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  : مقدمه-1ماده 

نامه مورخ  در راستاي پياده سازي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و به منظور اجرايي نمودن اهداف تفاهم      

مابين وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت نيرو و سازمان نظام مهندسي ساختمان مبني بر ارائه خدمات   في01/05/1384

ها به منظور همكاري براي حصول اطمينان از اجراي مباحث مقررات   داخلي برق ساختمانطراحي، نظارت و اجراي شبكه

و  تبصره 5ماده و 14در نامه  اين شيوه، باشدجويي در مصرف انرژي  ملّي ساختمان كه مرتبط با مهندسي برق و نيز صرفه

  .و جهت اجرا ابالغ مي گرددتدوين  پيوست 6

   چشم انداز و اهداف -2 ماده

   چشم انداز-2-1

استفاده از توان تخصصي مهندسان و مجريان جهت طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برق داخل كليه اماكن و ايجاد 

  . زير ساخت مناسب براي مصرف بهينه برق در اماكن كل كشور

   هدف اصلي-2-2

  .خطر مشتركين و عموم جامعهپياده سازي ضوابط و الزامات مديريت تقاضا و مصرف برق و اطمينان از كاهش سطح 

   اهداف فرعي-2-3

 . باشد مي)  طبق چك ليستهاي پيوست( استاندارد ها و  اجراي مباحث مقررات ملّي ساختمان مرتبط با مهندسي برق-

   . اجراي استاندارد شبكه برق داخلي اماكن-

   .ركت توانير در خصوص مصرف بهينه برقهاي ابالغ شده از طرف وزارت نيرو و ش ها و رويه  اجراي كليه دستور العمل-

  .سراسر كشور:  محدوده اجراء -3 ماده

   تعاريف-4 ماده

  .منظور قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشد: ـ قانون1ـ4

مباحث مقررات ملّي ساختمان كه مرتبط بـا        كليه قواعد و اصول، دستورالعملها و       منظور  : ـ مقررات ملّي ساختمان   2ـ4

  .ي برق مي باشدمهندس

  . منظور سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشد:ـ سازمان كشور3ـ4

  .  منظور سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي باشد:ـ سازمان استان4ـ4

  .ستا ها و شهرها داير شده  دفتري كه به نمايندگي از سازمان استان در شهرستان:ـ دفتر نمايندگي5ـ4

  .مي باشدنيروي برق ركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع كشور  منظور ش:ـ توانير6ـ4
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  .باشد  منظور متولي توزيع نيروي برق در شهرستان و يا استان مربوطه مي:ـ توزيع مربوطه 7ـ4

و متـصدي بـرق   سيـستان و بلوچـستان    اي  يا برق منطقـه توزيع زيرمجموعه شركت    كه برق ادارات  :ـ مناطق برق  8ـ4

  .مي باشنددوه ساختمان مورد نظر رساني به مح

شـود و توزيـع        سازمان استان تشكيل مـي     مديره دفتري است كه تحت نظارت هيأت        : برق   دفتر اجرايي نظارت    -4-9

  .كار را  راساً بر عهده داشته و يا بر چگونگي نظارت و نحوه توزيع كار در دفاتر نمايندگي نظارت خواهد داشت

اي است متشكل از سه عضو پايه يك اصلي برق   كميته:ت برقأتاسيستالف  اخحل كميته كارشناسي -4-10

   . سازمان استان كه وظيفه اصلي آن حل اختالف بين طراحان، ناظران، مجريان و مالكان استمديرهت أمنتخب هي

شهرسازي اي است متشكل از نماينده توزيع مربوطه، نماينده سازمان مسكن و   كميته: كميته هماهنگي استان-4-11

گردد و مسائل محلي  نامه براساس شيوه نامه اجرايي تشكيل مي اسـتان و سازمان استـان كه جهـت پيشبرد اهداف تفاهم

را بررسي و در صورت امكان طبق مقررات حل، و در غير اين  اختالف حل كميته كارشناسي مشكالت حل نشده در و

   .م نامه اعالم مي نمايداي به كميته توسعه تفاه طي نامهرا صورت مسائل 

وزارت وزارت مسكن و شهرسازي، اي است متشكل از نمايندگان   كميته: و شيوه نامهنامه تفاهم كميته توسعه-4-12

 .نمايد نيرو و سازمان  كشور كه حسب مورد و يا اضطرار تشكيل جلسه داده و موارد ارجاعي را بررسي و اتخاذ تصميم مي

دهد و سپس جهت اجرا به  نامه اجرايي آن دخالت مي  اتخاذ و در شيوه نامه  براي توسعه تفاهمهاي الزم را  سياستضمناً

منصوب ميگردند و  )سال  دوبراي مدت( مربوط دستگاههاي اين كميته توسط ياعضا. كند مراجع ذيربط ابالغ مي

  . است مستقر )دفتر امور مقررات ملّي ساختمان( وزارت مسكن وشهرسازيدبيرخانه آن در 

 با يشهرساز  ساختمان وزارت مسكن ويملّ مقررات امور دفتر است كه توسط هايي دوره :هاي آموزشي ـ دوره13ـ4

 به سازمان ي سپس جهت برگزار،گردد ي مني تدووريزي   برنامهبرق و ناظر طراح مهندسان براي ير شركت توانهماهنگي

  . گرددي ابالغ مكشور

كميته برعهده اي   حرفهيها آموزش مجريان و آموزشي هاي دوره مدرسانانتخاب  چگونگي و صالحيت حدودتعيين 

  . گيرد صورت مي توسعه تفاهم نامه يته كمهماهنگي  كه با ميباشدآموزش سازمان استان

  هاي يك، دو در پايه) مهندسان طراح اصلي براي(مهندسان برق داراي پروانه اشتغال به كار : ـ مهندس طراح و ناظر 14ـ4

    .  باشنداين شيوه نامه را گذرانده) 14-4(آموزشي موضوع بند  هاي و سه كه دوره و يا دوره

 آنها در صالحيت و باشند گذرانده راهاي آموزشي مصوب   دورهكه هستند حقوقيحقيقي و  اشخاص  :مجريان ـ15ـ4

 پروانه ي كه داراتجربي يانمجر. يد شده باشدي تأيشهرساز  ساختمان توسط وزارت مسكن وبرقياجراي تأسيسات 

  .خواهند گرفتقرار ماده اين شمول حوزه درهاي آموزشي مصوب  دورهپس از گذراندن باشند  مي  شده يلكسب تسج
٢ 

 



  

نامه   شده موظفند ظرف حداكثر يكسال پس از ابالغ اين شيوهيل پروانه كسب تسجي داراتجربي يانمجر  :1تبصره

  . ه و توسط سازمان استان تعيين صالحيت شوند را گذراندهاي آموزشي مصوب دوره

. اي استان باشند كليه عوامل اجرايي مجري بايد داراي پروانه مهارت فني از اداره كل آموزش فني و حرفه : 2تبصره

   .مجري حق بكارگيري عوامل اجرايي بدون پروانه مهارت فني را ندارد

كه متقاضي جهت تقاضاي باشد  مي مناطق برق سراسر كشور يا  واحدي در توزيع مربوطه و:ـ امور مشتركين16ـ4

   .كند نصب انشعابات برق به آن مراجعه مي

قدرت انشعاب و ظرفيت  يا تغيير در  شخص حقيقي يا حقوقي كه برقراري انشعاب يا انشعابات برقي و:ـ متقاضي17ـ4

   .قراردادي را درخواست نموده، ليكن هنوز درخواست وي انجام نشده باشد

 عبارت است از قدرتي كه در قرارداد مشترك درج شده و مشترك مجاز به مصرف تا اين :ـ ظرفيت قراردادي 18ـ4

گردد و در مورد  اين ظرفيت در واحدهاي مسكوني بر اساس ضوابـط مصـوب تعييـن مي. باشد كيلووات مي حد برحسـب

ي شركت در چارچوب ضوابط و بر اساس درخواست در صورت وجود امكانات فني برا) غيرخانگي(ها  كاربري سـاير

   .متقاضي يا مشترك و برحسب كيلووات  تعيين مي گردد

  :هاي ساختماني جهت واگذاري برق به شرح جدول ذيل  گروه:هاي ساختماني ـ گروه19ـ4

  ساختماني هاي  گروه-)1(جدول 

 طبقه بنديگروه ساختمان نوع ساختمان رديف

  متر مربع600يك تا دو طبقه ارتفاع از روي زمين وحداكثر زيربنا  الف

  متر مربع2000سه تا پنج طبقه ارتفاع از روي زمين وحداكثر زيربنا  ب

  متر مربع5000شش تا ده طبقه ارتفاع از روي زمين وحداكثر زيربنا  ج
1 

 -مسكوني

 يم عمو-تجاري

خاص و صنعتي
  متر مربع5000يربنا بيش از بيش از ده طبقه ارتفاع از روي زمين و ز د

  

 ساختمانهايي كه براي سكونت در يك واحد و يا مجتمع چند واحدي طراحي و اجرا :هاي مسكوني ـ ساختمان20ـ4

  ).1مطابق جدول (گردد  مي

هاي  ساختمان نظير ،هايي كه براي ارائه خدمات به عموم طراحي و اجرا شده  ساختمان:هاي عمومي ـ ساختمان21ـ4

   ).1مطا بق جدول ...(درماني و مراكزتجاري، بهداشتي، ها، ها و مسافرخانه ي، اداري، خدماتي، فرهنگي، مساجد، هتلآموزش
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هايي كه معموالً مورد مراجعه عمومي مردم نيست ولي كاربرد خاصي دارند از   ساختمان:هاي خاص ـ ساختمان22ـ4

   ).1مطابق جدول ... (ها و  باغات، باغچهها،  جمله نگهداري اسناد مهم، مراكز اطالعاتي، زندان

ها،  شود مانند كارگاه هايي كه در آن كارهاي توليدي و صنعتي انجام مي  ساختمان:هاي صنعتي ـ ساختمان23ـ4

  ) .1مطابق جدول  ... (ها و كارخانجات، آزمايشگاه

هاي  اي و شركت هاي منطقه غي به برقهاي ابال ها و رويه نامه ها، بخش  منظور كليه دستورالعمل: دستورالعمل-4-24

   .ارت نيرو مي باشدزتوزيع توسط شركت توانير و و

كابل كشي، كشي ، سيم   مجموعه تجهيزات و شبكه بعد از كنتور  برق  شامل  لوله:سيسات برق اماكنأ ت-4-25

   .باشد تمامي سيستمهاي جريان ضعيف مي  چراغها، پريزها و ساير سيستمهاي برقي وكشي،

  .باشد اي مي رساني متعلق به شركت توزيع  و يا برق منطقه  منظور شبكه برق: شبكه برق -4-26

  : برق حدود صالحيت ناظران - 5 ماده

  .  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان33ي ساختمان و آئين نامه اجرايي ماده طبق مبحث دوم مقررات ملّ

  : ساختمان برق  تأسيساتتجربي صالحيت مجريان  تعيين-6 ماده

 قانون نظام مهندسي و 33نامه اجرايي ماده  ي ساختمان و آئينكميته هماهنگي استان مطابق مبحث دوم مقررات ملّ

   . اقدام خواهد كردساختمان برق تأسيسات تجربيصالحيت مجريان كنترل ساختمان نسبت به تعيين نحوه و حدود 

  .  را دارا خواهند بود اماكنداخلي برق تاسيسات اجراي يتالحفقط ص  6 ماده ذكر شده در مجريان : 1 تبصره

  كار گردشـ 7 ماده

 توسط مهندسين مربوطه ههاي معماري و ساز  ساختمان پس از دريافت دستور تهيه نقشه اقدام به تهيه نقشهمالك -7-1

سيسات أبا اخذ نظر مهندس ت قدرت مورد نياز هاي معماري اقدام به برآورد  نقشه با اخذطراح برقمهندس . نمايد مي

 بررسي وضعيت ساختمان از نظر رعايت حريم شبكه برق ،)هاي برق جهت رعايت مفاد آئين نامه تكميلي تعرفه(مكانيكي

  .نمايد مي هاي برق طراحي نقشهو 

ع مربوطه مراتب لزوم صدور تائيديه مهندس ناظر كه ممهور به مهر سازمان استان ميباشد جهت ارائه به توزي: تبصره 

  .هاي برق توسط مهندس طراح درج شود بايست در كليه نقشه مي

توزيع شركت   كه توسط مهندس طراح برق تهيه شده است به1مراه نقشه طراحي برق و فرم شماره هه  مالك ب -7-2

   .نمايد مربوطه مراجعه مي

مين بـرق  أتاز نظر نحوه رفع حريم و  روز كاري وضعيت ساختمان را 7توزيع مربوطه موظف است در مدت شركت    -7-3

 در صورت عدم نياز به تغييرات درطراحي معمـاري،          . مالك اعالم نمايند   به....)  ، محل نصب كنتور و     واگذاري پست توزيع  (
٤ 

 



  

يا مراجعه به   به سازمان استان    ييديه امكان واگذاري برق ساختمان به مالك جهت مراجعه          أتوزيع مربوطه اقدام به صدور ت     

   .نمايد ي جهت تهيه پروانه ميشهردار

نامـه  ،   مالـك  )به دليل واگذاري پست و يا رفع حريم شـبكه بـرق           ( در صورت نياز به تغييرات در طراحي معماري           -7-4

پس . نمايد معماري و سازه تسليم كرده و از آنها درخواست تغييرات الزم مي، را به طراح برقموارد اصالحي توزيع مربوطه 

در صـورتيكه تغييـرات     . گـردد   اعالم مـي  مربوطه   ويرايش شده بهمراه قدرت درخواستي به توزيع         طرحرات،   تغيي مالاز اع 

  . كند اعالم ميمالك اي امكان واگذاري برق را به  با نامهمربوطه اعمال شده مطابق با شرايط اعالمي باشد توزيع 

  جهـت صـدور پروانـه سـاخت        مان استان و يا شهرداري     به ساز   مربوطه ئيد توزيع أ اين مرحله مالك بهمراه نامه ت      در -7-5

 مالك به توزيع مربوطه مراجعه و در خصوص عقد قرارداد برق دوره ساخت و ساز و                 ،پس از صدور پروانه   . نمايد  مراجعه مي 

  .نمايد هاي دائم خود اقدام مي برق

نموده و ناظر را به مالك معرفي       مهندس ناظر   اقدام به انتخاب    با توجه به نامه ارسالي توزيع مربوطه        سازمان استان    - 7-6

  .نمايد مي

بازنگري در طراحي با نظر طـراح بـرق   ( فق نقشه طراحي  وزساو  ثر خود در تمامي مراحل ساخت ؤ ناظر با حضور م    -7-7

  . كند نظارت ميساختمان و كنترل  قانون نظام مهندسي و) در صورت نياز 

 به مالك سازمان استان،/ شهرداريها/توزيع مربوطه رساني اطالع از پس باشد ساخت حال در ساختمان صورتيكه در -7-8

 در. كند مي بررسي الكتريكي شبكه حريم و نياز مورد قدرت نظر از را ساختمانبرق  وضعيت برق اداره و مراجعه برق اداره

 موظف مالك .گردد مي ابالغ مالك به تغييرات) پست واگذاري يا و شبكه حريم علتبه  (ساختمان در تغيير به نياز صورت

 از مرحله هر در ساختمانها نوع اين. كنداقدام  نسبت به انجام اصالحات با نظر مهندسين طراح معمار، سازه و برق  است

 و نماينداز طريق سازمان استان  ناظر مهندس تعيين به اقدام بايست مي، توزيع مربوطه اعالم از پس باشدكه  ساخت

 از دسته اين به برق انشعاب واگذاري است بديهي. دهد انجام مقتضي نحوه به را خود وظايف يزن مذكور مهندس

   .شد نخواهد انجام  برقناظر ئيديهأت بدون نيز ساختمانها

  .باشد  مياند دهو ساز كر ساخت به شروع،  نامه آئين اين ابالغ از قبل كه ساختمانهاييبند فوق فقط شامل : تبصره

 سـاختمان جهـت     به مالـك   را كتباً   مراتب ناظر موظف است  ،   در مراحل اجرا   نقص و اشكال   بروز هرگونه     صورت در -7-9

  .اصالح اعالم نمايد

 اشتراك برقراري جهت، ناظر توسط شده دييتأ )چون ساخت (ازبيلت نقشه كسب و يديهيتأ دريافت از پس مالكـ 10ـ7

   .نمايد مي مراجعه برق منطقه به

  .نمود خواهد خودداري باشند برق ناظرين يديهيتأ فاقد كه هايي ساختمان برقراري انشعاب برق  از برق مناطق ـ11ـ7
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از كه  ساختمان  و كنترل قانون نظام مهندسياجرايي نامه آئين 117 ماده به عنايت با نظارت الزحمه حق مبلغ ـ12ـ7

اجراي اين شيوه نامه د و هزينه ديگري از بابت  ميباشخواهد شدشده و يا طرف وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعالم 

   .مطالبه نميگردد

   .نظارت برق انجام مي گيرد اجرايي دفتر توسط ناظرين بين نظارتي كار توزيع نحوه  -7-13

   .نمود خواهند ارائه كميته توسعه تفاهم نامه به را ناظرين عملكرد گزارش ساله همه ي استانها سازمان ـ14ـ7

ي ها سازمان به و تهيه توانير شركتيد يأو اخذ ت مركزي شوراي توسط ، يديهيتأ و اشكاالت ، ليست چك ايه فرم ـ15ـ7

  .شد خواهد ارسال استان

  . بود خواهد مربوطه ناظر عهده به صادره هاي يديهيتأ حقوقي و اي حرفه مسئوليت ـ16ـ7

 را مراتب طراحي و نظارت امر در توجهي بي و كوتاهي گونه هر مشاهده صورت درتوزيع مربوطه  برق امور / طقهمنـ 17ـ7

  .نمود دخواه اعالم استان  سازمان به پيگيري جهت اًمشروح

 به ديگر مرجع هر يا و مالك ،مربوطه عيتوز از طرف برقسيسات أ تنظارتطراحي و  هر نوع تخلف در اعالم صورت در ـ18ـ7

   . به طرفين ارسال خواهد شدحكم صادره كتباً و رسيدگي استان سازمان انتظامي شوراي ، مراتب توسط استان سازمان

 پس و كند مي اعالم مالك/ مجري بهايرادات را به صورت كتبي  ناظر ،باشدو يا داراي اشكال  ناقص شده اجرا كار كه صورتي درـ 19ـ7

 بار سهدر صورتيكه پس از  . خواهد بوديه توسط ناظر صادر و پس از ممهور شدن به مهر سازمان استان معتبرتأييد، نقص رفع از

  كارشناسي حل اختالف كميته د،ونش تائيد ناظر توسطاجرا شده  برقسيسات أ تمالك،/ مجري بهيا اشكال  نواقص اعالم

  . آمدخواهد اتخاذ تصميم الزم بعمل  ،آتي مسايل از جلوگيري جهت و  تشكيل

 اين صورت نظر كميته در .  هماهنگي استان ارجاع خواهد شد مراتب به كميته،صورت عدم حصول توافقدر  :تبصره 

  .است قطعي و الزم االجرهماهنگي استان 

  : شيوه پذيرش و آموزش ناظران -8 ماده

ها،   مقررات، بخشنامه ، )مرتبط با مهندسي برقمباحث (ي ساختمان براساس مباحث مقررات ملّ: ـ برنامه آموزش مهندسان1ـ8

شركت توانير و سازمان كشور وزارت مسكن و شهرسازي، االجرا از سوي  هاي آموزشي ابالغ شده الزم ملدستورالع ها و رويه

شهرسازي به پيشنهاد كميته  ي ساختمان وزارت مسكن وهاي آموزشي توسط دفتر امور مقررات ملّ شود و سرفصل طرح مي

   .تصويب خواهد شدبررسي و توسعه تفاهم نامه 

)  برقمهندسيمباحث مرتبط با (ي ساختمان اين برنامه شامل مفاد اجرايي مباحث مقررات ملّ: راي مجريانـ برنامه آموزشي ب2ـ8

سازمان كشور شركت توانير و االجرا توسط  هاي آموزشي تعيين شده الزم  ها و دستورالعمل و مفاد اجرايي مقررات، بخشنامه، رويه

   .است
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  : شيوه توزيع كار بين ناظران-9 ماده

 دفتر اجرايي نظارت برق راساً و يا از طريق دفاتر نمايندگي در دهه اول هر ماه تعدادي كاربرگ با شماره سريال جهت ـ1ـ9

   .دهد در اختيار ناظران قرار مي) طبق نظام نامه مصوب سازمان استان ( ثبت كارهاي ارجاعي با ظرفيت تعيين شده 

گيري  ر يا بيشتر از ظرفيت تعيين شده باشد،كميته اجرايي تصميمدر صورتي كه كارهاي ارجاعي به دفاتر نظارت كمت

   .مقطعي خواهد كرد و كارها را عادالنه بين مهندسان شاغل در آن دفاتر تقسيم خواهد نمود

ـ تعداد كار ارجاعي بايد در دفاتر ثبت شود كه بتوان توسط آن كاربرگ را كنترل نمود تا كار ارجاعي از ظرفيت تعيين 2ـ9

  . تجاوز نكندشده

شود تا براي اخذ پرونده مراجعه نمايد،  ـ پس از تكميل پرونده و ثبت آن، از طريق كميته اجرايي به ناظر اطالع داده مي3ـ9

   .شود تا وظيفه نظارت را به عهده بگيرد  ساعت مراجعه نكند از ناظرديگر خواسته مي48بديهي است اگر ظرف مدت 

ريق دفاتر نمايندگي اگر بطوركلي تعداد كار ارجاع شده از طرف متقاضيان به دفاتر نمايندگي ـ در صورت ارجاع كار از ط4ـ9

شود تا مشكل حل   از ساير دفاتر نمايندگي تقاضاي همكاري مي"بيش از ظرفيت كاري ناظران شاغل در آن دفتر باشد، كتبا

   .شود

  .  دت داشته باشتواند بر كار اجرايي خود نظار ـ مجري حقيقي يك پروژه نمي5ـ9

  .توانند بر كار اجرايي خود نظارت كنند ـ هيچكدام از اعضاي رسمي يا غير رسمي مجريان حقوقي نمي6ـ9

توانند در محدوده جغرافيايي  ـ رؤساي دفاتر نمايندگي و كاركنان آن كه داراي صالحيت طراحي، نظارت باشند نمي7ـ9

   .دفتر نمايندگي كار اجرا و يا نظارت بپذيرند

  .  در پايان هر  فصل دفاتر نمايندگي موظف به اعالم ميزان فعاليت هر ناظر به كميته هماهنگي استان مي باشند-9-8

   ارتقاء فرهنگ عمومي-10 ماده

هاي مربوطه با همكاري وزارت مـسكن و شهرسـازي، سـازمان كـشور و                ضروري است وزارت نيرو و شركت توانير و توزيع        

گي نسبت به ارتقاء سطح فرهنگ عمومي در زمينه اجرايي شـدن مفـاد ايـن تفـاهم نامـه از طريـق                       استان و دفاتر نمايند   

  .وسايل ارتباط جمعي و امور تبليغي اقدام نمايند

   اجراء  زمان-11 ماده

  .اين شيوه نامه از تاريخ ابالغ الزم االجرا است

  مسئول حسن اجراء -12 ماده

   .نامه مي باشد اين شيوهكميته هماهنگي استان مسئول حسن اجراي 
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   تعرفه خدمات مهندسي -13 ماده

 در سـه ماهـه    و شهرسـازي توسط وزارت مسكن هاي خدمات مهندسي      در قالب ساير تعرفه   تعرفه خدمات مهندسان ناظر     

  . ابالغ خواهد شد كشورسال براي سال بعد تعيين و جهت اجرا به سازمان چهارم هر

  : مفاد شيوه نامه-14 ماده

ـ           با   22/4/89در تاريخ     پيوست  ) 6(و  تبصره  ) 5(ماده و   ) 14(يوه نامه شامل    اين ش  ي امضاي مـدير كـل امـور مقـررات ملّ

مدير كل دفتـر نظـارت بـر توزيـع            كشور و   نظام مهندسي ساختمان   رئيس سازمان  ،مسكن و شهرسازي  وزارت   ساختمان

. باشد  مينامه كميته توسعه تفاهمنظر به عهده    و تجديد   هرگونه تفسير، توسعه   . مورد تصويب قرارگرفت   توانير وزارت نيرو    

بر اين شيوه نامه دفتر امور مقررات ملّي ساختمان وزارت          عاليه   نظارت   ورسمي و پاسخگويي به ابهامات      اظهار نظر   مرجع  

   .مسكن و شهرسازي مي باشد
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   هاي پيوست

   نظارت اجرايينامه شيوه

   اي استاندارد تاسيسات برق كليه اماكن برطراحي واجر
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 موادي از قانون نظام مهندسي ساختمان: 1پيوست شماره 

 گردش كار واگذاري انشعاب: 2پيوست شماره 

 3 الي 1فرمهاي شماره : 3پيوست شماره 

 چك ليست هاي كنترلي : 4پيوست شماره 

  راهنماي نظارت  : 5پيوست شماره 

  اهمنامهتف : 6پيوست شماره 
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  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آنمواردي از  1پيوست شماره 

  تعريف نظام مهندسي و كنترل ساختمان:  قانون1ماده 

هـا، اسـتانداردها و تـشكلهاي        آيين نامه  مقررات، نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون،         

  .شود و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته ميمهندسي، حرفه اي 

                                                       : عبارتند ازقانون اين اهداف و خط مشي : قانون 2ماده 

 . تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمي در معماري و شهرسازي .1

 . ق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازيتنسي .2

 . مين موجبات رشد و اعتالي مهندسي در كشورأت .3

ـ   ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت بـه آن و م               .4 ي سـاختمان و افـزايش      قـررات ملّ

 . وري بهره

 .  حسن اجراي خدماتباالبردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر .5

 . ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه ها در اين بخش .6

آسـايش و صـرفه      بهـره دهـي مناسـب،      ي ساختمان به منظور اطمينان از ايمنـي، بهداشـت،         وضع مقررات ملّ   .7

اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري                    

 . و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي مليو ابنيه 

 . تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي .8

ي ساختمان، ضوابط ومقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تـفـضيلي و هــادي از               الزام به رعايت مقررات ملّ     .9

و تمـام اشـخاص حقيقـي و         بهره بـرداران   مهندسين، سازندگان، رداريـها،سـوي تمـام دستـگاههاي دولتـي، شـه    

حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهـاي آنهـا و فـراهم سـاختن زمينـه                        

 .همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفه اي و صنوف ساختمان

شاركت حرفه اي مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه                 جلب م  .10

 . و آباداني كشور

  مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه اي و انضباطي :  آيين نامه اجرايي32ماده

داني و تـجربي نيـز    مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار ، كار                

سيس تشكيالت حرفه اي مربـوط، شـوراي       أمانند دارنـدگان پروانـه اشتغال به كار مهندسي است لكن پس از ت           

انتظامي استان و مرجع تجديد نظر به همكاري و هماهنگي تشكيالت مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي                  
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كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثناء شود با توجه بـه              كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي           

پيشنهادات تشكيالت حرفه اي مربوط طي دسـتورالعملي بـه وسـيله وزارت مـسكن و شهرسـازي بـه شـوراي                      

  .انتظامي استان و مرجع تجديدنظر ابالغ خواهد شد

  ي ساختمانلّمسئول نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات م: آيين نامه اجرايي  33ماده

ـ شهر سازي و مقررات     مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات          ي سـاختمان در طراحـي و اجـراي         ملّ

تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهرك سازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبـور در                   

         ت مــذكور بــا انتــشار اعالميــه وو وزار. مــورد آنهــا الزامــي اســت، برعهــده وزارت مــسكن و شهرســازي اســت

  .آگاهي هاي الزم را به افراد جامعه خواهد داد اطالعيه ها،

  مسئوليت شهرداري : آيين نامه اجرايي  34ماده 

شهرداريها موظفند در متن تاييديه نقشه هاي تفكيك زمين و متن پروانه هـاي سـاختماني و مـتن پاسـخ بـه                       

 و تراكم اراضي، مشخصات مصوبات طرحهـاي جـامع، تفـضيلي و هـادي را كـه                  هرگونه استعالم درباره كاربري   

  .شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابالغيه قانوني است ذكر نمايند

  مسئوليت مالكان: آيين نامه اجرايي  35ماده 

نخستين روز شـروع عمليـات اجرايـي،        مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان مي كنند موظفند از             

يك نسخه از نقشه ساختمان مهمور شده به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه سـاختمان را در تمـام مـدت                        

موران كنترل ساختمان در اختيار آنها أاجراي ساختمان، در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه م

  .گذاشته شود
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  )نمودار گردشكار (2ه   پيوست شمار

ساختمان وضعيت

صدور دستور تهيه نقشه توسط 

ي دا شه

زه توسط مهندسين طراح معمارهاي معماري و سا تهيه نقشه

 و سازه 

 طراح برق

هاي توزيع موجود در معبر از  بررسي نقشه معماري و سازه باتوجه به شبكه

 جهت حريم

 طراح برق

هاي برق ساختمان و برآورد قدرت مورد نياز ساختمان و بررسي وضعيت از  طراحي نقشه

 جهت واگذاري پست

آيا نياز به واگذاري پست یا رفع

باشد؟  ریم و  یا هر دو ميح  

آيا نياز به اخذ تائيديه نقشه از

سازمان نظام مهندسي استان 

باشد؟ مي  

مراجعه مالك به سازمان نظام استان و اخذ تائيديه 

 نقشه

 مالك

 مراجعه به شهرداري و ارائه نقشه جهت تهيه پروانه ساخت یاتغییر در آن

 مالك

  هماهنگي مهندسين ناظر ساختمان و برقانجام مراحل تخريب و شروع ساخت با

 مراجعه مالك به توزيع  جهت دريافت انشعاب برق دوران ساخت و ساز و انعقاد قرارداد برق دائم

 شركت توزيع نيروي برق 

عقد قرارداد توسط شركت توزيع با مالك در صورت انجام تعهدات 

 مهندسين ناظر برق و ساختمان

تنظيم و ارائه فرمهاي سه گانه مراحل ساخت توسط (اهنگي مستمر و منظم با مهندس ناظر احداث ساختمان براساس هم

) ناظر جهت ارائه به شهرداري  

آيا تاسيسات احداث شده واجد شرايط 

 الزم هستند؟

 مهندس ناظر تاسيسات برق

صدور تائيديه براي مالك جهت مراجعه به شركت توزيع نيروي برق 

 مالك

 توزيع نيروي برق و تقاضاي برقراري نهايي انشعاب مراجعه به شركت

 شركت توزيع نيروي برق  

 كنترل مدارك و در صورت صحت برقراري انشعاب

 مهندسين ناظر تاسيسات برق 

 اعالم كتبي به مالك 

 مالك 

 رفع عيب و انجام اصالحات

 شركت توزيع نيروي برق 

 بررسي و رفع حريم

ي برقشركت توزيع نيرو  

صدور نامه عدم امكان رفع حريم يا نياز به واگذاري پست 

 و يا هر دو 

 مهندسين طراح معمار و سازه و برق

 بررسي و رفع مشكل حريم از طريق تجديد نظر در طرح ساختمان و تعيين محل پست 

 طراح برق

 تجديد نظر و اصالح نقشه برق 

 بلی
 خير

 خير

 بلی

 شروع ساخت

 خير

 بلی

 شركت توزيع نيروي برق 

تحويل فرم انتخاب ناظر به مالك  جهت مراجعه به نظام مهندسی

آيا نياز به واگذاري پست 

؟.باشد مي  

 نظام مهندسی 

 انتخاب ناظر برق ساختمان

 خير

 بلی

آيا جهت رفع حريم نياز به تغيير در طراحي 

باشد؟ ساختمان مي  

 خير

 بلی

 مالک

مراجعه به شرکت 

 زیعتو

 در حال ساخت

 پايان

 شروع



 

   3   پيوست شماره 

  1فرم شماره 
 ابالغيه مراجعه مالك به منطقه برق

                       ...................................................نماينـده قـانوني پـالك ثبتـي    / الـك  م.................................... ......ركار خـانم  س/ جناب آقاي   
نظر به اينكه نيروي بـرق مـورد نيـاز سـاختمان            ............................................................................................................... آدرس

امور برق اعالم تا با اتخاذ تدابير الزم واگذاري انشعاب در مرحله پايان كار بـا سـهولت    / اكنون به منطقه      همبايست از     شما مي 
هـاي   لذا خواهشمند است حسب مقررات از تاريخ اين ابالغيه به مدت يكماه نسبت به ارائه يك نـسخه از نقـشه       . انجام پذيرد 

كيلـووات و بـا زيـر    ......................... ت كل موردنياز ساختمان به ميـزان  معماري و برق و جدول پيشنهادي زير و برآورد قدر    
   .اقدام نماييد..................  امور برق /متر مربع به منطقه ............. بناي 

  تعداد انشعاب  نوع انشعاب
جريان مورد نياز هر 

 )آمپر(واحد

مجموع جريان مورد 

  )آمپر(نياز

        تكفاز
  خانگي

        سه فاز

        تكفاز
  ساير مصارف

        سه فاز

        تكفاز
  صنعتي

        سه فاز

        تكفاز
  عمومي

        سه فاز

          مجموع

  

  هاي برق مهر و امضاي مهندس طراح نقشه

    :رونوشت

  جهت استحضار........................................... امور برق / ـ مديريت محترم منطقه1

  ايي نظارت برق جهت استحضار و تعيين به موقع مهندس ناظر برقـ دفتر اجر2
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   3پيوست شماره 

  2فرم شماره 

  

  

 .... ........دفتر اجرايي نظارت برق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

  نظارت تاسيسات الكتريكي ساختمان: موضوع

  

  با سالم؛

ــا  ــانم /     نظــــر بــــه اينكــــه آقــ بــــه نــــشاني .................................................................................... .......................خــ

ــالك ثبتـــــــــــ ..................... .................................................................................................................................... ي پـــــــــ

با ارائه مدارك مورد نياز نـسبت بـه         ............ .................... شماره تلفن    و.........................................................................................

ت انجـام   درخواست انشعاب اقدام نموده است، خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به تعيـين مهنـدس نـاظر جهـ                  

.... ....................طبقـه و قـدرت      ....................مترمربع  ودر    ......... .................فرآيند نظارت برق ساختمان با زير بنا به متراژ          

كيلووات ساعت و در صورت صحت اجرا ، صدور تاييديه اقدام و نتيجه را به منظور بررسي نهايي و برقراري انشعاب به     

  .ين شركت اعالم نمايندا

  

  

  

  .....امور برق /                                                                                                  منطقه

  .....   شركت توزيع نيروي برق                                                                                         
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  3پيوست شماره 

 3فرم شماره 
 
  تعالي بسمه

  

  ............................................در مـاه    ............................................   تأسيـسات الكتريكـي در اسـتان      نظارتي  كاربرگ واگذاري كار خدمات     
.........................................................    داراي پايـه     .................................. ..............................................مهنـدس   /  آقـاي  /خـانم    بـه  ...................................سال    

  .............................................................. اعتبار  تاريخ  ........................................................ پروانه اشتغال به كار شماره

  تاريخ رديف
نام و نام 

  مالك خانوادگي

شماره 

پروانه 

  ساختمان

آدرس 

  ساختمان

قدرت 

KW 

تعداد 

  واحد

مبلغ 

فيش 

واريزي 

  )ريال(

مهر وامضاء 

 اجرائي دفتر 

  نظارت برق

توضيحات 

  تكميلي
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   4وست شماره پي

   ليست نهايي تأسيسات الكتريكي ساختمان جهت صدور تأييديه اتصال انشعاب برقچك
  :نام و نام خانوادگي  :پالك ثبتي:                               نماينده قانوني/ نام مالك 

  :شماره پروانه اشتغال  :                               تاريخ: شمــاره پروانه ساختمان
  :تاريخ ارجاع  :تعداد طبقات سازه:                                                        ناظر

وژه
 پر
ات

خص
مش

  :آدرس ملك  
ت 

صا
شخ

م
ظر 

نا
رق

ب
  :مهر و امضاء  

  

  

  

  

 )هـاي الـف، ب، ج و د       سـاختمانهاي گـروه    براي(هاي موجود بر اساس چك ليست طراحي تأسيسات برقي          آيا مدارك و نقشه   ـ  1
      اند؟تهيه و طراحي شده

مبحث سـيزدهم   « و  » ) IEC-60364(استاندارد تجهيزات الكتريكي    « و  » مشخصات فني قرارداد  «آيا كارهايي اجرايي با     -2
      مطابقت داده شده است؟» مقررات ملي ساختمان 

  آيا از عالئم خطر و هشدار دهنده بر روي تابلو هاي برق و ساير تجهيزات برقي در هنگام اجرا و پـس از اتمـام عمليـات                  -3
      استفاده شده است؟

      ند؟ آيا بدنه كليه تأسيسات و تجهيزات الكتريكي به سيستم زمين وصل شده ا-4
 آيا دستور العمل تعمير و نگهداري،بهره برداري ،نصب و نقشه  تك خطي مدار تابلو و نگهداري اين مدارك در درب تابلو                       -5

      نصب شده است ؟

هت جلوگيري از ورود حيوانات كوچك نظير گربه و پرندگان به            آيا كليه دريچه هاي تهويه هواي اتاق تأسيسات برقي  ج           -6
      داخل اتاق داراي حفاظ ميباشند؟

      آيا مدار برق اضطراري كه از طريق ديزل ژنراتور تغذيه ميشود توسط كليد چنچ اور از مدار اصلي جدا شده است؟-7

 آيا تغذيه حداقل يك  آسانسور ، روشنايي راه پله ،سيستم هاي تهويه ،روشـنايي اتـاق كنتـرل و نگهبـاني ،و همچنـين                          -8
      تأمين  شده است ؟) ديزل ژنراتور(مراكز تلفن ،اعالم حريق و سيستم صوتي از طريق برق اضطراري 

     لحاظ شده است  ؟) آسانسور، روشنايي حداقلي و سيستم هاي مكانيكي  برق اضطراري(سيستم هاي ضروري  آيا براي تغذيه  -9

      به سيستم  زمين وصل مي باشند؟) هم  بندي( آيا كليه هادي هاي بيگانه به منظور هم ولتاژ شدن با پتانسيل زمين -10

 آيا كابل كشي تأسيسات برقي با ساير تأسيسات ساختمان نظير آب ،گاز و غيره تداخل دارد؟ و آيـا تمهيـدات الزم بـه             -11
      منظور حفاظت هاي الزم در نظر گرفته شده است؟

      ت نصب تجهيزات احتمالي در آينده منظور شده است؟ آيا در تابلو هاي برق وتابلو تلفن ، خطوط رزرو  جه-12
آيا مسير هاي عبور كابل نظير لوله ها،سيني ها ،داكت ها و غيره و همچنين كانال هاي كابل بطور صحيح اجرا شده اند -13

      و با استاندارد ها و مقررات ملي مطابقت دارند؟

آيا در كابل كشي ها بويژه در ساختمان هاي گروه ج و د سايز كابل با محاسبات سايز كابل از طريق افت ولتاژ كنترل ،                         -14
      و حد اكثر طول مجاز رعايت شده است؟

     ن هاي  ممنوع بطور مثال از ميان درب ها در نظر گرفته شده است؟ آيا تمهيدات الزم بمنظور جلوگيري از عبور كابل از مكا-15

       آيا تمهيدات الزم بمنظور جلوگيري از صدمه به كابل ها در زمان كابل كشي اتخاذ شده است؟-16
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      آلومينيومي ، جهت اتصال به هاديهاي مسي  آيا از اتصاالت مناسب استفاده شده است  ؟ در صورت استفاده از كابل با هادي-17
       در صورت وجود پست برق آيا ضوابط فني مربوط و استاندارد هاي تعريف شده  رعايت شده است  ؟-18
      جود برق اضطراري و ديزل ژنراتور آيا ضوابط  فني مربوط به آنها اجرا شده است ؟ در صورت و-19
و تـابلو هـاي   ) GP(،تابلو بـرق مـشترك   ) DP(،تابلوي برق واحد ها ) MDP( آيا كليه تابلو ها اعم  از تابلوي اصلي برق  -20

 هاي تلفن ،تابلو هاي اعالم حريق ، و تابلو هاي سيستم صوتي و تابلو هـاي تغذيـه                   تابلو: سيستم هاي جريان ضعيف شامل      
   بطور صحيح  و مطابق با نقشه هاي طراحي شده ساخته  شده اند؟UPSسيستم شوفاژ ،تغذيه آسانسور و تغذيه كامپيوتر و 

    

  ؛ارد ذيل رعايت و اجرا شده اندمو)  كنتور( آيا در تابلو اصلي برق -21
      رعايت شده است؟) d≥1/5 mm( آيا حداقل ضخامت ورق تابلو  كنتور-21-1
و همچنين وسايل حفاظتي و عمق تابلو       ) ولتمتر و آمپرمتر  ( آيا ابعاد تابلو و چيدمان كنتور ها و وسايل اندازه گيري             -21-2

      شده است؟مناسب اجرا 

      از نوع الكترو استاتيك پاششي و  ياكوره اي مي باشد) MDP( آيا رنگ آميزي تابلو برق اصلي -21-3
و در ) Ip≥43(اقل بودن حـد  Out doorدر صورت ) MDP( آيا بر حسب مستندات درجه حفاظت تابلو ي برق اصلي -21-4

      ميباشد)   Ip ≥23( بودن حداقل In doorصورت 

 آيا تجهيزات داخل تابلو اعم از وسايل قطع و وصل و حفاظتي ،داكت هـاي عبـور سـيم ،ترمينالهـا و وسـائل انـدازه          -21-5
      .ده اندگيري ،  شينه ها، مناسب و از نوع استاندارد تهيه و نصب ش

       آيا اتصال ارت بين شينه هاي نول و ارت در تابلوي اصلي انجام شده است؟-21-6
و همچنين  )ئين  در ارتباط با حداكثر ارتفاع كنتور رديف بااليي و حداقل ارتفاع كنتور رديف پا             ( آيا ارتفاع نصب تابلو      -21-7

      فواصل مجاز از تاسيسات آب و گاز رعايت  شده است؟

      .  آيا بدنه تابلو ارت شده است-21-8
      . در داخل تابلو استفاده شده استHeater آيا با توجه به شرايط محيطي عنداللزوم   از -21-9
      .  آيا سيم هاي افشان ورودي به ترمينالها لحيم شده  و يا داراي سر سيم مناسب ميباشند -21-10
     .انجام شده است مقررات ملي ساختمان 13 آيا تغذيه تابلوي اصلي و كابل كشي هاي قبل از تابلو مطابق با مبحث -21-11
      . آيا ساخت تابلو توسط سازندگان مورد تائيد مراجع ذيصالح در خدمات مربوطه انجام گرفته است-21-12
تجهيزات قطع و وصـل و حفـاظتي و انـدازه گيـري در تـابلوي اصـلي           )كميت هاي ولتاژ و جريان    ( آيا مقادير نامي     -21-13

)MDP(مناسب و مطابق استاندارد و يا مقادير مندرج در طرح انتخاب شده اند      

پـيش آمـدگي كـه عمـدتاً در نـصب           (و در حالت موقت     ) تمام شده  ساختمان( آيا حريم شبكه هاي برق در حالت دائم          -22
      .رعايت شده است)داربست براي نما كاري رخ ميدهد

      .اجرا شده است) PE( بوده و هادي حفاظتي TN-S    آيا سيستم برق  داخل ساختمان از نوع -23
 ميلي آمپر اجرا شده     30در ورودي تابلوهاي واحدها با جريان باقيمانده        ) RCCB( آيا كليد حفاظت از جريان باقيمانده        -24

      .است

  اهم بوده و همچنين سطح مقطع سيم زمين2 آيا سيستم زمين ساختمان بدرستي اجرا شده و مقاومت زمين كمتر از -25
      بطور صحيح انتخاب و اجرا شده است؟

 آيا كليه اتصاالت ،ترمينالها و تابلوها از جهت عدم تماس با رطوبت و آب و عايق بندي مناسب بطور صحيح و مطابق با                        -26
      اجرا شده است؟) 13مبحث (مقررات ملي ساختمان 

جهـت   mm² 1/5به عنـوان مثـال سـطح مقطـع     ( آيا حداقل سطح مقطع مناسب جهت هادي هاي  روشنايي و پريزها-27
      .انتخاب و اجرا شده است) جهت پريزها mm² 2/5 روشنايي و  

بر و شناخته شده و مطابق استاندارد تهيه و در           و  فيوز ها از سازندگان معت       ACB  ،MCCB  ،MCB آيا كليه كليد هاي      -28
      تابلو نصب شده اند؟
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  در ساختمان نظير كنترل روشنايي و كنترل زمانبندي سـاير وسـائل برقـي    BMS  آيا از سيستم مديريت هوشمند و -29
      استفاده و اجرا شده است؟

 مقررات ملي ساختمان و حسب نياز از تجهيزات جريان ضعيف در ساختمان از قبيل تلفن،اعـالم                 13 آيا مطابق مبحث     -30
      حريق ،آنتن مركزي ، سيم هاي صوتي و تصويري و درب بازكن برقي استفاده شده است؟

جريان ضعيف وكابل هاي برق در مسيرهاي كابل كشي ،سيني هاي كابل و داكت هـا و                  آيا فاصله الزم بين  مدار هاي         -31
      .غيره لحاظ شده است

      . آيا از لوله هاي مناسب وبا ظرفيت كافي جهت سيم كشي هاي برق و جريان ضعيف استفاده شده است-32
      ؟. آيا در مسيرهاي لوله كشي مدارات برق و سيستم هاي جريان ضعيف ازلوله خرطومي استفاده شده است-33
 آيا سطح مقطع سيم ها و كابل هاي برق و سيستم هاي جريان ضعيف در كليه مدارات اعم از تابلوها ،ورودي كليدها و         -34

      .ا و غيره مناسب و مطابق نقشه هاي طرح شده توسط مهندس طراح اجرا شده اندپريزها و ترميناله

 آيا محل و ارتفاع نصب كليدها و پريزها اعم  از پريز هاي برق ،آنتن ،تلفن و شبكه كامپيوتري مناسب و مطابق نقشه و                    -35
      .استاندارد اجرا شده است

 آيا چراغ هاي روشنايي و تجهيزات سيستمهاي جريان ضعيف شامل دتكتور هاي دود  و حرارت و بلنـدگوها در سـقف                    -36
      .مناسب و مطابق با نقشه طراحي شده نصب گرديده اند

  ; بشرح زير بررسي كيفي نصب و اجراي تجهيزات جريان ضعيف-37
      . آيا جهت واحدهاي مسكوني و واحد هاي اداري از كابل مناسب جهت كابل كشي تلفن استفاده شده است-37-1

      . آيا باكس اصلي و باكس هاي فرعي تلفن در طبقات از نوع وسايز مناسب با شانه بندي كافي و درب قفلشو ميباشند-37-2
       آيا ظرفيت مركز تلفن با نقشه طراحي شده مطابقت دارد؟-37-3
 آيا در سيستم اعالم حريق ،دتكتورهاي حرارت و دود مورد استفاده در طبقات مطابق نقشه طراحـي شـده نـصب و                       -37-4

      .اجرا شده اند

هـا بـراي اعـالم      »پوش باتون «،» دتكتورهاي دود و حرارت    « آيا مشخصات فني تجهيزات سيستم اعالم حريق شامل          -37-5
داراي اسـتاندارد بـوده و از نماينـده         »مركز اعالم حريـق   «و همچنين »باطريها  «،»چراغ هاي چشمك زن   «،»آژيرها  «دستي ، 

  .معتبر  خريداري  شده اند
    

      .در نظر گرفته شده است»ناحيه بندي مناسب« آيا در طراحي و اجراي سيستم اعالم حريق -37-6
      . آيا  در سيستم آنتن مركزي لوله گذاري براي هر واحد متناسب با تعداد پريز آنتن منصوبه در واحد است-37-7
 ها و آمپلي فاير و همچنين آنتن از نـوع  Tap-off ها و  Splitter آيا تجهيزات آنتن مركزي از قبيل كابل كواكسيال، -37-8

      مناسب و داراي استاندارد مورد قبول ميباشند ؟

بلندگو هاي سقفي و يـا ديـواري و سـاير           »مركز پيام رساني  «اني تجهيزات نصب شده ،شامل       آيا در سيستم پيام رس     -37-9
      .تجهيزات داراي مشخصات فني و استاندارد  مورد قبول ميباشند

      . آيا بلندگوها در محل تعيين شده در نقشه نصب  شده اند-37-10
و كابـل فيبـر نـوري ،سـرور اصـلي،           CAT5 ، CAT6از نـوع    (  آيا در شبكه كامپيوتري استاندارد بودن سوكت ها ،كابـل هـا              -37-11

      .رعايت و مشخصات فني آنها كنترل شده است ) UPS(و همچنين سيستم تغذيه كامپيوتر HUBهاي  سوئيچ

  . استفاده شده استUPS از  HUBا جهت تغذيه  سرور اصلي و سوئيچ هاي آي-37-12
      

       آيا پريز هاي برق از انواع متناسب با محل  نصب انتخاب شده اند؟-38

      .استفاده شده است)حفاظ دار  ( آيا جهت چاه آسانسور و موتورخانه از چراغ هاي تونلي-39
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  . آيا در چاه ارت صاعقه گير از مصالح مناسب و مطابق نقشه استفاده شده است-40
      

 ارت و   ي چاههـا  بـا  فـوق    ياههـا  فاصـله چ   ني همچن و ري چاه ارت ساختمان  و چاه ارت صاعقه گ         ني فاصله الزم ماب   اي آ -41
      .است شده تيرعا مجاور گاني  همساريبرقگ

  با لحاظ نمودن شـعاع همپوشـاني سـاختمانهاي مجـاور و              m24≥h آيا نصب صاعقه گير در ساختمان هاي با ارتفاع               -42
      .همچنين نصب چراغ اعالم خطر انجام شده است

سـاختمان و صـاعقه     ( آيا مقطع سيم هاي مسي مـورد اسـتفاده در سيـستم زمـين و الكتـرود مـسي چـاه هـاي ارت                          -43
      .مناسب و مطابق نقشه انتخاب و اجرا شده اند)گير

  ه است؟تهيه شد (As built) آيا نقشه تاسيسات برق اجرا شده -44
      

  
  
  
  
  
  

  مهر و امضاي مهندس ناظر برق 

  
  
  
  
  
  

  مهر و امضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
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   5يوست شماره پ

  راهنماي نظارت

  برطراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برق كليه اماكن  

  اجرايي وزارت نيرو مقررات  بر اساس مباحث مقررات ملّي ساختمان و
 

  تارپيشگف

 حاضر كه در راستاي تبيين موارد مربوط به امر نظارت بـرق موضـوع تفاهمنامـه نامـه سـه جانبـه                      راهنماي

و سازمان نظام مهندسي تدوين گرديده است بصورت        ) شركت توانير (وزرات نيرو   وزارت مسكن و شهرسازي،      نفيمابي

اگر چه با توجه    .  و تعهدات مهندسين طراح، ناظر برق ساختمان را يادآوري مينمايد          مختصر و گذرا پاره اي از وظايف      

به چك ليست پيوست، بيشترين تأكيد بر مشخص نمودن وظايف مهندسين ناظرين برق ساختمان ميباشد و ليكن با                  

ار دهـد ميتوانـد   توجه به ذكر برخي موارد كه ميبايست مهندس طراح برق در هنگام شروع به طراحي مورد توجه قـر    

 .مبناي آگاهي بيشتر از وظايف و مسئوليت هاي مهندسين طراح برق نيز قرار گيرد

  :  هدف-1

تا بتـوان  . باشد هدف از تهيه اين روش اجرايي تعيين نحوه فعاليت مهندسين ناظر برق در فرآيند تأمين برق متقاضيان مي  

كيـد شـده از سـوي وزارت مـسكن و شهرسـازي و سـازمان نظـام         با استفاده از خدمات ايشان نسبت به اجراي الزامـات تا          

  .ها اقدام نمود مهندسي در اجراي تاسيسات برقي ساختمان

:محدوده اعتبار  -  2

 فيمـابين وزارت مـسكن و شهرسـازي، وزارت نيـرو و سـازمان نظـام            1/5/84اين روش اجرايي بر مبناي تفاهم نامه مورخ         

  .سراسر كشور كاربرد داردمهندسي ساختمان تنظيم گرديده و در 

  :مفاهيم  -3

هاي آموزشي موضوع بنـد     هاي يك، دو و سه كه دوره و يا دوره           مهندس برق داراي پروانه اشتغال به كار در پايه         :مهندس ناظر 

  . شيوه نامه را با موفقيت گذرانده باشد)  4-13(

تر مهندسين ساختمان در انتظام امور   وسيع اين سازمان براي تأمين مشاركت هرچه:  سازمان نظام مهندسي ساختمان

. در هر استان نيز يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي سـاختمان اسـتان وجـود دارد                 . اي تأسيس گرديده است     حرفه
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. كند اين سازمان به عنوان بازوي اجرايي وزارت مسكن وشهرسازي در بخش صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي عمل مي

  .باشد ع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي، وزارت مسكن و شهرسازي مياما مرج

يـا  » رشـته هـاي اصـلي     « دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر در هـر يـك از              :پروانه اشتغال به كار مهندسي    

ي و سوابق كـار     با صنعت ساختمان، پس از قبولي در آزمون ورود به حرفه، با توجه به مدارك تحصيل               » رشته هاي مرتبط  «

مي توانند در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي،محاسبه و نظارت پروانه اشتغال به كـار مهندسـي را از                       

  .وزارت مسكن و شهرسازي دريافت نمايند

 كميته اي است متشكل از نماينده توزيع مربوطـه ، نماينـده سـازمان مـسكن و شهرسـازي                    :كميته هماهنگي استان  

ن و سازمان استـان كه جهـت پيشبرد اهداف تفاهم نامه براساس شيوه نامه اجرايـي تـشكيل مـي گـردد و مـسائل                         اسـتا

را بررسي و در صورت امكان طبق مقررات حـل، و در غيـر               اختالف   حل كميته كارشناسي  مشكالت حل نشده در      ومحلي  

  .نمايداين صورت مسائل طي نامه اي به كميته توسعه تفاهم نامه اعالم مي 

   :  شرح -4

  :   مسئوليتها 4-1

 اعم از شركت توزيع و يا برق منطقه اي سيستان و بلوچستان مسئوليت دارند كه به كليه عوامـل تحـت                      :متولي توزيع   

سرپرستي ابالغ نمايند كه متقاضيان برق بايد بر مبناي رويه حاضر عمل نموده و نصب انـشعاب ايـشان منـوط بـه ارائـه                         

هـاي    هاي يك، دو و سـه كـه دوره و يـا دوره              داراي پروانه اشتغال به كار در پايه       به مهر از سوي مهندس ناظر        تأئيديه ممهور 

  .باشد  مياين شيوه نامه را گذرانده باشد) 13-4(آموزشي موضوع بند 

وه  وظيفه آموزش مهندسين ناظر و ارجاع كار به ايشان را طي ضوابط مـشخص در شـي                 :سازمان نظام مهندسي استان   

  .نامه به عهده دارد 

هاي آموزشي موضوع بند      هاي يك، دو و سه كه دوره و يا دوره           مهندس برق داراي پروانه اشتغال به كار در پايه         :مهندس ناظر 

 موجـود    مسئوليت كنترل نحوه اجراي تأسيسات الكتريكي را از طريق گردشـكار          اين شيوه نامه را گذرانده باشد و        ) 4-14(

  .عهده دارددر اين رويه بر

  :  شرح عمليات 4-2

  نقشه هاي تأسيسات برقي ساختمان ومحاسبات موردنيازجهت كنترل   ليست 4-2-1

  : نقشه هاي تاسيسات برقي در كليه پروژه ها به شرح زير مي باشد 

    جدول شرح عالئم و مشخصات پروژه-
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 هاي مداربندي پريزها   نقشه-

 اي مربوطههاي مداربندي چراغها و كليده   نقشه-

 هاي مداربندي تلفن   نقشه-

 هاي سيستم آنتن مركزي و آيفون تصويري   نقشه-

 هاي تابلوهاي برق اصلي و فرعي   نقشه-

 هاي برقي تأسيسات موتورخانه   نقشه-

 )حسب نياز(كشي و سيني كشي كابل  هاي كابل   نقشه-

   جزئيات اجرايي-

   جزئيات اجرايي چاه ارت-

 هاي نيرو رساني دياگرام سيستم  نقشه رايزر -

 هاي جريان ضعيف   نقشه رايزر دياگرام سيستم-

 )حسب نياز(هاي سيستم اعالم حريق با توجه به ضوابط    نقشه-

 )حسب نياز(هاي نيرورساني به موتورخانه آسانسور    نقشه-

 )حسب نياز(گير    نقشه و مشخصات سيستم برق-

  . كوچكتر نباشد100/1در اندازه مناسب بوده و از بايست  ها مي مقياس نقشه:  تذكر 

 :هاي برق   رعايت حريم شبكه4-2-2

شـده و   براساس بازديد از محل كنترل   توسط مهندس طراح    بايست در زمان طراحي       هاي برق مي    حريم شبكه 4-2-2-1

  .در زمان اجرا نيز توسط مهندس ناظر دقيقاً رعايت گردد

هاي زمان اجـرا كـه        برآمدگي(و در حالت موقت     ) ساختمان تمام شده  ( حالت دائم    ها در    رعايت حريم شبكه   4-2-2-2

  .باشد  الزامي مي1ـ1بر اساس جدول ) باشد ناشي از نصب داربست مي

حريم موقت را تأمين و پس       تواند با انجام تغييرات الزم امكان رعايت          برق مي  امور/  در موارد خاص، منطقه      4-2-2-3

  .شده را به حالت اول برگرداند جرايي پروژه در صورت لزوم تغييرات انجاماز اتمام عمليات ا
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 حريم خطوط برق: 1جدول 

حريم 

  )كيلو ولت(ولتاژ 

  )متر(حريم درجه يك 

  بدون تخفيف
  )متر(حريم درجه دو 

4/0  5/1  1  

  2,1  3  20 تا 1

33  5  4,5  

63  13  9,1  

132  15  10,5  

230  17  11,9  

400   20  14  

  : ره تبص

حريم شبكه هاي فشار ضعيف ، فشار متوسط و فشار قوي درمناطق شهرى وروسـتايي در حـال حاضـر بايـد مطـابق بـا                          

ضوابط جديد به صـورت الحاقيـه   ) شركت توانير(رعايت گردد و در صورت تغييرات احتمالي توسط وزارت نيرو        ) 1(جدول

  .گردد به اين دستورالعمل ابالغ مي

  ي به ساختمان ها و معيارهاي واگذاري زمين پست نحوه برق رسان4-2-3

هـاي بـرق در محـدوده شـهري، انـشعابات اسـتاندارد               نامه تكميلي تعرفه     آيين 4-64-1-2 باستناد مفاد بند     4-2-3-1

باشـد و در روسـتاها واگـذاري           آمپر مي  32 و   25 ،   15 آمپر و انشعابات سه فاز، شامل        32 و   25تكفاز، شامل انشعابات    

 تا 30واگذاري انشعابات ديماندي از قدرت . باشد بالمانع ميدر صورت تطبيق با ضوابط ابالغي     آمپر تكفاز    15ت  انشعابا

  . باشد  كيلووات به باال با ولتاژ اوليه مي250 كيلووات با ولتاژ ثانويه و از 250

بات فشارضعيف كه برق آنهـا از       هاي برق، متقاضيان انشعا      آيين نامه تكميلي تعرفه    4-67 بر اساس مفاد بند      4-2-3-2

مـشاركت  فـشارمتوسط  شود بايستي با توجه به قدرت مورد نيـاز در تهيـه زمـين پـست       طريق پست زميني تامين مي    

  .نمايند

هـاي متـشكل از واحـدهاي خـانگي و تجـاري بـا ميـزان قـدرت           در صورت ضـرورت فنـي، بـراي مجموعـه      4-2-3-3

 كيلـووات، واگـذاري زمـين پـست بـه حـسب             250 تـا    150از  ) ب شده با احتساب ضريب همزماني تصوي    ( درخواستي

  .توزيع الزامي خواهد بودشركت تشخيص واحدهاي ذيربط 
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 7 كيلـووات تـا      250هاي ساختماني كه قدرت مورد نياز بـا احتـساب ضـريب همزمـاني از                   براي مجموعه  4-2-3-4

  . بودباشد واگذاري زمين پست الزامي خواهد )با ولتاژ ثانويه(مگاوات 

 7هاي ساختماني شامل مسكوني، تجاري و عمـومي           در صورتيكه مجموع قدرت درخواستي براي مجموعه       4-2-3-5

  .مگاوات و باالتر باشد مشمول واگذاري زمين پست فوق توزيع خواهد بود

 چنانچه به تشخيص شركت ضرورت داشته باشد كه در مورد متقاضيان فشار متوسط از سـاختمان پـست                   4-2-3-6

 اختـصاصي اسـتفاده شـود، در ايـن          -اختصاصي يا پست پاساژ كه توسط متقاضي احداث مي گردد به صورت عمومي              

حالت متقاضي مي بايد ساختمان پست مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شركت ساخته و حـق اسـتفاده از                       

التي شركت سهم خود را در خصوص حـق  زمين و ساختمان را به موجب قراردادي به شركت واگذار نمايد در چنين ح            

بـديهي   .استفاده از زمين و ساختمان پست به نسبت مساحت اشغال شده و به قيمت عادله روز پرداخت خواهـد كـرد                    

در بخش فـوق نخواهـد داشـت بلكـه ميبايـست نـسبت              است متقاضي حق استقرار تاسيسات پست اختصاصي خود را          

 ،در پستهاي مشتركي كه بدين ترتيب احداث مـي گـردد تهيـه              . نمايد تخصيص زمين و احداث پست اختصاصي اقدام      

به استثناء وسايل اندازه گيـري     (نصب و تعمير و نگهداري كليه تاسيسات قسمت اختصاصي پست بعد از نقطه تحويل               

 بر عهده متقاضي مي باشد و در قسمت عمومي پست تهيه          ) توسط شركت تهيه و نصب مي شود      ،كه با هزينه متقاضي     

  . نصب و تعمير و نگهداري تاسيسات و ساختمان بر عهده شركت خواهد بود،

  

  انشعاب در دوره ساخت و ساز و قرارداد تامين برق دائم4-2-4

   موقت  ضوابط واگذاري انشعاب 4-2-4-1

  بر اساس آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق چنانچه محلي قبالً داراي انـشعاب بـرق باشـد ، مالـك                     4-2-4-1-1

موظف است پيش از تخريب ساختمان به توزيع مربوطه اطالع دهد تا انشعابهاي اضافي موجود موقتاً جمـع آوري                   

مهنـدس طـراح موظـف    . در اختيار وي قرار گيـرد      ) تكفاز يا سه فاز با كاربري جديد      (شده و يك انشعاب مناسب      

ني به عهده مالك اسـت را بـه ايـشان           است در خصوص كه مسئوليت هرگونه حادثه ناشي ازعدم رعايت موارد ايم           

  .ابالغ نمايد

 نظر به اينكه ممكن است بدليل مقاطع ضعيف شبكه امكـان تـأمين بـرق در حـين سـاخت و سـاز                        4-2-4-1-2

توزيع مربوطه  شركت  ساختمان ميسر نباشد ضروريست در اينگونه موارد مهندس طراح ضرورت مراجعه مالك به              

  .ي اعالم نمايدرا جهت اتخاذ تدابير الزم به و
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   ضوابط تأمين برق دائم4-2-4-2

 تا  1-2-3-2-4 در صورتي كه تعداد واحدهاي ساختمان به نحوي باشد كه مصرف آن تابع بندهاي                4-2-4-2-1

بـه مالـك ابـالغ       ضمن تهيه طرح برق و برآورد قدرت مورد نياز             بشود ، مهندس طراح     )نامه نيآئ ( 4-2-3-2-4

مراجعه و ميزان قـدرت مـورد نيـاز را جهـت اقـدام الزم بـه                  ادارت برق    ها به     داشتن نقشه با همراه    نمايد كه مي  

  .شركت اعالم نمايد

شـده توسـط     تهيـه     با توجه به تعداد و قدرت انشعابهاي درخواستي متقاضي و نظر به نقـشه هـاي                  4-2-4-2-2

مسئوليت . امين برق نيز منعقد مي گردد       ، در همين مرحله قرارداد ت      ادارات برق  مهندس طراح برق و نيز با تاييد        

  . رعايت تعهدات مفاد قرارداد تأمين برق دائم به عهده طرفين قرارداد خواهد بود

  نحوه كابل كشي تغذيه اصلي ساختمان4-2-5

  4-5-2-4 در ساختمانهاي با يك وجه مشرف به معابر عمومي ، برق رساني از وجه موجود و با توجه به بند                      4-2-5-1

  . جام مي شود ان

 در ساختمانهايي كه از دو وجه يا بيشتر به معابر عمومي مشرف مي باشند ، انتخاب مـسير بـرق رسـاني بـا                4-2-5-2

  . مربوطه خواهد بود  اداراه برق پيشنهاد مهندس طراح تاسيسات برق و با تشخيص 

از يك دستگاه بوده و بـين تابلوهـا نيـز            در مجتمع ها و ساختمانهاي بزرگ كه تعداد تابلوهاي كنتور بيش             4-2-5-4 

 پيشنهاد و توسط شركت توزيع      كابل كشي ضرورت داشته باشد، نحوه لوله گذاري و مسير تغذيه توسط مهندس طراح             

  . مي گردد   تعيينتائيد و يا 

  نحوه ساخت و نصب تابلوي كنتور4-2-6  

كامـل   و بـا رعايـت       امـور بـرق   /  و منطقه    ندس ناظر  تابلوي كنتور را متقاضي بايستي با هماهنگي كامل مه         4-2-6-1

  .تهيه نمايدابالغي مصوبه هاى  استانداردها و

 استفاده از كليدهاي قطع نشت جريان الكتريكي براي هر مشترك به صورت مجزا الزامي بوده و اتصال يـك                    4-2-6-2

                         .  نول مشترك به همه يا تعدادي از كليدهاي قطع نشت جريان ممنوع مي باشد 

  .انجام گردد ابالغي  نصب تابلو ميبايست بر اساس ضوابط 4-2-6-4

   ضوابط اجراي سيستم زمين4-2-7

اجـراي  . ي ساختمان مبحث سيزدهم اجرا گردد       سيستم زمين داخل ساختمان بايستي با رعايت مقررات ملّ         4-2-7-1

هاي زير خواهـد آمـد بايـستي بـراي تمـامي منـازل ، مغـازه هـا ،                    اين سيستم بر اساس مقررات مذكور و آنچه در بند         

  . واحدهاي صنعتي و به طور كلي هر ساختمان ، بدون در نظر گرفتن متراژ و تعداد طبقات رعايت شود 
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 چنانچه در نزديكي ملك چاه ارت ديگري اجرا شده باشد، اجراي چاه ارت در ساختمان مورد نظر منوط بـه                     4-2-7-2

  .زم و اتخاذ تصميم نهايي در مورد اجرا و يا عدم اجرا توسط مهندس طراح مي باشدبررسيهاي ال

   الزم است سيستم زمين در صورت لزوم با لحاظ نمودن آخرين پيشرفت هاي روز در زمينه احداث چاه ارت                   4-2-7-2

در اينصورت مي توان بـا      .ود  هم اجرا ش  ا 2با مقاومت حداكثر    ) استفاده از بنتونيت و ساير مواد كاهش دهنده مقاومت        (

همبندي شمش هاي نول و ارت در محل تابلوي كنتور مشتركين ، هم براي ارت كردن سيـستم داخلـي و هـم بـراي                         

  . زمين كردن بدنه تابلو ، از سيستم زمين واحد استفاده نمود 

  و در چك ليست مربـوط گيري شود  برق اندازه ناظر  الزم است مقدار مقاومت سيستم زمين توسط مهندس   4-2-7-2

  .  اهم خودداري گردد 2ثبت گردد و از پذيرفتن ارت هاي با مقاومت باالتر از 

 الزم است اندازه گيري مقاومت سيستم زمين در ساختمانها حداقل سالي يكبار انجام گرديده و در صـورتي                   4-2-7-3

مسئوليت انجام . اصالح سيستم ارت اقدام گردد كه ميزان آن از مقادير توصيه شده در استاندارد بيشتر باشد نسبت به 

 برق مورد تاييد سازمان نظام      ناظرتوانند در اين راستا از خدمات مهندسان          اين كار با مالك يا مالكين بوده و ايشان مي         

  . مهندسي ساختمان استفاده نمايند

    الزامات چاه ارت 4-2-8

   جنس صفحه و ميله ارت4-2-8-1

  :اولويت در بين الكترودهاي موجود به ترتيب زير است  VDE-1400ا به توصيه بن

    فوالد گالوانيزه-

    آهن روكش شده با سرب-

    مس خالص-

    ميله فوالدي كاپر ولد شده-

  )اكسترود شده(  ميله فوالدي با روكش مس -

 بـه عنـوان     9/99 % اي و از صفحه مسي با درجـه خلـوص           اغلب از الكترودهاي فوق ميتوان به عنوان الكترود ميله        

  .تجربه نشان مي دهد الكترودهاي صفحه اي نتايج بهتري را ارايه خواهند نمود. الكترود صفحه اي استفاده شود 

    نحوه اتصال سيم زمين به الكترود ارت4-2-8-2

از جوش  با توجه به اينكه چگونگي اين اتصال نقش بسيار حساسي در مقاومت نهايي و دوام الكترود دارد ترجيحاً                   

  . استفاده شود ) Cad Weld(انفجاري 
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    مقطع سيم اتصال دهنده به صفحه4-2-8-3

 I"ki بدسـت مـي آيـد كـه     A=I"ki/100مقطع سيم رابط بـين الكتـرود و بدنـه از رابطـه     VDEطبق توصيه 

  شـد ،  ماكزيمم جريان اتصال كوتاه تك فاز بوده و چنانچه محاسـبه ايـن جريـان بـه هـر دليلـي امكـان پـذير نبا                         

  . كه داراي حاشيه اطمينان الزم است ،استفاده نمود 35مي توان حداقل از سيم نمره 

   لزوم استفاده از الكتروليت مناسب  4-2-8-4

 متر و در مناطقي حتي بيـشتر اسـت،انتخاب          – اهم   1000 تا   20با توجه به اينكه مقاومت ويژه خاك عمدتا بين          

 بر اساس مقتـضيات محـل انجـام گيـرد و در صـورت لـزوم از الكتروليـت            الكترودهاي ميله اي يا صفحه اي  بايد       

مناسبي مانند بنتونيت يا الكتروليتهاي ديگري كه خواص الكتريكي و شيميايي آنهـا بـه تاييـد مراجـع ذيـصالح                     

در باالي چاه و يا محل ميلـه ارت اصـلي بايـد يـك دريچـه                 . رسيده است براي بهبود مقاومت زمين استفاده شود       

  . ديد به منظور سهولت در اندازه گيري مقاومت چاه ارت و بازديد نقاط اتصال پيش بيني گرددباز

  گير و هادي مربوطه  ضوابط نصب صاعقه4-2-9

عبور جريان بسيار زياد صاعقه بيش از آنكه در كل شبكه آرمـاتور سـاختمان پخـش شـود ، بـويژه در نزديكـي محـل                           

 خسارت آفرين باشد ، همچنين در صورت عبور اين جريـان از مـسير هـاي بـا                   برخورد صاعقه به ساختمان ، مي تواند      

مقاومت باال  ولتاژ هاي خطرناكي پديد مي آيد، لذا الزم است كليه ساختمانهاي مرتفع و يا ساختمانهايي كه در نقـاط                      

  .مرتفع و نقاط صاعقه خيز احداث مي شوند به صاعقه گير مناسب تجهيز گردند

بهتر است هادي هاي پايين رو . اتصال صاعقه گير و هادي پايين رو آن به بدنه ساختمان اجتناب شود   الزم است از -

اجراي هادي يا هاديهاي . در گوشه هاي ساختمان و به صورت روكار از باال به سمت پايين ساختمان هدايت شوند

  .پايين رو از درون داكتهاي اختصاصي در داخل ساختمان مجاز مي باشد

  .از داكت مخصوص هادي پايين رو براي هيچ سيستم ديگري بجز صاعقه گير نبايد استفاده نمود   -

  .باشد   هاديهاي پايين رو بايستي از ابتدا تا انتها يكپارچه باشند و استفاده از هيچ مفصل يا اتصالي مجاز نمي-

  .ساختمان متصل شود) چاه ارت اصليمجزا از (  هادي هاي پايين رو بايستي به چاه ارت اختصاصي صاعقه گير -

  . ميليمتر مربع است 75  سطح مقطع هادي پايين رو بر اساس استاندارد هاي متداول حداقل -

 ) RCCB( كليد حفاظت از جريان نشتي 4-2-10

ـ   13بر اساس مقررات مبحث       RCCBي سـاختمان ، اسـتفاده از كليـد حفاظـت در برابـر جريـان نـشتي                    مقررات ملّ

)Residual  Current Circuit -Breaker (براي كليه ساختمانها الزامي است.  

   :و خصوصيات فني زير را دارا باشد انتخاب شده براي ساختمانهاي مسكوني شهري بايد حداقل شرايط RCCB كليد 
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  .  را داشته باشد IEC61008 و ISIR6700  تائيديه استانداردهاي -

 ميلي آمپر و به صورت غير قابـل تغييـر و بـدون تـاخير زمـاني             30ثر برابر با      جريان عامل كليد هاي ياد شده حداك        -

  . باشد

  .  كليد مربوطه بايد مناسب با شرايط محيطي محل نصب انتخاب گردد-

  :   مناسب با شرايط محيطي و آب و هواي محل نصب IP  كنترل 4-2-11

  IP          دگان تجهيزات بايد نوع حفاظت قسمت هاي تـابلو         ، درجه حفاظت تابلوهاي الكتريكي را مشخص مي كند و سازن

 IPبراي نشان دادن درجات حفاظت ابتدا دو عدد كه نشانگر درجه حفاظـت اسـت بعـد از حـروف                     . را مشخص نمايند  

آورده ميشود كه اولين رقم نمايانگر درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهاي برق دار و متحرك داخل تـابلو                     

ارجي جامد به آن و دومين رقم نمايانگر نشان دهنده درجه حفاظت در برابر نفوذ آب بـه داخـل تـابلو       و نفوذ اجسام خ   

  . مي باشد

         

 4       

   

4

   

      

  IP         

                

  

    

    

  

  

  حروف مشخصه

  اولين رقم مشخصه

  دومين رقم مشخصه

  

جدول زير .  خواهد بود IP44 و در اماكن روبازIP23اماكن سرپوشيده باشد حفاظت تابلو كنتور عموماً اگر در 

  .دهد  را براي شرايط مختلف نمايش ميIPبندي  درجه
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  عدد اول  توضيح عدد دوم  توضيح

  0  حفاظت نشده  0  حفاظت نشده

  mm50 1حفاظت در برابر فرود اجسام سخت با ابعاد بزرگتر از   1  حفاظت در برابر قطرات آب

  mm5/12  2حفاظت در برابر فرود اجسام سخت با ابعاد بزرگتر از   2   درجه15حفاظت در برابر چكيدن آب تا زاويه 

 60حفاظت در برابر چكيدن آب تا زاويه 

  درجه
  mm5/2  3حفاظت در برابر فرود اجسام سخت با ابعاد بزرگتر از   3

  mm1  4 اجسام سخت با ابعاد بزرگتر از حفاظت در برابر فرود  4  يدن مايع شحفاظت در برابر پا

  5  حفاظت در برابر گرد و غبار  5  حفاظت در برابر پاشيدن مايع تحت فشار

  

  13 برابر مقررات مبحث TNCS  لزوم اجراى سيستم 4-2-12

 سيمه و در مـدارات سـه فـازه در           3 مدار در سيستم تك فاز در كليه قسمت هاي ساختمان بايد             TNCSدر سيستم   

رعايت اين موضـوع واجـراى صـحيح سـيم كـشي در شـبكه هـاي كـامپيوتري و                    . سيمه باشد    5قسمتها بايستي   كليه  

 اسـتفاده   ITبجز اتاقهاي عمل كـه از سيـستم           ( بيمارستانها كه وجود نويز باعث اختالل دركاركرد سيستم ها ميشود           

  .بسيار مهم وضروري است)مي گردد

  تابلوهاتمامي كردن در   كنترل هم بندي براي هم ولتاژ 4-2-13

: در هر ساختمان يك هادي همبندي اصلي بايد كليه قسمت هاي زيـر را از نظـر الكتريكـي بـه يكـديگر وصـل كنـد                            

 ، لوله هاي تأسيـساتي از هـر نـوع ، قـسمتهاي     Nدر تابلوها ، هادي خنثي )  PEN ياPE(هاديهاي حفاظتي اصلي 

  .ماتور بتن مسلّح ، الكترودهاي اصلي و فرعي اتصال زمين اصلي فلزي ساختمانها مانند اسكلت فلزي و آر
  

  ) :PEهادي حفاظتي ( كنترل اجراي سيم سوم 4-2-14

 به درستي صورت پذيرد و وظيفه مهندس ناظر اسـت كـه   PE و PEN ي هاديهااجراي  در كليه ساختمانها مي بايست   

 اين نظارت در نقطه اتـصال زمـين از اهميـت بيـشتري     در كليه قسمتها بر نحوه سيم كشي ها نظارت كامل داشته باشد ،  

  . برخوردار است 

   كنترل تجهيزات بكار رفته در تابلوها 4-2-15

بررسي و كنترل قطعات و لوازم به كار رفته از نظر كيفي ، فواصل نصب ، شينه بندي ، كابلشو ها ، سرسيم و استحكام                         

  .ا ، وسايل اندازه گيري الزم و ضروري مي باشد تجهيزات ، بدنه تابلو ، رعايت خمش شينه و كابله
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  : در ساختمانهاي مجهز به برق اضطراري Change Over كنترل اجراي صحيح سيستم 4-2-16

تابلوي چنج اور ضمن  مجهز بودن به لوازم اندازه گيري و نمايشگرهاي ولتاژ در هر دو طـرف وروديهـاي بـرق شـهر و                          

  . ن يا نبودن زير بار، مي بايست براي اپراتور تعريف شودژنراتور،  از لحاظ قابل قطع بود

 :تابلوي تغذيه برق آسانسور وموتور خانه وتجهيز آنها به سيستم محدود كننده جريان راه اندازي  كنترل4-2-17

از روش انـدازي   بايـست در راه     اندازي زيادي دارند و به همين جهـت مـي            جريان راه  ،موتور آسانسورها به دليل توان باال     

  از   ضروريـست لـذا   .  است VVVFهاي مناسبي استفاده گردد، بهترين روش در موتورهاي آسانسور، استفاده از روش             

  .اين روش استفاده گردد

   كنترل اجراي چراغ اعالم خطر در مرتفع ترين نقطه ساختمان هاي بلند مرتبه 4-2-18

زم است در باالترين نقطه تأسيسات سـاختمان چـراغ راهنمـاي      به دليل عبور بالگرد و يا هواپيما از باالي سطح شهر ال           

  . برخوردهاي احتمالي جلوگيري كندچشمك زن نصب گردد كه از 

   مقررات ملّي ساختمان13 كنترل اجراي اعالم حريق بر اساس مبحث 4-2-19

از دتكتورهـا سـبب بـرهم       مركز سيستم اعالم حريق بايد از نوع تحت مراقبت دائم باشد ، به گونه اي كه عملكرد يكي                   

 . خوردن تعادل مدار و در نتيجه اعالم حريق در آن مدار شود 

بروز خرابي ، از هر نوع ، در يك مدار نبايـد            . قطعي يا بروز اتصالي در هر مدار بايد به نحوي مطلوب ثبت و اعالم شود                

  . سبب از كار افتادن سيستم شود 

  . ه لوازم شارژ و متعلّقات آماده به كار باشد هر مركز بايد داراي باطري مستقل با كلي

مركز سيستم بايد در محلي خارج از دسترس عموم نصب شود و به طور شبانه روزي تحـت مراقبـت افـراد كـارآزموده                        

  . باشد 

  .ها كشيده شود كليه مدارهاي اعالم حريق بايد مستقل از ساير سيستم

  .كه هنگام بروز حريق از دورترين نقاط ساختمان قابل شنيدن باشدوسايل صوتي اعالم حريق بايد از انواعي باشد 

  CCTVآنتن مركزي، تلفن ، آيفون تصويري ، پيجينگ و    كنترل اجراي سيستم4-2-20

كابلهـاي سيـستم توزيـع از نـوع        . كليه لوازم و وسايل به كار رفته در سيستم بايد متناسب با عملكرد تجهيزات اين بند باشـد                 

  .  اهم باشد و سطح مقطع آن با توجه به مشخصات سيستم و افت آن انتخاب شود75كواكسيال 

قـدرت آمپلـي فـاير    . با امپدانس زياد باشـد )  ولت140-100-70-50(هاي سيستم پيام رساني بايد از نوع با ولتاژ كم   دستگاه

كابل بكار رفته در    . ود را دارا باشند   بايد حداقل معادل جمع قدرت بلندگو ها باشد و كليه مدارات بايد حفاظت مخصوص به خ               
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ضمناً كابلهاي بكار رفته در مـدار بلنـدگو هـا بايـد از     . مدار ميكروفن بايد از نوع كواكسيال باشد و از لوله مجزا عبور داده شود   

دزدگيـر،  در مورد سيستم هاي چند رسانه اي، كـامپيوتر، سيـستم هـاي               .ور داده شود تا سيستم نويز نگيرد      هاي مجزا عب    لوله

  . تلويزيون مدار بسته و غيره طبق نظر سازنده سيستم عمل شود 

   كنترل اجراي سيستم هاي برقي در نقاط مرطوب 4-2-21

در اماكني كه به دليل وجـود بخـار         .  مناسب استفاده گردد   LED ولت و يا     12 جهت روشنايي داخل استخر صرفاً از چراغهاي        

  . متناسب با شرايط محيط استفاده شودIPبايست از تجهيزات با  اشد ، ميآب احتمال برق گرفتگي وجود داشته ب

   كنترل اجراي تابلوي اصالح ضريب قدرت در ساختمانهاي با مصرف باال 4-2-22

ها  كننده اطالع دقيق از مصرفبا در اين مورد  . باشد در ساختمانهايي كه ضريب بار كم باشد، استفاده از بانك خازني ضروري مي            

گـردد از سيـستم اصـالح اتوماتيـك اسـتفاده            ريزي دقيق جهت اصالح ضريب قدرت انجام گيرد و توصيه مي           است تا برنامه   الزم

  . گردد

 بديهي است موارد بيان شده در بندهاي فوق شامل كليات بوده و طراح و يا ناظر برق مي بايست رعايت كليـه مـوارد                         4-2-23
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