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 1 کلیات

 1 هدف

 1 حدود و دامنه کاربرد

 2 تعاریف

 2 مالک

 2 مستأجر

 2 برداربهره

 2 ساکن

 1۱و  3 مسئول نگهداری ساختمان

 3 بازرس

 3 اعالم نتیجه بازرسی به صورت کتبی به مسئول نگهداری ساختمان

 3 بخش مسکونی

 3 واحد مسکونی

 3 زیرزمین

 3 قسمت خارجی ملک

 4 ومیهای عمراه

 4 سطح بازشو

 4 تهویه

 4 تخلیه هوا

 4 حفاظ )نرده(

 4 زباله

 4 وسایل نقلیه غیرقابل استفاده

 5 وسایل دارای نشانه معتبر

 5 دوره تناوب بازرسی

 5 عمر مفید ساختمان

 5 ه نگهداریرشروع دو

 5 برداریپایان دوره نگهداری / پایان دوره بهره

 5 های ناایمنساختمان
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 6 جهیزات ناامنت

 7 انتخاب بازرس

 9 نظامات اداری 

 9 کلیات

 9 اجرای مقررات

 1۱ نگهداری

 1۱ ضوابط موجود

 1۱ کیفیت اجرا

 3و  11و  1۱ ل نگهداری ساختمان وظایف مسئو

 1۱ : مسئول نگهداری ساختمان22مسئول اجرای الزامات مبحث 

 11 اجازه اعالم دستورالعمل مقرر

 11 یدهای الزم توسط مسئول نگهداری ساختمانانجام بازد

 11 گزارش مکتوب بازدیدهای انجام شده توسط مسئول نگهداری ساختمان

 11 تعیین هویت )شناسایی(

 11 هاها و حکمابالغیه

 11 بایگانی مکاتبات و اقدامات انجام شده توسط مسئول نگهداری ساختمان

 12 های بازرسی هماهنگی

 12 ر بیش از یک بازرسنیاز به حضو

 12 استعالم

 12 ها و تجهیزات جایگزینشرو ،مصالح

توسط بازرس در صورت عدم وجود شواهد کافی برای تشخیص عیب یا  های الزمآزمایشانجام 

 نقص به صورت عینی
12 

 12 های الزمهزینه انجام آزمایش

 12 های آزمایشروش

 13 هاآزمایش هایگزارش

 13 مصالح و تجهیزات کارکرده استفاده از 

 13 تخلف

 13 ابالغیه تخلف
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 13 های مشروحفرم اخطاریه

 14 پیگرد قانونی

 14 انتقال مالکیت )فروش، واگذاری و اجاره( در صورت وجود تخلف

 14 ایمن ها و تجهیزات غیرساختمان

 14 سکونتنامناسب برای  ساختمان

 14 اخطاریه

 15 برداشتن اخطاریه

 15 و غیرقابل سکونت های خالی از سکنهساختمانحصور کردن م

 15 شدهسکونت در محل ممنوع

 15 اقدام اضطراری در صورت وجود خطر واژگونی، فروریختگی، تخریب، مواد منفجره و ...

 16 سازی موقتایمن

 16 تخلیه و تخریب ساختمان خطرناک، ناامن، غیربهداشتی و نامناسب

 11و  16 ساختمان تغییر کاربری

 11 معماری و سازه 

 17 کلیات

 17 حفظ و نگهداری محل سکونت مسئولیت

 11 معماری و سازه ساختهای چوننقشه

 11 های خالیها و ساختمانزمین

 11 ایاجزای سازهبازرسی و کنترل 

 19 آرمههای بتنسازه

 19 های فوالدیسازه

 19 هاپی سازه

 2۱ درز انقطاع

 2۱ های خارجی ملکمتقس

 2۱ بهداشت

 2۱ تسطیح زمین

 2۱ هاهای ورودی و محل پارک اتومبیلروها و راهها، پیادهدسترسی

 21 های تخلیهدریچه
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 21 حفظ آراستگی نما

 21 زدگی اجزای ساختمان: حفاظت از پوسیدگی، خوردگی و زنگدامات پیشگیرانهاق

 21 پالک ساختمان

 22 ندیوارهای ساختما

 22 آوری و دفع آب بارانجمع

 22 ابزارهای تزئینی

 22 ضمائم آویزان به سازه

 22 هاپله، ایوان و بالکنراه

 23 هاها و حفاظنرده

 23 کنندههای خنکها و برجدودکش

 23 ها، نورگیرها، درها و چارچوب درهاپنجره

 23 هاشیشه

 23 های بازشوپنجره

 23 و بازشوهای خارجی ها، پنجرههاتوری در

 24 درها

 24 هادریچه ورودی زیرزمین

 24 های زیرزمینحفاظ پنجره

 24 هاهای واحدهای مسکونی و خوابگاهامنیت در، پنجره و مدخل زیرزمین

 25 هاهای آب معدنی و جکوزیهای چشمه/ نرده یا حفاظ استخرهای خصوصی، سالن حصارکشی

 25 های داخلی ملک قسمت

 25 سطوح داخلی

 26 های داخلیدیواره

 26 ها و معابرپله

 26 روها و ...ها، راهها، پاگردها، بالکنپلههای مسیرهای ورودی و خروجی، راهها و حفاظنرده

 26 هامکان زباله

 27 هجوم آفات

 27 برابر خوردگی  حفاظت در

 27 دوره تناوب بازرسی قطعات معماری و سازه
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 99 تهویه و شرایط سکونت  ،نور

 29 کلیات

 29 مسئولیت

 29 تجهیزات

 29 نور

 3۱ ها و فضاهای مشترکپلهروشنایی راه

 3۱ های خروجیروهای خارجی، پاگردها و راهروشنایی راه

 3۱ روشنایی سایر فضاها

 3۱ تهویه

 3۱ هاها و دستشوییتهویه حمام

 3۱ پزوتهویه فضاهای پخت

 3۱ های مسکونیپز در واحدهای خوابگاهی و اتاقوو استفاده از وسایل پخت پختن غذا

 3۱ فرآیند تهویه

 31 الزامات سکونت 

 33 سیسات مکانیکیتأ

 33 کلیات

 33 علل لزوم بازرسی، تعمیر و نگهداری از تأسیسات مکانیکی

 33 ض و تخلیه هوایتعو رسانی،سیسات هواتأ

 33 خروج هوا های ورود وبازرسی دهانه

 34 های هوای دریافتی از بیرون یا تخلیه هوابازرسی صافی

 34 های سرمایی و گرماییبازرسی پلنوم هوا و کویل

 35 بازرسی فن )هواکش، یاتاقان و تسمه پروانه(

 35 های توزیع و برگشت هواها، دریچهکشیبازرسی کانال

 35 هابازرسی هودهای آشپزخانه

 35 های تجاریای آشپزخانهبازرسی هوده

 35 های هودهای آشپزخانهشتسشو و تعویض صافی

 36 آن یبازرسی هواکش تخلیه هود آشپزخانه، دمپر و شبکه خروج هوا

 36 بازرسی دمپرهای ضد آتش
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 36 موتورخانه و معاینه فنی آن

 36 دوره تناوب معاینه فنی موتورخانه

 36 ار و تجهیزات مربوطههای بخهای آب گرم، دیگبازرسی دیگ

 37 ها و مخازن تحت فشاربازرسی مخازن آب گرم، مبدل

 37 نشین شدهتخلیه آب مخازن برای تخلیه رسوبات و امالح ته

 31 دوره تناوب بازرسی منابع انبساط

 31 کننده ویژه کننده و خنکهای گرمدستگاه

 31 گرمکنهای خانگی، شومینه و آببازرسی بخاری

 39 های هوای گرمازرسی کورهب

 39 کننده برقی سونابازرسی بخاری برقی و گرم

 39 بازرسی کولرهای گازی

 4۱ بازرسی کولرهای آبی

 4۱ بازرسی و تعویض صفحات پوشال کولرهای آبی

 4۱ هادودکش

 4۱ های گرماییدودکش دستگاه بازرسی

 41 کشی سوخت مایعلوله سازی وذخیره

 41 بازرسی تأسیسات ذخیره و انتقال سوخت مایع

 41 نشینی رسوبات و لجنتخلیه بخش انتهای مخزن، محل ته

 41 تعویض بدنه مخزن در صورت کاهش ضخامت / ضخامت سنجی بدنه مخزن

 42 کشیبازرسی تأسیسات لوله

 42 بازرسی تأسیسات تبرید

 43 سیسات و تجهیزات سایر تأبازرسی 

 43 تأسیسات مکانیکیتناوب بازرسی  دورهجدول 

 54 سیسات بهداشتی تأ

 45 کلیات

 45 علل لزوم بازرسی، تعمیر و نگهداری از تأسیسات بهداشتی

 46 سیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان تأ

 46 بازرسی مخازن دریافت و ذخیره آب
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 46 الت(ها، شیرها و اتصارسانی )شامل لولهکشی آبهای لولهبازرسی قسمت

 46 های جلوگیری از برگشت آب و شیرهای تنظیم فشارکنندهبازرسی حفاظت

 46 رسانیهای آببازرسی تلمبه

 46 بازرسی مخازن تولید و ذخیره آب گرم

 47 شبکه فاضالب بهداشتی 

 47 کشی فاضالب ساختمانبازرسی لوله

 47 کشی هواکش فاضالببازرسی لوله

 47 کش فاضالب روی بامهای خروجی هوادهانه

 41 بازرسی لوازم بهداشتی

 41 کشی آب باراندوره تناوب بازرسی لوله

 41 های بهداشتی ساختمانکشیها در شبکه لولهگاهها و تکیهدوره تناوب بازرسی بست

 49 تأسیسات بهداشتیدوره تناوب بازرسی جدول 

 41 سیسات برقیتأ

 51 کلیات 

 51 یسات برقیتأسعلل کاهش ایمنی 

 51 علل لزوم بازرسی، تعمیر و نگهداری از تأسیسات برقی

 52 )مدارک الزم حاوی اطالعات مربوط به تأسیسات برقی( مدارک زمان اجرا

 52 ساخت تأسیسات برقیهای چوننقشه

 52 ها مطابقت با استاندارد

 52 ضوابط نصب تأسیسات برقی

 52 عملیات بازرسی تأسیسات برقی

 53 بازدید عینی از تأسیسات برقی

 54 ها برای تشخیص سالم بودن و عملکرد تأسیسات برقیانجام آزمون

 54 های اصلی و اضافیبندیآزمون تداوم هادی حفاظتی و هم

 55 بندی تأسیسات برقیآزمون مقاومت الکتریکی عایق

 55 شده در کارگاهبندی اعمالآزمون مقاومت الکتریکی عایق

 55 بندیمون صحت قطبآز

 56 گیری مقاومت الکترود زمینآزمون اندازه
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 56 آزمون کنترل قطع به موقع تغذیه، به صورت خودکار

 56 های خنثی و اتصال زمینهای اتصال کوتاه هادی فاز با هادیگیری جریاناندازه

 57 ها، کنترل عملیاتیآزمون ارزیابی نحوه کار تجهیزات و فرمان

 57 ات آزمونتجهیز

 57 گزارش بازرسی از تأسیسات برقی

 51 در تأسیسات برقیدهنده های هشدارگذاری و نصب اعالمیهنشانه

 51 بازرسی تأسیسات برقی

 51 تجهیزات الکتریکی با کاربرد عمومی 

 59 بازرسی تابلوهای برق

 59 های حفاظتیبازرسی رله

 6۱ های اتوماتیکبازرسی کلید

 6۱ داکتابل، کانال و باسبازرسی ک

 6۱ بازرسی ترانسفورماتور )خشک و روغنی(

 62 بازرسی باطری و شارژ باطری

 62 (بار و بازدید اساسی)در حاالت نصب و در حال کار، نصب و بی بازرسی موتورهای الکتریکی

 64 جدول دوره تناوب بازرسی تأسیسات برقی

 54 هاتأسیسات گازرسانی ساختمان

 65 اتکلی

 65 علل لزوم بازرسی، تعمیر و نگهداری از تأسیسات گازرسانی

 65 بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان

 66 هابازرسی دودکش وسایل گازسوز و متعلقات آن

 66 بازرسی مجاری تهویه

 66 بازرسی تجهیزات گازسوز ثابت دارای دودکش )مانند آبگرمکن(

 67 گاز()مانند اجاق بدون دودکش جهیزات گازسوز ثابتبازرسی ت

 67 بازرسی تجهیزات گازسوز فصلی )مانند بخاری(

 67 آوری تجهیزات گازسوزجمع

 67 های مخصوص گازگتعویض شیلن

 61 کشی گازبازرسی لوله
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 61 های گازنشتی لولهو پیدا کردن آزمایش 

 61 بازرسی شیرهای شبکه گاز

 61 شار گازکننده فبازرسی کنتور و تنظیم

 61 بازرسی شیر اصلی گاز )شیر بعد از کنتور(

 69 کشی گازاتصال زمین لوله

 69 کشی گاز ساختمانساخت لولهچون هاینقشه

 69 کشی گاز توسط بازرسبازرسی لوله

 7۱ کشی گازشبکه لوله دوره تناوب بازرسی

 7۱ کشی گازشبکه لولهتعمیرات و تغییرات 

 7۱ کشی گاز ساختماناز شبکه لوله مسئولیت نگهداری

 71 برداریایمنی دوره بهره

 71 های مسکونیبه ساکنین واحد 17تحویل یک نسخه از پیوست یک )راهنمای ایمنی( مبحث 

 71 تخریب و نوسازی ساختمان 

 71 کشی گاز ساختمان صدمات وارده به شبکه لوله

 71 بستن شیر قفلی روی علمک گاز

 71 زای تخریب یا تضعیف شده ساختمان بازسازی اج

 72 نشت گاز

 72 قطع جریان گاز

 13 حفاظت در برابر حریق

 73 کلیات

 73 علل لزوم بازرسی، تعمیر و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات حفاظت مقابل حریق

 73 الزامات عمومی

 73 بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان

 73 ها در مقابل حریقاز تجهیزات مرتبط با حفاظت ساختمان دوره تناوب کنترل و بازدید

 74 هانشانی و وسایل مورد نیاز آنقابلیت دسترسی برای مأموران آتش

 74 تحمل بار محل تردد اتومبیل

 74 های ارتباطیمحوطه پلکان و راه

 75 های اعالم حریقسیستم
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 75 نشانی ساختمانشبکه آب آتش

 76 دستیهای کنندهخاموش

 76 موتورخانه

 76 پارکینگ

 76 ها در مقابل حریقدوره تناوب بازرسی از تجهیزات مرتبط با حفاظت ساختمان

 11 آسانسورها و پلکان برقی

 77 کلیات

 77 الزامات عمومی

 77 علل لزوم بازرسی، تعمیر و نگهداری از آسانسورها و پلکان برقی

 77 ل نگهداری ساختمانهای برقی توسط مسئوو پلهبازدید و نگهداری از آسانسورها 

 71 توسط بازرس های برقیاز آسانسورها و پله بازرسی

 71 تغییرات سیستم و تجهیزات کنترلی خاص
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