
 مبحث بيستم و یکم مقررات مّلي ساختمان
 پدافند غيرعامل

 دفتر امور مقررات مّلی ساختمان: تهيه کننده
 ١٣٩١تاریخ انتشار 

 عنوان فصل

 کليات اول

 مالحظات معماری دوم

 مشخصه های مکانيکی و معماری مصالح سوم

 سيستم های سازه ای مقاوم در برابر انفجار چهارم

 تأسيسات برقی و مکانيکي پنجم

      فصل اول

 کليات ١-٢١
 مفاهيم ١-١-٢١             
 تعریف پدافند غيرعامل ١-١-١-٢١                         
 مفهوم پدافند غيرعامل ٢-١-١-٢١                         

 تهدیدات ٢-١-٢١             
 هدف ٣-١-٢١             
 دامنه کاربرد ٤-١-٢١             
 کارکرد پدافند غيرعامل در مقررات مّلی ساختمان ٥-١-٢١             

 شهرسازی ١-٥-١-٢١                   
 معماری  ٢-٥-١-٢١                   

 سازه  ٣-٥-١-٢١                         
 تاسيسات ٤-٥-١-٢١                         

 ها بندی ساختمان گروه ٦-١-٢١             
 بارهای ناشی از انفجار ٧-١-٢١             
 تعاريف  ٨-١-٢١             

  فصل دوم

 مالحظات معماري ٢-٢١
 کليات  ١-٢-٢١       

 رابطه معماری و پدافند غيرعامل ١-١-٢-٢١                  
 مالحظات طراحی محوطه ٢-٢-٢١       

 جانمایی ساختمان  ١-٢-٢-٢١                  
 فضاهای باز  ٢-٢-٢-٢١                  
 ها  ورودي ٣-٢-٢-٢١                  
 مسيرهاي دسترسي ٤-٢-٢-٢١                  
 ها و ديوارهاي محافظ پناه جان ٥-٢-٢-٢١                  
 طراحي پله و شيبراه در محوطه ٦-٢-٢-٢١                  
 مصالح سطوح کف معابر ٧-٢-٢-٢١                  

 طراحی معماري ٣-٢-٢١       
 طراحی حجم ساختمان ١-٣-٢-٢١                  

 عناصر الحاقی ٢-٣-٢-٢١                  
 جداره خارجي ساختمان ٣-٣-٢-٢١                  
 رابطه فضاي امن با سایر فضاها ٤-٣-٢-٢١                  
 مسيرهای حرکت ٥-٣-٢-٢١                  
  طراحی نمای جداره خارجی ساختمان ٦-٣-٢-٢١                  

 طراحي قاب و مهاربندي پنجره ٧-٣-٢-٢١                  
 سایر بازشوها ٨-٣-٢-٢١                  
 ای تيغه بندی و عناصر غيرسازه ٩-٣-٢-٢١                  
 آسانسور و پلکان ١٠-٣-٢-٢١                  

 فضاهاي امن ٤-٢-٢١       
 تعريف فضاي امن ١-٤-٢-٢١                  

 جانمایی فضای امن ٢-٤-٢-٢١                  



 مصالح و اعضای داخلی ٣-٤-٢-٢١                  
 الزامات طراحی فضای امن ٤-٤-٢-٢١                  

 پناهگاه ٥-٢-٢١       
 درجه اهميت پناهگاه ١-٥-٢-٢١                  

 انواع پناهگاه ٢-٥-٢-٢١                  
 ها از نظر درجه اهميت گروه بندی پناهگاه ١-٢-٥-٢-٢١                                 

 ها از نظر نوع عملکرد گروه بندی پناهگاه ٢-٢-٥-٢-٢١                                 
 ها از نظر مدت زمان اقامت اهگروه بندی پناهگ ٣-٢-٥-٢-٢١                                 

  های اختصاصی و عمومی  پناهگاه ٣-٥-٢-٢١                  
  جانمایی پناهگاه  ٤-٥-٢-٢١                  
 ظرفيت پناهگاه ٥-٥-٢-٢١                  
 مشخصات پناهگاه ٦-٥-٢-٢١                  
 اهفضای داخلی پناهگ ٧-٥-٢-٢١                  
 محفظه هوابند ٨-٥-٢-٢١                  
 ورودي پناهگاه ٩-٥-٢-٢١                  
 راههای فرار و خروجيهای اضطراري ١٠-٥-٢-٢١                  
 ها روانبخشي پناهگاه ١١-٥-٢-٢١                  

 فصل سوم

 های مکانيکی و دیناميکی مصالح  مشخصه ٣-٢١ 
 کليات ١-٣-٢١        
 های انفجاری مصالح مناسب برای سازه ٢-٣-٢١        

 بتن مسلح ١-٢-٣-٢١                    
 مصالح بنایی مسلح ٢-٢-٣-٢١                    
 ای مصالح سنگدانه ٣-٢-٣-٢١                    
 مصالح نما ٤-٢-٣-٢١                    
 فوالد ساختمانی ٥-٢-٣-٢١                    

 های دیناميکی مواد ویژگی ٣-٣-٢١        
 )SIF(ضریب افزایش مقاومت  ١-٣-٣-٢١                    
 )DIF(ضریب افزایش دیناميکی  ٢-٣-٣-٢١                    
 در برابر انفجارهای مقاوم  تنش تسليم طراحی در سازه ٣-٣-٣-٢١                    

 فصل چهارم

 ای مقاوم در برابر انفجار های سازه سيستم ٤-٢١
 کليات ١-٤-٢١        
  های رایج برای ساختمان سيستم ٢-٤-٢١        

 دیوار بنایی مسلح ١-٢-٤-٢١                   
 ساخته دیوار بتنی پيش ٢-٢-٤-٢١                   
 دیوار بتنی درجا ٣-٢-٤-٢١                   
 )با سقف سبک(قوسی و شيبدار   قاب ٤-٢-٤-٢١                   

 پناهگاهی  های رایج برای سازه سيستم ٣-٤-٢١        
 پناهگاهی مدفون و نيمه مدفون درجا  سازه ١-٣-٤-٢١                   
 نيمه مدفون پيش ساخته پناهگاهی مدفون و  های سازه ٢-٣-٤-٢١                   

 فصل پنجم

 تاسيسات برقی و مکانيکی ٥-٢١
 الزامات قانونی ١-٥-٢١        

 دامنه کاربرد ١-١-٥-٢١                   
 های موجود ساختمان ٢-١-٥-٢١                   

 مقررات کلی ٢-٥-٢١        
 تاسيسات برقی ٣-٥-٢١        

 سيستم الکتریکی ١-٣-٥-٢١                   
 سيستم ارتباطی و مخابراتی ٢-٣-٥-٢١                   
 سامانه برق اضطراری ٣-٣-٥-٢١                   
 های برق مبدل ٤-٣-٥-٢١                   

 تاسيسات مکانيکی ٤-٥-٢١       
 کليات ١-٤-٥-٢١                  
 گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوعتاسيسات  ٢-٤-٥-٢١                  
 تاسيسات بهداشتی ٣-٤-٥-٢١                  



 سيستم آبرسانی ١-٣-٤-٥-٢١                                 
 تاسيسات فاضالب ٢-٣-٤-٥-٢١                                 

 کشی گاز طبيعی ساختمان لوله ٤-٤-٥-٢١                  
 تاسيسات اطفاء حریق ٥-٤-٥-٢١                  

 آسانسور و پله برقی ٥-٥-٢١       
 آسانسورهای اضطراری ١-٥-٥-٢١                  

 تاسيسات پناهگاه ٦-٥-٢١       
 کليات ١-٦-٥-٢١                 
 تاسيسات برقی ٢-٦-٥-٢١                 
 سات تهویه و تعویض هواتاسي ٣-٦-٥-٢١                 
 تاسيسات بهداشتی ٤-٦-٥-٢١                 
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