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  مشخصات مهندس ناظر) الف
 ...................................... :نام

 ...................................... :نام خانوادگی
ــار ــتغال بک ــه اش ــماره پروان ش

 :مهندسی
...................................... 

 ......................................:شماره عضویت نظام مهندسی
 ...................................... :ماره شهرسازیش

 ...................................... :تلفن تماس
 ........................................................................................................................................... :آدرس

  
  

  مشخصات مالک )ب
 ...................................... :نام

 ...................................... :نام خانوادگی
 ...................................... :تلفن تماس

 ........................................................................................................................................... :آدرس

  
  

  مشخصات ساختمان) ج
 ...................................... :شماره پالک ثبتی ...................................... :شماره پروانه
 ...................................... :منطقه شهرداری ...................................... :شماره جواز

 ...................................... :نوع تصرف ...................................... :سال ساخت 
 ...................................... :کل مساحت زیربنای هر طبقه ...................................... :مساحت کل زمین

 ...................................... :تعداد واحد در هر طبقه ...................................... :داد طبقاتتع
   ...................................... :تعداد متصرف

  
  
  
  

این فرم باید توسط مهندس ناظر ساختمان تکمیل و پس از امضاء و تأیید امضاء همراه 
 .با برگ نظارت به شهرداری منطقه تحویل شود



  )این بخش به بازرسی و کنترل اجرای کار در کارگاه اختصاص دارد(فهرست بازبینی) د
  

  ) عمومی(ات کلی مشخص  1
  )19راهنمای مبحث  2-3-طبق جدول پ(گروه کاربری ساختمان   -1-1

 کاربری د      کاربری ج     کاربری ب      کاربری الف 
  
  آیا محل احداث ساختمان در مرکز استان واقع شده است؟  -1-2

  خیر                  بلی 
    
  نفر واقع است؟  1، 000،000ت بیش از آیا محل احداث ساختمان در شهری با جمعی -1-3

  خیر                  بلی 
  
  زیربنای مفید ساختمان  -1-4

  متر مربع  1000بیش از      متر مربع  1000کمتر از 
  
  )19راهنمای مبحث  1-3-طبق جدول پ(نیاز انرژی  محل احداث ساختمان  -1-5

   کم     متوسط       زیاد  
  
  )19راهنمای مبحث  3-3-طبق جدول پ(جویی مصرف انرژی  ز نظر صرفهگروه ساختمان ا -1-6

    4گروه     3گروه     2گروه     1گروه 

  روش طراحی ساختمان  -  2
  
  است ؟  طراحی ساختمان بر اساس چه روشی صورت گرفته -2-1

        1با رعایت مقادیر حداکثر ضرایب انتقال حرارت عناصرساختمان : روش الف 
     2ساختمان ) گرمای ویژه کل(با رعایت مقدار حداکثر ضریب انتقال حرارت حجمی : روش ب 

                                                      
 مقررات ملي ساختمان ١٩مبحث  ٣-١-١٩بند  ١
 مقررات ملي ساختمان ١٩مبحث  ٣-١-١٩بند  ١تبصره  ٢



  1های مختلف عناصر ساختمانی  تعیین ضرایب انتقال حرارت گونه – 1فرم شماره 
  

دهنده عنصر مـورد   های تشکیل در ضمن، جزییات مربوط به الیه   : شماره گونه عنصر 
با نشان دادن طرف داخـل  (نظر را، در کادر زیر، مشخص نمایید 

  )و خارج عنصر
متعلق به کدام گـروه  ) در این فرم(مورد مطالعه   عنصر

 باشد؟های ذکر شده در جدول زیر میاز گروه
  

    .با عالمت مشخص نمایید
   دیوارهای پوسته خارجی ساختمان 
   دیوارهای مجاور فضاهای کنترل نشده 
   های مجاور هوای آزاد بام 
   های مجاور فضاهای کنترل نشده هاو کف فسق 
   های مجاور خاک دیوارها و کف 
   ها و درهای خارجی پنجره 
  

  بدون عایق  حرارتی      همگن   از خارج   از داخل :    کاری حرارتی عنصر   نوع عایق •
  
      خیر     است ؟  بلی  19بحث های ارائه شده در راهنمای اجرایی م کاری مورد استفاده یکی از روش آیا روش عایق •

در صورت منفی بودن جواب، دالیل توجیهی و مراجع مورد استناد . در صورت مثبت بودن جواب، نام روش را ذکر نمایید   
  .را ارائه نمایید

  
  
      خیر   بلی       های حرارتی است ؟   آیا عنصر دارای پل •

  .است بینی شده هیداتی پیشدر صورت مثبت بودن جواب، ذکر نمایید چه تم   
  
  
      خیر   آیا در محل اتصال عنصر به دیگر اجزا پل حرارتی وجود دارد؟ بلی  •

  .است بینی شده در صورت مثبت بودن جواب، ذکر نمایید چه تمهیداتی پیش   
  
  
      خیر   بلی       آیا خطر بروز میعان در عنصر وجود دارد؟ •

  .است بینی شده چه تمهیداتی پیشدر صورت مثبت بودن جواب، ذکر    
  
  

  :حرارتی از داخل باشد  کاری که عایق صورتی در •
  شیمیایی     معدنی       آیا عایق از مواد معدنی است یا شیمیایی ؟

  خیر          بلی           اگر معدنی است، آیا الیه بخاربند دارد یا نه ؟ 
  خارج         داخل    ج ؟آیا در طرف داخل است یا خار اگر بخاربند موجود است،

  خیر          بلی         زا  است؟ مشکل  آتش برابر گرمای حرارتی در آیا عایق
  .است شده اندیشیده  در صورت مثبت بودن جواب، ذکر نمایید چه تمهیداتی برای حفاظت در برابر آتش       

  

                                                      
الزم ) جويي در مصرف انرژي  از نظر صرفه(ها  ساختمان ١تكميل اين فرم فقط براي گروه  ١

هاي عناصر ساختماني   يك گروه هاي خمتلف براي يك اين فرم بايد به تعداد گونه.  است
 .رددتكثري و تكميل گ



شود؟    تلقی می ١) 2پیوست ( 19ی مبحث بندی راهنما در صورتی که عنصر دیوار است، جزو کدام گروه از طبقه •
   4گروه    3گروه     2گروه     1گروه                          
  
  خیر          بلی       باشد؟ آیا متناسب با شرایط بارندگی محل اجرای پروژه می  

  
  :کاری حرارتی از خارج باشد  در صورت عایق •

  شیمیایی     معدنی       آیا عایق از مواد معدنی است یا شیمیایی ؟
  خیر          بلی           اگر معدنی است، آیا الیه بخاربند دارد یا نه ؟ 

  خارج         داخل    آیا در طرف داخل است یا خارج ؟ اگر بخاربند موجود است،
  .گردد حرارتی به چه نحوی در مقابل عوامل جوی و محیطی محافظت می عایق

  
  
      خیر          بلی       ایق در این روش ضروری است ؟آیا تهویه محل قرار گیری ع •

  ..است بینی شده در صورت مثبت بودن جواب، ذکر نمایید چه تمهیداتی پیش   
  

  خیر          بلی         سانتیمتر است ؟ 5حرارتی کمتر از  آیا ضخامت عایق
  

شماره 
  الیه

مشخصات مصالح
 دهنده الیه تشکیل

تعیینمرجع مورد استناد برای
  ضریب هدایت حرارت

 ضریب هدایت حرارت
  

λ  (W/m.K) 

 ضخامت الیه
  

e  (m) 

مقاومت 
 2حرارتی الیه

R (m2.K/W) 
         
         
         
         
         
           

مرجع مورد استناد برای تعیین  الیه هوا
مقاومت حرارتی بین سطح 

 عنصر و هوای محیط

مقاومت   توضیحات
  حرارتی هوا

R (m2.K/W) 
       داخل
       خارج

  
   Rt          (m2.K/W) 3مقاوت حرارتی کل عنصر  

  
   K           (W/m2.K) 4ضریب انتقال حرارت عنصر  

                                                      
آاري حرارتي  جزييات اجرايي عايق(مقررات ملي ساختمان  ١٩راهنماي مبحث  ٢پيوست  ١

 )ها ساختمان
مقاومت حرارتي هر اليه برابر است با نسبت ضخامت اليه به ضريب هدايت حرارت اليه  ٢

 R = e / λمورد نظر   
هاي ديوار و  يههاي حرارتي ال مقاومت حرارتي آل عنصر برابر است با جمموع مقاومت ٣

 هاي هوا مقاومت حرارتي اليه
 K = 1 / Rtضريب انتقال حرارت عنصر مساوي است با معكوس مقاومت حرارتي آل عنصر   ٤



  1های مختلف عناصر ساختمانی   تعیین ضرایب هدایت حرارت متوسط گونه – 2فرم شماره 
  

    : های عناصر زیر باید تکمیل گردد این فرم برای هریک از گروه

  دیوارهای پوسته خارجی ساختمان  
  دیوارهای مجاور فضاهای کنترل نشده  
  های روی فضای باز های مجاور هوای آزاد و سقف بام  
  های مجاور فضاهای کنترل نشده سقف  
  های مجاور خاک دیوارها و کف  
  ها و درهای خارجی پنجره  

  .باشد های ذکر شده در باال مدنظر می با عالمت مشخص نمایید در این فرم کدام گروه از گروه
 
  

  
  شماره عنصر

 ضریب انتقال حرارت
  عنصر  

K (W/K/m2) 

  مساحت 
  

A(m2) 

  2ضریب تقلیل
  
τ  

  
K.A   

(W/K) 

  3توان حرارتی
K.A. τ  
 (W/K) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         

            جمع
  

 =  Km    =   Σ (K.A) / Σ A      ل حرارت متوسط عناصر این گروهضریب انتقا
    

  =   P    =   Σ (K.A. τ)       توان حرارتی کل مربوط به عناصر این گروه

                                                      
استفاده گردد، تكميل اين فرم الزم  ) ١-٢طبق بند )در صورتي آه از روش طراحي الف  ١

 .اين فرم بايد به تعداد آايف تكثري و تكميل گردد.  باشد مي
هاي علمي معترب و  روش شود، مگرآنكه با استناد به فرض مي ١مساوي با   τمقدار  ٢

 . هاي آايف قابل آاهش باشد داده
آه اختالف  گذرد، زماني توان حرارتي ميزان انرژي است آه در واحد زمان از عنصري مي ٣

 .درجه باشد ١هاي داخل و خارج  دماي بني حميط
آه  باشد، در صورتي نشده قرار داشته ي خارج، فضايي آنرتلآه بني عنصر و فضا در صورتي

باشد، ضريب تقليل  Teو  Tiترتيب  و دماهاي داخل و خارج به Tbدماي فضاي آنرتل نشده 
 τ = (Ti – Tb) / (Ti – Te)    : گردد  حرارت با استفاده از رابطه زير حماسبه مي



  

  دهنده پوسته خارجی ساختمان  های عناصر تشکیل مشخصات گروه  - 3فرم 
   

ضریب انتقال حرارت   گروه عنصر ساختمانی
  1متوسط

حرارت  ضریب انتقال
  2حداکثر

  (W/K/m2)  (W/K/m2) واحد
    ≤    دیوارهای پوسته خارجی ساختمان

    ≤    دیوارهای مجاور فضاهای کنترل نشده
    ≤    های روی فضای باز های مجاور هوای آزاد و سقف بام

    ≤    های مجاور فضاهای کنترل نشده ها و کف سقف
    ≤    های مجاور خاک دیوارها و کف

    ≤    ی خارجیها و درها پنجره
  

  :توضیح 
در . تکمیل گردد 2  دهنده پوسته خارجی ساختمان، فرم جهت تکمیل جدول فوق، الزم است برای هر گونه عنصر تشکیل ∗

، الزم اسـت بـرای هـر    2، برای تعیین مقادیر الزم جهت تکمیل جـداول فـرم   1های گروه  ضمن، در مورد ساختمان
  .تکمیل گردد 1عنصر، فرم شماره 

های عناصر ساختمانی بیش از مقـدار حـداکثر تعیـین شـده در      صورتی که ضریب انتقال حرارت متوسط یکی از گروه در ∗
جزییـات ایـن محاسـبات و    . مقررات ملی ساختمان باشد، الزم است از روش طراحـی ب اسـتفاده شـود    19مبحث 

  . گردد لیست ارائه می  چک 4در فرم ) نیا گرمای ویژه ساختما(مقادیر الزم برای تعیین ضریب انتقال حرارت ویژه 

                                                      
 .گردد حماسبه مي ٢م پيوست مشاره مقادير مربوط به ضرايب انتقال حرارت متوسط در فر ١
ها از  هاي خمتلف ساختمان مقادير مربوط به ضرايب انتقال حرارت حداآثر، براي گروه ٢

ارائه ) ١٥تا  ١٣صفحه (مقررات ملي  ١٩جويي انرژي، در مبحث  نظر نياز صرفه
 .است شده



  تعیین ضریب انتقال حرارت ویژه یا گرمای ویژه ساختمان   - 4فرم 
  

بـیش از مقـدار   ) 3در جـدول فـرم   (انجام محاسبات این قسمت، در صورتی که ضریب انتقال حرارت متوسط یکـی از عناصـر   
میسـر  )  1-2طبـق بنـد   (بالتبع اعمال روش طراحـی الـف    مقررات ملی ساختمان باشد، و 19حداکثر تعیین شده در مبحث 

در روش ب، از . نباشد، قابل استناد اسـت )  1-2طبق بند (نباشد و یا در صورتیکه طراح مایل به استفاده از روش طراحی الف 
  .شود کامل می 4و  3شود و با اطالعات آن، فرم  استفاده می 2های فرم  داده

  
های  گونهتعداد   گروه عنصر ساختمانی

عنصر 
  ساختمانی

توان حرارتی 
  1عنصر ساختمانی

 (W/K)   واحد
      دیوارهای پوسته خارجی ساختمان

      دیوارهای مجاور فضاهای کنترل نشده
      های روی فضای باز های مجاور هوای آزاد و سقف بام

      های مجاور فضاهای کنترل نشده ها و کف سقف
      های مجاور خاک دیوارها و کف

      ها و درهای خارجی نجرهپ
  

  = P(W/K) :کل  حرارتی توان
  

     = m3V:  2حجم مفید کل ساختمان 
       = m2S:  3سطح مفید کل ساختمان 

        
             

  )حجمی(ضریب انتقال حرارت ویژه 
  : 3یا گرمای ویژه ساختمان

  )حجمی(ضریب انتقال حرارت ویژه  
  :  4یا گرمای ویژه حداکثر

 
 

W

  
   G =

 

> 

 
 

W

  
   G req =

K.m3 K.m3

  
  )حجمی(یا گرمای ویژه ساختمان از ضریب انتقال حرارت ویژه ) حجمی(که مقدار ضریب انتقال حرارت ویژه  در صورتی

باید تغییر ) …کاری حرارتی،  میزان عایق(یا گرمای ویژه حداکثر بیشتر باشد، طراحی قابل قبول نیست و مشخصات عناصر 
  .یابد

                                                      
 .گردد حماسبه مي ١مقادير مربوط به توان حرارتي در فرم پيوست مشاره  ١
 .شود مي شده در نظر گرفته در حماسبه حجم مفيد و سطح مفيد، صرفًا فضاي آنرتل ٢
آل به  حرارتي يا گرماي ويژه ساختمان نسبت توان) حجمي(ضريب انتقال حرارت ويژه  ٣

      G = P / V :  حجم مفيد خبش آنرتل شده ساختمان
مبحث  ١٢داآثر در صفحه يا گرماي ويژه ح )حجمي(مقادير ضريب انتقال حرارت ويژه  ٤

 .است ارائه شده )جويي در مصرف انرژي صرفه(مقررات ملي ساختمان  ١٩



  
  1پیوست 

نیاز انرژی  نام شهر  نیاز انرژی نام شهر نیاز انرژی  نام شهر 
  متوسط  جیرفت 81  متوسط بجستان 41 زیاد  آبادان  1
  متوسط  چابهار 82  متوسط بجنورد 42 زیاد  فریدن -آبادچی  2
  کم  چغارت 83  زیاد آبادبستان 43 متوسط  آباده 3
  متوسط  چناران 84  کم بم 44 یادز  آبعلی  4
  متوسطبندرعباس -آباد  حاجی 85  متوسط بمپور 45 زیاد  چای آجی 5
  کم  پیشکوه -آباد  حجت 86  کم بندرانزلی 46 کم  آزادشهر 6
  زیاد  حمیدیه 87  متوسط بندردیر 47 متوسط  آستارا 7
  زیاد  حنا 88  زیاد بندرعباس 48 زیاد  آغاجاری  8
  کم  خاش 89  زیاد بندرلنگه 49 مک  آمل 9
  متوسط  آباد خرم 90  متوسط بندرماهشهر 50 زیاد  آوج 10
  کم  آباد تنکابن خرم 91  متوسط سیدانبن 51 متوسط درودزن -احمدآباد  11
  متوسط  شهر خرم 92  کم بنکوه 52 متوسط  احمدوند 12
  متوسط  ران تنکابندا خشکه 93  متوسط بوشهر 53 زیاد  اختحوان گلپایگان 13
  کم  خفر 94  متوسط زهرابوئین 54 متوسط  اراک 14
  زیاد  خوانسار 95  کم بیابانکبیاضه 55 زیاد  اردبیل  15
  کم  خوربیابانک 96  کم باالنبی 56 متوسط  اردستان 16
  زیاد  خوی 97  کم بیرجند 57 متوسط  فارس  - اردکان  17
  متوسط  داراب 98  زیاد بیجار 58 زیاد  ارومیه 18
  زیاد  داشبندبوکان 99  متوسط آبادمغانپارس 59 متوسط  استور 19
  متوسط  دامغان100  متوسط پل زمانخان 60 متوسط  بیرجند -اسدآباد  20
  زیاد  دامنه فریدن101  متوسط پل کله 61 زیاد  اسکو 21
  زیاد  دره تخت102  کم پیلمبرا 62 متوسط  اصفهان 22
  متوسط  درگز103  زیاد کندتازه 63 کم  افراچال 23
  متوسط  درود104  متوسط گاهتاشکویه کله 64 زیاد  امام فیس  24
  زیاد  دزفول105  متوسط تاکستان 65 متوسط  آباد امین 25
  کم  دشت ناز106  زیاد تبریز 66 کم  انارک 26
  متوسط  ده صومعه107  متوسط تجریش 67 زیاد  اندیمشک 27
  کم  دیهوک108  متوسط تربت حیدریه 68 زیاد  اهر 28
  متوسط  آهن اصفهان ذوب109  زیاد تفرش 69 زیاد  اهواز 29
  کم  رامسر110  زیاد پنجتنگ 70 زیاد  مالثانی -اهواز  30
  زیاد  رامهرمز111  متوسط پارک شهر-تهران 71 زیاد  ایرانشهر 31
  کم  رشت112  وسطمت تپهدوشان-تهران 72 متوسط  ایالم 32
  کم  رودبار113  متوسط سعدآباد-تهران 73 متوسط  ایوانکی 33
  کم  زابل114  متوسط مهرآباد-تهران 74 کم  بابل 34
  کم  زاهدان115  متوسط نارمک-تهران 75 کم  بابلسر 35
  متوسط  آباد زردگل سرخ116  متوسط نمایشگاه-تهران 76 متوسط  باختران 36
  زیاد  زنجان117  زیاد جاسگ 77 زیاد  راندوزچایبا 37
  کم  ساوه118  زیاد جزیره خارک 78 زیاد  بارنیشابور 38
  متوسط  سبزوار119  زیاد جزیره قشم 79 متوسط  ملک باغ 39
  کم  سپیددشت120  متوسط  جلفا 80  متوسط  بافت 40



                      
نیاز انرژی  م شهرنا   نیاز انرژی نام شهر  نیاز انرژی  نام شهر 

  متوسط  نطنز201   متوسط کاشمر161  زیاد  سراب121
  کم  نورآباد ممسنی202   متوسط کرمان162  زیاد  سراوان122
  زیاد  نوژیان203   متوسط کرند163  متوسط  سرخس123
  کم  نوشهر204   کم سنگکره164  کم  تجن سرکت124
  کم  یریزن205   متوسط کشف رود165  زیاد  سقز125
  متوسط  نیشابور206   متوسط آبادکویتان صفی166  کم  سمنان126
  متوسط  ورامین207   زیاد گتوند167  متوسط  تراش سنگ127
  متوسط  ورزنه208   کم گچساران168  متوسط  سنگ سوراخ128
  متوسط  ولدآباد209   کم گرگان169  متوسط  سنندج129
  متوسط  تپه هفت210   زیاد آشتیان-گرگان170  زیاد  سوباشی130
  زیاد  نوژه - همدان 211   متوسط داورآباد-گرمسار171  متوسط  شاهرود131
  زیاد  همگین212   متوسط گلمکان172  متوسط  شبانکاره132
  زیاد  آبسرد - همند 213   متوسط گناباد173  زیاد  آباد شمس133
  کم  وتنه214   کم گنبدقابوس174  متوسط  شمعون134
  متوسط  هویزه215   کم خبر-گرگین175  متوسط  شوش135
  کم  یزد216   متوسط نهاوندگوشه176  زیاد  شوشتر136
        زیاد پلور-الر177  زیاد  شهرکرد137
        متوسط فارس-الر178  کم  شیراز138
        کم الهیجان179  کم  شیرگاه 139
        متوسط لتیان180  متوسط  بروجرد  -شیروان 140
        متوسط لردگان181  کم  طبس141
        زیاد لیقوان182  متوسط  طرق کریتان142
        زیاد ماکو183  متوسط  قم -آباد  عباس143
        زیاد مراغه184  زیاد  عدل144
        زیاد مرند185  متوسط  فردوس145
        کم مرودشت186  کم  فسا146
        زیاد مسجدسلیمان187  کم  فومن147
        متوسط مشهد188  زیاد  خلخال -فیروزآباد 148
        متوسط مشیران189  کم  شهر قائم149
        متوسط مالیر190  متوسط  قاین150
        زیاد موچان191  کم  قرآن تاالر151
        زیاد مهاباد192  زیاد  آغاج قره152
        زیاد دمهرگر193  متوسط  قزوین153
        زیاد میاندوآب194  متوسط  قصرشیرین154
        زیاد میانه195  متوسط  قطورچای155
        کم میرجاوه196  کم  قم156
        زیاد میمه197  متوسط  قمشه157
        زیاد میناب198  زیاد  قوچان158
        متوسط نائین199  متوسط  کازرون159
         متوسط  آباد فنج200   کم  کاشان160
   



  
  

  2پیوست 

بیمارستانها، آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی، آپارتمانها و واحدهای مسکونی، ساختمانهای   نوع کاربردی الف 
ها،  ها، مهمانسرای کوچک و متوسط، آسایشگاههای غیرپزشکی، زایشگاه خوابگاه، هتل

  ها  آسایشگاههای پزشکی، سردخانه

های  اههای رادیو و تلویزیون، مراکز اصلی مخابرات، مراکز اصلی بانکها، ایستگاهایستگ  نوع کاربردی ب
های صنعتی، ساختمانهای آموزشی  اصلی و مراکز کنترل مترو، بخش اداری ساختمان

های بهداشت، ساختمانهای  ، خانه)کودکستان، دبستان، راهنمائی، دبیرستان، هنرستان(
ای، سالنهای غذاخوری، شعب  حرفه –های فنی  معنشانی کوچک، مجت پست و پلیس و آتش

فرعی بانکها، دانشسراها و مراکز تربیت معلم، ساختمانهای آموزشی دانشگاهی، 
ساختمانهای اداری یا تجاری بزرگ، سالنهای اجتماع و کنفرانس، مراکز فرعی مخابرات، 

  ها  نشانی بزرگ، کتابخانه ساختمانهای پلیس و آتش
  

المللی،  ردوگاههای جهانگردی، بناهای یادبود، مساجد، ترمینال فرودگاههای بینا  نوع کاربری ج 
استادیومهای ورزشی سرپوشیده بزرگ، فروشگاههای کوجک، تعمیرگاههای بزرگ و 

سازی، نمایشگاهها، باشگاهها، تأتر و  سازی و کمپوت های صنعتی از قبیل رنگ کارخانه
شگاههای بزرگ، مراکز فرعی مخابرات، ترمینال سینما، سالنهای اجتماع و کنفرانس، فرو

فرودگاههای داخلی، پناهگاههای مجهز، استادیومهای ورزشی سرپوشیده متوسط، 
   …های صنعتی از قبیل نساجی، تولید لوازم خانگی و داروسازی و  کارخانه

صنعتی از قبیل  های کارخانجات انبارها، تعمیرگاههای کوچک، کارگاههای کوچک، پروژه  نوع کاربری  د 
های سبک  ، پارکینگ در طبقات، آشیانه…سازی، نورد، ذوب فلزات، سیلوها و غیره  اتومبیل
های حفاظتی هواپیما، ساختمان ایستگاههای ساده وسایل نقلیه زمینی، میدانهای  و آشیانه

، بار، ساختمان ایستگاههای بزرگ وسایل نقلیه زمینی، ایستگاههای فرعی مترو میوه و تره
های  آهن، آشیانه های راه ساختمان کشتارگاهها، ترمینال "3-4"پناهگاههای مجهز 

  سنگین هواپیما 



  3پیوست 
    

بندیطبقه بندی کاربریگروه
 جغرافیایی

  شهرهای کوچک  شهرهای بزرگ

ها  ساختمان
  )1پیوست (

از نظر نیاز
  انرژی

زیربنای کمتر
متر  1000از 

  مربع

زیربنای بیش 
متر  1000از 

  مربع

زیربنای کمتر 
متر  1000از 

  مربع

زیربنای بیش 
متر  1000از 

  مربع
  2گروه   2گروه   1گروه   1گروه   زیاد  نوع

  3گروه   3گروه   2گروه   2گروه   متوسط  الف

  4گروه   4گروه   3گروه   3گروه   کم  

  2گروه   2گروه   1گروه   2گروه   زیاد  نوع

  3گروه   3گروه   2گروه   3گروه   متوسط  ب

  4گروه   4گروه   3گروه   4گروه   مک  

  2گروه   2گروه   2گروه   2گروه   زیاد  نوع

  3گروه   3گروه   3گروه   3گروه   متوسط  ج

  4گروه   4گروه   4گروه   4گروه   کم  

  4گروه   4گروه   4گروه   4گروه   زیاد  نوع

  4گروه   4گروه   4گروه   4گروه   متوسط  د

  4گروه   4گروه   4گروه   4گروه   کم  

 


