیستٓ تشق اؾكشاسی دس پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ ؾشٚسی است )ِٔٛذ تشق(. ایٗ سیستٓ تایذ تتٛا٘ذ پٕپ ٞای ٔشتٛـ تٝ ضثىٝ تاس٘ذٜ،  -33

 یٝ دٚد ٚ سٚضٙایی اؾكشاسی سا تغزیٝ ٕ٘ایذ.جؼثٝ ٞای آتص ٘طا٘ی، آسا٘سٛس آتص ٘طاٖ، سیستٓ اػالْ حشیك ٚ سیستٓ تٟٛ

ػالیٓ سإٞٙا تشای ٞذایت ایٕٗ خٛدسٚٞا تٝ لسٕت تحٛیُ خٛدسٚ، ٘ػة ٌشدد. ٕٞچٙیٗ ٔحُ پّىاٖ اؾكشاسی ٚ ٔٛلؼیت دسب ٞای آٖ ٔی  -34

 تایست تٝ سِٟٛت لاتُ تطخیع تاضٙذ.

ی فٛالد دس تشاتش حشاست، الصْ است تٝ ٔٙظٛس حفاظت ساصٜ ٚ حفظ یىپاسچٍی تٝ دِیُ واستشد فٛالد دس ساصٜ پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ ٚ ؾؼف رات -35

 ساػت ٔماْٚ ساصی ضٛد. 2آٖ دس صٔاٖ آتص سٛصی، تٕاْ لسٕت ٞای ساصٜ تا استفادٜ اص پٛضص ٞای ٔماْٚ حشیك استا٘ذاسد تٝ ٔیضاٖ 

ٔذاسن فٙی، جذَٚ ٔحاسثات ؾخأت پٛضص ؾذحشیك، تاییذیٝ ٞای تٝ ٍٞٙاْ تٟشٜ تشداسی ٚ اخز تاییذیٝ ایٕٙی اص ساصٔاٖ آتص ٘طا٘ی، اسائٝ  -36

 ویفی ٔؼتثش، ٚ فشْ ٌضاسش فٙی ٟٔٙذسیٗ ٔجشی وٝ تٝ تأییذ واسفشٔا ٚ ضٟشداسی سسیذٜ تاضذاِضأیست.

تشاص صٔیٗ قثیؼی ٔؼثش ٚسٚدی تا وف پائیٗ تشیٗ قثمٝ ٔتش تیطتش ٔی تاضذ )ٔثٙای ٔحاسثٝ اص ٔیاٍ٘یٗ  9دس ٔٛاسدی وٝ ػٕك قثمات صیشصٔیٗ اص  -37

تاضذ( ؾشٚسی است دس قثماتی وٝ پاییٗ تش اص ٕٞىف لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ، سیستٓ اقفاء اتٛٔاتیه وف یا سیستٓ ٞای اقفاء خٛدواس ٔطاتٝ، وٝ 

 داضتٝ تاضٙذ، قشاحی ٚ٘ػة ٌشدد. Bلذست اقفائی ٔٙاسة تشی تشای اقفاء حشیك ٔٛاد ٌشٜٚ 

ٝ س سیستٓ ٞای تاالتش ٚ جاتجایی خٛدسٚٞا، سٙاسیٛی اجشایی ٚ ػّٕیاتی تشای ا٘تماَ خٛدسٚ حشیك صدٜ تٝ ٔحُ أٗ ٚ تخّیٝ تایذ دس ٘ظش ٌشفتد -38

 ضٛد.

شسات ّٔی تٕاْ ٘ىات ایٕٙی دس سیستٕٟای اِىتشیىی اػٓ اص ٔحاسثات لكش ٚ ٘ٛع ٞادیٟا، فیٛصٞا، ػایمٟا، چشاغٟای سیٍٙاَ، ٚ... تایذ ٔكاتك ٔم -39

اٞٓ دس ٕٞٝ  2ساختٕاٖ ٔثحج سیضدٞٓ یا ٔمشسات ٔؼتثش تیٗ إِّّی سػایت ٌشدد. دس ٞش غٛست اجشای سیستٓ استیًٙ تا ٔماٚٔت حذاوخش 

 اجضای سیستٓ اِىتشیىی ؾشٚسی است.

 یثاضذ.ٚ تا سػایت استا٘ذاسدٞای ٔشتثف اِضأی ٔ (active)٘ػة سیستٓ غاػمٝ ٌیش تا استفادٜ اص سیستٓ فؼاَ  -40
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 و(ر –ازلی)زیر پپارکینگ های مکانیسه  -3

 

سٚ ٔی ٘أیٓ . ٔىا٘یضْ -سادٜ تشیٗ آٟ٘ا ، فؿای پاسن یه خٛدسٚ سا تٝ دٚ فؿای پاسویًٙ افضایص ٔی دٞذ وٝ آٟ٘ا سا پاسویًٙ ٞای پاصِی یا صیش

ست . الصْ تٝ روش است ٘ٛػی اصایٗ پاسویًٙ ٞا وٝ خٛدسٚ تش سٚی سكح ػّٕىشد ایٗ ٘ٛع پاسویًٙ ٞا ٕٔىٗ است ٔتفاٚت تاضذ أا ٘تیجٝ واس یىی ا

 ضیثذاس لشاس ٔی ٌیشد تٝ دِیُ خكشات احتٕاِی ٔٛسد پزیشش ساصٔاٖ آتص ٘طا٘ی  تٟشاٖ لشاس ٘ذاسد.

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ پاصِی

 اجشای پاسویًٙ ٞای پاصِی غشفاً دس پاسویًٙ ٞای داسای سٔپ ٚ پّىاٖ دستشسی ٔٛسد تأییذ ساصٔاٖ آتطٙطا٘ی لاتُ اجشا ٔی تاضذ.-1

 ٔىا٘یضٜ پاصِی حذاوخش تا دٚ قثمٝ ٔٛسد تأییذ ساصٔاٖ آتطٙطا٘ی تٟشاٖ لشاس داضتٝ ٚ تؼذاد قثمات تاالتش ٔٛسد لثَٛ ٚالغ ٘خٛاٞذ ضذ.پاسویًٙ ٞای -2

 .ا٘ٛاػی اص ایٗ پاسویًٙ ٞا وٝ داسای سكٛح ضیثذاس ٞستٙذ ٚ خٛدسٚ ٕٞٛاسٜ دس حاِت ضیثذاس لشاس ٔی ٌیشد ٔٛسد تأییذ ایٗ ساصٔاٖ ٕ٘ی تاضذ-3

فٙی دس ػّٕىشد یىی اص ستٓ ٞای ایٕٙی پاسویًٙ ٞای پاصِی تایذ حذالُ اص دٚ الیٝ حفاظتی تشخٛسداس تاضٙذ، تٙحٛیىٝ دس غٛست تشٚص ٘مع سی-4

 آٟ٘ا، الیٝ تؼذی ػُٕ ٕ٘ٛدٜ ٚ ایٕٙی سیستٓ تأٔیٗ ضٛد.

ة ٌشدد ٚ تشای ٞش خٛدسٚ حذالُ دٚ اسپشیٙىّش دس دس ٔحُ لشاسٌیشی پاسویًٙ ٞای ٔىا٘یضٜ پاصِی تایذ سیستٓ اقفاء خٛدواس آتی قشاحی ٚ ٘ػ-5

 ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد.
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 جإ٘ایی اسپشیٙىّشٞا ٔی تایست تٝ ٌٛ٘ٝ ای قشاحی ٚ اجشا ٌشدد وٝ ٍٞٙاْ فؼاَ ضذٖ،آتص سٛصی سا وٙتشَ ٚ ٟٔاس ٕ٘ایذ.-6

ش دٚ دستٍاٜ خٛدسٚ حذالُ یه دستٍاٜ خأٛش ویٌّٛشْ ٚ تٝ اصاء ٞ 6لشاس دادٖ خأٛش وٙٙذٜ دستی ٔٙاسة ٘ظیش پٛدس ٌٚاص تا ظشفیت حذالُ -7

 وٙٙذٜ دس ٔحُ پاسویًٙ ٞای پاصِی ؾشٚسی است.

 سایش تٕٟیذات ایٕٙی ٘ظیش جؼثٝ آب آتطٙطا٘ی ٚ ضثىٝ تاس٘ذٜ، ٕٞا٘ٙذ پاسویًٙ ٞای ٔؼِٕٛی تایذ دس ایٍٙٛ٘ٝ پاسویًٙ ٞا ٘یض سػایت ٌشدد. -8

ی سٚصآٔذ ٚ تٟیٙٝ سا ٘مؽ ٕ٘ی ٕ٘ایذ، ِیىٗ واستشد آٟ٘ا ٔی تایست تا ٔطٛست ٚ ٘ظشواسضٙاساٖ ایٗ دستٛساِؼُٕ تىاسٌیشی ٞش ٌٛ٘ٝ تٕٟیذات ایٕٙ-9

 آتطٙطا٘ی غٛست پزیشد. 

 


