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 مقدمه

بار سوزی یکی از حوادثی است که با توجه به تکرار آن در جوامع بشری، همواره از حوادث زیانبتوان گفت که آتش تأجربهشاید 

واسطه یک اقدام عمدی به وقوع پیوسته باشد، همواره دلخراش و خطرناک بوده  هانگاری و یا بمحسوب شده و اگر در اثر سهل

 توان اثرات و عواقباین در حالی است که با انجام اقدامات پیشگیرانه تا حدود زیادی می تصور وقوع آن نیز ناخوشایند است.و 

 آن را کاهش داد و  به حداقل رساند. 

مات پیشگیرانه، رعایت ضوابط و مقررات در طراحی، اجرا و بهره برداری از سیستم های ایمنی ترین اقدادر این راستا یکی از مهم

، چنان که اگر در هریک از این مراحل مقررات و ضوابط مربوطه ها و مستحدثات می باشد و آتش نشانی در کلیه ساختمان

ر زمان وقوع آتش سوزی های احتمالی و سایر های صرف شده فاقد کارایی مناسب دها و هزینهرعایت نگردد، تمامی تالش

 حوادث خواهند بود و موجب بروز خسارات جانی و مالی بر شهروندان خواهند شد.

در سراسر کشور نظارت بر عملکرد افراد حقیقی یا حقوقی فعال در حوزه ایمنی و  هانشانیآتش بر همین اساس یکی از وظایف 

 و مقررات ملی و محلی اطمینان نسبی فراهم گردد.آتش نشانی است تا از رعایت ضوابط 

به همین منظور با توجه به شرح وظایف مصوب مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در حوزه تدوین ضوابط ایمنی ساختمان ها 

ت و خاین مدیریت در نظارت بر ایمنی سا نشانی و خدمات ایمنی آتش در برابر آتش سوزی جزیره زیبای کیش و وظایف اداره

این ضوابط اجرایی براساس مجوز اخذ شده از هیئت مدیره محترم شرکت عمران، سازها و ارتقاء ایمنی شهر در برابر آتش سوزی، 

رسیده و برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در  یدر برابر آتش سوز یمنیادمات تدوین و به تصویب کمیته فنی آب و خ

 االجرا می باشد.نشانی در محدوده جزیره زیبای کیش الزمه خدمات ایمنی و آتشئزمینه ارا

و بزرگزاد مشاورین محترم ایمنی و آتش نشانی این مدیریت و همکارانشان  شهبانی آقایاندر پایان برخود الزم می دانم از زحمات 

آقای مهندس محمدجواد  ط همکاری و ارائه نظرات اصالحی توساز  این ضوابط را برعهده داشتند، همچنین تدوینکه مسوولیت 

همکاران عضو کمیته  فنی ایمنی در برابر آتش سوزی، و  ابوالفتحی مشاورمحترم مدیر عامل سابق شرکت در امور شهرسازی

تقدیر و تشکر نمایم. بدیهی است تدوین این ضوابط خالی از اشکال نبوده و این مدیریت امید دارد تا با تکیه بر پیشنهادات و 

ر تی ارزشمند کارشناسان، مهندسین و مخاطبین گرامی، با اصالح و بازنویسی آن، در راستای هرچه بهتر و کاملراهنمایی ها

شدن این مجموعه گام بردارد. امید است با همکاری تمامی دست اندرکاران امر، شاهد افزایش روز افزون ایمنی شهری در جزیره 

 زیبای کیش باشیم.

 

 مسعود احمدی
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 خاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانیاحراز صالحیت اش ضوابط

 

 

 تعاریف – 1ماده 

 به شرح زیر می باشد:و دامنه کاربرد عبارات و اصطالحات بکار رفته در این ضوابط واجد معانی 

 سازمان

 .صنعتی کیش -سازمان منطقه آزاد تجاری

 شرکت عمران

 .و خدمات منطقه آزاد کیش آب رکت عمران،ش

 مدیریت بحران

 مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات.

 نشانیاداره آتش

 نشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش.اداره آتش 

 اداره استاندارد 

 گذاری سازمان منطقه آزاد کیش . صادی و سرمایهاداره استاندارد و نظارت بر غذا و دارو معاونت اقت

 شرکت متقاضی

شرکت عمران، آب و خدمات متقاضی احراز صالحیت از نشانی، خدمات ایمنی و آتش برای انجام حقوقی که اشخاص

 بوده و نسبت به ارائه درخواست کتبی خود اقدام نموده باشند. منطقه آزاد کیش

 شرکت مجری

 طبق ،شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیشاز نشانی، خدمات ایمنی و آتش انجام برای حقوقی که اشخاص 

 باشند. کرده اخذ صالحیت ،ضوابط این در مندرج شرایط و مقررات

 سرمایه شرکت

 ادارات و های صنعتیمالکیت و هاشرکت ثبت ادارۀ در سرمایه عنوانبه که شرکاء غیر نقدی و نقدی آوردۀ مجموع 

 باشد. شده ثبت و اظهار امالک و سناداثبت

 شرکت مجری صالحیت گواهینامه

 الزم، توسط شرکت، شرایط در صورت احراز و ظوابط مقررات جاری کشور و موارد ذکرشده در این بر اساس که مدرکی 

 .شد خواهد تمدید و اصالح مقرر ترتیبات طی و صادر ظوابط این کاربرد چارچوب مجری در شرکت فعالیت برای
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 خاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانیاحراز صالحیت اش ضوابط

 

 

 متقاضی شرکت موضوع

 های درخواستیرشته با منطبق خدمات، انجام و تعیین ،شرکت متقاضی اساسنامۀ در که است هاییمجموعه فعالیت 

  شود.، موضوع شرکت متقاضی نامیده میاست شدهتشکیل آن اساس بر متقاضی شرکت و لحاظ آن در

 مجوز فعالیت اقتصادی 

ت اقتصادی در منطقه آزاد کیش، دریافت مجوز فعالیت از مدیریت بازرگانی سازمان منطقه منظور شروع هرگونه فعالیبه

 ت.آزاد کیش الزامی اس

 هاثبت شرکت در اداره ثبت شرکت

 باشد که بر اساس قوانین جاری صورت پذیرفته است.ها میطی کلیه مراحل قانونی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت

 ایحرفه تتخلفا

 باشد. ضوابطرت گرفته توسط شرکت مجری که خارج از ضوابط و مقررات و مواد این اقدامات صو

 کارفرما

. کندیکار م یالسعحق افتیبه درخواست و به حساب او در مقابل در شرکت مجریکه  یحقوق ای یقیاست حق یشخص

 . ردیگیبه عهده م شرکت مجریدر قبال است که  یتعهدات هیکارفرما مسئول کل

 نکارکنا

 باشد. (استخدام کشوری یا اجتماعی تأمین قانون بر اساس) کارکنان بیمه مشمول هاآن کار قرارداد که مستخدمینی 

 مهندس طراح

 کنترل و نظام مهندسی قانون موضوع های رشته از یکی در کاربه اشتغال پروانه دارای حقوقی یا حقیقی شخص

  نماید.طراحی می را خود اشتغال در پروانه مندرج حیتصال حیطه در ساختمانی عملیات که است ساختمان

 مهندس مجری

 کنترل و نظام مهندسی قانون موضوع های رشته از یکی در کاربه اشتغال پروانه دارای حقوقی یا حقیقی شخص

 رد.برعهده دا را خود اشتغال در پروانه مندرج صالحیت حیطه در ساختمانی وظیفه اجرای عملیات که است ساختمان

 

 

 

 



 

3 

 خاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانیاحراز صالحیت اش ضوابط

 

 

 مهندس مشاور

 که است ساختمان کنترل و نظام مهندسی قانون موضوع های رشته در کار صالحیت دارای حقوقی یا حقیقی شخص

 را خود اشتغال در پروانه مندرج صالحیت حیطه در ساختمانی تواند وظیفه ارائه طرح، اجرا و یا نظارت بر عملیاتمی

 برعهده گیرد.

 مهندس ناظر 

 کنترل و نظام مهندسی قانون موضوع های رشته از یکی در کاربه اشتغال پروانه دارای حقوقی یا حقیقی شخص 

 نظارت خود اشتغال در پروانه مندرج صالحیت حیطه در ساختمانی عملیات صحیح اجرای بر که است ساختمان

 نماید.می

 نشانیاداره آتش مورد تائید کیفیت لکنتر جعامر

و مسکن راه،  تتحقیقا مرکز ان،یرا صنعتی تتحقیقا و اردستاندا ملی نمازساائید و همکار مورد ت هایآزمایشگاه

 نشانی به اطالع عموم خواهد رسید.باشند که از طریق سایت اداره آتشالمللی معتبر میهای بینشهرسازی، آزمایشگاه

 اداری -مرکز تجاری

شامل  تواندییا اداری استفاده شود که به تناسب م یاائه خدمات حرفهبخشی از بنا که برای انجام دادن کار و ار یاهر بنا 

بخشی از بنا که از آن برای نمایش و فروش کاال چه ، تصرف اداری و چنانا انبار مدارک و بایگانی نیز شودنگهداری ی

اهد بود و ادغام دو نوع باشد تجاری خوشود و مقادیری کاال نیز برای فروش به مشتریان در آن انبار شده استفاده می

 .شوداداری نامیده می-الذکر به عنوان مرکز تجاریکاربری فوق

 تجمعی  یهاتصرف

اجتماعی یا مذهبی، برگزاری  یهاییمنظورهایی مانند گردهما هر بنا یا بخشی از بنا که از آن برای تجمع افراد، به

ود، جزو مسافری استفاده ش یهاانهیبرای نقل و انتقال در پاانتظار  یهاها و مراسم، خوردن و آشامیدن، یا سالنجشن

خرین آ –های تجمعی در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان )برای توضیحات بیشتر به تصرفگیردگروه تجمعی قرار می

 .ویرایش مراجعه شود(

 صنعتی یهاتصرف

ود، ی، تعمیر یا فرآیندهای مربوط به تولید استفاده شهر بنا یا بخشی از بنا که از آن برای ساخت، مونتاژ، تولید، بسته بند

 شود.شناخته می های مخاطره آمیز نباشد، دارای تصرف صنعتیبه شرطی که جزو تصرف

 



 

4 

 خاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانیاحراز صالحیت اش ضوابط

 

 

 شدهتستتأییدشده، 

 نامهیواهگ صدور یقانون مرجع توسط هاآن بیتصو و دییتأ یعنی ،یساختمان ساتیتأس و لوازم مصالح، بیتصو و دییتأ

 .ردیگیم صورت الزم یهایابیارز ریسا و شیآزما با مبحث، نیا مقررات و استانداردها ضوابط، طابقم که یفن

 (دستی) حملنشانی قابلهای آتشکنندهخاموش

فشار بوده و جهت فرونشاندن یا  حمل دارای اوزان مختلف و محتوی یک عامل اطفاء کننده است که تحتوسیله قابل 

 رود.کار میهاولیه باطفاء حریق در لحظات 

 درب مقاوم حریق 

های خروج در مقابل نفوذ دود و حرارت به راه خروج کاربرد با مقاومت مشخص است که برای محافظت راه بنوعی در

 دارد.

 درجه مقاومت در برابر آتش

آتش استاندارد زمانی که یک جزء، مجموعه یا سیستم ساختمانی قادر به ادامه وظیفه عملکردی خود در شرایط مدت

سوزی با شدت استاندارد را در زمانی که یک جزء یا مجموعه ساختمانی قادر است یک آتشدیگر، مدتعبارتباشد. به

زمان ای خود تحت شرایط آتش استاندارد ادامه دهد و یا هر دو این مدتفضای وقوع محبوس کرده، یا به عملکرد سازه

شده در راهنمای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان )یا سایر مدارک  یا مقادیر داده استاندارد یهابر اساس نتایج آزمون

 شود.پشتیبان مصوب( تعیین می

 سیستم اطفاء حریق

رود و جهت یک مکان خاص هر نوع سیستم با تجهیزات و امکانات مخصوص که جهت اطفاء یا کنترل حریق بکار می 

تواند دارای انواع مختلفی باشد که در زیر به سه نوع اصلی طفاء حریق میطراحی و در محل نصب گردیده است. سیستم ا

 شود:آن اشاره می

 سیستم تر -1

کشی، نشانی متصل بوده و درون سیستم لولهاین نوع سیستم اطفاء حریق همواره به یک منبع ذخیره تأمین دائم آب آتش

های مختص به های نواری یا الستیکی، پمپمتصل به شیلنگ یهاسرنازلباشد و با استفاده از هریک از آب موجود می

 نماید. را فراهم  می هاسرنازلصورت خودکار بکار افتاده و آب موردنیاز در این سیستم به

 

 



 

5 

 خاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانیاحراز صالحیت اش ضوابط

 

 

 سیستم خشک -2

ا نشانی و یوسیله خودروهای عملیاتی آتشاین سیستم درحالت عادی بدون آب است و می تواند تامین آب آن به 

عال ها فاستفاده از تجهیزات متناسب با نوع سیستم و به محض عملکرد این تجهیزات، مانند اعالم حریق، پمپبا 

 نماید. یا بارنده ها را فراهم  Fی هاجعبه درگیرد و آب موردنیاز شده و انتقال آب به درون این سیستم صورت 

 (Sprinklerشبکه بارنده خودکار ) -3

ا معموالً در هکشی متصل به یک منبع تأمین آب است و لولهاساً متشکل از یک شبکه لولهشبکه بارنده خودکار، اس

گردند. در این ها متصل میها به لولهشوند و سرهای بارندهحفاظت نصب می سطح سقف سراسر ساختمان مورد

نده شده و آب به ترین سر بارسوزی، موجب تخریب المان حساس نزدیکشبکه، حرارت ایجادشده در هنگام آتش

 شود.شکل اسپری روی آتش پاشیده می

 سیستم اعالم حریق

 بوده دهی محل حریقهای مختلف و یا توانایی آدرسهر نوع سیستم کشف و اعالم حریق که دارای منطقه )زون( بندی

ع مختلفی از قبیل تواند دارای انوارود. این سیستم میکار میهو جهت هشدار ساکنین در لحظات اولیه وقوع حریق ب

های حریق موضعی و یا سیستم اعالم حریق خودکار از نوع متعارف یا آدرس پذیر به شرح سیستم هشدار حریق، کاشف

 زیر باشد.

 سیستم اعالم حریق متعارف -1

های مختلف بوده وجهت تعیین مکان دقیق حریق، امکاناتی هر نوع سیستم کشف و اعالم حریق که دارای زون بندی

( از محل وقوع حریق مطلع گردید. این تجهیزات باید بر LED) نشانگرهای توان از طریق چراغه و تنها مینداشت

 و .. ساخته و نصب گردند. BS  ،NFPAاساس استانداردهای معتبر بین المللی مانند 

 سیستم اعالم حریق آدرس پذیر -2

یله وسفرد هستند که به دارای آدرس منحصربهنوعی سیستم اعالم حریق که در آن، کلیه تجهیزات و آشکارسازها 

و ..  BS  ،NFPAگیرند. این تجهیزات باید بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی مانند آن مورد شناسایی قرار می

 ساخته و نصب گردند.
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 سیستم تهویه و کنترل دود 

رار منظور کنترل و تخلیه دود برای ف که به های تهویه طبیعی استیک سیستم مبتنی بر تجهیزات مکانیکی یا روش

یات نشانی و انجام مناسب عملهای عملیاتی آتشمنظور مشاهده حریق برای تیمساکنین ساختمان یا تامین شرایط الزم به

 اطفاء حریق کاربرد دارد.

 محافظ شیشه )ویندو فیلم(

ارد های استاندو بر اساس ضوابط و روش هاالی شیشهمنظور جلوگیری از ریزش احتمپوششی از مواد و مصالح است که به

ر ریزنده در های غیتواند جایگزین شیشهگردد و با ارائه مستندات استاندارد، میشرکت تولیدکننده، روی شیشه نصب می

 ابعاد مشخص گردد.

 مقاومت در برابر آتش

گازهای داغ یا شعله تحت شرایط کاربرد  خواصی از مصالح، مجموعه یا سیستم ساختمانی که از عبور حرارت زیاد،

 .اندازدیکند یا آن را به تأخیر مجلوگیری می

 محافظ شیشه )ویندو فیلم(

ارد های استاندو بر اساس ضوابط و روش هامنظور جلوگیری از ریزش احتمالی شیشهپوششی از مواد و مصالح است که به

ر ریزنده در های غیتواند جایگزین شیشهائه مستندات استاندارد، میگردد و با ارشرکت تولیدکننده، روی شیشه نصب می

 ابعاد مشخص گردد.

 اینمای شیشه

ای نامیده و به دودسته تقسیم درصد از شیشه باشد نمای شیشه 60که نمای ساختمان دارای پوشش حداقل درصورتی

 شود.می
 کهیطوربهدارای سطوحی از شیشه باشد  که گرددمیای اطالق به نمای شیشه ای پیوسته:نمای شیشه-1

 ای با مصالح دیگر در بین نباشد.مترمربع و بیشتر جداکننده 20در تقسیم آن به 

در و که دارای سطوحی از شیشه باشد  گرددمیای اطالق به نمای شیشه ای ناپیوسته:نمای شیشه -2

 ر وجود داشته باشد.هایی با مصالح دیگجداکننده ،مترمربعی  20سطوح تقسیم آن به
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 کاربرد دامنه و اهداف -2ماده

 اهداف

احراز ایجاد شفافیت در بررسی مدارک و مستندات  وروش کار مشخص  تدوین فرایند و، ضوابطهدف از تدوین این 

 باشد.میدر جزیره کیش  فعالنشانی های ایمنی و آتشصالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم

 رددامنه کارب
اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در  کلیهمنطقه آزاد کیش و محدوده تحت مدیریت سازمان دامنه کاربرد این مقررات در 

 نشانی خواهد بود.حوزه ایمنی و آتش
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 کلیات -3 ماده

 نشانیآتش و یمنیا تخدما دهندهارائه حقوقی و حقیقی صشخاا فعالیت هایزمینه -1

 ضوابطهای فعالیت که متعاقباً در این توانند در هر یک از حوزهنشانی و خدمات ایمنی میهای ذیصالح اداره آتششرکت

های زیر صورت تواند در حوزهمی ضوابطنشانی موردنظر این گردد ارائه خدمت نمایند و خدمات ایمنی و آتشاعالم می

 پذیرد: 

 نی؛نشاآتش و یمنیا مهندسی مشاوره و نظارت تخدما ارائه-1-1      

کارهای نشانی و ارائه راهی ایمنی و آتشهامنظور از این بخش، خدماتی است که در قالب مشاوره در تهیه طرح

 بهبود وضعیت ایمنی و در چارچوب قوانین و مقررات توسط شرکت مشاور به کارفرما ارائه خواهد شد.

 و یمنیا اتتجهیز دعملکر زشموآ و پشتیبانی اری،نگهد اندازی،راه ،نصب فروش، ،تهیه تخدما ارائه-1-2

 نشانی؛آتش

نشانی از طریق نشانی، شامل ارائه تجهیزات مورد تائید اداره آتشآتش و یمنیا ات تجهیزخدمات تهیه و فروش 

شرکت  نیهمچن باشد.واردات )با اخذ نمایندگی رسمی(، یا اخذ نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان داخلی می

شده توسط اداره های مشخصها و در سرفصلتواند در قالب آموزش نحوه عملکرد آنمی دهنده تجهیزاتارائه

 نشانی، اقدام نماید.آتش

ها دارای توان تخصصی و کارشناسی شرکت چنانچه تجهیزات،پشتیبانی  اری ونگهد اندازی،راه در خصوص نصب،

 .ر این حوزه و در قالب شرکت مجری فعالیت نمایندتوانند دگردند می ضوابطالزم بوده و موفق به احراز شرایط این 

 نشانیآتش و یمنیا مصالح و ادمو و اتتجهیز ت،قطعا رشنباا ،تولید واردات،  -1-3

 نشانی فعالیتایمنی و آتش  مصالح و ادمو واردات یا تولید تجهیزات  ایمنی وحوزه های متقاضی، چنانچه در شرکت

 گیرند.این بخش قرار می در نمایند،می

 سطح در نشانیآتشو  ایمنی حوزه در لفعاو مشاور  یناظر، مجر طراح، حقوقیِ و حقیقی صشخاا هایفعالیت کلیۀ  -2

 .دگیر رتصو ضوابط ینا مفاد رعایت با باید کیش آزاد منطقه

حوزه  نینشاآتش و یمنیا اتتجهیز فروشنده و کنندهتوزیع ه،کنندوارد ه،تولیدکنند هایشرکت هایفعالیت کلیۀ -3

 .دگیر صورت ضوابطاین  با رعایت بایدتحت مسئولیت منطقه آزاد کیش، 

 تعیین کارگروه یسو از ،ضوابط ینا عموضو تخدما دهندهارائه حقوقیِ و حقیقی صشخاا صالحیت تشخیص -4

 .گیردمی رتصو صالحیت
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 بایست درنمی نکنارکا و انمدیر ،شرکا از یکهیچ ،ضوابط ینا تموضوعا حوزه در لفعا حقوقیِ و حقیقی صشخاا -5

 .باشند تخدما منجاا ایبرقانون اساسی  141اصل  برابر قانونی ممنوعیت یا میتومحر

 مۀادا نمکاا، ضوابطدر این  نظرردمو یطاشر تمامی رعایت شرطبه، هشد صالحیت تعیین حقوقیِ و حقیقی صشخاا -6

  .را خواهند داشت در منطقه آزاد کیش فعالیت

 و ضوابط ینا عوـموض تخدما دهندهارائه حقوقی و حقیقی صشخاا فعالیت دهیسامان رمنظوبهعمران شرکت  -7

 تجهیز و نکنارکا یـتخصص هایصالحیت هـب هـتوج و هااردتاندـسا ترـبیش و رـبهت هـهرچ تـعایر هـب هاآن ترغیب

مرسوم،  هایروشیق از طر را هشد صالحیت تعیین وقیِـحق و حقیقی صشخاا توسط تخدما ئهارا هنحو ت،مکاناا

 .خواهد کرد 1رسانیاطالع دممر معموبه 

 دـهاخو مالـعا هـک تـسا هاییشاخصه بر اساس تخدما تـکیفی در خصوص تاـطالعا ۀـئارا ،رسانیاطالع نـیا عوـموض

 هجو بهترین بهشرکت  با مینهز ینا در اندموظف نشانیآتش تدماـخ دهندهارائه وقیـحق و یـحقیق صخاـشا. دـش

 .کنند ریهمکاممکن 

سامانه  ،نشانیآتشاداره از طرق پرتال  نشانیدهنده خدمات ایمنی و آتشذیصالح ارائه هایشرکترسانی به : اطالعتبصره

 .صورت خواهد پذیرفتدیگر، پس از اخذ مجوزهای الزم  هایروشپیامکی و یا 

 ساالنۀ دعملکر ارشزـگ هرسال نپایا در اندموظف ،نشانیآتش و یمنیا تخدما دهندهارائه حقوقیِ و حقیقی صشخاا -8

 تواند مطابقمی اداره آتش نشانیصورت ، درغیر ایننمایند ئهارا نشانیآتشاداره  به سوابق اجراییبر اساس  را دخو

 رفتار نماید. متخلفبا  ضوابطای موضوع این تخلفات حرفه

با شرایط زیر  هایساختمانرا در اجرا رعایت نمایند.  نینشاآتشباید ضوابط و مقررات ایمنی و  هاساختمانکلیه  -9

کلیه ساختمان ها موظف به مراجعه به این اداره و ساخت در زمان صدور پروانه  نشانیآتشمراجعه به اداره  اموظف ب

 :باشندمیپایانکار و اخذ تاییدیه جهت 

  یمسکون یهاساختمان- 9-1

 و بیشتروی همکف رطبقه  4با  هایساختمان -الف

 (درمجموعواحد و بیشتر ) 6با  هایساختمان -ب

 زیربنا مترمربع 1000برابر یا بیشتر از  هایساختمان -ج

 مسکونی با هر تعداد واحد، طبقه یا متر زیربنا هایمجتمعو  هابلوک -د

 دارای یک زیرزمین و بیشتر  هایساختمان -ه

                                                     
 گیرد.صورت می .kish.ir125www.شانی  به آدرس رسانی از طریق پرتال اداره آتش ناطالع 1

http://www.125.kish.ir/
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 غیرمسکونی هایساختمان 9-2

 .باشندیم نشانیآتشایمنی و  یا متراژ مشمول رعایت ضوابط طبقه با هر تعداد واحد، یرمسکونیغ هایساختمانکلیه 

، مسئولیت اجرای کلیه ضوابط ایمنی و نمایندمیمراجعه ن نشانیآتشکه به اداره  هاساختماندر خصوص مابقی  تبصره:

پالک ، بر عهده مالک و ناظر اره آتش نشانیو ضوابط اجرایی ابالغی اد  ، بر اساس مقررات ملی ساختماننشانیآتش

 .خواهد بود

ند با رعایت حدود ظرفیت توانمیرا گذرانده باشند،  اداره آتش نشانیآموزشی  هایدوره چنانچه ناظر، مهندسانکلیه  -10

 نظارت نمایند. ،نشانیآتشمشمول ضوابط ایمنی و  هایساختمان، بر پروانه اشتغال به مهندسی خودو صالحیت 

مشمول رعایت ضوابط ایمنی  هایساختمانمجاز به نظارت بر  ،ضوابطاین  9که بر اساس بند  ناظر مهندسانلیه ک -11

 خود به چگونگی ایمرحله هایگزارش در ،بر اجرای ضوابط ایمنی نظارت برعالوه ، موظفند باشندمی نشانیآتشو 

ز گزارش ایمنی خود را به معاونت شهرسازی و اشاره نموده و یک نسخه ا ()رعایت یا عدم رعایت اجرای ضوابط

 ارائه نمایند. نشانیآتشو اداره عمران   شرکت معماری 

انی نشهای موضوع قانون نظام مهندسی، موظف به رعایت ضوابط ایمنی و آتشتمامی رشتهدر طراح  مهندسان کلیه -12

ضوع قانون نظام مهندسی، موظف به های موناظر در تمامی رشته مهندسانهای ساختمانی خود بوده و در طرح

 های ساختمانی می باشند.نشانی در طرحنظارت بر اجرای ضوابط ایمنی و آتش

 ناظر تک ساختمانهای -13

این  ،باشندمی یک ناظر بر عملیات اجرایی ساختماندارای  اًبر اساس شرایط طبقه و مساحت، صرف که هاییدر ساختمان

ناظر کلی یک پالک که مشمول  عنوانبهخود  مهندسینظامد و صالحیت پروانه توانند در حدومیدر صورتی  اشخاص

 اداره آتش نشانی از طریقهای تخصصی مربوطه را که دوره فعالیت نمایند ،است نشانیاجرای ضوابط ایمنی و آتش

 گذرانده باشند.
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 هاشرکتتعین صالحیت  عمومی یطاشر -4ماده 

 مربوطهم فر بر اساس باید نشانیآتش و یمنیا تخدما دهندهارائه هایشرکت هپروند تشکیل جهت زنیاردمو ارکمد -1

 .ددگر ارائه و تهیه ضوابطمفاد این  و نشانیآتشاداره  ستیاخودر اردمو و

مشاوره و... در خصوص  اجرا، واردات، فروش، و یا هرگونه فعالیت دیگر اعم از تولید،یمنی ا هایسیستمذکر عنوان  -2

ه د بتوانمینشانی در اساسنامه شرکت متقاضی الزامی خواهد بود. این عناوین خدمات ایمنی و آتشموضوع ارائه 

 شرح ذیل باشد:

 ارائه خدمات مشاوره در حوزه ایمنی و آتش نشانی 2-1

 اعالم حریق   هایسیستمو ارائه خدمات پس از فروش  اندازیراهو  نصب فروش، 2-2

 اطفاء حریق   هایسیستمپس از فروش و ارائه خدمات  اندازیراهو  نصب فروش، 2-3

 مقاوم حریق هایپوششفروش، اجرا و مشاوره  2-4

 های تهویه و کنترل دوداندازی و ارائه خدمات پس از فروش سیستمو راه نصب فروش، 2-5

 های مقاوم حریقو ارائه خدمات پس از فروش درب نصب فروش، 2-6

 نشانیآتش هایکنندهخاموشفروش، نصب و شارژ  2-7

 نشانیآتش و یمنیا مصالح و ادمو و اتتجهیز ت،قطعا رشنباا ،ولیدت واردات، 2-8

 فروش،نصب و خدمات پس از فروش ویندو فیلم و محافظ شیشه 2-9

 .کنند معرفی نشانیآتشاداره  خود را به زمجا یمضاا نندگادار سمیر طوربه اندموظف هاشرکت -3

 و حقیقی صخاـشا و هاشرکت( اداری اـی اتیـلی)عم نکنارکا و نسازربا ،فنی نشناسارکا ،فنی مدیر ،مدیرعامل -4

و  یـشزموآ هایدوره ،نشانیآتشاداره  توسط شدههای تعیینزمان در انده، موظفشد صالحیت تعیین حقوقی

 بدیهی. برسانند نپایا به موفقیت با، با پرداخت هزینه شرکت در دوره کند،می اربرگز نشانیآتشاداره  که را توجیهی

 تعیین اداره آتش نشانی ها و هزینه شرکت در هر دوره رادوره برپایی ارک،مد تأیید نحوه و هادوره عیینت ندرو ستا

 .کندمی

و  یتقلب شده توسط شرکت متقاضی، شده برای اخذ مجوز صالحیت و یا اسناد ارائهکه اطالعات تنظیمدرصورتی -5

 ن حوزهای مجری از فعالیت در هایشرکتصالحیت به تشخیص کمیته بررسی  جعلی باشد، شرکت و مدیران آن بنا

 گردند.محروم می

 یِـشمس لاـس کـی به مدت ضوابطاین  بر اساس متقاضی، شرکت ایبر هشد درصا «صالحیت زمجو» رعتباا تمد -6

 .دوــب دـهاخو ضوابطاین  دنظرـم یطارــش ازرـحا هـب طوــمن آن دـتمدی و تـسا ماــتم
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 ضوابط نـیا عموضو که نشانیآتش و یمنیا تخدما دهندهارائه حقوقیِ و حقیقی صشخاا کهدرصورتی تبصره:

 زمجو دـتمدی تواند ازمی اداره آتش نشانی ،نکنند فعالیتی گونههیچ یک سال متوالی پس از تاریخ صدور، اند،قرارگرفته

 .یدنموده و نسبت به حذف نام شرکت از لیست تنظیمی اقدام نما دداریخو هاآن فعالیت

 را دخو صالحیت مجوز دریافت یتقاضا اندموظف نشانیآتش و یمنیا تخدما دهندهارائه حقوقیِ و حقیقی صشخاا -7

اعالم  نشانیآتشهای مقرر که توسط اداره ، در زمانتـسا دهرـک تـساخودر نشانیآتش اداره که کیارمد اههمر به

 .نمایند ئهارا شودمی

 دخو صالحیت مجوز دـتمدی یتقاضا اندموظف نشانی،آتش و یمنیا تخدما دهدهنارائه حقوقیِ و حقیقی صشخاا -8

به صالحیت  مجوز ینقضاا تمد از لـقب هاـم دو ،تـسا دهرـک تـساخودر نشانیآتشاداره  که کیارمد اههمر به را

 .کنند ئهارا نشانیآتش این اداره

 هرگونه وزبر مسئولیت ،نکند امقدا آن تمدید برایشرکت  رـگا ه،دـشدرصا زمجو مدت اعتبار ینقضاا از : پس1تبصره 

 گونههیچ نشانیآتشاداره  و تـسا رکتـش عهده رـبو طرفین قرارداد با شرکت مذکور،  ناـفرمایرکا ایرـب کلـمش

 .شتدا هدانخو صخصو در این مسئولیتی

 فرظ اندموظف نیزضوابط این ین تدوتا قبل از  نشانی،فعال در حوزه ایمنی و آتشاشخاص حقیقی و حقوقی : 2 هتبصر

نشانی مختار اداره آتش ،رتصو ینا در غیر ؛هندد تطبیق ضوابط ینا مفاد با را دوـخ عیتـضه، واـم ششحداکثر  تمد

 ها خودداری نماید.های اجرا شده توسط این شرکتخواهد بود از تائید پروژه

 ناــشناسرکا ،یـفن دیرـم ن،اـسزربا مدیره،هیئت یاـعضا ،مدیرعامل تغییر از عما تغییر هرگونه اندموظف هاشرکت -9

 و تیــپس و کد رکتــش نــتلف زــنی و هاکارگاه و لیــصا زــمرک انیــنش در رــتغیی اــنامه یــساسا ،یــفن

 .ندکن معالا نشانیآتشاداره  به بمکتو صورتبهاز زمان تغییر حداکثر ظرف مدت یک ماه  را دخو نیکیولکترا پست

ضویت و حق ع هاشرکتبررسی کارشناسی صالحیت  هایهزینه، نسبت به واریز باشندمیمتقاضی موظف  هایشرکت -10

ل تحوی نشانیآتشو فیش آن را به اداره اقدام  شدهاعالم حسابشماره، به گرددمیاعالم  عمران را که از سوی شرکت

 د بود، بررسی صالحیت شرکت را به حالت تعلیق درآورد. نشانی مختار خواهآتشاداره صورت در غیر این نمایند.
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 هاشرکت فعالیتاختصاصی  یطاشر و منابع ،فنی تماالزا قلاحد -5ماده 

 مشخصاتی و هاویژگی قلادـح از دـبای ،ضوابط نـیا عوـموض تـتح نشانیآتش و یـیمنا تدماـخ دهندهارائه هایشرکت

 باشند. رداربرخو ستا شده اشاره هاآن به مهادا در که

ساس ا شرکت متقاضی بوده و بردر اساسنامه  ذکرشدهفعالیت موضوع  با متناسب بایستمیمحل فعالیت شرکت،  -1

 . گیردمی اررـق ایدوره یدهاـیزدبا ردوـم ،اجرا تـسد در هایپروژه و تمکاناا ،یطاشر

 بالمانع خواهد بود. نشانیآتشاداره ر عنوان دفتر شرکت با اخذ نظاستفاده از فضای تجاری به -1تبصره 

ر یا عنوان دفتمعرفی فضایی به باشد، منطقه آزاد کیشغیر از  یمحل ،که محل شرکت در اساسنامهدرصورتی -2تبصره 

 .الزامی استمنطقه آزاد کیش،  نمازسادر محدوده  شرکترسمی نمایندگی 

  .باشد الزامی است عموم رؤیت ادگی قابلسکه محل شرکت بهنحویبه ،نصب تابلوی مناسب -3تبصره 

باید در  نشانیآتشاداره و مورد تائید  ارائهقابلو لیست محصوالت یا نوع خدمات  هاتعرفهمجوز فعالیت،  -4تبصره 

 معرض دید عموم نصب گردد.

 تهـشدا نشانیشآتاداره تجاری با اخذ تأییدیه یا اداری  یبرراـک اـب و تقلـمس یزـمرک رـفتد ،شرکت ستا زمال -2

 .شود تعیین و تعریف آن نکنارکا و هازنیا با متناسب شرکت یفضا ینـهمچن. دـباش

در زمان و  نتریاـمش و رجوعارباب به مناسب گوییپاسخ منظوربه شرکت محل در ثابت وینیرحداقل یک  دجوو -3

 ست.ا میالزا اداری یهاروز

 شناسایی را نکنارکا شیزموآ یاـهزنیا ،نوع عملکرد رـه یـشزموآ یهازنیا به با توجه ستا موظف یمجر شرکت -4

 مانیز هایدوره در نکنارکا ایبر را یـشزموآ هایکالس ،تأثیر انمیز و فعالیت عنو و گاهیآ سطح برحسب و دهکر

 ،کیفیت بقاسو لکنتر یـیاجرا روش قـطب ناـکنکار یـشزموآ بقاوـسبدیهی است . دـکن ریزیبرنامه شدهتعیین

، نمایدمیاعالم  نشانیآتشاداره شده و در زمان مقتضی که  ارینگهدمجری  شرکت زشموآ حدوا در ایستبمی

 .باشد ارائهقابل

  :باشدمیالزامی  کارفرمامابین شرکت مجری و منعقده فی قراردادهایذکر موارد ذیل در  -5

 مشخصات کامل شرکت 5-1

 کارفرمامشخصات کامل  5-2

 و... یکاربر ،طبقه تعداد آدرس، الک ثبتی،شامل پ ،محل پروژهمشخصات کامل  5-3

 موضوع قرارداد با جزئیات کامل 5-4
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 چگونگی حل اختالف در صورت وقوع 5-5

 زمان ضمانت محصول و خدمات پس از فروشمدت 5-6

 طی دوره زمانی مشخص شده اجرا هایسیستمنگهداری  تعهد تعمیر و 5-7

 جاری کشور و سازمان تعهد طرفین مبنی بر رعایت ضوابط و قوانین 5-8

 در را نیماب یف منعقده قرارداد در نیطرف تعهدات و یفن مشخصات از نسخه کی باشندمیملزم  هاشرکتکلیه  تبصره:

 .تحویل نمایند نشانیآتشاداره موردنظر به  پروژهثبت در سوابق  جهت قرارداد، هر عقد زمان

صالحیت  و در نشانیآتشنی و مجری تائید صالحیت شده موظف به رعایت موارد ذیل در حوزه ایم هایشرکت -6

 نشانیآتشو چنانچه در هریک از موارد دارای تخلف بوده و ضوابط و مقررات اعالمی از سوی اداره  باشندمی شده اخذ

 خواهد شد:ها رفتار با آن ضوابطدر این  ذکرشده ایحرفهرا رعایت ننمایند، مطابق تخلفات 

 به مالک یمنیا هایسیستم یستاندارد  اجراالزم در خصوص ضوابط ا هایراهنمایی ارائه 6-1

 طرف قرارداد هایپروژهدر تمامی  نشانیآتشاستاندارد و مورد تائید اصلی استفاده از تجهیزات  6-2

 طرف قرارداد هایپروژهتجهیزات در تمامی  اندازیراهنظارت بر کلیه مراحل تهیه، نصب و  6-3

طرح خصوص در ینشانآتش اداره هیدیتائ اخذ ، باشند داشته رتیمغا مصوب یهانقشه با ییاجرا یهاطرح چنانچه 6-4

  پروژه در اجرا از شیپ ،ییاجرا( یها)

 مصوب هایفرم، بر اساس نشانیآتشبه اداره  اجراشدهارائه گزارش کامل از وضعیت ایمنی سیستم  6-5

 تضمین کیفیت و عملکرد تجهیزات و ارائه خدمات پس از فروش در دوره زمانی مشخص 6-6

 نشانیآتشر محل پروژه، در زمان بازدید کارشناسان حضور د 6-7

 بر اساس مفاد مذکور در قرارداد شدهنصبتعهد انجام اقدامات تعمیر و نگهداری سیستم  6-8

  مجری ابالغ نماید. هایشرکت، در چارچوب شرح خدمات نشانیآتشسایر مواردی که اداره  6-9
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 تیفعال وزهح با متناسب هاشرکتشرایط الزم جهت احراز صالحیت  -7

 تامین شرایط ذیل اقدام نمایند.نسبت به ، خودمتناسب با موضوع فعالیت مورد درخواست باید متقاضی  هایشرکت

 قیحر اعالم یهاستمیس یاجرافروش و   7-1

 :باشدمیاعالم حریق، دارا بودن شرایط زیر الزامی  هایسیستمجهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص اجرای 
ئیس رها( برای نشانی )تمامی گرایشآتشیا های فنی و مهندسی دیپلم یا لیسانس در رشتهمدرک تحصیلی فوقبودن دارا  -1

 مدیرعامل  یا مدیرههیئت

 کتفنی شریا مسئول تکنسین  عنوانبهیا باالتر در رشته برق  دیپلمفوقحداقل یک نفر  با مدرک تحصیلی استخدام  -2

 در این خصوص (100از  70و اخذ نمره قبولی )حداقل  نشانیآتشهای آموزشی شرکت در دوره -3

 اجرای سیستم اعالم حریقاجرایی مرتبط با -دارا بودن ابزار و تجهیزات عملیاتی -4

 تعداد نیروی کار متناسب با موضوع فعالیتاستخدام  -5

 از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیتاقتصادی اخذ مجوز فعالیت  -6

 نشانیبه استانداردها و نتایج آزمایشگاهی محصول یا محصوالت به اداره آتشارائه مدارک مربوط  -7

گان( رسمی محصوالت اعالم حریق مورد تائید اداره ) واردکنندهارائه مدارک مربوط به نمایندگی از تولیدکننده )گان( و  -8

 نشانیآتش

 قیحر اطفاء یهاستمیس یاجرافروش و  تیصالح احراز جهت الزم طیشرا  7-2

 :باشدمیاطفاء حریق، دارا بودن شرایط زیر الزامی  هایسیستمجهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص اجرای 

نشانی )تمامی گرایشها( برای رئیس آتشیا های فنی و مهندسی دیپلم یا لیسانس در رشتهدارا بودن مدرک تحصیلی فوق -1

 مدیرعامل  مدیره یاهیئت

 تکنسین فنی شرکت عنوانبهیا باالتر در رشته مکانیک  دیپلمفوقمدرک تحصیلی حداقل یک نفر  با  استخدام -2

 در این خصوص (100از  70و اخذ نمره قبولی )حداقل  نشانیآتشهای آموزشی اداره شرکت در دوره -3

 اجرای سیستم اطفاء حریقاجرایی مرتبط با  -دارا بودن ابزار و تجهیزات عملیاتی -4

 ار متناسب با موضوع فعالیتدارا بودن تعداد نیروی ک -5

 از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیتاقتصادی اخذ مجوز فعالیت  -6

 نشانیارائه مدارک مربوط به استانداردها و نتایج آزمایشگاهی محصول یا محصوالت به اداره آتش -7

ت اعالم حریق مورد تائید اداره گان( رسمی محصوال) واردکنندهارائه مدارک مربوط به نمایندگی از تولیدکننده )گان( و  -8

 نشانیآتش
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 دود کنترل و هیتهو یهاستمیس یاجرا و فروش تیصالح احراز جهت الزم طیشرا  7-3

تهویه و کنترل دود، دارا بودن شرایط زیر  هایسیستمو اجرای  جهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص فروش

 :باشدمیالزامی 

نشانی )تمامی گرایشها( برای رئیس های فنی و مهندسی و آتشدیپلم یا لیسانس در رشتهقدارا بودن مدرک تحصیلی فو -1

 مدیرعامل مدیره یاهیئت

 تکنسین فنی شرکت عنوانبهیا باالتر در رشته مکانیک  دیپلمفوقحداقل یک نفر  با مدرک تحصیلی  استخدام -2

 در این خصوص (100از  70ی )حداقل و اخذ نمره قبول نشانیآتشهای آموزشی اداره شرکت در دوره -3

 از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیتاقتصادی اخذ مجوز فعالیت  -4

 نشانیآتش اداره به محصوالت یا محصول آزمایشگاهی نتایج و استانداردها به مربوط مدارک ارائه -5

 اداره تائید مورد حریق اعالم محصوالت رسمی( گان) واردکننده)گان( و  یدکنندهاز تول یندگیمدارک مربوط به نما ارائه -6

 نشانیآتش

 قیحر برابر در مقاوم یهاپوشش یاجرا و فروش تیصالح احراز جهت الزم طیشرا  7-4

حریق، دارا بودن شرایط زیر در برابر مقاوم  هایپوششو اجرای  جهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص فروش

 :باشدمیالزامی 

 ها( برای رئیسنشانی )تمامی گرایشآتشیا های فنی و مهندسی دیپلم یا لیسانس در رشتهیلی فوقدارا بودن مدرک تحص -1

 مدیرعامل  مدیره یاهیئت

ی تکنسین فن عنوانبهحداقل یک نفر  با مدرک تحصیلی لیسانس یا باالتر در رشته مهندسی عمران یا معماری  استخدام -2

 شرکت

 خصوص این در( 100از  70قبولی )حداقل  نمره اخذ و نشانیآتشاداره  آموزشی هایدوره در شرکت -3

 از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیتاقتصادی اخذ مجوز فعالیت  -4

  نشانیآتشبه اداره  ارائهقابلارائه کلیه مشخصات محصول یا محصوالت  -5

 شانینآتشارائه مدارک مربوط به استانداردها و نتایج آزمایشگاهی محصول به اداره  -6

ارائه مدارک مربوط به نمایندگی از تولیدکننده )گان( و واردکنندگان رسمی محصوالت پوشش مقاوم در برابر حریق مورد تائید  -7

 نشانیآتشاداره 
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 یدست یهاکنندهخاموش فروش تیصالح احراز جهت الزم طیشرا  7-5

، دارا بودن شرایط زیر الزامی نشانیآتش هایکنندهخاموش جهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص فروش

 :باشدمی

 نشانیآتشدر رشته های فنی و  فنی یا باالتر مدرک تحصیلی حداقل دیپلمدارا بودن  -1

 خصوص این در( 100از  70قبولی )حداقل  نمره اخذ و نشانیآتشاداره  آموزشی هایدوره در شرکت -2

 ص موضوع فعالیتاز مدیریت بازرگانی در خصواقتصادی اخذ مجوز فعالیت  -3

 مطابق فرم مربوطه  نشانیآتشبه اداره  عرضهقابلارائه کلیه مشخصات محصول  یا محصوالت  -4

های دستی مورد تائید کنندهارائه مدارک مربوط به نمایندگی از تولیدکننده )گان( و واردکنندگان رسمی فروش خاموش -5

 نشانیآتشاداره 

 یدست کنندهخاموش شارژ کارگاه جهت تیصالح احراز جهت الزم طیشرا  7-6

 ، دارا بودن شرایطنشانیآتشدستی  هایکنندهخاموششارژ  هایکارگاهجهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص 

 :باشدمیزیر الزامی 

 نشانیآتشدر رشته های فنی و  فنی یا باالتر مدرک تحصیلی حداقل دیپلمدارا بودن  -1

 خصوص این در( 100از  70قبولی )حداقل  نمره اخذ و نشانیآتش اداره آموزشی هایدوره در شرکت -2

 فعالیت موضوع با مرتبط اجرایی -عملیاتی تجهیزات و ابزار بودن دارا -3

 عنوان مدیر فنی در محل کارحداقل یک نفر به استخدام -4

 از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیتاقتصادی مجوز فعالیت  اخذ -5

 لوازم حفاظت فردی استانداردالزام به استفاده از  -6

 نشانیآتشکننده به اداره ارائه مشخصات مواد مورداستفاده در شارژ خاموش -7

 مترمربع جهت کارگاه شارژ 50اختصاص فضایی به ابعاد حداقل  -8

 نشانیآتشالزام به رعایت ضوابط و مقررات ابالغی از سوی اداره  -9

 محافظ یفلز یهانرده نصب تیصالح احراز جهت الزم طیشرا 7-7

فلزی محافظ  هاینردهاحراز شرایط زیر مجاز به فروش و نصب  در صورت ضوابطاشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این 

 :باشندمی (و آلومینیوم استیل هاینرده)خصوصاً 

 خصوص این در( 100از  70قبولی )حداقل  نمره اخذ و نشانیآتشاداره  آموزشی هایدوره در شرکت -1

 فعالیت موضوع با مرتبط اجرایی -عملیاتی تجهیزات و ارابز بودن دارا -2

 عنوان مسئول فنی در محل کارحداقل یک نفر به استخدام -3
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 از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیتاقتصادی مجوز فعالیت  اخذ -4

 الزام به استفاده از لوازم حفاظت فردی استاندارد -5

 نشانیآتشبه اداره  (فلزی )استیل هایهنرداستفاده در  ارائه مشخصات کامل اجناس مورد -6

 نشانیآتشالزام به رعایت مفاد استاندارد مرتبط با موضوع فعالیت و ضوابط و مقررات ابالغی از سوی اداره  -7

 های مقاوم حریقشرایط الزم جهت احراز صالحیت فروش و نصب درب  7-8

های مقاوم حریق زیر مجاز به فروش و نصب دربدر صورت احراز شرایط  ضوابطاشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این 

 باشند:می

 خصوص این در( 100از  70قبولی )حداقل  نمره اخذ و نشانیاداره آتش آموزشی هایدوره در شرکت -1

 فعالیت موضوع با مرتبط اجرایی -عملیاتی تجهیزات و ابزار بودن دارا -2

 عنوان مسئول فنی در محل کارحداقل یک نفر به استخدام -3

 از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیتاقتصادی مجوز فعالیت  ذاخ -4

 نشانیهای مورداستفاده به اداره آتشارائه مشخصات کامل درب -5

 نشانیالزام به رعایت مفاد استاندارد مرتبط با موضوع فعالیت و ضوابط و مقررات ابالغی از سوی اداره آتش -6

 های ایمنیسیستم و مشاوره جهت احراز صالحیت طراحی الزم شرایط  7-9

ای ها( برنشانی )تمامی گرایشهای فنی و مهندسی یا آتشدیپلم یا لیسانس در رشتهدارا بودن مدرک تحصیلی فوق -1

 مدیرعامل  مدیره یارئیس هیئت

حداقل یک نفر  با مدرک تحصیلی لیسانس یا باالتر در رشته مهندسی مرتبط با موضوع مورد درخواست  استخدام -2

 عنوان تکنسین فنی شرکتبه

 موضوع فعالیت در( 100از  70قبولی )حداقل  نمره اخذ و نشانیاداره آتش آموزشی هایدوره در شرکت -3

 از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیتاقتصادی اخذ مجوز فعالیت  -4

 .دهند تیحصال اخذ یتقاضا خصوص آن در توانندیمطراح و مشاور ایمنی  یهاشرکت که تیفعال موضوع -5

 قیحر اطفاء هایستمیسطراحی و مشاوره  5-1

 قیحر اعالم هایستمیسطراحی و مشاوره  5-2

 دود کنترل و هیتهو یهاستمیسطراحی و مشاوره  5-3

 قیحر برابر در مقاوم پوششطراحی و مشاوره  5-4

های )راه ان و سایر موارد ایمنیساختم طراحی و مشاوره معماری و رعایت ضوابط مربوط به مبحث سوم مقررات ملی 5-5

 ، نرده های حفاظتی و ....(م حریقهای مقاوخروج ، درب

 تیفعال موضوع یمتقاض یها رشته ای رشته در اداره آتش نشانی یآموزش مدارک اخذ -6
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 شرکت شده یمعرف کارکنان هیکل نهیشیسوءپ عدم مدارک ارائه -7

 شرکت شده یمعرف کارکنان هیکل یقانون کسوراتبه  مربوط مدارک ارائه -8

 شرکت شده یمعرف کارکنان هیکل ادیاعت عدم مدارک ارائه -9

  شرکت تیمالک با و یادار تیموقع با ثابت محل یمعرف -10

 آن حوزه در تیفعال سال 2 حداقل و درخواست مورد موضوع یاجرا تیصالح احراز بر دال یمدارک ارائه -11

 ینگهدار و ریتعم خدمات انجام تیصالح احراز جهت الزم طیشرا  7-10

که در خصوص موضوع  باشندمینشانی ایمنی و آتش هایسیستممجاز به ارائه خدمات تعمیر و نگهداری  هاییشرکت

 باشند. ضوابطموضوع این  نشانیآتشدارای صالحیت اجرا و اخذ مجوز الزم از اداره ، ارائه خدمات

 دارای رتبه و توان تخصصیهای شرکت 7-11

دارای توان تخصصی در موارد حوزه ساختمان که دارای رتبه سازمان برنامه و بودجه بوده و  های تخصصی درشرکت

 ارائه مدارک ثبتی و رتبه تخصصیدارا بودن مجوز فعالیت اقتصادی و باشند، درصورت نشانی میاجرایی مرتبط با آتش

 هایسیستم یمجاز به اجرا ،فعالیت موضوعکارکنان ذیربط در  طی دوره های آموزشی، مشروط به نشانیبه آتشخود 

 .خواهند بودنشانی آتش

های قابل تعمیم به کل پروژهقابل انتقال به غیر و  ،های مذکورنشانی برای شرکتمجوز صادر شده توسط آتش تبصره:

 نخواهد بود.در کیش اجرایی شرکت 

 خواهد ضوابط این 1 -پیوستشرح  به ضوابطدر  یمجر هایشرکت ییاجرا یتو صالح یتظرف یینو تع بندیرتبه -8

 .بود
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 قابل استناد و ضوابط استانداردها – 6ماده 

د موظف می باشن نشانیآتشایمنی و  هایسیستمکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری  ضوابطبر اساس این 

 : رد پذیرش اقدام نمایندمو و مقررات ، نسبت به رعایت مفاد استانداردهادر حوزه عملکرد و صالحیت اخذ شده

 نشانیآتش و ضوابط فنی موردپذیرشها اردستاندا

، نشریات گانه مقررات ملی ساختمان 22است از: مباحث  رتعبا نشانیآتشاداره  شپذیرردمو و ضوابطها اردستاندا

المللی که از طریق بین استانداردهای معتبرضوابط اجرایی ابالغی و ان، یرا ملی یهااردستاندا ،سازمان برنامه و بودجه

 نشانی به اطالع عموم خواهد رسید.سایت اداره آتش

، استفاده از ضوابط و مقررات بین گانه مقررات ملی ساختمان 22 در صورت عدم وجود موضوعی در مباحث تبصره :

 بالمانع خواهد بود.مورد تایید اداره آتش نشانی المللی معتبر 

 اعالم حریق ایهسیستماستانداردها و مقررات  -1

 "کلیات و تعاریف -1قسمت -سامانه های کشف )آشکار سازی ( و اعالم حریق " 14459-1استاندارد ملی ایران  1-1

 "معرفی -1قسمت -شناسایی و اعالم حریق هایسیستم"  18687-1استاندارد ملی ایران  1-2

 دستورالعمل -1قسمت  -هاکشف و اعالم حریق برای ساختمان  هایسیستم"  19684-1استاندارد ملی ایران  1-3

 "راه اندازی و تعمیر و نگهداری سیستم ها در ساختمان ها ،نصب ،برای طراحی

 "مرکز اعالم حریق -بخش چهارم  ،اعالم حریق هایسیستم" 3707استاندارد ملی ایران  1-4

ن حساسیت در آزمو -بخش نهم  ،اعالم حریق خودکار )اتوماتیک( هایسیستماجزا "  3708استاندارد ملی ایران  1-5

 "برابر آتش

اعالم حریق خودکار بخش هفتم: آشکارسازهای دودی نوع  هایسیستماجزا "  3709استاندارد ملی ایران  1-6

 "، براساس نور پراکنده، نور انتقالی و یا یونیزه شدناینقطه

کارسازهای دمای آش ،بخش هشتم ،اعالم حریق خودکار )اتوماتیک( هایسیستماجزا "  3710استاندارد ملی ایران  1-7

 "زیاد

: مشخصات شستی ها قسمت دومآالرم برای ساختمان هایسیستماعالم حریق و  " 6174استاندارد ملی ایران  1-8

 "اعالم حریق

مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعالم حریق " سازمان برنامه و بودجه 622نشریه  1-9

 "ساختمان

 "ها برقی ساختمان تأسیساتطرح و اجرای  " مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان 1-10
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1-11 BS 5839-1:2013 - Code of practice for design, installation, commissioning and 

maintenance of systems in non-domestic premises 

1-12 BS 5839-3:1988 - Specification for automatic release mechanisms for certain fire 

protection equipment 

1-13 BS 5839-6:2013 - Code of practice for the design, installation, commissioning and 

maintenance of fire detection and fire alarm systems in domestic premises 

1-14 BS 5839-8:2013 - Code of practice for the design, installation, commissioning and 

maintenance of voice alarm systems 

1-15 BS 5839-9:2011 - Code of practice for the design, installation, commissioning and 

maintenance of emergency voice communication systems 

1-16  NFPA 72 National Fire Alarm and Signaling Code® 

 

 

 اطفاء حریق هایسیستماستانداردها و مقررات   -2

 توجه : 

 مطابق باید و شرایط نصب و بهره برداری نشانیآتش هایسیستم در استفاده مورد اتصاالت و لوله فنی مشخصات

 .باشداداره آتش نشانی  مورد تاییدخاص ضوابط اجرایی 

 

 -اجزای شبکه بارنده خودکار و سامانه افشانه آب -های ثابت اطفاء آتشسامانه 22253-1استاندارد ملی ایران  2-1

 ها: بارنده1قسمت 

2-2 NFPA 13 Standard For the installation of Sprinkler systems 

2-3 NFPA 14 Standards for the Installation of Standpipe and Hose Systems 

2-4 BS EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems —Hose systems Part 1: Hose reels with 

semi-rigid hose 

2-5 BS EN 12845:2015 Fixed firefighting systems.Automatic sprinkler systems. Design, 

installation and maintenance 

2-6 BS EN 671-2:2012 Fixed firefighting systems — Hose systems Part 2: Hose systems 

with lay-flat hose 

2-7 BS EN 671-3:2000Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance 

of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose 

http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030260279
http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030164504
http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030260281
http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030258719
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=3911&awinaffid=133936&clickref=&p=http%3A%2F%2Fshop.bsigroup.com%2FAffiliateRedirect.aspx%3Furl%3Dhttp://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030187282
https://www.nfpa.org/14
https://shop.bsigroup.com/Publication-Info-Pages/BS-EN-128452015/
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2-8 BS 9251:2014 Fire sprinkler systems for domestic and residential occupancies. Code 

of practice 

2-9 BS 5306-0:2011 - Guide for the selection of installed systems and other fire 

equipment 

2-10 BS 5306-1:2006 - Hose reels and foam inlets 

2-11 BS 5306-2:1990 - Specification for sprinkler systems 

 نشانیآتشخاموش کننده های دستی  -3

های روش الزامات و-نوع آئروسل متراکم  ریق(سامانه های خاموش کننده آتش )اطفاء ح 18755استاندارد ملی ایران  3-1

 الزامات عمومی-آزمون برای اجزاء و طراحی سامانه ، نصب و نگهداری 

 تجدیدنظراول-های آزمونها و روشویژگی-پودر خاموش کننده آتش 3434استاندارد ملی ایران  3-2

کنسانتره های کف با  -1قسمت -ی کف کنسانتره ها-مواد خاموش کننده آتش  3778-1استاندارد ملی ایران  3-3

 هاویژگی –برای کاربرد در مایعات غیر قابل حل در آب  -قابلیت انبساط کم

کف با کنسانتره های  -2قسمت -کنسانتره های کف-مواد خاموش کننده آتش  3778-2استاندارد ملی ایران  3-4

 هاویژگی – حل در آب ، برای کاربرد در مایعات غیر قابل قابلیت توسعه متوسط و زیاد

کننده های آتش خاموش   CO2سیلندرهای فوالدی بدون درز-سیلندر های گاز 12428استاندارد ملی ایران  3-5

 هابرای نصب روی کشتی

 ساختار و عملکرد -خاموش کننده های دستی -نشانیآتش 13300استاندارد ملی ایران  3-6

-کن خاموش  مواد آتش -سوزی و مقابله با آتشحافظت در برابر آتش تجهیزات م 22321 استاندارد ملی ایران  3-7

 های آزمون ها و روش ویژگی -اکسیددی  کربن

 های مخصوص گرد خشکدستگاه ،های دستیکنآتش خاموش 869استاندارد ملی ایران  3-8

-قسمت اول  -ار و قابل حمل های چرخدکنآتش خاموش-محافظت در برابر آتش  9424-1استاندارد ملی ایران  3-9

 انتخاب و نصب

قسمت -های چرخدار و قابل حمل کنآتش خاموش -محافظت در برابر آتش  9424-2استاندارد ملی ایران  3-10

 بازرسی و مراقبت فنی -دوم

3-11 NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers 

3-12 NFPA 12  Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems 

3-13 NFPA 17  Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems 

 

3-14 BS 5306-3 : 2017 - Fire extinguishing installations and equipment on 

premises.Commissioning and maintenance of portable fire extinguishers. Code of practice 

https://shop.bsigroup.com/Publication-Info-Pages/BS-92512014/
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=3911&awinaffid=133936&clickref=&p=http%3A%2F%2Fshop.bsigroup.com%2FAffiliateRedirect.aspx%3Furl%3Dhttp://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030182749
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=3911&awinaffid=133936&clickref=&p=http%3A%2F%2Fshop.bsigroup.com%2FAffiliateRedirect.aspx%3Furl%3Dhttp://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030140377
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=3911&awinaffid=133936&clickref=&p=http%3A%2F%2Fshop.bsigroup.com%2FAffiliateRedirect.aspx%3Furl%3Dhttp://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000001380468
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=3911&awinaffid=133936&clickref=&p=http%3A%2F%2Fshop.bsigroup.com%2FAffiliateRedirect.aspx%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fshop.bsigroup.com%2FProductDetail%3Fpid%3D000000000030324855
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3-15 BS 5306-4:2001+A1: 2012 - Specification for carbon dioxide systems 

3-16 BS 5306-8:2012 - Fire extinguishing installations and equipment on premises 

3-17 BS 5306-9:2015 - Recharging of portable fire extinguishers – Code of practice 

 و حفاظتی استاندارد نرده های فلزی -4

 "نرده های حفاظتی  " 1137استاندارد ملی ایران  4-1

 "ویژگی ها  –سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان  " 19084استاندارد ملی ایران  4-2

روش -گیری کارایی اندازه –سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان " 19085استاندارد ملی ایران  4-3

 "آزمون

 "واژه نامه  -های ساختمانسامانه های نرده و نرده " 20189 استاندارد ملی ایران 4-5

 در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان پناهجانضوابط مربوط به نرده و  4-6

 در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان پناهجانضوابط مربوط به نرده و  4-7

4-8  BS 4592-0:2006+A1:2012 Flooring, stair treads and handrails for Industrial use – Part 

0: Common design requirements and recommendations for installation  

4-9 BS 6180:2011 Barriers in and about buildings –Code of practice 

 استاندارد درب های مقاوم حریق -5

آزمون های نشتی  -1قسمت -درب کنترل دود و ملحقات آن  -آزمون های آتش  " 15313-1یران استاندارد ملی ا 5-1

 در دمای متوسط و محیط

آزمون های مقاومت در برابر آتش و کنترل دود برای مجموعه درها)درهای ضد  18839-1استاندارد ملی ایران   5-2

: روش های  1قسمت  -نده و اجزای یراق آالت ساختمانیحریق(، مجموعه درهای کرکره ای و مجموعه پنجره های بازشو

 ، درهای کرکره ای و پنجره های بازشوندهر آتش برای درها )درهای ضد حریق(آزمون مقاومت در براب

مقاومت در برابر آتش و کنترل دود برای مجموعه درهای تردد و درهای پشت پنجره  18839-1استاندارد ملی ایران   5-3

 –: کنترل دود برای مجموعه درها و درهای پشت پنجره  3قسمت  -بازشونده و اجزای یراق آالت ساختمانو پنجره های 

 روش آزمون

5-4 NFPA 80 Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives 

5-5 BS 8214:2016 Timber-based fire oor assemblies – Code ofpractice 

5-6 BS EN 1634‑ 1:2014+A1:2018 Fire resistance and smoke control tests for door 

and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware Part 1: Fire 

resistance test for door and shutter assemblies and openable windows 

 سیستم تهویه و کنترل دود -6

 ه نامه قسمت پنجم : کنترل دودژوا -محافظت در برابر آتش سوزی 7564-5ی ایران  استاندارد مل 6-1

: مشخصات هواکش های تخلیه  2کنترل دود و حرارت قسمت  هایسیستم 12433-2 استاندارد ملی ایران 6-2

 طبیعی دود و حرارت

http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=3911&awinaffid=133936&clickref=&p=http%3A%2F%2Fshop.bsigroup.com%2FAffiliateRedirect.aspx%3Furl%3Dhttp://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030244844
http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030152566
http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030152566
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=3911&awinaffid=!!!id!!!&clickref=&p=http%3A%2F%2Fshop.bsigroup.com%2FAffiliateRedirect.aspx%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fshop.bsigroup.com%2FProductDetail%2F%3Fpid%3D000000000030295811
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 گی تجهیزات و کنترل: ویژ 9کنترل دود و حرارت قسمت  هایسیستم 12433-9استاندارد ملی ایران  6-3

 های تهویهکانال–قسمت اول -صب شده ساختمان اجزاء ن-مهار آتش 12531-1استاندارد ملی ایران  6-4

 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 6-5

6-6 NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems 

6-7 NFPA 92A Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure 

Differences 

6-8 NFPA 92B Standard for Smoke Management Systems in Malls,Atria, and Large Spaces 

6-9 NFPA 204 Standard for Smoke and Heat Venting 

6-10 BS 7346-1. Components for smoke and heat control systems. Specification for natural 

smoke and heat exhaust ventilators 

6-11BS 7346-2. Components for smoke and heat control systems. Specification for powered 

smoke and heat exhaust ventilators 

6-12 BS 7346-3. Components for smoke and heat control systems. Specification for smoke 

curtains 

6-13 BS 7346-4. Components for smoke and heat control systems. Functional 

recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, 

employing steady-state design fires. Code of practice 

6-14 BS 7346-5. Components for smoke and heat control systems. Functional 

recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, 

employing time-dependent design fires. Code of practice 

6-15 BS 7346-6. Components for smoke and heat control systems. Specifications for cable 

systems 

6-16 BS 7346-8. Components for smoke control systems. Code of practice for planning, 

design, installation, commissioning and maintenance 

 پوشش مقاوم حریق -7

 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 7-1

 ها در برابر آتشراهنمای آیین نامه محافظت ساختمانمسکن و شهرسازی  ،حقیقات راهتگ سازمان -445نشریه  7-2

7-3 ASTM E 119 Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and 

Materials 

7-4 UL 263 Fire Tests of Building Construction and Materials 

7-5 BS 476 Part20 Fire tests on building materials and structures — Part 20: Method for 

determination of the fire resistance of elements of construction (general principles) 

7-5 BS 476 Part21 Fire tests on building materials and structures — Part 21: Methods for 

determination of the fire resistance of loadbearing elements of construction   

7-6 IBC International Building Code 

 

 

 ضوابط اجرایی ایمنی و آتش نشانی ابالغی اداره آتش نشانی -8

 قابل دسترس است. www.125.kish.irاین ضوابط توسط اداره آتش نشانی ابالغ شده و در پرتال این اداره به آدرس 

 تش نشانی مالک عمل خواهد بود.در صورت اختالف در جزئیات فنی مقررات فوق، ضوابط اجرایی اداره آ

 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000000218982
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000000218982
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000000219008
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000000219008
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000000219023
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000000219023
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030034302
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030034302
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030034302
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030103797
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030103797
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030103797
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030076797
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030076797
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030266936
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030266936
http://www.125.kish.ir/
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 فرآیند تشخیص صالحیت –7ماده 

شده های متقاضی اخذ صالحیت باید تقاضانامه کتبی و تعهدنامه خود را بر اساس شرح وظایف و ضوابط اعالمشرکت -1

 نشانی ارائه نمایند.ارائه به اداره آتشدر خصوص هر یک از خدمات قابل

مدارک و درخواست شرکت متقاضی اقدام و شرکت متقاضی موظف به تکمیل  نشانی، نسبت به بررسیاداره آتش -2

 نشانی خواهد بود.شده از سوی اداره آتشموارد نقص احتمالی اعالم

های مجری و اشخاص حقیقی، کمیته فنی ایمنی در برابر آتش سوزی جهت بررسی اولیه مدارک و صالحیت شرکت -3

های صورت گرفته، نتیجه در قالب فرم مربوطه جهت طرح در کارگروه یمتشکل از اعضاء زیر تشکیل و پس از بررس

 تشخیص صالحیت ارائه خواهد شد.

 عنوان رئیس کمیته کارشناس مسئول واحد مرتبط مدیریت بحران به 3-1

 عنوان دبیر کمیته نشانی بهکارشناس اداره آتش 3-2

 کارشناس معاونت عمران و ترافیک شرکت 3-3

 عاونت معماری و شهرسازی شرکت در موارد مرتبطکارشناس م  3-4

 ینشانآتش اداره یسئر یشنهادبه پ ی،نشانآتش یشگیریدر حوزه پ یتنفر کارشناس مجرب با سابقه فعال یک  3-5

 .یربحرانمد یدو تائ

 گردد. ( یو پرداخت م ینتام یاخذ شده از شرکت ها جهت رتبه بند ینهکارشناس از محل هز ین)حق الزحمه ا

ز ر یک ااعالم و پس از تائید برای ه صورت مکتوب از سوی واحدهای متبوعالذکر، بهعضویت در کمیته فنی فوق -4

 گردد.ساله صادر می، ابالغ یکو پدافند غیرعامل اعضاء از سوی مدیر بحران

ریق و از ط (نشانیتششده به دبیرخانه کمیته فنی )واقع در اداره آتاریخ و تعداد جلسات، بر اساس تقاضاهای ارائه -5

 نامه کتبی توسط رییس کمیته برای هریک از اعضاء و با ذکر دستور جلسه صورت خواهد گرفت.صدور دعوت

باشد رسمیت خواهد ها رئیس کمیته فنی میاعضاء که یکی از آن %50جلسات کمیته فنی، در صورت حضور حداقل  -6

 یافت.

 یکی یتهمک یسمعتبر خواهد بود که رئ یموافق، در صورت یچهار رأ یتربا اکث یااتفاق آراء به یفن یتهکم یماتتصم -7

 یده قجلسکتباً و مستدالً در صورت یستیبا ینمخالف یلباشد و نظرات و دال یفن یتهاز افراد حاضر در جلسه کم

 شود.

ند بررسی خواه بار و بر اساس تعداد متقاضیان تشکیل و تقاضاهای دریافتیماه یک 3جلسات کمیته فنی حداقل هر  -8

 جلسه مربوطه برای ارائه به کارگروه تشخیص صالحیت تنظیم خواهد شد.شد و صورت
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 (،ها )شهریور و اسفندکلیه متقاضیان اخذ صالحیت، باید حداقل یک ماه قبل از زمان تغییر لیست اسامی شرکت  -9

غیر این صورت مدارک در مرحله بعدی قابل  خود اقدام نمایند، در نیازنسبت به ارائه تقاضانامه کتبی و مدارک مورد 

  بررسی خواهند بود.

های مجری و اشخاص حقیقی، کارگروهی متشکل از افراد ذیل تشکیل و پس جهت بررسی نهایی صالحیت شرکت -10

جلسه شده و نام شرکت در ها صورتشده توسط کمیته فنی، موضوع بند فوق، نتیجه بررسی از بررسی مدارک ارائه

 گردد.بوطه  اضافه / حذف میفرم مر

 عنوان رئیس کارگروهمدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت عمران به 10-1

 عنوان عضو و دبیر کمیتهعمران بهشرکت نشانی آتش رئیس اداره 10-2

 عضو عنوانبه عمران شرکت یبازرس ندهینما 10-3

 عضو عنوانبه عمران شرکتحراست  ندهینما  10-4

اعالم و پس از تائید برای هر یک از اعضاء  صورت مکتوب از سوی واحدهای متبوعالذکر بهرگروه فوقعضویت در کا  -11

 گردد.صادر میتوسط مدیر بحران ساله ابالغ یک

 باشد رسمیت خواهد یافت.ها رئیس کارگروه میاعضاء که یکی از آن %50جلسات کارگروه در صورت حضور حداقل   -12

اق آراء یا با اکثریت سه رأی موافق، در صورتی معتبر خواهد بود که رئیس کمیته یکی از اتفتصمیمات کارگروه به -13

 جلسه قید شود.اعضای حاضر در کارگروه باشد و نظرات و دالیل مخالفین بایستی کتباً و مستدالً در صورت

 خواهند شد و فهرست بار تشکیل و موارد دریافتی از کمیته فنی، بررسیماه یک جلسات کارگروه حداقل هر شش  -14

 روزرسانی خواهد شد.ماهه شهریور و اسفندماه به 6های ها در هرسال دو بار و در بازهاسامی شرکت
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 مجری هایشرکتحدود صالحیت و عملکرد  -8ماده 

 ضوابطاین  1 -پیوستمجری، باید بر اساس مفاد مندرج در  هایشرکتکمیته فنی و کارگروه احراز صالحیت  -1

 تائید صالحیت شده، اقدام نماید. هایشرکتنسبت به بررسی و اختصاص پایه برای هر یک از 

 . ندکمیتائید صالحیت شده را تعیین  هایشرکتحدود صالحیت و ظرفیت اجرایی  کنندهتعیینپایه شرکت،  -2

 :گرددمیمجری بر اساس جدول ذیل مشخص  هایشرکتحدود صالحیت  -3

یه شرکت مجاز به پاحداقل   گروه ساختمانی

 فعالیت

 3 واحد 6کمتر از یا  طبقه روی همکف4کمتر از مسکونی  هایساختمان

 3 مترمربع زیربنا1000کمتر از  مسکونی هایساختمان

 2 و 1 پایه هایشرکت ارتفاع ترم 123تا  و بیشتر روی همکف  سقف 4مسکونی و اداری  هایساختمان

 2 و 1 پایه هایشرکت نیزم تراز یرو طبقه 10 تا حداکثر و به باال متر 23 از یهاساختمان

 1 پایه هایشرکت طبقه روی تراز زمین )با هر نوع کاربری( 10بیش از  هایساختمان

 2 و 1 پایه هایشرکت مسکونی  هایمجتمعو  هابلوک

 2 و 1 پایه هایشرکت تجمعی اداری و-مراکز تجاری

 2 و 1 پایه هایشرکت (طبقه 10)کمتر از ...و  هاهتلمراکز اقامتی مانند 

 2 و 1 پایه هایشرکت مترمربع زیربنا( 5000)زیر  متوسط و کوچک صنعتی واحدهای

 1 پایه هایشرکت بزرگ صنعتی واحدهای

 1 پایه هایشرکت مراکز درمانی 

 2 و 1 پایه هایشرکت  تفریحی مراکز

 

                                                     
 .باشد یم تصرفقابل طبقه نیآخر کف ارتفاع عمل مالک ، ارتفاع ذکر درصورت 1



 

28 

 خاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانیاحراز صالحیت اش ضوابط

 

 

 ایتخلفات حرفه - 9ماده 

 2د بنای گردیده و مطابق مرتکب تخلف حرفه ید صالحیت شده در صورت انجام هر یک از موارد ذیل،تائ هایشرکت -1

  برخورد خواهد شد. هاآنبا  این ماده

 نشانیآتشاداره به  های اجراشده و یا در حال اجراارائه اطالعات ناصحیح در خصوص پروژه 1-1

 هادر پروژه نشانیآتشاستفاده از تجهیزات غیراستاندارد و تائید نشده  1-2

 مجری هایشرکتبه  نشانیآتشاداره  و مکاتبات هابخشنامه ،عدم رعایت ضوابط 1-3

اجراشده  غیر، اشخاصهایی که توسط شرکت و یا در خصوص پروژه ،نشانیآتشممهور نمودن و تائید اوراق و اسناد  1-4

 نشانیآتشو عدم اطالع به  است

 های رسمی شرکت( در سربرگعدم درج نوع فعالیت مطابق )مجوز صالحیت 1-5

 عدم صدور فاکتور رسمی 1-6

  اثبات هرگونه تخلف در مراجع قضایی و انتظامی کشور 1-7

هایی مبنی بر عدم رعایت و یا دریافت گزارش الذکرفوقدر بند ای ذکرشده در صورت وقوع هریک از تخلفات حرفه -2

 هاشرکتکمیته بررسی صالحیت  ،خصوصهای کارشناسی در این بررسی و انجام نشانیآتشای و ضوابط حرفه

 گیری نماید:تواند بر اساس یک یا چند مورد از موارد زیر تصمیممی

 صدور تذکر کتبی و درج در پرونده شرکت 2-1

 صدور اخطار کتبی و درج در پرونده شرکت 2-2

 .باشدمیمرتبه  2: حداکثر تعداد تذکر کتبی قابل صدور 1 تبصره 2-3

 .باشدمیمرتبه  2کتبی قابل صدور : حداکثر تعداد اخطار 2 تبصره 2-4

 ماه 6تائید صالحیت شده به مدت  هایشرکتحذف نام شرکت از فهرست  2-5

 یک سال مدت به شده صالحیت تائید هایشرکت فهرست از شرکت نام حذف 2-6

 بدون ذکر زمان شده صالحیت تائید هایشرکت فهرست از شرکت نام حذف 2-7

اضافه نمودن  تائید صالحیت شده ظرف مدت محدود، هایشرکت در صورت حذف نام شرکت از فهرست -1تبصره  

 مستلزم طی مراحل قانونی از ابتدا خواهد بود. ،فهرست در مجدد نام شرکت

زمان، امکان ثبت مجدد  تائید صالحیت شده بدون ذکر هایشرکتدر صورت حذف نام شرکت از فهرست  -2تبصره  

 شرکت در فهرست وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل و اعضاء  ،به مدت نامحدود شده صالحیت تائید هایشرکت فهرست از شرکت نام حذف صورت در -3 تبصره 

  را نخواهند داشت. دیگر و تحت هر نام دیگر هایشرکتیک از مدیره آن حق عضویت در هیچهیئت
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موظف است حداکثر  شده، شرکت مذکور صالحیت تائید هایشرکت فهرست از شرکت نام حذف صورت در -4تبصره  

-ادارهدر غیر این صورت  اقدام نماید، نشانیآتشبه  تمام خودهای نیمهساعت نسبت به ارائه فهرست پروژه 72ظرف 

و مسئولیت و عواقب ناشی از  اقدامهای ممهور شده با نام شرکت مذکور تواند نسبت به عدم تائید پروژهمی نشانیآتش

 ود.شرکت مجری خواهد ب عهده برآن 

 ، توسطهاسیستممبنی بر اینکه اجرای مجری  هایشرکتبررسی صالحیت  کارگروهدر صورت تشخیص  – 5تبصره 

 کسمنع مالک به ینشان آتش اداره قیطر از موضوع، لکین گردیده استاباعث ایجاد خسارت به مالک یا م، شرکت مجری

 .دینما اقدام یقانون مراجع قیطر از موضوع یریگیپ به نسبت تواند یم مالک و
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 موردنیازشرکت متقاضی و مدارک  نامثبتفرآیند 

 طی کلیه مراحل قانونی مربوطه و هاشرکتاداره ثبت ثبت شرکت در  -1

 استعالم از اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی  -2

 تایید با اخذ تعهد ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در زمان شروع به کار اجرایی -3

 فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی منطقه آزاد کیشاخذ مجوز  -4

 ()شرکت های دارای مجوز فعالیت اقتصادی از این مرحله وارد فرایند می شوندنشانیآتش اداره به یازموردنرائه مدارک ا -5

 (RF.فرم)نشانیآتش ذیصالح حقیقی یا حقوقی اشخاص شرکت متقاضی مبنی بر درخواست ثبت در لیست فرمتکمیل  5-1

 (است.اساسنامه )ذکر صریح موضوع فعالیت ایمنی در موضوع اساسنامه الزامی  صل و کپیاائه ار 5-2

 اصل و کپی روزنامه رسمیارائه  5-3

 اصل و کپی گواهی آخرین تغییرات شرکتارائه  5-4

 مدیرهاصل و کپی مدارک شناسایی )کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه( اعضاء هیئتارائه  5-5

 متقاضی فعالیت شرکت ارشناسان مرتبط با موضوعکاصل و کپی مدارک ارائه  5-6

 - PF1 فرم های ).متقاضی و ممهور به مهر شرکت مدیرعاملبا امضاء  نشانیآتشاداره از سوی  شدهارائه هایفرمتکمیل و ارائه  5-7

PF4 – PF5  ) 

 (PF2فرم ) .مشخصات مدیرعامل به همراه تصویر مدارک شناسایی، تحصیلی و مدارک فنی و آموزشی فرمتکمیل  5-8

 (PF3 فرم  ).مدیره و کادر فنییئته مشخصات پرسنلی اعضاء، فرمتکمیل   5-9

  اصل و کپی مدارک مربوط به نمایندگی محصول یا محصوالت )در صورت وجود( 5-10

 اصل و کپی مدارک مربوط به استانداردهای مدیریت کیفیت )در صورت وجود(ارائه  5-11

 متقاضی صوص هریک از موضوعات مورد فعالیت شرکتفنی عضو در خ )تکنسین(نسامدارک مهندارائه  5-12

 (AFفرم ). مطابق اساسنامه متقاضیارائه کروکی دقیق محل فعالیت شرکت  5-13

 نشانیآتشدریافت و بررسی مدارک شرکت متقاضی توسط  -6

 VF فرمبازدید محل فعالیت شرکت برابر  -7

 FF فرمبر اساس  قعدم انطبا ابالغ موارد در صورت وجود ایراد و اشکال در محل فعالیت، -8

، این میزان و ارائه فیش مربوطهشرکت به حساب  (ریال 5،000،000)سالیانه  بهای خدمات رتبه بندی و تعیین صالحیتواریز  -9

  .درصد افزایش خواهد یافت15در سالهای بعد ساالنه 

 جلسهرتصونشانی جهت تهیه دهنده خدمات ایمنی و آتشمتقاضی ارائه هایشرکتثبت در لیست اولیه  -10

 .گرددمیبرگزار  نشانیآتش که از طریق های آموزشیشرکت در دوره -11

 متقاضی هایشرکتبررسی صالحیت  کمیتهبررسی مدارک شرکت در  -12

 نشانیآتش ثبت در لیست نهایی ارائه نتیجه بررسی مدارک شرکت متقاضی و در صورت تائید، -13
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شروع

ثبت شرکت در 
اداره ثبت شرکت 

ها

ارائه مدارک به 
آتش نشانی

تکمیل فرم های 
تقاضای شرکت

بازدید محل فعالیت 
شرکت متقاضی

آیا محل فعالیت 
شرکت مورد تائید 

است

واریز حق عضویت 
شرکت متقاضی

خیر
اعالم نواقص و 

معایب
رفع معایب توسط 
شرکت متقاضی

درخواست بازدید 
مجدد

تشکیل کمیته 
بررسی صالحیت 
شرکت متقاضی

پایان

بلی

آیا مدارک ارائه شده 
مورد تائید است

رفع نواقص مدارک 
توسط متقاضی

خیر

ثبت نام در دوره 
آموزشی

آیا در مرحله اول دوره، 
نمره  قبولی کسب شده 

است

شرکت در آزمون 
دوره بعد

آیا در مرحله دوم 
آزمون، نمره  قبولی 

کسب شده است

خیر

   

بلی

   

بلی

استعالم از اداره 
آتش نشانی و 
خدمات ایمنی

تایید با اخذ تعهد ارائه مجوز 
فعالیت اقتصادی در زمان 

شروع به کار اجرایی

تایید یا رد صالحیت شرکت متقاضی 
در رتبه کاری درخواستی و صدور 

گواهینامه مربوطه

قرارگیری در لیست 
شرکت های تایید 

صالحیت شده

معرفی به مدیریت 
بازرگانی جهت اخذ 

مجوز فعالیت 
اقتصادی
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 ک شرکت متقاضیبررسی مدار چک لیست

 

 

 نام کامل شرکت متقاضی:

 شرح عنوان
تکمیل 

 است

ناقص 

 است

کاربرد 

 ندارد

مدارک ثبتی 

 شرکت متقاضی

    درخواست شرکت متقاضی 

    آیا شرکت متقاضی مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی دارد

    کپی و اصل اساسنامه شرکت متقاضی

    باشدمیرکت با موضوع ایمنی مرتبط آیا اساسنامه ش

و همچنین ثبت شرکت در روزنامه رسمی )ارائه آخرین تغییرات  سیتأسارائه آگهی 

 روزنامه رسمی(
   

مدارک 

شناسایی و 

 تحصیلی

    ارائه کپی و اصل مدارک شناسایی مدیرعامل

    ارائه  کپی و اصل مدارک تحصیلی مدیرعامل

    مدیرههیئتکپی و اصل مدارک شناسایی اعضای   ارائه

    مدیرههیئتارائه  کپی و اصل مدارک تحصیلی اعضای 

 مدارک پرسنلی
    کپی و اصل قرارداد همکاری با پرسنل اجرایی

    کپی و اصل مدارک تحصیلی، تخصصی و مهارتی پرسنل اجرایی

 مدارک ملکی
    یا سند مالکیت دفتر شرکت یا مدارک نمایندگی هناماجارهکپی و اصل 

    کروکی دقیق محل دفتر شرکت متقاضی یا نمایندگی

 سایر

نماینده شرکت متقاضی در سربرگ و با مهر شرکت و ذکر زمینه فعالیت  نامهیمعرف

 موردتقاضا
   

    مشخصات عمومی شرکت متقاضی اخذ صالحیت فرم

    سوابق اجرایی فرمارائه 

    ارائه فیش واریز حق عضویت سالیانه

توضیحات 

 .........................................................................................................:............................................................................................................................کارشناس

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 
 

 

 
 

 کارشناس نام و نام خانوادگی

 امضاء و تاریخ
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 فرم درخواست شرکت متقاضی

 RFکد فرم :

 

 ............................. به آدرس دفتر ........................................................................ مدیرعامل شرکت ............................... جانباین

 ........... شماره تماس...............................و ..............................................................................................................................................

که این شرکت، متقاضی احراز صالحیت در  دارممیاعالم  وسیلهبدینبا علم و آگاهی از تمام شرایط و ضوابط مربوطه، 

 :های  زمینه

 مشاوره اجرا طراحی فروش نوع سیستم ردیف
خدمات پس از 

 فروش

بازرسی 

 و کنترل
 برداریبهره

        اعالم حریق 1

 اطفاء حریق 2
       

 تهویه و کنترل دود 3
       

 های مقاوم حریقپوشش 4
       

 )ویندوپوشش محافظ شیشه  5

 فیلم(
       

 های مقاوم حریقدرب 6
       

 الفنشانیکننده آتشخاموش 7
       

 های حفاظتی و تزئینینرده 8
       

        بع تأمین برق اضطراری و ایمنیمنا 9

        طراحی و مشاوره ایمنی 10

   .......................................:............................................................................................................................(سایر )با ذکر جزئیات

مفاد ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی  دارممیبوده، همچنین اعالم 

رکت این ش و آتش نشانی به طور کامل و دقیق مطالعه کرده و مورد تآیید اینجانب می باشد همچنین اعالم می نمایم

را بر عهده  هاآنناشی از اجرای  هایمسئولیترا دارا بوده و کلیه  توان تخصصی و فنی الزم در موضوع مورد درخواست

در صورت عدم تائید توان تخصصی و فنی  ،مختار خواهد بود اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیشخواهد گرفت و 

  اقدام نماید. ، نسبت به عدم تائید آنتقاضا مورددر موضوع ، شرکتاین موردنیاز 

                                                                                      
 مهر و امضاء مدیرعامل                                                                                                      
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 شرکت متقاضی مشخصاتفرم 
 PF1کدفرم: 
 
 

 :شرکت متقاضی نام کامل

 نوع شرکت: نام شرکت:

 سهامی خاص تعاونی  مسئولیت محدود

 وجود(: در صورت) یتجاربرند 

 خالصه موضوع اساسنامه:

 

 

 

 محل ثبت: تاریخ ثبت: شماره ثبت:

 شرکت: آدرس

 اقتصادی:فعالیت کد  :پستی کد

 شماره همراه مدیرعامل: شماره نمابر: شماره تلفن ثابت:

 درس پست الکترونیکی شرکت یا مدیرعامل:آ آدرس اینترنتی شرکت:

 سرمایه نقدی )ریال(: :سرمایه اولیه شرکت )مذکور در اساسنامه()ریال(

 ریال(:) ینقد ریغسرمایه 

 

 شرکت مهر                                                                                               

 لامضاء مدیرعام                                                                                                
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 مدیر عامل فرم مشخصات 
 PF2کدفرم : 

 :نام کامل شرکت متقاضی

 مشخصات مدیرعامل

 

 

 

 :ملی کد شماره شناسنامه: نام خانوادگی: نام:

 

 گرایش: رشته تحصیلی: میزان تحصیالت:

 تا تاریخ: از تاریخ: تصدی: مدت

 :کد پستی محل سکونت:

 شماره تماس همراه: شماره تماس ثابت:

 خالصه حدود اختیارات بر اساس اساسنامه شرکت:

 

 

 خالصه سوابق مدیریتی مدیرعامل:

 تا تاریخ از تاریخ عنوان مسئولیت نام موسسه/شرکت ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 محل الصاق عکس
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 اعضاء هیئت مدیرهفرم مشخصات 
 PF3کدفرم : 

 :نام کامل شرکت متقاضی

  مدیرههیئتاعضاء مشخصات 

میزان  سمت رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

 ماسه

1       

2       

3       

4       

5       

 مشخصات کارشناس / کارشناسان فنی

 سمت رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 دفاتر نمایندگی:

 شماره تماس آدرس نام شرکت/دفتر ردیف

1    

2    

3    

4    
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 ارائه توسط شرکت متقاضیتوانایی و خدمات قابلفرم مشخصات 
 PF4کد فرم : 

 :شرکت متقاضی نام کامل

 توسط شرکت متقاضی: ارائهقابلخدمات توانایی و 

 مشاوره اجرا طراحی فروش نوع سیستم ردیف
خدمات پس 

 از فروش

بازرسی 

 و کنترل
 یبرداربهره

        اعالم حریق 1

 اطفاء حریق 2
       

 تهویه و کنترل دود 3
       

 مقاوم حریق هایپوشش 4
       

 (فیلم ویندو)پوشش محافظ شیشه  5
       

 مقاوم حریق هایدرب 6
       

 الفنشانیآتش کنندهخاموش 7
       

 حفاظتی و تزئینی هاینرده 8
       

        برق اضطراری و ایمنی تأمینمنابع  9

        طراحی و مشاوره ایمنی 10

 جهت فروش ارائهقابلمحصوالت و تجهیزات 

 مرکز تائید کننده شماره استاندارد مدل کشور سازنده شرکت سازنده نام محصول ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 است. کنندهخاموشصب و شارژ نشانی، اجرا شامل نهای آتشکنندهخاموش -الف     



 

38 
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 سوابق اجرایی و نمایندگی های اخذ شده فرم 
 PF5کد فرم : 

 :کامل شرکت متقاضینام 

 (الف)  نمایندگی محصوالت

 کشور سازنده  تولیدکنندهشرکت  نام محصول ردیف

 اخذ نمایندگی زمانمدت

 شماره استاندارد مدت اعتبار نمایندگی
 تا از

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 (ب )سوابق اجرایی

 محل پروژه مالک پالک ثبتی نام پروژه ردیف
 تاریخ اجراشدهنوع سیستم 

 پایان شروع سایر)ذکر گردد( اطفاء حریق اعالم حریق

1      
    

2     
     

3     
     

4     
     

5     
     

6     
     

7     
     

8     
     

9     
     

10     
     

 با فرمت مذکور تهیه و ارائه گردد.کامل و  طوربه بایستمیدر جدول،  ذکرشده یهافیردارائه محصوالت بیشتر از  در صورت -الف     

 .الزامی است شدهاعالم هایروژهپاز کارفرما در  نامهتیرضاارائه  -ب     
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 کروکی دقیق محل شرکتفرم 
 AFکد فرم : 

 :نام کامل شرکت متقاضی

 کروکی دقیق محل شرکت                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 مهر شرکت                                                                                             

 و امضاء مدیرعامل                                                                                                          

 

N 
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 یبازدید از محل شرکت متقاضفرم   

 

 

 نظریه کارشناسی:

 درخواست شرکت رویپو  نشانیآتش.............................................کارشناس  جانباینبازدید مورخ ..................................  اساس بر

در جزیره  نشانیآتشو  یمنیا هایسیستمی مجر هایتشرک تیبر احراز صالح یمبن ..............................................................

)طبق اساسنامه شرکت( .....................................  آدرس به شرکت محل ازتاریخ: .......................................  در ،کیش

مطابق با ضوابط مطروحه مورد و نتیجه آن  دیبازد..................................................... ...........................................................................

  .باشدمی  عدم تائید ای  دیتائ

 ام خانوادگی کارشناسنام و ن                                                                                                                     

      اداره آتش نشانی

       تاریخ و امضاء                                                                                                                            

 

 بازدید ستیلچک

 کاربرد ندارد عدم تائید تائید  شرح بازدید ردیف

    محل فعالیت با اساسنامه یا گواهی آخرین تغییرات مطابقت دارد. آدرس 1

 محل و مساحت شرکت با نوع فعالیت هماهنگی دارد. 2
   

 است شدهنصبتابلوی شرکت در معرض دید عموم  3
   

 .باشدمی دیتائمحل شرکت مطابق مدارک نمایندگی مورد  4
   

 د است.ایمنی محل شرکت مورد تائی 5
   

شرایط الزم جهت حضور یک نفر، جهت پاسخگویی شرکت در زمان اداری  6

    .باشدمیدر محل فراهم 

 .باشدمیمتناسب با نوع درخواست فراهم  متقاضی تجهیزات شرکت 7
   

کارشناسان فنی در محل موجود و  و پرونده پرسنلی مدارک آموزشی 8

    .است دسترسقابل

 :(سایر)با ذکر مورد 9
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 اعالم معایب محل شرکت متقاضیفرم     

 

 

 :گرددمیابالغ  به شرکت .................................................... به مدیریت ...................................................... وسیلهبدین

از محل فعالیت آن شرکت، موارد ذیل  نشانیآتشاداره ................ کارشناسان برابر بازدید مورخ .........................

  اعالم گردد. این ادارهاز این تاریخ اصالح و به  یک ماهحداکثر ظرف  بایستمی

ذیصالح  هایشرکتدر زمان مذکور، نام شرکت از فهرست متقاضیان ثبت در  عدم اقدام در صورتبدیهی است 

  نشانی حذف خواهد شد.آتش ایمنی و یهاسیستممجری 

 نام و نام خانوادگی کارشناس

 تاریخ و امضاء                                                                                                                            

 

 بازدید لیستچک

 ضرورت اصالح شرح بازدید          ردیف

  در اساسنامه ذکرشدهاصالح آدرس محل فعالیت مطابق آدرس  1

  نصب تابلوی مربوط به شرکت با ذکر نوع خدمات 2

  یا سند مالکیت معتبر نامهاجارهارائه  3

  ایمنی شرکت برابر ضوابط سازمان منطقه آزاد کیش تأمین 4

  دهتجهیزات و شرایط متناسب با نوع فعالیت درخواست ش تأمین 5

6 
 سایر)با ذکر مورد(:

 
 

اداره شرکت ...................................... که متقاضی احراز صالحیت از  /مدیرعامل................................ نماینده جانباین

ا در ر کرالذفوقاعالم معایب  چک لیستکه  نمایممیاقرار  وسیلهبدینو  باشممیآتش نشانی و خدمات ایمنی 

آقای/خانم .............................................. دریافت نموده و  ،نشانیآتشاداره تاریخ ................................... از کارشناس 

 انصراف این صورتاقدام نمایم، در غیر  شدهاعالمنسبت به رفع معایب  شدهتعیینظرف مهلت  گردممیمتعهد 

 انبجاینمختار خواهد بود نسبت به حذف تقاضای  ،نشانیآتشاداره ز ادامه تقاضا به حضور اعالم داشته و خود را ا

 وفق مقررات اقدام نماید.

 
 نام و نام خانوادگی                                                                                                    

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                         
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 متقاضی هایشرکت کمیته فنی جلسهصورتفرم      

 

 

 هایسیستممجری  قی و حقوقی ناظر وحقیاحراز صالحیت  ضوابطبر اساس  و صورت گرفته هایبررسیبا عنایت به 

در  ایجلسهمتقاضی،  هایشرکتتوسط  شده ارائهو به استناد مدارک و مستندات  کیشفعال در  نشانیآتشایمنی و 

کارشناسی  بررسی موردمدارک تعداد ........... شرکت، تاریخ ........................ و با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و 

 ه است.تنظیم گردید هاشرکتبررسی صالحیت  کارگروهو لیست پیوست برای اتخاذ تصمیم اعضاء محترم  گرفتهقرار

 

 

 

 

 

 مدیرعامل موضوع شرکت نام شرکت ردیف
تاریخ ارائه 

 مدارک

کارشناس 

 بازدید
 تاریخ بازدید

 نتیجه بازدید

 تائیدعدم  تائید

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

 ینشانآتشام خانوادگی کارشناس نام و ن

 و خدمات ایمنی کیش

معاونت فنی نام و نام خانوادگی کارشناس 

 و عمرانی 

معاونت نام و نام خانوادگی کارشناس 

 معماری و شهرسازی 

مدیریت نام و نام خانوادگی کارشناس  مدعونام و نام خانوادگی کارشناس 

 بحران 
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 خاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانیاحراز صالحیت اش ضوابط

 

 

 

 های تائید شدهلیست نهایی شرکت

 

 

و با  شده توسط شرکت متقاضی نشانی و به استناد کلیه مدارک و مستندات ارائههای صورت گرفته توسط کارشناسان آتشبا توجه به بررسی

تاریخ ...................... و با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از  در اینشانی، جلسهشده توسط اداره آتش توجه به لیست اولیه تهیه

وع ضنشانی در موهای ایمنی و آتشهای مجری سیستمهای لیست ذیل مورد تائید این کمیته و حائز شرایط شرکتهای نهایی، شرکتبررسی

 باشند.مورد درخواست می

 

 

 

 

 

 آدرس شماره تماس مدیرعامل موضوع شرکت نام شرکت ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 و خدمات ایمنی کیش ینشانآتشاداره  سیرئ

 ،امضانام و نام خانوادگی

 شرکت نماینده بازرسی

 ،امضاخانوادگی نام و نام

 

 شرکت نماینده حراست

 ،امضانام و نام خانوادگی

 

 مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت

 ،امضانام و نام خانوادگی
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 ستمهای ایمنیهای مجری سینمونه گواهینامه مجوز فعالیت شرکت
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 است. کنندهخاموشاجرا شامل نصب و شارژ  ی،نشانآتش یهاکنندهخاموش 1

 درخواست تمدید گواهینامه

 

 

/ نماینده قانونی شرکت ..................................................................به  رعاملیمد جانب ....................................................این

 ............................................................................................................................................. و شماره تماس .............آدرس................

ی تبار گواهخود، متقاضی تمدید اعهای ایمنی گواهینامه صالحیت اجرای سیستم توجه به اتمام مدت اعتبار با

 . باشمیمهای ذیل مذکور در رشته

 

 

 

 

 

 

 عناوین

 مشاوره اجرا یطراح فروش یستمنوع س یفرد
خدمات پس 

 از فروش

و  یبازرس

 کنترل
 برداریبهره

        یقاعالم حر 1

        یقاطفاء حر 2

        و کنترل دود یهتهو 3

        یقهای مقاوم حرپوشش 4

5 
 ندویو)شهیش محافظ پوشش

 (لمیف
       

        یقهای مقاوم حردرب 6

        1ینشانکننده آتشخاموش 7

        ینیتزئ و یحفاظت یهانرده 8

        یمنابع تأمین برق اضطرار 9

        طراحی و مشاوره ایمنی 10

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ:

 مهر و امضاء
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 :/ محصوالت مراحل تائیدیه محصول

 درخواست کتبی شرکت متقاضی مبنی بر ثبت محصول یا محصوالت خود در لیست  -1

 تکمیل مدارک شرکت متقاضی -2

 تکمیل فرم مشخصات شرکت متقاضی 2-1

 تصویر اساسنامه شرکت متقاضی  2-2

 والت تولید داخل( محص در خصوص)تولیدکنندهشرکت  برداریبهرهتصویر برابر اصل پروانه  2-3

 ()بازرگانی واردکنندهتصویر برابر اصل پروانه واردات شرکت  2-4

 تصویر برابر اصل تائید شده نمایندگی رسمی محصول یا محصوالت وارداتی  2-5

 ارائه نماید.  بایستمیمتقاضی  هایدستورالعملسایر مواردی که در چارچوب ضوابط و  2-6

 تتکمیل مدارک محصول یا محصوال -3

 تکمیل فرم مشخصات محصول 3-1

 نصب. دستورالعملارائه یک نسخه از مدارک مربوط به محصول شامل کاتالوگ و  3-2

در خصوص هر یک   اداره آتش نشانی استاندارد و معتبر نتایج آزمایشگاهی مورد تائید    یهایگواهارائه تصویر برابر اصل    3-2

 از محصوالت.

 بررسی کارشناسی محصول یا محصوالت  3-4

 ید از محل شرکت بازد -4

  تولید( در صورت) بازید از آزمایشگاه شرکت -5

  (از محل انبار محصوالت )تولیدی و وارداتیبازدید  -6

 .صادرکنندهتوسط متقاضی از مراجع  شدهارائهمدارک  یهایگواهاستعالم  -7

ضی به     -8 سط متقا سمی فروش و خدمات پس از فروش تو شان معرفی نماینده یا نمایندگان ر  تصور به یاداره آتش ن

 کتبی.

 برابر جدول اداره آتش نشانیبه  شدهاعالمارائه نمونه محصول مطابق اطالعات  -9
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 (1)صفحه  فرم ورود اطالعات محصول/ محصوالت ایمنی

 PF6کدفرم :  (تولیدکننده) یاطالعات شرکت متقاض                                                

 التین:           رسی:                         نشان تجاری فا نام شرکت:

 آدرس کارخانه:

 :کد پستی نگار:ردو شماره تماس کارخانه:

 کد اقتصادی:

 شماره تماس همراه: نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

 شماره تماس همراه: نام و نام خانوادگی مدیر فروش:

 آدرس دفتر مرکزی:

 دورنگار:                                                           شماره تماس:               

 آدرس اینترنتی شرکت: 

 

 

 

 (اطالعات شرکت متقاضی ) واردکننده محصول

 نشان تجاری فارسی:                                    التین: نام شرکت:

 آدرس:

 

 :کد پستی دورنگار: شماره تماس:

 کد اقتصادی:

 شماره تماس همراه: نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

 شماره تماس همراه: نام و نام خانوادگی مدیر فروش:

 آدرس اینترنتی شرکت: 

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ:                                  

 مهر و امضاء

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ:                                

 مهر و امضاء
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 (2فرم ورود اطالعات محصول/ محصوالت ایمنی )صفحه          

 PF7کدفرم :                مراکز خدمات پس از فروش                     

 تلفن نام و نام خانوادگی مسئول نام شرکت آدرس شهر ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

 ی رسمی فروش محصول/محصوالت ایمنیهایندگینما

 تلفن نام و نام خانوادگی نماینده نام شرکت آدرس شهر ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ:                                  

 اءمهر و امض

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ:                                

 مهر و امضاء
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 (3فرم ورود اطالعات محصول/ محصوالت ایمنی )صفحه                      

 مشخصات محصول یا محصوالت تولید داخل                           

 شماره گواهی استاندارد سری تولید مدل نام محصول ردیف
تاریخ اخذ گواهی 

 استاندارد

مدت اعتبار گواهی 

 استاندارد

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

 

 PF8کدفرم :                     مشخصات محصول / محصوالت وارداتی

 مدت اعتبار گواهی آزمایشگاهی تولیدکنندهکشور  تائیدیه های استاندارد سری تولید مدل نام محصول ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ:                                

 مهر و امضاء

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ:                                

 مهر و امضاء
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 کت متقاضیشر تعهدنامه                           

 

شرکت ................................................................. با نام تجاری  رعاملیمد...................................................  جانبنیا

دقیق ضوابط احراز صالحیت و مطالعه  .................................................... با علم و آگاهی از ضوابط و مقررات داخلی

نسبت به رعایت کلیه  گردمیممتعهد اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی، 

ه منطقدر محدوده قانونی سازمان و آتش نشانی ی ایمنی هاستمیسدر خصوص  شده اخذموارد مرتبط با صالحیت 

شاوره و اجرای ، مطراحی ها و خسارات جانی و مالی ناشی از فروش،لیتاقدام نمایم و کلیه مسئوآزاد کیش 

نمایم که کلیه تجهیزات و  طور کامل پذیرفته و اقرار میهای شرکت را بهنشانی پروژهآتش های ایمنی وسیستم

رات ابالغی از سوی استاندارد انتخاب نموده و مطابق ضوابط و مقراصلی و ها را از نوع ملزومات استفاده شده در پروژه

. لذا در صورت اثبات خالف این موضوع و یا هرگونه اماجرا نمودهجزیره کیش و خدمات ایمنی اداره آتش نشانی 

ت شرکآزاد کیش، منطقه سازماناز سوی  شدهاعالمتخلف از قوانین، ضوابط و مقررات و یا عدم اجرای صحیح ضوابط 

بر اساس که داد  مخواه اداره آتش نشانیاین اختیار را به  خدمات ایمنی عمران، آب و خدمات و اداره آتش نشانی و

د جلوگیری نمای شده اخذاقدام نموده و در صورت لزوم از ادامه فعالیت این شرکت در صالحیت  ضوابطقوانین و مفاد 

 اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.  گونهچیهو این شرکت حق 
 

 

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء

 دفترخانهگواهی امضاء در 

 اسناد رسمی
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 هاشرکت بندیرتبه-1پیوست 

 مقدمه

قیق د ارزیابیمورد شده ارائهشناسایی بر اساس مدارک  نشانیآتشایمنی و  هایسیستممجری  هایشرکت نکهیازاپس

ولیان فرمایان و متدر بهبود رضایت کار  هاشرکتو تعیین درجه فعالیت هریک از این  بندیرتبهکارشناسی قرار گرفت، 

 را در پی خواهد داشت. نشانیآتشافزایش رضایت مراجعین به اداره بوده و  مؤثر وسازساختامر 

 .گرددمیتشریح  هاشرکتو تعیین پایه هریک از  بندیرتبهدر این پیوست روش 

 

 تعاریف

 ح زیر می باشد:عبارات و اصطالحات بکار رفته در این پیوست واجد معانی و دامنه کاربرد به شر

 رتبه شرکت

ایمنی و انجام خدمات  دریک شرکت  ایدوره هایارزشیابی نتایج و مالی توان تجربه، و تخصص بیانگر که است عددی 

 .باشدمی نشانیآتش

 سرمایه شرکت

 .باشد شده ثبت و اظهار هاشرکت ثبت ادارۀ در سرمایه عنوان با که ءشرکا غیر نقدی و نقدی آوردۀ مجموع 

 کارکنان 

 .باشد (استخدام کشوری یا اجتماعی تأمین قانون بر اساس) کارکنان بیمه مشمول هاآن کار قرارداد که مستخدمینی 

 پیمانکاری صالحیت گواهینامه

الزم توسط شرکت  شرایط احراز در صورت و نامهآئین در این ذکرشدهمقررات جاری کشور و موارد  بر اساس که مدرکی 

 ترتیبات طی و صادر نامهآئین این کاربرد چارچوب در پیمانکاری فعالیت برای ،اداره آتش نشانیائید توسط متقاضی و ت

 .خواهد شد تمدید و اصالح ،نامهاین آئین در مقرر

نظر توان و ظرفیت به شرح  از بزرگ به کوچک و از هیپا چهاردر  ،بندیرتبهبا توجه به معیارهای  مجری، هایشرکت -1

 شوند.می بندیهرتبزیر 

 کی هیپامجری  هایشرکت 1-1

 مجری پایه دو هایشرکت 1-2

 مجری پایه سه هایشرکت 1-3

 مجری بدون پایه هایشرکت 1-4
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 معیارهای صالحیت -2

 :گیردمیصالحیت به شرح زیر صورت  تشخیص بر اساس معیارهای هاشرکت ارزیابی و اختصاص رتبه به هریک از

 ارزشیابی -1

 تجربه و تخصص  -2

 مالی توان  -3

 تیاز صالحیتام  -3

باید میزان تخصص و تجربه مدیران و کارکنان شرکت و توان  هاشرکتو اختصاص رتبه به هریک از  بندیرتبه منظوربه

 مالک عمل قرار گیرد: ضوابطمالی آن بر اساس رابطه زیر مشخص و مطابق مفاد آتی این 

S =  E +  P 
 که در آن:

E قابل محاسبه خواهد بود. 4ده و از طریق روش تشریح شده در ماده = امتیاز تخصص و تجربه مدیران و کارکنان بو 

P امتیاز توان مالی = 

 :باشدمیاز طریق رابطه زیر  Eروش محاسبه   -4

1

( )
n

i i i

i

E m h f


  

 که در آن:

im  5= امتیاز تحصیالت بر اساس محاسبه ارائه در بند  

ih (5و برای کارمندان  10مدیره و مدیرعامل از افراد شاغل )برای هیئت = ضریب تجربه هریک 

if  در بند ب شدهارائه= تجربه سنواتی بر اساس روش محاسبه 

n تعداد کارکنان = 

5- im  ،گرددمیاز جدول زیر محاسبه امتیاز تحصیالت:  

 رشته زمینه رشته مرتبط مقطع تحصیلی ردیف

 80 50 )الف(دیپلم 1

 100 75 لمدیپفوق 2

 150 125 کارشناسی 3

 200 135 ارشد کارشناسی 4

 250 150 دکتری 5

 

ــیلی دیپلم -الف  ــورت دارا بودن گواهینامه گذراندن دوره حرفه   ای ،فنی مرتبط افراد دارای مدرک تحص ــیلی و در ص ــته تحص  ایبا هر نوع رش

 امتیازی به ایشان تعلق نخواهد گرفت. گونههیچو در غیر این صورت  محسوب خواهد شد هاآنای، امتیاز مربوطه از سازمان فنی و حرفه
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6-  if  15مدت فعالیت در رشته مربوط، مستند به اسناد بیمه حداکثر با ذکر ضریب تجربه هریک از افراد شاغل  

7-  n  ،باشدمی 15حداکثر تعداد کارکنان قابل حساب در محاسبات صالحیت. 

. مدارک خارجی اشخاص از سوی نهادهای گرددمیرک آموزشی معتبر تصدیق امتیاز تحصیالت، به استناد مدا  -8

 د.نگردآوری تصدیق میصاحب صالحیت در وزارت علوم، تحقیقات و فن

د محاسبه خواه مثبتِنیز بر اساس گردش مالی سالیانه شرکت، برحسب میلیون ریال و بر اساس اسناد  Pمقدار   -9

 شد.

 .باشدمیوارد زیر های تحصیلی زمینه شامل مرشته  -10

 (هاکلیه گرایش)نشانی کارشناس آتش 10-1

اعالم حریق و یا موضوعات مرتبط در  هایسیستمدر حوزه فعالیت  (هاکلیه گرایش)کارشناس برق  10-2

 ضوابط این

اطفاء حریق و یا موضوعات مرتبط در  هایسیستمدر حوزه فعالیت  (هاکلیه گرایش)کارشناس مکانیک   10-3

 ضوابط این

های مقاوم حریق و یا موضوعات مرتبط ها( در حوزه فعالیت سازه و پوششکارشناس عمران )کلیه گرایش 10-4

 این ضوابطدر 

این کارشناس معماری در حوزه مشاوره مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و یا موضوعات مرتبط در  10-5

 ضوابط

 ضوابطو موضوعات مرتبط در  نشانیآتش یهاکنندهخاموشدر حوزه  نشانیآتشکارشناس  10-6

 :باشدمیبه شرح ذیل  هایرشتهتحصیلی مرتبط، شامل  هایرشته -11

 مدیریت  هایگرایشکلیه  11-1

 در بند فوق شدهعنوان هایرشتهفنی دانشگاهی، غیر از  هایرشته 11-2

 .گرددمییت تعیین و اعالم پس از بررسی مدارک مربوطه، توسط کارگروه تشخیص صالح هاشرکتاختصاص رتبه  -12

ا را داشته تقاض سال سابقه فعالیت رسمی در موضوع مورد یکحداقل باید شرکت متقاضی کسب رتبه فعالیت،  :1تبصره 

 باشد.

تعداد کارکنان، بر اساس لیست صادره شرکت برای ارجاع به مراجع ذیصالح، جهت کسورات قانونی مالک  :2تبصره 

 عمل خواهد بود.
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بدون پایه  هاآناند و مجوز صالحیت که موفق به اخذ پایه الزم در موضوع موردتقاضا نشده هاییشرکت :3تبصره 

، نسبت به ارتقاء پایه شرکت خود اقدام نمایدمیاند حداکثر ظرف مدت مشخصی که شرکت تعیین ، موظفباشدمی

 نمایند.

ها بدون پایه اند و مجوز صالحیت آنردتقاضا نشدههایی که موفق به اخذ پایه الزم در موضوع موشرکت :4تبصره 

 ها بر اساس حدود واجرای پروژهنماید، نسبت به باشد، می توانند حداکثر ظرف مدت مشخصی که شرکت تعیین میمی

 اقدام نمایند. 3صالحیت پایه 

 

 «برای تعیین صالحیت پایه احرازشرایط »  

 پایه ردیف
مالی  میانگین گردش

 ون ریالبرحسب میلی

امتیاز تخصص و تجربه  حداقل

 مدیران و کارکنان

در  شدهنمره کسب میانگین

 (هسالیک)یابی عملکرد شرکتشارز

1 1 10000 1500 90-100 

2 2 5000 1000 80-90 

3 3 2000 500 70-80 

 70کمتر از  500کمتر از  2000کمتر از  بدون پایه 4



 

55 

 خاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانیاحراز صالحیت اش ضوابط

 

 

 ارزشیابی عملکرد شرکت مجری لیستچک

 

 تاریخ تکمیل فرم: نام و نام خانوادگی مدیرعامل: نام کامل شرکت مجری:

 شدهکسبامتیاز  شرح عملکرد ردیف

1 
یمتهیه نموده و در سوابق خود نگهداری (As builtخود، نقشه اجرایی و وضع موجود ) اجراشده هایسیستمشرکت مجری، در خصوص 

 .دینما
0-10 

 10-0 .نمایدمیمربوطه را انجام و در سوابق نگهداری  محاسبات اجرایی خود، هایپروژهخصوص  در شرکت مجری، 2

 5-0 .نمایدمیاجرایی خود از تجهیزات استاندارد استفاده  هایپروژهشرکت مجری در  3

 5-0 گرفته است.بازه زمانی منتهی به این تاریخ، با صحت و اطالعات کامل صورت  یط توسط شرکت مجری، شدهتکمیل هایلیستچک 4

 5-0 .باشدمیاداری پاسخگوی مراجعین  هایزمانمحل شرکت در تمامی  5

 10-0 .شودمیمیزان رضایت کارفرمایان از عملکرد شرکت مجری، در سوابق نگهداری  6

 5-0 شرکت مجری، به سیستم مدیریت کیفیت ایزو، مجهز شده است 7

 10-0 اجرایی خود دارد. هایپروژهتعداد  کار متخصص، متناسب با یروین شرکت مجری، 8

 10-0 نیروهای کاری خود قرارداد رسمی، مطابق ضوابط قانونی دارد. با شرکت مجری، 9

 5-0 .باشندمیکلیه کارکنان شرکت مجری دارای بیمه کاری، توسط شرکت  10

 5-0 .باشدمی ارائهقابلداخت و مفاصا حساب دارایی قوانین جاری کشور پر بر اساساسناد دارایی و پرداخت مالیات شرکت مجری،  11

12 
 هایپروندهآموزشی ضمن خدمت بوده و سوابق آموزشی کارکنان، در  هایدورهکارکنان و کارشناسان شرکت مجری ملزم به شرکت در 

 .باشدمیپرسنلی موجود 
0-5 

13 
 احراز صالحیت( وجود ندارد. ضوابط)بر اساس  ، اخطار یا تذکرنشانیآتشدر سوابق اجرایی شرکت مجری در اداره 

 مورد حداکثر امتیاز منفی به شرکت تعلق خواهد گرفت( 2وجود بیش از  در صورتنمره منفی و  2)هر اخطار یا تذکر صادره 
0- (10-) 

 5-0 .رددگمیکامل رعایت  طوربهاجرایی شرکت مجری،  هایپروژهدر  اداره آتش نشانی هایدستورالعملضوابط و  14

 10-0 .باشدمیتعمیرات، نگهداری و پشتیبانی  دارمدتاجرایی خود دارای تعهد  هایپروژهشرکت مجری، در خصوص  15

  شده کسبجمع امتیاز 

 

 

 

 ینشانآتشنام و نام خانوادگی کارشناس اداره 

 مهرو امضاء

 کارشناس اداره آتش نشانینام و نام خانوادگی 

 مهرو امضاء
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 آموزشی هایدوره 2 –پیوست 

قیقی اشخاص ح، کلیه نشانیآتشایمنی و  هایسیستمبا توجه به نقش آموزش در ارتقاء سطح کمی و کیفی اجرای 

و اجرا، باید نسبت به شرکت در  نظارت در زمینه طراحی، نشانیآتشو حقوقی متقاضی احراز صالحیت ایمنی و 

 اقدام نمایند. عمران و شرکت نشانیآتشاز سوی اداره  شدهاعالمدوره آموزشی 

 قی خواهد شد.انصراف از تقاضای شرکت در خصوص احراز صالحیت تل منزلهبه، هادورهعدم شرکت در  -1

 ،پیشرفته هایدورهو  شوندمیبرگزار و در زمان تقاضای شرکت برای احراز صالحیت مقدماتی در بدو ورود  هایدوره -2

 .باشدمیمتقاضی ارتقاء پایه  اشخاص حقیقی و حقوقیمختص 

 یکلطوربه لذا ،گرددمیتعیین عمران و یا شرکت  نشانیآتشآموزشی، با توجه به نیاز و توسط اداره  یهاسرفصل -3

 آموزشی مقدماتی و پیشرفته شامل موارد زیر باشند: هایدورهباید 

 ضوابط و مقررات داخلی 3-1

 اداره آتش نشانیاجرایی  ضوابط 3-2

 المللیبیناستانداردها و مقررات  3-3

 ضوابط و مقررات اجرایی 3-4

 :باشدمیهدف آموزشی به شرح ذیل  یهاگروهعناوین و عبارات اختصاری هریک از  -4

 مجری هایشرکتان دوره و گره هدف آموزش عنو

 نوع سیستم ردیف
فروش 

(S) 

طراحی 

(D) 

 اجرا 

(E) 

مشاوره 

(M) 

خدمات پس از فروش 

 (PM) برداریبهرهو 

بازرسی و 

 (Cکنترل )

 FA-S FA-D FA-E FA-M FA-PM FA-C (FA) اعالم حریق 1

 FF-S FF-D FF-E FF-M FF-PM FF-C (FF)اطفاء حریق 2

 SC-S SC-D SC-E SC-M SC-PM SC-C (SC)و کنترل دود تهویه 3

 FR-S FR-D FR-E FR-M - FR-C (FR)مقاوم حریق هایپوشش 4

 WF-S - WF-E - - WF-C (WF) (فیلم ویندوپوشش محافظ شیشه) 5

 FD-S - FD-E - - FD-C (FD)مقاوم حریق هایدرب 6

 FS-S - FS-E - - FS-C (FS) )الف(نشانیآتش کنندهخاموش 7

 G-S - G-E - - G-C (G)حفاظتی و تزئینی هاینرده 8

 DG-S - DG-E - DG-PM DG-C (DG)برق اضطراری تأمینمنابع  9

 است. کنندهخاموشنشانی، اجرا شامل نصب و شارژ های آتشکنندهخاموش -الف
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بر اساس جدول ذیل  نشانیآتشنی و ایم هایسیستمآموزشی اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری  هایدورهو  هاسرفصل -5

 :گرددمیتعیین 

 ردیف
کد دوره 

 آموزشی
 سطح دوره عنوان دوره آموزشی

ساعت 

 آموزشی
 گروه مخاطب

1 G-01  ساعت 2 مقدماتی مجری هایشرکت ضوابطآشنایی با الزامات و ALL 

2 G-02 ساعت 2 مقدماتی حریق رفتارشناسی ALL 

3 G-03 ساعت 4 تهپیشرف حریق رفتارشناسی ALL 

4 G-04 ساعت 2 مقدماتی آشنایی با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ALL 

5 G-05 ساعت 6 پیشرفته آشنایی با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ALL 

6 G-06 ساعت 2 مقدماتی آشنایی با ضوابط عمومی ایمنی ساختمان ALL 

7 E-01 ساعت 2 مقدماتی آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان FA-D/ FA-E/ FA-M/ FA-PM/ FA-C 

8 E-02 ساعت 4 پیشرفته آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان FA-D/ FA-E/ FA-M/ FA-PM/ FA-C 

9 E-03  ساعت 4 مقدماتی اعالم حریق هایسیستمآشنایی با FA-D/ FA-E/ FA-M/ FA-PM/ FA-C 

10 E-04  ساعت 4 پیشرفته م حریقاعال هایسیستمآشنایی با FA-D/ FA-E/ FA-M/ FA-PM/ FA-C 

11 E-05  ساعت 4 پیشرفته طراحی سیستم اعالم حریق یافزارهانرمآشنایی با FA-D/ FA-E/ FA-M/ FA-PM/ FA-C 

12 M-01  ساعت 4 مقدماتی اطفاء حریق هایسیستمآشنایی با FF-D/ FF-E/ FF-M/ FF-PM/ FF-C 

13 M-02  اطفاء حریق هایسیستمآشنایی با(Standpipe) ساعت 4 پیشرفته FF-D/ FF-E/ FF-M/ FF-PM/ FF-C 

14 M-03  ساعت 4 پیشرفته (نده خودکارراطفاء حریق)شبکه با هایسیستمآشنایی با FF-D/ FF-E/ FF-M/ FF-PM/ FF-C 

15 M-04  ساعت 6 پیشرفته طراحی سیستم اطفاء حریق یافزارهانرمآشنایی با FF-D/ FF-E/ FF-M/ FF-PM/ FF-C 

16 M-05  ساعت 2 مقدماتی نشانیآتش هایکنندهخاموشآشنایی با FS-S/FS-E/FS-C 

17 M-06  ساعت 2 مقدماتی نشانیآتش هایکنندهخاموششارژ  هایروشآشنایی با FS-S/FS-E/FS-C 

18 M-07 
در سیستم  مورداستفادهی هالولهآشنایی با مباحث جوش 

 یقاطفاء حر
 ساعت 2 مقدماتی

FF-D/ FF-E/ FF-M/ FF-PM/ FF-C 

19 M-08 
 تهویه و کنترل دود هایسیستمطراحی 

 ساعت 4 مقدماتی
SC-S/SC-D/ SC-E/ SC-M/ SC-PM/ 

SC-C 

20 M-09  ساعت 6 پیشرفته طراحی سیستم تهویه حریق یافزارهانرمآشنایی با SC-D/ SC-E/ SC-M/ SC-PM/ SC-C 

21 S-01  ساعت 2 مقدماتی ی مقاوم حریقهاپوششو محاسبه طراحی FR-S/FR-D/ FR-E/ FR-M/ FR-C 

22 S-02  ساعت 4 پیشرفته ی مقاوم حریقهاپوششطراحی و محاسبه FR-S/FR-D/ FR-E/ FR-M/ FR-C 
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 آموزشی یهاسرفصلتعاریف 

 مجری هایشرکت ضوابطآشنایی با الزامات و 

 هایسیستماحراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری  ضوابط هایتشرک ضوابطدر این دوره آموزشی ، 

ناشی از تقاضای شرکت متقاضی آموزش داده  هایمسئولیتو  موردنیاز، شامل شرایط احراز،مدارک نشانیآتشایمنی و 

 خواهند بود. ضوابطدر دوره ملزم به رعایت مفاد این  کنندگانشرکتخواهد شد و 

 تئوری حریق :

و ایمنی فعالیت نمایند، ضرورت دارد که  نشانیآتشخواهند در زمینه متقاضی می هایشرکتبا توجه به این موضوع که 

برای  پیشرفتهآشنا شوند بنابراین دوره مذکور در دو سطح مقدماتی و  نشانیآتشو  قم اولیه و بنیادین حریاهیبا مف

 متقاضی برگزار خواهد شد. هایشرکت

 بحث سوم مقررات ملی ساختمان :آشنایی با م

، که با توجه به باشدیمها در مقابل حریق ، مبحث محافظت ساختمانملی ساختمان مقرراتمباحث  ترینمهمیکی از 

، آشنایی با مباحث این مبحث از مقررات ملی ساختمان، نقش بسزایی در عملکرد متقاضی هایشرکتنوع فعالیت 

 .شودیممقدماتی و پیشرفته برگزار  سطح دوها خواهد داشت که در شرکت

 آشنایی با ضوابط عمومی ایمنی ساختمان:

در حوزه ایمنی و  یالمللنیبمباحثی برگرفته از مقررات ملی ساختمان و مقررات  ضوابط عمومی ایمنی ساختمان،

 وانعنبهمتقاضی  هایشرکت ، وجود دارد و ضرورت دارد کهنشانیآتشاداره  هایدستورالعمل، که در باشدمی نشانیآتش

 این دوره در یک سطح مقدماتی برگزار خواهد شد. .با این مباحث آشنایی داشته باشند اداره آتش نشانیبازوی اجرایی 

 آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان:

ا مبحث سیزدهم باشند، آشنایی باعالم حریق می هایسیستمهایی که متقاضی فعالیت در حوزه در خصوص شرکت

جریان ضعیف از اهمیت باالیی  هایسیستم، خصوصاً الکتریکی تأسیساتمقررات ملی ساختمان و الزامات مربوط به 

 که در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار خواهد شد. باشدمیبرخوردار 

 اعالم حریق هایسیستمآشنایی با 

 صورت ردکه  باشدمیسی در تشخیص اولیه اثرات حریق در یک بنا اعالم حریق یکی از تجهیزات اصلی و اسا هایسیستم

ردد. گ نشانیآتش هایسیستمتواند باعث عدم اطمینان به و بعضاً می دادهازدستعملکرد خود را طراحی و اجرای اشتباه 

الیت ه و نحوه فع، بسیار ضروری بوده و با توجه به رتبمتقاضی فعالیت در این حوزه هایشرکتبر همین اساس آشنایی 

 شرکت در سطوح مقدماتی و پیشرفته برگزار خواهد شد.
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 ی طراحی سیستم اعالم حریقافزارهانرمآشنایی با 

متقاضی آموزش داده  هایشرکتکاربردی در این حوزه به  یافزارهانرم، ضرورت دارد که در سطوح پیشرفته اعالم حریق

ردهای این حوزه تطابق بیشتری داشته و خطای انسانی در طراحی کاهش با اصول و استاندا شده یطراحشود تا سیستم 

 یابد.

 اطفاء حریق هایسیستمآشنایی با 

که از نام آن پیداست  طورهمانکه  باشدمیاطفاء حریق  هایسیستمنشانی، های آموزشی در آتشترین دورهیکی از مهم

اطفاء  یهاسیستمآب تمرکز دارد و در این دوره انواع مختلف  مبتنی بر هایسیستماطفاء خصوصاً  هایمتسیسبر طراحی 

 های بارنده خودکار متناسب با سطح متقاضیان برگزار خواهد شد.، ترکیبی و شبکهخشک ،شامل سیستم تر

 ی طراحی سیستم اطفاء حریقافزارهانرمآشنایی با 

با توجه به کثرت محاسبات و احتمال وجود خطای های بارنده خودکار و در سطوح پیشرفته اطفاء حریق ، خصوصاً شبکه

عالوه بر افزایش  افزارهانرممتعددی در این حوزه وجود دارند که آموزش و استفاده از این  یافزارهانرمانسانی در محاسبات 

د نشانی را تا حد زیادی تسهیل خواهتوسط کارشناسان آتش شدهیطراحوظیفه کنترل سیستم دقت در طراحی سیستم، 

 نمود.

 نشانیهای آتشکنندهآشنایی با خاموش

 صورت دردستی است که  یهاکنندهخاموش، ترین تجهیزات اطفاء حریقبتوان گفت که یکی از ابتدایی تأجربهشاید 

ده در زمان حریق گردی یریناپذجبرانتواند باعث ایجاد خسارات می، هاآنانتخاب نامناسب و یا ناکافی عالوه بر کاهش اثر 

، باعث گسترش حریق نیز گردند. از همین رو دوره آموزشی آشنایی کنترل و یا اطفاء حریق و با توجه به عدم کارایی در

در این دوره  هاآنکننده تا جانمایی طراحی و انتخاب تعداد خاموش ،نشانی از مرحله آشناییآتش یهاکنندهخاموشبا 

 آموزش داده خواهد شد.

 نشانیهای آتشکنندهشارژ خاموش هایآشنایی با روش

از  توانیمباشد که ها مینشانی، یکی از موارد مهم و معموالً با کنترل سخت در آتشنشانیهای آتشکنندهشارژ خاموش

نگاه  ، عالوه بر کنترل مناسب در این حوزه،ناشی از عدم شارژ مناسب هایمسئولیتطریق آموزش صحیح و اشاره به 

 را ارتقاء داد. ینشانشآتنشانی و استفاده از تجهیزات وع آتشعمومی به موض
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 در سیستم اطفاء حریق مورداستفادههای آشنایی با مباحث جوش لوله

وضوع پذیرد و این مها را با استفاده از جوش مینشانی اتصاالت لولهدر حوزه ایمنی و آتش قبول قابلبا توجه به اینکه استانداردهای 

ها به ، ضرورت دارد که این شرکتماندنی در زمان بازدید پنهان مینشامر تخصصی بوده و معموالً از نگاه کارشناسان آتشنیز یک ا

 ، اقدام نمایند.داشته و در جهت رعایت این موضوع موضوع جوش که امری کامالً تخصصی است آشنایی

 تهویه و کنترل دود هایسیستمطراحی 

هایی نشانی است که طراحی آن همواره با چالشدود نیز یکی از موضوعات تخصصی در حوزه ایمنی و آتش تهویه و کنترل هایسیستم

ها متناسب با سطح سیستم گونهنیالذا ضرورت دارد که دوره آموزشی  سیستم، مواجه بوده است. بردارانبهرهها و از سوی شرکت

 شرکت برگزار گردد.

 ستم تهویه حریقی طراحی سیافزارهانرمآشنایی با 

تخصصی وجود دارند  یافزارهانرم، در این خصوص دهیچیپ، با توجه به وجود محاسبات تهویه و کنترل دود هایسیستمدر طراحی 

ه و آشنایی داشت افزارهانرممتقاضی کار تخصصی در این حوزه با این  هایشرکتبه این موضوع کمک نمایند و باید  توانندیمکه 

 را بر این اساس ارائه نمایند. های خودطراحی

 ی مقاوم حریقهاپوششطراحی و محاسبه 

ها در مقابل حریق و جلوگیری از یکی از امور بسیار تخصصی در حوزه حفاظت ساختمانهای مقاوم حریق، طراحی و اجرای پوشش

اه ، با مشکالت فراوانی همرنشانیآتشاره باشد که غالباً کنترل این موضوع توسط ادهای احتمالی میها در حریقفروریزش ساختمان

نشانی با این موضوع آشنایی داشته و در طراحی و اجرا رعایت ها و کارشناسان آتشبنابراین ضرورت دارد که کلیه شرکت ،خواهد بود

 نمایند.
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 ینشانآتشایمنی و  هایسیستمهای دوره های آموزشی اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سرفصل

 مجری هایشرکت ضوابطدوره آموزشی آشنایی با الزامات و 

 G-01کد دوره آموزشی :  ساعت 2ساعت آموزشی :  سطح دوره : مقدماتی

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  مجری هایشرکتدرخصوص نظارت بر شرکت عمران  ضوابطشرح  1

  هاتشریح شرایط عمومی شرکت 2

  متقاضی ایهشرکتحداقل الزامات  3

  تشریح مراحل تشخیص صالحیت 4

  مجری هایشرکتشرح خدمات  5

  هاشرایط الزم جهت احراز هر یک از صالحیت 6

  شرح تخلفات حرفه ای 7

  های برخورد با تخلفات حرفه ایروش 8

  هاارزیابی فعالیت شرکت 9

  هارتبه بندی شرکت 10

 

 حریق رفتارشناسیدوره آموزشی 

 G-02کد دوره آموزشی :  ساعت 2ساعت آموزشی :  دوره : مقدماتی سطح

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  آشنایی با مفاهیم حریق و اصطالحات 1

  شناخت رفتار آتش در محیط باز 2

  شناخت رفتار آتش در محیط بسته 3

  آشنایی با عوامل گسترش حریق و سرعت گسترش 4

  حدودساز حریق و کنترل سرعت حریقآشنایی با عوامل م 5

  رفتار در حریق )نجات، اطفاء ( 6

  آشنایی با کانون ایمن 7
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 حریقرفتارشناسی دوره آموزشی 

 G-03کد دوره آموزشی :  ساعت 4ساعت آموزشی :  سطح دوره : پیشرفته

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  اصطالحات حریق مایع و گاز 1

  اطفاء حریق مایع و گاز و کنترل محیط ایمنی در 2

  آشنایی با عوامل اطفایی )مزایا و ویژگی ( 3

  آشنایی با عوامل اطفایی )معایب و خسارات ( 4

  ها و تکنیک اطفاءروش 5

  انواع تکنیک اطفاء در محیط باز و بسته 6

 

 

 

 دوره آموزشی آشنایی با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

 G-04کد دوره آموزشی :  ساعت 2ساعت آموزشی :  : مقدماتیسطح دوره 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  شرح تعاریف مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 1

  تقسیم بندی انواع تصرفات بر اساس مبحث سوم 2

  تعریف و دسته بندی انواع ساختار 3

  نشانیآتشضوابط اختصاصی دسترسی نیروهای  4
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 ه آموزشی آشنایی با مبحث سوم مقررات ملی ساختماندور

 G-05کد دوره آموزشی :  ساعت 6ساعت آموزشی :  سطح دوره : پیشرفته

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  مرور مطالب دوره مقدماتی 1

2 
تعیین محدودیت های ارتفاع و مساحت ساختمان ها از نظر مقاومت 

 در مقابل حریق
 

  ه های خروج از بنا و فرار از حریقضوابط را 3

  ضوابط مصالح نما و نازک کاری داخلی 4

  ضوابط و مقررات مقاومت در برابر آتش 5

  های بلند مرتبهضوابط اختصاصی ساختمان 6

  ضوابط فضاها و ساختمان های خاص  7

 

 دوره آموزشی آشنایی با ضوابط عمومی ایمنی ساختمان

 G-06کد دوره آموزشی :  ساعت 2ساعت آموزشی :  سطح دوره : مقدماتی

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  تشریح تعاریف کاربردی 1

  پناهجانضوابط مربوط به  2

  ضوابط مربوط به نرده 3

  تشریح استانداردهای قابل استناد 4

  ضوابط مربوط به نماهای شیشه ای 5

  ضوابط عمومی ایمنی ساختمان 6
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 وره آموزشی آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختماند

 E-01کد دوره آموزشی :  ساعت 2ساعت آموزشی :  سطح دوره : مقدماتی

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  شرح تعاریف مبحث 1

  آشنایی با مبحث ارت )زمین( در ساختمان 2

  معرفی انواع توپولوژی سیستم زمین 3

  زات ایمنی برق در ساختمانمعرفی تجهی 4

  آشنایی با مبحث جریان ضعیف 5

  سازمان برنامه و بودجه 110-1&2نکات کاربردی نشریه  6

 

 دوره آموزشی آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

 E-02کد دوره آموزشی :  ساعت 4ساعت آموزشی :  سطح دوره : پیشرفته

 تتوضیحا سرفصل های آموزشی ردیف

  مرور مطالب دوره مقدماتی 1

  جریان ضعیف مرتبط با موضوع ایمنی هایسیستمتشریح  2

  ضوابط مربوط به تابلوهای برق و ایمنی مربوطه 3

  استانداردها و ضوابط قابل استناد 4

  NFPA 70بررسی ضوابط استاندارد  5

  تشریح برق گیر و روشهای اجرایی 6
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 اعالم حریق هایسیستمشنایی با عنوان دوره آموزشی آ

 E-03کد دوره آموزشی :  ساعت 4ساعت آموزشی :  سطح دوره : مقدماتی

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  اعالم حریق هایسیستممربوط به  تعاریف 1

 اعالم حریق معرفی انواع تجهیزات 2
 

کاشف های دودی، کاشف های حرارتی، کاشف های 

عالم حریق، آژیر و آژیر فالشر، شعله ای، شستی ا

 و ... کنترل پانل اعالم حریق ،ریموت اینداکتور

  اعالم حریق هایسیستماصول مقدماتی طراحی  3

  تشریح ضوابط اعالم حریق مبحث سوم مقررات ملی 4

  معرفی استانداردهای ملی 5

  معرفی استانداردهای بین المللی 6

  ث سیزدهم مقررات ملی ساختمانتشریح ضوابط اعالم حریق مبح 7

  تشریح ضوابط اعالم حریق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 8

 

 اعالم حریق هایسیستمعنوان دوره آموزشی آشنایی با 

 E-04کد دوره آموزشی :  ساعت 4ساعت آموزشی :  سطح دوره : پیشرفته

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  مبحث سیزدهممرور مطالب دوره مقدماتی  1

2 
سازمان برنامه و  622و نشریه  BS 5839بررسی ضوابط استاندارد  

 بودجه
 

  NFPA 72بررسی ضوابط استاندارد   3

  اعالم حریق آدرس پذیر هایسیستممعرفی  4

  های طراحی نرم افزاریمعرفی روش 5
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 دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارهای طراحی سیستم اعالم حریق

 E-05کد دوره آموزشی :  ساعت 4ساعت آموزشی :  سطح دوره : پیشرفته

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  مروری بر معرفی تجهیزات 1

  مرور ضوابط و مقررات 2

  معرفی نرم افزارهای کاربردی در این حوزه 3

  تشریح نرم افزار طراحی براساس انتخاب استاد 4

 

 اطفاء حریق هایسیستمایی با عنوان دوره آموزشی آشن

 M-01کد دوره آموزشی :  ساعت 4ساعت آموزشی :  مقدماتیسطح دوره : 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

 معرفی انواع سیستم اطفاء حریق 1
 

نیمه  هایسیستمسیستم تر، سیستم خشک، 

 اتوماتیک و ... هایسیستماتوماتیک، 

 نشانیآتشدر  معرفی لوله های مورد استفاده 2

 معرفی و انتخاب فنی، ارزیابیتشریح گزارش 

 مناسب اتصاالت و لوله فنی مشخصات و برندها

 و حریق اطفاء هایسیستم در استفاده جهت

 برداریبهره و نصب فنی دستورالعمل تدوین

 کیش جزیره در

3 
  نشانیآتشمعرفی انواع پمپ و تجهیزات پمپ خانه 

 

های طبقاتی، پمپ پمپ های گریز از مرکز،پمپ

های افقی، شیر فشارشکن، گیج پمپهای عمودی، 

 فشار و ...

4 
معرفی ضوابط طراحی سیستم اطفاء در مبحث سوم مقررات ملی 

 ساختمان
 

  تشریح ضوابط مقدماتی طراحی سیستم اطفاء حریق 5

 معرفی انواع سیستم اطفاء حریق 6
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 ( Standpipeاطفاء حریق )  هایسیستمدوره آموزشی آشنایی با 

 M-02کد دوره آموزشی :  ساعت 4ساعت آموزشی :  پیشرفتهسطح دوره : 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  مرور مطالب دوره مقدماتی 1

   NFPA 14تشریح ضوابط  2

    NFPA 20مروری بر  3

    NFPA 25مروری بر  4

 

 ء حریق شبکه بارنده خودکاراطفا هایسیستمدوره آموزشی آشنایی با 

 M-03کد دوره آموزشی :  ساعت 4ساعت آموزشی :  پیشرفتهسطح دوره : 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  مروری بر دوره های قبلی مرتبط 1

  NFPA 13      8مرور ضوابط فصل  2

  معرفی نرم افزارهای مرتبط  3

  بارنده خودکار ضوابط و مقررات داخلی درخصوص شبکه های 4

 

 اطفاء حریق هایسیستمدوره آموزشی آشنایی با نرم افزارهای طراحی 

 M-04کد دوره آموزشی :  ساعت 6ساعت آموزشی :  پیشرفتهسطح دوره : 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  مروری بر معرفی تجهیزات 1

  مرور ضوابط و مقررات 2

  ر این حوزهمعرفی نرم افزارهای کاربردی د 3

  تشریح نرم افزار طراحی براساس انتخاب استاد 4
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 نشانیآتشدوره آموزشی آشنایی با خاموش کننده های 

 M-05کد دوره آموزشی :  ساعت 2ساعت آموزشی :  مقدماتیسطح دوره : 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  تشریح تعاریف 1

  معرفی انواع خاموش کننده  2

3 
 در مبحث نشانیآتشیح ضوابط مربوط به خاموش کننده های  تشر

 سوم مقررات
 

  معرفی استانداردهای مرتبط  4

  NFPA 10تشریح ضوابط   5

 

 نشانیآتشهای شارژ خاموش کننده های دوره آموزشی آشنایی با روش

 M-06کد دوره آموزشی :  ساعت 2ساعت آموزشی :  مقدماتیسطح دوره : 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  شرح تعاریف 1

  نشانیآتشمرور مطالب دوره خاموش کننده های  2

   نشانیآتشمعرفی ضوابط شارژ خاموش کننده های   3

  معرفی استانداردهای مرتبط  4

 

 دوره آموزشی آشنایی با مباحث جوش لوله های مورد استفاده در سیستم اطفاء حریق

 M-07کد دوره آموزشی :  ساعت 2ساعت آموزشی :  ماتیمقدسطح دوره : 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  شرح تعاریف 1

  اطفاء حریق هایسیستممروری بر  2

  معرفی انواع جوش لوله 3

  ضوابط مربوط به جوش لوله های سیستم اطفاء 4

  معرفی استانداردها و ضوابط مربوطه 5
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 تهویه و کنترل دود هایستمسیدوره آموزشی طراحی 

 M-08کد دوره آموزشی :  ساعت 4ساعت آموزشی :  مقدماتیسطح دوره : 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  شرح تعاریف 1

  تهویه هایسیستممعرفی انواع  2

3 
ضوابط مربوط به تهویه و کنترل دود در مبحث سوم مقررات ملی 

 ساختمان
 

4 
 BS 12101و   BS 7346 part 3ویه ته هایسیستمضوابط 

part 3   
 

  معرفی ضوابط داخلی 5

 

 دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارهای طراحی سیستم تهویه

 M-09کد دوره آموزشی :  ساعت 6ساعت آموزشی :  مقدماتیسطح دوره : 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  شرح تعاریف 1

  ترل دودمرور مطالب دوره تهویه . کن 2

  معرفی نرم افزارها 3

  تشریح نرم افزار به انتخاب استاد 4

 

 های مقاوم حریقدوره آموزشی طراحی و محاسبه پوشش

 S-02کد دوره آموزشی :  ساعت 2ساعت آموزشی :  مقدماتیسطح دوره : 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  شرح تعاریف 1

2 
قررات )مقدماتی(درخصوص مرور اطالعات دوره مبحث سوم م

 پوشش
 

  تشریح روش محاسبه میزان مقاومت در برابر حریق 3

4 
تشریح انواع پوشش مقاوم حریق )پایه سیمانی، پایه گچی و رنگ 

 ها(
 

  بررسی استانداردهای مرتبط 5
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 های مقاوم حریقدوره آموزشی طراحی و محاسبه پوشش

 S-03کد دوره آموزشی :  عتسا 4ساعت آموزشی :  پیشرفتهسطح دوره : 

 توضیحات سرفصل های آموزشی ردیف

  مرور دوره مقدماتی پوشش مقاوم حریق 1

  معرفی نرم افزارهای مورد استفاده در این حوزه 2

3 
گ سازمان تحقیقات،مسکن و  – 445تشریح ضوابط نشریه 

 شهرسازی
 

   IBCمروری بر ضوابط پوشش در فصل هفتم  4

 

 

 نشانیآتشاداره مراحل اجرایی نظارت  3 –پیوست 

 ای ضوابطنشانی برای احداث ابنیه ایمن و دارای حداقل هآتشاداره با توجه به اهمیت ایجاد ساختار برای نظارت عالیه 

ر این لذا د ، گام بردارند.راستا شده و در جهت ارتقاء کیفیتتمام ارکان ساخت با یکدیگر هم نشانی، بایدایمنی و آتش

 فرایند حقیقی و حقوقی موثر در این  اشخاص ارایه می گردد.کلیه نشانی آتشاداره وست مراحل اجرایی نظارت پی

 می بایست نسبت به رعایت وظایف خود در حدود مقررات تدوین شده اقدام نمایند.
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 ها شرکت توسط یمنیا یهاستمیس یاجرا یها نامه تعهد و هاستیلچک  - 4 وستیپ

در خواهند بود  مجاز، ضوابط نیاز موارد مصرح ا یکیدر  تیو احراز صالح یمراحل قانون یپس از ط یمجر یهاشرکت

 ارائه یو تعهدها هاستیو ارائه چک ل لیبه تکم ملزم، اجراهر لذا پس از . ندینما تیفعال، تخصصی خودخدمات  زمینه

 دندگر یم متعهد آنها امضاء و مهرو  هاستیچک ل لیمفهوم که با تکم نیبه ا ،باشند یم ینشانآتش رهاداتوسط شده 

 ردعملک ای و صحت عدم از یناش یهاتیمسئول هیکل و نموده اجرا را نظر مورد پروژه ینشان آتش و یمنیا یهاستمیس

 .رندیپذ یم را هاآن نامناسب

 ، شرکت های وارد سرمایه گذار یا وکیل یا مالکا و تعهدنامه هایی که باید توسط هبر همین اساس در این پیوست فرم

 . بدیهی استآورده شده است، تکمیل و ارائه گردد کننده تجهیزات ، شرکت های مجری و شرکت مشاور یا مهندس ناظر

ها باید نسبت به نشانی، شرکتآتشادارههای جدید از سوی ها و تعهدنامهها و یا ارائه فرمدرصورت تغییر هر یک از فرم

 نشانی اقدام نمایند .آتشاداره ها مطابق نظر تکمیل و ارائه آن
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 لیست اجرای سیستم اطفاء حریقچک

د شرکت مبنی بر عهشامل جزئیات اجرا به همراه ت و گرددمیم عملیات اجرایی تکمیل توسط شرکت مجری و پس از اتما لیستچکاین 

 ناشی از آن می باشد. هایمسئولیتت کلیه استانداردها و مقررات و پذیرش رعای

 شماره تماس و ...(-آدرس-آرممشخصات )سربرگ شرکت مجری با تمام 

  لیست تائید اجرای سیستم اطفاء حریقچک

 نشانی:شماره پرونده در آتش نام و نام خانوادگی مالک/وکیل: پالک ثبتی:

 ره و تاریخ قرارداد:شما شماره تماس: آدرس:

، شبکه بارنده ، شبکه بارنده خودکار در همکف)باالی خودروها(  سیستم اطفاء حریق اجرا شده :  اطفاء حریق ترکیبی در تمام طبقات

 در همکف  HR،نصب خودکار در تمامی فضاها 
 لیست :تاریخ تکمیل چک

ف
دی

ر
 

 شرح اجرا

ت
اس

ده 
 ش

ت
عای

ر
 

رد
دا

د ن
ربر

کا
 

 توضیحات

    انتخاب و اجراشده است. شیک یاداره اتش نشان ییضوابط اجراسایز رایزر اصلی مطابق استاندارد و  1

    .انتخاب و اجراشده است شیک یاداره اتش نشان ییضوابط اجرانوع و جنس لوله بکار رفته در سیستم اطفاء حریق، مطابق استاندارد و  2

    با اتصال کوپلینگ در قسمت باالی جعبه اجراشده است. 1 ”½در پائین جعبه و یک انشعاب  ”1 یک انشعاب HRهای داخل جعبه 3

    در پائین جعبه اجراشده است. 1 ”½یک انشعاب FBهای داخل جعبه 4

    شده است.انجام شیک یاداره اتش نشان ییضوابط اجرانشانی توسط مطابق اتصال انشعاب جعبه آتش 5

    شده است.نشانی نصبهای آتشدارای نشان استاندارد داخل جعبهسرنازل  6

    ( رعایت شده است.cm 75×65نشانی از جنس استیل و ابعاد )های آتشجعبه 7

    باشد.می شیک یاداره اتش نشان ییضوابط اجرانشانی مطابق ضخامت ورق مورداستفاده جعبه آتش 8

    باشد.متر می 20حداقل  دارای نشان استاندارد و طول، FBو  HRهای در جعبه فادهنشانی مورداستشیلنگ آتش 9

    است. HRو یک جعبه  FBنشانی پاسخگوی حداقل زمان موردنیاز یک جعبه مخزن آب آتش 10

    شده است.مخزن گرفته نشانی از قسمت پاییننشانی از انشعاب آب مصرفی مجزا اجراشده است و انشعاب آب آتشانشعاب آتش 11

12 
نشانی از قسمت پایین انشعاب آب آتش نشانی،آتشاداره صورت مشترک و با اخذ نظر نشانی و آب مصرفی بهدر صورت اجرای آب آتش

 .بینی و اجراشده استنشانی پیشدر مسیر لوله آتش (Double Check Valve)شده و شیر جلوگیری از برگشت جریان مخزن گرفته
   

13 
ب انتخاب و از پمپ آ شیک یاداره اتش نشان ییضوابط اجرانشانی متناسب با نیاز سیستم )از نظر دبی و فشار( و بوستر پمپ آتش

 مصرفی مجزا اجراشده است.
   

     شده است.تأمین شیک یاداره اتش نشان ییضوابط اجراحداقل فشار موردنیاز در دورترین جعبه مطابق  14

    اجراشده است انتخاب و کلکتور با سایز مناسب 15

    شده است.ها بر اساس کاتالوگ شرکت تولیدکننده انتخابسایز لوله ورودی و خروجی پمپ 16

    شده است.در باالی کلکتور پرشرسوئیچ و گیج فشار استاندارد نصب 17

    شده است.ها نصبی در مجاورت آنها و برنامه تعمیر و نگهدارراهنمای عملکرد پمپ 18

    شده است.نشانی تابلوی مناسب با ابعاد متناسب و تعبیه تجهیزات حفاظتی مناسب نصبهای آتشجهت بوستر پمپ 19
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 شماره تماس و ...(-آدرس-آرممشخصات )سربرگ شرکت مجری با تمام 

 لیست تائید اجرای سیستم اطفاء حریقچک

 نشانی:شماره پرونده در آتش و نام خانوادگی مالک/وکیل: نام پالک ثبتی:

 شماره و تاریخ قرارداد: شماره تماس: آدرس:

 لیست :تاریخ تکمیل چک ، شبکه بارنده خودکار در تمامی فضاها  ، اطفاء حریق ترکیبی در تمام طبقات سیستم اطفاء حریق اجرا شده :  اطفاء حریق در مشاعات 
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 توضیحات

    ها به همراه همبندی الزم، اجراشده است.اتصال زمین )ارت( تمامی پمپ 20

    لوله تخلیه مطابق ضوابط استاندارد به همراه شیر تخلیه اجراشده است. 21

    شده است.بنص شیک یاداره اتش نشان ییضوابط اجرامطابق نشانی اتصال لوله خشک آتش 22

    شده است.نصب شیک یاداره اتش نشان ییضوابط اجرانشانی مطابق طرفه جهت لوله خشک آب آتششیر یک 23

    شده است.درپوش مناسب روی آن نصب نشانی( در بیرون از بنا،در صورت نصب شیر سیامی )اتصال خشک آتش 24

    اند.بات مکانیکی، توسط مواد غیرقابل اشتعال، محافظت شدهنشانی در مقابل ضرهای آتشکلیه لوله 25

    اند )رنگ قرمز(.آمیزی شدهصورت مناسب رنگنشانی بههای آتشلوله 26

    شده است.نصب " باشدیمجهز م یقاطفاء حر یستمساختمان به س ینا " یساختمان تابلو یدرب ورود یدر باال 27

    شده است.نشانی نصبای نمایش محل نصب اتصال لوله خشک آتشتابلوی مناسب بر 28

29 
شـده اسـت کـه تمـامی منـاطق را پوشـش داده و مـانعی        نشـانی در پارکینـگ و طبقـات بـه نحـوی انتخـاب      محل نصـب جعبـه آتـش   

 ها وجود ندارد.برای دسترسی به آن
   

    .است شیک یه اتش نشانادار ییضوابط اجرانشانی مطابق ارتفاع نصب جعبه آتش 30

    انتخاب و اجراشده است. شیک یاداره اتش نشان ییضوابط اجراهای انشعاب شبکه بارنده خودکار )اسپرینکلر(، مطابق سایز لوله 31

    ست.رعایت شده ا شیک یاداره اتش نشان ییضوابط اجرااسپرینکلر( از سقف و دیوار مطابق ) فواصل استاندارد بارنده ها 32

    تمامی انشعابات بارنده ها از طریق اتصاالت استاندارد صورت گرفته است. 33

    شده است.نصب (Zone Control Valveدر هر طبقه، تجهیزات مرتبط با کنترل سیستم ) های مجهز به شبکه بارنده خودکار،در ساختمان 34

    شده است.، تعبیه(Check Alarm Valve)در ابتدای شبکه بارنده خودکار، شیر هشدار  35

    به سیستم اعالم حریق متصل شده است.از طریق تجهیزات استاندارد شبکه بارنده خودکار  36

37 
ها و بارنده ها پاسخگوی حداقل زمان موردنیاز مجموع جعبه نشانی،های مجهز به شبکه بارنده خودکار، مخزن آب آتشدر ساختمان

 است.
   

توضیحات : 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

اجرایی مربوطه و  ضوابطنشانی و های ایمنی و آتش............................................. با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات سیستماینجانب ......................................... مدیرعامل شرکت ..................

نن کلیه باشد.همچنیجانب میو موردپذیرش این الذکر توسط کادر اجرایی این شرکت صورت گرفتهنمایم که کلیه موارد اجرایی فوقلیست، اقرار میتبعات حاصل از تکمیل خالف این چک

نشانی نسبت به اعزام کارشناس آتشهای جانی و مالی ناشی از عدم عملکرد صحیح و یا استفاده از تجهیزات غیر استاندارد را پذیرفته و بر همین اساس، درخواست بازدید مالک مسئولیت

، با عقد قرارداد از نگهداری سیستم  و تأمین تجهیزات و در خصوص ارائه خدمات تعمیر و سال 2نمایم خدمات پشتیبانی، به مدت جهت بازدید نهایی، مورد تائید است. ضمناً تعهد می

 گردم.سوی مالکین پروژه  ، از این تاریخ به مدت ...... سال متعهد می

الذکر، خالف واقع تکمیل گردیده است و یا توسط / با نظارت تیم اجرایی این شرکت  صورت فوق لیستنشانی ، مشخص گردد که مورد یا مواردی از چکهای آتی آتشچنانچه در بررسی

نشانی و خدمات ایمنی کیش، مختار خواهد بود نسبت به ارجاع پرونده این شرکت به کمیته بررسی آتشاداره لیست اقدام نموده است ، نگرفته و شرکت صرفاً نسبت به مهر و امضاء چک

 گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.های مجری، و برابر مقررات نسبت به برخورد الزم، اقدام نماید و این شرکت، هیچرکتصالحیت ش

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل

 و امضاء مهر
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 لیست تائید اجرای سیستم اعالم حریقچک

د شرکت مبنی بر عههمراه تو شامل جزئیات اجرا به  گرددمیتوسط شرکت مجری و پس از اتمام عملیات اجرایی تکمیل  لیستچکاین 

 ناشی از آن می باشد. هایمسئولیترعایت کلیه استانداردها و مقررات و پذیرش 
 

 شماره تماس و ...(-آدرس-سربرگ شرکت مجری با تمام مشخصات)آرم

 لیست تائید اجرای سیستم اعالم حریقچک

 لیست :تاریخ تکمیل چک نشانی :شماره پرونده در آتش نام و نام خانوادگی مالک/وکیل : پالک ثبتی :

 شماره و تاریخ قرارداد : شماره تماس : آدرس :

 تعداد زون سیستم : نشان)برند( سیستم اعالم حریق اجرا شده :  متعارف  نوع سیستم اعالم حریق : آدرس پذیر 

 استفاده شده :تعداد شستی  تعداد دتکتور حرارتی استفاده شده : تعداد دتکتور دودی استفاده شده :

 واحد تجاری  مشاعات  پوشش سیستم اعالم حریق : تمامی فضاها 
پله )های( برقی  درهای حریق بند  سیستم تهویه و کنترل دود  های متصل به اعالم حریق : شبکه بارنده خودکار سیستم
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 توضیحات

    ورد استفاده در سیستم اعالم حریق دارای نشان استاندارد و مورد تائید اداره آتش نشانی می باشند.کلیه تجهیزات م 1

    کشی توسط یا زیر نظر کارکنان/کارشناسان شرکت صورت گرفته است.اجرای سیم 2

    نصب تجهیزات، توسط کارکنان شرکت صورت گرفته است. 3

    نشانی کیش صورت گرفته است.ا فضا و ضوابط اداره آتشانتخاب دتکتورها متناسب ب 4

    نشانی کیش می باشد.تعداد المان ها در هر زون بر اساس استاندارد و ضوابط اداره آتش 5

    نشانی کیش رعایت شده است.حداکثر تعداد زون پانل سیستم اعالم حریق مطابق ضوابط اداره آتش 6

    ، تحت پوشش سیستم اعالم حریق قرار گرفته اند.نشانی کیشد اشاره در دستورالعمل اداره آتشتمامی فضاهای مور 7

    شده است.نشانی کیش انتخاب، محل نصب دتکتور مطابق ضوابط اداره آتشدر سقف های شیب دار 8

    ر مناسب تعبیه شده است.ارتفاع طبقه ( در دو طرف مانع ، دتکتو %10درصورت وجود مانع در سقف )بیش از  9

    فاصله دتکتورها از بازشوی آسانسور و درب پله رعایت شده است. 10

    هر طبقه یک زون مجزا در نظر گرفته شده است و زون بندی سیستم مطابق ضوابط می باشد. 11

    کشی ، در یک زون رعایت شده است.حداکثر طول کابل 12

    ( روی تمامی زون ها نصب شده است. EOLخط ) مقاومت انتهای 13

    نشانی کیش(مطابق ضوابط اداره آتشاست )شده محل نصب کنترل پانل به درستی انتخاب 14

    نشانی کیش برای واحدهای تجاری درنظر گرفته شده است.پانل اعالم حریق با تعداد زون مناسب مطابق ضوابط اداره آتش 15

    شده است ی سیستم اعالم حریق به درستی انتخابباتر 16

    فیوز مناسب برای سیستم اعالم حریق و در ابتدای انشعاب مربوطه تعبیه شده است. 17

    نشانی کیش می باشد.سیم مورد استفاده در سیستم اعالم حریق مطابق ضوابط اداره آتش 18

    ر، از لوله فوالدی استفاده شده است.صورت روکاکشی بهدرصورت اجرای سیم 19
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 شماره تماس و ...(-آدرس-سربرگ شرکت مجری با تمام مشخصات)آرم

 لیست تائید اجرای سیستم اعالم حریقچک

 لیست :تاریخ تکمیل چک نشانی :شماره پرونده در آتش نام و نام خانوادگی مالک/وکیل : پالک ثبتی :

 و تاریخ قرارداد : شماره شماره تماس : آدرس :

 تعداد زون سیستم : نشان)برند( سیستم اعالم حریق اجرا شده :  متعارف  نوع سیستم اعالم حریق : آدرس پذیر 

 تعداد شستی استفاده شده : تعداد دتکتور حرارتی استفاده شده : تعداد دتکتور دودی استفاده شده :

 واحد تجاری  عات مشا پوشش سیستم اعالم حریق : تمامی فضاها 
پله )های( برقی  درهای حریق بند  سیستم تهویه و کنترل دود  های متصل به اعالم حریق : شبکه بارنده خودکار سیستم
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 توضیحات

    کلیه اجزاء سیستم اعالم حریق با یکدیگر سازگاری کامل دارند. 20

    شنیده می شود. dB 85تخاب و نصب آژیرهای اعالم حریق به نحوی است که در تمامی نقاط ساختمان ، صدای حداقل ان 21

    فالشر( استفاده شده است.-متناسب با نوع فضا ، از تجهیزات هشدار دیداری )فالشر  یا آژیر 22

    عملکرد آن مورد تائید می باشد.سیستم ، مورد بررسی و بازبینی کلی قرار گرفته است و صحت  23

    فضای تحت پوشش دتکتورهای دودی و فاصله آنها از یکدیگر مطابق ضوابط می باشد. 24

    فضای تحت پوشش دتکتورهای حرارتی و فاصله آنها از یکدیگر مطابق ضوابط می باشد. 25

    منابع روشنایی ، رعایت شده است. فاصله دتکتورها از دریچه های هوا )کانال کولر و ...(و 26

    سانتی متر ، داخل سقف دتکتور مناسب پیش بینی شده است. 80درصورت وجود سقف کاذب با ارتفاع بیش از  27

    در باالی سر در واحدها استفاده شده است. LEDدر ساختمانهایی که تعداد واحد در هر طبقه بیش از یک واحد است ، از ریموت  28

    ، فعال می شود. LEDبا فعال شدن هریک از دتکتورهای واقع در واحد ، ریموت  29

    متر ، رعایت شده است. 45شستی اعالم حریق در محلهای مناسب نصب شده است و حداکثر فاصله دسترسی برابر  30

    ارتفاع نصب شستی اعالم حریق مطابق ضوابط می باشد. 31

    نصب آژیرها مطابق ضوابط می باشد. ارتفاع 32

    درصورت حذف هر یک از دتکتورها ، سیستم ، خطای الزم را نشان می دهد. 33

    درصورت وقوع اتصال کوتاه در هر قسمت از مدار، سیستم ، خطای الزم را نشان می دهد. 34

    نشان می دهد.کشی، سیستم، خطای الزم را درصورت وقوع مدار باز در سیم 35

    راهنمای عملکرد سیستم اعالم حریق به همراه زون بندی آن  ، در مجاور کنترل پانل مرکزی نصب شده است. 36

    آموزش نحوه بهره برداری و عملکرد سیستم ، به مدیریت ساختمان ارائه شده است 37

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توضیحات:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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طه و اجرایی مربو ضوابطنشانی و های ایمنی و آتشبا علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات سیستمجانب ......................................... مدیرعامل شرکت ............................................................... این

نن کلیه همچنی باشد.جانب میپذیرش این الذکر توسط کادر اجرایی این شرکت صورت گرفته و موردنمایم که کلیه موارد اجرایی فوقلیست، اقرار میتبعات حاصل از تکمیل خالف این چک

نشانی جهت را پذیرفته و بر همین اساس، درخواست بازدید مالک نسبت به اعزام کارشناس آتش های جانی و مالی ناشی از عدم عملکرد صحیح و یا استفاده از تجهیزات غیر استانداردمسئولیت

قد قرارداد از سوی مالکین ، با عنگهداری سیستم  و تأمین تجهیزات و در خصوص ارائه خدمات تعمیر و سال 2نمایم خدمات پشتیبانی، به مدت بازدید نهایی، مورد تائید است. ضمناً تعهد می

 گردم.، از این تاریخ به مدت ...... سال متعهد میوژهپر

الذکر، خالف واقع تکمیل گردیده است و یا توسط / با نظارت تیم اجرایی این شرکت  صورت نگرفته لیست فوق، مشخص گردد که مورد یا مواردی از چکنشانیهای آتی آتشانچه در بررسیچن

های نشانی و خدمات ایمنی کیش، مختار خواهد بود نسبت به ارجاع پرونده این شرکت به کمیته بررسی صالحیت شرکت، آتشست اقدام نموده استلیو امضاء چکو شرکت صرفاً نسبت به مهر 

 گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.مجری، و برابر مقررات نسبت به برخورد الزم، اقدام نماید و این شرکت، هیچ

 

 

 

 

 
 

  

  

 انوادگی مدیرعاملنام و نام خ

 و امضاء مهر
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 ید عمومی ایمنی ساختمانلیست بازدچک

که بر همین اساس  می باشد نشانیآتشی یبازوی اجرا عنوانبهها استفاده از این شرکت ،مجری هایشرکتساماندهی  یکی از اهداف

 به برای رعایت ضوابط ایمنی نشانیآتشاداره هایی که ها و فرملیستچکنسبت به تکمیل  هستندتائید صالحیت شده موظف  هایشرکت

 اطالعات کافی در این خصوص داشته باشند.. ،پیش از بازدید از ملک نشانیآتشاداره اقدام نمایند تا کارشناسان  ،مالکین ارائه می دهد

 شماره تماس و ...(-آدرس-آرممشخصات )سربرگ شرکت مجری با تمام 

 لیست بازدید عمومی ایمنی ساختمانچک

 لیست :تاریخ تکمیل چک نشانی:شماره پرونده در آتش کیل:نام و نام خانوادگی مالک/و پالک ثبتی:

 شماره و تاریخ قرارداد: شماره تماس: آدرس:
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 توضیحات

     شده است.ینتأمخروج الزامی  هایراهحداقل تعداد  1

     ت شده است.خروج رعای هایراهفاصله  2

     باشد.ها مطابق ضوابط میدسترسی به خروج یا خروج 3

     شده است. دوربندیدسترس خروج در طبقه همکف و زیرزمین  هایراهپلکان و  4

     شده است. دوربندیدسترس خروج در تمامی طبقات  هایراهپلکان و  5

     باشد.پله به سمت خروج میها در فضاها و راهجهت بازشوی درب 6

     باشد.متر می 10بست کمتر از حداکثر طول راه روهای بن 7

     متر ( رعایت شده است.سانتی 110حداقل عرض پله ) 8

     شود.درب آسانسور در مسیر راه خروج باز نمی 9

     متر اجراشده است.سانتی 110ارتفاع  بام با پناهجان 10

     متر اجراشده است.سانتی 110ارتفاع  با هاتراس پناهجان 11

     متر اجراشده است.سانتی 110با ارتفاع  هاپنجره OKBحداقل ارتفاع  12

ها رعایت متر و موانع جلوگیری از ریزش احتمالی شیشهسانتی 110ارتفاع  نورگیر با پناهجان 13

 شده است.
    

14 
ضوابط آسانسورهای خودروبر)در ساختمانههای دارای مجوز استفاده از باالبر( رعایت شده 

  UPS  Blackout ژنراتور برق اضطراری  است.کابین 
    

     طبقه و بیشتر(4اند.)شدهخروج و شماره طبقات، مطابق استاندارد نصب هایراهتابلوهای راهنمای  15

     باشند.مترمربع از نوع غیر ریزنده می 5/1متر و مساحت سانتی 90رض بیش از های با عشیشه 16

     متر اجراشده است.سانتی 110اختالف سطح مجاور رمپ خودرو با ارتفاع  پناهجان 17
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 شماره تماس و ...(-آدرس-آرممشخصات )سربرگ شرکت مجری با تمام 

 لیست بازدید عمومی ایمنی ساختمانچک

 لیست :تاریخ تکمیل چک نشانی:شماره پرونده در آتش نام و نام خانوادگی مالک/وکیل: پالک ثبتی:

 شماره و تاریخ قرارداد: شماره تماس: آدرس:

متر و یا ایجاد مانع جهت تردد روی سانتی 110پوتر واقع در پاگرد طبقات با ارتفاع  پناهجان 18

 آن اجراشده است.
    

     باشد.متر میسانتی 110با ارتفاع  پناهجانپله دسترسی و ن واحد تجاری دارای راهبالک 19

     است. نشدهاستفادهتنها راه دسترسی بالکن  عنوانبهاز باالبر کاال  20

21 
 ضوابط ایمنی در خصوص باالبر حمل کاال رعایت شده است. محصور کردن در طبقات 

 طریق تعبیه تجهیزات قطع اضطراری )میکروسوئیچ،سنسور و ...(  ایمنی الزم از تأمین
    

متر سانتی 110با ارتفاع  پناهجان متر دارایسانتی 70تمامی فضاهای با اختالف سطح بیش از  22

 باشند.می
    

     تهویه طبقات پارکینگ اجراشده است. 23

     .پله اجراشده استسیستم فشار مثبت راه 24

     و اجراشده است. تأمین ژنراتور برق اضطراری متناسب با نیاز، 25

     شده است.جهت وسایل گازسوز، دودکش استاندارد با کالهک مناسب تعبیه 26

     باشد.، نوع و استحکام نرده مطابق استاندارد میپناهجانعنوان در صورت استفاده از نرده به 27

     مترسانتی 11صورت عمودی و بافاصله حداکثر به ها در تمامی فضاها،دهنر 28

توضیحات: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 اجرایی مربوطه، ضابطهنشانی و ایمنی و آتش هایسیستمم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ......................................... مدیرعامل شرکت ............................................................... با عل جانباین

توسط تیم اجرایی شرکت تکمیل گردیده است و موارد تحت عنوان راهنمایی به مالک  الذکرنمایم که کلیه موارد فوقلیست، اقرار میهمچنین تبعات حاصل از تکمیل خالف این چک

 شده است .اعالم

الذکر، خالف واقع تکمیل گردیده است و شرکت بدون بازدید، صرفاً نسبت به مهر و امضاء لیست فوقانی، مشخص گردد که مورد یا مواردی از چکنشآتشاداره های آتی چنانچه در بررسی

مجری، و برابر مقررات نسبت به  هایشرکت، مختار خواهد بود نسبت به ارجاع پرونده این شرکت به کمیته بررسی صالحیت کیشنشانی و خدمات ایمنی آتشاداره آن اقدام نموده است، 

 ادعایی در این خصوص نخواهد داشت. گونههیچبرخورد الزم، اقدام نماید و این شرکت، 

 

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل

 مهرو امضاء
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امل شرکت ......................................................... مجری پوشش های دیرعجانب ................................................ با کد ملی ........................................................... ماین

، در کمال صحت و سالمت و با آگاهی کامل از ضوابط و نشانی و خدمات ایمنی کیش می باشمآتشاداره مقاوم حریق که جزء شرکت های ذیصالح 

 وسیله اقرار می نمایم : ، بدینایجهت اجزاء سازهای مقاوم حریق های آتی اجرای پوشش همقررات و مسئولیت

سایر  ......................................... به پالک ثبتی ........................................  درمانی تجمعی  اداری –تجاری  مسکونی –تجاری   در پروژه مسکونی

، رنگ  ، پایه معدنی گچی  یمانی ............................................................................................ از مصالح مقاوم حریق پایه معدنی سواقع در : ...............................

............................... مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی که دارای گواهینامه فنی به شماره .................................. مورخ مصالح بنایی  منبسط شونده

ای شامل ستون ای ساختمان به شرح : قاب سازهسایر .................. می باشد ، استفاده نموده و اجزاء سازه UL263 یا دارای تائید آزمایشگاهی استاندارد 

تیرچه ها  ای شامل تیرهای فرعی ، ساختار سقف های سازه دیوارهای باربر داخلی خارجی  ، دیوارهای باربر تیرهای اصلی و خرپاها  ها

  ساختار بام شامل تیرهای ، فرعی  تیرچه ها ...................... را با مصالح ................................. و نشان تجاری .......................... دارای کد شناسایی. .......

امه صادره ، بر اساس ساعت مقاومت حریق الزامی در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و به میزان .......... ساعت و با ضخامت های بیان شده در گواهین

وده نشانی ارائه نمآتشداره اای با درج ضخامت ها در آن به های سازهالذکر یا تائید آزمایشگاهی مذکور که محاسبات آن به انضمام نقشهتوسط مرکز فوق

 ادارهوسط ام ، را اجرا نموده و کلیه مسئولیت های مالی و جانی ناشی از عدم عملکرد صحیح آن در زمان بروز حریق و استفاده از مصالح تائید شده ت

ای هی ملزم به اجرای پوشش و مطابق نقشهگونه قید و شرطی پذیرفته و مسئولیت نظارت کامل بر اجرا در تمامی فضاهانشانی کیش را  بدون هیچآتش

، مجاز خواهند بود رفرما و یا بهره برداران ساختمانکا ،نشانیآتشاداره .  بدیهی است درصورت اثبات خالف ادعای فوق، تائید شده را بر عهده می گیرم

 نخواهم داشت.           نسبت به پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند و بنده در این خصوص اعتراضی

             

 

  
 

  

 نام و نام خانوادگی

 مدیرعامل مهر و امضاء

 

 تعهد نامه شرکت مجری پوشش مقاوم حریق

 



 

83 

 احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی ضوابط

 
 

 
 

 

 

 

................... به آدرس دیرعامل شرکت ......................................................... ....جانب ................................................ با کد ملی ........................................................... ماین

های تهویه و کنترل دود که دارای نمایندگی شرکت ..... مجری سیستم: ...........................................................................................................................

، در کمال صحت و سالمت و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات و بر اساس مدارک ارائه شده می باشم............................................... .........................................

 وسیله اقرار می نمایم : های آتی اجرای سیستم مذکور ، بدینمسئولیت

سایر  ......................................... به پالک ثبتی ........................................  درمانی  تجمعی اداری –تجاری  مسکونی –تجاری   در پروژه مسکونی

شرکت ............................................  ، جت فن  م تهویه کانالی .......... از سیستواقع در : ...................................................................................................................

سایر  تهویه دود در طبقات پارکینگ  پله عنوان سیستم فشار مثبت در راه، به LPCB  UL دارای نشان استاندارد و تائید آزمایشگاهی 

ه نموده و با توجه به ضوابط الزامی ذکر شده در مباحث سوم و چهاردهم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ............................. پروژه مورد اشاره استفاد

نشانی را اجرا نموده و کلیه آتشاداره های اجرایی ارائه شده به همراه با نقشه طراحی فنی  CFD بین المللی مربوطه  و بر اساس محاسبات 

ی از عدم عملکرد صحیح آن در زمان بروز حریق و یا استفاده از تجهیزات غیر استاندارد و تائید نشده را در صورت اثبات مسئولیت های مالی و جانی ناش

سبات اگونه قید و شرطی پذیرفته و مسئولیت نظارت کامل بر اجرا در تمامی فضاهای ملزم به اجرای سیستم تهویه را بر اساس نقشه ها و محو بدون هیچ

، کارفرما و یا بهره برداران ساختمان، مجاز خواهند بود نسبت نشانیآتشاداره .  بدیهی است درصورت اثبات خالف ادعای فوق، ر عهده می گیرمارائه شده ب

 به پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند و بنده در این خصوص اعتراضی نخواهم داشت.          

             

 

  
 
 

 

 

 

  

 مدیرعامل نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء

 

 تعهد نامه شرکت مجری سیستم تهویه و کنترل دود
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 نشانیآتشاداره های بازدید کارشناسان تچک لیس - 5ت پیوس

ی نشانآتشاداره ( کارشناسان  4های پیوست نشانی )فرمهای ایمنی و آتشپس از اعالم مالک و تائید شرکت مجری مبنی بر اجرای سیستم

ر است الزم به ذک نمایند.رشناسی اقدام میها و گزارش کا، از پالک بازدید و نسبت به تکمیل چک لیستبندی مشخصبر اساس برنامه زمان

 مسئولیت تکمیل چک لیست بر عهده کارشناس بوده و باید در تکمیل آن دقت کافی را مبذول نمایند.
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 .. قطعه : ..........    پالک ثبتی : .............................. ..........: .......... نشانیآتششماره پرونده در 

 ....................................آدرس : ......................................................................................................................  کار پایان  عدم خالف    پروانه مالک مراجعه : صدور

 شماره تماس : ................................................... ..........نام  و نام خانوادگی وکیل : ................................. وادگی مالک : ...........................................نام  و نام خان

 ............................................................................................................................................................................................................................................................. توضیحات تکمیلی :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مشخصات طبقات :

 ساختمان :کاربری  تعداد طبقات باالی همکف : : زیرزمین طبقات تعداد

 کل واحدها :تعداد  مترمربعمساحت کل : ................  کاربری طبقه همکف :

 : االجراالزمضوابط 

 درب مقاوم حریق با  با شیشه سکوریت  تمام طبقات  همکف   در: زیرزمین پلهراهدوربندی باکس  -1

  مشاعات ساختمان تمام طبقات  همکف  مین زاجرای سیستم اطفاء حریق در : زیر -2

1با  سایز لوله  FBجعبه  اینچ  1با سایز لوله  HRجعبه  1

2
 حجم مخزن .................... لیتر اینچ  

 تمامی فضاها  اجرای شبکه بارنده خودکار در طبقه / طبقات پارکینگ )باالی خودروها (  -3

 پذیر سیستم آدر سیستم متعارف  مشاعات ساختمان  اجرای سیستم اعالم حریق در تمامی فضاها  -4

 پله سیستم فشار مثبت راه زیرزمین  بقات پارکینگ اجرای سیستم  تهویه و کنترل دود در ط -5

 سه ساعت  دو ساعت  یک ساعت  ها ستون تیرهای فرعی ای تیرهای اصلیاجرای پوشش مقاوم حریق برای اجزاء سازه -6

 باز و معبر قرار دارند یع که در مجاورت فضامترمرب 50/1از  شیمتر و مساحت ب 9/0از  شیبا عرض ب یاشهیدر تمام سطوح ش زندهیر ریغ شهیاز ش استفاده -7

 واحد)های( تجاری  مجاور تابلوهای برق  اتاقک آسانسور   دستی در پاگرد طبقات  کنندهخاموشنصب  -8

   کیلوگرمی 4 ( 2CO) گازکربنیک یک دستگاه  کیلوگرمی 6پودر و گاز  یک دستگاهدر هر پاگرد 

 پاگرد طبقات   بامپشت تراس  در تمامی فضاها متر ( سانتی 110 ) معادل پناهجانرعایت ارتفاع  -9

   نشانی درون محوطه با مقاومت الزم جهت استقرار خودروهای امدادی و آتش مترمربع 10*10فضایی به ابعاد  تأمین -10

  متر  4برابر حداقل  سوارهرعایت عرض ورودی  عدم احداث سر درب ورودی سواره 

های ایمنی اجرای سیستم لعملفرم صدور دستورا

 مالک مراجعه زمان در
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نصب نرده دسترسی بالکن  بالکن  پناهجاننصب نرده یا  یرزمین تجاریزتنها راه ورود و خروج بالکن یا  عنوانبهه از باالبر حمل کاال عدم استفاد -11

  تجاری

  ی تزئینات داخلی مغایر با ضوابط ایمنی آورجمع -12

)های( واحد در تمامی فضاها  ل استاندارد شلنگ گاز طو نحوه چیدمان وسایل   گازسوزدودکش وسایل  ی گازکشلوله کشییمساصالح  -13

 تجاری  

 

 

........................................ ......پالک ثبتی................................................ واقع در : ......................................................... □وکیل □....................................... مالک جانباین
دارم کلیه موارد یماعالم  ،نشانی کیش حاضر گردیده و ضمن درخواست بازدیدآتشاداره در ..................................................... در تاریخ ................................. 

داره او بر همین اساس درخواست بازدید کارشناسان است  قرارگرفتهمورد تست اولیه و نشانی اجرا آتشاداره  ئیدتامجری مورد  هایشرکتتوسط  الذکرفوق

 . از ساختمان خود را دارم نشانیآتش
ی به عهده نشانآتشاداره شده در  بازدیدهای آتی کارشناسان  یجادا تأخیرمسئولیت  ،در صورت عدم ارائه اطالعات واقعی دارممیاعالم  وسیلهبدین مضافاً» 

 .«خواهد بود  جانباین
 

 

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگی
 امضاء

 

اداره  امضاء کارشناس
 نشانیآتش
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.............................................................. لی ................................................. ساکن .........اینجانب ........................................................ فرزند ........................................... دارای کد م

........................... واقع در ................................... مالک/ سرمایه گذار پالک ثبتی ....................................................................................................... با شماره تماس ...........

 انجام دهم.  گردم وظایف خود را به شرح ذیلوسیله متعهد می.............................................. بدین.............................................................................................................................

 اقدام نموده و در ادامه بهنسبت به تکمیل، امضاء و تحویل  سه نسخه از تعهدنامه مالک/سرمایه گذار نشانی مراجعه و به اداره آتشدر زمان دریافت پروانه ساخت  -1 -1

 نقشه واحد تایید مورد( قطعه کورکی ،(اتوکد فایل و کاغذی صورت به) شرکت شهرسازی معاونت تائید مورد معماری همراه مهندس/مهندسین ناظر ساختمان، نقشه

نسخه تعهدنامه های مهندس/مهندسین 4را به اداره آتش نشانی ارایه و نسبت به تکمیل و مهر و امضاء  )ناظر هندسم تایید مورد(محدوده پالن سایت نقشه و )برداری

 اداره را به صورت کامل اجرایی نمایم.این و فرایند اجرایی نظارت بر ایمنی ابالغی دریافت آتش نشانی  را از ادارهنقشه های معماری  تاییدیهناظر اقدام نموده و 

ای تم هنسبت به انتخاب شرکت دارای گواهی صالحیت طراحی و مشاوره سیستم های آتش نشانی از اداره آتش نشانی  جهت طراحی و نظارت بر اجرای  سیس -2 -2

 ، بخش ضوابط اجرایی(.kish.ir125. بارگذاری شده در سایت این اداره به آدرس شانی مطابق با مفاد ضوابط اجرایی ابالغی ایمنی و آتش نشانی)ایمنی و آتش ن

 اجرایی به تایید اداره آتش نشانی و ممهور به مهر این اداره نمایم. اقدام و تصویر قرارداد منعقده را تحویل این اداره نمایم و طرح مذکور را قبل از هرگونه اقدام

اس و..( بر اسنسبت به انتخاب شرکت/ شرکت های ذیصالح و دارای گواهی صالحیت اجرای هر یک از سیستم های آتش نشانی از اداره آتش نشانی)اعالم، اطفاء  -3 -3

 اداره نموده و نسبت به اجرای طرح با رعایت دقیق مفاد ضوابط اجرایی ابالغی اقدام نمایم.  طرح مصوب اقدام و تصویر قرارداد منعقده را تحویل این

 نشانی اطالع دهم.نشانی به شرکت مجری و اداره آتشهای معماری ساختمان را قبل از شروع عملیات سیستم های ایمنی و آتشهرگونه تغییر در نقشه -4 -4

نشانی را در هر یک از مرحل زیر با تایید شرکت مشاور طرح و مشاور/مهندس ناظر ساختمان سیستم های ایمنی و آتش گردم گزارش پیشرفت اجرایمتعهد می -5 -5

د می گردم در زمان بازدید خوبه اداره آتش نشانی ارائه نمایم. کارشناسان آتش نشانی مجاز خواهند بود در صورت نیاز نسبت به بازدید از پروژه اقدام نموده و متعهد 

 زم به رفع آنها می دانم.یا نماینده قانونی در محل حضور داشته و امکان بازدید از کلیه قسمت ها را فراهم نموده در صورت اعالم ایراد در اجرای طرح، خود را مل

  نشانی سامانه اطفاء حریقکشی آب آتشالف( قبل از پوشاندن و مدفون کردن عملیات لوله       -6

 کشی و نصب تجهیزات سامانه اعالم حریقکشی، کابلگذاری و قبل از سیمب( پس از لوله      

نشانی و موارد ابالغی از طرف شرکت مجری و یا کارشناس نشانی هرگونه قصوری ناشی از عدم رعایت مقررات و ضوابط اداره آتشچنانچه در اجرای تأسیسات آتش -6

 گونه درخواستی برای اخذ تائیدیه نخواهم داشت.نشانی روی دهد تا زمان رفع موارد، هیچاداره آتش

نشانی اعالم و ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف که شرکت مجری به هر دلیل از اجرای کار خودداری نماید، مراتب را کتباً به اداره آتشدرصورتی -7 -5

 پروژه اقدام نمایم.  

گونه درخواستی نسبت به اخذ نشانی و عدم رعایت مفاد ضوابط ابالغی، هیچشده توسط اداره آتشفیکارگیری مجریان معرعدم به در صورتگردم متعهد می -8 -6

 پذیرم. های ناشی از آن را میتائیدیه نداشته باشم و کلیه مسئولیت

 .kish.ir125.ه بر روی سایت این اداره به آدرسابالغی اداره آتش نشانی و سایر استانداردها و مقرراتی ک ضوابط اجراییگردم نسبت به مطالعه دقیق متعهد می -9 -7

رخواست تاییدیه ایمنی قرار داده شده اقدام و  این ضوابط را به رؤیت شرکت مشاور/مهندس ناظر رسانده و در زمان اجرا کلیه موارد را رعایت نموده و در زمان د

 کلیه مستندات مورد اشاره در ضوابط اجرایی ابالغی)گواهی های اصالت کاال و...( اقدام و مسئولیت ناشی از عدم رعایت آنها را می پذیرم. پایان کار نیز نسبت به ارائه

 ات اجرای عملیمتعهد می گردم نسبت به انتخاب شرکت دارای صالحیت نگهداری سیستم های ایمنی و آتش نشانی از اداره آتش نشانی بالفاصله بعد از اتمام  -10 -8

همکاری  د نسبت به ادامهسیستم های مذکور اقدام نموده و نسبت به تحویل تاسیسات آتش نشانی به صورت سالم و آماده بکار به بهره بردار/ بهره برداران و اخذ تعه

یمنی و آتش نشانی اقدام نمایم و شرکت مذکور را به یا انتخاب شرکت جدید ذیصالح مورد تایید اداره آتش نشانی جهت بهره برداری و نگهداری از سیستم های ا

 اداره آتش نشانی معرفی نمایم.

 

 

  

اجرای سیستم های طراحی و در خصوص  /مالکگذارتعهدنامه سرمایه

 نشانیایمنی و  آتش

ور مجوز در معاونت شهرسازی، تکمیل و تا راه اندازی سامانه های برخط صد

 ارائه فرم ها و تعهدنامه ها به صورت حضوری در اداره آتش نشانی خواهد بود.

 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء و اثر انگشت 

http://www.125.kish.ir/
http://www.125.kish.ir/
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 لیست :تاریخ تکمیل چک شماره تماس: نام و نام خانوادگی مالک/وکیل: پالک ثبتی:

 تاریخ صدور جواز : نشانی:شماره پرونده در آتش آدرس:

 غیره ................................... پارکینگ  انباری تجاری  مشاعات انباری با کاربری مسکونی  مترمربعن .......... مساحت .................... تعداد زیرزمی ندارد  زیرزمین دارد 

 غیره ......................................................... رکینگ پا تجاری  مشاعات انباری با کاربری  مسکونی  مترمربعمساحت ......................  ندارد  زیرزمین دارد 

 غیره .......................................................... مسکونی  با کاربری اداری  مترمربعطبقات باالی همکف، .................... طبقه ، مساحت هر طبقه ....................... 

ف
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 توضیحات

1 

ی
من

 ای
ی

وم
عم

ت 
اما

الز
 و 

ی
مار

مع
ط 

واب
ض

 

     شده استخروج الزامی بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تأمین هایراهحداقل تعداد 

     ه استقطر ساختمان (رعایت شد سومیکخروج )برابر نصف یا  هایراهفاصله  2

     باشددسترسی به خروج مطابق ضوابط می 3

     اندشده دوربندیدسترس خروج در طبقه یا طبقات پارکینگ  هایراهپلکان و  4

     شده است دوربندیدسترس خروج در تمامی طبقات  هایراهپلکان و  5

     شوددرب واحدها در مسیر راه خروج باز نمی 6

     بست بر اساس ضوابط رعایت شده استحداکثر طول راه روهای بن 7

     شوددرب آسانسور در مسیر راه خروج باز نمی 8

     حداقل عرض پله رعایت شده است  9

     ضوابط مربوط به پله شامل قد پله، اندازه کف و ارتفاع پله ،  ارتفاع سرگیر و... 10

     نورگیرها ، بام ، پاگرد طبقات و تراس رعایت شده است پناهنجا 11

     عمودی و با ابعاد مناسب صورت گرفته است. صورتبهها اجرای نرده 12

     شده استاستفاده از حفاظ یت( نیلمای از شیشه غیر ریزنده ) در نماهای شیشه 13

     شده استهک مناسب نصبجهت وسایل گازسوز دودکش  و کال 14

     است نشده استفادهتنها راه ورود و خروج بالکن تجاری  عنوانبهاز باالبر کاال  15

16 

م 
عال

م ا
ست

سی
ط 

واب
ض

ق
ری

ح
 

     است اجراشده کیش نشانی آتش اداره و استاندارد ضوابط مطابق حریق اعالم سیستم

     هر واحد اجراشده است. های نشانگر باالی سر دربچراغ 17

     زون بندی سیستم اعالم حریق صحیح اجراشده است 18

     شستی اعالم حریق در کلیه فضاها )پاگرد طبقات و ورودی پله ( وجود دارد 19

     تجهیزات صوتی مطابق ضوابط اجراشده است  20

 نشانیچک لیست بازدید آتش
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21 

 

     شده استانتخابق صحیح و از نوع استاندارد های سیستم اعالم حرینوع کاشف

     باشدمحل کنترل پانل مناسب و مطابق ضوابط می 22

23 

ق
ری

 ح
فاء

اط
م 

ست
سی

ط 
واب

ض
 

 اداره و استاندارد ضوابط مطابق  خشک  ترکیبی  تر حریق اطفاء سیستم

 است اجراشده کیش نشانیآتش
    

 کیش نشانی آتش اداره و استاندارد ضوابط مطابق خشک و رت سیستم اصلی لوله قطر 24

 است شده رعایت
    

     شده استنصبصورت صحیح و در محل مناسب نشانی بههای آتشجعبه 25

     شده است)از نوع استاندارد ( نصب FBو   HRهای متعلقات جعبه 26

     نمایدمی تأمینشش کامل محیط را مجاز بوده و پو HRو  FBهای فاصله جعبه 27

     نشانی کافی است ).................. لیتر(حجم مخزن آب آتش 28

     شده استنصبتجهیزات سیستم خشک  29

(  خروج  هایراه کلیه فضاها شبکه بارنده خودکار ) بر روی هر خودرو  30

 اجراشده است
    

     است  شدهه دستی مناسب مطابق دستورالعمل در طبقات نصبکنندخاموش 31

.................................................................... .................................................................................................................................................................................... گزارش بازدید :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

کارشناس اداره نام و نام خانوادگی 

 نشانیآتش

کارشناس مسئول اداره نام و نام خانوادگی 

 نشانیآتش
 

 نشانیچک لیست بازدید آتش
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 کارشناس بازدید : پالک ثبتی: نام و نام خانوادگی مالک/وکیل:

 تاریخ بازدید : شانی:نشماره پرونده در آتش آدرس:
 

نماینده  در حضور مالک شدهتکمیل لیستچکو بر اساس  الذکرفوق.............. مورخ .................. از پالک ثبتی  مرحلهبه بازدید  با عنایت

به مالک و شرکت در بازدید جهت ابالغ  شدهمشاهدهمعایب  وسیلهبدین نشانیایمنی و آتش هایسیستمو شرکت مجری  مالک 

 بر عهده جنابعالی خواهد بود  شدهاعالمدر اجرای معایب  ایجادشده تأخیر. بدیهی است گرددمیمجری به شرح ذیل اعالم 

1- ........................................................................................................................................................................................................................................ 

2- ........................................................................................................................................................................................................................................ 

3- ........................................................................................................................................................................................................................................ 

4- ........................................................................................................................................................................................................................................ 

5- ........................................................................................................................................................................................................................................ 

6- ........................................................................................................................................................................................................................................ 

7- ........................................................................................................................................................................................................................................ 

8- ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 نام و نام خانوادگی کارشناس                                                                       گیرندهتحویلنام و نام خانوادگی   

 امضاء                
 

 

 ............................................................................ واقع در : ...................... پالک ثبتی وکیل ................ مالک............................... جانباین

دارم کلیه یمنشانی کیش حاضر گردیده و ضمن درخواست بازدید، اعالم آتشاداره در ................................................................... در تاریخ ................................. 

است و بر همین اساس درخواست بازدید کارشناسان  قرارگرفتهمرتفع و مورد بازبینی ، نشانیآتشاداره  یدتائمجری مورد  شرکتتوسط  الذکرفوقمعایب 

 از ساختمان خود را دارم.  نشانیآتشاداره 

ه ی به عهدنشانآتش اداره یجادشده در  بازدیدهای آتی کارشناسانا تأخیر، در صورت عدم ارائه اطالعات واقعی، مسئولیت  دارممیاعالم  وسیلهبدینمضافاً » 

 .«خواهد بود  جانباین

 

 

 نشانیآتش رم اعالم معایب سیستم ایمنی وف

 نام و نام خانوادگی
 امضاء
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 لیست :تاریخ تکمیل چک نشانی:شماره پرونده در آتش نام و نام خانوادگی مالک/وکیل: پالک ثبتی:

 شرکت مجری پوشش : شماره تماس: آدرس:

 مشخصات سقف یا طبقه مورد بازدید:
مواد معدنی پایه   مواد معدنی پایه سیمانی  ده نوع پوشش اجرایی : رنگ منبسط شون

 مصالح ساختمانی  گچی 

ف
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ر
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ت
اس
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 ش
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عای
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کا
 

 توضیحات

 یا کپک تولید عوامل سست، آلودگی،رنگ غبار، و گرد گریس، روغن، گونه هر از زیرکار سطح 1

 زند،پاکسازی شده است می سبندگی لطمهچ به احتماالً که شرایطی یا مصالح سایر
    

     ای پیش از پاشش صورت گرفته استشستشوی کلیه اجزاء سازه 2

     ای ، در محل پروژه موجود استنقشه کارگاهی با ذکر ضخامت در مجاور هر یک از اجزاء سازه 3

شده در محل های مورد نظر از توری مرغی یا رابیتس ، بر اساس دستورالعمل پوشش تائید  4

 استفاده شده است
    

     دستگاه و تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده کالیبره می باشند 5

     آزمون ضخامت سنجی توسط مجری و در حضور کارفرما انجام و صورتجلسه شده است 6

     جلسه شده استآزمون سنجش چسبندگی توسط مجری انجام و در حضور کارفرما صورت 7

نشانی و مورد تائید جهت اجرای پوشش مقاوم حریق استفاده شده به آتشآیا از مصالح معرفی 8

 شده است
    

ای نشانی و روی اجزاء سازهآزمون ضخامت سنجی توسط مجری و در حضور کارشناس آتش 9

 منتخب کارشناس ، بر اساس محاسبات تائید شده ، موردپذیرش است
    

شده در ابتدای اجرای پوشش دیده و مورد تائید کارفرما و معرفیآیا از کارگران و افراد آموزش 10

 استفاده شده است
    

ای، ضخامت کمتر از میزان ای از اجزای سازهکه در هیچ نقطهنحوییکنواختی پاشش به 11

 باشد ، رعایت شده استشده در محاسبات نمیمشخص
    

 .............................................................................................................................................................................................................................................توضیحات: ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

اداره  کارشناسنام و نام خانوادگی 

 نشانیآتش

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول اداره 

 نشانیآتش
 

 بازدید پوشش مقاوم حریق لیستچک
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 ناظر مهندسانتعهدات و شرح وظایف  – 6پیوست 

ر نسبت به نظارت ب ضوابطبر اساس مقررات ملی ساختمان و شرح وظایف تدوین شده در این باشند ظر پالک موظف مینا مهندسانکلیه 

 نشانی نیز مطابق نظارت قانونی خود اقدام نمایند.اجرای ضوابط ایمنی و آتش

 ،که جزء تعهدات دیگر مهندسان است الجرااهای تک ناظر، ناظر کلی پالک باید نسبت به نظارت بر سایر موارد ایمنی الزمدرخصوص پالک

در این راستا کلیه مهندسین ناظرپالک موظف هستند در زمان درخواست اخذ تاییدیه نقشه های معماری توسط مالک /  نیز اقدام نماید.

د. تعهدنامه های مذکور ناظر سرمایه گذار، با حضور در اداره آتش نشانی نسبت به تکمیل و امضاء تعهدنامه های مهندسین ناظر اقدام نماین

 بر ضوابط ایمنی و آتش نشانی مرتبط با شرح وظایف قانونی هر ناظر می باشد.
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مهندسی ................... دارای کد ملی:........................................ عضو سازمان نظاماینجانب .................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه.................... صادره از .

ز وزارت راه و شهرسازی، معتبر تا تاریخ ................................. صادره ا عمران/معماریساختمان استان...................... دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه ........ در رشته 

قانون  100ماده  7با اصالحات و الحاقات بعدی آن و نظر به تبصره  1375نامه اجرایی آن، مصوب و آیین 1374مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مطابق قانون نظام

 .........................به نشانی.....................................................................  موسسه..... وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت یا(بدین1358شهرداری)اصالحی

آزاد کیش، پروانه ساختمانی  کت عمران، آب و خدمات منطقهو شماره قرارداد.......................مورخ ..................... به مساحت کل................و تعداد طبقات........... که از شر

kish.ir125. بارگذاری شده در سایت این اداره به آدرس ی)نشانآتش اجرایی ادارهساختمان و ضوابط  یکامل از مقررات مل یبا علم و آگاهاعالم کرده و  نماید،دریافت می

گانه مقررات ملی ساختمان، نشریه 22موارد ایمنی مندرج در مفاد مرتبط مباحث  هیکل به نظارت بر اجراینسبت  گردمید ممتعه لهیوسنی، بد، بخش ضوابط اجرایی(

با تاکید د خو یمطابق موضوع نظارت تخصصسازمان مدیریت و برنامه ریزی، ضوابط اجرایی آتش نشانی کیش و سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط  112

 نشانی شرکت عمران،اداره آتشو الذکر، مراتب را کتباً به  معاونت شهرسازی و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به ضوابط فوق میاقدام نما لیموارد ذ بر

گونه ادعایی در این و اینجانب هیچنماید ام در غیر این صورت معاونت شهرسازی مختار خواهد بود نسبت به برخورد قانونی با اینجانب اقد آب و خدمات اعالم نمایم.

 خصوص نخواهم داشت.

  مصوب یهانقشه کامل و قیدق یاجرا بر نظارت -1

 ساختمان یمل مقررات سوم مبحث در مصرح تیظرف و عرض تیرعا با مناسب، و یکاف خروج راه نیتأم بر نظارت -2

 و ضوابط اجرایی ابالغی اداره آتش نشانی ساختمان یمل مقررات سوم مبحث ضوابط مطابق ،اجرای ضوابط درهای مقاوم به حریق بر نظارت -3

 ساختمان یمل مقررات سوم مبحث ضوابط مطابق ،یاسازه اجزاء یبرا قیحر مقابل مقاومت حداقل نیتأم بر نظارت -4

 مشمول یهاساختمان اطیح و محوطه داخل به ینشانآتش یخودروها یدسترس نیتأم یهاروش بر نظارت -5

 ینشانآتش و یمنیا موضوع با مرتبط یهابخش هیکل در استاندارد لوازم و زاتیتجه از استفاده بر نظارت -6

 ینشانآتش اداره توسط ابالغی ضوابط و ساختمان یمل مقررات زدهمیس مبحث ضوابط مطابق قیحر اعالم یهاستمیس یاجرا بر نظارت -7

 ساختمان یمل مقررات زدهمیس مبحث ضوابط مطابق( نگیارت) نیزم ستمیس یاجرا بر نظارت -8

 ساختمان یمل مقررات زدهمیس مبحث ضوابط مطابق یرسانبرق ستمیس یهمبند یاجرا بر نظارت -9

میلی ثانیه جهت هر واحد و  200میلی آمپر در مدت  30( با حساسیت  RCCBنظارت بر نصب کلید محافظ جان )کلید آشکار ساز جریان باقی مانده  -10

 هر اسپیلت به صورت جداگانهنصب فیوز متناسب با مصرف 

 ساختمان یمل مقررات زدهمیس مبحث ضوابط مطابق مشمول، یهاساختمان در یاضطرار برق یروین یاجرا و نیتأم بر نظارت -11

  ینشانآتش و یمنیا یهاستمیس با مرتبط یکیمکان زاتیتجه یرسانبرق ستمیس بر نظارت -12

 ینشانآتش و یمنیا موضوع با مرتبط یبرق ساتیتأس هیکل در استاندارد لوازم و زاتیتجه از استفاده بر نظارت -13

 و ساختمان یمل مقررات ضوابط مطابق ،مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانیخودکار  بارنده شبکهو ق یحر اطفاء ستمیسطرح  یاجرا بر نظارت -14

 ینشانآتش اداره ضوابط ابالغی توسط

ضوابط ابالغی  و ساختمان یمل مقررات ضوابط مطابقمصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانی، ودد کنترل و هیتهو ستمیسطرح  یاجرا بر نظارت -15

 ینشانآتش ادارهتوسط 

مترمربع 1000واحدو یا کمتر از6طبقه روی همکف، کمتر از4نظارت بر اجرای ضوابط اجرایی ایمنی و آتش نشانی ساختمان های مسکونی با کمتر از  -16

 ، بخش ضوابط اجرایی(.kish.ir125. بارگذاری شده در سایت این اداره به آدرس ره آتش نشانی)زیربنا ابالغی توسط ادا

 ینشانآتش و یمنیا موضوع با مرتبط یکیمکان ساتیتأس هیکل در استاندارد لوازم و زاتیتجه از استفاده بر نظارت -17

 ینشانآتش و یمنیا سیستم های  یاجراطراحی و  در ینشانآتش صالحیذ یهاشرکت از استفاده بر نظارت -18

 

 نام و نام خانوادگی:...........................................................مهر و امضای مهندس ناظر:

 

 

 

 تعهدنامه  مهندس ناظر عمران و معماری)حقیقی(

 ر(ناظهای تک)ساختمان

ی تا راه اندازی سامانه های برخط صدور مجوز در معاونت شهرسازی، تکمیل و ارائه فرم ها و تعهدنامه ها به صورت حضوری در اداره آتش نشان

 خواهد بود.
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عضو سازمان کد ملی......................................................  به شماره شناسنامه .............. صادره از.....................دارای..................اینجانب ............................................. فرزند

................................ تا تاریخ معتبرعماری عمران/م در رشته اشتغال به کار مهندسی پایه..........دارای پروانه نظام مهندسی ساختمان استان .........................

به شماره ثبت ................مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ..................................................  صادره از وزارت راه و شهرسازی، به عنوان مدیرعامل شرکت

( 1358قانون شهرداری)اصالحی 100ماده 7با اصالحات و الحاقات بعدی و نظر به تبصره  1375، مصوب وآیین نامه اجرایی آن 1374ساختمان مصوب 

 به نشانی بدین وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت یا موسسه...............................................

...........................................................................و شماره .............................................................................................................................................................................................

که از شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش،پروانه ............... ...مورخ.......................... به مساحت کل.................و تعداد طبقاتقرارداد......................

 ر سایت این اداره به آدرسبارگذاری شده د)نشانیبا علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط اداره آتشساختمانی دریافت می نماید، 

 .kish.ir125.گانه مقررات 22موارد ایمنی مندرج در مفاد مرتبط مباحث کلیه نسبت به نظارت بر اجرای گردم وسیله متعهد میبدین (،، بخش ضوابط اجرایی

مطابق موضوع نظارت تخصصی خود با تاکید بر موارد ذیل سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  112ملی ساختمان، نشریه 

نشانی اعالم نمایم. در اداره آتشو مراتب را کتباً به  معاونت شهرسازی الذکر، و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به ضوابط فوقاقدام نمایم 

عایی گونه ادو اینجانب هیچ نماید ت شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات مختار خواهد بود نسبت به برخورد قانونی با اینجانب اقدامغیر این صورت معاون

 در این خصوص نخواهم داشت.

 های مصوب نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشه -1

 حث سوم مقررات ملی ساختماندر مب مصرحنظارت بر تأمین راه خروج کافی و مناسب، با رعایت عرض و ظرفیت  -2

و ابالغی اداره  های خروج ، مطابق ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمانراه دوربندیاجرای ضوابط درهای مقاوم به حریق و نظارت بر  -3

 آتش نشانی

مطابق ضوابط مبحث سوم  ،و استفاده از پوشش های مقاوم در برابر حریقاینظارت بر تأمین حداقل مقاومت مقابل حریق برای اجزاء سازه -4

 .است در سایت این اداره بارگذاری شدهو سایر ضوابط ابالغی اداره آتش نشانی که  مقررات ملی ساختمان

 های مشمولنشانی به داخل محوطه و حیاط ساختمانهای تأمین دسترسی خودروهای آتشنظارت بر روش -5

 نشانیی مرتبط با موضوع ایمنی و آتشهابخشه نظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلی -6

 نشانیایمنی و آتش سیستم هایاجرای طراحی و نشانی در های ذیصالح آتشنظارت بر استفاده از شرکت -7

نشانی که در مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و ضوابط اعالمی از سوی اداره آتشسوم نظارت بر سایر ضوابط و مقررات مبحث  -8

 .است در سایت این اداره بارگذاری شدهبوده و ح وظایف مهندسان ناظر حدود شر

خانم/آقای.........................................فرزند..........................به شماره  1375آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  16براساس ماده 

......................عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ادره از......................................دارای کد ملی....................................................................شناسنامه.................ص

معتبر تا تاریخ................................صادره از وزارت راه و  عمران/ معماری...........در رشته استان...............................دارای پرونده اشتغال به کار مهندسی پایه ...

 شهرسازی، ساکن و مقیم جزیره کیش، با پذیرش کامل شرایط پیش گفته، متعهد نظارت بر اجرای موارد فوق االشاره می باشم. 

 

 ...................................مهر و امضای شرکت:نام و نام خانوادگی:.........................

 

 

 نام و نام خانوادگی:...........................................................مهر و امضای مهندس:

 

 تعهدنامه مهندس ناظر عمران و معماری)حقوقی(

تا راه اندازی سامانه های برخط صدور مجوز در معاونت شهرسازی، تکمیل و 

 ائه فرم ها و تعهدنامه ها به صورت حضوری در اداره آتش نشانی خواهد بود.ار
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عضو  ............................... صادره از .................... دارای کد ملی:........................................اینجانب .................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه....

خ مهندسی ساختمان استان...................... دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه ........ در رشته عمران/ معماری معتبر تا تاریسازمان نظام

 1375نامه اجرایی آن، مصوب و آیین 1374مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ................................. صادره از وزارت راه و شهرسازی، مطابق قانون نظام

ر احداث ساختمان تقبل نظارت خود بوسیله (بدین1358قانون شهرداری)اصالحی 100ماده  7با اصالحات و الحاقات بعدی آن و نظر به تبصره 

  .... ..........................................................................................................................................موسسه...................................به نشانی........ خانم/آقا/شرکت یا

نطقه آزاد کیش، ................مورخ ..................... به مساحت کل................و تعداد طبقات........... که از شرکت عمران، آب و خدمات مو شماره قرارداد.......

ه در بارگذاری شدشانی)ناعالم کرده و  با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط اداره آتش نماید،پروانه ساختمانی دریافت می

موارد ایمنی مندرج در مفاد کلیه نسبت به نظارت بر اجرای گردم وسیله متعهد میبدین ، بخش ضوابط اجرایی(،kish.ir125. سایت این اداره به آدرس 

مطابق موضوع نظارت ت و برنامه ریزی و سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط سازمان مدیری 112گانه مقررات ملی ساختمان، نشریه 22مرتبط مباحث 

ی مراتب را کتباً به معاونت شهرسازالذکر، و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به ضوابط فوقتخصصی خود با تاکید بر موارد ذیل اقدام نمایم 

یر این صورت معاونت شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات مختار خواهد بود نسبت به برخورد قانونی با اینجانب نشانی اعالم نمایم. در غاداره آتشو 

 گونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.و اینجانب هیچنماید اقدام 

 های مصوب نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشه -1

 در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مصرحظرفیت  نظارت بر تأمین راه خروج کافی و مناسب، با رعایت عرض و -2

های خروج ، مطابق ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و ابالغی راه دوربندینظارت بر اجرای ضوابط درهای مقاوم به حریق و  -3

 اداره آتش نشانی

اوم در برابر حریق، مطابق ضوابط مبحث ای و استفاده از پوشش های مقنظارت بر تأمین حداقل مقاومت مقابل حریق برای اجزاء سازه -4

 .است سوم مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط ابالغی اداره آتش نشانی که در سایت این اداره بارگذاری شده

 های مشمولنشانی به داخل محوطه و حیاط ساختمانهای تأمین دسترسی خودروهای آتشنظارت بر روش -5

 نشانیی مرتبط با موضوع ایمنی و آتشهابخشم استاندارد در کلیه نظارت بر استفاده از تجهیزات و لواز -6

 نشانینشانی در اجرای سیستم های ایمنی و آتشهای ذیصالح آتشنظارت بر استفاده از شرکت -7

 درنشانی که نظارت بر سایر ضوابط و مقررات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و ضوابط اعالمی از سوی اداره آتش -8

 .است حدود شرح وظایف مهندسان ناظر بوده و در سایت این اداره بارگذاری شده

 

 

 نام و نام خانوادگی:...........................................................مهر و امضای مهندس:

 

 

 
 
 
 

 

 تعهدنامه مهندسان ناظر عمران و معماری)حقیقی(

تا راه اندازی سامانه های برخط صدور مجوز در معاونت شهرسازی، تکمیل و 

 ارائه فرم ها و تعهدنامه ها به صورت حضوری در اداره آتش نشانی خواهد بود.
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کد ملی......................................................  به شماره شناسنامه .............. صادره از.....................دارای..................اینجانب ............................................. فرزند

ا معتبر ت شته تأسیسات برقیدر ر اشتغال به کار مهندسی پایه..........دارای پروانه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .........................

به شماره ثبت ................مطابق ..................................................  صادره از وزارت راه و شهرسازی، به عنوان مدیرعامل شرکت................................ تاریخ

ماده 7با اصالحات و الحاقات بعدی و نظر به تبصره  1375ه اجرایی آن، مصوب وآیین نام 1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 

 به نشانی ( بدین وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت/موسسه.......................................1358قانون شهرداری)اصالحی 100

.........................................................و شماره .............................................................................................................................................................................................

که از شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش،پروانه ............... .......... به مساحت کل.................و تعداد طبقاتقرارداد.........................مورخ...........

ر بارگذاری شده د)نشانیبا علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط اداره آتش  ساختمانی دریافت می نماید، اعالم کرده و

موارد ایمنی مندرج در کلیه  نسبت به نظارت بر اجرایگردم نسبت به متعهد می، ، بخش ضوابط اجرایی(kish.ir125. ن اداره به آدرس سایت ای

مطابق مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ضوابط و  112گانه مقررات ملی ساختمان، نشریه 22مفاد مرتبط مباحث 

 اً به الذکر، مراتب را کتبو در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به ضوابط فوقموضوع نظارت تخصصی خود با تاکید بر موارد ذیل اقدام نمایم 

ود نسبت صورت  معاونت شهرسازی مختار خواهد ب در غیر ایناعالم نمایم. شرکت عمران، آب و خدمات  نشانی اداره آتشو معاونت شهرسازی 

 گونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.جانب هیچنماید و اینجانب اقدام به برخورد قانونی با این

 های مصوب نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشه -1

مقررات ملی ساختمان و  مطابق ضوابط مبحث سیزدهممصوب اداره آتش نشانی های اعالم حریق نظارت بر اجرای سیستم -2

 نشانیضوابط اعالمی از سوی اداره آتش

 نظارت بر اجرای سیستم زمین )ارتینگ( مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان -3

 رسانی مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختماننظارت بر اجرای همبندی سیستم برق -4

 شمول، مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمانهای مگیر در ساختماننظارت بر اجرای برق -5

 های مشمول، مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختماننظارت بر تأمین و اجرای نیروی برق اضطراری در ساختمان -6

میلی  200میلی آمپر در مدت  30( با حساسیت  RCCBنظارت بر نصب کلید محافظ جان )کلید آشکار ساز جریان باقی مانده  -7

 ه جهت هر واحد و نصب فیوز متناسب با مصرف هر اسپیلت به صورت جداگانهثانی

 نشانی های ایمنی و آتشرسانی تجهیزات مکانیکی مرتبط با سیستمنظارت بر سیستم برق -8

 نشانینظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلیه تأسیسات برقی مرتبط با موضوع ایمنی و آتش -9

 نشانیاجرای ضوابط ایمنی و آتشطراحی و نشانی در های ذیصالح آتشتفاده از شرکتنظارت بر اس -10

نظارت بر سایر ضوابط و مقررات مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و ضوابط اعالمی از سوی اداره  -11

 .است شدهدر سایت این اداره بارگذاری بوده و نشانی که در حدود شرح وظایف مهندسان ناظر آتش

.............به .خانم/آقای.........................................فرزند.... 1375آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  16براساس ماده 

............................................عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ..........شماره شناسنامه.................صادره از.....................دارای کد ملی..................

....................صادره از وزارت راه و استان...............................دارای پرونده اشتغال به کار مهندسی پایه ..........در رشته تاسیسات برقی معتبر تا تاریخ.....

 اکن و مقیم جزیره کیش، با پذیرش کامل شرایط پیش گفته، متعهد نظارت بر اجرای موارد فوق االشاره می باشم. شهرسازی، س

 

 نام و نام خانوادگی:............................................................مهر و امضای شرکت:

 

 ......................مهر و امضای مهندس:نام و نام خانوادگی:.....................................

 

 تعهدنامه مهندس ناظر تاسیسات برقی)حقوقی(  

تا راه اندازی سامانه های برخط صدور مجوز در معاونت شهرسازی، تکمیل و 

 ارائه فرم ها و تعهدنامه ها به صورت حضوری در اداره آتش نشانی خواهد بود.
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مهندسی و سازمان نظام............. دارای کد ملی:........................................ عضاینجانب .................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه.................... صادره از .......

.......................... صادره از وزارت راه و شهرسازی، ساختمان استان...................... دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه ........ در رشته تاسیسات برقی معتبر تا تاریخ .......

 100ماده  7با اصالحات و الحاقات بعدی آن و نظر به تبصره  1375نامه اجرایی آن، مصوب یینو آ 1374مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مطابق قانون نظام

.به موسسه................................................ وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت یا(بدین1358قانون شهرداری)اصالحی

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی........................

کت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، پروانه ساختمانی و شماره قرارداد.......................مورخ ..................... به مساحت کل................و تعداد طبقات........... که از شر

بارگذاری شده در سایت این اداره به آدرس نشانی)ختمان و ضوابط اداره آتشاعالم کرده و  با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی سا نماید،دریافت می

 .kish.ir125.)گانه مقررات ملی ساختمان، نشریه 22موارد ایمنی مندرج در مفاد مرتبط مباحث کلیه نسبت به نظارت بر اجرای گردم متعهد می، ، بخش ضوابط اجرایی

و در صورت مطابق موضوع نظارت تخصصی خود با تاکید بر موارد ذیل اقدام نمایم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط  112

ان، آب و خدمات اعالم نمایم. در غیر این نشانی شرکت عمراداره آتشو مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به این ضوابط، مراتب را کتباً به معاونت شهرسازی 

 گونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.و اینجانب هیچ نماید صورت  معاونت شهرسازی مختار خواهد بود نسبت به برخورد قانونی با اینجانب اقدام

 

 های مصوب نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشه -1

و ممهور به مهر اداره آتش نشانی مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و های اعالم حریق مصوب نظارت بر اجرای سیستم -2

 نشانیضوابط اعالمی از سوی اداره آتش

 نظارت بر اجرای سیستم زمین )ارتینگ( مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان -3

 ات ملی ساختمانرسانی مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررنظارت بر اجرای همبندی سیستم برق -4

 های مشمول، مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمانگیر در ساختماننظارت بر اجرای برق -5

 های مشمول، مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختماننظارت بر تأمین و اجرای نیروی برق اضطراری در ساختمان -6

میلی ثانیه جهت هر  200میلی آمپر در مدت  30( با حساسیت  RCCBنده نظارت بر نصب کلید محافظ جان )کلید آشکار ساز جریان باقی ما -7

 واحد و نصب فیوز متناسب با مصرف هر اسپیلت به صورت جداگانه

 نشانی های ایمنی و آتشرسانی تجهیزات مکانیکی مرتبط با سیستمنظارت بر سیستم برق -8

 نشانییسات برقی مرتبط با موضوع ایمنی و آتشنظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلیه تأس -9

 نشانینشانی در طراحی و اجرای ضوابط ایمنی و آتشهای ذیصالح آتشنظارت بر استفاده از شرکت -10

نشانی که در حدود نظارت بر سایر ضوابط و مقررات مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و ضوابط اعالمی از سوی اداره آتش -11

 . است وظایف مهندسان ناظر بوده و در سایت این اداره بارگذاری شده شرح

 

 نام و نام خانوادگی:...........................................................مهر و امضای مهندس ناظر:

 

 تعهدنامه مهندس ناظر تاسیسات برقی)حقیقی(  

صدور مجوز در معاونت شهرسازی، تکمیل و تا راه اندازی سامانه های برخط 

 ارائه فرم ها و تعهدنامه ها به صورت حضوری در اداره آتش نشانی خواهد بود.
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........ .....به شماره شناسنامه .............. صادره از.....................دارای کد ملی..............................................اینجانب ............................................. فرزند.............

بر تا معت یسات مکانیکیعضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .........................دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه.......... در رشته تأس

........... به شماره ثبت ................مطابق ................................ صادره از وزارت راه و شهرسازی، به عنوان مدیرعامل شرکت .......................................تاریخ

ماده 7با اصالحات و الحاقات بعدی و نظر به تبصره  1375رایی آن، مصوب وآیین نامه اج 1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 

( بدین وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت/موسسه....................................... به نشانی 1358قانون شهرداری)اصالحی 100

........................................................................و شماره ..............................................................................................................................................................................

...... به مساحت کل.................و تعداد طبقات ...............که از شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش،پروانه قرارداد.........................مورخ...............

 بارگذاری شده درنشانی)با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط اداره آتشساختمانی دریافت می نماید، اعالم کرده و 

موارد ایمنی مندرج در کلیه نسبت به نظارت بر اجرای گردم وسیله متعهد می، بدین، بخش ضوابط اجرایی(kish.ir125. ره به آدرس سایت این ادا

مطابق ررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ضوابط و مق 112گانه مقررات ملی ساختمان، نشریه 22مفاد مرتبط مباحث 

عاونت مراتب را کتباً به مو در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به این ضوابط، موضوع نظارت تخصصی خود با تاکید بر موارد ذیل اقدام نمایم 

آب و خدمات مختار خواهد بود نسبت به برخورد نشانی اعالم نمایم. در غیر این صورت معاونت شهرسازی شرکت عمران، اداره آتشو شهرسازی 

 گونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.و اینجانب هیچ نماید جانب اقدامقانونی با این

 های مصوب نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشه -1

نی، مطابق ضوابط نظارت بر اجرای طرح سیستم اطفاء حریق و شبکه بارنده خودکار مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشا -2

 نشانیآتش اداره توسط ضوابط ابالغیمقررات ملی ساختمان و 

نظارت بر اجرای طرح سیستم تهویه و کنترل دود مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانی و مطابق ضوابط مقررات ملی  -3

 نشانیاداره آتش توسط ضوابط ابالغیساختمان و 

 نشانیستاندارد در کلیه تأسیسات مکانیکی مرتبط با موضوع ایمنی و آتشنظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم ا -4

 نشانینشانی در اجرای ضوابط ایمنی و آتشهای ذیصالح آتشنظارت بر استفاده از شرکت -5

نشانی که در حدود شرح وظایف مهندسان نظارت بر سایر ضوابط و مقررات در حوزه ایمنی و ضوابط اعالمی از سوی اداره آتش -6

 . است اظر بوده و در سایت این اداره بارگذاری شدهن

خانم/آقای.........................................فرزند.................به  1375آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  16براساس ماده 

...دارای کد ملی..............................................................عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان شماره شناسنامه.................صادره از..................

 صادره از وزارتمعتبر تا تاریخ.........................مکانیکی استان...............................دارای پرونده اشتغال به کار مهندسی پایه ..........در رشته تاسیسات 

 راه و شهرسازی، ساکن و مقیم جزیره کیش، با پذیرش کامل شرایط پیش گفته، متعهد نظارت بر اجرای موارد فوق االشاره می باشم. 

 

 نام و نام خانوادگی:............................................................مهر و امضای شرکت:

 ....................................................مهر و امضای مهندس:نام و نام خانوادگی:.......

 

 تعهدنامه مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی)حقوقی(

تا راه اندازی سامانه های برخط صدور مجوز در معاونت شهرسازی، تکمیل و 

 حضوری در اداره آتش نشانی خواهد بود.ارائه فرم ها و تعهدنامه ها به صورت 
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مهندسی ................ دارای کد ملی:........................................ عضو سازمان نظاماینجانب .................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه.................... صادره از ....

ز وزارت راه و ............................. صادره اساختمان استان...................... دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه ........ در رشته تاسیسات مکانیکی معتبر تا تاریخ ....

 7با اصالحات و الحاقات بعدی آن و نظر به تبصره  1375نامه اجرایی آن، مصوب و آیین 1374مهندسی و کنترل ساختمان مصوب شهرسازی، مطابق قانون نظام

................به موسسه..... وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت یا(بدین1358قانون شهرداری)اصالحی 100ماده 

 ... نشانی........................................................................................................................

......... که از شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، پروانه ساختمانی و شماره قرارداد.......................مورخ ..................... به مساحت کل................و تعداد طبقات..

بارگذاری شده در سایت این اداره به آدرس نشانی)با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط اداره آتشاعالم کرده و  نماید،دریافت می

 kish.ir.125)گانه مقررات ملی 22موارد ایمنی مندرج در مفاد مرتبط مباحث کلیه نسبت به نظارت بر اجرای گردم وسیله متعهد می،  بدین، بخش ضوابط اجرایی

 وصی خود با تاکید بر موارد ذیل اقدام نمایم مطابق موضوع نظارت تخصسازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط  112ساختمان، نشریه 

نشانی اعالم نمایم. در غیر این صورت  معاونت اداره آتشو مراتب را کتباً به معاونت شهرسازی در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به این ضوابط، 

گونه ادعایی در این خصوص نخواهم و اینجانب هیچنماید اینجانب اقدام  شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات مختار خواهد بود نسبت به برخورد قانونی با

 داشت.

 های مصوب نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشه -1

نظارت بر اجرای طرح سیستم اطفاء حریق و شبکه بارنده خودکار مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانی، مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان  -2

 نشانیآتش اداره سطتو ضوابط ابالغیو 

ضوابط نظارت بر اجرای طرح سیستم تهویه و کنترل دود مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانی و مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان و  -3

 نشانیاداره آتش توسط ابالغی

 نشانیی و آتشنظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلیه تأسیسات مکانیکی مرتبط با موضوع ایمن -4

 نشانیاجرای سیستم های ایمنی و آتشطراحی و نشانی درهای ذیصالح آتشنظارت بر استفاده از شرکت -5

مهندسان ناظر بوده و در  یفکه در حدود شرح وظا ینشاناداره آتش یاز سو یو ضوابط اعالم یمنیضوابط و مقررات در حوزه ا یرنظارت بر سا -6

 است . شده یاداره بارگذار ینا یتسا

 

 نام و نام خانوادگی:...........................................................مهر و امضای مهندس ناظر:

 

 

 

 

 تعهدنامه مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی)حقیقی(

تا راه اندازی سامانه های برخط صدور مجوز در معاونت شهرسازی، تکمیل و 

 ارائه فرم ها و تعهدنامه ها به صورت حضوری در اداره آتش نشانی خواهد بود.
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 گواهی های اصالت و اجرای استاندارد – 7پیوست 

 

شانی در زمان پایان کار ، به طور کامل تکم    یل و ارائه گردد .این گواهی ها باید جهت اخذ تاییدیه ایمنی از اداره آتش ن

 این گواهی ها مشتمل بر :  

 

 .گواهی اصالت کاال و اجرای استاندارد سامانه اطفاء حریق .1

 .گواهی اصالت کاال و اجرای استاندارد سامانه اعالم حریق .2

 .گواهی اصالت کاال و اجرای استاندارد سامانه های تهویه ، تخلیه و کنترل دود .3

 درهای مقام در برابر حریق.ارد سامانه گواهی اصالت کاال و اجرای استاند .4

 

درصورت اضافه شدن گواهی جدید یا تغییر در مفاد گواهی های موجود مراتب از طریق اداره آتش نشانی اطالع    

 سانی خواهد شد.ر
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 گواهی یا تائیدیه فنی تعداد
 سریال مدل

 تولید کننده
 نام محصول

 شرکت رکشو نام نهاد شماره 

 کنترل پنل       

 کاشف دودی       

 کاشف حرارتی       

 کاشف منواکسید کربن       

 آژیر       

 شستی       

 چراغ سردرب       

  

 .........................................تاریخ تنظیم: ............

 گواهی اصالت کاال و اجرای استاندارد سامانه اعالم حریق
 

 ش. پ آتش نشانی: .........................................

 

 

 

 )تائید شده توسط اداره آتش نشانی جزیره کیش( "منواکسید کربن "مشخصات مدیر عامل شرکت وارد کننده تجهیزات سیستم اعالم حریق

نمایم تمامی اقالم مندرج در ذیل که به خریدار ..گواهی میشماره ثبت ................................... شرکت...........................................................................با پدر.............................کدملی.................................................مدیرعامل ..............................ناماینجانب.....................................

 پذیرم.بوده و مسئولیت کامل اصالت را می( Orginal) تحویل کاال از نوع اصلی آقای/خانم/شرکت............................................................................فروخته شده تا محل
 ......................................................................................................................آدرس شرکت............

 ...........تلفن دفتر..........................................................تلفن همراه................................................

                                                                                           

 .........................................تاریخ تنظیم: ............

 

 ش. پ آتش نشانی: .........................................

 

 

 مشخصات مدیر عامل شرکت مجری)تائید شده توسط  اداره آتش نشانی جزیره کیش(                                                                      
.............خریداری و در ............................................................................با شــماره ثبت.............................گواهی مینمایم تمامی اقالم مندرج در جدول فوق را ازشــرکت......................................مجری...........................................شــرکتپدر ................................. کدملی.............................. مدیرعاملاینجانب .................................................... نام

 گیرم.اره آتش نشانی نصب نموده و مسئولیت آن را بر عهده میپروژه فوق تحویل و اجرا و با نظارت مستمر، بدون هیچ گونه تغییری در محل با اجرای سیم کشی مناسب و بر اساس استاندارد مورد تائید اد

 ...........................................................................................آدرس شرکت.......................................

 ...........تلفن دفتر..........................................................تلفن همراه................................................

 

 

 اور یا مهندس ناظر)تائید شده توسط معاونت شهرسازی و معماری شرکت(مشخصات مدیر عامل شرکت مش

اداره  نمایم در پروژه فوق بدون هیچ گونه تغییری در محل با اجرای سیم کشی مناسب و بر اساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط مورد تائیدوژه ...............................................................با شماره ثبت .............................گواهی می................................مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور/ناظر پراینجانب ...........................................................نام پدر.............................کد ملی................

 گیرم.انی نصب نموده و مسئولیت آن را بر عهده میآتش نش

 گیرم.در ضمن صحت امضا مالک یا وکیل و امضا و مهر شرکت وارد کننده کاال را تائید نموده و مسئولیت عواقب ناشی ازآن را بر عهده می

 .......................................آدرس شرکت ...........................................................................

 تلفن دفتر...................................................تلفن همراه..................................................

 

 الکوکیل/ ممشخصات سرمایه گذار /
ب اینجانب در نمایم کلیه اجناس خریداری شده از شرکت .......................................................................را توسط مجری منتخ....گواهی می.....( پرونده آتش نشانی به شماره شهرسازی...................................شماره قطعه ..................................اینجانب ......................................................سرمایه گذار/ وکیل)با کد ملی....................................

گیرم و در صورت هر گونه نقل و انتقال ، مسولیت گردم و مسئولیت کلیه خسارات مالی و یا تلفات و صدمات جانی از عدم پیگیری در رفع نواقص احتمالی سیستم درآینده را بعهده میی متعهد میپروژه اجرا نموده و در خصوص آماده بکار بودن سامانه اعالم حریق و همچنین عملکرد مطلوب در طول دوره بهره بردار

 یران ( به صورت مکتوب اعالم می کنم.مقررات ملی ساختمان ا 21فوق را به بهره بردار و رییس هیئت مدیره ساختمان ) مطابق مبحث 

 ..................................آدرس ملک.....................................................................................................................
 همراه....................................................................................... تلفن ثابت................................................تلفن

 مشخصات مدیر عامل شرکت وارد کننده تجهیزات سیستم اعالم حریق)تائید شده توسط اداره آتش نشانی جزیره کیش(

شماره ثبت..........................گواهی می شرکت...........................................................   پدر.............................کدملی...........................................مدیرعامل نب........................................ناماینجا شرکت............................................................................ف نمایم تمامبا  شده تا محل تحویل کاال از  ی اقالم مندرج در ذیل که به خریدار آقای/خانم/ روخته 

 پذیرم.بوده و مسئولیت کامل اصالت را می(  Orginalنوع اصلی)

 .................................................................................................آدرس شرکت.................................

 همراه........................................................... دفتر..........................................................تلفن تلفن
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 گواه   ا تائ د ه فن  تعداد
 سلایر مدل

 تول د کننده
 نام محصول

 ش کت کشو  نام نهاد شما ه 

 کنت ل پنل       

 کاشف دودی       

 کاشف ح ا ت        

 کاشف منواکس د ک  ن       

 آژ         

 شست        

 چ اغ س د ب       
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 مشخصات پروژه

:  ............ شماره کامپیوتری شهرداری : ................................................... شماره پرونده آتش نشانی....................: ..... ..... به شماره پالک ثبتی..........................................................: .... نام پروژه

.......................................................................................................................: ........................................................................................................................... به آدرس ...............................................  

 مشخصات مالک

 ........... به شماره تماس......................................................: . ..................کد ملی.......................: ....... ....... نام پدر..........................................................: ............. م و نام خانوادگینا

:  ................... آدرس محل سکونت......................................................:

................................................................................................................................................................................................................................  

( مشخصات شرکت ) تولید یا تامین کننده   

نام پدر : .................. ...................................... نام و نام خانوادگی مدیرعامل: ........................................................... به شماره ثبت ..............................................شرکت : .............................................

تماس شرکت : ................................................................. ............. کد ملی : ........................................................ شماره .................................  

.....................................................................................................................آدرس محل شرکت : .............................................................................................................  

( مشخصات شرکت ) نماینده فروش   

نام پدر : .................. .............. نام و نام خانوادگی مدیرعامل: ................................................................................... به شماره ثبت ..............................................شرکت : .............................................

................................................ ............. کد ملی : ........................................................ شماره تماس شرکت : ..................................................  

.....................................................................................................................آدرس محل شرکت : .............................................................................................................  

 مشخصات شرکت مجری ایمنی و آتش نشانی

نام پدر : .................. ...........دیرعامل: .............................................................. نام و نام خانوادگی م........................ به شماره ثبت ..............................................شرکت : .............................................

........................ ........................... کد ملی : ........................................................ شماره تماس شرکت : ............................................................  

.....................................................................................................................آدرس محل شرکت : .............................................................................................................  

 مشخصات نصاب

:  .. به شماره تماس...............................................................: . ............................کد ملی..................... نام پدر: ...................................................................: ........... نام و نام خانوادگی

:  ................... آدرس محل سکونت.....................................................

................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  فروش ( نماینده)  شرکت مدیرعامل خانوادگی نام و نام

 شرکت مهر و تاریخ و امضاء
 کننده ( تامین یا تولید)  شرکت مدیرعامل خانوادگی نام و نام

 شرکت مهر و تاریخ و امضاء

 

 مالک خانوداگی نام و نام

  تاریخ و امضاء

 مدیرعامل شرکت مشاور/مهندس ناظر خانوادگی نام و نام

 و مهر تاریخ و امضاء
 مدیرعامل خانوادگی نام و نام

 نشانی آتش و ایمنی مجری شرکت

 شرکت مهر و تاریخ و امضاء

 نصاب یادخانو نام و نام

 تاریخ و امضاء

 

 
 

 گواهی اصالت 

 مقاوم در برابر حریق درب های

 تاریخ تنظیم:

 ش.پ آتش نشانی:

 .......................................................................................................................................... لنگه با میزان مقاومت : ................... دقیقه، محل نصب : ....................تعداد ................ در ...

 : ..................................................................................................... ............................................. صفحه پوششی : ..............................................................برندجنس : ..............................

 ................................................................................................................... (......... برند : .......................................................................................... آزمایشگاه : .....لوال ) تعداد : ......... □

 .................................................................................................................. (ته شو ) برند : ........................................................................................... آزمایشگاه : ......سیستم خودبس □

 ....................................................................................................................... () برند : ...................................................................................................... آزمایشگاه : . دستگیره پنیک □

 .. (....... آزمایشگاه : ...............................................................................................................ه ) برند : ..................................................................................................................دستگیر □

 ... (........................ آزمایشگاه : .......................................................................................نوار درزبندی ) جنس : ............................................................. برند ..................................... □

 : ..................................... نوع درز شیشه : ..................................................... (پنجره دید ) ابعاد : .......................... برند شیشه : ........................................................... ضخامت  □

 ....................................................................................................... (دارد : ) جنس : ...................................................................................... ضخامت : ............... □دارد ن □آستانه  □

 ........... شماره گزارش : ............................................................................: ............................................................................. سال تولید : .................................شماره سری تولید  □

 ...................................................................................................( : ......................................................................................................................... درکد رهگیری ) مختص به هر  □
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 هرادا هب ،)با وکالتنامه(سرمایه گذار و یا نماینده قانونی / مراجعه مالک
آتش نشانی  در زمان درخواست پروانه ساخت  

سرمایه /تکمیل، امضاء و اثر انگشت سه نسخه فرم تعهد نامه مالک 
سرمایه گذار و یا نماینده قانونی در اداره آتش نشانی، / گذارتوسط مالک

تشکیل، صدور و ابالغ شماره پرونده آتش نشانی و مهر و امضاء فرم 
درخواست پروانه ساخت توسط آتش نشانی

ارائه نقشه معماری مورد تائید
معاونت شهرسازی شرکت و مهندس ناظر  

ایید  به صورت کاغذی و فایل اتوکد، کورکی قطعه مورد ت
واحد نقشه برداری و نقشه سایت پالن محدوده، مورد تایید 

سرمایه گذار و یا نماینده قانونی / مهندس ناظر توسط مالک 
مهندسین ناظرو / حضور مهندس) با وکالتنامه( 

 نسخه فرم تعهدنامه 4تکمیل،امضاء و مهر
اظر/ مهندس مهندسین ن

              

اعالم تایید نقشه معماری به معاونت شهرسازی و ابالغ ضوابط 
سرمایه گذار/ایمنی و آتش نشانی به مالک

               

انتخاب شرکت طراح و مشاور سیستم های
ایمنی و آتش نشانی دارای صالحیت از اداره آتش نشانی  

سرمایه گذار و معرفی به آتش نشانی به همراه /توسط مالک 
تصویر قرارداد

               
              

رائه طرح سیستم های ایمنی و  تهیه و ا
ئی ابالغی  آتش نشانی بر اساس ضوابط اجرا

.)  اعالم، اطفاء، حریق، تهویه پارکینگ و( مورد تایید ..
شرکت طراح و مهندس ناظر مربوطه و اخذ 

تائیدیه از اداره آتش نشانی 
طرح ممهور به مهر (

)آتش نشانی گردد

انتخاب شرکت مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی دارای صالحیت 
از آتش نشانی، معرفی وارسال تصویر قرارداد  به اداره آتش نشانی توسط 

سرمایه گذار /مالک

            
                  

                   

ئه دهنده طرح و  را ا نظارت مستمر و دقیق شرکت مشاور ا اجرای طرح ب
مرحله  2مهندس ناظر مربوطه و ارائه گزارش پیشرفت در حداقل 

سرمایه گذار به اداره آتش نشانی/ ذکرشده در تعهدنامه مالک

با تاییدیه شرکت  ارایه گزارش پایان کار اجرای سیستم های  ایمنی 
رائه گواهی اصالت / مشاور ارائه دهنده طرح و مهندس مهندسین ناظر و  ا

کاال و سایر مستندات درخواستی در ضوابط ابالغی اداره آتش نشانی به 
سرمایه گذار /این اداره وسط مالک

بازدید توسط کارشناسان ایمنی در اداره آتش نشانی و اعالم 
ائید اجرای طرح  موارد نقص و رفع نواقص  نهایتاً ت

              

عقد قرارداد حداقل یکساله با شرکت بهره بردار سیستم های 
ایمنی و آتش نشانی دارای صالحیت از  آتش نشانی و ارسال 

سرمایه گذار و تعهد به /تصویرقرارداد به این اداره توسط مالک 
تحویل سیستم های ایمنی و آتش نشانی به صورت سالم و آماده 

ا عقد /به کار به بهره بردار  بهره برداران و اخذ تعهد به تمدید ی
ز اداره  قرارداد با شرکت دارای صالحیت نگهداری و بهره برداری ا
آتش نشانی و ارایه درخواست تاییدیه ایمنی جهت صدور پایانکار 

               

تمدید یا عقد قرارداد نگهداری سیستم های آتش نشانی با شرکت 
بهره  –دارای صالحیت از اداره آتش نشانی توسط بهره بردار 

برداران و ارسال تصویر قرارداد به اداره آتش نشانی

      

ایان کار توسط اداره آتش نشانی به معاونت معماری و  ارائه تائید ایمنی پ
شهرسازی

                                                                            
((                                                                                         

                  )).

 


