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  ت

  به نام خدا

  
  گفتار پيش

  
ها توسـط شـهروندان   ستند كه به نحوي اجراي آنمقررات ملّي ساختمان در تمامي كشورها قواعدي ه

محلـي،   هـاي ادراك مشترك كليه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت. كندالزام قانوني پيدا مي
 هايگذاريوري از سرمايهگردد كه منافع ملّي ناشي از حفظ و افزايش بهرهمردم و مهندسان، موجب مي

هاي ها بر منافع سازماني دستگاهبرداران ساختمانعمومي بهره ملّي و هم چنين حفظ جان و منافع
. هاي محلي و هم چنين منـافع فـوري سـرمايه گـذاران تـرجيح داده شـود      اجرايي و يا منافع دولت

هـا در قالـب برنامـه توسـعه نظـام ملّـي       بديهي است توافق و التزام بر اين دسته از منافع و خواسته
  .يابدساخت و ساز تحقق مي

، )اجـرا  -نظـارت   -طراحـي  (هاي مهندسي و فني سـاختمان  مقررات حاكم بر جنبه 1366از سال 
توسط وزارت راه و شهرسازي در قالب مقررات ملّي ساختمان به تدريج وضع و استفاده از آن الزامي 

هاي نظام مهندسي موجب افـزايش  اي و سازمانتوسعه آموزش عالي، مراكز فني و حرفه. شده است
روي انساني متخصص و ماهر در سطح كشور گرديد و بـه مـوازات آن مقـررات ملّـي سـاختمان و      ني

هاي ساختماني نيز به همت اساتيد و صاحبنظران شاغل در حرفه به صـورت  نامهاستانداردها و آيين
ل اي از كمـا در حال حاضر اين مقررات به درجه. انداي مورد بازنگري و تجديد چاپ قرار گرفتهدوره

و غنا رسيده است كه به عنوان مرجع و منبع آموزشي ضمن تأمين نياز نسبي دانشگاهيان و جامعه 
برداران، ابـزار و مرجـع كنتـرل الزم را بـراي اطمينـان از كيفيـت       مهندسي كشور، سازندگان و بهره

  .ساخت و سازها براي ناظران و بازرسان فراهم نموده است
هاي اخير با قبل از تدوين مقـررات ملّـي   اي در سالاز حيث سازه ها بويژهمقايسه كيفيت ساختمان

ها و سير تكاملي آن در جهـت تـأمين   ساختمان مؤيد تأثير اين مقررات در ارتقاي كيفيت ساختمان
باشد اما با مقايسه آمـار كمـي و كيفـي، وضـع     ايمني، بهداشت، رفاه و آسايش و صرفه اقتصادي مي

  .هاي جهاني فاصله قابل توجهي وجود داردخصموجود كشور با ميانگين شا
گـذار و  هاي پيش گفته شده الزم است اوالً نهادهاي حـاكميتي سياسـت  براي جبران فاصله شاخص

ريز و مراجع صدور پروانه ساختارهاي كنترل و نظارت را مورد بازنگري قـرار داده تـا سيسـتم    برنامه

 پ
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  ث

ف مصالح استاندارد و اجراي مقررات ملّي سـاختمان  تري نسبت به توليد، توزيع و مصرنظارت جدي
هـا و مراكـز   اي دانشـگاه هـاي حرفـه  هاي نظام مهندسي ساختمان، تشكلثانياً سازمان. اعمال گردد

آموزشي و تحقيقـاتي بـيش از پـيش در تـرويج و تبيـين مقـررات وضـع شـده، الگوسـازي و ارايـه                       
هاي نوين و به نمـايش گذاشـتن مزايـاي    آوريشده و معرفي فنهاي عيني رعايت مقررات ياد  نمونه

ثالثـاً مهندسـان و سـازندگان كـه وظيفـه اساسـي در اعمـال ضـوابط و مقـررات          . آن تالش نماينـد 
ساختماني را در طراحي، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رساني دانش فنـي و  

اي خود نسبت به اجراي مقررات ملّي ساختمان بيش خالق حرفهاي و با تكيه بر اصل امهارت حرفه
از پيش اصرار ورزيده و كارفرمايان و مالكان نيز تشويق يا ملزم به رعايت مقررات ملّي ساختمان آن 

توانند با افزايش سطح آگـاهي از حقـوق خـود    برداران نهايي ميهمچنين مردم به عنوان بهره. شوند
ها و ايجاد  وري ساختمانيفيت از طريق افزايش مطالبات در كيفيت و بهرهنقش اساسي در ارتقاي ك

  .هاي با كيفيت ايفا نمايندانگيزه رقابت در ارايه ساختمان
در خاتمه از كليه اساتيد و صاحبنظران و تدوين كنندگان كه از ابتدا تاكنون در تدوين و تجديدنظر 

همفكري و همكاري با اين وزارت از هيچ كوششي  مباحث مقررات ملّي ساختمان تالش نموده و در
هاي نظارتي و همچنين براي دست اندركاران ساخت و ساز از دستگاه. گزارماند، سپاسدريغ ننموده

كنترلي مراجع صدور پروانه و كليه عزيزاني كه اجراي اين مقررات را خدمتگزاري به ميهن و مـردم  
  .نمايم ندي در پيشگاه خداي متعال ميپندارند، آرزوي موفقيت و سربلخويش مي

  
  

  عباس آخوندي
  وزير راه و شهرسازي

 ت
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  )1396(ويرايش دوم  -كنندگان مبحث بيستم مقررات ملّي ساختمان  هيأت تدوين
  )بر اساس حروف الفبا(

  
  شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان) الف
                   رئيس دكتر محمدتقي احمدي          عضو       مهندس شاپور طاحوني 
                 عضومهندس محمدرضا انصاري      عضومهندس بهروز علمداري ميالني
                           عضودكتر حميد باقري       عضومهندس مسعود غازي سلحشور
                         عضودكتر سعيد بختياري عضوزاده طيار          مهندس يونس قلي
         عضو                 دكتر حميد بديعي                    عضودكتر بهروز گتميري
                            عضودكتر ناصر بنيادي                  عضودكتر حامد مظاهريان
               عضومهندس محسن بهرام غفاري               عضودكتر محمودرضا ماهري
                    عضودكتر محسن تهراني زاده                عضودكتر بهروز محمدكاري
          عضومهندس محمدابراهيم دادسرشت عضومنصف  ... مرحوم مهندس حشمت ا
             عضومهندس سيد محمدتقي راتقي عضورسول ميرقادري            دكتر سيد
                 عضودكتر علي اكبر رمضانيانپور                    عضومهندس نادر نجيمي
 عضوزاده                   دكتر محمد شكرچي عضو             رضا هاشمي مهندس سيد
 عضوبهبهاني        اصغر طاهريمهندس علي

  
  اعضاي كميته تخصصي) ب
 رئيس                    ناصر بنياديدكتر
                  عضو مهندس محمدرضا بقاپور
                   عضو مهندس محمد بيات
 ضو عسيد محمد صباغ رضوي       س مهند
                عضو مهندس اسفنديار صديقي
     دبير مهندس سيدمحمدرضا ميرعبداللهي
  
 با تشكر از همكاري صميمانه آقاي مهندس اميرحسين رفعتي             

  
  دبيرخانه شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان) پ
                     معاون دفتر تدوين مقررات ملي ساختمان و دبير شورامهندس سهيال پاكروان 

                         رئيس گروه تدوين مقررات ملي ساختماندكتر بهنام مهرپرور 

     كارشناس معماري دفتر تدوين مقررات ملي ساختمانمهندس سيدمحمدرضا ميرعبداللهي 
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  مقدمه ويرايش دوم
سال از انتشار نخستين ويرايش مبحث بيستم مقررات ملي سـاختمان در سـال    12گذشت بيش از 

و ايجاد تغييرات زياد در صنعت ساختمان كشور طي اين ساليان، از جملـه گسـترش حجـم     1384
ها و افزايش ساخت و سازهاي بلندمرتبه بويژه در كالنشهرها و همچنين با توجه به تأكيد ساختمان

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نياز بـه تجديـدنظر در مبحـث      33صورت گرفته در ماده 
هـا در  بـرداران سـاختمان  تابلوها و اعالنات كه بطور محسوس با ايمني سازندگان و مجريـان و بهـره  

  . ارتباط است، را دوچندان كرده بود
اي چـون رنـگ و   يهدر ويرايش پيش رو از مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان، عالوه بر الزامات پا

شكل عالئم ايمني بازدارنده، هشداردهنده، الزام كننده و آگاه كننده نسبت به شرايط ايمن و عالئـم  
صوتي و نوري و با حركات دست، كه در ويرايش نخست نيز آورده شـده بـود، بـر عالئـم ايمنـي در      

هـاي  متصرفان به دسترسها براي هدايت هاي ساختماني، تابلوهاي ايمني در كليه ساختمانكارگاه
هاي هاي تأسيساتي ساختمان و كارگاههاي امدادرساني و عالئم مربوط به فضاها و كارگاهخروج و راه

و عالئمـي كـه الزم   )  هاي شايع سـاختماني در شـهرها  به عنوان يكي از تصرف(صنعتي و خدماتي 
بكار گرفتـه شـوند نيـز پرداختـه     هاي درماني ها و حمل مواد بويژه در تصرفاست در مخازن و لوله

  . شده است
-تري يافته و قادر هستند تا دسترسي به ايمنـي در سـاختمان  بدين لحاظ اين عالئم دامنه گسترده

اين رويكـرد باعـث شـده كـه عالئـم و      . تر امروز را تسهيل نمايندهاي بزرگتر و با تأسيسات پيچيده
هـا مـورد بهـره    هـا و كارگـاه  مين ايمني در سـاختمان تابلوهاي ايمني بعنوان ابزاري تأثيرگذار در تأ

  . برداري قرارگيرند
تالش جهت استفاده از عالئم شناخته شده بين المللي و آشنا بودن آنها براي افراد مختلف و بـومي  
سازي استفاده از اين عالئم با شرايط ساخت و ساز در كشور، مالحظه ديگري است كـه در ويـرايش   

و عالوه بر ساكنين محلي، قابليت استفاده بيشتر براي مهمانـان و افـراد ناآشـنا و    جديد تداوم يافته 
  . سازدهاي ساختماني را فراهم ميهاي مجتمعها و محوطهحتي اتباع ديگر كشورها  از ساختمان

اميد است كه مقررات اين مبحث نقش و جايگاه صـحيحي در ارتقـاي ايمنـي شـهروندان و صـنعت      
  .  شرايط محيطي بيابد ساختمان و بهبود

  
  كميته تخصصي مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان ايران
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  كليات-1- 20
  

تأمين سـالمت،  در  يداراي اهميت در صورت بهره گيري مناسب مي تواند نقشپيام رساني محيطي 
هداف قانون در راستاي ا اقتصادي فرد و جامعه،  بهداشت و صرفهدهي مناسب، آسايش، ايمني، بهره

هـا و   ناظر و مديران كارگاه مهندسانطراحان، . داشته باشد ،نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان
صـي، كارفرمايـان و مالكـان    هاي دولتي و عمومي و خصو ساختمانراجع صدور پروانه پيمانكاران و م

رساني در محيط زندگي مردم را به نحو موثر  برداري ملزم هستند تا پيام در حين بهره يها ساختمان
دند و گر رساني محيطي محسوب مي عالئم از موثرترين ابزارهاي پيامتابلوها و . و مطلوب انجام دهند

 ابلوهـا و عالئـم  تافـراد وجـود دارد، از    تهديد كننده سالمت و ايمني هايي كه احتمال خطر در محل
  . شود برداري مي بهرهايمني 

نصب عالئم ايمني ذكر شده در اين مقررات نبايـد بـه منزلـه جانشـيني آن بـا      بايد توجه داشت كه 
و ايجـاد   هاي مهندسي و اصالح روش كـار  كنترل و پيشگيري مانند نظارت برايديگر اقدامات الزم 

  .شود خطر تلقي شرايط كار بي
  

  هدافا -20-1-1
هدف كلي از تدوين اين مقررات نصب و استفاده از تابلوهـا و عالئـم بـه منظـور تـأمين سـالمت و        

بدين منظور در ساخت و نصب و بكـارگيري  . بهداشت، ايمني، آسايش و صرفه جوئي در منابع است
نمود تـا از نظـر سـاخت و    تابلوها و عالئم و در ارائه اطالعات و هشدارهاي ايمني، بايد صحيح عمل 

به لحاظ آنكه اين مقررات براي تهيه تابلوهـا و عالئـم مختلـف تـدوين     . خطر و ايمن باشند نصب بي
  : شده، اهداف مورد انتظار از آن به قرار زير است

  .ارائه ويژگي هاي كلي عالئم و تابلوها براي بكارگيري بهتر آنها توسط كاربران) الف
  .ابلوها و عالئم هشدار دهندهتدوين مقررات كلي ت) ب
  .ها ها و كارگاه تدوين مقررات براي تابلوها و عالئم هشدار دهنده در ساختمان) پ
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، بـه منظـور   يسـاختمان هـاي  مجتمع هطوتدوين مقررات كلي تابلوها و عالئم براي نصب در مح) ت
  .عمومي و مشاعتأمين ايمني مردم در فضاهاي 

  
  دامنه شمول -20-1-2

كـه بـه تحقـق     يعالئم تابلوها وبرداري از  بهرهنظارت و و نصب ات شامل طراحي، ساخت، اين مقرر
رسـاني، از   پيـام ها و ديگـر وسـايل    پالكتابلوها، مانند  كنند،اهداف مقررات ملي ساختمان ياري مي

هاي در دسـت  در ساختمانيرهاي خطر و غيره ژحركتي دست، عالئم صوتي و نوري و آ عالئمقبيل 
هـاي سـاختماني و سـاختمان كارگـاه هـاي      ها و كاركردهاي مختلـف، كارگـاه  برداري با تصرفبهره

ن اين مقررات كه به ابعـاد ايمنـي در   بيبدين لحاظ ارتباط نزديكي . صنعتي در حال انجام كار است
 و رفاه اجتماعيكار تعاون، هاي وزارت نامه و قوانين و آئين كندتوجه ميهاي كاري ساختمان محيط

پردازد وجود دارد و اين قـوانين و مقـررات بايـد همسـو و     كه به مسائل نيروي انساني و كارگري مي
  .  هماهنگ با هم باشند
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  و نحوه كاربردتعاريف  - 2- 20
  

ممكن اسـت داراي سـازه يـا فاقـد آن بـوده، بـه       . تصويري است رسانيبراي پيامابزاري  :تابلو
  .نرده و امثال آن قرارگيرد ،وي زمينر ياساختمان يا ديوار الصاق شود 

هائي هستند كه با استفاده از رنگ، نوشتار، تصوير، نـور، گفتـار، صـوت و حركـت،     پيام :مئعال
  .  دكننبه مخاطب منتقل ميپيامي را براي آگاهي 

صـوتي،   عالئميا ) روشنايي(كه توسط تابلو، رنگ، عالمت نوراني ندستهمي ئعال :م ايمنيئعال
و عمـومي  ها و اطالعـاتي دربـاره ايمنـي     المي يا عالئم ناشي از حركت دست،  توصيهارتباط ك

عالئـم  عالئـم نـوري،   عالئم تصـويري، عالئـم نـوراني،     شامل و د نده انتقال ميرا بهداشت كار 
  . دنمي گرد كالمي و عالئم ايمني با حركات دستعالئم صوتي، 

هـاي خـاص داراي    رنگ ،ايمني ، نوراني و نوريتصويريعالئم در  : ايمنيداراي مفهوم هاي رنگ
  . ستا هااين رنگ معنايكننده بيان 1جدول . است يعينممفاهيم 

  1جدول 
  

  رنگ  معنا و مفهوم  دستور
  قرمز  )اعالم خطر(بازدارنده   هيتخل  ،يتوقف اضطرار ،ستيا ،كار خطرناك

  قرمز  آگاه كننده  نشاني تجهيزات آتش
 كهربائيدزر  هشداردهنده  ديازمائيب ،يداحتياط كن ،مواظب باشيد

  آبي   و حكم كننده الزام كننده  استفاده از وسايل حفاظت فردي مثلخاص  اقدامكار يا 

، امكانات مناسب سازي شده براي استفاده فضاهاي پناه
  افراد ناتوان جسمي حركتي

آگاه كننده نسبت به راه و 
امكانات مربوط به افراد ناتوان 

  يجسمي و حركت
  آبي

رساني،  هاي امداد   هاي حريق، راه راهنمايي به خروجي
  و برگشت به حالت عادي ،هاي اوليه كمك

راه و آگاه كننده نسبت به 
  سبز  منيط ايشرا
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 يرينشـانه تصـو   وسـمبل  نوشـته،  از شكل، رنـگ،   يبيبا ترككه  ديداري يعالئم :يريعالئم تصو
   .براي مخاطبين هستندحاوي پيام مشخصي 

  

  :)ردباز جهت كار( يريئم تصوعال
  

منـع   يام هايپ ياست كه دارا يعالئم :ها ها و كارگاهدر ساختمان يمنيا يريعالئم تصو –الف
 يها ا كمكيز از خطر يگر يها ا راهي يا الزام به انجام كاري يا هشدار وجود خطريكننده كار خطرزا 

  :ر استيواع زشامل ان و هاي خاص باشد ، با نشانه تصويري و رنگهياول
  

بـه  آن را يـا   دهـد  مي افزايش  اكه احتمال خطر راست كننده كاري  منع: بازدارنده يريعالئم تصو
  .آورد وجود مي

  
  :يات اصليخصوص

  شكل يره ايدا) الف
از  (قرمـز  بـه رنـگ   ره و خط مورب يداحاشيه د با ينه سفيزم ياه رويسبه رنگ  يريتصو نشانه) ب

 ).سطح عالمت را بپوشاند% 35ز رنگ حداقل قسمت قرمچپ به راست كه 

                           
  سيگار نكشيد                          كنيدنروشن عبور پياده ممنوع                   آتش        

                      
  با آب خاموش نكنيد              آب آشاميدني نيست            ورود افراد متفرقه ممنوع         

  

  1 شكل شماره
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بروز خطر را هشـدار داده و لـزوم احتيـاط در    احتمال ي كه ئمعال :هشدار دهنده يريعالئم تصو
   .كند انجام كار را بيان مي

  
  

   :يات اصليخصوص
  شكل يمثلث) الف
% 50قسـمت زرد رنـگ حـداقل    (اه يه سـ ينه زرد با حاشـ يزم ياه رويسبه رنگ  يريتصو نشانه) ب

  ).سطح عالمت را بپوشاند
   

                         
  خطر افتادن          خطر                               يمواد سم خطر       مواد خورنده     خطر   
  

  

                       
  ويو اكتيمواد راد خطر    خطر سقوط بار             يه صنعتيوسائل نقل خطر     خطر برق            

  

 2شكل شماره 
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   .كند در كار خاصي را بيان مياجبار الزام و ي كه عالئم :الزام كننده يريعالئم تصو

  
  :يات اصليخصوص

  شكل يره ايدا) الف
ـ  ( ينه آبيزم يد رنگ رويسف يريتصو نشانه) ب سـطح عالمـت را   % 50رنـگ حـداقل    يقسـمت آب

   ).بپوشاند

     
  شوئيدحتماً دستها را ب
  الزامي است

  استفاده از كاله ايمني
  الزامي است

  استفاده از عينك ايمني
  الزامي است

    
  استفاده از دستكش ايمني

  الزامي است
  استفاده ازكفش ايمني

  الزامي است
  استفاده از ماسك ايمني

  الزامي است

    
استفاده از كمربند ايمني 

  الزامي است
استفاده از محافظ  صورت 

  لزامي استا
استفاده از لباس ايمني 

  الزامي است
  3شكل شماره 
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ي كه اطالعاتي را راجع به عالئم :هياول يو كمك ها يمربوط به خروج اضطرار يريعالئم تصو
نظـاير  و  ،كمك هاي اوليـه  مسير امداد رساني، فضاي پناه، ،خروجمسير نجات و امداد مثل  امكانات

  .كنند ارائه مي آن
  :يات اصليخصوص

  ل شكليا مستطيمربع ) الف
 نه سبزيزم يد رنگ رويسف يريتصو نشانه) ب

  

  : يخروج اضطرار متعال
  

 
  4شكل شماره 

  : ينشان دادن جهت خروج اضطرار يعالئم مكمل برا
  :خصوصيات اصلي

  مربع يا مستطيل شكل) الف
  نشانه تصويري سفيد رنگ روي زمينه سبز) ب

  

  5شكل شماره    
  : هياول يمربوط به كمك ها يريعالئم تصو

   .كنند ارائه مي ...كمك هاي اوليه و ي كه اطالعاتي را راجع به امكانات عالئم
  :خصوصيات اصلي

  مربع يا مستطيل شكل) الف
  نشانه تصويري سفيد رنگ روي زمينه سبز) ب

                  
  )روانتخت( برانكادر   طراري تلفن اض      هياول يكمك ها      يدوش اضطرار     چشم يشستشو

  6شكل شماره 
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  :آتش نشانيزات يتجهوجود مربوط به  يريعالئم تصو
   .كنند ارائه مي آتش نشانيو تجهيزات ي كه اطالعاتي را راجع به امكانات عالئم

  
  

  :يات اصليخصوص
                                                    ل شكليا مستطيمربع ) الف
سـطح عالمـت را   % 50قسمت قرمز رنـگ حـداقل   (نه قرمز يزم يد رنگ رويسف يريتصو شانهن) ب

          ).بپوشاند
                                                                                           

      
  كپسول اطفاي حريق  شلنگ اطفاي حريق  اعالم حريق نردبان  عالمت صوتي

  7ل شماره شك

  تجهيزات آتش نشانيبه  يدسترس يعالئم مكمل جهت دار برا
  .كنند اطفاي حريق را ارائه ميمسير و جهت دستيابي به وسائل ي كه عالئم

  :خصوصيات اصلي
  مربع يا مستطيل شكل                                                  ) الف
سـطح عالمـت را   % 50قسمت قرمز رنـگ حـداقل   ( نشانه تصويري سفيد رنگ روي زمينه قرمز) ب

    ).بپوشاند

         
  8شكل شماره 
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  : عالئم ايمني مكمل در تراز كف فضاها
اين عالئم عالوه بر تابلوها و عالئم نصب شده در تراز ديد افراد، به منظور حركت نيم خيز در شرايط 

  . شونددودگرفتگي فضا، در تراز كف يا نزديك به آن نصب مي
  

  :واكنش اضطراري در سوانحراهنماي تخليه و هاي و نقشه تابلوها
  

  
  9شكل شماره 

  
  :موارد زير است شاملاين تابلوها 

  اضطراري در سوانح تخليه راهنماي  يهانقشه -الف
هاي خروج و محل ها و دسترستابلوهاي مستطيل شكلي كه با استفاده از نقشه ساختمان، محل راه

و فضاهاي پناه و محل تجمع ايمن و بازشوهاي امداد رساني در طبقه و غيـره را   نيآتش نشاوسائل 
  .  دهدبه منظور استفاده متصرفين و بهره برداران ساختمان نشان مي
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  واكنش اضطراري در سوانح راهنمايعالئم تابلوها و  -ب
ايـن  . استيلي حاوي نقشه خالصه شده ساختمان و توضيحات ايمني تكم ،تابلوهاي مستطيل شكل

تابلو عالوه بر اطالعات مندرج در نقشه تخليه اضطراري، محل شيرهاي اصلي گاز و تابلوهاي بـرق و  
محل اتصال به شير آب آتش نشاني و غيره را به منظور اسـتفاده امـدادگران، عـالوه بـر متصـرفين      

   . ساختمان مشخص مي كند
  

   : حركتي -ن جسميافراد ناتوا براي ايمنهاي  مكانعالئم مربوط به 
در حركتـي   -ناتوانـان جسـمي  ايمنـي  امكانات و تجهيزات مرتبط بـا  در مورد ي كه اطالعاتي عالئم

  .كنند ارائه مي و فضاي پناه آنانبناهاي مناسب سازي شده 
  

  :خصوصيات اصلي
  مربع يا مستطيل شكل                                                  ) الف
سـطح عالمـت را   % 50رنـگ حـداقل    آبـي قسـمت  ( آبييري سفيد رنگ روي زمينه نشانه تصو) ب

    ).بپوشاند

  
 10شكل شماره 

  

 ،نـات يئتز ،ريتصـاو ، اشـكال  ،اعداد ،شامل حروف عالئم آنى است كه يتابلو :تابلوى معرف كاربرى
همان ملك يـا   كاربرى درمعرفي درباره محيطي  ام رسانىيبه منطور پ ها باشد و نآيا نظائر ، نمادها

  . )نظاير آنمانند تابلو مغازه ها و ادارات و ( ت باشديساختمان نصب و از معبر عمومى قابل رو
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 ا تسـهيالت و يـ خـدمات  ، اشـاره بـه كسـب   عالئـم و پيـام آن   ي است كـه  يتابلو :غاتىيتبل تابلوى
ن محل نصب آيا اگر در  ن نباشد وآود در محل نصب جهاى مو يكند كه معرف كاربر مي تاسيساتى

  . از نظر مسئولين پيامي تبليغاتي محسوب شود، شده

ي عبـور و  يم، هشـدار يـا راهنمـا   يتنظ برايي است كه پيامي را يتابلو :)ترافيكي( يانتظام يتابلو
  . دهد م، انتقال ميئا عاليمرور وسائل نقليه يا مردم، به كمك حروف 

  . شود هاي مجاز نصب مي در محل، ساختمان معرفي داراي پيام تابلويي است :نام ساختمان يتابلو

سـاير   يـا  هـا و  م  خيابـان يي است كـه در حـر  يتابلو :هاريمس يو راهنما تابلوي راهنما به اماكن
مراجعـه مـردم    ير مناسـب بـرا  يا مسـ يـ  ، مقصدفضاهاي شهري قرار گرفته و به محل وقوع كاربري

  . نمايد مياشاره ) ادهيا پيسواره (

كـه در  يا شهر  ناحيه و ،محلهمقياس اطالعات شهرى در  حاوي استئى تابلو :يسانر تابلوي اطالع
  . فضاهاي شهري پيام رساني مي كند

 

           :)اتصالنوع مصالح ، شكل و از جهت (و عالئم تصويري  هاانواع تابلو
ا بـه  يـ  مستقيما منطبق و متصل به ديواره خـارجي بنـا  ): افقي(كتيبه تصويري  تعالمتابلو و  -الف

  .          شود اي به صورت موازي با ديوار خارجي بنا نصب مي عناصر سازه
و سـازه  يـا نمـاي سـاختمان     ه به صورت عمود بر ديوار: )عمودي( طرهتصويري  تعالمتابلو و   -ب

              . شود مينصب 
عناصـر   ن ازآدر  و يا، سانتيمتر بوده 25ن بيش از آضخامت : حجم دارتصويري  تعالمتابلو و   -پ

  . ضخامت دارند استفاده شده باشد سانتيمتر 25حجم داركه بيش از 
  .شودكه بربام ساختمان نصب  تصويري تعالمهرنوع : روي بامتصويري  تعالمتابلو و  -ت
 .دريگ ميتوسط پايه نگهدارنده روي زمين قرار : )با پايه مستقل( ايستادهتصويري  تعالمتابلو و  -ث

  .تواند سازه خاص تابلو يا نرده يا ديوار باشد رنده ميپايه نگهدا
ويختـه  آنها آيا از و شده يا ترسيم هاي بنا نصب  به سايبان: روي سايبانتصويري  تمعالتابلو و   -ج

از جـداره سـاختمان   كـه  مناسـب   سازه هايي با يوشـش  :هايي عبارتند ازچنين سايبان .باشند
  .دنپوشان نا را ميبخشي از فضاي مجاور ب بيرون زده و
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  . حركت كند خاصي منظور هن بآتمام يا بخشي از : متحركتصويري  تمعالتابلو و   -چ
                               .داردجابجائي به مكاني ديگر قابليت : قابل حملتصويري  تعالمتابلو و   -ح
كاركرد آن گاهي يـا در   و شتهكشي برق دا تابلويي است كه سيم: يبرقتصويري  تعالمتابلو و   -خ

كه بـا  منبـع روشـنايى خـارجي      ئىتابلوتصويري و  تعالم ولي. همه اوقات با نيروي برق است
  .   نيست آنمشمول  ،شودنورپردازى مي

يا قـرار گرفتـه در   و و متصل به سطح شفاف ويترين  ، منقوشگهي منصوبآهر : شيشه نويسي  -د
  . شوداشد شيشه نويسى محصوب ميشت شيشه كه از بيرون قابل تشخيص بپ

هائي چون معرفي پيامكه  بحثماين تابلوهاي كوچك با  حداكثر مساحت تعيين شده در : پالك -ذ
   .داردهاى مستقر در بنا يكاربر

  .است نظاير آناز مصالح قابل انعطاف مثل پارچه و ي منصوب بر پايه تعالم: پرچم -ر

  ):  جهت مدت زمان استفادهاز (و عالئم تصويري  هاانواع تابلو
درچنين تابلوهايي . يدآمي  براي مدتي محدود به نمايش در :تابلوي موقتتصويري و  تعالم -الف 

  .  شوداما نكات ايمني بايد رعايت  ،الزامي به  استفاده از مصالح مقاوم نيست
تابلوهايي كه  .دمحدوديتي به لحاظ مدت زمان نصب نداشته باش: تابلوي دائمتصويري و  تمعال -ب

،  امكان تمديـد جـواز داشـته باشـند     كه درصورتي نيز نها داراي زمان محدود استآجواز نصب 
  .       گردند تابلوي دائم محصوب مي

  .ستآگهي آن اعالئم تصويري ووسيله نگهدارنده سطح : سازه تابلو
  .  است هانآرنگ و مطالب ، پيام تصويرىمجموعه شامل  :تصويري تو عالم تابلوگهي آ

سـازه اطـراف آن و در صـورت    تصويري و  تمعال ارچه درون قاب وپاندازه سطح يك :تابلو مساحت
   .نبودن قاب، سطح يكپارچه آگهي تابلو است

تابلويي است كه با اين مقررات و ضوابط مصـوب   :ناهماهنگ با مقررات تصويري تتابلو و عالم
   .باشد مغاير ديگر

دارنده مجوز تابلو از نهاد قانوني صدور پروانه ساختمان تا زمـان   :صويريت تعالمتابلو و مسئول 
در مواردي كه نيـاز بـه اخـذ    . آوري آن استبرپائي و استفاده از تابلو مسئول تابلو و در خاتمه جمع

جواز نباشد، مسئوالن مؤسسات و نهادهاي عمومي و خصوصي كه نصب آن تابلو و عالمت تصـويري  
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كه مسئول تابلو نقل مكان نموده ولي در صورتي. شوندنهاست مسئول شناخته ميدر حيطه وظايف آ
تابلو نصب شده باقيماند، مسئول ساختمان موظف به جمـع آوري و رفـع آثـار تـابلو بـر سـاختمان       

                                                                                                                  .  خواهد بود

، مشخصـات مجـاز  بـا   آنپس از انطباق كه است پروانه نصب تابلو  :تصويري تعالمتابلو و مجوز 
در نصب تابلوهـاي شـهري مـديريت شـهري و      .شود توسط نهاد مسئول صادر و به متقاضى ارائه مي

ارت بر بكارگيري صـحيح  نظ. عهده دار استشهرداري، نهاد مسئول بوده و كنترل تابلوها و عالئم را 
كنتـرل تابلوهـاي   . و امـور اجتمـاعي اسـت    ، كـار تعـاون ها با وزارت تابلوها و عالئم ايمني در كارگاه

ناظر و نهاد مسئول صدور پروانه سـاختماني   مهندسانساختمان، در زمان ساخت و بهره برداري، با 
   .   است

بـه اسـتثناي   (ه و نوع آن، به عنوان سازه شهري تابلوها بسته به انداز: تصويري تعالمتابلو و مصالح 
   .، بايد داراي مصالح مجاز و هماهنگ با مبحث پنجم مقررات ملي ساختمان باشند)تابلوهاي موقت

  
  :)اعمال كنترل هاي خاص(مناطق ويژه 

طبيعي و غيره يـا بـه لحـاظ     ،مجموعه يا بخشي از شهر كه به لحاظ خصوصيت تاريخي  ،ساختمان
عالئم تصـويري  كننده تري براي  رعايت مقررات محدود، حد و با صالحديد مراجع ذيربطمديريت وا

  . شوداعمال ها  نسبت به ساير مناطق و ساختمان ،تابلوهاو 

  :نوراني يتابلوها
و سطح شده كه نور از آن عبور كرده   از موادي ساختهها  سطح آنكه پردازي داخلي  با نورتابلوهائي  

نـوراني ايمنـي هماننـد عالئـم تصـويري       تابلورنگ و شكل و پيام  .شود واضح ميام پيتابلو روشن و 
   .است 2-20ايمني تابع جدول رنگ هاي ايمني و خصوصيات مندرج در بند 

   :عالئم نوري
هـاي ايمنـي   نورهـاي داراي مفهـوم رنـگ   تابش است كه انتشار آنها با استفاده از  ديداريپيام هائي 

صورت ثابت يا چشـمك زن بـا دور و فركـانس    ه ب مكن استگيرد و ممي صورت) 1شماره جدول (
   .خاموش و روشني مختلف پيام خود را ارائه نمايد
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  : ايمني صوتي عالئم
ماننـد آژيـر   (د انجام مي شـو  صداا فركانس ثابت يا متغير باست كه انتشار آنها ي اريدنش يئهاپيام 
تر قابل شنود باشـند الزم اسـت فركـانس عالمـت      نيبراي اينكه عالئم صوتي در فواصل طوال .)خطر

بـاالتر از سـطح    db 10براي مثال(قابل توجهي از حدود صداهاي محيط باالتر باشد  گونهصوتي به 
و گـوش خـراش   بـوده  ص يقابل تشـخ  ياصوات به سادگكه يطورب ،)صداي محيط در همان فركانس

    .باشدن
   :يمكالعالئم ايمني 

صداي مصنوعي بصورت زنده يا شده كه توسط انسان و يا   تعيينهماهنگ و ل از قبايمني هاي پيام 
 ه آميـز طراخـ معمليـات  ت يتوان به منظور هـدا  يايمني كالمي معالئم از . شود ميارائه  شدهضبط 

   .قابل درك باشد يخالصه و به راحتبايد واضح و ها امينگونه پيامكالمات . استفاده نمود
 زيـر  جـدول   از لغات  دباي ، حتي االمكاناستفاده شود كالميعالئم ستي از چنانچه به جاي عالئم د

  . توأم هماهنگ باشنددر صورت استفاده  شود واستفاده 

  2جدول 

  لمهك  فهوم كلمهم

  شروع  اتيشروع عمل
  ستيا  عمليات موقتقطع 
  انيپا  اتيان عمليپا

  باال  باالبردن يك بار
   پايين  بردن يك بار پايين

  جلو  ه جلوحركت ب
  عقب  حركت به عقب

  راست  دهنده حركت به سمت راست عالمت
  چپ  دهنده حركت به سمت چپ عالمت

  خطر  توقف اضطراري
  سريع  براي تسريع حركت
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   :دستحركات با ايمني عالئم 
در  شـخص در رسـاندن پيـام بـه     ياراي مفهوم خاص، دهاجائي بازوها و يا دست حركت يا جابه
در جاهـايي كـه   . اسـت ) جان خـود و سـايرين  حفظ ايمني خاطر ه ب(خطرناك حال انجام كار 

   :ر استفاده شودياز عالئم ز ديباگيرند  دست مورد استفاده قرار ميحركات  يمنياعالئم 
  
  

  نمايش  شرح  پيام

  عالئم كلي

و كف دستها رو به جلو ) درجه 180(دوبازو كامالً باز   شروع فرمان 
  باشد

پايان ( توقف 
  )ركت، قطعح

بازوي راست به طرف باال طوري كه كف دستها روبه 
  جلو باشد

  

  دو دست در حوالي سينه چفت شوند  پايان كل عمليات
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 حركات عمودي

بازوي راست بطرف باال طوري كه كف دست رو به   باال بردن
  جلو داراي حركت دايره اي آهسته باشد

  

ين با كف دست رو به بازوي دست راست بطرف پائ  پائين آوردن
  داخل و داراي حركت دايره اي آهسته باشد

  

  فاصله بين دو دست  بيانگر حدود فاصله باشد  فاصله عمودي 
  

  حركات افقي

دستها خم شده و كف دستها روبه باال و ساعدها   حركت به جلو 
  حركت آهسته به سمت بدن دارند

  

پائين و ساعدها  دستها خم شده و كف دستها روبه  حركت به عقب
  حركت آهسته برخالف سمت بدن دارند

  

  راست
دست راست بصورت كشيده باز شده، كف دست به 
سمت پائين و بازو حركت محدودي به سمت راست 

    دارد
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  چپ
دست چپ بصورت كشيده باز شده، كف دست به 
سمت پائين و بازو حركت محدودي به سمت چپ 

    دارد

  تقريبي را نشان مي دهد دستها فاصله  فاصله افقي 
  

  خطر

  دستها با كف دست به جلو به سمت باال   توقف اضطراري 

  
 11شكل شماره 
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  ضوابط كلي - 3- 20
  

  ها هاي مختلف ساختمان نصب در تصرف برايتابلوهاي الزامي  -20-3-1
ه گرديده است، نصب ارائ 4و  3بندي آنها در مباحث در تصرف هاي مختلف ساختمان كه گروه

، در انطباق در پايان كار ساختمانبرداري از تابلوها  نظارت بر نصب و بهره. تابلوهاي زير الزامي است
ذكر شده در مقام قانوني مسئول برداري توسط مهندس ناظر و در زمان بهرهتوسط  با مبحث دوم،

   .گيرد صورت مي) تعمير و نگهداري(مبحث بيست و دوم 

  3ه جدول شمار
  موارد الزام  محتوا  نوع عالئم

  
  
  
  
  
  
  خروج
  

 

، عالمت تصويري »خروج«كلمه 
خروج، و عالمـت پيكـان مطـابق    

  2-20بخش 
  
  

ها بجز موارد  ها و تصرف در همه ساختمان
 :زير

 هاي گروه يك تـا سـه، داراي    در ساختمان
مسـكوني،  ( 4-و م 3-و م 2-م هاي  تصرف
  )اقامتي

 متفرقه(هاي ف  در تصرف(  
 هاي تصـرف   ر اتاق تجمع روزانه و خوابگاهد

  ...)زندان، بازداشگاه، و( 3-د
 اسـتاديوم و  ( 5-و ت 4-هـاي ت  در تصرف

، نصب تابلوي خـروج  )هاي ورزشي مجموعه
ها الزامي نيست،  در راهروهاي ميان صندلي

ها نصب شـده   به شرطي كه تابلو در تقاطع
هـا قابـل    باشد و از راهروهاي ميان صندلي

 . خواندن باشد رويت و

 كوتـاه   اقـامتي ( 1-هاي م در تصرف: تبصره
خـروج   عالئـم ...) و مهمانسـرا  ؛ هتل، مدت

  .تراز كف نيز الزامي استنزديك مكمل در 
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  3ادامه جدول 
  موارد الزام  محتوا  نوع عالئم

راهنماي تخليه 
  اضطراري

هــاي طبقــات ســاختماننقشــه
ــروج   ــيرهاي خــ ــاوي مســ حــ

ــ  ــگ اضــطراري، محــل دكم ه زن
، آتـش نشـاني  هاي  خطر، كپسول

بـه منظـور    موقعيت فرد و غيـره 
استفاده متصرفين و بهره برداران 

 .ساختمان است

 8گروه (هاي بلند مرتبه ساختمان(  
 كوتاه مدت اقامتي( 1-هاي م تصرف(  
 ــاالتر از  گــروه ، داراي 4هــاي ســاختماني ب

مشــمول  بناهــاي آپارتمــاني( 2-م  تصــرف
  .واحد دارند 3كه حداقل ) 3مبحث 

 ــاالتر از  گــروه ، داراي 4هــاي ســاختماني ب
 ادامه از صفحه قبل   هاي الف تصرف

 )اداري -اي حرفه(، ح )فرهنگي -آموزشي( ،
، ) انبـاري (، ن ) صنعتي(، ص )تجمعي(ت 

  ) تجاري -بيكس(و ك 
 هاي  ، تصرف4هاي ساختماني باالتر از  گروه

مراقبتي بجـز   -درماني( 4 -، د2 -، د1 -د
 ) دان و ندامتگاهزن

 هاي ساختماني داراي تصـرف خ  كليه گروه
 )مخاطره آميز(

 

راهنماي واكنش 
  اضطراري

  

نقشه طبقـاتي از سـاختمان كـه    
نقشـه  عالوه بر عالئم مـذكور در  

راهنماي تخليه اضطراري، حاوي 
شيرهاي گاز و كليـدهاي بـرق و   

آتــش اتصــال بــه شــير سيســتم 
به منظور  اطالعات ديگرو  نشاني

اطالع رسـاني بـه امدادرسـانان و    
ايمنــي، عــالوه بــر     مســئوالن 

  .  متصرفين ساختمان است
نكردن هشدار استفاده 

از آسانسور و بكار بردن 
  پله

 

هنگام آتش سـوزي از پلـه   «
  »استفاده كنيد نه آسانسور

، غير ها آسانسورها در تمامي تصرف  براي همه
تـش نشـان، منـدرج در مبحـث     از آسانسور آ

  .  سوم مقررات ملي ساختمان

  طبقات  شماره

 

شماره گذاري طبقات و مشخص 
كردن تراز تخليه و دسترسي بـه  

  .بام فضاي پناه و پشت
  4هاي ساختماني باالتر از  در تمام گروه

عالئم نوراني مسير 
  خروج

 

هـاي   ها، دراه پلهعالمت گذاري ر
  ) بلند مرتبه( 8هاي گروه  در كليه ساختمان  خروج و غيره

  

 طبقه
4 

سوزی از پله استفاده کنید نه آسانسورهنگام آتش
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  3ادامه جدول 
  موارد الزام  محتوا  نوع عالئم

هشدار عدم ايجاد مانع
  در مسير خروج

 

از قرار دادن اشيا و وسـايل  «
در مسير خـروج خـودداري   

  »شود

ي هايي كه تـابلوي خـروج الزامـ    در ساختمان
  .شده است

 فضاي پناه

 

بــراي » فضــاي پنــاه«عالمــت 
ــا   ــاتوان ت ــراد ن فضــاي انتظــار اف

 رسيدن امداد

در تمامي مواردي كه طبـق مقـررات مبحـث    
سوم، تعبيه فضـاي پنـاه بـراي افـراد نـاتوان      

  .الزامي است
  

 محل تجمع امن
 "محل تجمـع امـن  "عالمـت  

بــراي تجمــع متصــرفين و بهــره 
ــاختمان در  ــرداران سـ ــان بـ زمـ

  .  شودسانحه استفاده مي

در تمامي مواردي كه طبـق مقـررات مبحـث    
سوم، تعبيه محل تجمع امن براي متصـرفين  

  .الزامي است
  

 نشانيتجهيزات آتش 

 

عالئمي براي شناسايي تجهيزات 
ها براي  نشاني و موقعيت آن آتش

  ها نشاناطالع آتش

اي از ســاختمان كــه ايــن نــوع  در هــر نقطــه
  .گيرد رار ميتجهيزات ق

محل اتصال خودروي 
آتش نشاني به تجهيزات 
 آتش نشاني ساختمان

ــده« مخــزن آب شــبكه بارن
شـــير آتـــش «، »خودكـــار

شير سيستم آتش «، »نشاني
 » نشاني

هايي كه طبـق مقـررات مبحـث     در ساختمان
سوم، نصب تجهيزات اتصـال خـودروي آتـش    
ــه تجهيــزات آتــش نشــاني داخلــي   نشــاني ب

  .است ساختمان الزامي

  هاي مقاوم حريق در
را مســدود  در مقــاوم حريــق«

، در مقـاوم حريـق  «يا » نكنيد
  »همواره بسته نگه داريد

نصب بـر روي هـر در مقـاوم حريقـي كـه در      
  .ساختمان است

  

سایل در مسیر خروج از قرار دادن اشیا و و
 خودداری شود
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  3ادامه جدول 
  موارد الزام  محتوا  نوع عالئم

شيشه مقاوم در برابر 
 حريق

ــر   « ــاوم در براب ــه مق شيش
  »حريق

اده از اين نوع شيشه بايـد بـر   در صورت استف
  .روي آن برچسب شناسايي مربوطه درج شود

ــرق و در    عالمت هشدار تابلوي برق  تابلوي برق ــر روي تمــامي تابلوهــاي ب نصــب ب
  ها هاي حاوي تابلوي برق در ساختماناتاق

  عالئم راهنماي معلولين

عالئم راهنمايي كـه نزديكتـرين   
مسير و امكانات مناسـب سـازي   

ـ  راي معلـولين را مشـخص   شده ب
  .كند

، محـل   در تمامي مواردي كه تعبيه پاركينـگ 
ــرويس  ــدن، س ــاده ش ــوار و پي ــتي،   س بهداش

ــا ورودي ــولين طبــق ضــوابط   رخــتكن ي معل
ــل    ــت، در محـ ــولين الزاميسـ ــوب معلـ مصـ

هاي  ها، آسانسورها، مسيرها و سرويس ورودي
بهداشتي كه غير قابل استفاده براي معلـولين  

المت راهنما بـه سـمت نزديـك    باشند، بايد ع
تــرين امكانــات مشــابه قابــل اســتفاده بــراي 

  .معلولين نصب شود

هايي كـه خطـر    ها و كارگاه در كليه ساختمان  عالئم خطر، لوزي آتش  عالئم خطر
  .مربوطه وجود داشته باشد

عالمت مشخص كننده جنسـيت  هاي بهداشتي سرويس
 استفاده كننده

داراي سرويس هاي عمومي  در كليه ساختمان
  بهداشتي

 »سيگار نكشيد«  سيگار نكشيد
هايي كه  ها و ساختمان در كليه فضاها، تصرف

  .سيگار كشيدن ممنوع است

  »نفر... تعداد مجاز حداكثر «  بار تصرف

هـا يـا فضـاهايي كـه در آن      در تمامي تصرف
گيـرد، تـابلوي بـار تصـرف      تجمع صورت مـي 

روج هـاي خـ  متناسب با تعداد افرادي كـه راه 
ساختمان براي آن تعداد طراحي شـده، بايـد   

  .نصب شود

... حداكثر بـار زنـده مجـاز    «  بار زنده مجاز
  »كيلوگرم بر متر مربع

هـاي   هـايي از سـاختمان   ها يا بخش در تصرف
تجاري يا صنعتي كه امكان استقرار  بار زنـده  

كيلـوگرم بـر متـر مربـع وجـود       240بيش از 
يگر طراحي شده، دارد، يا براي بارهاي زنده د

  .بايد بار مجاز در تابلو قيد شود
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، بعلت آشنائي ساكنين به )4-م(داراي تصرف مسكوني كوتاه مرتبه هاي در ساختمان -20-3-1-1
  .  محيط زندگي، استفاده از تابلوها و عالئم ايمني الزامي نيست

  
  محدوده نصب عالئم تصويري و تابلوها  -20-3-2

نبايـد بـه    )صـوتي و نـوري  (هاي انتشـار دهنـده عالئـم    عالئم و دستگاهازه يا س تابلو -20-3-2-1
فـرار و   هنها مانع استفاده از هر نوع پلـ آشود كه هيچ بخشى از سطح يا پايه يا نصب اى ساخته  گونه

  .شوددر ساختمان ها  يخروج

هوا و نـور بـه    عبورنبايد باعث مسدود كردن بازشوها و مانع و عالئم تصويري تابلوها  -20-3-2-2 
   .داخل بنا شوند

متـرى بازشـو ديوارخـارجى بناهـا      5/1فاصـله  در ترين لبه آنها نزديكتابلوهايى كه  -20-3-2-3
  . ييد شده باشندأهاى ت يا پالستيك بايد از جنس مواد نسوز و شوند، ساخته مي

متر بايد حـداقل   36از با ارتفاع بيش هاي ها و سازهبر باالترين نقطه همه ساختمان -20-3-2-4
  . شودقرمز رنگ نصب ) چراغ چشمك زن(يك عالمت نوري 

تواند بر اسـاس متوسـط ارتفـاع ابنيـه      مرجع صدور پروانه ساختمان در هر منطقه شهر مي :تبصره
  .حداقل ارتفاع الزامي نصب عالمت نوري هشدار دهنده را تعيين و اعالم نمايد

هـاي انتشـار   نصب تابلوها و سازه عالئـم و دسـتگاه   :ىفاصله از خطوط برق فشار قو -20-3-2-5
و حداقل فاصله افقي متر  80/1حداقل لبه تابلو بايد بصورتي باشد كه ) صوتي يا نوري(دهنده عالئم 

  .داشته باشدفشار قوي خطوط انتقال برق  ازفاصله عمودي متر  60/3

   تابلوهاعالئم تصويري و هاي مكان نصب محدوديت -20-3-3
 ،هـاي راهنمـاى راننـدگى   هاى عالئم ديگر و چـراغ نصب تابلوها بر تيرهاى برق، پايه -20-3-3-1

ها و موارد استثنا با مجوز مرجـع صـدور   پرچم. ها و ساير عناصر طبيعي ممنوع است صخره ،درختان
  .  هاي عالئم ديگر قابل نصب هستندبر پايه مجوز تابلو
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به صورتي نصب شـود كـه مـانع از ديـده شـدن تـابلوى        نبايد تبليغاتي هيچ تابلوي -20-3-3-2
    .ديگر شودقانوني ايمني و نصب شده 

پنهان شدن همـه   ثباعصدور مجوز تابلوها نصب تابلويى كه به تشخيص مسئولين   -20-3-3-3
راهنماى رانندگى و راهنماى شهري باشد و هشدار دهنده و انتظامي و يا قسمتى از هر تابلو يا چراغ 

  .ممنوع است، شودنها آهر صورت مزاحم كاركرد  يا به

راه عبـور  ، راه خروج در حريق، پله و نردبامراه، كه پنجره يا در  صورتي  نصب تابلو به -20-3-3-4
  .بازشو و نورگير و راه تهويه در ساختماني را ببندد، ممنوع است، نشانان تشآ

در محـل هـاي پـيش     و نام سـاختمان هاي معرف كاربري تابلوعالئم ايمني و نصب  -20-3-3-5
بـه تائيـد مرجـع صـدور پروانـه      هائي كه در انطباق با ايـن مقـررات و   بيني شده در طرح ساختمان
  .ساختمان رسيده، الزامي است

تابلوها و عالئم ايمني بايد در مكان مناسب و بصورتي نصب گردند كه تنها در مواقع  -20-3-3-6
  .  سبز، درختان مانع ديده شدن آنها نگردند برگريزان ديده نشوند و در فصول

  
 الزامات ساخت و نصب عالئم تصويري و تابلوها  -20-3-4

داخلـى باشـند، بايـد تمهيـدات الزم بـه      برقي كه داراى تجهيزات  يي در كليه تابلوها -20-3-4-1
   .شود  پيش بينيداخل آن ه ب بآمنظور جلوگيرى از نفوذ نزوالت جوي و 

مسـتقيم روى   ،نظـاير آن بـا رنـگ و    ي غير ايمنـي تابلوها درعالئم تصويري سيم تر -20-3-4-2
ديوار يا روى ساير عناصر ساختمانى و طبيعى مانند درخت و صخره  به صورتي كـه قابـل برچيـدن    

  .نباشد، ممنوع است

هـا و  و عالئم متحرك، شامل پايه  ها، پرچمتابلوها و عالئم تصويري به غير از تابلوها -20-3-4-3
نصب تابلو و عالئـم تصـويري بصـورتي    . ابت طراحى شوندثنها بايد بصورت آي ونورپردازى برقادوات 

چـرخش و حركـت   ، ن داراى هرگونـه حركتـى شـامل لـرزش    آتمامى يا بخشى از ، كه پس از نصب
  .توسط جريان هوا باشد ممنوع است
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هـا و درزهـاي    سـوراخ ، اد سكوهادر ساخت تابلوها و عالئم حتى االمكان بايد از ايج -20-3-4-4
مدن النه پرندگان و انبار تجهيـزات و وسـايل   آغير معمول كه محل جمع شدن گرد وغبار و بوجود 

  .اجتناب كرد ،اضافى شود
  

  الزامات ايستائى و سازه عالئم تصويري و تابلوها -20-3-5

مقابـل عوامـل مخربـى     اى ساخته شوند كـه در  تابلوها و عالئم تصويري بايد به گونه -20-3-5-1
  . از مقاومت كافى برخوردار باشد غير آن،حريق و  ،زمين لرزه، رطوبت، هاى شديد چون باد

مهنـدس  توسط متر مربع دارند بايد  8 تابلوهايي كه سطحى بزرگتر ازسازه طراحى  -20-3-5-2
هـاى   بلوها و سازهاين تا .به كار مهندسي عمران با صالحيت طراحي انجام شودداراي پروانه اشتغال 

ى چون دست انـداز و قرنيـز سـاختمان    ساختمانتنها بر عناصر بيني نشده، بصورت پيشها نبايد  نآ
   .رنديگقرار 

ها بايد از  در الصاق تابلوها و عالئم تصويري ديوارى و طره بر بدنه خارجى ساختمان -20-3-5-3
بـه نحـوي كـه از اسـتحكام مطلـوبى       ،رول پالك فلزى استفاده شود هاى نگهدارنده فوالدى وبست

هاى مذكور بايد به نحوى تنظيم شود كـه تنهـا    ها و نگهدارنده تعداد و كيفيت بست. برخوردار باشد
  . نها نيز براى مقاومت در برابر كليه شرايط احتمالى كافى باشدآنيمي از 

در خصوص پـى و   7 ثپي مورد نياز تابلوها بايد طبق مبحو اجراي سازه محاسبات  -20-3-5-4
هاى  طرح و اجراى ساختمان ، 9 ثهمچنين مبح با بررسى ژئوتكنيكى و شناسائى خاك و ، پى سازى

   . بتن آرمه انجام گيرد

طـرح و اجـراى   ( 10و  9ث با توجـه بـه مبحـ    بايد ي بزرگ و تبليغاتيسازه تابلوها -20-3-5-5
بـار  : ها به قرار زير اسـت  ترين آن مدهع و شودو محاسبه  يحاطر )و فوالدي هاى بتن آرمهساختمان

، فشـار هيدرواستاسـيك نيـروى بـاد    ،  رانـش خـاك  ،  مرده، سر بارها و بارهاى زنده از جمله بار برف
تغييـرات  ، تركيـدگى بـتن   ، ر عوامل مانند انقباض و انبساط ناشى از دماينيروهاى ناشى از زلزله وسا

ششـم   ثبا رعايت ضوابط و مقررات مندرج در مبح اين بارها بايد .هاى نا متجانسرطوبت و نشست
   .شودمقررات ملي ساختمان ايران ارزيابى و محاسبه 



 مبحث بيستم

26 

  تابلوها الزامات نوع و مقاومت مصالح -20-3-6

ن بايـد بـادوام و   آهـاى نگهدارنـده    و پايـه ) غير از تابلوهاي موقت(نوع مصالح تابلوها  -20-3-6-1
  .مقاوم باشند و پوسيده و خراب نشوند

هـاى قابـل اشـتعال     پالسـتيك  كاغـذ و ، استفاده از مصالح قابل احتراق چون چـوب  -20-3-6-2
  . داراى ادوات الكتريكى ممنوع است يدر تابلوها، سريع

نكـه  آممنوع است مگر ) غير از شيشه نويسي(اى در تابلوها  استفاده از سطوح شيشه -20-3-6-3
  .لى استفاده شودهاى نشكن يا داراى شبكه محافظ داخ از شيشه

ايـن  كه پايه هاى نگهدارنده تابلوها داخل زمين كار گذاشـته شـود، بايـد    در صورتي -20-3-6-4
  . درون شالوده بتنى قرار گيردقسمت 

گيرند، از نظر شكل و موقعيت قرار گيري تابلوهايي كه روى نماى ساختمان قرار مي -20-3-6-5
  . گي با معمارى ساختمان و سيماي شهري باشندو مصالح و رنگ بايد در سازگاري و هماهن

  الزامات الكتريكى تابلوها  -20-3-7

ى تاسيسـات برقـى    ها و تجهيزات الكتريكـى بايـد طبـق ضـوابط طـرح و اجـرا       سيم -20-3-7-1
داراى روكـش و عـايق مناسـب    ،  بـوده ) مبحث سيزدهم مقررات ملى ساختمانى ايـران (ها  ساختمان
  . شودب بصورت ثابت نص باشند و

ايمنـي كـه از قـدرت     يپشتيبان براي تابلوها منابع تغذيهوجود قع قطع برق ادر مو -20-3-7-2
  . خطر باشدآن برنده از بينخود كه قطع برق مگر در صورتي .گيرند الزم است مي برق بهره

مـان  اي سازماندهي و نظارت شوند كـه در ز  تابلوهاي ايمني و اضطراري بايد به گونه -20-3-7-3
  .برداري روشن باشند يا به وضوح ديده و خوانده شوند بهره
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اى طراحـى شـود    هاى بازديد تجهيزات الكتريكى تابلوهاي ايمني بايد به گونه دريچه -20-3-7-4
  .كه قابل دسترس براى كودكان نبوده و تنها با كليد مخصوص باز و بسته شوند

ابلو از جنس پالستيك شفاف يا نيمه شفاف و در تابلوهاي نورانى كه سطح نمايش ت -20-3-7-5
سـانتيمتر از سـطح    5اقـل   المپهاى روشنائى وتجهيزات الكتريكى بايـد حـد   ، يا مصالح مشابه باشند

  . هاى پالستيك فاصله داشته باشد ورقه

  ،تش استفاده كردآپردازى غير الكتريكى چون شعله و توان از نور در هيچ تابلويي نمي -20-3-7-6
   .مجوز تابلوهاها و اخذ مجوز از مرجع صدور در موارد خاص مانند صنايع و پااليشگاهمگر 

كنند، بايد به سيستم تمام تابلوهائي كه از طريق جريان برق اقدام به نورپردازي مي -20-3-7-7
  . اتصال به زمين مناسب مجهز باشند

  
  : تابلوهاو تعمير نگهدارى  -20-3-8

سقوط تـابلو و   ،پرتاب قطعات ،چون سقوط، احتمالى ثها در برابر حوادمسئول تابلو -20-3-8-1
نيز ايمن  ط غيريطوفان، برق گرفتگي و ساير مخاطرات ناشى از نگهدارى آنها در شراقطعات آن در 
  .مسئوليت دارد

كه قصـد و   طوريب. نگهداري شونددر شرايط مناسب  دو عالئم ايمني باي هاتمام تابلو -20-3-8-2
، از تميـز نمـودن عـادي    نگهداري در شرايط مناسب. دننماياصلي را به درستي اطالع رساني  منظور

را از كـاركرد صـحيح آنهـا    اطمينـان  دار و صوتي و نهايتـاً   تا كنترل مرتب عالئم چراغ رنگ پريدگي
  . شود شامل مي

ت منـدرج  كه مغايرتى با مشخصـا تعمير و رنگ كارى مجدد تابلو به صورتي، نظافت -20-3-8-3
  .در مجوز نيابد، ضرورى است و نياز به اخذ مجوز ندارد



 مبحث بيستم

28 

چنانچه نصب و جابجايى يا بر چيدن تابلوها موجب خسارت يا آسيب به محل نصب  -20-3-8-4
تـابلو و  مسئول ، در محل نصب و ناهماهنگى در نماى شهرى ايجاد كند ينجارهشود و يا وضعيت نا

  . ن موظف به تعمير و بازسازى محل نصب استمسئول ساختما ،در صورت عدم دسترسى

بطـوري ، چنانچه به نحوى مشخصات محل نصب عالئم تصويري و تابلوها تغيير كند -20-3-8-5
اى وضـعيت  تـابلو موظـف اسـت بگونـه    مسـئول  ، شـود كه اين تغيير موجب تغيير مشخصـات آنهـا   

  .شودت تامين مطابقت تابلو با مقررا قرارگيرى تابلو را تصحيح كند كه مجدداً

اسـتحكام و   ي،ها به منظـور پايـدار  آنبازديد از  و ي الزاميتابلوهاعالئم و نظارت بر  -20-3-8-6
   :انجام گيردو توسط اشخاص زير ايمنى تابلو و سازه آن بايد در مراحل 

و مسئول ايمنـي كارگـاه    و در زمان ساخت، توسط مهندس ناظر ساختمان برداري قبل از بهره )الف
  . تمانيساخ

  .مسئوالن ايمني كارگاهها، توسط پس از بهره برداري در كارگاه) ب
  .تابلومسئول ، توسط پس از هرگونه تغييرات و ايجاد وقفه در استفاده از آن) پ
  . تابلومسئول ، توسط زلزله و غيره طوفان، پس از وقوع باد،) پ
ابلو و تـ مسئول ، توسط صورت ادواريدر مقاطع شش ماهه ببرداري از ساختمان، در هنگام بهره) ت

   .مسئول ساختمان در صورت عدم دسترسي، توسط
  

  : هاتابلو تصويري و عالئم ايمنيضوابط كلي استفاده از  -20-3-9

بـراي  شـود،  طبق مشخصاتي كه در اين مبحث ارائـه مـي   دبايتابلوها عالئم تصويري  -20-3-9-1
  . باشدو فهم يت وبه راحتي قابل ربيننده 

شـود،  با توجه به هدفي كه در نصب تابلو تعقيب مـي و عالئم تصويري ايمني ها تابلو -20-3-9-2
هـاي   رنـگ هايي كه نور طبيعـي ضـعيف اسـت، بايـد از      در مكان. نصب شوند در ارتفاع مناسببايد 

  . شوداستفاده و يا نور مصنوعي و مواد شب رنگ بازتاب نور و خود نور 

تراز بـاالتر از ديـد چشـم    در  ،ديده نشدناحتمال اي ايمني كه بعلت عالئم و تابلوه -20-3-9-3
    . متر از كف فضا نصب مي گردند 00/2گيرند، در باالي درها و تراز بيش از قرار مي
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در حـريم  ارتفـاع چشـم   حدود عالئم و تابلوهاي ايمني معمول در ساختمان بايد در  -20-3-9-4
  . ب گردندنصمتري از كف فضا  70/1متر تا  15/1

  
 12شكل شماره 

عالئم و تابلوهاي ايمني كه براي پيام رساني در زمان حريق، در تراز نزديك به كـف   -20-3-9-5
بايـد   عالمت. ندوشنصب از كف متر  45/0متر تا  10/0در حريم ارتفاعي شوند، بايد فضاها نصب مي

شـود،   ت بر روي ديوار نصـب  در جاهايي كه عالم. به صورت همسطح با درب بر روي آن نصب شود
   .متر از چهارچوب و سمت دستگيره آن قرار داشته باشد 10/0بايد در فاصله كمتر از 

شـوند، بايـد   رساني بر روي كف فضاها نصـب مـي  عالئم ايمني كه براي پيامنوارها و  -20-3-9-6
رهـاي پيرامـوني   فاصـله نوا . بصورت ممتد بيننده را  به سمت خروج و مقصد عالئم هـدايت نماينـد  

   . متر باشد 10/0فضاها از ديوار حداكثر 

  
 13شكل شماره 
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متر ديده  10كه تابلو در فاصله زير ارتفاع حروف فارسي در عالئم ايمني در شرايطي -20-3-9-7
  . ميليمتر است 75مي شود، حداقل 

متـر   20تـا   10 كه تابلو در فاصـله ارتفاع حروف فارسي در عالئم ايمني در شرايطي -20-3-9-8
  .ميليمتر است 150ديده مي شود، حداقل 

متـر   40تـا   20كه تابلو در فاصـله  ارتفاع حروف فارسي در عالئم ايمني در شرايطي -3-9-9 -20
  .ميليمتر است 200ديده مي شود، حداقل 

خطـر مصـرح در مـتن تـابلو ديگـر وجـود       و يـا   تموضوع مطرح در عالمزماني كه  -20-3-9-10
سـاختمان  مسـئول  مسـئول تـابلو و در صـورت عـدم دسترسـي،      بايد سـريعاً توسـط   د، اشنداشته ب

   .آوري شود جمع

  :حريقعالئم ايمني در برابر ضوابط كلي استفاده از  -20-3-10

  :مورد استفاده در عالئم ايمني در حريق عبارتند ازرنگهاي  -20-3-10-1
  

  4جدول شماره 
  نگر فهوم رنگم  در مورد كننده راهنمائي

  قرمز  نشانيآتشتجهيزات   و نشان دادن مكان تجهيزات آتش نشانيشناسائي 
  سبز  اضطراري خروج  هاي فرار راه ،ها خروجي ،ها درب) ها ورودي(

فـراهم نمـودن   ، كم باشددر محل نصب عالئم ايمني در برابر حريق اگر نور طبيعي  -20-3-10-2
و يا نور مصـنوعي ضـروري   و مواد شب رنگ خود نور بازتاب نور و هاي  رنگ از طريقروشنايي كافي 

  . است

به منظور هدايت به  صوتي اي كالمي ،نوري در هنگام حريق استفاده از عالئم مكمل -20-3-10-3
  . شودتوصيه ميحريق  يتجهيزات اطفا استقرار حلمو و مسيرهاي فرار اضطراري هاي  خروجي

مكان تجهيـزات بـا   . باشد يزات اطفاء حريق ميكننده مكان تجه  رنگ قرمز مشخص -20-3-10-4
. شود مي مشخصاي كه تجهيزات روي آن قرار دارند  زمينه  پس آميزي  كارگيري تابلو و يا بارنگ  به
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نياز به رنگ كردن به تشخيص مسئولين تيكه تجهيزات بطور عمده قرمز باشند ممكن است صوردر 
  . زمينه نباشد  پس

نشاني در مكاني دور از ديد مستقيم قرار داشت،  ر دليلي تجهيزات آتشاگر بنا به ه -20-3-10-5
طبـق مشخصـات   نشاني  تجهيزات آتشو جهت نماهاي مناسب براي معرفي عالئم با  يدبا هامكان آن

  . عالئم تصويري ايمني معين شود

بـه   نوشـتاري تن مهمراه شود، اما توضيحي تواند با متن  ميتصويري ايمني عالمت  -20-3-10-6
  . كندكفايت نميايمني تصويري تنهايي به عنوان عالمت 

هاي اعالم و اطفاي حريق بايد بصورت ادواري تمديد سيستم برايصادره هاي مجوز -20-3-10-7
هاي اعالم و اطفاي حريق لذا تعمير، حفظ ونگهداري و بروزرساني سيستم. كنترل شود هاو اعتبار آن

  . ضروري است

هـاي  هـا و تصـرف  هـا از سـاختمان  نشانظور آگاهي استفاده كنندگان و آتشبه من -20-3-10-8
طبقـه و راهنمـاي واكـنش    هر بايد نقشه راهنماي تخليه اضطراري  1-3-20تعيين شده در جدول 

  . نصب شودها هاي ساختماندر جوار ورودياضطراري 

  ضوابط كلي استفاده از عالئم نوري -20-3-11

شـدن چشـم    امـا باعـث خيـره    ه،دو قابل رويت بوكافي روشن  ميزانبه عالمت بايد  -20-3-11-1
  .نشود

  .هاي ايمني باشدرنگ عالئم نوري ايمني بايد هماهنگ و مطابق جدول رنگ  -20-3-11-2

نوري هشدار ايمني چند عالمت به كار بردن  به منظور جلوگيري از سردر گمي، از  -20-3-11-3
   . دشواجتناب  ك منبع نور مشابهيا در نزديكي يدر كنار يكديگر 

عمـل  و گـردان  زن  و يا چشمكدائمي اگر يك عالمت نوري بتواند به شكل روشن   -20-3-11-4
س تا باعث القـاء حـ   شوداستفاده و گردان زن  از حالت چشمكدر موارد اضطراري الزم است نمايد، 
  . باالتر و فوريت بيشتر شود خطر
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اي  زن بايـد بـه گونـه    چشـمك  عالمت ايمنييك وش و روشني خامدور و فركانس   -20-3-11-5
هاي نـوري  و باعث سردرگمي و اختالط با ديگر عالمت شودانتخاب شود كه پيام بطور كامل منتقل 

  . دشوموجود در محل، مانند عالئم هميشه روشن ن

همـاهنگي  بايد صوتي بكار رود، بين آنها  عالمتاگر يك عالمت نوري در كنار يك   -20-3-11-6
 عالئـم بايد همزمان با افت و خيز و گردان زن  به اين معنا كه دور و فركانس نور چشمك. شودايجاد 

  .صوتي باشد
  

  :ضوابط كلي استفاده از عالئم صوتي -20-3-12

آن در  وجـود خطـر  ن مـردم از  نمـود  آگاه برايحريق عالئم صوتي در  يرگيكاربه   -20-3-12-1
به تخليه ه منظور ريزي شده ب برنامهاز قبل طي يك روال بايد ردهنده هشدااين سيستم . استمحل 

  . دماينظر عمل ن هاي موردمكانموقع افراد از 

بـدون كمـك صـداي     ،خـاص  يكه توسط دستگاهاست صوتي  يعالمت آژير حريق -20-3-12-2
  : بايد آژير حريق. شود با صداهاي مصنوعي منتشر ميو انسان 

 هاه به مقدار قابل توجه از صداهاي محـيط بلنـدتر باشـد، تـا در تمـام فضـا      داراي صدايي باشد ك -
   .شنيده شود

  . به سادگي از ميان صداهاي ديگر و عالئم صوتي ديگر قابل تشخيص باشد -
  .  يابدتخليه ساكنين ادامه  تا -

نكته حائز اهميت آنست كه باشد اما  ي متفاوتهاي تواند به گونهمي حريق  اعالم آژير -20-3-12-3
  .  نظر باشد ساختمان موردروش بكار گرفته شده متناسب با شرايط كاربري و 

  . دباشزن  نوري و چشمك مئهمراه با عالآژير اعالم حريق مي تواند  -20-3-12-4

  .انجام گيردساختمان  مسئول يهماهنگبا بايد ستم هشداردهنده نصب سي -20-3-12-5

  . مت صوتي منتشر شوديك نوع عال بايد فقطواحد  در آن -20-3-12-6
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قادر به پخش صدا در فركانس هاي ثابت يا متغير اسـت، از فركـانس   اي  اگر وسيله -20-3-12-7
استفاده شود، تا وضعيت  محيطنوفه صداي  تر ازباال دسي بل10بيش از با شدت صوتي هاي متغير 

  .كند القارا ي اضطرار

اهي بتواند عالئم صوتي را در فواصل منظم و متغييـر پخـش نمايـد    چنانچه دستگ -20-3-12-8
   .دكرستفاده ااضطراري و  نياز فوري باال و يا جهمتغير براي خطرات درتوان از طول موج مي

  :ضوابط كلي استفاده از عالئم ايمني كالمي -20-3-13

بان استفاده شده داشـته و  ارائه كنندگان عالئم ايمني كالمي بايد آگاهي كافي از ز  -20-3-13-1
  . دنآن را به درستي تلفظ و درك كن

كلمات  ازگروهي با كوتاه، د نده بايشنو دهنده و يك يا چند بين پيام ارتباط كالمي -20-3-13-2
  . باشد 2مندرج در جدول تك كلمات حتي االمكان با يا 

دهنـده و    ط كالمـي پيـام  ها بايد مختصر، ساده و واضح بـوده و مهـارت ارتبـا   پيام -20-3-13-3
  . شود برقرار مناسبيبه نحو  ارتباطباشد كه هماهنگ طوري  دشنونده پيام باي ابليتق

و يـا  ) بـا صـداي گوينـده   (مـي توانـد بصـورت مسـتقيم     ارتباط كالمـي مسـتقيم    -20-3-13-4
  . شودانسان و يا صداي مصنوعي پخش صداي ضبط شده غيرمستقيم توسط 

  
  از عالئم ايمني با حركات دستاستفاده ضوابط كلي  -20-3-14

و دستگاه هـائي  كردن حركات وسايل نقليه  دست براي هدايتايمني حركات عالئم  -20-3-14-1
جرا اال ساده، سهلبايد دقيق، الئم ع. روندمي كار  بهكه ممكن است خطرساز باشند،  ،ها جرثقيلچون 

  . باشند دركو قابل 

حركتـي دسـت   ت دهنده آگاهي كامل به عالئـم  عالمود كه بايد اطمينان حاصل ش-20-3-14-2
  . داشته و آموزش الزم را ديده باشد
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كفايـت   11شكل شماره در اعالم شده دست حركت ممكن است عالئم در مواردي  -20-3-14-3
   .نكند، در چنين مواقعي از عالئم توافق شده تكميلي نيز مي توان استفاده كرد

ها بصورت يكسـان   ده با حركات دست در كارگاه بايد در همه قسمتعالئم توافق ش -20-3-14-4
  .ها آشنا باشند كاركنان ذيربط بايد با اين عالئم و كاربرد آن. استفاده شود

در موقعيتي قرار گيرد كـه تسـلط كـافي بـر عمليـات داشـته و       دهنده بايد  عالمت -20-3-14-5
  . ناشي از انجام آن عمليات قرار نگيردطر خمعرض  خودش درتوسط كليه مخاطبين ديده شود، ولي 

هدايت  مختصدهنده  عالمته وظيفطول عمليات اين اطمينان حاصل شود كه  در -20-3-14-6
   .شدباايمني افراد حاضر در محوطه  براياقدامات الزم انجام و عمليات 

كي و فـرد  در بعضي موارد به منظور حفظ ايمني ممكن است استفاده از نيروي كم -20-3-14-7
در اين حالت اطمينان حاصل شـود كـه شخصـي كـه     . ديگري براي هماهنگي عمليات احتياج باشد

عالئم را دريافت مي نمايد از يك عالمت دهنده پيروي نمايد مگر در حالت هاي خاص كـه از قبـل   
   . هماهنگ شده باشد

نحو مطلوب و ايمن نباشد قادر به ادامه اجراي كار به  عملياتنده انجام دهچنانچه  -20-3-14-8
  . شوددستورات بعدي متوقف دريافت تا زمان  دكل عمليات باي

به نحوي باشد كه نور كم شود ويا كاهش ديد پديد آيد، الزم ي جوچنانچه شرايط  -20-3-14-9
راكت استفاده از وسايلي مانند . زتاب نور يا خود نور استفاده كندباهاي لباس است عالمت دهنده از 

  . دشبرنگ نيز براي درك و شناسائي بهتر عالئم توصيه مي شوبازوبندهاي يا 
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  عالئم تصويري و نوري راه خروجضوابط  -4- 20
  

  اضطراري عالئم خروجضوابط  -20-4-1
بايد بـا   وم اين مقررات،، در انطباق با مبحث سساختمان  خروج هاي و تخليه   خروج، خروج  دسترس

مشخص شوند به طوري كه از تمام جهات قابل مشـاهده و خوانـدن    ،2-20ندرج در م ،عالئم خروج
براي متصـرفين قابـل ديـدن نيسـت، جهـت و مسـير        در مواردي كه تخليه خروج مستقيماً. باشند

هايي كـه در   در. قابل مشاهده و خوانا عالمت گذاري شودتكميلي بايد با عالئم   دسترسي به خروجي
حداكثر فاصله مجاز تابلوهاي خـروج  . ند نيز بايد با عالمت خروج مشخص شوندمسير خروج قرار دار

  . متر است 30در يك دسترس خروج 
 

    موارد استثناء در نصب عالئم خروج اضطراري   -20-4-2
، الزامـي  شـده  ها تعبيـه  ها يا فضاهايي كه تنها يك خروجي در آن نصب عالمت خروج در اتاق -الف

  . نيستند
خروج اصلي ساختمان يا سردرها كه به طور واضح به عنـوان خروجـي قابـل تشـخيص     درهاي  -ب

  .هستند در صورت تاييد مرجع صدور پروانه ساختمان به عالئم خروج نياز ندارند
هـاي  و تك واحدهاي خوابگاهي يا مسكوني گـروه ) متفرقه(هاي گروه ف  عالئم خروج در تصرف -پ

 .الزامي نيستند) تياقام -هاي مسكوني تصرف( 3-و م 2-م

  .الزامي نيستند) غيرهها و  ها، ندامتگاه زندان( 3-هاي گروه د عالئم خروج در تصرف -ت
، نصـب  )هـاي سـرباز   اسـتاديوم ( 5-و ت) هـاي سرپوشـيده   استاديوم( 4-هاي گروه ت در تصرف -ث

 معـابر  طعها الزامي نيست، به شرطي كه تابلوها در تقـا  تابلوي خروج در راهروهاي ميان صندلي
نـورپردازي خـروج   . ها قابل رويت و خواندن باشـند  نصب شده باشد و از راهروهاي ميان صندلي

هـا در شـرايط اضـطراري     اي انجام شود كه مسيرها و فضاهاي حركتي ميان صندلي بايد به گونه
 .قابل تشخيص باشند
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         گـروه   هايفضـا نزديـك تـراز كـف در   نصب عالئم خـروج در ارتفـاع    -20-4-3
   1-متصرف 
مكمـل   عالئـم ، عالوه بر تابلوهاي خروج عادي، بايد ...)هتل، مسافرخانه و ( 1-هاي گروه م در تصرف

  . بايد در تمام فضاهاي مورد استفاده ميهمانان نصب شوند عالئماين . در تراز پايين نيز نصب شوند
بايـد   عالئـم . فاصله داشته باشدسانتيمتر از كف تمام شده  10حداقل بايد  عالئمقسمت زيرين اين 

در جاهايي كه عالمت بر روي ديوار و مجاورت در . به صورت همسطح بر روي در يا ديوار نصب شود
  . سانتيمتر از چهارچوب در فاصله داشته باشد 10شود، حداكثر  نصب مي

  نورپردازي عالئم خروج -20-4-4
  . اشندعالئم خروج بايد داراي نورپردازي داخلي يا خارجي ب

  . الزامي دانسته شده اند، نيازي به نورپردازي ندارند 4-4-4-20تابلوهاي لمسي كه در بند : استثنا

  عالئم خروج داراي نورپردازي خارجي -20-4-4-1 
د شد، بايد در عالئم خروج ندر صورت بروز حريق و احتمال قطع برق تاريك خواهكه هايي  در مكان

ايـن عالئـم بايـد بـر اسـاس       .شـود و مـواد شـب رنـگ اسـتفاده     د نـور  بازتاب نور و خوهاي  رنگاز 
  . و با توجه به دستورالعمل توليد كننده نصب شوند بكار برده شونداستانداردهاي معتبر 

  
  عالئم خروج داراي منبع نور داخلي -20-4-4-2

اي معتبر بكـار  اين عالئم بايد بر اساس استاندارده. ندهستمنبع نور داخلي داراي عالئم خروجي كه 
ايـن عالئـم خـروج بايـد در تمـامي      . برده شوند و با توجه به دستورالعمل توليد كننده نصب گردند

   .برداري نورپردازي شوند مواقع بهره
  

  شدت روشنايي و منبع تغذيه عالئم خروج  -20-4-4-3
لـوكس   50 عالمت خروج بايد در سـطح تـابلو شـدتي بـيش از     روشنائينور مورد استفاده در  -الف

   .داشته باشد
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 14شكل شماره 
  

نـوراني    براي اطمينـان از ادامـه  . برداري نوراني باشند تابلوهاي خروج بايد در تمامي مواقع بهره -ب
بايد  زماني كه در مبحث سوم تعيين شده،تا حداقل بعد از قطع برق بودن، تابلو با نورپردازي داخلي 
  . به برق اضطراري متصل بماند

 عالئم خروج با حروف برجسته بريل  -20-4-4-4

به منظور كمك رساني به افراد نابينا در هنگام سانحه الزم است تـا عالئـم ايمنـي حيـاتي بصـورت      
  . شودتابلوهاي با خط بريل براي آنان نصب 

خروج با حروف برجسته خط بريل، بايد در انطباق با اسـتاندارهاي معتبـر،     عالئم خروج حاوي كلمه
، امدادرسـاني و  خـروج  هاي ، دسترسمحل تجمع امنپناه، فضاي هايي كه به  در مجاورت تمامي در

 شـكل ( اين تابلوهاي لمسي نيـازي بـه نـورپردازي ندارنـد    . خروج نصب شوند هاي ها، و تخليه خروج
   .)14شماره 
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  طرح نشانه در عالئم خروج  -20-4-4-5
  

  
  15شكل شماره 

 

فارسـي  بلنـدي حـروف   . حروف بكار گرفته شده در عالمت خروج بايد قابل تشخيص و خوانا باشـند 
و بلندي حروف التين نبايد ميليمتر  9ها نبايد كمتر از  ميليمتر و ضخامت قلم آن 75نبايد كمتر از 

در تابلوهاي با ابعاد بزرگتر از حداقل ذكر شده، عـرض، ضـخامت قلـم و    . باشدمتر ميلي 50كمتر از 
  .ها انتخاب شود فاصله بين حروف بايد متناسب با ارتفاع آن

خاموش بودن  يابايد با رنگ سفيد بر روي زمينه سبز نوشته شود و در هنگام روشن  »خروج«  كلمه
در صورت استفاده از پيكان براي نشان دادن . ندن باشدمنبع نورپردازي تابلو به طور واضح قابل خوا

  . جهت خروج، شكل پيكان بايد به راحتي مخدوش نشود و جهت آن قابل تغيير نباشد

  عالئم نوراني مسير خروج  -20-4-5
هاي زير  هاي خروج بايد عالئم نوراني مطابق با بنددر راه) 8گروه (  هاي بلند مرتبه دركليه ساختمان

   : دنصب شو
  

هاي خروج بايد در پلكان خـروج، شـيبراه خـروج و    نصب عالئم نواري خود نور در راه -20-4-5-1
  . راهروهاي خروج بر اساس بندهاي زير انجام شود

هر پله نصب شود به طوري كه كـل طـول آن را     يك نوار يكسره بايد بر روي لبه: پلكان خروج -الف
 50ميليمتر و حداكثر  25عرض نوارها بايد حداقل . ص كندپوشش داده و لبه پله را به خوبي مشخ

در صورتي كه نوار تـا  . ميليمتر فاصله داشته باشد 13پله كمتر از   نوار بايد از لبه  لبه. ميليمتر باشد
 13شده و بر روي پيشاني پله ادامه داشته باشد، عرض قسـمت خـم شـده عمـودي بايـد كمتـر از       

  .ميليمتر باشد
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  .پله مشخص شود  پاگرد نيز بايد با نواري مطابق الزامات لبه  لبه :پاگردها -ب
ميليمتر نشانه گـذاري   25اندازها بايد با نواري ممتد به عرض حداقل  تمامي دست: اندازها دست -پ

  . نوار بايد بر روي سطح فوقاني دست انداز و در تمام طول آن ادامه يابد. شوند
  

 

  
 16شكل شماره 

  :د نور پيراموني فضاها بايد داراي مشخصات زير باشندنوارهاي خو -ت
هـاي   هـاي خـروج داخلـي، شـيبراه     پاگردهاي پله يا هر سطح ديگر در پله  دور تا دور حاشيه -1-ت

بايد با نوارهاي ممتد بر روي كف يـا ديـوار، يـا تركيبـي از هـر دو       خروج داخلي، و راهروهاي خروج
ميليمتر عرض داشته و به صورت ممتد محيط قابل حركت در  50تا  25اين نوارها بايد . نصب شوند

جز لبـه پلـه، موضـوع بنـد     (ها  نشانه گذاري دور تا دور كف پله. شرايط اضطراري را مشخص نمايند
  .الزامي نيست) قبل
سانتيمتر از ديوار فاصله  10شود بايد حداكثر  در صورتي كه نوار پيراموني بر روي كف نصب  -2-ت

هـايي   در محل پله. نوار بايد در جلوي تمامي درها بجز تخليه خروج امتداد داشته باشد. داشته باشد
رسند، نوار پيراموني بايد به نوار لبـه آخـرين پلـه متصـل      كه از تراز پايين تر به سطح مورد نظر مي

  .شود
تمام شـده   سانتيمتر از كف 10در صورت نصب نوار پيراموني بر روي ديوار، نوار بايد حداكثر  -3-ت

در مواردي كـه امكـان   . نوار بايد بر روي تمامي درها بجز تخليه خروج ادامه يابد. فاصله داشته باشد
نصب نوار بر روي ديوار يا در وجود ندارد، نوار بايد به صورت عمودي به كف منتقل شـده و بـر روي   
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ته و به نوار لبه پله متصل مي در محل پله نيز نوار به صورت عمودي تا كف ادامه ياف. يابد كف ادامه 
  .شود
متر قرار داشـته و پـيش آمـدگي آنهـا      2در طول مسير خروج، موانعي كه در ارتفاع كمتر از  -4-ت

. ميليمتر بر روي كف مشـخص شـوند   25سانتيمتر باشد بايد با نواري به عرض حداقل  10بيش از 
اين موانـع  . درجه هاشور بخورد 45صورت داخل اين محدوده بايد با استفاده از نوارهاي خود نور به 

هاي ديوار و نقاط سرگير بوده، اما محدود به اين  هاي آتش نشاني، بيرون زدگي شامل شيرها و جعبه
اي نصب شوند كه هيچ عالمت ايمني نظير نشـانه يـا دسـتورالعمل     نوارها بايد به گونه. موارد نيست

  .استفاده از شيرهاي آتش نشاني را نپوشانند
هـايي كـه متصـرفين     خروج شامل در هاي تخليه: مسير خروج واقع درهاي  عالمت گذاري بر در -ث

  : هايي مطابق بندهاي زير باشند ها عبور نمايند بايد داراي نشانه براي تكميل فرايند خروج بايد از آن
ين بـر روي  عالوه بر تراز معمول، بايـد در ارتفـاع پـاي    ،گذاري بر درهاي تخليه خروج عالمت -1- ث
توانـد حـداقل    با اين تفاوت كه اندازه ارتفاع عالمت درهاي خروج مـي . دننصب شونيز هاي خروج  در

نصب شود و حداكثر ارتفاع مجاز لبه ) در راستاي افقي(عالمت بايد در وسط در . سانتيمتر باشد 10
  .سانتيمتر است 45بااليي عالمت از كف 

سـطح ايـن نشـانه گـذاري بايـد      . دباشـ بايد با مواد خود نور گذاري دستگيره در خروج  نشانه -2-ث
اين نشانه گذاري بايد بر روي دستگيره يـا در مجـاورت آن نصـب    . ميليمتر مربع باشد 400حداقل 

ميليمتـر پهنـا    25هايي كه داراي دستگيره فشاري هستند نوار نـوراني بايـد حـداقل     براي در. شود
  .پوشش دهد داشته باشد و سراسر طول دستگيره را

باال و طرفين چارچوب در خروج با نوار خود نور پيوسته بـه عـرض    بايد در گذاري چارچوب در نشانه
در مواقعي كه بر روي چـارچوب فضـاي كـافي بـراي نصـب نـوار       . ميليمتر مشخص شود 50تا  25

  .نيست، نوار مي تواند بر روي ديوار مجاور نصب شود
  

هاي يك ساختمان مشـابه   هاي نوراني بايد در تمام بخش شانهموقعيت نصب و ابعاد ن -20-4-5-2
   .باشند
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و نقشه هاي راهنماي واكنش اضطراري ي تابلو -5- 20
  راهنماي تخليه خروج

  
  

راهنماي واكنش اضطراري براي اطالع رساني به ساكنين و آتـش   يتابلوعالوه بر اينكه حداقل يك 
هـاي راهنمـاي تخليـه    نقشـه گيـرد،  ساختمان قـرار مـي   نشانان در زمان سانحه در نزديكي ورودي

در  آسانسـورها  البـي  ،واقـع در مسـير خـروج    هاي ها و پلكان راه پلهدر ورودي تمامي بايد اضطراري 
هـاي برخـورد راهروهـا و     متر، در تمامي محل 30در ميانه هر راهرو با طول بيش از ، تمامي طبقات

  . شوندنصب  )داخل بنادر ( تخليه خروجهر  در كناربالفاصله 

  تابلوي راهنماي واكنش اضطراري  -20-5-1
و متصرفين را در  شود هاي موضوع اين بند نصب مي تابلوي راهنماي واكنش اضطراري در ساختمان

سوزي، زلزله، طوفان، نشت مواد خطرناك، خطرات امنيتي و  هنگام بروز شرايط اضطراري نظير آتش
تخليه يـا دسترسـي بـه امكانـات امـدادي سـاختمان راهنمـايي        ه و تقليل خطرات سانحغيره براي 

اي از نقشه ساختمان و ساير اطالعات ضروري اسـت كـه    اين تابلو شامل دياگرام ساده شده. كند مي
  .شود در قالب متن درج مي

  

در بناهـاي زيـر   ، 3منطبق بـا جـدول شـماره    تابلوي راهنماي واكنش اضطراري بايد  -20-5-1-1
 :نصب شوند

  )8گروه (هاي بلند مرتبه  ساختمان -الف
  )اقامتي كوتاه مدت( 1-هاي م تصرف -ب
. واحد دارند 3كه حداقل ) بناهاي آپارتماني( 2-م  ، داراي تصرف4هاي ساختماني باالتر از  گروه -پ
  )هاي مشمول مبحث سوم ساختمان(
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 -اي حرفـه (، ح )فرهنگـي  -آموزشـي (هـاي الـف    ، داراي تصـرف 4هاي ساختماني باالتر از  گروه -ت
  ) تجاري -كسبي(، و ك ) انباري(، ن ) صنعتي(، ص )تجمعي(، ت )اداري

مراقبتـي بجـز زنـدان و     -درمـاني ( 4-، د2-، د1-هاي د ، تصرف4هاي ساختماني باالتر از  گروه -ث
 ) ندامتگاه

 )مخاطره آميز(هاي خ  تصرفهمه  -ح

  ري مندرجات تابلوي راهنماي واكنش اضطرا -20-5-2
و تخليه اضطراري مندرجات تابلوهاي راهنماي واكنش اضطراري شامل دو بخش راهنماي تصويري 

  . راهنماي نوشتاري است
  

  تخليه اضطراري راهنماي تصويري -20-5-2-1
  :راهنماي تصويري تابلو بايد شامل موارد زير باشد

  )جايگزين يانزديكترين (مسيرهاي دسترس خروج  -الف
  اي خروج ه محل تخليه -ب
اگر طبق مقررات مبحث سوم ساختمان مربوطه ملزم به داشتن آن (هاي زنگ خطر  محل دكمه -پ

 ) باشد

  آتش نشانيمحل امكانات  -ت
اگـر  (هاي اوليه، دستگاه شوك و احيـا، و غيـره،    محل امكانات امداد و نجات شامل جعبه كمك -ث

 . )طبق مقررات ساختمان مربوطه ملزم به داشتن آن باشد

  )در صورت وجود(هاي خاص يا انبار مواد خطرناك  فضاها و ساختمان -ج
اگر طبق مقررات مبحث سوم ساختمان مربوطه ملزم (موقعيت فضاهاي پناه در داخل ساختمان  -چ

  )به داشتن آن باشد
  محل بازشوهاي امدادرساني از خارج ساختمان  -ح
  هاي تجمع امن در خارج از ساختمان محل -خ
  ، مشخص كننده موقعيت فرد روي نقشه »شما اينجا هستيد«ين محل با عبارت تعي -د
 )باالبر، شيبراه و غيره(امكانات قابل استفاده افراد كم توان و ناتوان  -ذ
 جهت شمال -ر

  راهنماي عالئم به كار رفته در تابلو -ز
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بل فهم نمايش داده تمامي موارد فوق بايد همانند نمونه، به صورت تصويري ساده و قا -2-5-2-2
  .اي كه موجب سردرگمي افراد نشود شود به گونه

  
  راهنماي نوشتاري -20-5-2-3

  :راهنماي نوشتاري تابلو بايد شامل موارد زير باشد
  »راهنماي واكنش اضطراري«عنوان  -الف
  . آدرسنام ساختمان، و  -ب
 . داخلي شماره گيري شوندتلفن هاي ضروري با احتساب پيش شماره هايي كه بايد در تلفن  -پ

در صورتي كه ساختمان آسانسور دارد، ممنوعيت استفاده از آن در زمان اضطرار بايد ذكر شود،  -ت
 .مگر اينكه آسانسور داراي مجوز استفاده در شرايط اضطرار باشد

اطالعاتي كه اقدامات الزم توسط افـراد نـاتوان در هنگـام اضـطرار را مشـخص نمايـد و مسـير         -ث
 .هاي تجمع امن يا فضاهاي پناه را نشان دهد ترسي به محلدس
بـه   يااگر ساختمان داراي سيستم زنگ خطر آتش باشد، آنچه در زمان خطر شنيده خواهد شد  -ج

  . صورت نوري قابل رويت خواهد بود، بايد ذكر شود
  . محل شيرهاي آب و گاز و تابلو برق ساختمان -چ
 . اني در ساختمانمحل اتصال به شير آب آتش نش -ح

و تابلوهـاي تخليـه   محل نصب تـابلوي راهنمـاي واكـنش اضـطراري      -20-5-3
  اضطراري

ي هـا تابلوهـاي سـاختمان،   عالوه بر نصب تـابلوي راهنمـاي واكـنش اضـطراري در نزديـك ورودي     
 البـي  ،واقع در مسـير خـروج   هاي ها و پلكان راه پلهدر ورودي تمامي اضطراري بايد  تخليهراهنماي 

هـاي   متـر، در تمـامي محـل    30در ميانه هر راهرو بـا طـول بـيش از    ، در تمامي طبقات سانسورهاآ
در صـورت نزديكـي   . شـود نصب  )در داخل بنا( تخليه خروجهر  در كناربالفاصله برخورد راهروها و 

  .تاييد كارشناس ادغام تابلوها بالمانع است واين موارد به يكديگر 
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و تخليـه اضـطراري   ي راهنماي واكنش اضـطراري  هاشرايط نصب تابلو -20-5-4
  ساختمان

. سانتيمتر از كف تمـام شـده فاصـله داشـته باشـد      115ضلع زيرين تابلوي نصب شده بايد حداكثر 
  . سانتيمتر است 45در  30حداقل ابعاد تابلو 

  :تابلوي راهنماي واكنش اضطراري بايد
 .ددر معرض ديد باشنصب شود كه كامال در موقعيتي  -الف

 .جهت آن با جهت ساختمان يكي باشد -ب

  .نصب شود) از داخل(به صورت ايمن بر روي ديوار يا درب  -پ
  .از جنس مواد ماندگار و مستحكم باشد -ت
  .به صورت رنگي تهيه و چاپ شود -ث
  

  

  نشانه تصويري در تابلوي راهنماي واكنش اضطراري  -20-5-5
  

داراي نـوار رنگـي    يـا ميليمتـر باشـد    50ه ضخامت حداقل تابلو يا بايد داراي قابي ب -20-5-5-1
 تضـاد  ديـوار  رنـگ  بـا  هم و دياگرام زمينه با هم كه ميليمتر 15ضخامت  هبحاشيه در باال و پايين 

 .باشد داشته

در » راهنمـاي واكـنش اضـطراري   «عنـوان  نوشـته بـا   بايد شامل نوار حاشيه فوقاني  -20-5-5-2
  .باشد ارتفاع در ميليمتر 20بزرگتر از كه الف مبناي آن زمينه رنگي و متضاد با قلمي 

 .درصد ارتفاع حروف باشد 20ضخامت تمامي نوشته ها بايد حداقل  -20-5-5-3

هاي اضطراري و اسـتفاده از  عبارات آدرس ساختمان، طبقه، شماره تماس اندازه قلم -20-5-5-4
 . ميليمتر باشد 14پله به جاي آسانسور بايد حداقل 

عبارت تماس با شماره هاي اضطراري بايد در زمينه رنگي تيره و با فونت سـفيد يـا    -20-5-5-5
  .هاي ضخيم در باال و پايين نوشته يا روش ديگري براي برجسته كردن آن در نظر گرفته شودخط
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 17شكل شماره  

 
ميليمتـر و   14م دستورالعمل ايمني براي افراد معلول بايد عنواني نوشته شده با قلـ  -20-5-5-6

هاي مشابه ذكر شده در بـاال برجسـته   عنوان آن بايد به روش. ميليمتر داشته باشد 10متني با قلم 
 . شود

ميليمتـر و نـام    8هـاي آن بـا قلـم    عباراتي در مورد نوع صداي زنگ خطـر و چـراغ   -20-5-5-7
  .ميليمتر نوشته شود 8هاي اطراف بر روي نقشه با قلم  خيابان
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  ها تابلوها و عالئم ايمني الزامي در كارگاه - 6- 20
  

ها عالوه بر ضوابط كلي در اين بخش، در سه دسـته مـورد بررسـي    تابلوهاي ايمني الزامي در كارگاه
در انطباق با مقـررات   ،هاهاي موقت براي احداث ساختمانتابلوهاي ايمني كارگاه) 1. گيرندقرار مي

. هاي موقت كوتاه مدت سـاختماني و راهسـازي  ي مربوط به كارگاهتابلوهاي ايمن) 2ملي ساختمان، 
   . هاها و تأسيسات ساختمانهاي صنعتي و موتورخانهكارگاهساختمان تابلوهاي ايمني دائمي ) 3
  

  ها  ضوابط كلي عالئم ايمني الزامي در كارگاه  -20-6-1

هـا موظفنـد بـه    ر سـاختمان هاي صنعتي همانند سايمهندسان ناظر ساختمان كارگاه -20-6-1-1
شود، در هنگام پايان كـار سـاختمان از   ترتيبي كه در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان تعيين مي

وجود تابلوهاي ايمني الزامي تعيين شده در اين مقررات اطمينان حاصل نموده و در اسناد پايان كار 
  .   ساختمان منعكس نمايند

ند كـه از  هسـت ملـزم  هاي صنعتي كارگاهكارفرمايان ماني و هاي ساختمجريان كارگاه -20-6-1-2
و سـالمت   تهديـد كـه احتمـال   كـار   هاي الئم در محيطعنصب ها و عالئم الزم و كافي و  وجود تابلو

كنتـرل  ايمنـي كـار    هـاي  مهندسي و سيسـتم الزم هاي  نظارتتوسط كاركنان وجود دارد و ايمني 
  . شده، يقين حاصل نمايند

هـاي   روشديگـر  جانشـين  مندرج در ايـن مقـررات   عالئم ايمني فاده از تابلوها و است -20-6-1-2
سوزي مواد قابل اشتعال وجود داشـته   خطر آتشاگر  ها كارگاهدر براي مثال . باشند كنترل خطر نمي

تـابلوي   در مقـررات،  هـاي ضـروري   در اين صورت عالوه بـر اقـدامات احتيـاطي و پيشـگيري     ،باشد
  . هم ضروري است» عسيگاركشيدن ممنو«



 مبحث بيستم

48 

بـه   وظـف از خطـر و م مسئول حفـظ جـان كاركنـان    ها  در محيط كارگاهكارفرمايان  -20-6-1-3
سـازندگان كليـه    .هـاي الزامـي هسـتند    ايمنـي در محـل    -عالئم حفاظتينصب حصول اطمينان از 

بـه  هاي تجاري و آموزشي و درماني و تجمعي بزرگ موظـف  و مجتمع) 8گروه (هاي بلند ساختمان
به تأمين ضوابط بهداشت، ايمني و حفظ محيط زيسـت   و الزام H.S.Eاستفاده از خدمات مشاوران 
تابلوهـاي ايمنـي   بكارگيري اسـتانداردهاي ملـي و معتبـر و    ، از جمله از طريق افراد داراي صالحيت

  . هستند

را شان اركنانميزان آشنايي كموظفند  ،)ود نيز كارفرما هستندخكه ( جزء پيمانكاران -20-6-1-4
هـاي   نصب عالئم ايمني مناسب و حاوي پيام درست در محـل از بايد  نموده وعالئم ايمني كنترل  با

   .الزامي، اطمينان يابند

داراي ارگـاهي  هاي ك هاي مسكوني و اداري و درماني و مانند آن و محوطهدر مجتمع -20-6-1-5
دگي در انطبـاق بـا ضـوابط راهنمـاي راننـدگي و      راهنماي راننـ ، استفاده از عالئم تردد وسايل نقليه

  . هاي ذيربط الزامي است دستگاه

ي يي و يا بينـا يشنواميزان  )يدن وسايل و ابزار ايمنيشپو انندم(چنانچه به هر علتي  -20-6-1-6
با افـزايش حجـم    براي مثال(شدن ديد و يا شنيدن هشدارهاي ايمني  اقدام براي بهتر يابد،كاهش 

  . ي استضرور) روشناييزايش ميزان افصدا و يا 

. باشـد  الزامـي بيش از يك نـوع عالمـت ايمنـي    تركيبي در بعضي موارد ممكن است  -20-6-1-7
و يـا   شـود تركيـب  ) آژيـر خطـر  مثل ( خطربا يك عالمت صوتي حاوي پيام نوري الئم عبراي مثال 

  . لع نمايدد تا افراد را از خطر مطوست با ارتباط كالمي تركيب شحركات دعالئم 

در محـل كـار   اندازه تابلوها و عالئم نصـب شـده    ايمنيعالئم تصويري استفاده از در  -20-6-1-8
ضـعيف باشـد بهتـر     محـيط  در مواقعي كه نور. اشدديد و درك بقابل سهولت  مناسب و بهبايستي 

و يـا هـر دو    ودتهيه نمدهنده  بازتابو يا عالمت ايمني را از مواد استفاده روشنايي مصنوعي از است 
  .  كار گرفت روش را به
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نظيـر جـائي كـه امكـان     (هـا  هـاي خطرنـاك در كارگـاه    مسيرهاي آمد و شد و مكان -20-6-1-9
، نيازمند )سرخوردن و افتادن از بلندي براي عابران وجود دارد يا ارتفاع سقف براي عبور كوتاه است

  . نصب عالئم هشدار دهنده مندرج در اين مقررات است

شود، نصب عالئم  هايي كه مواد خطرناك ذخيره مي ها، انبارها و كليه محلدر كارگاه -20-6-1-10
   . هشدار دهنده الزامي است

بدرسـتي نصـب و بـه دقـت      باشـد و پـذير   دوام دبايـ  تابلوها و عالئم تصويري ايمني -20-6-1-11
  . درنگ شوو در صورت لزوم تميز، شسته و يا دوباره  شودنگهداري 

 كـار مگر در مواردي كه كارگـاه و يـا خطـر ناشـي از      ستا  الزامي نصب دائم تابلوها -20-6-1-12
محـل  دن شـ در صورت لغزنده موقت و قابل حمل استفاده از عالئم هشداردهنده  مانند. موقت باشد

  . موقت الزامي استعالئم ايمني استفاده از ين شرايط ادر ، كه كنندگان نظافتعبور توسط 

ايـن عالئـم   . دشـو در مجاورت يكـديگر پرهيـز    ت تصويرينصب تعداد زياد عالماز  -20-6-1-13
 نصب مه  در يكجا نزديك به تابلوچنانچه تعداد زيادي . ها را ديد و فهميد آنبتوان زماني مؤثرند كه 

  . يدآميوجود ب ها هاي آن به پيامخطر گمراهي و يا عدم توجه  ،شوند

صـي  اخ عالئـم خطـر و نيـازي بـه    تغيير يافته و ديگر احتمال شرايط  كه در صورتي -20-6-1-14
افراد، مسئولين مربوطه بايد از  نشدن از اشاعه اطالعات نادرست و گمراه، به منظور جلوگيري نباشد

  . داطمينان يابن جمع آوري عالئم از محل

ند و تغييـرات  حتي االمكان بايد بصورت همسان استفاده شـو  عالئم تصويري ايمني -20-6-1-15
ميـان عالئـم   اگـر در   .رساني نشود، مجاز استبه شرطي كه باعث اشتباه در پيام جزئي در آنها تنها 

تبعيت را مشروط بر عالئمي توان  مي ،ديافت نشنياز  تصويري ارائه شده در اين مقررات عالمت مورد
  . ذكر شده طراحي كرداصول كلي  زا

  . دنيد ساده و فقط داراي جزئيات ضروري باشباتصويري ايمني عالئم  -20-6-1-16
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يـك مـتن   آن را بـا   شود تـا  ترجيح داده ميسازي فهم پيام عالئم ايمني  براي آسان -20-6-1-17
عالئم اصلي همانند رنگ بايد تكميلي متن زمينه رنگي . تكميلي ادغام كردزيرنويس صورت  كوتاه به

   . باشد

  
  18شكل شماره 

 

هـاي موقـت كوتـاه مـدت     تابلوهاي ايمني مربوط به كارگاهضوابط كلي  -20-6-2
  ساختماني و راهسازي

  
از ارتفاع و يا اصابت اجسام در حـال  افراد سقوط ناشي از   اتراي جلوگيري از صدمب  -20-6-2-1

هـاي   نـرده نصـب  در اغلب موارد  يا تصادم با خاكريزها، عالوه بر نصب عالئم تصويري ايمني، سقوط
ممكن نـا با ديگر ابزارها   و يا حفاظت بودهدر صورتي كه احتمال خطر كم . استوري نيز ضرمحافظ 

زرد و ممتد شامل نوارهاي زير استفاده از عالمت . روري استضگذاري مكان خطرناك  ، عالمتباشد
نوارهـا تحـت   در اين عالمت  .فوق الذكر الزامي است هاياطراف مكان در  ،)يا قرمز و سفيد(مشكي 

  . اند هاي مساوي درجه قرار دارند و كم و بيش داراي اندازه 45زاويه 
  
  

  

  
  19شكل شماره 
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زن نيـز   در اطراف گودالهاي باخطر سقوط، نصب دستگاه هاي عالمت دهنده چشمك -20-6-2-2
اين دستگاه ها بايد در زمان خطر احتمالي مجهز به المپ هاي اضافه بوده و تحـت  . توصيه مي شود
  .شندمراقبت خاص با

  

بـراي حفاظـت جـان     الزم باشـد،  يجاد كارگاه موقت در داخل معـابر در جاهائي كه ا -20-6-2-3
با نوارهاي ممتـد  محدوده كار بايد نقليه در آنها جريان دارند  يلوساحركت هائي كه  جادر كارگران 

گـذاري   متصورت واضح و قابل ديد ترجيحاً با رنگ سفيد يا زرد و با درنظرگرفتن رنگ محيط عال به
متناسب و مـوزون   هاي داراي خطربا مقياس واقعي موانع و مكان دگذاري باي ابعاد اين عالمت. شوند
  . باشد

نقليه و ابزارهـاي الزم  بين وسيله ايمن  ايفاصلهكه قرار گيرند نوارها بايستي طوري  -20-6-2-4
  . نمايد تفكيك رو  سوارهاز و محل عبور عابرين را را معلوم كند 

المكـان  اي تـ حمسـكوني  هـاي  محـل هاي دائمي راههاي ساختماني، در جوار كارگاه -20-6-2-5
رو  مناسب و پيـاده  حفاظگذاري گردند مگر در صورتيكه  عالمت فوق ندبه باشمعالئم  توسطبايستي 

  . داشته باشند

ام خـط  شهرداري ها در كارگاه هاي موقت داخل معـابر يـا هنگـ   ديگر رعايت ضوابط  -20-6-2-6
  . الزامي استبه شرط عدم مغايرت با اين مبحث ها كشي خيابان

هـا و  هاي صنعتي و موتورخانـه كارگاهساختمان تابلوهاي ايمني دائمي  -20-6-3
  هاتأسيسات ساختمان

ها، مصوب شورايعالي حفاظت در انطباق با آئين نامه ايمني ساختمان كارگاهبايد اين تابلوها و عالئم 
  . دنفني باش
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محلي از يك در صورت وجود چند پيام ايمني، بازدارنده، هشداردهنده و الزام آور در  -20-6-3-1
  :هاي زير بايد نصب شوند كارگاه، تابلوها به صورت چند قسمتي همانند تصوير نمونه و شامل بخش

  
  20شكل شماره 

  

   عالمت هشدار ايمني و عنوان پيام -20-6-3-1-1 

  
  خطر -الف

. موقعيتي خطرناك است كه اگر از آن اجتناب نشود موجب آسيب جدي يا مرگ خواهد شـد  بيانگر
 اين عنوان بايد بـا رنـگ سـفيد بـر    . استفاده از اين عنوان بايد به مواقع بسيار خطرناك محدود شود

  .روي زمينه قرمز نوشته شده و در كنار آن عالمت سه گوش هشدار ايمني درج شود
  

  
 21شكل شماره 
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  هشدار و اخطار                                   -ب
ايـن  . بيانگر موقعيتي خطرناك است كه اگر از آن اجتناب نشود موجب آسـيب جـدي خواهـد شـد    

عنوان بايد با رنگ سياه بر روي زمينه نارنجي نوشته شده و در كنار آن عالمت سـه گـوش هشـدار    
  .ايمني درج شود

  

  
 22شكل شماره  

                                      احتياط -پ
. بيانگر موقعيتي خطرناك است كه اگر از آن اجتناب نشود موجب آسيب ديدگي جزئي خواهد شـد 

اين عنوان بايد با رنگ سياه بر روي زمينه زرد نوشته شده و در كنار آن عالمت سـه گـوش هشـدار    
  .ايمني درج شود

  

  
 23شكل شماره 

  

                             توجه             -ت
بـراي مثـال موجـب    . (بيانگر اطالعاتي است كه مهم هستند اما مستقيما بـه خطـر ارتبـاط ندارنـد    

اين عنوان بايد با رنـگ سـفيد   ) شوند ها مي خسارت به ابزار يا دارايي ياهاي امنيتي، بهداشتي  تهديد
  .بر روي زمينه آبي نوشته شود

  

  
  24شكل شماره 
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  متن توضيحي تابلو -20-6-3-1-2
متني است كه با دقت انتخاب مي شود و به مخاطب مورد نظر به صورت خالصه، دقيق و واضح پيام 

  .دهد تابلو را انتقال مي

  
  25شكل شماره 

 

  عالمت تصويري -20-6-3-1-3
 .عالمت تصويري بايد متناسب با نوع پيام تابلو درج شود

  ارگاهي هاي ك دستورالعملتابلو  -20-6-3-2
. رونـد  هاي ايمنـي بـه كـار مـي     ها و دستورالعمل اين تابلوها براي اعالم اطالعات تكميلي مانند رويه

ــردن    ( ــل ك ــتورالعمل قف ــويلر، دس ــن ب ــردن ايم ــاموش ك ــتورالعمل خ ــال دس ــراي مث ــابلوي ) ب ت
ـ  » دستورالعمل ايمني«هاي ايمني بايد به صورت دو قسمتي با عنوان  دستورالعمل ر به رنگ سـفيد ب

  .روي زمينه سبز و شرح دستورالعمل در ذيل آن تهيه شود

بازشـوهاي  تخليه اضطراري كارگاه، حاوي محل تجهيـزات ايمنـي،   راهنماي تابلوي  -20-6-3-3
هاي متوسط و كوچـك الزامـي   كارگاهساختمان هاي اوليه و خروج اضطراري در  امداد رساني، كمك

   .تهيه و نصب شوند 4-20ي ها خشاين تابلوها بايد مطابق با ضوابط ب. است
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هـاي بـزرگ صـنعتي الزامـي     كارگـاه ساختمان نصب راهنماي واكنش اضطراري در  -20-6-3-4
  .است

هاي حمل لوله مخازن وبر روي ايمني  هاي و برچسب عالئمضوابط نصب  -20-6-4
  ها و موتورخانه تأسيسات ساختمانكارگاهساختمان سياالت خطرناك در 

هـاي تأسيسـات سـاختماني و مخـازن     ل سياالت و گازها در سـاختمان و موتورخانـه  لوله هاي حم 
ها و هاي صنعتي از موارد خطرساز در ساختماننگهداري گازها و سياالت و مواد خطرناك در كارگاه

الزم است تا با نصب عالئم و تابلوهاي الزم، نسبت به ايمن سازي محيط كارگـاه و  . ها هستندكارگاه
 . هاي ديگر اقدام شودساختمان

هـا و   ضوابط نصب عالئم بر روي لولـه هـاي انتقـال سـياالت در سـاختمان      -20-6-4-1
  ها  كارگاه

رونـد، بايـد    هاي رو كار كه براي نگهداري و انتقال سياالت يا مواد خطرناك به كار مي مجراها و لوله
 . هاي نشانگر محتواي آن باشند داراي عالئم و رنگ

  مفهوم عالمت  -20-6-4-1-1
مشـخص  (هاي انتقال سياالت بايد عالئمي منطبق با محتوي لولـه و جهـت جريـان آن     بر روي لوله

در صورتي كه عامل خطر، دما يا فشار سيال باشد، مقدار آن نيز بايد درج . نصب شود) شده با پيكان
  . شود

  .عالمت نصب شده بر روي لوله بايد مختصر، ساده و گويا باشد
  .مهم و اصلي قطع و وصل جريان نيز بايد مطابق با ضوابط اين مبحث عالمت گذاري شوندشيرهاي 

  محل درج عالئم  -20-6-4-1-2
ها و محل عبور لوله از ديوار يا كـف   عالئم بايد در نزديكي شيرها، فلنج ها، تغيير جهت لوله، انشعاب

  .نصب يا نشان داده شود) در دو سوي آن(
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 26شكل شماره 

  
  .متر تكرار شوند 12متر و حداكثر  6وي لوله هاي مستقيم، عالئم بايد در فاصله حداقل بر ر

هايي كه لوله باالتر يا پايين تر از خط  در مكان. عالمت بايد در محل قابل رويت نصب يا نوشته شود
 .ده باشدباالتر از خط محور ميانه لوله قرار گيرد، تا قابل مشاه ياتر  ديد است، نوشته بايد پايين

 :شيوه درج عالمت -20-6-4-1-3

بـه  . تعيـين شـود   5شـماره  ها بايد بر اساس جـدول   ي ايمني روي لوله حداقل ابعاد عالمت و نوشته
  .تضاد رنگي وجود داشته باشد  منظور تسهيل در خواندن عالمت، بايد بين رنگ زمينه و نوشته

ها از  ي ايمني روي لوله براي نوشته. ايجاد شوندتوانند با شابلون، برچسب يا نوشته با رنگ  عالئم مي
سـانتيمتر   2هاي با قطر كمتـر از   براي لوله. ميليمتر استفاده شود 20فونت ترافيك و حداقل ارتفاع 

  .، شيرها و اتصاالت از پالك آويزي خوانا و ماندگار استفاده شود)سه چهارم اينچ(

  ها ايمني لولهي  حداقل ابعاد عالمت و نوشته:  5جدول شماره 

  حداقل طول عالمت رنگي  حداقل ارتفاع نوشته  )با ايزوالسيون(قطر خارجي لوله 

  سانتيمتر 20  سانتيمتر 2  )اينچ 25/1اينچ تا  75/0(سانتيمتر  3تا  2
  سانتيمتر 20  سانتيمتر 3  )اينچ 2اينچ تا  25/1(سانتيمتر  5تا  3
  سانتيمتر 30  انتيمترس 5/4  )اينچ 6اينچ تا  5/2( سانتيمتر 15تا  5

  سانتيمتر 60  سانتيمتر 5/9  )اينچ 10اينچ تا  8(سانتيمتر  25تا  15
 سانتيمتر 80  سانتيمتر 14  )اينچ به باال 10(سانتيمتر به باال  25
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  :ها آميزي لوله ضوابط رنگ  -20-6-4-1-4
  . آميزي شوند رنگ 6شماره هاي حاوي سياالت بايد بر اساس جدول  لوله
هايي از لوله كه شـامل   تنها بخش يايزي به دو صورت قابل انجام است؛ يا كل لوله رنگ شود آم رنگ

رنگ شده بايـد بـا ضـوابط      در حالت دوم حداقل طول قسمت. آميزي شود عالمت ايمني است، رنگ
  .منطبق باشد 5شماره جدول 

آميزي نباشد،  قابل رنگ هاي اجرايي ديگر، محدوديت يادر صورتي كه لوله به دليل جنس، نوع عايق 
در  پالكيبايد از پالك آويز يا برچسبي ماندگار شامل عالمت و رنگ ايمني بر روي لوله يا به صورت 

  .مجاورت آن استفاده شود
  .ها اكيدا ممنوع است هاي ايمني لوله ها، عالئم و برچسب هرگونه رنگ آميزي بر روي نوشته
ها،  ها، بست گاه اما تكيه. شوند آميزي مي مشمول ضوابط رنگ ها نيز اتصاالت، شيرآالت، و پوشش لوله
 . و ساير متعلقات مستثني هستند

اي نسـوز    روند بايد با رنـگ نقـره   درجه سانتيگراد  بكار مي 200لوله هايي كه براي دماهاي باالتر از 
  .رنگ آميزي شوند

با گذر زمان در شرايط مختلف  گذاري شوند كه هاي حاوي مواد خطرناك بايد به صورتي عالمت لوله
  .اقليمي قابل شناسايي باشند

 
  ها جدول استاندارد رنگي ايمني لوله:  6جدول شماره 

 مثــــال  رنگ استاندارد  لوله حامل

 سبز ي ي سفيد روي زمينه نوشته  فاضالب
آب آشاميدني، خنك 

 كننده، پساب و غيره

 پاسكال 100هواي   آبي ي ي سفيد روي زمينه نوشته  هواي فشرده

 قرمز ي ي سفيد روي زمينه نوشته  گاز دي اكسيد كربن  سياالت اطفاي حريق

 اي قهوه ي ي سفيد روي زمينه نوشته  پودر آلومنيوم  قابل احتراق

 هيدرو كلرو اسيد  نارنجي ي ي سياه روي زمينه نوشته  سياالت سمي و خورنده

 گاز طبيعي  زرد ي ي سياه روي زمينه نوشته   سياالت قابل اشتعال
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هاي ايمني بر روي مخازن نگهـداري سـياالت    ضوابط نصب عالئم و برچسب -20-6-4-2
  ها  ها و كارگاه در ساختمان

چنـد  . رود ها به كار مي عالئم زير بر روي مخازن نگهداري سياالت در ساختمان و كارگاه و حمل آن
د كه هر عالمت هدف بخصوصي را دنبـال كـرده و   نوع عالمت متفاوت براي مواد خطرناك وجود دار

در جدول زير هدف و محل استفاده سه نمونـه از اسـتانداردهاي   . بايد در محل مناسب استفاده شود
  . عالمت گذاري مواد شيميايي خطرناك ذكر شده است

با توجه به شرايط و نوع سيال، ممكن است بيش از يك عالمت بر روي يك مخـزن حـاوي    -تبصره
  . شيميايي وجود داشته باشد  دهما
  

  ها و سياالتانواع عالمت گذاري مجاز روي مخازن در ساختمان:  7 جدول شماره
  ي عالمت نمونه  محل نصب عالمت  هدف  نوع عالمت

عالمت ايمنـي   -1
  اضطراري

ــا  ــاختمان ي در س
بـر اسـاس    كارگاه

  NFPAضوابط 

  ارائه اطالعاتي درباره
خطراتي كه ممكـن  

ــرا  ــت در شـ يط اسـ
  .دهد اضطراري رخ 

بيرون ساختمان، بر روي 
ها، در معـرض ديـد    درب

  امدادگران در زمان آتش
  ...سوزي، نشت مواد و

 

عالمت ايمنـي   -2
حمل و نقل مـواد  

بر اساس  خطرناك
  DOTضوابط 

ــاتي  ارائـــه ي اطالعـ
ي خطراتي كه  درباره

كـــارگران حمـــل و 
نقل و امـدادگران را  

  .كند تهديد مي

ــا  ــر روي وس ــه ب يل نقلي
تــانكر دار، مخــازن قابــل 

هاي مخـزن   انتقال، واگن
وســايل نقليــه و    دار،

ــاوي  ــاي حــ كانتينرهــ
  مخازن خطرناك

عالمت ايمنـي  -3
ــار ــيط ك ــر  مح ب

اســاس ضــوابط  
OSHA  

ــاتي  ارائـــه ي اطالعـ
ي خطراتي كه  درباره

كارگران را در زمـان  
ي معمول از   استفاده

مــــواد شــــيميايي 
  .كند تهديد مي

، مخـــازن و هـــا لولـــه
كانتينرهاي مـوادي كـه   
ــورد   ــار مـ ــل كـ در محـ

  .گيرند استفاده قرار مي
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ي حـاوي  ها ها و كارگاه ساختمان با نصب در بيرون عالئم ايمني اضطراري -20-6-4-2-1
 مخازن سياالت

عالئم ايمني اضطراري براي شناسايي خطرات مواد شيميايي و تعيين شـدت خطـرات   : كاربرد -الف
عالمـت ايمنـي اضـطراري خطـرات     . رونـد  ها در شرايط اقدامات اضـطراري بـه كـار مـي     ناشي از آن

دهد كه ممكن است  و خطرات ديگري را نشان مي) پذيري واكنش(  بهداشتي، آتش سوزي، ناپايداري
ايـن عالئـم بيـرون سـاختمان و كارگـاه، در       .از تماس يا قرارگيري در معرض يك ماده حادث شوند

  .شوند ن نصب ميمعرض ديد امدادگرا

   :شكل و معناي عالمت -ب
درجه چرخيـده و بـر روي يـك گوشـه      45عالمت ايمني اضطراري به شكل مربعي است كه  -1-ب

حـداقل  (صـفر  شدت خطر از . كند اين عالمت نوع خطر و شدت آن را مشخص مي. قرار گرفته است
هر يك از خطرهاي فوق و ي  محل قرارگيري شماره. شود مشخص مي) حداكثر خطر(تا چهار ) خطر

 .معناي آن در شكل زير مشخص شده است

 
 27شكل شماره 
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بـراي مـواد     Wرونـد عبارتنـد از؛    به كـار مـي  ) خطرات خاص(عالئمي كه در قسمت سفيد  -2-ب
بـراي گازهـاي    SAبراي مواد اكسيد كننده و  OXدهند،  شيميايي كه با آب واكنش غير عادي مي

گازهـايي كـه در تـراكم بـاال     (نئـون، آرگـون، كريپتـون يـا زنـون      هليوم، نيتروژن،چون خفه كننده 
بسـياري از آنهـا در شـرايط معمـولي     . شوند جايگزين اكسيژن در هوا شده و موجب خفگي افراد مي

  ). ها خطر انفجار يا اشتعال غالب است برخي از آندر خطر هستند يا خطر كمي دارند ولي  بي

اراي دو يا چند خطر خاص باشد، هشدار نسبت به خطر مهمتر بايـد  اي د در صورتي كه ماده -3-ب
  . در محل خود در مربع سفيد و ساير عالئم خطرات مربوطه در خارج از مربع و زير آن درج شوند

از آنجايي كه هدف از بكارگيري اين نوع عالمت ارائه سريع اطالعات به ماموران امداد اسـت،   -4-ب
شوند و در  ضطراري و در محلي كه امدادگران به ساختمان يا كارگاه وارد ميبايد با توجه به شرايط ا

  .ها نصب شود معرض ديد آن

تخمين درجه بندي خطر مواد مختلف در اين سيستم بايد توسط افراد متخصص و بر اساس  -5-ب
   .صورت گيرد )MSDS ( برگه اطالعات ايمني مواد

  د شيميايي خطرناكعالئم ايمني حمل و نقل موا -20-6-4-2-2 
وسـايل نقليـه و     هاي مخـزن دار،  وسايل نقليه تانكردار، مخازن قابل انتقال، واگن اين عالئم بر روي

هاي خطرناكي كه مواد را در داخل اماكن صنعتي، كارگاهي و غيره، جابجـا   كانتينرهاي حاوي بسته
ي  ي حمل و نقل، اطالعـاتي دربـاره  عالئم ايمن .شوند دهند، نصب مي و يا از آنجا به خارج انتقال مي

در ايـن عالئـم مـواد    . دهـد  كند ارائه مي خطراتي كه كارگران حمل و نقل و امدادگران را تهديد مي
 .شوند گروه تقسيم مي 9خطرناك بر اساس نوع خطر به 
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جدول عالئم ايمني حمل و نقل مواد شيميايي خطرناك در جابجائي مواد :  8جدول شماره
  وطهدر مح

  نمونه عالمت  عنوان  نمونه عالمت عنوان  

گروه 
1  

مواد 
  منفجره

 

گروه 
6  

مواد سمي و 
  عفوني

 

گروه 
  گازها  2

 

گروه 
7  

مواد 
  راديواكتيو

 

گروه 
3  

مايعات 
قابل 
  اشتعال

 

گروه 
  مواد خورنده  8

 

گروه 
4  

جامدات 
قابل 
  اشتعال

 

گروه 
9  

ساير مواد 
  خطرناك

 

گروه 
5  

اكسيد 
ها و  كننده

پراكسيدها
   ي آلي

      

  
  .رود نيز بكار مي )CAS يا  UN( شناسايي مواد شيميايي  در تركيب با عالئم فوق شماره
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 28شكل شماره  

  

  عالئم ايمني محيط كار  -20-6-4-2-3
تدوين شده است و مخاطب آن كـارگران و  ...) كارگاه، آزمايشگاه و (اين عالئم براي محيط هاي كار 

. ادي است كه در كار روزمره خود و شرايط عادي با مواد شيميايي خطرناك سر و كار دارندساير افر
  . شود اطالعات ايمني مواد  استفاده مي  و تابلو و در برگه  از اين عالئم به صورت برچسب

  
  دول عالئم ايمني محيط كارج:  9 جدول شماره

عالمت در   عنوان
  عالمت در محيط كار  عنوان  محيط كار

گازها و مايعات قابل اشتعال،
جامدات قابل اشتعال، مواد 
خود به خود آتش زا، مواد 

گاز آتش زا در  تصعيد كننده
  تماس با آب

مواد شديدا 
 سمي

  
 

 مواد اكسيد كننده

  

مواد 
 خورنده

  
 

 گازهاي تحت فشار

  
 

خطر جهش
سلول هاي 
بنيادي و 

خطر 
  سرطان

  رمواد و تركيبات قابل انفجا

خطرناك 
براي حيات 

 آبزيان
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هاي بيرون تابلوها و عالئم در معابر و محوطه -7- 20
  هاي ساختمانيمجتمع

  
گيرند و پيام آنها هاي ساختماني قرار مياين ضوابط مربوط به تابلوهائي است كه در محوطه مجتمع

ايط ايمـن را در محوطـه   ضرورتاً ايمني نيست، بلكه نحوه طراحـي، سـاخت و نصـب آنهـا بايـد شـر      
  . بنابراين رعايت اين مقررات براي اينگونه تابلوها الزامي است. هاي ساختماني تأمين كندمجتمع

  
  ساختمانيهاي ضوابط كلي تابلوهاي واقع در معابر و محوطه -20-7-1
 به جز موارد ذكرشده تحت عنوان ي تبليغاتي و معرف كاربري و شخصي،همه تابلوها -20-7-1-1

  .براي نصب در محل محتاج اخذ مجوز تابلو هستند ،زاتابلوهاي بي نياز از جو

تغييرات بعد از ساخت و نصب تابلوها بايد كامالً منطبق بر مشخصات تعيين شده در  -20-7-1-2
مغاير با مشخصات منـدرج در مجـوز بايـد بـا اطـالع و       ترتيب هرگونه تغييربه اين. مجوز تابلو باشد

  .  يا با تجديد مجوز صورت گيرد ،ين ذيربطاجازه مسئول

گهـداري از  نمسئول و كسي كه مجوز تابلو به نام او است، مسئول تابلو و دارنده تابلو  -20-7-1-3
و مسـئول سـاختمان   در غياب او اين مسئوليت به مالـك ملـك   . ن در شرايط منطبق با جواز استآ

  .  شوداحاله مي

ضوابط شهرى اجازه اسـتقرار و فعاليـت در   ز نظر قوانين كشور و هايي كه ابه كاربري -20-7-1-4
  .  شودمجوز نصب تابلو داده نمي، محل خود را ندارند

هاي سـاختماني بـراى   است كه در معابر و محوطه اين مقررات شامل كليه تابلوهائي -20-7-1-5
                                          .                                 شونداستفاده عموم بكار گرفته مي

مسـئولين  و تصـويب   ،هاي ساختماني كـه بـه در خواسـت هيـات مـديره     در مجتمع -20-7-1-6
تبعيت از مشخصات مصوب بـراي  ، شودمحلهاي خاصي براي نصب تابلوها در نظر گرفته مي ذيربط،

  . كليه دارندگان تابلو الزامي است
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هـاي  هاي با ارزش تاريخي، كه تابلوها بر اساس ضوابط طرحساختمانها و در محوطه -20-7-1-7
كننـد،  اي وراي اين مقررات تبعييـت مـي  توسعه شهري يا ضوابط ميراث فرهنگي از مشخصات ويژه

رعايت آن الزامي است؛ رعايت ضوابط خاص يا طراحي مجموعه تابلوهـاي روى نمـاى سـاختمان از    
در طراحى تابلو ها بايد . ردازى و غيره ضروري استپنور ميزى،آرنگ  محل نصب،، جهت شكل، ابعاد

  : نكات زير مد نظر قرارگيرد
  .     معمارى با ارزش و تاريخيبافت و خدشه دار نشدن شخصيت و هويت ) الف
ير وجـودي تابلوهـا روي نمـاي سـاختمان و مجموعـه بـه حـداقل ممكـن از طريـق          ثتقليل تـأ ) ب

مـاي  ننهـا بـا تقسـيمات    آگ و شكل آنها با نما و تطابق محل نصـب  محدوديت ابعاد و هماهنگي رن
  . ساختمان

  
تابلوهاي نيازمند مجـوز و تابلوهـاي   ، كه نياز به مجوز ندارند تابلوهائي -20-7-2

  : غيرمجاز

  :   تابلو هائي كه نياز به مجوز از مراجع صدور پروانه ساختمان ندارند -20-7-2-1

هـاى در  كننده دست اندركاران امر ساختمان در سـاختمان معرفيتابلوهاي موقت  -20-7-2-1-1
غـاز بـه كـار    آيمانكـاران و تـاريخ   پ... طراح معمـار و سـازه و   ،مجري ،حاوي نام كارفرما ثحال احدا
  . نياز از جواز هستند در مدت ساخت بي، مترمربع1 رثبا ابعاد حداك، تي بناآكاربري  ،ساختمان

/. 5ر ثبـا سـطح حـداك    ،مربوط به اجـاره و فـروش ابنيـه وامـالك     تابلوهاي موقت -20-7-2-1-2
  .    ملك، بي نياز از جواز استهر مترمربع در تعداد يك عدد در 

، امكان سقوط مصـالح  ثتابلوهاي هشداردهنده موقت در ساختمان دردست احدا -20-7-2-1-3
  .  جواز استنياز از متر مربع، بي 25/0ر ثبه مساحت حداك، نآساختماني و نظاير 

 ،سـت بـرق  پ ،ي شـهر ئپالك معرف تاسيسات و اماكن مربوط به تاسيسات زيربنـا  -20-7-2-1-4
  . نياز از جواز استمترمربع بي 25/0ر ثبه مساحت حد اك ...تلفن و مخابرات و

سطح شفاف ويترين تجاوز % 25ها درصورتيكه از ين مغازهرنويسي روي ويتشيشه -20-7-2-1-5
  . ياز از جواز استنبي ،ننمايد
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نيـاز از  مترمربع بى 25/0ر ثتذكرات و هشدارهاى ايمنى و عمومى در ابعاد حد اك -20-7-2-1-6
  .جواز است

، شـود شـامل تابلوهـاي انتظـامي    تابلوهايي كه از سوي مقامات رسمي نصب مـي  -20-7-2-1-7
  .ياز از جوازندنبي ،و تابلوهاي راهنماي شهري راهنماي مسير تابلوهاي اطالع رساني و

هائي كه دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران     رچم كشور يا ديگر كشورها و سازمانپ -20-7-2-1-8
  .نياز از جواز استبي، نهادهاي سياسى مدني، هاي دينيها و پيامنها را داراست و گروهآعضويت 

كوچكي كه منجمله تابلوهاي  ،تابلوهاي كوچك كه نمايانگر شماره پالك هستند -9 -20-7-2-1
   . نياز از جوازندبى، شوندهاي مسكوني تعبيه ميك از تصرفساكنين در هر يمعرفي نام  براي

هشدار  ،ك خصوصيالورود به ام، بتنيآ ،ماهيگيري ،كننده از شكارتابلوهاي منع -20-7-2-1-10
  . بي نياز از جوازند ،نآنظاير  دهنده نسبت به حيوانات وحشي و

  
  غير مجاز تابلوهاى -20-7-3
هر نوع تابلو داراي نورپردازى داخلي كه باعث تـابش نـور مسـتقيم مـؤثر بـه داخـل        -20-7-3-1

  .مربوط  به تصرف مذكور باشد، غيرمجاز است نكه تابلوآمگر ، هاى اطراف خود شودتصرف

 درن به شكل متحرك طراحـى شـده باشـد و    آهر نوع تابلويى كه كل يا بخشى از   -20-7-3-2
 بادنماهـا و ، اين ممنوعيت شامل عقربه هاى ساعت .ها قابل رويت باشد، غيرمجاز استرزگراهمسير ب
  . نها مجاز دانسته شده، نيستآن دسته از تابلوهاى موقتى كه نصب آها يا پرچم

-اى خيره هاى با نورهاى لحظهچراغ، زنهاى چشمكهر نوع تابلويى كه داراى چراغ -20-7-3-3

، رويت باشدها قابلى رنگى متحرك يا با شدت رنگ متغير بوده و از مسير  بزرگراههاراغچكننده يا 
امنيت عمومي يا هشدارهاى ترافيكى نصب شده و يا نشانگر  براياين تابلوها چنانچه . از استجغيرم
و مزاحمتي براي عبور و مرور و آسايش سـاكنين نداشـته   ، شرايط جوى يا محيطى باشد، دما ،زمان

  .ستاجاز مباشد، 

هـا يـا بازشـوهاي    پلكـان ، هاى خروج اضـطرارى راه ،درب، هر نوع تابلويى كه پنجره -20-7-3-4
، شوهاى تأمين نور و هوا يا هـر نـوع راه دخـول و خـروج  بنـا را سـد كـرده باشـد        زامدادرساني و با
  . غيرمجاز است
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مى يـا  امـالك   هـاى عمـو  چـه در محـيط  ، هر نوع تابلوئي كه به درخت نصب شـود  -20-7-3-5
  . خصوصى غيرمجاز است

 ،كيوسـك تلفـن  ، هـاى بـرق  پسـت كه بر روى تجهيزات شهرى مانند  هر گونه تابلو -20-7-3-6
ها يا عالئم بزرگراه، هاپل، نشانى تشآشيرهاى ، هاى برقچراغ، روهاپياده، جداول كناره معابر ،تيرها

  . ندمجازغير، تابلوهاى ديگر نصب شوند

شكل يا رنـگ موجـب   ، اندازه، موقعيت، نوع تابلوئي كه به دليل مكان قرارگيرى هر -20-7-3-7
شـدن يـا مغشـوش كـردن منظـر عالئـم        مانع، محو و تضعيف كردن، معيوب كردن، مسدود كردن

عالمت يا وسيله ديگرى شود كه توسط نهادهـاى دولتـى وعمـومى     رو كنترل ترافيك يا ه انتظامى
غيرمجـاز  ، شـود اغتشاش عبور يا اشتباه در هدايت وسـائل نقليـه   نصب شده است و همچنين باعت 

  . است

انـد  ذكر شـده  "تابلوهاى بى نياز ازجواز"چنانچه انواع تابلوهايى كه پيشتر در بخش  -20-7-3-8
  . نها نيز خواهد شدآاين ممنوعيت شامل  ،نيز داراى خصوصيات تابلوهاى غيرمجاز باشند

  
  لوهاى مجازتاب ها وانواع پالك -20-7-4

  تابلوهاي راهنماي شهرى -الف 
  تابلوهاى راهنماي مسيرب ـ 

  تابلوهاى اطالع رسانى - پ
  تابلوها و عالئم اننظامى -ت
  تابلوهاى تبليغاتي -ث
  تابلوها و پالكهاى معرف كاربرى -ج
  تابلوها وپالكهاى نام ساختمان -چ
  تابلوها وپالكهاى داخل ساختمان -ح

  :هاي بيرونيلوهاي واقع در معابر و محوطهسطح مجاز تاب -20-7-5

، تابلوهـاى راهنمـاى مسـير   ، تابلوهاى راهنماى شهرىسطح مجاز و ساير مشخصات  -20-7-5-1
تعيـين  و ساير مقـررات داخلـي   كنوانسيون وين  ، درتابلوها و عالئم انتظامى ورسانى  تابلوهاى اطالع

  . ه استديگرد
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 و تابلوهـاى نـام سـاختمان   ي، تابلو هاي معرف كاربري، اتابلوهاى تبليغتسطح مجاز  -20-7-5-2
  . شودها محاسبه و تعيين ميبر اساس مقررات مورد عمل شهرداري تابلوهاى داخل ساختمان

  :هاي بيرونيمحدوده نصب انواع تابلوهاي واقع در معابر و محوطه -20-7-6

  : هاي بيرونيمحدوده كلى نصب تابلوهاي واقع در معابر و محوطه -20-7-6-1

تابلوهاى معرف كاربرى بايد لزوماً به ملك محل وقوع كاربرى نصب شوند مگـر در   -20-7-6-1-1
  .ورده شده باشدآكه در اين مقررات  مواردي

ربرى فقط روى نماى اصلى ساختمان يا داخـل ملـك و رو بـه    اتابلوهاى معرف ك -20-7-6-1-2
  . معبر عمومي اجازه نصب دارند

محل نصب تابلو بر ساختمان بايد به صورتى انتخاب شود كه هماهنگ با خطـوط   -20-7-6-1-3
يص مسـئولين بـه معمـارى و نمـاى     و سطوح اصلي معمـارى و نمـاى سـاختمان بـوده و بـه تشـخ      

بلكـه بايـد بـه     ،ورندآتابلوها نبايد نماى دومى براى ساختمان پديد  .مان لطمه اى وارد نياوردساخت
  . يندآند كه جزئي از نماي ساختمان به چشم اى طراحى ونصب شوگونه

اى قرار گيرند كـه در ديـد   تابلوهاى مجاز روى نماى اصلى ساختمان بايد به گونه -20-7-6-1-4
 .شـود هاى محيطـى نمـاى سـاختمان خـارج ن    هيچ بخشي از تابلو از لبه ،عمومى بر نماى ساختمان

سـانتيمتر  15نسبت به ديوار همسايه حـداقل   محل نصب تابلوها بايد همواره از لبه هاي عمودى نما
  . سانتيمتر فاصله داشته باشد 60واز كف پياده رو حداقل

  
  

  :هاي بيرونيارتفاع حد زيرين تابلوهاي واقع در معابر و محوطه -20-7-6-2

متر پايين تر  5/2شود، نبايد از نها عبور ميآكه از زير  حد زيرين ارتفاع تابلوهايي -20-7-6-2-1
  .ن از اين ارتفاع نسبت به متوسط تراز كف و زمين معبر قرار گيرندآيا سازه و اجزاي  شد وبا

 10نهـا از  آحد زيرين تابلوهاي ديـواري وتـابلو هـاي ايسـتاده اي كـه ضـخامت        -20-7-6-2-2
سـانتيمتر بـاالتر از    60بايـد حـداقل   ، گيردن عبور افراد صورت نميآسانتيمتر تجاوز نكند و از زير 

  .وسط كف و زمين باشدمت
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  :هاي بيرونيارتفاع مجاز حد فوقانى تابلوهاي واقع در معابر و محوطه -20-7-6-3

ر ارتفاع مجاز نصب لبه فوقانى تابلوهاى ديوارى ثدر تابلوهاى معرف كاربرى حداك -20-7-6-3-1
زيـر  ، نهاآنگهدارى هاى واقع در طبقه همكف و نيز تابلوهاى طره و ايستاده با پايه مربوط به كاربري

  .متر از متوسط كف معبر است 6ر ثسطح كف پنجره طبقه اول و حد اك

ر ارتفاع مجاز نصب تابلوهاى ديوارى نام ساختمان حد نهايي دسـت انـداز   ثحداك -20-7-6-3-2
  .  بام است

هاي بيروني در حريم معـابر  پيشروى مجاز تابلوهاي واقع در معابر و محوطه -20-7-6-4
  : عمومى

كليه تابلوهاى ديواري بايد به صورتى روى نماى ساختمان نصب شوند كه اگـردر   -20-7-6-4-1
آمدگى آنها در حـريم معبـر   ر پيشثمتر نسبت به زمين و كف قرار گيرند، حداك 5/2ارتفاع كمتر از 

  . سانتيمتر باشد10عمومى بايد 

كه  شرطيه ب، گردندنصب مى به تابلوهاى طره كه عمود بر نماى اصلى ساختمان -20-7-6-4-2
يمتر تـا لبـه   نتسـا  90رو و حـداقل  ر تا يك سوم عرض پيادهثنها در معبر عمومى حداكآپيش روى 

   :شودطبق مقادير زير اجازه پيشروى در حريم معبر عمومى داده مي ،سواره رو فاصله داشته باشد
  

  10 جدول شماره
  ر پيشروي در معبرثحداك معبرحداقل ارتفاع حد زيرين تابلو نسبت به تراز كف

  سانتيمتر 25 متر5/2
  سانتيمتر 50 متر75/2
  سانتيمتر 75 متر3
  سانتيمتر 100 متر25/3
  سانتينتر 125 متر5/3
  سانتيمتر 150 رمت75/3

  استمتر  5/1متر از تراز كف معبر  5/3مدگى در ارتفاع باال تر از آر پيش ثحداك
ها نبايد كمتر متري تقاطع خيابان 15در محدوده ، مدگى تابلوآتابلوهاى طره ويا هر نوع پيش حداقل ارتفاع لبه زيرين 

  .متر باشد 5از 



 هاي ساختماني هاي بيرون مجتمع تابلوها و عالئم در معابر و محوطه -20-7

69 

  :هاي بيرونيحريم تابلوهاى مختلف واقع در معابر و محوطه -20-7-6-5

  :راهنماى مسير به قرار زير است، راهنماي شهري ، حريم تابلوهاى انتظامي  -20-7-6-5-1
در سـانتيمتر باشـد    45له لبه بيروني تابلوها در معابر داخل شهر تا لبه سـواره رو بايـد   حد اقل فاص

  .ودالك خواهد بمها بزرگراهها و معابر حومه شهر ضوابط شهرداري مورد ساير معابر و 
مـرور و   عدم تداخل انواع ديگر تابلوها در اين حريم ضروري بـوده و باعـت افـزايش ايمنـي عبـور و     

  . شود رانندگان و عابرين ميتمركز حواس 
  

  حريم تابلوهاي معرف كاربري  -20-7-6-5-2
متر عـرض بـه شـرط     5/1ر ثيك سوم عرض پياده روها از حد امالك مجاور خيابان به اندازه حداك 

  .شودها شناخته ميسانتيمتر تا لبه سواره رو حريم نصب تابلوهاى معرف كاربري 90باقي ماندن 
فوق در معبر عمومي محدوده نصب تابلوهاي معـرف   اجازه پيشروي تابلوهاى به لحاظ مشروط بودن

  . كاربري و تابلوهاى انتظامى و راهنماي شهرى بايد همواره از هم مجزا باشد

  حريم تابلوهاي تبليغاتي  -20-7-6-5-3
 ،شـوند هـا مجـاز شـناخته    ها و فضاهاي شهرى كه در ضوابط شـهرداري ها و ميداندر برخي خيابان

هـا  حريم نصب تابلوهاى تبليغاتى طبق ضوابط شـهرداري . شوداجازه نصب تابلوى تبليغاتى داده مي
  . است

  رسانى حريم تابلوهاي اطالع -20-7-6-5-4
رسـانى  نصب تابلوهاى اطالعا تأييد مراجع مسئول ها و فضاهاي شهري بها و ميداندر برخى خيابان
  . مجاز خواهد بود

  
  هاي بيرونياقع در معابر و محوطهبلوهاي ومطالب تا -20-7-7
 مطالب تابلو  -20-7-7-1

مقـررات  ، درخصوص ضوابط تابلوهاى انتظامى، راهنماى شهرى و راهنماى مسـير  -20-7-7-1-1
  .كنوانسيون وين مالك عمل خواهد بود

مطالب تابلوهاى نام ساختمان محدود به نام و يك تصـوير يـا شـماره سـاختمان      -20-7-7-1-2
  . است
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  :در هر تابلوى معرف كاربرى حداكثر استفاده از مطالب زير مجاز است -20-7-7-1-3
يا عالمت تجارى  )پيكتوگرام(تصوير مناسب با كاربرى يا نماد كاربرى ، نام خاص، شغل، نوع كاربرى

  . كه ميتواند حاوي سال تاسيس باشد

به تشخيص مرجـع   موارد اسثثنا(ست مطالب تابلو ممنوع ا دوباره نويسى و تكرار -20-7-7-1-4
  .  شوداين ضابطه شامل تابلوهاى تبليغاتى نمي .)صدورپروانه تابلو مجاز است

بـه   مـوارد اسـثثنا  (صـحيح باشـد    ءمطالب تابلو بايد از نظر دسـتور زبـان و امـال    -20-7-7-1-5
    .)تشخيص مرجع صدورپروانه تابلو مجاز است

آنها از نظر نهادهاى قضايي كشور يا مسئوالن كنترل تابلوها  تابلوهايى كه مطالب -20-7-7-1-6
بر خالف عفت عمومى ويا مصالح اجتماعى تشخيص داده شود و يا به موجب شكايت افراد حقيقـى  

ممنـوع  ، نان را تحديد كند و يا به آنها صدمه زندآوحقوقى ويا تشخيص نهادهاى فوق الذكر مصالح 
  . است

يى كه با استفاده از شكل و رنـگ وسـاير مشخصـات عالئـم هشـدار      نصب تابلوها -20-7-7-1-7
كه به تشخيص مسئولين امكان ايجاد شـبهه   وديگر مطالبي "خطر"،"ايست"دهنده ويا نوشته هاى 

  .ممنوع است، با تابلوهاى انتظامى دارند

هـاى اضـطرارى و   بـراى كـاربري   )پيكتـوگرام ( استفاده از عالمـت و نمادكـاربرى   -20-7-7-1-8
  . شودتوصيه ميها نآتر اماكن مربوط به عمومى به منظور تشخيص سريع

هـاى هـم نـوع    براى تابلوهاى معرفى كاربري ،استفاده از الگو و طرح يكسان تابلو -20-7-7-1-9
  . شودتوصيه مي

  :هاي بيرونيخط در تابلوهاي واقع در معابر و محوطه -20-7-7-2

بايـد  ، به تشخيص مسئولين اجراى مقررات تابلوها ،طالبخط تابلو و نحوه درج م -20-7-7-2-1
مـوارد اسـتثناء   . هاي زير در مورد خط در تابلو الزامـي اسـت  محدوديت. خوانا و قابل تشخيص باشد

  .بايد به تأييد مراجع ذيربط برسد
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ضرورت اسـتفاده از  . استفاده از خط و زبان فارسي در مطالب تابلوها الزامى است -20-7-7-2-2
يس لپ ،اماكن درماني و اورژانس ،هاي عمومى اضطرارى مانند داروخانهخط بيگانه در كاربري ان وزب

و غيره بسته به تشخيص مسئولين اجراى مقررات تابلوها  در مراجع صدور پروانه ساختمان شـهرها  
  . خواهد بود

دوزبانه الزامى ولويت خط فارسى بر خط بيگانه در كليه تابلوهاى معرف كاربرى ا -20-7-7-2-3
هـاى قـومى وسـاير    هـاى اقليـت  انجمن، كليساها ،هاتنها در مواردى چون تابلوهاى سفارتخانه .است

اولويـت خـط فارسـى    ، هاى قومى و زبانى اختصاص داردكه كاربرى به اتباع خارجى و اقليتمواردي
  . اشته باشدخط فارسي نيز بايد وجود د، اما به هرحال در كنار خط بيگانه، شودحذف مي

حداكثر اندازه حروف در تابلوهاى تبليغاتى و معرف كاربرى كه در مناطق تجارى  -20-7-7-2-4
در منـاطق   .خواهد بـود ) هركدام كه كمتر باشد(سانتيمتر  75دو سوم ارتفاع تابلو يا ، شوندارائه مي

           محـدود ) كمتـر باشـد  هـر كـدام كـه    (سـانتيمتر   50مسكونى اين اندازه به دو سوم ارتفاع تابلو يـا  
  . شودمي

انـه  گارتفاع خط بي، كاربرى دو زبانه داراى اولويت خط فارسىمعرف در تابلوهاى -20-7-7-2-5
  . خط فارسى مجاز استاندازه به ميزان حداكثر دو سوم 

اگر تابلو تبليغاتي در محوطه مجتمع ساختماني قرار گيرد، مطالب مندرج در آن  -20-7-7-2-6
  .  هاى داخلي شهر كامال خوانا و واضح باشدها و خيابانايد از جانب بزرگراهب

  هاي بيرونيرنگ و نور پردازى تابلوهاي واقع در معابر و محوطه -20-7-8

  هاي بيرونيرنگ تابلوهاي واقع در معابر و محوطه -20-7-8-1

هيت كاربرى و تصرف متعلق رنگ تابلوها با توجه به ما انتخابشود كه توصيه مي -20-7-8-1-1
  . شودبه آن تعيين 

در ، هاى گوناگون رنگى هماهنگ يـا متضـاد  هاى متنوع و تركيباستفاده از رنگ -20-7-8-1-2
  . زاد استآهاى تجارى و تبليغاتى تابلوهاى كاربري
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هـا و  بانك ،موزشىآ ،مذهبى ،درمانى، ادارى، هاى مسكونىدر تابلوهاى ساختمان -20-7-8-1-3
، هايى كه به تشخيص مرجع صدور پروانه ساختمان فاقد روحيه تجارى تفريحى هستندر كاربرييسا

  . بايد از تنوع رنگي كمتري استفاده شود

راهنماى مسير بايد طبـق   وراهنماى شهرى  ،انتظامىايمني، رنگ كليه تابلوهاى  -20-7-8-1-4
  . باشدول رنگهاي ايمني و ساير مقررات داخلي منجمله جدمقررات كنوانسيون وين 

  :هاي بيرونينورپردازى تابلوهاي واقع در معابر و محوطه -20-7-8-2

ورى ثابتي باشد كه از بيرون ننورپردازى تابلوهاى معرف كاربرى بايد توسط منابع  -20-7-8-2-1
اى رانندگان اين نور نبايد مزاحمتى بر. يا در داخل تابلو كار گذاشته شده باشد بر سطح تابلو بتابد و
بر  سانتيمترى بيش از يك شمع 120به هر صورت نور تابلوها نبايد در فاصله . و عابرين ايجاد نمايد

  .فوت مربع شدت داشته باشد

هـا و  نور پردازى تابلوها نبايد به گونه اى باشد كه تابش مستقيم روى سـاختمان  -20-7-8-2-2
ا در هر نقطه از معابر عمومى يا فضاهاى سـاختمان  شدت نور تابلوه. هاى اطراف داشته باشدكاربري

  .فوت مربع باشدبر  يا ملك مجاور نبايد بيش از يك شمع

زن و رقصـان در  نورپردازى تابلوهاى معرف كاربرى و تبليغاتى بصـورت چشـمك   -20-7-8-2-3
رپردازى اين تابلوها بايد فقـط بـا نـور ثابـت نـو     . ها ممنوع استمناطق مسكونى و درحاشيه بزرگراه

  . شوند

تجـاري و تجمعـي، اسـتفاده از تابلوهـاى چشـمك زن و      / در تصرف هاي كسبي -20-7-8-2-4
  . فقط با تأييد مرجع صدور پروانه ساختمان مجاز است ،رقصان

سـبز يـا زرد در    وهـاى قرمـز   نصب تابلوى تبليغاتى نورپردازى شده داراى چراغ -20-7-8-2-5
  .  ، ممنوع استشودهاي راهنماي رانندگي انع كاركرد صحيح چراغكه مها، بصورتيمجاورت تقاطع

زردگى و ايجاد مزاحمت براى آاى باشد كه موجب نورپردازى تابلوها نبايد به گونه -20-7-8-2-6
چنانچه بعد از صدور مجوز براي تابلويى معلـوم شـود كـه تـابلوى      .شودهمسايگان و منازل همجوار 

مالك تابلو موظـف اسـت در اسـرع     ،بنا به دستور مرجع صدور پروانه ،شودمزبور باعث مزاحمت مي
  .وقت نسبت به تغيير تابلو و رفع مزاحمت اقدام نمايد
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، سـايش آوردن آبـر   بـراي كه مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان      به جز تابلوهائي -20-7-8-2-7
يـا نـور پـردازى    كليه تابلوهاى معرف كاربري الكتريكـى   ،كندسالمت و امنيت عمومى مشخص مي

  . فتاب خاموش شوندآشده بايد بين نيمه شب تا طلوع 

كـه  ، روشـن و خـاموش شـونده و داراى تصـاوير متحـرك     ، زنتابلوهاى چشمك -20-7-8-2-8
 مرتبه خاموش شدن در دقيقه دارند، بايد به نحوى نصب شوند كه حداقل پايين 30سرعتى بيش از 

  . اشدمتر ب 9ترين نقطه تابلو تا سطح زمين 

بايد تاييد مقامـات  ، هاقبل از نصب هر نوع تابلو يا نورپردازى در مجاورت فرودگاه -20-7-8-2-9
  .  شوداخذ  ناوبرى فرودگاه مزبور هاى هدايت پرواز ومسئول در بخش

هـاي الكتريكـى و   هيچ تابلويى نبايد غير از طريق الكتريكى روشن شـود و روش  -20-7-8-2-10
نبايد از جرقه و شعله در .  منطبق با مبحث سيزدهم مقررات ملى ساختمان باشدن بايد آكشى سيم

  . زاد به منظور تبليغ و يا نور پردازى تابلو استفاده شودآهواى 

 هاي بيروني ناهماهنگابر و محوطهتابلوهاي واقع در مع -20-7-9

ن تشـخيص مسـئوال   شود كه بـه تابلوهاى ناهماهنگ به تابلوهاى موجودى اتالق مي -20-7-9-1
با اين تابلوها بسته به ميزان هماهنگى و لطمه بـه سـيماى شـهرى     .مغاير با مقررات مصوب  باشند

  . شودبرخورد مي

بـه   بسـته بـه ميـزان ناهمـاهنگى     ،چنانچه تابلويى ناهماهنگ با ضوابط مصوب باشد -20-7-9-2
ن بـا ضـوابط موجـود    آالح و تطبيـق  ورى و يا اصآشود تا نسبت به جمعدارنده تابلو مهلت داده مي

  . اقدام نمايد

ورى اصـالح و  آجمـع  بـراي هـاى الزم  نحوه برخورد با تابلوهاى نا هماهنگ و مهلـت  -20-7-9-3
   .شود يها تعيين منها با ضوابط مصوب و ميزان جرايم تابلوها در مقررات شهرداريآتطبيق 
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  :فهرست  استانداردهاي قابل استفاده
NFPA  :ن ملي محافظت در برابر آتش آمريكاانجم  
DOT  :سازمان ترافيك آمريكا  

OSHA  :اي آمريكا اداره ايمني و بهداشت حرفه  
MSDS  :اي آمريكا ، اداره ايمني و بهداشت حرفهبرگه اطالعات ايمني مواد   

UN Number   :شماره مواد شيميايي ثبت شده در سازمان ملل  
CAS Number :ثبت شده توسط مؤسسه خدمات شيميايي شماره مواد شيميايي  


