ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و
حقوقی ناظر و مجری سیستمهای ایمنی و
آتشنشانی فعال در جزیره کیش

مهرماه 1399

شناسنامه طرح
عنوان :

ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و
حقوقی ناظر و مجری سیستمهای ایمنی
و آتشنشانی فعال در جزیره کیش

تهیه کننده :

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

مدیر پروژه :

مسعود احمدی

ناظر پروژه :

رضا صمدقاسمی

مشاور :

بهزاد بزرگزاد مقیم ،سهراب شهبانی
و سایر همکاران

این ضابطه طی جلسه مورخ  1399/08/20به تصویب کمیته فنی ایمنی
در برابر آتش سوزی رسید.

اعضای کمیته فنی ایمنی در برابر آتش سوزی :
آقایان محمد امین سرمدی (رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی )
مهندس حسین قیاسوند (نماینده مدیریت بحران و پدافند غیر عامل)-
مهندس موسی مهدی زاده (نماینده معاونت شهرسازی) -مهندس مهرزاد
دانشور (نماینده معاونت فنی و عمرانی)

شماره شناسه:



تاریخ تدوین  :مهر ماه 1399



مقدمه
شاید بهجرأت بتوان گفت که آتشسوزی یکی از حوادثی است که با توجه به تکرار آن در جوامع بشری ،همواره از حوادث زیانبار
محسوب شده و اگر در اثر سهلانگاری و یا به واسطه یک اقدام عمدی به وقوع پیوسته باشد ،همواره دلخراش و خطرناک بوده
و تصور وقوع آن نیز ناخوشایند است .این در حالی است که با انجام اقدامات پیشگیرانه تا حدود زیادی میتوان اثرات و عواقب
آن را کاهش داد و به حداقل رساند.
در این راستا یکی از مهمترین اقدا مات پیشگیرانه ،رعایت ضوابط و مقررات در طراحی ،اجرا و بهره برداری از سیستم های ایمنی
و آتش نشانی در کلیه ساختمان ها و مستحدثات می باشد  ،چنان که اگر در هریک از این مراحل مقررات و ضوابط مربوطه
رعایت نگردد ،تمامی تالشها و هزینههای صرف شده فاقد کارایی مناسب در زمان وقوع آتش سوزی های احتمالی و سایر
حوادث خواهند بود و موجب بروز خسارات جانی و مالی بر شهروندان خواهند شد.
بر همین اساس یکی از وظایف آتشنشانیها در سراسر کشور نظارت بر عملکرد افراد حقیقی یا حقوقی فعال در حوزه ایمنی و
آتش نشانی است تا از رعایت ضوابط و مقررات ملی و محلی اطمینان نسبی فراهم گردد.
به همین منظور با توجه به شرح وظایف مصوب مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در حوزه تدوین ضوابط ایمنی ساختمان ها
در برابر آتش سوزی جزیره زیبای کیش و وظایف اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی این مدیریت در نظارت بر ایمنی ساخت و
سازها و ارتقاء ایمنی شهر در برابر آتش سوزی ،این ضوابط اجرایی براساس مجوز اخذ شده از هیئت مدیره محترم شرکت عمران،
آب و خدمات تدوین و به تصویب کمیته فنی ایمنی در برابر آتش سوزی رسیده و برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در
زمینه ارائه خدمات ایمنی و آتشنشانی در محدوده جزیره زیبای کیش الزماالجرا می باشد.
در پایان برخود الزم می دانم از زحمات آقایان شهبانی و بزرگزاد مشاورین محترم ایمنی و آتش نشانی این مدیریت و همکارانشان
که مسوولیت تدوین این ضوابط را برعهده داشتند ،همچنین از همکاری و ارائه نظرات اصالحی توسط آقای مهندس محمدجواد
ابوالفتحی مشاورمحترم مدیر عامل سابق شرکت در امور شهرسازی و همکاران عضو کمیته فنی ایمنی در برابر آتش سوزی،
تقدیر و تشکر نمایم .بدیهی است تدوین این ضوابط خالی از اشکال نبوده و این مدیریت امید دارد تا با تکیه بر پیشنهادات و
راهنمایی ها ی ارزشمند کارشناسان ،مهندسین و مخاطبین گرامی ،با اصالح و بازنویسی آن ،در راستای هرچه بهتر و کاملتر
شدن این مجموعه گام بردارد .امید است با همکاری تمامی دست اندرکاران امر ،شاهد افزایش روز افزون ایمنی شهری در جزیره
زیبای کیش باشیم.
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ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی

ماده  – 1تعاریف
عبارات و اصطالحات بکار رفته در این ضوابط واجد معانی و دامنه کاربرد به شرح زیر می باشد:

سازمان
سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی کیش.
شرکت عمران
شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش.
مدیریت بحران
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت عمران ،آب و خدمات.
اداره آتشنشانی
اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش.
اداره استاندارد
اداره استاندارد و نظارت بر غذا و دارو معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش .
شرکت متقاضی
اشخاص حقوقی که برای انجام خدمات ایمنی و آتشنشانی ،متقاضی احراز صالحیت از شرکت عمران ،آب و خدمات
منطقه آزاد کیش بوده و نسبت به ارائه درخواست کتبی خود اقدام نموده باشند.
شرکت مجری
اشخاص حقوقی که برای انجام خدمات ایمنی و آتشنشانی ،از شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش ،طبق
مقررات و شرایط مندرج در این ضوابط ،صالحیت اخذ کرده باشند.
سرمایه شرکت
مجموع آوردۀ نقدی و غیر نقدی شرکاء که بهعنوان سرمایه در ادارۀ ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و ادارات
ثبتاسناد و امالک اظهار و ثبت شده باشد.
گواهینامه صالحیت شرکت مجری
مدرکی که بر اساس مقررات جاری کشور و موارد ذکرشده در این ظوابط و در صورت احراز شرایط الزم ،توسط شرکت،
برای فعالیت شرکت مجری در چارچوب کاربرد این ظوابط صادر و طی ترتیبات مقرر اصالح و تمدید خواهد شد.
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موضوع شرکت متقاضی
مجموعه فعالیتهایی است که در اساسنامۀ شرکت متقاضی ،تعیین و انجام خدمات ،منطبق با رشتههای درخواستی
در آن لحاظ و شرکت متقاضی بر اساس آن تشکیلشده است ،موضوع شرکت متقاضی نامیده میشود.
مجوز فعالیت اقتصادی
بهمنظور شروع هرگونه فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش ،دریافت مجوز فعالیت از مدیریت بازرگانی سازمان منطقه
آزاد کیش الزامی است.
ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها
طی کلیه مراحل قانونی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها میباشد که بر اساس قوانین جاری صورت پذیرفته است.
تخﻠﻔات حرفهای
اقدامات صو رت گرفته توسط شرکت مجری که خارج از ضوابط و مقررات و مواد این ضوابط باشد.
کارفرما
شخصی است حقیقی یا حقوقی که شرکت مجری به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که در قبال شرکت مجری به عهده میگیرد.
کارکنان
مستخدمینی که قرارداد کار آنها مشمول بیمه کارکنان (بر اساس قانون تأمین اجتماعی یا استخدام کشوری) باشد.
مهندس طراح
شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بهکار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان است که عملیات ساختمانی در حیطه صالحیت مندرج در پروانه اشتغال خود را طراحی مینماید.
مهندس مجری
شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بهکار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان است که وظیفه اجرای عملیات ساختمانی در حیطه صالحیت مندرج در پروانه اشتغال خود را برعهده دارد.
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مهندس مشاور
شخص حقیقی یا حقوقی دارای صالحیت کار در رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که
می تواند وظیفه ارائه طرح ،اجرا و یا نظارت بر عملیات ساختمانی در حیطه صالحیت مندرج در پروانه اشتغال خود را
برعهده گیرد.
مهندس ناظر
شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بهکار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صالحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت
مینماید.
مراﺟﻊ کنترل کیﻔیت مورد تائید اداره آتشنشانی
آزمایشگاههای مورد تائید و همکار سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی ،آزمایشگاههای بینالمللی معتبر میباشند که از طریق سایت اداره آتشنشانی به اطالع عموم خواهد رسید.
مرکز تجاری -اداری
هر بنا یا بخشی از بنا که برای انجام دادن کار و ارائه خدمات حرفهای یا اداری استفاده شود که به تناسب میتواند شامل
نگهداری یا انبار مدارک و بایگانی نیز شود ،تصرف اداری و چنانچه بخشی از بنا که از آن برای نمایش و فروش کاال
استفاده می شود و مقادیری کاال نیز برای فروش به مشتریان در آن انبار شده باشد تجاری خواهد بود و ادغام دو نوع
کاربری فوقالذکر به عنوان مرکز تجاری-اداری نامیده میشود.
تصرفهای تجمعی
هر بنا یا بخشی از بنا که از آن برای تجمع افراد ،به منظورهایی مانند گردهماییهای اجتماعی یا مذهبی ،برگزاری
جشنها و مراسم ،خوردن و آشامیدن ،یا سالنهای انتظار برای نقل و انتقال در پایانههای مسافری استفاده شود ،جزو
گروه تجمعی قرار میگیرد(برای توضیحات بیشتر به تصرفهای تجمعی در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان – آخرین
ویرایش مراجعه شود).
تصرفهای صنعتی
هر بنا یا بخشی از بنا که از آن برای ساخت ،مونتاژ ،تولید ،بسته بندی ،تعمیر یا فرآیندهای مربوط به تولید استفاده شود،
به شرطی که جزو تصرفهای مخاطره آمیز نباشد ،دارای تصرف صنعتی شناخته میشود.
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تأییدشده ،تستشده
تأیید و تصویب مصالح ،لوازم و تأسیسات ساختمانی ،یعنی تأیید و تصویب آنها توسط مرجع قانونی صدور گواهینامه
فنی که مطابق ضوابط ،استانداردها و مقررات این مبحث ،با آزمایش و سایر ارزیابیهای الزم صورت میگیرد.
خاموشکنندههای آتشنشانی قابلحمل (دستی)
وسیله قابل حمل دارای اوزان مختلف و محتوی یک عامل اطفاء کننده است که تحت فشار بوده و جهت فرونشاندن یا
اطفاء حریق در لحظات اولیه بهکار میرود.
درب مقاوم حریق
نوعی درب با مقاومت مشخص است که برای محافظت راه های خروج در مقابل نفوذ دود و حرارت به راه خروج کاربرد
دارد.
درﺟه مقاومت در برابر آتش
مدت زمانی که یک جزء ،مجموعه یا سیستم ساختمانی قادر به ادامه وظیفه عملکردی خود در شرایط آتش استاندارد
باشد .بهعبارتدیگر ،مدتزمانی که یک جزء یا مجموعه ساختمانی قادر است یک آتشسوزی با شدت استاندارد را در
فضای وقوع محبوس کرده ،یا به عملکرد سازه ای خود تحت شرایط آتش استاندارد ادامه دهد و یا هر دو این مدتزمان
بر اساس نتایج آزمونهای استاندارد یا مقادیر داده شده در راهنمای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (یا سایر مدارک
پشتیبان مصوب) تعیین میشود.
سیستم اطﻔاء حریق
هر نوع سیستم با تجهیزات و امکانات مخصوص که جهت اطفاء یا کنترل حریق بکار میرود و جهت یک مکان خاص
طراحی و در محل نصب گردیده است .سیستم اطفاء حریق میتواند دارای انواع مختلفی باشد که در زیر به سه نوع اصلی
آن اشاره میشود:
 -1سیستم تر
این نوع سیستم اطفاء حریق همواره به یک منبع ذخیره تأمین دائم آب آتشنشانی متصل بوده و درون سیستم لولهکشی،
آب موجود میباشد و با استفاده از هریک از سرنازلهای متصل به شیلنگهای نواری یا الستیکی ،پمپهای مختص به
این سیستم بهصورت خودکار بکار افتاده و آب موردنیاز در سرنازلها را فراهم مینماید.
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 -2سیستم خشک
این سیستم درحالت عادی بدون آب است و می تواند تامین آب آن به وسیله خودروهای عملیاتی آتشنشانی و یا
با استفاده از تجهیزات متناسب با نوع سیستم و به محض عملکرد این تجهیزات ،مانند اعالم حریق ،پمپها فعال
شده و انتقال آب به درون این سیستم صورت گیرد و آب موردنیاز در جعبههای  Fیا بارنده ها را فراهم نماید.
 -3شبکه بارنده خودکار ()Sprinkler
شبکه بارنده خودکار ،اس اساً متشکل از یک شبکه لولهکشی متصل به یک منبع تأمین آب است و لولهها معموالً در
سطح سقف سراسر ساختمان مورد حفاظت نصب میشوند و سرهای بارندهها به لولهها متصل میگردند .در این
شبکه ،حرارت ایجادشده در هنگام آتشسوزی ،موجب تخریب المان حساس نزدیکترین سر بارنده شده و آب به
شکل اسپری روی آتش پاشیده میشود.
سیستم اعالم حریق
هر نوع سیستم کشف و اعالم حریق که دارای منطقه (زون) بندیهای مختلف و یا توانایی آدرسدهی محل حریق بوده
و جهت هشدار ساکنین در لحظات اولیه وقوع حریق بهکار میرود .این سیستم میتواند دارای انواع مختلفی از قبیل
سیستم هشدار حریق ،کاشف های حریق موضعی و یا سیستم اعالم حریق خودکار از نوع متعارف یا آدرس پذیر به شرح
زیر باشد.
 -1سیستم اعالم حریق متعارف
هر نوع سیستم کشف و اعالم حریق که دارای زون بندیهای مختلف بوده وجهت تعیین مکان دقیق حریق ،امکاناتی
نداشته و تنها میتوان از طریق چراغهای نشانگر ( ) LEDاز محل وقوع حریق مطلع گردید .این تجهیزات باید بر
اساس استانداردهای معتبر بین المللی مانند  NFPA ، BSو  ..ساخته و نصب گردند.
 -2سیستم اعالم حریق آدرس پذیر
نوعی سیستم اعالم حریق که در آن ،کلیه تجهیزات و آشکارسازها دارای آدرس منحصربهفرد هستند که به وسیله
آن مورد شناسایی قرار می گیرند .این تجهیزات باید بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی مانند  NFPA ، BSو ..
ساخته و نصب گردند.
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سیستم تهویه و کنترل دود
یک سیستم مبتنی بر تجهیزات مکانیکی یا روشهای تهویه طبیعی است که به منظور کنترل و تخلیه دود برای فرار
ساکنین ساختمان یا تامین شرایط الزم بهمنظور مشاهده حریق برای تیمهای عملیاتی آتشنشانی و انجام مناسب عملیات
اطفاء حریق کاربرد دارد.
محافظ شیشه (ویندو فیﻠم)
پوششی از مواد و مصالح است که بهمنظور جلوگیری از ریزش احتمالی شیشهها و بر اساس ضوابط و روشهای استاندارد
شرکت تولیدکننده ،روی شیشه نصب میگردد و با ارائه مستندات استاندارد ،میتواند جایگزین شیشههای غیر ریزنده در
ابعاد مشخص گردد.
مقاومت در برابر آتش
خواصی از مصالح ،مجموعه یا سیستم ساختمانی که از عبور حرارت زیاد ،گازهای داغ یا شعله تحت شرایط کاربرد
جلوگیری میکند یا آن را به تأخیر میاندازد.
محافظ شیشه (ویندو فیﻠم)
پوششی از مواد و مصالح است که بهمنظور جلوگیری از ریزش احتمالی شیشهها و بر اساس ضوابط و روشهای استاندارد
شرکت تولیدکننده ،روی شیشه نصب میگردد و با ارائه مستندات استاندارد ،میتواند جایگزین شیشههای غیر ریزنده در
ابعاد مشخص گردد.
نمای شیشهای
درصورتیکه نمای ساختمان دارای پوشش حداقل  60درصد از شیشه باشد نمای شیشهای نامیده و به دودسته تقسیم
میشود.
-1نمای شیشهای پیوسته :به نمای شیشهای اطالق میگردد که دارای سطوحی از شیشه باشد بهطوریکه
در تقسیم آن به  20مترمربع و بیشتر جداکنندهای با مصالح دیگر در بین نباشد.
 -2نمای شیشهای ناپیوسته :به نمای شیشهای اطالق میگردد که دارای سطوحی از شیشه باشد و در
تقسیم آن به سطوح 20مترمربعی  ،جداکنندههایی با مصالح دیگر وجود داشته باشد.
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ماده -2اهداف و دامنه کاربرد
اهداف
هدف از تدوین این ضوابط ،تدوین فرایند و روش کار مشخص و ایجاد شفافیت در بررسی مدارک و مستندات احراز
صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستمهای ایمنی و آتشنشانی فعال در جزیره کیش میباشد.

دامنه کاربرد
دامنه کاربرد این مقررات در محدوده تحت مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در
حوزه ایمنی و آتشنشانی خواهد بود.
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ماده  -3کﻠیات
 -1زمینههای فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ارائهدهنده خدمات ایمنی و آتشنشانی

شرکتهای ذیصالح اداره آتشنشانی و خدمات ایمنی میتوانند در هر یک از حوزههای فعالیت که متعاقباً در این ضوابط
اعالم میگردد ارائه خدمت نمایند و خدمات ایمنی و آتشنشانی موردنظر این ضوابط میتواند در حوزههای زیر صورت
پذیرد:
-1-1ارائه خدمات نظارت و مشاوره مهندسی ایمنی و آتشنشانی؛
منظور از این بخش ،خدماتی است که در قالب مشاوره در تهیه طرحهای ایمنی و آتشنشانی و ارائه راهکارهای
بهبود وضعیت ایمنی و در چارچوب قوانین و مقررات توسط شرکت مشاور به کارفرما ارائه خواهد شد.
-2-1ارائه خدمات تهیه ،فروش ،نصب ،راهاندازی ،نگهداری ،پشتیبانی و آموزش عملکرد تجهیزات ایمنی و
آتشنشانی؛
خدمات تهیه و فروش تجهیزات ایمنی و آتش نشانی ،شامل ارائه تجهیزات مورد تائید اداره آتشنشانی از طریق
واردات (با اخذ نمایندگی رسمی) ،یا اخذ نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان داخلی میباشد .همچنین شرکت
ارائهدهنده تجهیزات میتواند در قالب آموزش نحوه عملکرد آنها و در سرفصلهای مشخصشده توسط اداره
آتشنشانی ،اقدام نماید.
در خصوص نصب ،راهاندازی ،نگهداری و پشتیبانی تجهیزات ،چنانچه شرکتها دارای توان تخصصی و کارشناسی
الزم بوده و موفق به احراز شرایط این ضوابط گردند میتوانند در این حوزه و

در قالب شرکت مجری فعالیت نمایند.

 -3-1واردات ،تولید ،انبارش قطعات ،تجهیزات و مواد و مصالح ایمنی و آتشنشانی
شرکتهای متقاضی ،چنانچه در حوزه واردات یا تولید تجهیزات ایمنی و مواد و مصالح ایمنی و آتشنشانی فعالیت
مینمایند ،در این بخش قرار میگیرند.
 -2کلیۀ فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقیِ طراح ،ناظر ،مجری و مشاور فعال در حوزه ایمنی و آتشنشانی در سطح
منطقه آزاد کیش باید با رعایت مفاد این ضوابط صورت گیرد.
 -3کلیۀ فعالیتهای شرکتهای تولیدکننده ،واردکننده ،توزیعکننده و فروشنده تجهیزات ایمنی و آتشنشانی حوزه
تحت مسئولیت منطقه آزاد کیش ،باید با رعایت این ضوابط صورت گیرد.
 -4تشخیص صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقیِ ارائهدهنده خدمات موضوع این ضوابط ،از سوی کارگروه تعیین
صالحیت صورت میگیرد.
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 -5اشخاص حقیقی و حقوقیِ فعال در حوزه موضوعات این ضوابط ،هیچیک از شرکا ،مدیران و کارکنان نمیبایست در
محرومیت یا ممنوعیت قانونی برابر اصل  141قانون اساسی برای انجام خدمات باشند.
 -6اشخاص حقیقی و حقوقیِ تعیین صالحیت شده ،بهشرط رعایت تمامی شرایط موردنظر در این ضوابط ،امکان ادامۀ
فعالیت در منطقه آزاد کیش را خواهند داشت.
 -7شرکت عمران بهمنظور ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ارائهدهنده خدمات موضـوع این ضوابط و
ترغیب آنها بـه رعایـت هرچـه بهتـر و بیشـتر اسـتانداردها و توجـه بـه صالحیتهای تخصصـی کارکنان و تجهیز
امکانات ،نحوه ارائه خدمات توسط اشخاص حقیقی و حقـوقیِ تعیین صالحیت شده را از طریق روشهای مرسوم،
به عموم مردم اطالعرسانی 1خواهد کرد.
موضـوع ایـن اطالعرسانی ،ارائـۀ اطالعـات در خصوص کیفیـت خدمات بر اساس شاخصههایی اسـت کـه اعـالم خواهـد
شـد .اشـخاص حقیقـی و حقـوقی ارائهدهنده خـدمات آتشنشانی موظفاند در این زمینه با شرکت به بهترین وجه
ممکن همکاری کنند.
تبصره :اطالعرسانی به شرکتهای ذیصالح ارائهدهنده خدمات ایمنی و آتشنشانی از طرق پرتال اداره آتشنشانی ،سامانه
پیامکی و یا روشهای دیگر ،پس از اخذ مجوزهای الزم صورت خواهد پذیرفت.
 -8اشخاص حقیقی و حقوقیِ ارائهدهنده خدمات ایمنی و آتشنشانی ،موظفاند در پایان هرسال گـزارش عملکرد ساالنۀ
خود را بر اساس سوابق اجرایی به اداره آتشنشانی ارائه نمایند ،درغیر اینصورت اداره آتش نشانی میتواند مطابق
تخلفات حرفهای موضوع این ضوابط با متخلف رفتار نماید.
 -9کلیه ساختمانها باید ضوابط و مقررات ایمنی و آتشنشانی را در اجرا رعایت نمایند .ساختمانهای با شرایط زیر
موظف با مراجعه به اداره آتشنشانی در زمان صدور پروانه ساخت و کلیه ساختمان ها موظف به مراجعه به این اداره
و اخذ تاییدیه جهت پایانکار میباشند:
- 1-9ساختمانهای مسکونی
الف -ساختمانهای با  4طبقه روی همکف و بیشتر
ب -ساختمانهای با  6واحد و بیشتر (درمجموع)
ج -ساختمانهای برابر یا بیشتر از  1000مترمربع زیربنا
د -بلوکها و مجتمعهای مسکونی با هر تعداد واحد ،طبقه یا متر زیربنا
ه -ساختمانهای دارای یک زیرزمین و بیشتر

 1اطالعرسانی از طریق پرتال اداره آتش نشانی به آدرس  www.125.kish.irصورت میگیرد.
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 2-9ساختمانهای غیرمسکونی
کلیه ساختمانهای غیرمسکونی با هر تعداد واحد ،طبقه یا متراژ مشمول رعایت ضوابط ایمنی و آتشنشانی میباشند.
تبصره :در خصوص مابقی ساختمانها که به اداره آتشنشانی مراجعه نمینمایند ،مسئولیت اجرای کلیه ضوابط ایمنی و
آتشنشانی ،بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط اجرایی ابالغی اداره آتش نشانی ،بر عهده مالک و ناظر پالک
خواهد بود.
 -10کلیه مهندسان ناظر ،چنانچه دورههای آموزشی اداره آتش نشانی را گذرانده باشند ،میتوانند با رعایت حدود ظرفیت
و صالحیت پروانه اشتغال به مهندسی خود ،بر ساختمانهای مشمول ضوابط ایمنی و آتشنشانی ،نظارت نمایند.
 -11کلیه مهندسان ناظر که بر اساس بند  9این ضوابط ،مجاز به نظارت بر ساختمانهای مشمول رعایت ضوابط ایمنی
و آتشنشانی میباشند ،موظفند عالوه بر نظارت بر اجرای ضوابط ایمنی ،در گزارشهای مرحلهای خود به چگونگی
اجرای ضوابط (رعایت یا عدم رعایت) اشاره نموده و یک نسخه از گزارش ایمنی خود را به معاونت شهرسازی و
معماری شرکت عمران و اداره آتشنشانی ارائه نمایند.
 -12کلیه مهندسان طراح در تمامی رشته های موضوع قانون نظام مهندسی ،موظف به رعایت ضوابط ایمنی و آتشنشانی
در طرحهای ساختمانی خود بوده و مهندسان ناظر در تمامی رشتههای موضوع قانون نظام مهندسی ،موظف به
نظارت بر اجرای ضوابط ایمنی و آتشنشانی در طرحهای ساختمانی می باشند.
 -13ساختمانهای تک ناظر
در ساختمانهایی که بر اساس شرایط طبقه و مساحت ،صرفاً دارای یک ناظر بر عملیات اجرایی ساختمان میباشند ،این
اشخاص در صورتی میتوانند در حدود و صالحیت پروانه نظاممهندسی خود بهعنوان ناظر کلی یک پالک که مشمول
اجرای ضوابط ایمنی و آتشنشانی است ،فعالیت نمایند که دورههای تخصصی مربوطه را از طریق اداره آتش نشانی
گذرانده باشند.

10

ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی

ماده  -4شرایط عمومی تعین صالحیت شرکتها
 -1مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده شرکتهای ارائهدهنده خدمات ایمنی و آتشنشانی باید بر اساس فرم مربوطه
و موارد درخواستی اداره آتشنشانی و مفاد این ضوابط تهیه و ارائه گردد.
 -2ذکر عنوان سیستمهای ایمنی و یا هرگونه فعالیت دیگر اعم از تولید ،فروش ،واردات ،اجرا ،مشاوره و ...در خصوص
موضوع ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی در اساسنامه شرکت متقاضی الزامی خواهد بود .این عناوین میتواند به
شرح ذیل باشد:
 1-2ارائه خدمات مشاوره در حوزه ایمنی و آتش نشانی
 2-2فروش ،نصب و راهاندازی و ارائه خدمات پس از فروش سیستمهای اعالم حریق
 3-2فروش ،نصب و راهاندازی و ارائه خدمات پس از فروش سیستمهای اطﻔاء حریق
 4-2فروش ،اﺟرا و مشاوره پوششهای مقاوم حریق
 5-2فروش ،نصب و راهاندازی و ارائه خدمات پس از فروش سیستمهای تهویه و کنترل دود
 6-2فروش ،نصب و ارائه خدمات پس از فروش دربهای مقاوم حریق
 7-2فروش ،نصب و شارژ خاموشکنندههای آتشنشانی
 8-2واردات ،تولید ،انبارش قﻄعات ،تجهیزات و مواد و مصالﺢ ایمنی و آتشنشانی
 9-2فروش،نصب و خدمات پس از فروش ویندو فیﻠم و محافظ شیشه

 -3شرکتها موظفاند بهطور رسمی دارندگان امضای مجاز خود را به اداره آتشنشانی معرفی کنند.
 -4مدیرعامل ،مدیر فنی ،کارشناسان فنی ،بازرسان و کارکنان (عملیـاتی یـا اداری) شرکتها و اشـخاص حقیقی و
حقوقی تعیین صالحیت شده ،موظفاند در زمانهای تعیینشده توسط اداره آتشنشانی ،دورههای آموزشـی و
توجیهی را که اداره آتشنشانی برگزار میکند ،با پرداخت هزینه شرکت در دوره ،با موفقیت به پایان برسانند .بدیهی
است روند تعیین دورهها و نحوه تأیید مدارک ،برپایی دورهها و هزینه شرکت در هر دوره را اداره آتش نشانی تعیین
میکند.
 -5درصورتیکه اطالعات تنظیم شده برای اخذ مجوز صالحیت و یا اسناد ارائه شده توسط شرکت متقاضی ،تقلبی و
جعلی باشد ،شرکت و مدیران آن بنا به تشخیص کمیته بررسی صالحیت شرکتهای مجری از فعالیت در این حوزه
محروم میگردند.
 -6مدت اعتبار «مجوز صالحیت» صادر شده برای شرکت متقاضی ،بر اساس این ضوابط به مدت یـک سـال شمسـیِ
تمــام اسـت و تمدیـد آن منــوط بـه احـراز شــرایط مـدنظر این ضوابط خواهـد بــود.
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تبصره :درصورتیکه اشخاص حقیقی و حقوقیِ ارائهدهنده خدمات ایمنی و آتشنشانی که موضوع ایـن ضوابط
قرارگرفتهاند ،یک سال متوالی پس از تاریخ صدور ،هیچگونه فعالیتی نکنند ،اداره آتش نشانی میتواند از تمدیـد مجوز
فعالیت آنها خودداری نموده و نسبت به حذف نام شرکت از لیست تنظیمی اقدام نماید.
 -7اشخاص حقیقی و حقوقیِ ارائهدهنده خدمات ایمنی و آتشنشانی موظفاند تقاضای دریافت مجوز صالحیت خود را
به همراه مدارکی که اداره آتشنشانی درخواسـت کـرده اسـت ،در زمانهای مقرر که توسط اداره آتشنشانی اعالم
میشود ارائه نمایند.
 -8اشخاص حقیقی و حقوقیِ ارائهدهنده خدمات ایمنی و آتشنشانی ،موظفاند تقاضای تمدیـد مجوز صالحیت خود
را به همراه مدارکی که اداره آتشنشانی درخواسـت کـرده اسـت ،دو مـاه قبـل از مدت انقضای مجوز صالحیت به
این اداره آتشنشانی ارائه کنند.
تبصره  :1پس از انقضای مدت اعتبار مجوز صادرشـده ،اگـر شرکت برای تمدید آن اقدام نکند ،مسئولیت بروز هرگونه
مشـکل بـرای کارفرمایـان و طرفین قرارداد با شرکت مذکور ،بـر عهده شـرکت اسـت و اداره آتشنشانی هیچگونه
مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
تبصره  :2اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ایمنی و آتشنشانی ،تا قبل از تدوین این ضوابط نیز موظفاند ظرف
مدت حداکثر شش مـاه ،وضـعیت خـود را با مفاد این ضوابط تطبیق دهند؛ در غیر این صورت ،اداره آتشنشانی مختار
خواهد بود از تائید پروژههای اجرا شده توسط این شرکتها خودداری نماید.
 -9شرکتها موظفاند هرگونه تغییر اعم از تغییر مدیرعامل ،اعضـای هیئتمدیره ،بازرسـان ،مـدیر فنـی ،کارشناســان
فنــی ،اساســنامه یــا تغییــر در نشــانی مرکــز اصــلی و کارگاهها و نیــز تلفــن شــرکت و کد پســتی و
پست الکترونیکی خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان تغییر بهصورت مکتوب به اداره آتشنشانی اعالم کنند.
 -10شرکتهای متقاضی موظف میباشند ،نسبت به واریز هزینههای بررسی کارشناسی صالحیت شرکتها و حق عضویت
را که از سوی شرکت عمران اعالم میگردد ،به شمارهحساب اعالمشده اقدام و فیش آن را به اداره آتشنشانی تحویل
نمایند .در غیر اینصورت اداره آتشنشانی مختار خواهد بود ،بررسی صالحیت شرکت را به حالت تعلیق درآورد.
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ماده  -5حداقل الزامات فنی ،منابﻊ و شرایط اختصاصی فعالیت شرکتها
شرکتهای ارائهدهنده خـدمات ایمنـی و آتشنشانی تحـت موضـوع ایـن ضوابط ،بایـد از حـداقل ویژگیها و مشخصاتی
که در ادامه به آنها اشاره شده است برخوردار باشند.
 -1محل فعالیت شرکت ،میبایست متناسب با موضوع فعالیت ذکرشده در اساسنامه شرکت متقاضی بوده و بر اساس
شرایط ،امکانات و پروژههای در دسـت اجرا ،مـورد بازدیـدهای دورهای قـرار میگیرد .
تبصره  -1استفاده از فضای تجاری بهعنوان دفتر شرکت با اخذ نظر اداره آتشنشانی بالمانع خواهد بود.
تبصره  -2درصورتیکه محل شرکت در اساسنامه ،محلی غیر از منطقه آزاد کیش باشد ،معرفی فضایی بهعنوان دفتر یا
نمایندگی رسمی شرکت در محدوده سازمان منطقه آزاد کیش ،الزامی است.
تبصره  -3نصب تابلوی مناسب ،بهنحویکه محل شرکت بهسادگی قابل رؤیت عموم باشد الزامی است.
تبصره  -4مجوز فعالیت ،تعرفهها و لیست محصوالت یا نوع خدمات قابلارائه و مورد تائید اداره آتشنشانی باید در
معرض دید عموم نصب گردد.
 -2الزم است شرکت ،دفتـر مرکـزی مسـتقل و بـا کـاربری اداری یا تجاری با اخذ تأییدیه اداره آتشنشانی داشـته
باشـد .همچنـین فضای شرکت متناسب با نیازها و کارکنان آن تعریف و تعیین شود.
 -3وجود حداقل یک نیروی ثابت در محل شرکت بهمنظور پاسخگویی مناسب به اربابرجوع و مشـتریان در زمان و
روزهای اداری الزامی است.
 -4شرکت مجری موظف است با توجه به نیازهای آموزشـی هـر نوع عملکرد ،نیازهـای آموزشی کارکنان را شناسایی
کرده و برحسب سطح آگاهی و نوع فعالیت و میزان تأثیر ،کالسهای آموزشـی را برای کارکنان در دورههای زمانی
تعیینشده برنامهریزی کنـد .بدیهی است سـوابق آموزشـی کارکنـان طبـق روش اجرایـی کنترل سوابق کیفیت،
میبایست در واحد آموزش شرکت مجری نگهداری شده و در زمان مقتضی که اداره آتشنشانی اعالم مینماید،
قابلارائه باشد.
 -5ذکر موارد ذیل در قراردادهای منعقده فیمابین شرکت مجری و کارفرما الزامی میباشد:
 1-5مشخصات کامل شرکت
 2-5مشخصات کامل کارفرما
 3-5مشخصات کامل محل پروژه ،شامل پالک ثبتی ،آدرس ،تعداد طبقه ،کاربری و...
 4-5موضوع قرارداد با ﺟزئیات کامل
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 5-5چگونگی حل اختالف در صورت وقوع
 6-5مدتزمان ضمانت محصول و خدمات پس از فروش
 7-5تعهد تعمیر و نگهداری سیستمهای اﺟرا شده طی دوره زمانی مشخص
 8-5تعهد طرفین مبنی بر رعایت ضوابط و قوانین سازمان و ﺟاری کشور

تبصره :کلیه شرکتها ملزم میباشند یک نسخه از مشخصات فنی و تعهدات طرفین در قرارداد منعقده فی مابین را در
زمان عقد هر قرارداد ،جهت ثبت در سوابق پروژه موردنظر به اداره آتشنشانی تحویل نمایند.
 -6شرکتهای مجری تائید صالحیت شده موظف به رعایت موارد ذیل در حوزه ایمنی و آتشنشانی و در صالحیت
اخذ شده میباشند و چنانچه در هریک از موارد دارای تخلف بوده و ضوابط و مقررات اعالمی از سوی اداره آتشنشانی
را رعایت ننمایند ،مطابق تخلفات حرفهای ذکرشده در این ضوابط با آنها رفتار خواهد شد:
 1-6ارائه راهنماییهای الزم در خصوص ضوابط استاندارد اﺟرای سیستمهای ایمنی به مالک
 2-6استﻔاده از تجهیزات اصﻠی استاندارد و مورد تائید آتشنشانی در تمامی پروژههای طرف قرارداد
 3-6نظارت بر کﻠیه مراحل تهیه ،نصب و راهاندازی تجهیزات در تمامی پروژههای طرف قرارداد
 4-6چنانچه طرحهای اﺟرایی با نقشههای مصوب مغایرت داشته باشند  ،اخذ تائیدیه اداره آتشنشانی در خصوص طرح
(های) اﺟرایی ،پیش از اﺟرا در پروژه
 5-6ارائه گزارش کامل از وضعیت ایمنی سیستم اﺟراشده به اداره آتشنشانی ،بر اساس فرمهای مصوب
 6-6تضمین کیﻔیت و عمﻠکرد تجهیزات و ارائه خدمات پس از فروش در دوره زمانی مشخص
 7-6حضور در محل پروژه ،در زمان بازدید کارشناسان آتشنشانی
 8-6تعهد انجام اقدامات تعمیر و نگهداری سیستم نصبشده بر اساس مﻔاد مذکور در قرارداد
 9-6سایر مواردی که اداره آتشنشانی ،در چارچوب شرح خدمات شرکتهای مجری ابالغ نماید.
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 -7شرایط الزم ﺟهت احراز صالحیت شرکتها متناسب با حوزه فعالیت
شرکتهای متقاضی باید متناسب با موضوع فعالیت مورد درخواست خود ،نسبت به تامین شرایط ذیل اقدام نمایند.
 1-7فروش و اﺟرای سیستمهای اعالم حریق
جهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص اجرای سیستمهای اعالم حریق ،دارا بودن شرایط زیر الزامی میباشد:
 -1دارا بودن مدرک تحصیﻠی فوقدیپﻠم یا لیسانس در رشتههای فنی و مهندسی یا آتشنشانی (تمامی گرایشها) برای رئیس
هیئتمدیره یا مدیرعامل
 -2استخدام حداقل یک نﻔر با مدرک تحصیﻠی فوقدیپﻠم یا باالتر در رشته برق بهعنوان تکنسین یا مسئول فنی شرکت
 -3شرکت در دورههای آموزشی آتشنشانی و اخذ نمره قبولی (حداقل  70از  )100در این خصوص
 -4دارا بودن ابزار و تجهیزات عمﻠیاتی-اﺟرایی مرتبط با اﺟرای سیستم اعالم حریق
 -5استخدام تعداد نیروی کار متناسب با موضوع فعالیت
 -6اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیت
 -7ارائه مدارک مربوط به استانداردها و نتایج آزمایشگاهی محصول یا محصوالت به اداره آتشنشانی
 -8ارائه مدارک مربوط به نمایندگی از تولیدکننده (گان) و واردکننده (گان) رسمی محصوالت اعالم حریق مورد تائید اداره
آتشنشانی

 2-7شرایط الزم ﺟهت احراز صالحیت فروش و اﺟرای سیستمهای اطﻔاء حریق
جهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص اجرای سیستمهای اطفاء حریق ،دارا بودن شرایط زیر الزامی میباشد:
 -1دارا بودن مدرک تحصیﻠی فوقدیپﻠم یا لیسانس در رشتههای فنی و مهندسی یا آتشنشانی (تمامی گرایشها) برای رئیس
هیئتمدیره یا مدیرعامل
 -2استخدام حداقل یک نﻔر با مدرک تحصیﻠی فوقدیپﻠم یا باالتر در رشته مکانیک بهعنوان تکنسین فنی شرکت
 -3شرکت در دورههای آموزشی اداره آتشنشانی و اخذ نمره قبولی (حداقل  70از  )100در این خصوص

-4

دارا بودن ابزار و تجهیزات عمﻠیاتی -اﺟرایی مرتبط با اﺟرای سیستم اطﻔاء حریق

 -5دارا بودن تعداد نیروی کار متناسب با موضوع فعالیت
 -6اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیت

-7

ارائه مدارک مربوط به استانداردها و نتایج آزمایشگاهی محصول یا محصوالت به اداره آتشنشانی

-8

ارائه مدارک مربوط به نمایندگی از تولیدکننده (گان) و واردکننده (گان) رسمی محصوالت اعالم حریق مورد تائید اداره
آتشنشانی
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 3-7شرایط الزم ﺟهت احراز صالحیت فروش و اﺟرای سیستمهای تهویه و کنترل دود
جهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص فروش و اجرای سیستمهای تهویه و کنترل دود ،دارا بودن شرایط زیر
الزامی میباشد:
 -1دارا بودن مدرک تحصیﻠی فوقدیپﻠم یا لیسانس در رشتههای فنی و مهندسی و آتشنشانی (تمامی گرایشها) برای رئیس
هیئتمدیره یا مدیرعامل
 -2استخدام حداقل یک نﻔر با مدرک تحصیﻠی فوقدیپﻠم یا باالتر در رشته مکانیک بهعنوان تکنسین فنی شرکت
 -3شرکت در دورههای آموزشی اداره آتشنشانی و اخذ نمره قبولی (حداقل  70از  )100در این خصوص
 -4اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیت
 -5ارائه مدارک مربوط به استانداردها و نتایج آزمایشگاهی محصول یا محصوالت به اداره آتشنشانی
 -6ارائه مدارک مربوط به نمایندگی از تولیدکننده (گان) و واردکننده (گان) رسمی محصوالت اعالم حریق مورد تائید اداره
آتشنشانی

 4-7شرایط الزم ﺟهت احراز صالحیت فروش و اﺟرای پوششهای مقاوم در برابر حریق
جهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص فروش و اجرای پوششهای مقاوم در برابر حریق ،دارا بودن شرایط زیر
الزامی میباشد:
 -1دارا بودن مدرک تحصیﻠی فوقدیپﻠم یا لیسانس در رشتههای فنی و مهندسی یا آتشنشانی (تمامی گرایشها) برای رئیس
هیئتمدیره یا مدیرعامل
 -2استخدام حداقل یک نﻔر با مدرک تحصیﻠی لیسانس یا باالتر در رشته مهندسی عمران یا معماری بهعنوان تکنسین فنی
شرکت
 -3شرکت در دورههای آموزشی اداره آتشنشانی و اخذ نمره قبولی (حداقل  70از  )100در این خصوص
 -4اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیت

-5

ارائه کﻠیه مشخصات محصول یا محصوالت قابلارائه به اداره آتشنشانی

-6

ارائه مدارک مربوط به استانداردها و نتایج آزمایشگاهی محصول به اداره آتشنشانی

-7

ارائه مدارک مربوط به نمایندگی از تولیدکننده (گان) و واردکنندگان رسمی محصوالت پوشش مقاوم در برابر حریق مورد تائید
اداره آتشنشانی
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 5-7شرایط الزم ﺟهت احراز صالحیت فروش خاموشکنندههای دستی
جهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص فروش خاموشکنندههای آتشنشانی ،دارا بودن شرایط زیر الزامی
میباشد:
 -1دارا بودن مدرک تحصیﻠی حداقل دیپﻠم فنی یا باالتر در رشته های فنی و آتشنشانی
 -2شرکت در دورههای آموزشی اداره آتشنشانی و اخذ نمره قبولی (حداقل  70از  )100در این خصوص
 -3اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیت
 -4ارائه کﻠیه مشخصات محصول یا محصوالت قابلعرضه به اداره آتشنشانی مﻄابق فرم مربوطه
 -5ارائه مدارک مربوط به نمایندگی از تولیدکننده (گان) و واردکنندگان رسمی فروش خاموشکنندههای دستی مورد تائید
اداره آتشنشانی

 6-7شرایط الزم ﺟهت احراز صالحیت ﺟهت کارگاه شارژ خاموشکننده دستی
جهت احراز صالحیت شرکت متقاضی در خصوص کارگاههای شارژ خاموشکنندههای دستی آتشنشانی ،دارا بودن شرایط
زیر الزامی میباشد:
 -1دارا بودن مدرک تحصیﻠی حداقل دیپﻠم فنی یا باالتر در رشته های فنی و آتشنشانی
 -2شرکت در دورههای آموزشی اداره آتشنشانی و اخذ نمره قبولی (حداقل  70از  )100در این خصوص
 -3دارا بودن ابزار و تجهیزات عمﻠیاتی -اﺟرایی مرتبط با موضوع فعالیت
 -4استخدام حداقل یک نﻔر بهعنوان مدیر فنی در محل کار
 -5اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیت
 -6الزام به استﻔاده از لوازم حﻔاظت فردی استاندارد
 -7ارائه مشخصات مواد مورداستﻔاده در شارژ خاموشکننده به اداره آتشنشانی
 -8اختصاص فضایی به ابعاد حداقل  50مترمربﻊ ﺟهت کارگاه شارژ
 -9الزام به رعایت ضوابط و مقررات ابالغی از سوی اداره آتشنشانی

 7-7شرایط الزم ﺟهت احراز صالحیت نصب نردههای فﻠزی محافظ
اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ضوابط در صورت احراز شرایط زیر مجاز به فروش و نصب نردههای فلزی محافظ
(خصوصاً نردههای استیل و آلومینیوم) میباشند:
 -1شرکت در دورههای آموزشی اداره آتشنشانی و اخذ نمره قبولی (حداقل  70از  )100در این خصوص
 -2دارا بودن ابزار و تجهیزات عمﻠیاتی -اﺟرایی مرتبط با موضوع فعالیت
 -3استخدام حداقل یک نﻔر بهعنوان مسئول فنی در محل کار
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 -4اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیت
 -5الزام به استﻔاده از لوازم حﻔاظت فردی استاندارد
 -6ارائه مشخصات کامل اﺟناس مورد استﻔاده در نردههای فﻠزی (استیل) به اداره آتشنشانی
 -7الزام به رعایت مﻔاد استاندارد مرتبط با موضوع فعالیت و ضوابط و مقررات ابالغی از سوی اداره آتشنشانی

 8-7شرایط الزم ﺟهت احراز صالحیت فروش و نصب دربهای مقاوم حریق
اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ضوابط در صورت احراز شرایط زیر مجاز به فروش و نصب دربهای مقاوم حریق
میباشند:
 -1شرکت در دورههای آموزشی اداره آتشنشانی و اخذ نمره قبولی (حداقل  70از  )100در این خصوص
 -2دارا بودن ابزار و تجهیزات عمﻠیاتی -اﺟرایی مرتبط با موضوع فعالیت
 -3استخدام حداقل یک نﻔر بهعنوان مسئول فنی در محل کار
 -4اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیت
 -5ارائه مشخصات کامل دربهای مورداستﻔاده به اداره آتشنشانی
 -6الزام به رعایت مﻔاد استاندارد مرتبط با موضوع فعالیت و ضوابط و مقررات ابالغی از سوی اداره آتشنشانی

 9-7شرایط الزم ﺟهت احراز صالحیت طراحی و مشاوره سیستمهای ایمنی
 -1دارا بودن مدرک تحصیﻠی فوقدیپﻠم یا لیسانس در رشتههای فنی و مهندسی یا آتشنشانی (تمامی گرایشها) برای
رئیس هیئتمدیره یا مدیرعامل
 -2استخدام حداقل یک نﻔر با مدرک تحصیﻠی لیسانس یا باالتر در رشته مهندسی مرتبط با موضوع مورد درخواست
بهعنوان تکنسین فنی شرکت
 -3شرکت در دورههای آموزشی اداره آتشنشانی و اخذ نمره قبولی (حداقل  70از  )100در موضوع فعالیت
 -4اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی در خصوص موضوع فعالیت
 -5موضوع فعالیت که شرکتهای طراح و مشاور ایمنی میتوانند در آن خصوص تقاضای اخذ صالحیت دهند.
 1-5طراحی و مشاوره سیستمهای اطﻔاء حریق
 2-5طراحی و مشاوره سیستمهای اعالم حریق
 3-5طراحی و مشاوره سیستمهای تهویه و کنترل دود
 4-5طراحی و مشاوره پوشش مقاوم در برابر حریق

 5-5طراحی و مشاوره معماری و رعایت ضوابط مربوط به مبحث سوم مقررات مﻠی ساختمان و سایر موارد ایمنی (راههای
خروج  ،دربهای مقاوم حریق ،نرده های حﻔاظتی و )....
 -6اخذ مدارک آموزشی اداره آتش نشانی در رشته یا رشته های متقاضی موضوع فعالیت
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 -7ارائه مدارک عدم سوءپیشینه کﻠیه کارکنان معرفی شده شرکت
 -8ارائه مدارک مربوط به کسورات قانونی کﻠیه کارکنان معرفی شده شرکت
 -9ارائه مدارک عدم اعتیاد کﻠیه کارکنان معرفی شده شرکت
 -10معرفی محل ثابت با موقعیت اداری و با مالکیت شرکت
 -11ارائه مدارکی دال بر احراز صالحیت اﺟرای موضوع مورد درخواست و حداقل  2سال فعالیت در آن حوزه

 10-7شرایط الزم ﺟهت احراز صالحیت انجام خدمات تعمیر و نگهداری
شرکتهایی مجاز به ارائه خدمات تعمیر و نگهداری سیستمهای ایمنی و آتشنشانی میباشند که در خصوص موضوع
ارائه خدمات ،دارای صالحیت اجرا و اخذ مجوز الزم از اداره آتشنشانی موضوع این ضوابط باشند.
 11-7شرکتهای دارای رتبه و توان تخصصی
شرکتهای تخصصی در حوزه ساختمان که دارای رتبه سازمان برنامه و بودجه بوده و دارای توان تخصصی در موارد
اجرایی مرتبط با آتشنشانی میباشند ،درصورت دارا بودن مجوز فعالیت اقتصادی و ارائه مدارک ثبتی و رتبه تخصصی
خود به آتشنشانی ،مشروط به طی دوره های آموزشی کارکنان ذیربط در موضوع فعالیت ،مجاز به اجرای سیستمهای
آتشنشانی خواهند بود.
تبصره :مجوز صادر شده توسط آتشنشانی برای شرکتهای مذکور ،قابل انتقال به غیر و قابل تعمیم به کل پروژههای
اجرایی شرکت در کیش نخواهد بود.
 -8رتبهبندی و تعیین ظرفیت و صالحیت اجرایی شرکتهای مجری در ضوابط به شرح پیوست 1 -این ضوابط خواهد
بود.
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ماده  – 6استانداردها و ضوابط قابل استناد
بر اساس این ضوابط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستمهای ایمنی و آتشنشانی موظف می باشند

در حوزه عملکرد و صالحیت اخذ شده ،نسبت به رعایت مفاد استانداردها و مقررات مورد پذیرش اقدام نمایند :
استانداردها و ضوابط فنی موردپذیرش آتشنشانی
استانداردها و ضوابط موردپذیرش اداره آتشنشانی عبارت است از :مباحث  22گانه مقررات ملی ساختمان ،نشریات
سازمان برنامه و بودجه ،استانداردهای ملی ایران ،ضوابط اجرایی ابالغی و استانداردهای معتبر بینالمللی که از طریق
سایت اداره آتشنشانی به اطالع عموم خواهد رسید.
تبصره  :در صورت عدم وجود موضوعی در مباحث  22گانه مقررات ملی ساختمان ،استفاده از ضوابط و مقررات بین
المللی معتبر مورد تایید اداره آتش نشانی بالمانع خواهد بود.
 -1استانداردها و مقررات سیستمهای اعالم حریق
 1-1استاندارد ملی ایران " 14459-1سامانه های کشف (آشکار سازی ) و اعالم حریق -قسمت  -1کلیات و تعاریف"
 2-1استاندارد ملی ایران " 18687-1سیستمهای شناسایی و اعالم حریق -قسمت -1معرفی"
 3-1استاندارد ملی ایران " 19684-1سیستمهای کشف و اعالم حریق برای ساختمان ها -قسمت  -1دستورالعمل
برای طراحی ،نصب ،راه اندازی و تعمیر و نگهداری سیستم ها در ساختمان ها"
 4-1استاندارد ملی ایران " 3707سیستمهای اعالم حریق ،بخش چهارم  -مرکز اعالم حریق"
 5-1استاندارد ملی ایران " 3708اجزا سیستمهای اعالم حریق خودکار (اتوماتیک) ،بخش نهم  -آزمون حساسیت در
برابر آتش"
 6-1استاندارد ملی ایران " 3709اجزا سیستمهای اعالم حریق خودکار بخش هفتم :آشکارسازهای دودی نوع
نقطهای ،براساس نور پراکنده ،نور انتقالی و یا یونیزه شدن"
 7-1استاندارد ملی ایران " 3710اجزا سیستمهای اعالم حریق خودکار (اتوماتیک) ،بخش هشتم ،آشکارسازهای دمای
زیاد"
 8-1استاندارد ملی ایران  " 6174اعالم حریق و سیستمهای آالرم برای ساختمانها قسمت دوم :مشخصات شستی
اعالم حریق"
 9-1نشریه  622سازمان برنامه و بودجه "مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعالم حریق
ساختمان"
 10-1مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان " طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها "
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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®

 استانداردها و مقررات سیستمهای اطﻔاء حریق-2
: توﺟه
مشخصات فنی لوله و اتصاالت مورد استفاده در سیستمهای آتشنشانی و شرایط نصب و بهره برداری باید مطابق
.ضوابط اجرایی خاص مورد تایید اداره آتش نشانی باشد

- اجزای شبکه بارنده خودکار و سامانه افشانه آب- سامانههای ثابت اطفاء آتش22253-1  استاندارد ملی ایران1-2
 بارندهها:1 قسمت

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
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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

 -3خاموش کننده های دستی آتشنشانی
 1-3استاندارد ملی ایران  18755سامانه های خاموش کننده آتش (اطفاء حریق) نوع آئروسل متراکم -الزامات و روشهای
آزمون برای اجزاء و طراحی سامانه  ،نصب و نگهداری -الزامات عمومی
 2-3استاندارد ملی ایران  3434پودر خاموش کننده آتش-ویژگیها و روشهای آزمون-تجدیدنظراول
 3-3استاندارد ملی ایران  3778-1مواد خاموش کننده آتش -کنسانتره های کف -قسمت  -1کنسانتره های کف با
قابلیت انبساط کم -برای کاربرد در مایعات غیر قابل حل در آب – ویژگیها
 4-3استاندارد ملی ایران  3778-2مواد خاموش کننده آتش -کنسانتره های کف-قسمت  -2کنسانتره های کف با
قابلیت توسعه متوسط و زیاد ،برای کاربرد در مایعات غیر قابل حل در آب – ویژگیها
 5-3استاندارد ملی ایران  12428سیلندر های گاز-سیلندرهای فوالدی بدون درز  CO2خاموش کننده های آتش
برای نصب روی کشتیها
 6-3استاندارد ملی ایران  13300آتشنشانی -خاموش کننده های دستی -ساختار و عملکرد
 7-3استاندارد ملی ایران  22321تجهیزات محافظت در برابر آتش سوزی و مقابله با آتش -مواد آتش خاموش کن -
کربن دی اکسید -ویژگی ها و روش های آزمون
 8-3استاندارد ملی ایران  869آتش خاموشکنهای دستی ،دستگاههای مخصوص گرد خشک
 9-3استاندارد ملی ایران  9424-1محافظت در برابر آتش -آتش خاموشکنهای چرخدار و قابل حمل  -قسمت اول -
انتخاب و نصب
 10-3استاندارد ملی ایران  9424-2محافظت در برابر آتش  -آتش خاموشکنهای چرخدار و قابل حمل -قسمت
دوم -بازرسی و مراقبت فنی

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
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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

 -4استاندارد نرده های فﻠزی و حﻔاظتی
 1-4استاندارد ملی ایران  " 1137نرده های حفاظتی "
 2-4استاندارد ملی ایران  " 19084سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان – ویژگی ها "
 3-4استاندارد ملی ایران " 19085سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان – اندازه گیری کارایی-روش
آزمون"
 5-4استاندارد ملی ایران  " 20189سامانه های نرده و نردههای ساختمان -واژه نامه "
 6-4ضوابط مربوط به نرده و جانپناه در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
 7-4ضوابط مربوط به نرده و جانپناه در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

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

 -5استاندارد درب های مقاوم حریق
 1-5استاندارد ملی ایران  " 15313-1آزمون های آتش  -درب کنترل دود و ملحقات آن -قسمت  -1آزمون های نشتی
در دمای متوسط و محیط
 2-5استاندارد ملی ایران  18839-1آزمون های مقاومت در برابر آتش و کنترل دود برای مجموعه درها(درهای ضد
حریق) ،مجموعه درهای کرکره ای و مجموعه پنجره های بازشونده و اجزای یراق آالت ساختمانی -قسمت  : 1روش های
آزمون مقاومت در برابر آتش برای درها (درهای ضد حریق) ،درهای کرکره ای و پنجره های بازشونده
 3-5استاندارد ملی ایران  18839-1مقاومت در برابر آتش و کنترل دود برای مجموعه درهای تردد و درهای پشت پنجره
و پنجره های بازشونده و اجزای یراق آالت ساختمان -قسمت  : 3کنترل دود برای مجموعه درها و درهای پشت پنجره –
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

 -6سیستم تهویه و کنترل دود
 1-6استاندارد ملی ایران  7564-5محافظت در برابر آتش سوزی -واژه نامه قسمت پنجم  :کنترل دود
 2-6استاندارد ملی ایران  12433-2سیستمهای کنترل دود و حرارت قسمت  : 2مشخصات هواکش های تخلیه
طبیعی دود و حرارت
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 ویژگی تجهیزات و کنترل: 9  سیستمهای کنترل دود و حرارت قسمت12433-9  استاندارد ملی ایران3-6
قسمت اول –کانالهای تهویه- اجزاء نصب شده ساختمان- مهار آتش12531-1  استاندارد ملی ایران4-6
 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان5-6

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 ساختمان1-7
 مسکن و شهرسازی راهنمای آیین نامه محافظت ساختمانها در برابر آتش،گ سازمان تحقیقات راه-445  نشریه2-7

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 استwww.125.kish.ir این ضوابط توسط اداره آتش نشانی ابالغ شده و در پرتال این اداره به آدرس
. ضوابط اجرایی اداره آتش نشانی مالک عمل خواهد بود،در صورت اختالف در جزئیات فنی مقررات فوق
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ماده  –7فرآیند تشخیص صالحیت
 -1شرکت های متقاضی اخذ صالحیت باید تقاضانامه کتبی و تعهدنامه خود را بر اساس شرح وظایف و ضوابط اعالمشده
در خصوص هر یک از خدمات قابلارائه به اداره آتشنشانی ارائه نمایند.
 -2اداره آتشنشانی ،نسبت به بررسی مدارک و درخواست شرکت متقاضی اقدام و شرکت متقاضی موظف به تکمیل
موارد نقص احتمالی اعالمشده از سوی اداره آتشنشانی خواهد بود.
 -3جهت بررسی اولیه مدارک و صالحیت شرکتهای مجری و اشخاص حقیقی ،کمیته فنی ایمنی در برابر آتش سوزی
متشکل از اعضاء زیر تشکیل و پس از بررسی های صورت گرفته ،نتیجه در قالب فرم مربوطه جهت طرح در کارگروه
تشخیص صالحیت ارائه خواهد شد.
 1-3کارشناس مسئول واحد مرتبط مدیریت بحران بهعنوان رئیس کمیته
 2-3کارشناس اداره آتشنشانی بهعنوان دبیر کمیته
 3-3کارشناس معاونت عمران و ترافیک شرکت
 4-3کارشناس معاونت معماری و شهرسازی شرکت در موارد مرتبط
 5-3یک نفر کارشناس مجرب با سابقه فعالیت در حوزه پیشگیری آتشنشانی ،به پیشنهاد رئیس اداره آتشنشانی
و تائید مدیربحران.
(حق الزحمه این کارشناس از محل هزینه اخذ شده از شرکت ها جهت رتبه بندی تامین و پرداخت می گردد) .
 -4عضویت در کمیته فنی فوقالذکر ،بهصورت مکتوب از سوی واحدهای متبوع اعالم و پس از تائید برای هر یک از
اعضاء از سوی مدیر بحران و پدافند غیرعامل ،ابالغ یکساله صادر میگردد.
 -5تاریخ و تعداد جلسات ،بر اساس تقاضاهای ارائهشده به دبیرخانه کمیته فنی (واقع در اداره آتشنشانی) و از طریق
صدور دعوت نامه کتبی توسط رییس کمیته برای هریک از اعضاء و با ذکر دستور جلسه صورت خواهد گرفت.
 -6جلسات کمیته فنی ،در صورت حضور حداقل  %50اعضاء که یکی از آنها رئیس کمیته فنی میباشد رسمیت خواهد
یافت.
 -7تصمیمات کمیته فنی بهاتفاق آراء یا با اکثریت چهار رأی موافق ،در صورتی معتبر خواهد بود که رئیس کمیته یکی
از افراد حاضر در جلسه کمیته فنی باشد و نظرات و دالیل مخالفین بایستی کتباً و مستدالً در صورتجلسه قید
شود.
 -8جلسات کمیته فنی حداقل هر  3ماه یکبار و بر اساس تعداد متقاضیان تشکیل و تقاضاهای دریافتی بررسی خواهند
شد و صورت جلسه مربوطه برای ارائه به کارگروه تشخیص صالحیت تنظیم خواهد شد.
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 -9کلیه متقاضیان اخذ صالحیت ،باید حداقل یک ماه قبل از زمان تغییر لیست اسامی شرکتها (شهریور و اسفند)،
نسبت به ارائه تقاضانامه کتبی و مدارک مورد نیاز خود اقدام نمایند ،در غیر این صورت مدارک در مرحله بعدی قابل
بررسی خواهند بود.
 -10جهت بررسی نهایی صالحیت شرکت های مجری و اشخاص حقیقی ،کارگروهی متشکل از افراد ذیل تشکیل و پس
از بررسی مدارک ارائه شده توسط کمیته فنی ،موضوع بند فوق ،نتیجه بررسیها صورتجلسه شده و نام شرکت در
فرم مربوطه اضافه  /حذف میگردد.
 1-10مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت عمران بهعنوان رئیس کارگروه
 2-10رئیس اداره آتشنشانی شرکت عمران بهعنوان عضو و دبیر کمیته
 3-10نماینده بازرسی شرکت عمران بهعنوان عضو
 4-10نماینده حراست شرکت عمران بهعنوان عضو

 -11عضویت در کارگروه فوقالذکر بهصورت مکتوب از سوی واحدهای متبوع اعالم و پس از تائید برای هر یک از اعضاء
ابالغ یکساله توسط مدیر بحران صادر میگردد.
 -12جلسات کارگروه در صورت حضور حداقل  %50اعضاء که یکی از آنها رئیس کارگروه میباشد رسمیت خواهد یافت.
 -13تصمیمات کارگروه بهاتف اق آراء یا با اکثریت سه رأی موافق ،در صورتی معتبر خواهد بود که رئیس کمیته یکی از
اعضای حاضر در کارگروه باشد و نظرات و دالیل مخالفین بایستی کتباً و مستدالً در صورتجلسه قید شود.
 -14جلسات کارگروه حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل و موارد دریافتی از کمیته فنی ،بررسی خواهند شد و فهرست
اسامی شرکتها در هرسال دو بار و در بازههای  6ماهه شهریور و اسفندماه بهروزرسانی خواهد شد.
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ماده  -8حدود صالحیت و عمﻠکرد شرکتهای مجری
 -1کمیته فنی و کارگروه احراز صالحیت شرکتهای مجری ،باید بر اساس مفاد مندرج در پیوست 1 -این ضوابط
نسبت به بررسی و اختصاص پایه برای هر یک از شرکتهای تائید صالحیت شده ،اقدام نماید.
 -2پایه شرکت ،تعیینکننده حدود صالحیت و ظرفیت اجرایی شرکتهای تائید صالحیت شده را تعیین میکند.
 -3حدود صالحیت شرکتهای مجری بر اساس جدول ذیل مشخص میگردد:
حداقل پایه شرکت مجاز به

گروه ساختمانی

فعالیت
ساختمانهای مسکونی کمتر از 4طبقه روی همکف یا کمتر از 6واحد

3

ساختمانهای مسکونی کمتر از 1000مترمربع زیربنا

3

ساختمانهای مسکونی و اداری  4سقف روی همکف و بیشتر تا  231متر ارتفاع

شرکتهای پایه  1و 2

ساختمانهای از  23متر به باال و حداکثر تا  10طبقه روی تراز زمین

شرکتهای پایه  1و 2

ساختمانهای بیش از  10طبقه روی تراز زمین (با هر نوع کاربری)

شرکتهای پایه 1

بلوکها و مجتمعهای مسکونی

شرکتهای پایه  1و 2

مراکز تجاری-اداری و تجمعی

شرکتهای پایه  1و 2

مراکز اقامتی مانند هتلها و (...کمتر از  10طبقه)

شرکتهای پایه  1و 2

واحدهای صنعتی کوچک و متوسط (زیر  5000مترمربع زیربنا)

شرکتهای پایه  1و 2

واحدهای صنعتی بزرگ

شرکتهای پایه 1

مراکز درمانی

شرکتهای پایه 1

مراکز تفریحی

شرکتهای پایه  1و 2

 1درصورت ذکر ارتفاع  ،مالک عمل ارتفاع کف آخرین طبقه قابلتصرف می باشد.
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ماده  - 9تخﻠﻔات حرفهای
 -1شرکتهای تائید صالحیت شده در صورت انجام هر یک از موارد ذیل ،مرتکب تخلف حرفهای گردیده و مطابق بند 2
این ماده با آنها برخورد خواهد شد.
 1-1ارائه اطالعات ناصحیﺢ در خصوص پروژههای اﺟراشده و یا در حال اﺟرا به اداره آتشنشانی
 2-1استﻔاده از تجهیزات غیراستاندارد و تائید نشده آتشنشانی در پروژهها
 3-1عدم رعایت ضوابط ،بخشنامهها و مکاتبات اداره آتشنشانی به شرکتهای مجری
 4-1ممهور نمودن و تائید اوراق و اسناد آتشنشانی ،در خصوص پروژههایی که توسط شرکت و یا اشخاص غیر ،اﺟراشده
است و عدم اطالع به آتشنشانی
 5-1عدم درج نوع فعالیت مﻄابق (مجوز صالحیت) در سربرگهای رسمی شرکت
 6-1عدم صدور فاکتور رسمی
 7-1اثبات هرگونه تخﻠف در مراﺟﻊ قضایی و انتظامی کشور

 -2در صورت وقوع هریک از تخلفات حرفهای ذکرشده در بند فوقالذکر و یا دریافت گزارشهایی مبنی بر عدم رعایت
ضوابط حرفهای و آتشنشانی و انجام بررسیهای کارشناسی در این خصوص ،کمیته بررسی صالحیت شرکتها
می تواند بر اساس یک یا چند مورد از موارد زیر تصمیمگیری نماید:
 1-2صدور تذکر کتبی و درج در پرونده شرکت
 2-2صدور اخﻄار کتبی و درج در پرونده شرکت
 3-2تبصره  :1حداکثر تعداد تذکر کتبی قابل صدور  2مرتبه میباشد.
 4-2تبصره  :2حداکثر تعداد اخﻄار کتبی قابل صدور  2مرتبه میباشد.
 5-2حذف نام شرکت از فهرست شرکتهای تائید صالحیت شده به مدت  6ماه
 6-2حذف نام شرکت از فهرست شرکتهای تائید صالحیت شده به مدت یک سال
 7-2حذف نام شرکت از فهرست شرکتهای تائید صالحیت شده بدون ذکر زمان

تبصره  -1در صورت حذف نام شرکت از فهرست شرکتهای تائید صالحیت شده ظرف مدت محدود ،اضافه نمودن
مجدد نام شرکت در فهرست ،مستلزم طی مراحل قانونی از ابتدا خواهد بود.
تبصره  -2در صورت حذف نام شرکت از فهرست شرکتهای تائید صالحیت شده بدون ذکر زمان ،امکان ثبت مجدد
شرکت در فهرست وجود نخواهد داشت.
تبصره  -3در صورت حذف نام شرکت از فهرست شرکتهای تائید صالحیت شده به مدت نامحدود ،مدیرعامل و اعضاء
هیئتمدیره آن حق عضویت در هیچیک از شرکتهای دیگر و تحت هر نام دیگر را نخواهند داشت.
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تبصره  -4در صورت حذف نام شرکت از فهرست شرکتهای تائید صالحیت شده ،شرکت مذکور موظف است حداکثر
ظرف  72ساعت نسبت به ارائه فهرست پروژههای نیمهتمام خود به آتشنشانی اقدام نماید ،در غیر این صورت اداره-
آتشنشانی میتواند نسبت به عدم تائید پروژههای ممهور شده با نام شرکت مذکور اقدام و مسئولیت و عواقب ناشی از
آن بر عهده شرکت مجری خواهد بود.
تبصره  – 5در صورت تشخیص کارگروه بررسی صالحیت شرکتهای مجری مبنی بر اینکه اجرای سیستمها ،توسط
شرکت مجری ،باعث ایجاد خسارت به مالک یا مالکین گردیده است ،موضوع از طریق اداره آتش نشانی به مالک منعکس
و مالک می تواند نسبت به پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.
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فرآیند ثبتنام شرکت متقاضی و مدارک موردنیاز
 -1ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و طی کلیه مراحل قانونی مربوطه
 -2استعالم از اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی
 -3تایید با اخذ تعهد ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در زمان شروع به کار اجرایی
 -4اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی منطقه آزاد کیش
 -5ارائه مدارک موردنیاز به اداره آتشنشانی(شرکت های دارای مجوز فعالیت اقتصادی از این مرحله وارد فرایند می شوند)
 1-5تکمیل فرم شرکت متقاضی مبنی بر درخواست ثبت در لیست اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصالح آتشنشانی(.فرم)RF
 2-5ارائه اصل و کپی اساسنامه (ذکر صریح موضوع فعالیت ایمنی در موضوع اساسنامه الزامی است).
 3-5ارائه اصل و کپی روزنامه رسمی
 4-5ارائه اصل و کپی گواهی آخرین تغییرات شرکت
 5-5ارائه اصل و کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه) اعضاء هیئتمدیره
 6-5ارائه اصل و کپی مدارک کارشناسان مرتبط با موضوع فعالیت شرکت متقاضی
 7-5تکمیل و ارائه فرمهای ارائهشده از سوی اداره آتشنشانی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت متقاضی (.فرم های PF1 -
)PF4 – PF5
 8-5تکمیل فرم مشخصات مدیرعامل به همراه تصویر مدارک شناسایی ،تحصیلی و مدارک فنی و آموزشی( .فرم )PF2
 9-5تکمیل فرم مشخصات پرسنلی اعضاء ،هیئتمدیره و کادر فنی (.فرم ) PF3
 10-5اصل و کپی مدارک مربوط به نمایندگی محصول یا محصوالت (در صورت وجود)
 11-5ارائه اصل و کپی مدارک مربوط به استانداردهای مدیریت کیفیت (در صورت وجود)
 12-5ارائه مدارک مهندسان(تکنسین) فنی عضو در خصوص هریک از موضوعات مورد فعالیت شرکت متقاضی
 13-5ارائه کروکی دقیق محل فعالیت شرکت متقاضی مطابق اساسنامه( .فرم )AF

 -6دریافت و بررسی مدارک شرکت متقاضی توسط آتشنشانی
 -7بازدید محل فعالیت شرکت برابر فرم VF
 -8در صورت وجود ایراد و اشکال در محل فعالیت ،ابالغ موارد عدم انطباق بر اساس فرم FF
 -9واریز بهای خدمات رتبه بندی و تعیین صالحیت سالیانه ( 5،000،000ریال) به حساب شرکت و ارائه فیش مربوطه ،این میزان
در سالهای بعد ساالنه 15درصد افزایش خواهد یافت.
 -10ثبت در لیست اولیه شرکتهای متقاضی ارائهدهنده خدمات ایمنی و آتشنشانی جهت تهیه صورتجلسه
 -11شرکت در دورههای آموزشی که از طریق آتشنشانی برگزار میگردد.
 -12بررسی مدارک شرکت در کمیته بررسی صالحیت شرکتهای متقاضی
 -13ارائه نتیجه بررسی مدارک شرکت متقاضی و در صورت تائید ،ثبت در لیست نهایی آتشنشانی
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شروع

ثبت شرکت در
اداره ثبت شرکت
ها

استعالم از اداره
آتش نشانی و
خدمات ایمنی
تایید با اخذ تعهد ارائه مجوز
فعالیت اقتصادی در زمان
شروع به کار اجرایی
ارائه مدارک به
آتش نشانی

تکمیل فرم های
تقاضای شرکت

پایان
آیا مدارک ارائه شده
مورد تائید است

قرارگیری در لیست
شرکت های تایید
صالحیت شده

خیر

بلی
ثبت نام در دوره
آموزشی

معرفی به مدیریت
بازرگانی جهت اخذ
مجوز فعالیت
اقتصادی

خیر

آیا در مرحله اول دوره،
نمره قبولی کسب شده
است

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

شرکت در آزمون
دوره بعد

بلی

واریز حق عضویت
شرکت متقاضی

آیا محل فعالیت
شرکت مورد تائید
است
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آیا در مرحله دوم
آزمون ،نمره قبولی
کسب شده است

بلی

بازدید محل فعالیت
شرکت متقاضی

تشکیل کمیته
بررسی صالحیت
شرکت متقاضی

رفع نواقص مدارک
توسط متقاضی

درخواست بازدید
مجدد

خیر

اعالم نواقص و
معایب

رفع معایب توسط
شرکت متقاضی
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چک لیست بررسی مدارک شرکت متقاضی

نام کامل شرکت متقاضی:
تکمیل
است

ناقص
است

کاربرد
ندارد

درخواست شرکت متقاضی







آیا شرکت متقاضی مجوز فعالیت اقتصادی از مدیریت بازرگانی دارد



















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







ارائه کپی و اصل مدارک شناسایی مدیرعامل







ارائه کپی و اصل مدارک تحصیلی مدیرعامل







ارائه کپی و اصل مدارک شناسایی اعضای هیئتمدیره







ارائه کپی و اصل مدارک تحصیلی اعضای هیئتمدیره







کپی و اصل قرارداد همکاری با پرسنل اجرایی







کپی و اصل مدارک تحصیلی ،تخصصی و مهارتی پرسنل اجرایی







کپی و اصل اجارهنامه یا سند مالکیت دفتر شرکت یا مدارک نمایندگی







کروکی دقیق محل دفتر شرکت متقاضی یا نمایندگی







معرفینامه نماینده شرکت متقاضی در سربرگ و با مهر شرکت و ذکر زمینه فعالیت
موردتقاضا







فرم مشخصات عمومی شرکت متقاضی اخذ صالحیت







ارائه فرم سوابق اجرایی







ارائه فیش واریز حق عضویت سالیانه







عنوان

شرح

مدارک ثبتی
شرکت متقاضی آیا اساسنامه شرکت با موضوع ایمنی مرتبط میباشد
کپی و اصل اساسنامه شرکت متقاضی

مدارک
شناسایی و
تحصیلی
مدارک پرسنلی
مدارک ملکی

سایر

توضیحات
کارشناس.....................................................................................................................................................................................................................................:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی کارشناس
امضاء و تاریخ
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فرم درخواست شرکت متقاضی
کد فرم RF:

اینجانب  .............................................مدیرعامل شرکت  ............................. ...............................به آدرس دفتر ...........................
 ..............................................................................................................................................وشماره تماس..........................................
با علم و آگاهی از تمام شرایط و ضوابط مربوطه ،بدینوسیله اعالم میدارم که این شرکت ،متقاضی احراز صالحیت در
زمینه های :
نوع سیستم

ردیف

خدمات پس از

بازرسی

فروش

و کنترل






فروش

طراحی

اﺟرا

مشاوره

1

اعالم حریق











2

اطﻔاء حریق













3

تهویه و کنترل دود















4

پوششهای مقاوم حریق















5

پوشش محافظ شیشه (ویندو















بهرهبرداری

فیﻠم)

6

دربهای مقاوم حریق

7

خاموشکننده آتشنشانی

8

نردههای حﻔاظتی و تزئینی



9

منابﻊ تأمین برق اضﻄراری و ایمنی



10

طراحی و مشاوره ایمنی

الف





























































سایر (با ذکر جزئیات) ...................................................................................................................................................................:
بوده ،همچنین اعالم میدارم مفاد ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی
و آتش نشانی به طور کامل و دقیق مطالعه کرده و مورد تآیید اینجانب می باشد همچنین اعالم می نمایم این شرکت
توان تخصصی و فنی الزم در موضوع مورد درخواست را دارا بوده و کلیه مسئولیتهای ناشی از اجرای آنها را بر عهده
خواهد گرفت و اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش مختار خواهد بود ،در صورت عدم تائید توان تخصصی و فنی
موردنیاز این شرکت ،در موضوع مورد تقاضا ،نسبت به عدم تائید آن اقدام نماید.
مهر و امضاء مدیرعامل
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فرم مشخصات شرکت متقاضی
کدفرمPF1 :

نام کامل شرکت متقاضی:
نام شرکت:

برند تجاری (در صورت وﺟود):

نوع شرکت:
مسئولیت محدود تعاونی سهامی خاص 

خالصه موضوع اساسنامه:

شماره ثبت:

محل ثبت:

تاریخ ثبت:

آدرس شرکت:

کد پستی:

شماره تﻠﻔن ثابت:

کد فعالیت اقتصادی:

شماره همراه مدیرعامل:

شماره نمابر:

آدرس اینترنتی شرکت:

آدرس پست الکترونیکی شرکت یا مدیرعامل:

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

سرمایه نقدی (ریال):

سرمایه غیر نقدی (ریال):

مهر شرکت
امضاء مدیرعامل
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فرم مشخصات مدیر عامل
کدفرم PF2 :

نام کامل شرکت متقاضی:
مشخصات مدیرعامل
محل الصاق عکس

نام:

شماره شناسنامه:

نام خانوادگی:

میزان تحصیالت:

رشته تحصیﻠی:

گرایش:

مدت تصدی:

از تاریخ:

تا تاریخ:

محل سکونت:

کد مﻠی:

کد پستی:
شماره تماس همراه:

شماره تماس ثابت:
خالصه حدود اختیارات بر اساس اساسنامه شرکت:

خالصه سوابق مدیریتی مدیرعامل:
ردیف

نام موسسه/شرکت

عنوان مسئولیت

1
2
3
4
5
6
7
8
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تا تاریخ
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فرم مشخصات اعضاء هیئت مدیره
کدفرم PF3 :

نام کامل شرکت متقاضی:
مشخصات اعضاء هیئتمدیره
ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیﻠی

رشته تحصیﻠی

سمت

میزان
سهام

1
2
3
4
5

مشخصات کارشناس  /کارشناسان فنی
نام

ردیف

نام خانوادگی

مدرک تحصیﻠی

رشته تحصیﻠی

سمت

1
2
3
4
5
6
7

دفاتر نمایندگی:
ردیف

نام شرکت/دفتر

آدرس

1
2
3
4
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فرم مشخصات توانایی و خدمات قابلارائه توسط شرکت متقاضی
کد فرم PF4 :

نام کامل شرکت متقاضی:
توانایی و خدمات قابلارائه توسط شرکت متقاضی:
ردیف

نوع سیستم

خدمات پس

بازرسی

از فروش

و کنترل






فروش

طراحی

اﺟرا

مشاوره

1

اعالم حریق











2

اطﻔاء حریق













3

تهویه و کنترل دود















4

پوششهای مقاوم حریق















5

پوشش محافظ شیشه (ویندو فیﻠم)















6

دربهای مقاوم حریق















7

خاموشکننده آتشنشانی















8

نردههای حﻔاظتی و تزئینی















9

منابﻊ تأمین برق اضﻄراری و ایمنی















10

طراحی و مشاوره ایمنی





الف





بهرهبرداری

محصوالت و تجهیزات قابلارائه جهت فروش
ردیف

نام محصول

شرکت سازنده

کشور سازنده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
الف -خاموشکنندههای آتشنشانی ،اجرا شامل نصب و شارژ خاموشکننده است.
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شماره استاندارد

مرکز تائید کننده
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فرم سوابق اﺟرایی و نمایندگی های اخذ شده
کد فرم PF5 :

نام کامل شرکت متقاضی:
نمایندگی محصوالت

( الف)
مدتزمان اخذ نمایندگی

ردیف

نام محصول

شرکت تولیدکننده

کشور سازنده

از

مدت اعتبار نمایندگی

تا

شماره استاندارد

1
2
3
4
5
6
7
8

سوابق اجرایی

( ب)

نوع سیستم اﺟراشده
ردیف

نام پروژه

پالک ثبتی

مالک

تاریخ

محل پروژه
اعالم حریق

اطﻔاء حریق

1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





سایر(ذکر گردد)

الف -در صورت ارائه محصوالت بیشتر از ردیفهای ذکرشده در جدول ،میبایست بهطور کامل و با فرمت مذکور تهیه و ارائه گردد.
ب -ارائه رضایتنامه از کارفرما در پروژههای اعالمشده الزامی است.
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شروع

پایان
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فرم کروکی دقیق محل شرکت
کد فرم AF :

نام کامل شرکت متقاضی:
کروکی دقیق محل شرکت

N

مهر شرکت
و امضاء مدیرعامل
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فرم بازدید از محل شرکت متقاضی

نظریه کارشناسی:
بر اساس بازدید مورخ  ..................................اینجانب .............................................کارشناس آتشنشانی و پیرو درخواست شرکت
 ..............................................................مبنی بر احراز صالحیت شرکتهای مجری سیستمهای ایمنی و آتشنشانی در جزیره
کیش ،در تاریخ:

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

از محل شرکت به آدرس (طبق

اساسنامه

شرکت)

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

 ................................................................................................................................بازدید و نتیجه آن مطابق با ضوابط مطروحه مورد
تائید  یا عدم تائید  میباشد.
نام و نام خانوادگی کارشناس
اداره آتش نشانی
تاریخ و امضاء

چکلیست بازدید
تائید

عدم تائید

کاربرد ندارد

1

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







2

محل و مساحت شرکت با نوع فعالیت هماهنگی دارد.







3

تابلوی شرکت در معرض دید عموم نصبشده است







4

محل شرکت مطابق مدارک نمایندگی مورد تائید میباشد.







5

ایمنی محل شرکت مورد تائید است.







6

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

شرح بازدید

ردیف

در محل فراهم میباشد.
7

تجهیزات شرکت متقاضی متناسب با نوع درخواست فراهم میباشد.

8

مدارک آموزشی و پرونده پرسنلی کارشناسان فنی در محل موجود و









قابلدسترس است.
9







سایر(با ذکر مورد):
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فرم اعالم معایب محل شرکت متقاضی

بدینوسیله به شرکت  ....................................................به مدیریت  ......................................................ابالغ میگردد:
برابر بازدید مورخ  .........................................کارشناسان اداره آتشنشانی از محل فعالیت آن شرکت ،موارد ذیل
میبایست ظرف حداکثر یک ماه از این تاریخ اصالح و به این اداره اعالم گردد.
بدیهی است در صورت عدم اقدام در زمان مذکور ،نام شرکت از فهرست متقاضیان ثبت در شرکتهای ذیصالح
مجری سیستمهای ایمنی و آتشنشانی حذف خواهد شد.
نام و نام خانوادگی کارشناس
تاریخ و امضاء

چکلیست بازدید
شرح بازدید

ردیف

ضرورت اصالح

1

اصالح آدرس محل فعالیت مطابق آدرس ذکرشده در اساسنامه



2

نصب تابلوی مربوط به شرکت با ذکر نوع خدمات



3

ارائه اجارهنامه یا سند مالکیت معتبر



4

تأمین ایمنی شرکت برابر ضوابط سازمان منطقه آزاد کیش



5

تأمین تجهیزات و شرایط متناسب با نوع فعالیت درخواست شده



6

سایر(با ذکر مورد):



اینجانب  ................................نماینده/مدیرعامل شرکت  ......................................که متقاضی احراز صالحیت از اداره
آتش نشانی و خدمات ایمنی میباشم و بدینوسیله اقرار مینمایم که چک لیست اعالم معایب فوقالذکر را در
تاریخ  ...................................از کارشناس اداره آتشنشانی ،آقای/خانم  ..............................................دریافت نموده و
متعهد میگردم ظرف مهلت تعیینشده نسبت به رفع معایب اعالمشده اقدام نمایم ،در غیر این صورت انصراف
خود را از ادامه تقاضا به حضور اعالم داشته و اداره آتشنشانی ،مختار خواهد بود نسبت به حذف تقاضای اینجانب
وفق مقررات اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء
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فرم صورتﺟﻠسه کمیته فنی شرکتهای متقاضی

با عنایت به بررسیهای صورت گرفته و بر اساس ضوابط احراز صالحیت حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستمهای
ایمنی و آتشنشانی فعال در کیش و به استناد مدارک و مستندات ارائه شده توسط شرکتهای متقاضی ،جلسهای در
تاریخ  ........................و با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و مدارک تعداد  ...........شرکت ،مورد بررسی کارشناسی
قرارگرفته و لیست پیوست برای اتخاذ تصمیم اعضاء محترم کارگروه بررسی صالحیت شرکتها تنظیم گردیده است.

نام و نام خانوادگی کارشناس معاونت

نام و نام خانوادگی کارشناس معاونت فنی

نام و نام خانوادگی کارشناس آتشنشانی

معماری و شهرسازی

و عمرانی

و خدمات ایمنی کیش

نام و نام خانوادگی کارشناس مدیریت

نام و نام خانوادگی کارشناس مدعو

بحران

ردیف

نام شرکت

موضوع شرکت

مدیرعامل

تاریخ ارائه

کارشناس

مدارک

بازدید

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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نتیجه بازدید
تاریخ بازدید
تائید

عدم تائید
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لیست نهایی شرکتهای تائید شده

با توجه به بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان آتشنشانی و به استناد کلیه مدارک و مستندات ارائه شده توسط شرکت متقاضی و با
توجه به لیست اولیه تهیه شده توسط اداره آتشنشانی ،جلسهای در تاریخ  ......................و با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از
بررسیهای نهایی ،شرکت های لیست ذیل مورد تائید این کمیته و حائز شرایط شرکتهای مجری سیستمهای ایمنی و آتشنشانی در موضوع
مورد درخواست میباشند.
رئیس اداره آتشنشانی و خدمات ایمنی کیش

نماینده بازرسی شرکت

نماینده حراست شرکت

نام و نام خانوادگی،امضا

نام و نام خانوادگی،امضا

نام و نام خانوادگی،امضا

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت
نام و نام خانوادگی،امضا

ردیف

نام شرکت

موضوع شرکت

مدیرعامل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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آدرس
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نمونه گواهینامه مجوز فعالیت شرکتهای مجری سیستمهای ایمنی
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درخواست تمدید گواهینامه

اینجانب  ....................................................مدیرعامل  /نماینده قانونی شرکت ..................................................................به
آدرس .................................................................................................. ................و شماره تماس ........................................................
با توجه به اتمام مدت اعتبار گواهینامه صالحیت اﺟرای سیستمهای ایمنی خود ،متقاضی تمدید اعتبار گواهی
مذکور در رشتههای ذیل میباشم.

نام و نام خانوادگی
تاریخ:
مهر و امضاء

عناوین
فروش

طراحی

اجرا

مشاوره

خدمات پس
از فروش

بازرسی و
کنترل

بهرهبرداری

1

اعالم حریق















2

اطفاء حریق















3

تهویه و کنترل دود















4

پوششهای مقاوم حریق















5

پوشش محافظ شیشه(ویندو
فیلم)















6

دربهای مقاوم حریق















7

خاموشکننده آتشنشانی















8

نردههای حفاظتی و تزئینی















9

منابع تأمین برق اضطراری















10

طراحی و مشاوره ایمنی





ردیف

نوع سیستم

1





 1خاموشکنندههای آتشنشانی ،اجرا شامل نصب و شارژ خاموشکننده است.
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مراحل تائیدیه محصول  /محصوالت:
 -1درخواست کتبی شرکت متقاضی مبنی بر ثبت محصول یا محصوالت خود در لیست
 -2تکمیل مدارک شرکت متقاضی
 1-2تکمیل فرم مشخصات شرکت متقاضی
 2-2تصویر اساسنامه شرکت متقاضی
 3-2تصویر برابر اصل پروانه بهرهبرداری شرکت تولیدکننده(در خصوص محصوالت تولید داخل)
 4-2تصویر برابر اصل پروانه واردات شرکت واردکننده (بازرگانی)
 5-2تصویر برابر اصل تائید شده نمایندگی رسمی محصول یا محصوالت وارداتی
 6-2سایر مواردی که در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای متقاضی میبایست ارائه نماید.
 -3تکمیل مدارک محصول یا محصوالت
 1-3تکمیل فرم مشخصات محصول
 2-3ارائه یک نسخه از مدارک مربوط به محصول شامل کاتالوگ و دستورالعمل نصب.
 2-3ارائه تصویر برابر اصل گواهیهای استاندارد و معتبر نتایج آزمایشگاهی مورد تائید اداره آتش نشانی در خصوص هر یک
از محصوالت.
 4-3بررسی کارشناسی محصول یا محصوالت
 -4بازدید از محل شرکت
 -5بازید از آزمایشگاه شرکت (در صورت تولید)
 -6بازدید از محل انبار محصوالت (تولیدی و وارداتی)
 -7استعالم گواهیهای مدارک ارائهشده توسط متقاضی از مراﺟﻊ صادرکننده.
 -8معرفی نماینده یا نمایندگان ر سمی فروش و خدمات پس از فروش تو سط متقا ضی به اداره آتش ن شانی به صورت
کتبی.
 -9ارائه نمونه محصول مﻄابق اطالعات اعالمشده به اداره آتش نشانی برابر ﺟدول
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فرم ورود اطالعات محصول /محصوالت ایمنی (صﻔحه )1
اطالعات شرکت متقاضی (تولیدکننده) کدفرم PF6 :
نام شرکت:

التین:

نشان تجاری فارسی:

آدرس کارخانه:
شماره تماس کارخانه:

کد پستی:

دورنگار:

کد اقتصادی:
نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

شماره تماس همراه:

نام و نام خانوادگی مدیر فروش:

شماره تماس همراه:

آدرس دفتر مرکزی:
دورنگار:

شماره تماس:
آدرس اینترنتی شرکت:

نام و نام خانوادگی
تاریخ:
مهر و امضاء

اطالعات شرکت متقاضی ( واردکننده محصول)
نام شرکت:

التین:

نشان تجاری فارسی:

آدرس:
شماره تماس:

کد پستی:

دورنگار:

کد اقتصادی:
نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

شماره تماس همراه:

نام و نام خانوادگی مدیر فروش:

شماره تماس همراه:

آدرس اینترنتی شرکت:
نام و نام خانوادگی
تاریخ:
مهر و امضاء
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فرم ورود اطالعات محصول /محصوالت ایمنی (صﻔحه )2
مراکز خدمات پس از فروش
ردیف

شهر

نام شرکت

آدرس

کدفرم PF7 :
نام و نام خانوادگی مسئول

تﻠﻔن

1
2
3
4
5
6
نام و نام خانوادگی
تاریخ:
مهر و امضاء

نمایندگیهای رسمی فروش محصول/محصوالت ایمنی
ردیف

شهر

نام شرکت

آدرس

نام و نام خانوادگی نماینده

1
2
3
4
5
6

نام و نام خانوادگی
تاریخ:
مهر و امضاء
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فرم ورود اطالعات محصول /محصوالت ایمنی (صﻔحه )3
مشخصات محصول یا محصوالت تولید داخل
ردیف

نام محصول

مدل

سری تولید

شماره گواهی استاندارد

تاریخ اخذ گواهی

مدت اعتبار گواهی

استاندارد

استاندارد

1
2
3
4
5
6
نام و نام خانوادگی
تاریخ:
مهر و امضاء

کدفرم PF8 :

مشخصات محصول  /محصوالت وارداتی
ردیف

نام محصول

مدل

سری تولید

تائیدیه های استاندارد

کشور تولیدکننده

مدت اعتبار گواهی آزمایشگاهی

1
2
3
4
5
6

نام و نام خانوادگی
تاریخ:
مهر و امضاء
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تعهدنامه شرکت متقاضی

اینجانب  ...................................................مدیرعامل شرکت  .................................................................با نام تجاری
 ....................................................با علم و آگاهی از ضوابط و مقررات داخلی و مطالعه دقیق ضوابط احراز صالحیت
اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی ،متعهد میگردم نسبت به رعایت کلیه
موارد مرتبط با صالحیت اخذ شده در خصوص سیستمهای ایمنی و آتش نشانی در محدوده قانونی سازمان منطقه
آزاد کیش اقدام نمایم و کلیه مسئولیتها و خسارات جانی و مالی ناشی از فروش ،طراحی ،مشاوره و اجرای
سیستمهای ایمنی و آتشنشانی پروژههای شرکت را بهطور کامل پذیرفته و اقرار می نمایم که کلیه تجهیزات و
ملزومات استفاده شده در پروژهها را از نوع اصلی و استاندارد انتخاب نموده و مطابق ضوابط و مقررات ابالغی از سوی
اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی جزیره کیش اجرا نمودهام .لذا در صورت اثبات خالف این موضوع و یا هرگونه
تخلف از قوانین ،ضوابط و مقررات و یا عدم اجرای صحیح ضوابط اعالمشده از سوی سازمان منطقه آزاد کیش،شرکت
عمران ،آب و خدمات و اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی این اختیار را به اداره آتش نشانی خواهم داد که بر اساس
قوانین و مفاد ضوابط اقدام نموده و در صورت لزوم از ادامه فعالیت این شرکت در صالحیت اخذ شده جلوگیری نماید
و این شرکت حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.
گواهی امضاء در دفترخانه

نام و نام خانوادگی

اسناد رسمی

مهر و امضاء
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پیوست -1رتبهبندی شرکتها
مقدمه
پسازاینکه شرکتهای مجری سیستمهای ایمنی و آتشنشانی شناسایی بر اساس مدارک ارائه شده موردارزیابی دقیق
کارشناسی قرار گرفت ،رتبهبندی و تعیین درجه فعالیت هریک از این شرکتها در بهبود رضایت کارفرمایان و متولیان
امر ساختوساز مؤثر بوده و افزایش رضایت مراجعین به اداره آتشنشانی را در پی خواهد داشت.
در این پیوست روش رتبهبندی و تعیین پایه هریک از شرکتها تشریح میگردد.

تعاریف
عبارات و اصطالحات بکار رفته در این پیوست واجد معانی و دامنه کاربرد به شرح زیر می باشد:
رتبه شرکت
عددی است که بیانگر تخصص و تجربه ،توان مالی و نتایج ارزشیابیهای دورهای یک شرکت در انجام خدمات ایمنی و
آتشنشانی میباشد.
سرمایه شرکت
مجموع آوردۀ نقدی و غیر

نقدی شرکاء که با عنوان سرمایه در ادارۀ ثبت شرکتها اظهار و ثبت شده باشد.

کارکنان
مستخدمینی که قرارداد کار آنها مشمول بیمه کارکنان (بر اساس قانون تأمین اجتماعی یا استخدام کشوری) باشد.
گواهینامه صالحیت پیمانکاری
مدرکی که بر اساس مقررات جاری کشور و موارد ذکرشده در این آئیننامه و در صورت احراز شرایط الزم توسط شرکت
متقاضی و تائید توسط اداره آتش نشانی ،برای فعالیت پیمانکاری در چارچوب کاربرد این آئیننامه صادر و طی ترتیبات
مقرر در این

آئیننامه ،اصالح و تمدید خواهد شد.

 -1شرکتهای مجری ،با توجه به معیارهای رتبهبندی ،در چهار پایه از بزرگ به کوچک و از نظر توان و ظرفیت به شرح
زیر رتبهبندی میشوند.
 1-1شرکتهای مجری پایه یک
 2-1شرکتهای مجری پایه دو
 3-1شرکتهای مجری پایه سه
 4-1شرکتهای مجری بدون پایه
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 -2معیارهای صالحیت
ارزیابی و اختصاص رتبه به هریک از شرکتها بر اساس معیارهای تشخیص صالحیت به شرح زیر صورت میگیرد:
 -1ارزشیابی
 -2تخصص و تجربه
 -3توان مالی
 -3امتیاز صالحیت
بهمنظور رتبهبندی و اختصاص رتبه به هریک از شرکتها باید میزان تخصص و تجربه مدیران و کارکنان شرکت و توان
مالی آن بر اساس رابطه زیر مشخص و مطابق مفاد آتی این ضوابط مالک عمل قرار گیرد:
S= E+ P

که در آن:
 = Eامتیاز تخصص و تجربه مدیران و کارکنان بوده و از طریق روش تشریح شده در ماده  4قابل محاسبه خواهد بود.
 = Pامتیاز توان مالی
 -4روش محاسبه  Eاز طریق رابطه زیر میباشد:
n

) E   (m i  hi f i
i 1

که در آن:
 = miامتیاز تحصیالت بر اساس محاسبه ارائه در بند 5
 = hiضریب تجربه هریک از افراد شاغل (برای هیئتمدیره و مدیرعامل  10و برای کارمندان )5
 = fiتجربه سنواتی بر اساس روش محاسبه ارائهشده در بند ب
 = nتعداد کارکنان
 mi -5امتیاز تحصیالت ،از جدول زیر محاسبه میگردد:
رشته مرتبط

رشته زمینه

ردیف

مقطع تحصیلی

1

دیپلم

(الف)

50

80

2

فوقدیپلم

75

100

3

کارشناسی

125

150

4

کارشناسی ارشد

135

200

5

دکتری

150

250

الف  -افراد دارای مدرک تحصــیلی دیپلم فنی مرتبط ،یا با هر نوع رشــته تحصــیلی و در صــورت دارا بودن گواهینامه گذراندن دوره حرفهای
مربوطه از سازمان فنی و حرفهای ،امتیاز آنها محسوب خواهد شد و در غیر این صورت هیچگونه امتیازی به ایشان تعلق نخواهد گرفت.
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 fi -6ضریب تجربه هریک از افراد شاغل با ذکر مدت فعالیت در رشته مربوط ،مستند به اسناد بیمه حداکثر 15
 n -7تعداد کارکنان قابل حساب در محاسبات صالحیت ،حداکثر  15میباشد.
 -8امتیاز تحصیالت ،به استناد مدارک آموزشی معتبر تصدیق میگردد .مدارک خارجی اشخاص از سوی نهادهای
صاحب صالحیت در وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری تصدیق میگردند.
 -9مقدار  Pنیز بر اساس گردش مالی سالیانه شرکت ،برحسب میلیون ریال و بر اساس اسناد مثبتِ محاسبه خواهد
شد.
 -10رشتههای تحصیلی زمینه شامل موارد زیر میباشد.
 1-10کارشناس آتشنشانی (کلیه گرایشها)
 2-10کارشناس برق (کلیه گرایشها) در حوزه فعالیت سیستمهای اعالم حریق و یا موضوعات مرتبط در
این ضوابط
 3-10کارشناس مکانیک (کلیه گرایشها) در حوزه فعالیت سیستمهای اطفاء حریق و یا موضوعات مرتبط در
این ضوابط
 4-10کارشناس عمران (کلیه گرایشها) در حوزه فعالیت سازه و پوششهای مقاوم حریق و یا موضوعات مرتبط
در این ضوابط
 5-10کارشناس معماری در حوزه مشاوره مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و یا موضوعات مرتبط در این
ضوابط
 6-10کارشناس آتشنشانی در حوزه خاموشکنندههای آتشنشانی و موضوعات مرتبط در ضوابط
 -11رشتههای تحصیلی مرتبط ،شامل رشتههای به شرح ذیل میباشد:
 1-11کلیه گرایشهای مدیریت
 2-11رشتههای فنی دانشگاهی ،غیر از رشتههای عنوانشده در بند فوق
 -12اختصاص رتبه شرکتها پس از بررسی مدارک مربوطه ،توسط کارگروه تشخیص صالحیت تعیین و اعالم میگردد.
تبصره  :1شرکت متقاضی کسب رتبه فعالیت ،باید حداقل یک سال سابقه فعالیت رسمی در موضوع مورد تقاضا را داشته
باشد.
تبصره  :2تعداد کارکنان ،بر اساس لیست صادره شرکت برای ارجاع به مراجع ذیصالح ،جهت کسورات قانونی مالک
عمل خواهد بود.
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تبصره  :3شرکتهایی که موفق به اخذ پایه الزم در موضوع موردتقاضا نشدهاند و مجوز صالحیت آنها بدون پایه
میباشد ،موظفاند حداکثر ظرف مدت مشخصی که شرکت تعیین مینماید ،نسبت به ارتقاء پایه شرکت خود اقدام
نمایند.
تبصره  :4شرکتهایی که موفق به اخذ پایه الزم در موضوع موردتقاضا نشدهاند و مجوز صالحیت آنها بدون پایه
می باشد ،می توانند حداکثر ظرف مدت مشخصی که شرکت تعیین مینماید ،نسبت به اجرای پروژهها بر اساس حدود و
صالحیت پایه  3اقدام نمایند.

«شرایط احراز برای تعیین صالحیت پایه»
میانگین گردش مالی

حداقل امتیاز تخصص و تجربه

میانگین نمره کسبشده در

برحسب میلیون ریال

مدیران و کارکنان

ارزشیابی عملکرد شرکت(یکساله)

1500

100-90
90-80

ردیف

پایه

1

1

10000

2

2

5000

1000

3

3

2000

500

80-70

4

بدون پایه

کمتر از 2000

کمتر از 500

کمتر از 70
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چکلیست ارزشیابی عمﻠکرد شرکت مجری

نام کامل شرکت مجری:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

شرح عمﻠکرد

ردیف

1

تاریخ تکمیل فرم:
امتیاز کسبشده

شرکت مجری ،در خصوص سیستمهای اجراشده خود ،نقشه اجرایی و وضع موجود ()As builtتهیه نموده و در سوابق خود نگهداری می
نماید.

10-0
10-0

2

شرکت مجری ،در خصوص پروژههای اجرایی خود ،محاسبات مربوطه را انجام و در سوابق نگهداری مینماید.

3

شرکت مجری در پروژههای اجرایی خود از تجهیزات استاندارد استفاده مینماید.

5-0

4

چکلیستهای تکمیلشده توسط شرکت مجری ،طی بازه زمانی منتهی به این تاریخ ،با صحت و اطالعات کامل صورت گرفته است.

5-0

5

محل شرکت در تمامی زمانهای اداری پاسخگوی مراجعین میباشد.

5-0

6

میزان رضایت کارفرمایان از عملکرد شرکت مجری ،در سوابق نگهداری میشود.

7

شرکت مجری ،به سیستم مدیریت کیفیت ایزو ،مجهز شده است

8

شرکت مجری ،نیروی کار متخصص ،متناسب با تعداد پروژههای اجرایی خود دارد.

10-0

9

شرکت مجری ،با نیروهای کاری خود قرارداد رسمی ،مطابق ضوابط قانونی دارد.

10-0

10

کلیه کارکنان شرکت مجری دارای بیمه کاری ،توسط شرکت میباشند.

5-0

11

اسناد دارایی و پرداخت مالیات شرکت مجری ،بر اساس قوانین جاری کشور پرداخت و مفاصا حساب دارایی قابلارائه میباشد.

5-0

12

13

10-0
5-0

کارکنان و کارشناسان شرکت مجری ملزم به شرکت در دورههای آموزشی ضمن خدمت بوده و سوابق آموزشی کارکنان ،در پروندههای
پرسنلی موجود میباشد.
در سوابق اجرایی شرکت مجری در اداره آتشنشانی ،اخطار یا تذکر (بر اساس ضوابط احراز صالحیت) وجود ندارد.
(هر اخطار یا تذکر صادره  2نمره منفی و در صورت وجود بیش از  2مورد حداکثر امتیاز منفی به شرکت تعلق خواهد گرفت)

5-0
)-10( -0

14

ضوابط و دستورالعملهای اداره آتش نشانی در پروژههای اجرایی شرکت مجری ،بهطور کامل رعایت میگردد.

5-0

15

شرکت مجری ،در خصوص پروژههای اجرایی خود دارای تعهد مدتدار تعمیرات ،نگهداری و پشتیبانی میباشد.

10-0

جمع امتیاز کسب شده

نام و نام خانوادگی کارشناس اداره آتشنشانی
مهرو امضاء

نام و نام خانوادگی کارشناس اداره آتش نشانی
مهرو امضاء
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پیوست –  2دورههای آموزشی
با توجه به نقش آموزش در ارتقاء سطح کمی و کیفی اجرای سیستمهای ایمنی و آتشنشانی ،کلیه اشخاص حقیقی
و حقوقی متقاضی احراز صالحیت ایمنی و آتشنشانی در زمینه طراحی ،نظارت و اجرا ،باید نسبت به شرکت در
دوره آموزشی اعالمشده از سوی اداره آتشنشانی و شرکت عمران اقدام نمایند.
 -1عدم شرکت در دورهها ،بهمنزله انصراف از تقاضای شرکت در خصوص احراز صالحیت تلقی خواهد شد.
 -2دورههای مقدماتی در بدو ورود و در زمان تقاضای شرکت برای احراز صالحیت برگزار میشوند و دورههای پیشرفته،
مختص اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ارتقاء پایه میباشد.
 -3سرفصلهای آموزشی ،با توجه به نیاز و توسط اداره آتشنشانی و یا شرکت عمران تعیین میگردد ،لذا بهطورکلی
باید دورههای آموزشی مقدماتی و پیشرفته شامل موارد زیر باشند:
 1-3ضوابط و مقررات داخلی
 2-3ضوابط اجرایی اداره آتش نشانی
 3-3استانداردها و مقررات بینالمللی
 4-3ضوابط و مقررات اجرایی
 -4عناوین و عبارات اختصاری هریک از گروههای هدف آموزشی به شرح ذیل میباشد:
عنوان دوره و گره هدف آموزش شرکتهای مجری
فروش

طراحی

اجرا

مشاوره

خدمات پس از فروش

بازرسی و

()S

() D

()E

()M

و بهرهبرداری ()PM

کنترل ()C

1

اعالم حریق ()FA

FA-S

FA-D

FA-E

FA-M

FA-PM

FA-C

2

اطفاء حریق()FF

FF-S

FF-D

FF-E

FF-M

FF-PM

FF-C

3

تهویه و کنترل دود()SC

SC-S

SC-D

SC-E

SC-M

SC-PM

SC-C

4

پوششهای مقاوم حریق()FR

FR-S

FR-D

FR-E

FR-M

-

FR-C

5

پوشش محافظ شیشه(ویندو فیلم) ()WF

WF-S

-

WF-E

-

-

WF-C

6

دربهای مقاوم حریق()FD

FD-S

-

FD-E

-

-

FD-C

7

خاموشکننده آتشنشانی(الف) ()FS

FS-S

-

FS-E

-

-

FS-C

8

نردههای حفاظتی و تزئینی()G

G-S

-

G-E

-

-

G-C

9

منابع تأمین برق اضطراری()DG

DG-S

-

DG-E

-

DG-PM

DG-C

ردیف

نوع سیستم

الف -خاموشکنندههای آتشنشانی ،اجرا شامل نصب و شارژ خاموشکننده است.
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 -5سرفصلها و دورههای آموزشی اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستمهای ایمنی و آتشنشانی بر اساس جدول ذیل
تعیین میگردد:
ردیف

کد دوره
آموزشی

1

G-01

آشنایی با الزامات و ضوابط شرکتهای مجری

2

G-02

رفتارشناسی حریق

3

عنوان دوره آموزشی

سطح دوره

ساعت
آموزشی

گروه مخاطب

مقدماتی

 2ساعت

ALL

مقدماتی

 2ساعت

ALL

G-03

رفتارشناسی حریق

پیشرفته

 4ساعت

ALL

4

G-04

آشنایی با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

مقدماتی

 2ساعت

ALL

5

G-05

آشنایی با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

پیشرفته

 6ساعت

ALL

6

G-06

آشنایی با ضوابط عمومی ایمنی ساختمان

مقدماتی

 2ساعت

ALL

7

E-01

آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

مقدماتی

 2ساعت

FA-D/ FA-E/ FA-M/ FA-PM/ FA-C

8

E-02

آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

پیشرفته

 4ساعت

FA-D/ FA-E/ FA-M/ FA-PM/ FA-C

9

E-03

آشنایی با سیستمهای اعالم حریق

مقدماتی

 4ساعت

FA-D/ FA-E/ FA-M/ FA-PM/ FA-C

10

E-04

آشنایی با سیستمهای اعالم حریق

پیشرفته

 4ساعت

FA-D/ FA-E/ FA-M/ FA-PM/ FA-C

11

E-05

آشنایی با نرمافزارهای طراحی سیستم اعالم حریق

پیشرفته

 4ساعت

FA-D/ FA-E/ FA-M/ FA-PM/ FA-C

12

M-01

آشنایی با سیستمهای اطفاء حریق

مقدماتی

 4ساعت

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

13

M-02

آشنایی با سیستمهای اطفاء حریق()Standpipe

پیشرفته

 4ساعت

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

14

M-03

آشنایی با سیستمهای اطفاء حریق(شبکه بارنده خودکار)

پیشرفته

 4ساعت

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

15

M-04

آشنایی با نرمافزارهای طراحی سیستم اطفاء حریق

پیشرفته

 6ساعت

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

16

M-05

آشنایی با خاموشکنندههای آتشنشانی

مقدماتی

 2ساعت

FS-S/FS-E/FS-C

17

M-06

آشنایی با روشهای شارژ خاموشکنندههای آتشنشانی

مقدماتی

 2ساعت

FS-S/FS-E/FS-C

18

M-07

آشنایی با مباحث جوش لولههای مورداستفاده در سیستم
اطفاء حریق

مقدماتی

 2ساعت

19

M-08

طراحی سیستمهای تهویه و کنترل دود

مقدماتی

 4ساعت

SC-C

20

M-09

آشنایی با نرمافزارهای طراحی سیستم تهویه حریق

پیشرفته

 6ساعت

SC-D/ SC-E/ SC-M/ SC-PM/ SC-C

21

S-01

طراحی و محاسبه پوششهای مقاوم حریق

مقدماتی

 2ساعت

FR-S/FR-D/ FR-E/ FR-M/ FR-C

22

S-02

طراحی و محاسبه پوششهای مقاوم حریق

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

پیشرفته
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تعاریف سرفصلهای آموزشی
آشنایی با الزامات و ضوابط شرکتهای مجری

در این دوره آموزشی  ،ضوابط شرکتهای ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستمهای
ایمنی و آتشنشانی ،شامل شرایط احراز،مدارک موردنیاز و مسئولیتهای ناشی از تقاضای شرکت متقاضی آموزش داده
خواهد شد و شرکتکنندگان در دوره ملزم به رعایت مفاد این ضوابط خواهند بود.
تئوری حریق :

با توجه به این موضوع که شرکتهای متقاضی میخواهند در زمینه آتشنشانی و ایمنی فعالیت نمایند ،ضرورت دارد که
با مفاهیم اولیه و بنیادین حریق و آتشنشانی آشنا شوند بنابراین دوره مذکور در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برای
شرکتهای متقاضی برگزار خواهد شد.
آشنایی با مبحث سوم مقررات مﻠی ساختمان :

یکی از مهمترین مباحث مقررات ملی ساختمان ،مبحث محافظت ساختمانها در مقابل حریق میباشد ،که با توجه به
نوع فعالیت شرکتهای متقاضی  ،آشنایی با مباحث این مبحث از مقررات ملی ساختمان ،نقش بسزایی در عملکرد
شرکتها خواهد داشت که در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار میشود.
آشنایی با ضوابط عمومی ایمنی ساختمان:

ضوابط عمومی ایمنی ساختمان ،مباحثی برگرفته از مقررات ملی ساختمان و مقررات بینالمللی در حوزه ایمنی و
آتشنشانی میباشد ،که در دستورالعملهای اداره آتشنشانی ،وجود دارد و ضرورت دارد که شرکتهای متقاضی بهعنوان
بازوی اجرایی اداره آتش نشانی با این مباحث آشنایی داشته باشند .این دوره در یک سطح مقدماتی برگزار خواهد شد.
آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات مﻠی ساختمان:

در خصوص شرکتهایی که متقاضی فعالیت در حوزه سیستمهای اعالم حریق میباشند ،آشنایی با مبحث سیزدهم
مقررات ملی ساختمان و الزامات مربوط به تأسیسات الکتریکی ،خصوصاً سیستمهای جریان ضعیف از اهمیت باالیی
برخوردار میباشد که در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار خواهد شد.
آشنایی با سیستمهای اعالم حریق

سیستمهای اعالم حریق یکی از تجهیزات اصلی و اساسی در تشخیص اولیه اثرات حریق در یک بنا میباشد که در صورت
طراحی و اجرای اشتباه عملکرد خود را ازدستداده و بعضاً میتواند باعث عدم اطمینان به سیستمهای آتشنشانی گردد.
بر همین اساس آشنایی شرکتهای متقاضی فعالیت در این حوزه ،بسیار ضروری بوده و با توجه به رتبه و نحوه فعالیت
شرکت در سطوح مقدماتی و پیشرفته برگزار خواهد شد.
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آشنایی با نرمافزارهای طراحی سیستم اعالم حریق

در سطوح پیشرفته اعالم حریق ،ضرورت دارد که نرمافزارهای کاربردی در این حوزه به شرکتهای متقاضی آموزش داده
شود تا سیستم طراحی شده با اصول و استاندا ردهای این حوزه تطابق بیشتری داشته و خطای انسانی در طراحی کاهش
یابد.
آشنایی با سیستمهای اطﻔاء حریق

یکی از مهمترین دورههای آموزشی در آتشنشانی ،سیستمهای اطفاء حریق میباشد که همانطور که از نام آن پیداست
بر طراحی سیستمهای اطفاء خصوصاً سیستمهای مبتنی بر آب تمرکز دارد و در این دوره انواع مختلف سیستمهای اطفاء
شامل سیستم تر ،خشک ،ترکیبی و شبکه های بارنده خودکار متناسب با سطح متقاضیان برگزار خواهد شد.
آشنایی با نرمافزارهای طراحی سیستم اطﻔاء حریق

در سطوح پیشرفته اطفاء حریق  ،خصوصاً شبکههای بارنده خودکار و با توجه به کثرت محاسبات و احتمال وجود خطای
انسانی در محاسبات نرمافزارهای متعددی در این حوزه وجود دارند که آموزش و استفاده از این نرمافزارها عالوه بر افزایش
دقت در طراحی سیستم ،وظیفه کنترل سیستم طراحیشده توسط کارشناسان آتشنشانی را تا حد زیادی تسهیل خواهد
نمود.
آشنایی با خاموشکنندههای آتشنشانی

شاید بهجرأت بتوان گفت که یکی از ابتداییترین تجهیزات اطفاء حریق ،خاموشکنندههای دستی است که در صورت
انتخاب نامناسب و یا ناکافی عالوه بر کاهش اثر آنها ،میتواند باعث ایجاد خسارات جبرانناپذیری در زمان حریق گردیده
و با توجه به عدم کارایی در کنترل و یا اطفاء حریق  ،باعث گسترش حریق نیز گردند .از همین رو دوره آموزشی آشنایی
با خاموشکنندههای آتشنشانی از مرحله آشنایی ،طراحی و انتخاب تعداد خاموشکننده تا جانمایی آنها در این دوره
آموزش داده خواهد شد.
آشنایی با روشهای شارژ خاموشکنندههای آتشنشانی

شارژ خاموشکنندههای آتشنشانی ،یکی از موارد مهم و معموالً با کنترل سخت در آتشنشانیها میباشد که میتوان از
طریق آموزش صحیح و اشاره به مسئولیتهای ناشی از عدم شارژ مناسب ،عالوه بر کنترل مناسب در این حوزه ،نگاه
عمومی به موضوع آتشنشانی و استفاده از تجهیزات آتشنشانی را ارتقاء داد.
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آشنایی با مباحث ﺟوش لولههای مورداستﻔاده در سیستم اطﻔاء حریق
با توجه به اینکه استانداردهای قابل قبول در حوزه ایمنی و آتشنشانی اتصاالت لولهها را با استفاده از جوش میپذیرد و این موضوع
نیز یک امر تخصصی بوده و معموالً از نگاه کارشناسان آتشنشانی در زمان بازدید پنهان میماند ،ضرورت دارد که این شرکتها به
موضوع جوش که امری کامالً تخصصی است آشنایی داشته و در جهت رعایت این موضوع ،اقدام نمایند.
طراحی سیستمهای تهویه و کنترل دود
سیستمهای تهویه و کنترل دود نیز یکی از موضوعات تخصصی در حوزه ایمنی و آتشنشانی است که طراحی آن همواره با چالشهایی
از سوی شرکتها و بهرهبرداران سیستم ،مواجه بوده است .لذا ضرورت دارد که دوره آموزشی اینگونه سیستمها متناسب با سطح
شرکت برگزار گردد.
آشنایی با نرمافزارهای طراحی سیستم تهویه حریق
در طراحی سیستمهای تهویه و کنترل دود ،با توجه به وجود محاسبات پیچیده در این خصوص ،نرمافزارهای تخصصی وجود دارند
که میتوانند به این موضوع کمک نمایند و باید شرکتهای متقاضی کار تخصصی در این حوزه با این نرمافزارها آشنایی داشته و
طراحیهای خود را بر این اساس ارائه نمایند.
طراحی و محاسبه پوششهای مقاوم حریق
طراحی و اجرای پوششهای مقاوم حریق ،یکی از امور بسیار تخصصی در حوزه حفاظت ساختمانها در مقابل حریق و جلوگیری از
فروریزش ساختمانها در حریقهای احتمالی میباشد که غالباً کنترل این موضوع توسط اداره آتشنشانی ،با مشکالت فراوانی همراه
خواهد بود ،بنابراین ضرورت دارد که کلیه شرکتها و کارشناسان آتشنشانی با این موضوع آشنایی داشته و در طراحی و اجرا رعایت
نمایند.
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سرفصلهای دوره های آموزشی اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستمهای ایمنی و آتشنشانی
دوره آموزشی آشنایی با الزامات و ضوابط شرکتهای مجری
ساعت آموزشی  2 :ساعت

سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف

سرفصل های آموزشی

1

شرح ضوابط شرکت عمران درخصوص نظارت بر شرکتهای مجری

2

تشریح شرایط عمومی شرکتها

3

حداقل الزامات شرکتهای متقاضی

4

تشریح مراحل تشخیص صالحیت

5

شرح خدمات شرکتهای مجری

6

شرایط الزم جهت احراز هر یک از صالحیتها

7

شرح تخلفات حرفه ای

8

روشهای برخورد با تخلفات حرفه ای

9

ارزیابی فعالیت شرکتها

10

رتبه بندی شرکتها

کد دوره آموزشی G-01 :

توضیحات

دوره آموزشی رفتارشناسی حریق
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف

ساعت آموزشی  2 :ساعت
سرفصل های آموزشی

1

آشنایی با مفاهیم حریق و اصطالحات

2

شناخت رفتار آتش در محیط باز

3

شناخت رفتار آتش در محیط بسته

4

آشنایی با عوامل گسترش حریق و سرعت گسترش

5

آشنایی با عوامل محدودساز حریق و کنترل سرعت حریق

6

رفتار در حریق (نجات ،اطفاء )

7

آشنایی با کانون ایمن

کد دوره آموزشی G-02 :

توضیحات
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دوره آموزشی رفتارشناسی حریق
سﻄﺢ دوره  :پیشرفته
ردیف

ساعت آموزشی  4 :ساعت

کد دوره آموزشی G-03 :

سرفصل های آموزشی

1

اصطالحات حریق مایع و گاز

2

ایمنی در اطفاء حریق مایع و گاز و کنترل محیط

3

آشنایی با عوامل اطفایی (مزایا و ویژگی )

4

آشنایی با عوامل اطفایی (معایب و خسارات )

5

روشها و تکنیک اطفاء

6

انواع تکنیک اطفاء در محیط باز و بسته

توضیحات

دوره آموزشی آشنایی با مبحث سوم مقررات مﻠی ساختمان
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف

ساعت آموزشی  2 :ساعت
سرفصل های آموزشی

1

شرح تعاریف مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

2

تقسیم بندی انواع تصرفات بر اساس مبحث سوم

3

تعریف و دسته بندی انواع ساختار

4

ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهای آتشنشانی

کد دوره آموزشی G-04 :

توضیحات
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دوره آموزشی آشنایی با مبحث سوم مقررات مﻠی ساختمان
سﻄﺢ دوره  :پیشرفته
ردیف

ساعت آموزشی  6 :ساعت

کد دوره آموزشی G-05 :

توضیحات

سرفصل های آموزشی

1

مرور مطالب دوره مقدماتی

2

تعیین محدودیت های ارتفاع و مساحت ساختمان ها از نظر مقاومت
در مقابل حریق

3

ضوابط راه های خروج از بنا و فرار از حریق

4

ضوابط مصالح نما و نازک کاری داخلی

5

ضوابط و مقررات مقاومت در برابر آتش

6

ضوابط اختصاصی ساختمانهای بلند مرتبه

7

ضوابط فضاها و ساختمان های خاص

دوره آموزشی آشنایی با ضوابط عمومی ایمنی ساختمان
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف

ساعت آموزشی  2 :ساعت
سرفصل های آموزشی

1

تشریح تعاریف کاربردی

2

ضوابط مربوط به جانپناه

3

ضوابط مربوط به نرده

4

تشریح استانداردهای قابل استناد

5

ضوابط مربوط به نماهای شیشه ای

6

ضوابط عمومی ایمنی ساختمان

کد دوره آموزشی G-06 :

توضیحات
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دوره آموزشی آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات مﻠی ساختمان
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف

ساعت آموزشی  2 :ساعت

کد دوره آموزشی E-01 :

سرفصل های آموزشی

1

شرح تعاریف مبحث

2

آشنایی با مبحث ارت (زمین) در ساختمان

3

معرفی انواع توپولوژی سیستم زمین

4

معرفی تجهیزات ایمنی برق در ساختمان

5

آشنایی با مبحث جریان ضعیف

6

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

توضیحات

دوره آموزشی آشنایی با مبحث سیزدهم مقررات مﻠی ساختمان
سﻄﺢ دوره  :پیشرفته
ردیف

ساعت آموزشی  4 :ساعت
سرفصل های آموزشی

1

مرور مطالب دوره مقدماتی

2

تشریح سیستمهای جریان ضعیف مرتبط با موضوع ایمنی

3

ضوابط مربوط به تابلوهای برق و ایمنی مربوطه

4

استانداردها و ضوابط قابل استناد

5

بررسی ضوابط استاندارد NFPA 70

6

تشریح برق گیر و روشهای اجرایی

کد دوره آموزشی E-02 :

توضیحات
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عنوان دوره آموزشی آشنایی با سیستمهای اعالم حریق
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف
1
2

ساعت آموزشی  4 :ساعت

کد دوره آموزشی E-03 :

توضیحات

سرفصل های آموزشی
تعاریف مربوط به سیستمهای اعالم حریق

کاشف های دودی ،کاشف های حرارتی ،کاشف های
شعله ای ،شستی اعالم حریق ،آژیر و آژیر فالشر،
ریموت اینداکتور ،کنترل پانل اعالم حریق و ...

معرفی انواع تجهیزات اعالم حریق

3

اصول مقدماتی طراحی سیستمهای اعالم حریق

4

تشریح ضوابط اعالم حریق مبحث سوم مقررات ملی

5

معرفی استانداردهای ملی

6

معرفی استانداردهای بین المللی

7

تشریح ضوابط اعالم حریق مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

8

تشریح ضوابط اعالم حریق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
عنوان دوره آموزشی آشنایی با سیستمهای اعالم حریق
سﻄﺢ دوره  :پیشرفته

ردیف

ساعت آموزشی  4 :ساعت
سرفصل های آموزشی

کد دوره آموزشی E-04 :

توضیحات

1

مرور مطالب دوره مقدماتی مبحث سیزدهم

2

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

3

بررسی ضوابط استاندارد NFPA 72

4

معرفی سیستمهای اعالم حریق آدرس پذیر

5

معرفی روشهای طراحی نرم افزاری
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دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارهای طراحی سیستم اعالم حریق
سﻄﺢ دوره  :پیشرفته
ردیف

ساعت آموزشی  4 :ساعت

کد دوره آموزشی E-05 :

سرفصل های آموزشی

1

مروری بر معرفی تجهیزات

2

مرور ضوابط و مقررات

3

معرفی نرم افزارهای کاربردی در این حوزه

4

تشریح نرم افزار طراحی براساس انتخاب استاد

توضیحات

عنوان دوره آموزشی آشنایی با سیستمهای اطﻔاء حریق
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف
1

2

3

ساعت آموزشی  4 :ساعت
سرفصل های آموزشی

توضیحات
سیستم تر ،سیستم خشک ،سیستمهای نیمه
اتوماتیک ،سیستمهای اتوماتیک و ...

معرفی انواع سیستم اطفاء حریق

تشریح گزارش ارزیابی فنی ،انتخاب و معرفی
برندها و مشخصات فنی لوله و اتصاالت مناسب
جهت استفاده در سیستمهای اطفاء حریق و
تدوین دستورالعمل فنی نصب و بهرهبرداری
در جزیره کیش

معرفی لوله های مورد استفاده در آتشنشانی

پمپهای گریز از مرکز ،پمپهای طبقاتی ،پمپ
های عمودی ،پمپهای افقی ،شیر فشارشکن ،گیج
فشار و ...

معرفی انواع پمپ و تجهیزات پمپ خانه آتشنشانی

4

معرفی ضوابط طراحی سیستم اطفاء در مبحث سوم مقررات ملی
ساختمان

5

تشریح ضوابط مقدماتی طراحی سیستم اطفاء حریق

6

کد دوره آموزشی M-01 :

معرفی انواع سیستم اطفاء حریق
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دوره آموزشی آشنایی با سیستمهای اطﻔاء حریق ( ) Standpipe
سﻄﺢ دوره  :پیشرفته
ردیف

ساعت آموزشی  4 :ساعت
سرفصل های آموزشی

1

مرور مطالب دوره مقدماتی

2

تشریح ضوابط NFPA 14

3

مروری بر NFPA 20

4

مروری بر NFPA 25

کد دوره آموزشی M-02 :

توضیحات

دوره آموزشی آشنایی با سیستمهای اطﻔاء حریق شبکه بارنده خودکار
سﻄﺢ دوره  :پیشرفته
ردیف
1

ساعت آموزشی  4 :ساعت
سرفصل های آموزشی

کد دوره آموزشی M-03 :

توضیحات

مروری بر دوره های قبلی مرتبط
NFPA 13

2

مرور ضوابط فصل 8

3

معرفی نرم افزارهای مرتبط

4

ضوابط و مقررات داخلی درخصوص شبکه های بارنده خودکار

دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارهای طراحی سیستمهای اطﻔاء حریق
سﻄﺢ دوره  :پیشرفته
ردیف

ساعت آموزشی  6 :ساعت
سرفصل های آموزشی

1

مروری بر معرفی تجهیزات

2

مرور ضوابط و مقررات

3

معرفی نرم افزارهای کاربردی در این حوزه

4

تشریح نرم افزار طراحی براساس انتخاب استاد

کد دوره آموزشی M-04 :

توضیحات
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دوره آموزشی آشنایی با خاموش کننده های آتشنشانی
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف

ساعت آموزشی  2 :ساعت
سرفصل های آموزشی

کد دوره آموزشی M-05 :

توضیحات

1

تشریح تعاریف

2

معرفی انواع خاموش کننده

3

تشریح ضوابط مربوط به خاموش کننده های آتشنشانی در مبحث
سوم مقررات

4

معرفی استانداردهای مرتبط

5

تشریح ضوابط NFPA 10

دوره آموزشی آشنایی با روشهای شارژ خاموش کننده های آتشنشانی
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف

ساعت آموزشی  2 :ساعت
سرفصل های آموزشی

1

شرح تعاریف

2

مرور مطالب دوره خاموش کننده های آتشنشانی

3

معرفی ضوابط شارژ خاموش کننده های آتشنشانی

4

معرفی استانداردهای مرتبط

کد دوره آموزشی M-06 :

توضیحات

دوره آموزشی آشنایی با مباحث ﺟوش لوله های مورد استﻔاده در سیستم اطﻔاء حریق
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف

ساعت آموزشی  2 :ساعت
سرفصل های آموزشی

1

شرح تعاریف

2

مروری بر سیستمهای اطفاء حریق

3

معرفی انواع جوش لوله

4

ضوابط مربوط به جوش لوله های سیستم اطفاء

5

معرفی استانداردها و ضوابط مربوطه

کد دوره آموزشی M-07 :

توضیحات
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دوره آموزشی طراحی سیستمهای تهویه و کنترل دود
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف

ساعت آموزشی  4 :ساعت

کد دوره آموزشی M-08 :

توضیحات

سرفصل های آموزشی

1

شرح تعاریف

2

معرفی انواع سیستمهای تهویه

3

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

4

ضوابط سیستمهای تهویه  BS 7346 part 3و BS 12101
part 3

5

معرفی ضوابط داخلی

دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارهای طراحی سیستم تهویه
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف

ساعت آموزشی  6 :ساعت

کد دوره آموزشی M-09 :

سرفصل های آموزشی

1

شرح تعاریف

2

مرور مطالب دوره تهویه  .کنترل دود

3

معرفی نرم افزارها

4

تشریح نرم افزار به انتخاب استاد

توضیحات

دوره آموزشی طراحی و محاسبه پوششهای مقاوم حریق
سﻄﺢ دوره  :مقدماتی
ردیف

ساعت آموزشی  2 :ساعت
سرفصل های آموزشی

کد دوره آموزشی S-02 :

توضیحات

1

شرح تعاریف

2

مرور اطالعات دوره مبحث سوم مقررات (مقدماتی)درخصوص
پوشش

3

تشریح روش محاسبه میزان مقاومت در برابر حریق

4

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

5

بررسی استانداردهای مرتبط
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دوره آموزشی طراحی و محاسبه پوششهای مقاوم حریق
سﻄﺢ دوره  :پیشرفته
ردیف

ساعت آموزشی  4 :ساعت
سرفصل های آموزشی

کد دوره آموزشی S-03 :

توضیحات

1

مرور دوره مقدماتی پوشش مقاوم حریق

2

معرفی نرم افزارهای مورد استفاده در این حوزه

3

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

4

مروری بر ضوابط پوشش در فصل هفتم IBC

پیوست –  3مراحل اﺟرایی نظارت اداره آتشنشانی
با توجه به اهمیت ایجاد ساختار برای نظارت عالیه اداره آتشنشانی برای احداث ابنیه ایمن و دارای حداقل های ضوابط
ایمنی و آتشنشانی ،باید تمام ارکان ساخت با یکدیگر همراستا شده و در جهت ارتقاء کیفیت ،گام بردارند .لذا در این
پیوست مراحل اجرایی نظارت اداره آتشنشانی ارایه می گردد.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موثر در این فرایند
می بایست نسبت به رعایت وظایف خود در حدود مقررات تدوین شده اقدام نمایند.
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پیوست  - 4چک لیستها و تعهد نامه های اﺟرای سیستمهای ایمنی توسط شرکت ها
شرکتهای مجری پس از طی مراحل قانونی و احراز صالحیت در یکی از موارد مصرح این ضوابط ،مجاز خواهند بود در
زمینه خدمات تخصصی خود ،فعالیت نمایند .لذا پس از هر اجرا ،ملزم به تکمیل و ارائه چک لیستها و تعهدهای ارائه
شده توسط اداره آتشنشانی می باشند ،به این مفهوم که با تکمیل چک لیستها و مهر و امضاء آنها متعهد می گردند
سیستمهای ایمنی و آتش نشانی پروژه مورد نظر را اجرا نموده و کلیه مسئولیتهای ناشی از عدم صحت و یا عملکرد
نامناسب آنها را می پذیرند.
بر همین اساس در این پیوست فرمها و تعهدنامه هایی که باید توسط سرمایه گذار یا وکیل یا مالک  ،شرکت های وارد
کننده تجهیزات  ،شرکت های مجری و شرکت مشاور یا مهندس ناظر تکمیل و ارائه گردد ،آورده شده است .بدیهی است
درصورت تغییر هر یک از فرمها و یا ارائه فرمها و تعهدنامههای جدید از سوی ادارهآتشنشانی ،شرکتها باید نسبت به
تکمیل و ارائه آنها مطابق نظر اداره آتشنشانی اقدام نمایند .
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چکلیست اﺟرای سیستم اطﻔاء حریق
این چکلیست توسط شرکت مجری و پس از اتمام عملیات اجرایی تکمیل میگردد و شامل جزئیات اجرا به همراه تعهد شرکت مبنی بر
رعایت کلیه استانداردها و مقررات و پذیرش مسئولیتهای ناشی از آن می باشد.
سربرگ شرکت مجری با تمام مشخصات (آرم-آدرس-شماره تماس و )...
چکلیست تائید اجرای سیستم اطفاء حریق
پالک ثبتی:

نام و نام خانوادگی مالک/وکیل:

آدرس:

شماره پرونده در آتشنشانی:
شماره تماس:

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

شماره و تاریخ قرارداد:
تاریخ تکمیل چکلیست :

2

نوع و جنس لوله بکار رفته در سیستم اطفاء حریق ،مطابق استاندارد و ضوابط اجرایی اداره اتش نشانی کیش انتخاب و اجراشده است.





3

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





4

داخل جعبههای  FBیک انشعاب”½  1در پائین جعبه اجراشده است.





5

اتصال انشعاب جعبه آتشنشانی توسط مطابق ضوابط اجرایی اداره اتش نشانی کیش انجامشده است.





6

سرنازل دارای نشان استاندارد داخل جعبههای آتشنشانی نصبشده است.





7

جعبههای آتشنشانی از جنس استیل و ابعاد ( )65×75 cmرعایت شده است.





8

ضخامت ورق مورداستفاده جعبه آتشنشانی مطابق ضوابط اجرایی اداره اتش نشانی کیش میباشد.





9

شیلنگ آتشنشانی مورداستفاده در جعبههای  HRو  ،FBدارای نشان استاندارد و طول حداقل  20متر میباشد.





10

مخزن آب آتشنشانی پاسخگوی حداقل زمان موردنیاز یک جعبه  FBو یک جعبه  HRاست.





11

انشعاب آتشنشانی از انشعاب آب مصرفی مجزا اجراشده است و انشعاب آب آتشنشانی از قسمت پایین مخزن گرفتهشده است.













ردیف

رعایت شده است

کاربرد ندارد

1

سایز رایزر اصلی مطابق استاندارد و ضوابط اجرایی اداره اتش نشانی کیش انتخاب و اجراشده است.





12

13

شرح اجرا

در صورت اجرای آب آتشنشانی و آب مصرفی بهصورت مشترک و با اخذ نظر اداره آتشنشانی ،انشعاب آب آتشنشانی از قسمت پایین
مخزن گرفتهشده و شیر جلوگیری از برگشت جریان ( )Double Check Valveدر مسیر لوله آتشنشانی پیشبینی و اجراشده است.
بوستر پمپ آتشنشانی متناسب با نیاز سیستم (از نظر دبی و فشار) و ضوابط اجرایی اداره اتش نشانی کیش انتخاب و از پمپ آب
مصرفی مجزا اجراشده است.

14

حداقل فشار موردنیاز در دورترین جعبه مطابق ضوابط اجرایی اداره اتش نشانی کیش تأمینشده است.





15

کلکتور با سایز مناسب انتخاب و اجراشده است





16

سایز لوله ورودی و خروجی پمپها بر اساس کاتالوگ شرکت تولیدکننده انتخابشده است.





17

در باالی کلکتور پرشرسوئیچ و گیج فشار استاندارد نصبشده است.





18

راهنمای عملکرد پمپها و برنامه تعمیر و نگهداری در مجاورت آنها نصبشده است.





19

جهت بوستر پمپهای آتشنشانی تابلوی مناسب با ابعاد متناسب و تعبیه تجهیزات حفاظتی مناسب نصبشده است.
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سربرگ شرکت مجری با تمام مشخصات (آرم-آدرس-شماره تماس و )...
چکلیست تائید اجرای سیستم اطفاء حریق
پالک ثبتی:

شماره پرونده در آتشنشانی:

نام و نام خانوادگی مالک/وکیل:
شماره تماس:

آدرس:

سیستم اطفاء حریق اجرا شده  :اطفاء حریق در مشاعات  ، اطفاء حریق ترکیبی در تمام طبقات ، شبکه بارنده خودکار در تمامی فضاها 

شماره و تاریخ قرارداد:
تاریخ تکمیل چکلیست :

21

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





22

اتصال لوله خشک آتشنشانی مطابق ضوابط اجرایی اداره اتش نشانی کیش نصبشده است.





23

شیر یکطرفه جهت لوله خشک آب آتشنشانی مطابق ضوابط اجرایی اداره اتش نشانی کیش نصبشده است.





24

در صورت نصب شیر سیامی (اتصال خشک آتشنشانی) در بیرون از بنا ،درپوش مناسب روی آن نصبشده است.





25

کلیه لولههای آتشنشانی در مقابل ضربات مکانیکی ،توسط مواد غیرقابل اشتعال ،محافظت شدهاند.





26

لولههای آتشنشانی بهصورت مناسب رنگآمیزی شدهاند (رنگ قرمز).





27

در باالی درب ورودی ساختمان تابلوی " این ساختمان به سیستم اطفاء حریق مجهز میباشد " نصبشده است.





28

تابلوی مناسب برای نمایش محل نصب اتصال لوله خشک آتشنشانی نصبشده است.









ردیف

رعایت شده است

کاربرد ندارد

20

اتصال زمین (ارت) تمامی پمپها به همراه همبندی الزم ،اجراشده است.





29

شرح اجرا

محل نصـب جعبـه آتـش نشـانی در پارکینـگ و طبقـات بـه نحـوی انتخـاب شـده اسـت کـه تمـامی منـاطق را پوشـش داده و مـانعی
برای دسترسی به آنها وجود ندارد.

30

ارتفاع نصب جعبه آتشنشانی مطابق ضوابط اجرایی اداره اتش نشانی کیش است.





31

سایز لولههای انشعاب شبکه بارنده خودکار (اسپرینکلر) ،مطابق ضوابط اجرایی اداره اتش نشانی کیش انتخاب و اجراشده است.





32

فواصل استاندارد بارنده ها (اسپرینکلر) از سقف و دیوار مطابق ضوابط اجرایی اداره اتش نشانی کیش رعایت شده است.





33

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





34

در ساختمانهای مجهز به شبکه بارنده خودکار ،در هر طبقه ،تجهیزات مرتبط با کنترل سیستم (  )Zone Control Valveنصبشده است.





35

در ابتدای شبکه بارنده خودکار ،شیر هشدار (  ،)Check Alarm Valveتعبیهشده است.





36

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









37

توضیحات

در ساختمانهای مجهز به شبکه بارنده خودکار ،مخزن آب آتشنشانی ،پاسخگوی حداقل زمان موردنیاز مجموع جعبهها و بارنده ها
است.

توضیحات :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

75

ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
اینجانب  .........................................مدیرعامل شرکت  ...............................................................با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات سیستمهای ایمنی و آتشنشانی و ضوابط اجرایی مربوطه و
تبعات حاصل از تکمیل خالف این چکلیست ،اقرار مینمایم که کلیه موارد اجرایی فوقالذکر توسط کادر اجرایی این شرکت صورت گرفته و موردپذیرش اینجانب میباشد.همچنینن کلیه
مسئولیت های جانی و مالی ناشی از عدم عملکرد صحیح و یا استفاده از تجهیزات غیر استاندارد را پذیرفته و بر همین اساس ،درخواست بازدید مالک نسبت به اعزام کارشناس آتشنشانی
جهت بازدید نهایی ،مورد تائید است .ضمناً تعهد مینمایم خدمات پشتیبانی ،به مدت  2سال و در خصوص ارائه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم و تأمین تجهیزات ،با عقد قرارداد از
سوی مالکین پروژه  ،از این تاریخ به مدت  ......سال متعهد میگردم.
چنانچه در بررسیهای آتی آتشنشانی  ،مشخص گردد که مورد یا مواردی از چکلیست فوق الذکر ،خالف واقع تکمیل گردیده است و یا توسط  /با نظارت تیم اجرایی این شرکت صورت
نگرفته و شرکت صرفاً نسبت به مهر و امضاء چکلیست اقدام نموده است  ،اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش ،مختار خواهد بود نسبت به ارجاع پرونده این شرکت به کمیته بررسی
صالحیت شرکتهای مجری ،و برابر مقررات نسبت به برخورد الزم ،اقدام نماید و این شرکت ،هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل
مهر و امضاء
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چکلیست تائید اﺟرای سیستم اعالم حریق
این چکلیست توسط شرکت مجری و پس از اتمام عملیات اجرایی تکمیل میگردد و شامل جزئیات اجرا به همراه تعهد شرکت مبنی بر
رعایت کلیه استانداردها و مقررات و پذیرش مسئولیتهای ناشی از آن می باشد.
سربرگ شرکت مجری با تمام مشخصات(آرم-آدرس-شماره تماس و )...
چکلیست تائید اجرای سیستم اعالم حریق
پالک ثبتی :

نام و نام خانوادگی مالک/وکیل :

تاریخ تکمیل چکلیست :

شماره پرونده در آتشنشانی :

آدرس :

شماره تماس :

شماره و تاریخ قرارداد :

نوع سیستم اعالم حریق  :آدرس پذیر  متعارف 

نشان(برند) سیستم اعالم حریق اجرا شده :

تعداد زون سیستم :

تعداد دتکتور دودی استفاده شده :

تعداد دتکتور حرارتی استفاده شده :

تعداد شستی استفاده شده :

پوشش سیستم اعالم حریق  :تمامی فضاها  مشاعات  واحد تجاری 

سیستمهای متصل به اعالم حریق  :شبکه بارنده خودکار  سیستم تهویه و کنترل دود  درهای حریق بند  پله (های) برقی


ردیف

رعایت
شده
است

کاربرد
ندارد

شرح اجرا

1

کلیه تجهیزات م ورد استفاده در سیستم اعالم حریق دارای نشان استاندارد و مورد تائید اداره آتش نشانی می باشند.





2

اجرای سیم کشی توسط یا زیر نظر کارکنان/کارشناسان شرکت صورت گرفته است.





3

نصب تجهیزات ،توسط کارکنان شرکت صورت گرفته است.





4

انتخاب دتکتورها متناسب با فضا و ضوابط اداره آتشنشانی کیش صورت گرفته است.





5

تعداد المان ها در هر زون بر اساس استاندارد و ضوابط اداره آتشنشانی کیش می باشد.





6

حداکثر تعداد زون پانل سیستم اعالم حریق مطابق ضوابط اداره آتشنشانی کیش رعایت شده است.





7

تمامی فضاهای مورد اشاره در دستورالعمل اداره آتشنشانی کیش ،تحت پوشش سیستم اعالم حریق قرار گرفته اند.





8

در سقف های شیب دار ،محل نصب دتکتور مطابق ضوابط اداره آتشنشانی کیش انتخابشده است.





9

درصورت وجود مانع در سقف (بیش از  %10ارتفاع طبقه ) در دو طرف مانع  ،دتکتور مناسب تعبیه شده است.





10

فاصله دتکتورها از بازشوی آسانسور و درب پله رعایت شده است.





11

هر طبقه یک زون مجزا در نظر گرفته شده است و زون بندی سیستم مطابق ضوابط می باشد.





12

حداکثر طول کابلکشی  ،در یک زون رعایت شده است.





13

مقاومت انتهای خط ( ) EOLروی تمامی زون ها نصب شده است.





14

محل نصب کنترل پانل به درستی انتخابشده است (مطابق ضوابط اداره آتشنشانی کیش)





15

پانل اعالم حریق با تعداد زون مناسب مطابق ضوابط اداره آتشنشانی کیش برای واحدهای تجاری درنظر گرفته شده است.





16

باتری سیستم اعالم حریق به درستی انتخابشده است





17

فیوز مناسب برای سیستم اعالم حریق و در ابتدای انشعاب مربوطه تعبیه شده است.





18

سیم مورد استفاده در سیستم اعالم حریق مطابق ضوابط اداره آتشنشانی کیش می باشد.





19

درصورت اجرای سیمکشی بهصورت روکار ،از لوله فوالدی استفاده شده است.
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توضیحات

ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی

سربرگ شرکت مجری با تمام مشخصات(آرم-آدرس-شماره تماس و )...
چکلیست تائید اجرای سیستم اعالم حریق
پالک ثبتی :

نام و نام خانوادگی مالک/وکیل :

تاریخ تکمیل چکلیست :

شماره پرونده در آتشنشانی :

آدرس :

شماره تماس :

شماره و تاریخ قرارداد :

نوع سیستم اعالم حریق  :آدرس پذیر  متعارف 

نشان(برند) سیستم اعالم حریق اجرا شده :

تعداد زون سیستم :

تعداد دتکتور دودی استفاده شده :

تعداد دتکتور حرارتی استفاده شده :

تعداد شستی استفاده شده :

سیستمهای متصل به اعالم حریق  :شبکه بارنده خودکار  سیستم تهویه و کنترل دود  درهای حریق بند  پله (های) برقی

پوشش سیستم اعالم حریق  :تمامی فضاها  مشاعات  واحد تجاری 



ردیف

رعایت
شـــده
است

کاربرد
ندارد

شرح اجرا

20

کلیه اجزاء سیستم اعالم حریق با یکدیگر سازگاری کامل دارند.





21

ان تخاب و نصب آژیرهای اعالم حریق به نحوی است که در تمامی نقاط ساختمان  ،صدای حداقل  85 dBشنیده می شود.





22

متناسب با نوع فضا  ،از تجهیزات هشدار دیداری (فالشر یا آژیر-فالشر) استفاده شده است.





23

سیستم  ،مورد بررسی و بازبینی کلی قرار گرفته است و صحت عملکرد آن مورد تائید می باشد.





24

فضای تحت پوشش دتکتورهای دودی و فاصله آنها از یکدیگر مطابق ضوابط می باشد.





25

فضای تحت پوشش دتکتورهای حرارتی و فاصله آنها از یکدیگر مطابق ضوابط می باشد.





26

فاصله دتکتورها از دریچه های هوا (کانال کولر و )...و منابع روشنایی  ،رعایت شده است.





27

درصورت وجود سقف کاذب با ارتفاع بیش از  80سانتی متر  ،داخل سقف دتکتور مناسب پیش بینی شده است.





28

در ساختمانهایی که تعداد واحد در هر طبقه بیش از یک واحد است  ،از ریموت  LEDدر باالی سر در واحدها استفاده شده است.





29

با فعال شدن هریک از دتکتورهای واقع در واحد  ،ریموت  ، LEDفعال می شود.





30

شستی اعالم حریق در محلهای مناسب نصب شده است و حداکثر فاصله دسترسی برابر  45متر  ،رعایت شده است.





31

ارتفاع نصب شستی اعالم حریق مطابق ضوابط می باشد.





32

ارتفاع نصب آژیرها مطابق ضوابط می باشد.





33

درصورت حذف هر یک از دتکتورها  ،سیستم  ،خطای الزم را نشان می دهد.





34

درصورت وقوع اتصال کوتاه در هر قسمت از مدار ،سیستم  ،خطای الزم را نشان می دهد.





35

درصورت وقوع مدار باز در سیمکشی ،سیستم ،خطای الزم را نشان می دهد.





36

راهنمای عملکرد سیستم اعالم حریق به همراه زون بندی آن  ،در مجاور کنترل پانل مرکزی نصب شده است.





37

آموزش نحوه بهره برداری و عملکرد سیستم  ،به مدیریت ساختمان ارائه شده است





توضیحات
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اینجانب  .........................................مدیرعامل شرکت  ...............................................................با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات سیستمهای ایمنی و آتشنشانی و ضوابط اجرایی مربوطه و
تبعات حاصل از تکمیل خالف این چکلیست ،اقرار مینمایم که کلیه موارد اجرایی فوق الذکر توسط کادر اجرایی این شرکت صورت گرفته و مورد پذیرش اینجانب میباشد .همچنینن کلیه
مسئولیت های جانی و مالی ناشی از عدم عملکرد صحیح و یا استفاده از تجهیزات غیر استاندارد را پذیرفته و بر همین اساس ،درخواست بازدید مالک نسبت به اعزام کارشناس آتشنشانی جهت
بازدید نهایی ،مورد تائید است .ضمناً تعهد مینمایم خدمات پشتیبانی ،به مدت  2سال و در خصوص ارائه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم و تأمین تجهیزات ،با عقد قرارداد از سوی مالکین
پروژه ،از این تاریخ به مدت  ......سال متعهد میگردم.
چنانچه در بررسیهای آتی آتشنشانی ،مشخص گردد که مورد یا مواردی از چکلیست فوق الذکر ،خالف واقع تکمیل گردیده است و یا توسط  /با نظارت تیم اجرایی این شرکت صورت نگرفته
و شرکت صرفاً نسبت به مهر و امضاء چکلیست اقدام نموده است ،آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش ،مختار خواهد بود نسبت به ارجاع پرونده این شرکت به کمیته بررسی صالحیت شرکتهای
مجری ،و برابر مقررات نسبت به برخورد الزم ،اقدام نماید و این شرکت ،هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل
مهر و امضاء
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ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی

چکلیست بازدید عمومی ایمنی ساختمان
یکی از اهداف ساماندهی شرکتهای مجری ،استفاده از این شرکتها بهعنوان بازوی اجرایی آتشنشانی می باشد که بر همین اساس
شرکتهای تائید صالحیت شده موظف هستند نسبت به تکمیل چکلیستها و فرمهایی که اداره آتشنشانی برای رعایت ضوابط ایمنی به
مالکین ارائه می دهد ،اقدام نمایند تا کارشناسان اداره آتشنشانی پیش از بازدید از ملک ،اطالعات کافی در این خصوص داشته باشند..
سربرگ شرکت مجری با تمام مشخصات (آرم-آدرس-شماره تماس و )...
چکلیست بازدید عمومی ایمنی ساختمان
پالک ثبتی:

نام و نام خانوادگی مالک/وکیل:

آدرس:

شماره پرونده در آتشنشانی:

تاریخ تکمیل چکلیست :

شماره تماس:

شماره و تاریخ قرارداد:

2

فاصله راههای خروج رعایت شده است.







3

دسترسی به خروج یا خروجها مطابق ضوابط میباشد.







4

پلکان و راههای دسترس خروج در طبقه همکف و زیرزمین دوربندی شده است.







5

پلکان و راههای دسترس خروج در تمامی طبقات دوربندی شده است.







6

جهت بازشوی دربها در فضاها و راهپله به سمت خروج میباشد.







7

حداکثر طول راه روهای بنبست کمتر از  10متر میباشد.







8

حداقل عرض پله ( 110سانتیمتر ) رعایت شده است.







9

درب آسانسور در مسیر راه خروج باز نمیشود.







10

جانپناه بام با ارتفاع  110سانتیمتر اجراشده است.







11

جانپناه تراسها با ارتفاع  110سانتیمتر اجراشده است.







12

حداقل ارتفاع  OKBپنجرهها با ارتفاع  110سانتیمتر اجراشده است.







13

جانپناه نورگیر با ارتفاع  110سانتیمتر و موانع جلوگیری از ریزش احتمالی شیشهها رعایت
شده است.













15

تابلوهای راهنمای راههای خروج و شماره طبقات ،مطابق استاندارد نصبشدهاند4(.طبقه و بیشتر)







16

شیشههای با عرض بیش از  90سانتیمتر و مساحت  1/5مترمربع از نوع غیر ریزنده میباشند.







17

جانپناه اختالف سطح مجاور رمپ خودرو با ارتفاع  110سانتیمتر اجراشده است.







ردیف

رعایت شده است

به مالک اعالم و
تمکین نکرد
کاربرد ندارد

1

حداقل تعداد راههای خروج الزامی تأمینشده است.







شرح اجرا

ضوابط آسانسورهای خودروبر(در ساختمانههای دارای مجوز استفاده از باالبر) رعایت شده
14

است.کابین  ژنراتور برق اضطراری  Blackout  UPS 
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سربرگ شرکت مجری با تمام مشخصات (آرم-آدرس-شماره تماس و )...
چکلیست بازدید عمومی ایمنی ساختمان
پالک ثبتی:

نام و نام خانوادگی مالک/وکیل:

آدرس:

شماره پرونده در آتشنشانی:

تاریخ تکمیل چکلیست :

شماره تماس:

شماره و تاریخ قرارداد:

18

جانپناه پوتر واقع در پاگرد طبقات با ارتفاع  110سانتیمتر و یا ایجاد مانع جهت تردد روی
آن اجراشده است.







19

بالکن واحد تجاری دارای راهپله دسترسی و جانپناه با ارتفاع  110سانتیمتر میباشد.







20

از باالبر کاال بهعنوان تنها راه دسترسی بالکن استفادهنشده است.













22

تمامی فضاهای با اختالف سطح بیش از  70سانتیمتر دارای جانپناه با ارتفاع  110سانتیمتر
میباشند.







23

تهویه طبقات پارکینگ اجراشده است.







24

سیستم فشار مثبت راهپله اجراشده است.







25

ژنراتور برق اضطراری متناسب با نیاز ،تأمین و اجراشده است.







26

جهت وسایل گازسوز ،دودکش استاندارد با کالهک مناسب تعبیهشده است.







27

در صورت استفاده از نرده بهعنوان جانپناه ،نوع و استحکام نرده مطابق استاندارد میباشد.







28

نردهها در تمامی فضاها ،بهصورت عمودی و بافاصله حداکثر  11سانتیمتر







ضوابط ایمنی در خصوص باالبر حمل کاال رعایت شده است .محصور کردن در طبقات 
21

تأمین ایمنی الزم از طریق تعبیه تجهیزات قطع اضطراری (میکروسوئیچ،سنسور و  )...

توضیحات:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اینجانب  .........................................مدیرعامل شرکت  ...............................................................با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات سیستمهای ایمنی و آتشنشانی و ضابطه اجرایی مربوطه،
همچنین تبعات حاصل از تکمیل خالف این چکلیست ،اقرار مینمایم که کلیه موارد فوقالذکر توسط تیم اجرایی شرکت تکمیل گردیده است و موارد تحت عنوان راهنمایی به مالک
اعالمشده است .
چنانچه در بررسیهای آتی اداره آتشنشانی ،مشخص گردد که مورد یا مواردی از چکلیست فوق الذکر ،خالف واقع تکمیل گردیده است و شرکت بدون بازدید ،صرفاً نسبت به مهر و امضاء
آن اقدام نموده است ،اداره آتشنشانی و خدمات ایمنی کیش  ،مختار خواهد بود نسبت به ارجاع پرونده این شرکت به کمیته بررسی صالحیت شرکتهای مجری ،و برابر مقررات نسبت به
برخورد الزم ،اقدام نماید و این شرکت ،هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل
مهرو امضاء
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تعهد نامه شرکت مجری پوشش مقاوم حریق

این جانب  ................................................با کد ملی  ...........................................................مدیرع امل شرکت  .........................................................مجری پوشش های
مقاوم حریق که جزء شرکت های ذیصالح اداره آتشنشانی و خدمات ایمنی کیش می باشم  ،در کمال صحت و سالمت و با آگاهی کامل از ضوابط و
مقررات و مسئولیتهای آتی اجرای پوشش های مقاوم حریق جهت اجزاء سازهای ،بدینوسیله اقرار می نمایم :
در پروژه مسکونی تجاری – مسکونی تجاری – اداری تجمعی درمانی  سایر  .........................................به پالک ثبتی ........................................
واقع در  ............................................................................................ ............................... :از مصالح مقاوم حریق پایه معدنی سیمانی  ، پایه معدنی گچی  ، رنگ
منبسط شونده مصالح بنایی  که دارای گواهینامه فنی به شماره  ..................................مورخ  ...............................مرکز تحقیقات راه  ،مسکن و شهرسازی
یا دارای تائید آزمایشگاهی استاندارد   UL263سایر  ..................می باشد  ،استفاده نموده و اجزاء سازهای ساختمان به شرح  :قاب سازهای شامل ستون
ها تیرهای اصلی و خرپاها  ، دیوارهای باربر خارجی دیوارهای باربر داخلی  ، ساختار سقف های سازهای شامل تیرهای فرعی  تیرچه ها
 ، ساختار بام شامل تیرهای  فرعی تیرچه ها  را با مصالح  .................................و نشان تجاری  ..........................دارای کد شناسایی ..............................
 ،بر اساس ساعت مقاومت حریق الزامی در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و به میزان  ..........ساعت و با ضخامت های بیان شده در گواهینامه صادره
توسط مرکز فوقالذکر یا تائید آزمایشگاهی مذکور که محاسبات آن به انضمام نقشههای سازهای با درج ضخامت ها در آن به اداره آتشنشانی ارائه نموده
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 توسط اداره
آتشنشانی کیش را بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته و مسئولیت نظارت کامل بر اجرا در تمامی فضاهای ملزم به اجرای پوشش و مطابق نقشههای
تائید شده را بر عهده می گیرم .بدیهی است درصورت اثبات خالف ادعای فوق ،اداره آتشنشانی ،کارفرما و یا بهره برداران ساختمان ،مجاز خواهند بود
نسبت به پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند و بنده در این خصوص اعتراضی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء مدیرعامل
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تعهد نامه شرکت مجری سیستم تهویه و کنترل دود

این جانب  ................................................با کد ملی  ...........................................................مدیرعامل شرکت  ....................... .........................................................به آدرس
 ................................................................................................................................ :مجری سیستم های تهویه و کنترل دود که دارای نمایندگی شرکت
 ........................................................................................بر اساس مدارک ارائه شده می باشم  ،در کمال صحت و سالمت و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات و
مسئولیتهای آتی اجرای سیستم مذکور  ،بدینوسیله اقرار می نمایم :
در پروژه مسکونی تجاری – مسکونی تجاری – اداری تجمعی درمانی  سایر  .........................................به پالک ثبتی ........................................
واقع در  ............................................................................................................................. :از سیستم تهویه کانالی  ، جت فن  شرکت ............................................
دارای نشان استاندارد و تائید آزمایشگاهی  ،  UL  LPCBبهعنوان سیستم فشار مثبت در راهپله  تهویه دود در طبقات پارکینگ  سایر
 .............................پروژه مورد اشاره استفاد ه نموده و با توجه به ضوابط الزامی ذکر شده در مباحث سوم و چهاردهم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای
بین المللی مربوطه و بر اساس محاسبات   CFDطراحی فنی  همراه با نقشههای اجرایی ارائه شده به اداره آتشنشانی را اجرا نموده و کلیه
مسئولیت های مالی و جانی ناش ی از عدم عملکرد صحیح آن در زمان بروز حریق و یا استفاده از تجهیزات غیر استاندارد و تائید نشده را در صورت اثبات
و بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته و مسئولیت نظارت کامل بر اجرا در تمامی فضاهای ملزم به اجرای سیستم تهویه را بر اساس نقشه ها و محاسبات
ارائه شده بر عهده می گیرم .بدیهی است درصورت اثبات خالف ادعای فوق ،اداره آتشنشانی ،کارفرما و یا بهره برداران ساختمان ،مجاز خواهند بود نسبت
به پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند و بنده در این خصوص اعتراضی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل
مهر و امضاء
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پیوست  - 5چک لیستهای بازدید کارشناسان اداره آتشنشانی
پس از اعالم مالک و تائید شرکت مجری مبنی بر اجرای سیستمهای ایمنی و آتشنشانی (فرمهای پیوست  ) 4کارشناسان اداره آتشنشانی
بر اساس برنامه زمانبندی مشخص ،از پالک بازدید و نسبت به تکمیل چک لیستها و گزارش کارشناسی اقدام مینمایند .الزم به ذکر است
مسئولیت تکمیل چک لیست بر عهده کارشناس بوده و باید در تکمیل آن دقت کافی را مبذول نمایند.

84

ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی

فرم صدور دستورالعمل اﺟرای سیستمهای ایمنی
در زمان مراﺟعه مالک
شماره پرونده در آتشنشانی .................... :

پالک ثبتی  ................................ :قطعه .......... :

مالک مراجعه  :صدور پروانه  عدم خالف  پایان کار 

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

نام و نام خانوادگی مالک ........................................... :

نام و نام خانوادگی وکیل ........................................... :

شماره تماس ................................................... :

توضیحات تکمیﻠی ............................................................................................................................................................................................................................................................. :
........................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...............................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مشخصات طبقات :
تعداد طبقات زیرزمین :

تعداد طبقات باالی همکف :

کاربری ساختمان :

کاربری طبقه همکف :

مساحت کل  ................ :مترمربع

تعداد کل واحدها :

ضوابط الزماالﺟرا :
 -1دوربندی باکس راهپله در :زیرزمین همکف  تمام طبقات  با شیشه سکوریت  با درب مقاوم حریق 
 -2اجرای سیستم اطفاء حریق در  :زیرزمین  همکف  تمام طبقات  مشاعات ساختمان
1

جعبه  HRبا سایز لوله  1اینچ  جعبه  FBبا سایز لوله  1اینچ  حجم مخزن  ....................لیتر
2

 -3اجرای شبکه بارنده خودکار در طبقه  /طبقات پارکینگ (باالی خودروها )  تمامی فضاها 
 -4اجرای سیستم اعالم حریق در تمامی فضاها  مشاعات ساختمان  سیستم متعارف  سیستم آدرپذیر 
 -5اجرای سیستم تهویه و کنترل دود در طبقات پارکینگ  زیرزمین  سیستم فشار مثبت راهپله 
 -6اجرای پوشش مقاوم حریق برای اجزاء سازهای تیرهای اصلی تیرهای فرعی ستونها  یک ساعت  دو ساعت  سه ساعت 
 -7استفاده از شیشه غیر ریزنده در تمام سطوح شیشهای با عرض بیش از  0/9متر و مساحت بیش از  1/50مترمربع که در مجاورت فضای باز و معبر قرار دارند

 -8نصب خاموشکننده دستی در پاگرد طبقات  اتاقک آسانسور  مجاور تابلوهای برق  واحد(های) تجاری 
در هر پاگرد یک دستگاه پودر و گاز  6کیلوگرمی  یک دستگاه گازکربنیک(  4 ) CO2کیلوگرمی 
 -9رعایت ارتفاع جانپناه ( معادل  110سانتیمتر ) در تمامی فضاها  تراس  پشتبام  پاگرد طبقات 
 -10تأمین فضایی به ابعاد  10*10مترمربع درون محوطه با مقاومت الزم جهت استقرار خودروهای امدادی و آتشنشانی 
عدم احداث سر درب ورودی سواره  رعایت عرض ورودی سواره برابر حداقل  4متر 
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 -11عدم استفاده از باالبر حمل کاال بهعنوان تنها راه ورود و خروج بالکن یا زیرزمین تجاری نصب نرده یا جانپناه بالکن  نصب نرده دسترسی بالکن
تجاری
 -12جمعآوری تزئینات داخلی مغایر با ضوابط ایمنی 
 -13اصالح سیمکشی لولهکشی گاز دودکش وسایل گازسوز  نحوه چیدمان وسایل  طول استاندارد شلنگ گاز  در تمامی فضاها  واحد(های)
تجاری 

امضاء کارشناس اداره
آتشنشانی

اینجانب  .......................................مالک□ وکیل□ پالک ثبتی ................................................واقع در ....................................................................................................... :
 .....................................................در تاریخ  .................................در اداره آتشنشانی کیش حاضر گردیده و ضمن درخواست بازدید ،اعالم میدارم کلیه موارد
فوقالذکر توسط شرکتهای مجری مورد تائید اداره آتشنشانی اجرا و مورد تست اولیه قرارگرفته است و بر همین اساس درخواست بازدید کارشناسان اداره
آتشنشانی از ساختمان خود را دارم.
« مضافاً بدینوسیله اعالم میدارم در صورت عدم ارائه اطالعات واقعی ،مسئولیت تأخیر ایجاد شده در بازدیدهای آتی کارشناسان اداره آتشنشانی به عهده
اینجانب خواهد بود ».
نام و نام خانوادگی
امضاء
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تعهدنامه سرمایهگذار/مالک در خصوص طراحی و اجرای سیستم های
ایمنی و آتشنشانی

-1

-2

-3
-4
-5

-6

-5
-6
-7

-8

اینجانب  ........................................................فرزند  ...........................................دارای کد ملی  .................................................ساکن .......................................................................
 ...................................................................................................با شماره تماس  ..............................................مالک /سرمایه گذار پالک ثبتی  ...............................واقع در
 ...........................................................................................................................................................................بدینوسیله متعهد میگردم وظایف خود را به شرح ذیل انجام دهم.
 -1در زمان دریافت پروانه ساخت به اداره آتشنشانی مراجعه و نسبت به تکمیل ،امضاء و تحویل سه نسخه از تعهدنامه مالک/سرمایه گذار اقدام نموده و در ادامه به
همراه مهندس/مهندسین ناظر ساختمان ،نقشه معماری مورد تائید معاونت شهرسازی شرکت (به صورت کاغذی و فایل اتوکد) ،کورکی قطعه )مورد تایید واحد نقشه
برداری( و نقشه سایت پالن محدوده)مورد تایید مهندس ناظر( را به اداره آتش نشانی ارایه و نسبت به تکمیل و مهر و امضاء 4نسخه تعهدنامه های مهندس/مهندسین
ناظر اقدام نموده و تاییدیه نقشه های معماری را از اداره آتش نشانی دریافت و فرایند اجرایی نظارت بر ایمنی ابالغی این اداره را به صورت کامل اجرایی نمایم.
 -2نسبت به انتخاب شرکت دارای گواهی صالحیت طراحی و مشاوره سیستم های آتش نشانی از اداره آتش نشانی جهت طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های
ایمنی و آتش ن شانی مطابق با مفاد ضوابط اجرایی ابالغی ایمنی و آتش نشانی(بارگذاری شده در سایت این اداره به آدرس  ،.125.kish.irبخش ضوابط اجرایی)
اقدام و تصویر قرارداد منعقده را تحویل این اداره نمایم و طرح مذکور را قبل از هرگونه اقدام اجرایی به تایید اداره آتش نشانی و ممهور به مهر این اداره نمایم.
 -3نسبت به انتخاب شرکت /شرکت های ذیصالح و دارای گواهی صالحیت اجرای هر یک از سیستم های آتش نشانی از اداره آتش نشانی(اعالم ،اطفاء و )..بر اساس
طرح مصوب اقدام و تصویر قرارداد منعقده را تحویل این اداره نموده و نسبت به اجرای طرح با رعایت دقیق مفاد ضوابط اجرایی ابالغی اقدام نمایم.
 -4هرگونه تغییر در نقشه های معماری ساختمان را قبل از شروع عملیات سیستم های ایمنی و آتشنشانی به شرکت مجری و اداره آتشنشانی اطالع دهم.
 -5متعهد میگردم گزارش پیشرفت اجرای سیستم های ایمنی و آتش نشانی را در هر یک از مرحل زیر با تایید شرکت مشاور طرح و مشاور/مهندس ناظر ساختمان
به اداره آتش نشانی ارائه نمایم .کارشناسان آتش نشانی مجاز خواهند بود در صورت نیاز نسبت به بازدید از پروژه اقدام نموده و متعهد می گردم در زمان بازدید خود
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 ملزم به رفع آنها می دانم.
الف) قبل از پوشاندن و مدفون کردن عملیات لولهکشی آب آتشنشانی سامانه اطفاء حریق
ب) پس از لولهگذاری و قبل از سیمکشی ،کابلکشی و نصب تجهیزات سامانه اعالم حریق
 -6چنانچه در اجرای تأسیسات آتشنشانی هرگونه قصوری ناشی از عدم رعایت مقررات و ضوابط اداره آتشنشانی و موارد ابالغی از طرف شرکت مجری و یا کارشناس
اداره آتشنشانی روی دهد تا زمان رفع موارد ،هیچگونه درخواستی برای اخذ تائیدیه نخواهم داشت.
 -7درصورتی که شرکت مجری به هر دلیل از اجرای کار خودداری نماید ،مراتب را کتباً به اداره آتش نشانی اعالم و ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف
پروژه اقدام نمایم.
 -8متعهد میگردم در صورت عدم بهکارگیری مجریان معرفیشده توسط اداره آتشنشانی و عدم رعایت مفاد ضوابط ابالغی ،هیچگونه درخواستی نسبت به اخذ
تائیدیه نداشته باشم و کلیه مسئولیتهای ناشی از آن را میپذیرم.
 -9متعهد میگردم نسبت به مطالعه دقیق ضوابط اجرایی ابالغی اداره آتش نشانی و سایر استانداردها و مقرراتی که بر روی سایت این اداره به آدرس.125.kish.ir
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 درخواست تاییدیه ایمنی
پایان کار نیز نسبت به ارائه کلیه مستندات مورد اشاره در ضوابط اجرایی ابالغی(گواهی های اصالت کاال و )...اقدام و مسئولیت ناشی از عدم رعایت آنها را می پذیرم.
 -10متعهد می گردم نسبت به انتخاب شرکت دارای صالحیت نگهداری سیستم های ایمنی و آتش نشانی از اداره آتش نشانی بالفاصله بعد از اتمام عملیات اجرای
سیستم های مذکور اقدام نموده و نسبت به تحویل تاسیسات آتش نشانی به صورت سالم و آماده بکار به بهره بردار /بهره برداران و اخذ تعهد نسبت به ادامه همکاری
یا انتخاب شرکت جدید ذیصالح مورد تایید اداره آتش نشانی جهت بهره برداری و نگهداری از سیستم های ا یمنی و آتش نشانی اقدام نمایم و شرکت مذکور را به
اداره آتش نشانی معرفی نمایم.
نام و نام خانوادگی
امضاء و اثر انگشت

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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چک لیست بازدید آتشنشانی

پالک ثبتی:

نام و نام خانوادگی مالک/وکیل:

آدرس:

شماره تماس:

تاریخ تکمیل چکلیست :

شماره پرونده در آتشنشانی:

تاریخ صدور جواز :

زیرزمین دارد  ندارد  تعداد زیرزمین  ..........مساحت  ....................مترمربع با کاربری مسکونی  انباری مشاعات انباری تجاری  پارکینگ  غیره ...................................
زیرزمین دارد  ندارد  مساحت  ......................مترمربع با کاربری مسکونی  انباری مشاعات تجاری  پارکینگ  غیره .........................................................
طبقات باالی همکف .................... ،طبقه  ،مساحت هر طبقه  .......................مترمربع با کاربری اداری  مسکونی  غیره ..........................................................

ردیف

رعایت نشده
است
رعایت شده است

کاربرد ندارد

شرح اجرا

2

فاصله راههای خروج (برابر نصف یا یکسوم قطر ساختمان )رعایت شده است

  

3

دسترسی به خروج مطابق ضوابط میباشد

  

4

پلکان و راههای دسترس خروج در طبقه یا طبقات پارکینگ دوربندی شدهاند

  

پلکان و راههای دسترس خروج در تمامی طبقات دوربندی شده است

  

درب واحدها در مسیر راه خروج باز نمیشود

  

حداکثر طول راه روهای بنبست بر اساس ضوابط رعایت شده است

  

درب آسانسور در مسیر راه خروج باز نمیشود

  

حداقل عرض پله رعایت شده است

  

ضوابط مربوط به پله شامل قد پله ،اندازه کف و ارتفاع پله  ،ارتفاع سرگیر و...

  

جانپناه نورگیرها  ،بام  ،پاگرد طبقات و تراس رعایت شده است

  

12

اجرای نردهها بهصورت عمودی و با ابعاد مناسب صورت گرفته است.

  

13

در نماهای شیشهای از شیشه غیر ریزنده ( لمینیت)  از حفاظ استفادهشده است

  

14

جهت وسایل گازسوز دودکش و کالهک مناسب نصبشده است

  

15

از باالبر کاال بهعنوان تنها راه ورود و خروج بالکن تجاری استفاده نشده است

  

16

سیستم اعالم حریق مطابق ضوابط استاندارد و اداره آتش نشانی کیش اجراشده است

  

چراغهای نشانگر باالی سر درب هر واحد اجراشده است.

  

زون بندی سیستم اعالم حریق صحیح اجراشده است

  

شستی اعالم حریق در کلیه فضاها (پاگرد طبقات و ورودی پله ) وجود دارد

  

تجهیزات صوتی مطابق ضوابط اجراشده است

  

5
6
7
8
9
10
11

ضوابط معماری و الزامات عمومی ایمنی

1

حداقل تعداد راههای خروج الزامی بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تأمینشده است

  

ضوابط سیستم اعالم
حریق

17
18
19
20
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چک لیست بازدید آتشنشانی
21

نوع کاشفهای سیستم اعالم حریق صحیح و از نوع استاندارد انتخابشده است







22

محل کنترل پانل مناسب و مطابق ضوابط میباشد



















جعبههای آتشنشانی بهصورت صحیح و در محل مناسب نصبشده است







متعلقات جعبههای  HRو ( FBاز نوع استاندارد ) نصبشده است







فاصله جعبههای  FBو  HRمجاز بوده و پوشش کامل محیط را تأمین مینماید







حجم مخزن آب آتشنشانی کافی است ( ..................لیتر)







تجهیزات سیستم خشک نصبشده است



















24

قطر لوله اصلی سیستم تر و خشک مطابق ضوابط استاندارد و اداره آتش نشانی کیش
رعایت شده است

26
27
28
29

ضوابط سیستم اطفاء حریق

23

ترکیبی
سیستم اطفاء حریق تر
آتشنشانی کیش اجراشده است

25

خشک

مطابق ضوابط استاندارد و اداره

30

شبکه بارنده خودکار ( بر روی هر خودرو  کلیه فضاها راههای خروج ) 
اجراشده است

31

خاموشکننده دستی مناسب مطابق دستورالعمل در طبقات نصبشده است

گزارش بازدید ...................................................................................................................................................................................................................... .................................. :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی کارشناس اداره

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول اداره

آتشنشانی

آتشنشانی
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فرم اعالم معایب سیستم ایمنی و آتشنشانی

نام و نام خانوادگی مالک/وکیل:

پالک ثبتی:

کارشناس بازدید :

آدرس:

شماره پرونده در آتشنشانی:

تاریخ بازدید :

با عنایت به بازدید مرحله  ..............مورخ  ..................از پالک ثبتی فوقالذکر و بر اساس چکلیست تکمیلشده در حضور مالک نماینده
مالک  و شرکت مجری سیستمهای ایمنی و آتشنشانی بدینوسیله معایب مشاهدهشده در بازدید جهت ابالغ به مالک و شرکت
مجری به شرح ذیل اعالم میگردد .بدیهی است تأخیر ایجادشده در اجرای معایب اعالمشده بر عهده جنابعالی خواهد بود
........................................................................................................................................................................................................................................ -1
........................................................................................................................................................................................................................................ -2
........................................................................................................................................................................................................................................ -3
........................................................................................................................................................................................................................................ -4
........................................................................................................................................................................................................................................ -5
........................................................................................................................................................................................................................................ -6
........................................................................................................................................................................................................................................ -7
........................................................................................................................................................................................................................................ -8
نام و نام خانوادگی کارشناس

نام و نام خانوادگی تحویلگیرنده
امضاء

اینجانب  ...............................................مالک وکیل پالک ثبتی  ................................................واقع در .................................................. :
 ...................................................................در تاریخ  .................................در اداره آتش نشانی کیش حاضر گردیده و ضمن درخواست بازدید ،اعالم میدارم کلیه
معایب فوقالذکر توسط شرکت مجری مورد تائید اداره آتشنشانی ،مرتفع و مورد بازبینی قرارگرفته است و بر همین اساس درخواست بازدید کارشناسان
اداره آتشنشانی از ساختمان خود را دارم.
« مضافاً بدینوسیله اعالم میدارم  ،در صورت عدم ارائه اطالعات واقعی ،مسئولیت تأخیر ایجادشده در بازدیدهای آتی کارشناسان اداره آتشنشانی به عهده
اینجانب خواهد بود ».
نام و نام خانوادگی
امضاء
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چکلیست بازدید پوشش مقاوم حریق

پالک ثبتی:

نام و نام خانوادگی مالک/وکیل:

آدرس:

شماره پرونده در آتشنشانی:

تاریخ تکمیل چکلیست :

شماره تماس:

شرکت مجری پوشش :

نوع پوشش اجرایی  :رنگ منبسط شونده  مواد معدنی پایه سیمانی  مواد معدنی پایه

مشخصات سقف یا طبقه مورد بازدید:

گچی  مصالح ساختمانی 

ردیف

رعایت نشده
است
رعایت شده است

کاربرد ندارد

شرح اجرا












1

سطح زیرکار از هر گونه روغن ،گریس ،گرد و غبار ،آلودگی،رنگ سست ،عوامل تولید کپک یا
سایر مصالح یا شرایطی که احتماالً به چسبندگی لطمه می زند،پاکسازی شده است

2

شستشوی کلیه اجزاء سازهای پیش از پاشش صورت گرفته است



3

نقشه کارگاهی با ذکر ضخامت در مجاور هر یک از اجزاء سازهای  ،در محل پروژه موجود است





4

از توری مرغی یا رابیتس  ،بر اساس دستورالعمل پوشش تائید شده در محل های مورد نظر
استفاده شده است







5

دستگاه و تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده کالیبره می باشند







6

آزمون ضخامت سنجی توسط مجری و در حضور کارفرما انجام و صورتجلسه شده است







7

آزمون سنجش چسبندگی توسط مجری انجام و در حضور کارفرما صورتجلسه شده است







8

آیا از مصالح معرفیشده به آتشنشانی و مورد تائید جهت اجرای پوشش مقاوم حریق استفاده
شده است







9

آزمون ضخامت سنجی توسط مجری و در حضور کارشناس آتشنشانی و روی اجزاء سازهای
منتخب کارشناس  ،بر اساس محاسبات تائید شده  ،موردپذیرش است







10

آیا از کارگران و افراد آموزشدیده و مورد تائید کارفرما و معرفیشده در ابتدای اجرای پوشش
استفاده شده است







11

یکنواختی پاشش بهنحویکه در هیچ نقطهای از اجزای سازهای ،ضخامت کمتر از میزان
مشخصشده در محاسبات نمیباشد  ،رعایت شده است







توضیحات

توضیحات................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی کارشناس اداره

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول اداره

آتشنشانی

آتشنشانی
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پیوست  – 6تعهدات و شرح وظایف مهندسان ناظر
کلیه مهندسان ناظر پالک موظف میباشند بر اساس مقررات ملی ساختمان و شرح وظایف تدوین شده در این ضوابط نسبت به نظارت بر
اجرای ضوابط ایمنی و آتشنشانی نیز مطابق نظارت قانونی خود اقدام نمایند.
درخصوص پالک های تک ناظر ،ناظر کلی پالک باید نسبت به نظارت بر سایر موارد ایمنی الزماالجرا که جزء تعهدات دیگر مهندسان است،
نیز اقدام نماید .در این راستا کلیه مهندسین ناظرپالک موظف هستند در زمان درخواست اخذ تاییدیه نقشه های معماری توسط مالک /
سرمایه گذار ،با حضور در اداره آتش نشانی نسبت به تکمیل و امضاء تعهدنامه های مهندسین ناظر اقدام نمایند .تعهدنامه های مذکور ناظر
بر ضوابط ایمنی و آتش نشانی مرتبط با شرح وظایف قانونی هر ناظر می باشد.
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تعهدنامه مهندس ناظر عمران و معماری(حقیقی)
(ساختمانهای تکناظر)
اینجانب  ..................................فرزند ......................به شماره شناسنامه ....................صادره از  ....................دارای کد ملی ........................................:عضو سازمان نظاممهندسی
ساختمان استان ......................دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه  ........در رشته عمران/معماری معتبر تا تاریخ  .................................صادره از وزارت راه و شهرسازی،
مطابق قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب  1374و آییننامه اجرایی آن ،مصوب  1375با اصالحات و الحاقات بعدی آن و نظر به تبصره  7ماده  100قانون
شهرداری(اصالحی)1358بدین وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت یا موسسه..............................به نشانی.....................................................................
و شماره قرارداد.......................مورخ  .....................به مساحت کل................و تعداد طبقات ...........که از شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش ،پروانه ساختمانی
دریافت مینماید ،اعالم کرده و با علم و آگاهی کامل از مقررات ملی ساختمان و ضوابط اجرایی اداره آتشنشانی(بارگذاری شده در سایت این اداره به آدرس 125.kish.ir
 ،بخش ضوابط اجرایی) ،بدینوسیله متعهد میگردم نسبت به نظارت بر اجرای کلیه موارد ایمنی مندرج در مفاد مرتبط مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان ،نشریه
 112سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،ضوابط اجرایی آتش نشانی کیش و سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط مطابق موضوع نظارت تخصصی خود با تاکید
بر موارد ذیل اقدام نمایم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به ضوابط فوق الذکر ،مراتب را کتباً به معاونت شهرسازی و اداره آتشنشانی شرکت عمران،
آب و خدمات اعالم نمایم .در غیر این صورت معاونت شهرسازی مختار خواهد بود نسبت به برخورد قانونی با اینجانب اقدام نماید و اینجانب هیچگونه ادعایی در این
خصوص نخواهم داشت.
 -1نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشههای مصوب
-2

نظارت بر تأمین راه خروج کافی و مناسب ،با رعایت عرض و ظرفیت مصرح در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

 -3نظارت بر اجرای ضوابط درهای مقاوم به حریق ،مطابق ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و ضوابط اجرایی ابالغی اداره آتش نشانی
 -4نظارت بر تأمین حداقل مقاومت مقابل حریق برای اجزاء سازهای ،مطابق ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
 -5نظارت بر روشهای تأمین دسترسی خودروهای آتشنشانی به داخل محوطه و حیاط ساختمانهای مشمول
-6

نظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلیه بخشهای مرتبط با موضوع ایمنی و آتشنشانی

 -7نظارت بر اجرای سیستمهای اعالم حریق مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و ضوابط ابالغی توسط اداره آتشنشانی
 -8نظارت بر اجرای سیستم زمین (ارتینگ) مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
-9

نظارت بر اجرای همبندی سیستم برقرسانی مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

 -10نظارت بر نصب کلید محافظ جان (کلید آشکار ساز جریان باقی مانده  ) RCCBبا حساسیت  30میلی آمپر در مدت  200میلی ثانیه جهت هر واحد و
نصب فیوز متناسب با مصرف هر اسپیلت به صورت جداگانه
 -11نظارت بر تأمین و اجرای نیروی برق اضطراری در ساختمانهای مشمول ،مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
 -12نظارت بر سیستم برقرسانی تجهیزات مکانیکی مرتبط با سیستمهای ایمنی و آتشنشانی
 -13نظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلیه تأسیسات برقی مرتبط با موضوع ایمنی و آتشنشانی
 -14نظارت بر اجرای طرح سیستم اطفاء حریق و شبکه بارنده خودکار مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانی ،مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان و
ضوابط ابالغی توسط اداره آتشنشانی
 -15نظارت بر اجرای طرح سیستم تهویه و کنترل دود مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانی،مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان و ضوابط ابالغی
توسط اداره آتشنشانی
 -16نظارت بر اجرای ضوابط اجرایی ایمنی و آتش نشانی ساختمان های مسکونی با کمتر از 4طبقه روی همکف ،کمتر از6واحدو یا کمتر از1000مترمربع
زیربنا ابالغی توسط اداره آتش نشانی(بارگذاری شده در سایت این اداره به آدرس  ،.125.kish.irبخش ضوابط اجرایی)
 -17نظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلیه تأسیسات مکانیکی مرتبط با موضوع ایمنی و آتشنشانی
 -18نظارت بر استفاده از شرکتهای ذیصالح آتشنشانی در طراحی و اجرای سیستم های ایمنی و آتشنشانی
نام و نام خانوادگی...........................................................:مهر و امضای مهندس ناظر:

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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ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی

تعهدنامه مهندس ناظر عمران و معماری(حقوقی)

اینجانب  .............................................فرزند..................به شماره شناسنامه  ..............صادره از.....................دارای کد ملی ......................................................عضو سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان .........................دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ..........در رشته عمران/معماری معتبر تا تاریخ................................
صادره از وزارت راه و شهرسازی ،به عنوان مدیرعامل شرکت  ..................................................به شماره ثبت ................مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان مصوب  1374وآیین نامه اجرایی آن ،مصوب  1375با اصالحات و الحاقات بعدی و نظر به تبصره 7ماده 100قانون شهرداری(اصالحی )1358
بدین وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت یا موسسه ...............................................به نشانی
........................................................................................................................................................................................................................................................................و شماره
قرارداد.........................مورخ ..........................به مساحت کل.................و تعداد طبقات  ...............که از شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش،پروانه
ساختمانی دریافت می نماید ،با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط اداره آتشنشانی(بارگذاری شده در سایت این اداره به آدرس
 ،.125.kish.irبخش ضوابط اجرایی) ،بدینوسیله متعهد میگردم نسبت به نظارت بر اجرای کلیه موارد ایمنی مندرج در مفاد مرتبط مباحث 22گانه مقررات
ملی ساختمان ،نشریه  112سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط مطابق موضوع نظارت تخصصی خود با تاکید بر موارد ذیل

اقدام نمایم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به ضوابط فوقالذکر ،مراتب را کتباً به معاونت شهرسازی و اداره آتشنشانی اعالم نمایم .در
غیر این صورت معاون ت شهرسازی شرکت عمران ،آب و خدمات مختار خواهد بود نسبت به برخورد قانونی با اینجانب اقدام نماید و اینجانب هیچگونه ادعایی
در این خصوص نخواهم داشت.
 -1نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشههای مصوب
 -2نظارت بر تأمین راه خروج کافی و مناسب ،با رعایت عرض و ظرفیت مصرح در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
 -3نظارت بر اجرای ضوابط درهای مقاوم به حریق و دوربندی راههای خروج  ،مطابق ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و ابالغی اداره
آتش نشانی
 -4نظارت بر تأمین حداقل مقاومت مقابل حریق برای اجزاء سازهای و استفاده از پوشش های مقاوم در برابر حریق ،مطابق ضوابط مبحث سوم
مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط ابالغی اداره آتش نشانی که در سایت این اداره بارگذاری شده است.
 -5نظارت بر روشهای تأمین دسترسی خودروهای آتشنشانی به داخل محوطه و حیاط ساختمانهای مشمول
 -6نظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلیه بخشهای مرتبط با موضوع ایمنی و آتشنشانی
 -7نظارت بر استفاده از شرکتهای ذیصالح آتشنشانی در طراحی و اجرای سیستم های ایمنی و آتشنشانی
 -8نظارت بر سایر ضوابط و مقررات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و ضوابط اعالمی از سوی اداره آتشنشانی که در
حدود شرح وظایف مهندسان ناظر بوده و در سایت این اداره بارگذاری شده است.
براساس ماده  16آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  1375خانم/آقای.........................................فرزند..........................به شماره
شناسنامه.................ص ادره از......................................دارای کد ملی..........................................................................................عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان...............................دارای پرونده اشتغال به کار مهندسی پایه ..............در رشته عمران /معماری معتبر تا تاریخ................................صادره از وزارت 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:

نام و نام خانوادگی...........................................................:مهر و امضای مهندس:

تا راه اندازی سامانه های برخط صدور مجوز در معاونت شهرسازی ،تکمیل و
ار ائه فرم ها و تعهدنامه ها به صورت حضوری در اداره آتش نشانی خواهد بود.
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ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی

تعهدنامه مهندسان ناظر عمران و معماری(حقیقی)

اینجانب  ..................................فرزند ......................به شماره شناسنامه ................ ....صادره از  ....................دارای کد ملی .......................................................:عضو
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ......................دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه  ........در رشته عمران /معماری معتبر تا تاریخ
 .................................صادره از وزارت راه و شهرسازی ،مطابق قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب  1374و آییننامه اجرایی آن ،مصوب 1375
با اصالحات و الحاقات بعدی آن و نظر به تبصره  7ماده  100قانون شهرداری(اصالحی)1358بدینوسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان
خانم/آقا/شرکت یا موسسه...................................به نشانی.... ..................................................................................................................................................
و شماره قرارداد................ .......مورخ  .....................به مساحت کل................و تعداد طبقات ...........که از شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش،
پروانه ساختمانی دریافت مینماید ،اعالم کرده و با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط اداره آتشنشانی(بارگذاری شده در
سایت این اداره به آدرس  ،125.kish.irبخش ضوابط اجرایی) ،بدینوسیله متعهد میگردم نسبت به نظارت بر اجرای کلیه موارد ایمنی مندرج در مفاد
مرتبط مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان ،نشریه  112سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط مطابق موضوع نظارت

تخصصی خود با تاکید بر موارد ذیل اقدام نمایم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به ضوابط فوقالذکر ،مراتب را کتباً به معاونت شهرسازی
و اداره آتشنشانی اعالم نمایم .در غ یر این صورت معاونت شهرسازی شرکت عمران ،آب و خدمات مختار خواهد بود نسبت به برخورد قانونی با اینجانب
اقدام نماید و اینجانب هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.
 -1نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشههای مصوب
 -2نظارت بر تأمین راه خروج کافی و مناسب ،با رعایت عرض و ظرفیت مصرح در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
 -3نظارت بر اجرای ضوابط درهای مقاوم به حریق و دوربندی راههای خروج  ،مطابق ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و ابالغی
اداره آتش نشانی
 -4نظارت بر تأمین حداقل مقاومت مقابل حریق برای اجزاء سازهای و استفاده از پوشش های مقاوم در برابر حریق ،مطابق ضوابط مبحث
سوم مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط ابالغی اداره آتش نشانی که در سایت این اداره بارگذاری شده است.
 -5نظارت بر روشهای تأمین دسترسی خودروهای آتشنشانی به داخل محوطه و حیاط ساختمانهای مشمول
 -6نظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلیه بخشهای مرتبط با موضوع ایمنی و آتشنشانی
 -7نظارت بر استفاده از شرکتهای ذیصالح آتشنشانی در اجرای سیستم های ایمنی و آتشنشانی
 -8نظارت بر سایر ضوابط و مقررات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و ضوابط اعالمی از سوی اداره آتشنشانی که در
حدود شرح وظایف مهندسان ناظر بوده و در سایت این اداره بارگذاری شده است.

نام و نام خانوادگی...........................................................:مهر و امضای مهندس:

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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ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی

تعهدنامه مهندس ناظر تاسیسات برقی(حقوقی)

اینجانب  .............................................فرزند..................به شماره شناسنامه  ..............صادره از.....................دارای کد ملی......................................................
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .........................دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ..........در رشته تأسیسات برقی معتبر تا
تاریخ ................................صادره از وزارت راه و شهرسازی ،به عنوان مدیرعامل شرکت  ..................................................به شماره ثبت ................مطابق
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  1374وآیین نامه اجرایی آن ،مصوب  1375با اصالحات و الحاقات بعدی و نظر به تبصره 7ماده
100قانون شهرداری(اصالحی  ) 1358بدین وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت/موسسه .......................................به نشانی
......................................................................................................................................................................................................................................................و شماره
قرارداد.........................مورخ .....................به مساحت کل.................و تعداد طبقات ...............که از شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش،پروانه
ساختمانی دریافت می نماید ،اعالم کرده و با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط اداره آتشنشانی(بارگذاری شده در
سایت این اداره به آدرس  ،125.kish.irبخش ضوابط اجرایی) ،متعهد میگردم نسبت به نسبت به نظارت بر اجرای کلیه موارد ایمنی مندرج در
مفاد مرتبط مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان ،نشریه  112سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط مطابق

موضوع نظارت تخصصی خود با تاکید بر موارد ذیل اقدام نمایم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به ضوابط فوقالذکر ،مراتب را کتباً به
معاونت شهرسازی و اداره آتشنشانی شرکت عمران ،آب و خدمات اعالم نمایم .در غیر این صورت معاونت شهرسازی مختار خواهد بود نسبت
به برخورد قانونی با اینجانب اقدام نماید و اینجانب هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.
 -1نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشههای مصوب
 -2نظارت بر اجرای سیستمهای اعالم حریق مصوب اداره آتش نشانی مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و
ضوابط اعالمی از سوی اداره آتشنشانی
 -3نظارت بر اجرای سیستم زمین (ارتینگ) مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
 -4نظارت بر اجرای همبندی سیستم برق رسانی مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
 -5نظارت بر اجرای برقگیر در ساختمانهای م شمول ،مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان
 -6نظارت بر تأمین و اجرای نیروی برق اضطراری در ساختمانهای مشمول ،مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
 -7نظارت بر نصب کلید محافظ جان (کلید آشکار ساز جریان باقی مانده  ) RCCBبا حساسیت  30میلی آمپر در مدت  200میلی
ثانی ه جهت هر واحد و نصب فیوز متناسب با مصرف هر اسپیلت به صورت جداگانه
 -8نظارت بر سیستم برقرسانی تجهیزات مکانیکی مرتبط با سیستمهای ایمنی و آتشنشانی
 -9نظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلیه تأسیسات برقی مرتبط با موضوع ایمنی و آتشنشانی
 -10نظارت بر استفاده از شرکتهای ذیصالح آتشنشانی در طراحی و اجرای ضوابط ایمنی و آتشنشانی
 -11نظارت بر سایر ضوابط و مقررات مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و ضوابط اعالمی از سوی اداره
آتشنشانی که در حدود شرح وظایف مهندسان ناظر بوده و در سایت این اداره بارگذاری شده است.
براساس ماده  16آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  1375خانم/آقای.........................................فرزند..................به
شماره شناسنامه.................صادره از.....................دارای کد ملی........................................................................عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان...............................دارای پرونده اشتغال به کار مهندسی پایه ..........در رشته تاسیسات برقی معتبر تا تاریخ.........................صادره از وزارت راه و
شهرسازی ،س اکن 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:
نام و نام خانوادگی...........................................................:مهر و امضای مهندس:

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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ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی

تعهدنامه مهندس ناظر تاسیسات برقی(حقیقی)

اینجانب  ..................................فرزند ......................به شماره شناسنامه ....................صادره از  ....................دارای کد ملی ........................................:عضو سازمان نظاممهندسی
ساختمان استان ......................دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه  ........در رشته تاسیسات برقی معتبر تا تاریخ  .................................صادره از وزارت راه و شهرسازی،
مطابق قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب  1374و آییننامه اجرایی آن ،مصوب  1375با اصالحات و الحاقات بعدی آن و نظر به تبصره  7ماده 100
قانون شهرداری(اصالحی)1358بدین وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت یا موسسه.................................................به
نشانی..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
و شماره قرارداد.......................مورخ  .....................به مساحت کل................و تعداد طبقات ...........که از شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش ،پروانه ساختمانی
دریافت مینماید ،اعالم کرده و با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط اداره آتشنشانی(بارگذاری شده در سایت این اداره به آدرس
 ،.125.kish.irبخش ضوابط اجرایی) ،متعهد میگردم نسبت به نظارت بر اجرای کلیه موارد ایمنی مندرج در مفاد مرتبط مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان ،نشریه
 112سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط مطابق موضوع نظارت تخصصی خود با تاکید بر موارد ذیل اقدام نمایم و در صورت
مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به این ضوابط ،مراتب را کتباً به معاونت شهرسازی و اداره آتشنشانی شرکت عمران ،آب و خدمات اعالم نمایم .در غیر این
صورت معاونت شهرسازی مختار خواهد بود نسبت به برخورد قانونی با اینجانب اقدام نماید و اینجانب هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.
 -1نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشههای مصوب
 -2نظارت بر اجرای سیستمهای اعالم حریق مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانی مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و
ضوابط اعالمی از سوی اداره آتشنشانی
 -3نظارت بر اجرای سیستم زمین (ارتینگ) مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
 -4نظارت بر اجرای همبندی سیستم برق رسانی مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
 -5نظارت بر اجرای برقگیر در ساختمانهای مشمول ،مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان
 -6نظارت بر تأمین و اجرای نیروی برق اضطراری در ساختمانهای مشمول ،مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
 -7نظارت بر نصب کلید محافظ جان (کلید آشکار ساز جریان باقی مانده  ) RCCBبا حساسیت  30میلی آمپر در مدت  200میلی ثانیه جهت هر
واحد و نصب فیوز متناسب با مصرف هر اسپیلت به صورت جداگانه
 -8نظارت بر سیستم برقرسانی تجهیزات مکانیکی مرتبط با سیستمهای ایمنی و آتشنشانی
 -9نظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلیه تأسیسات برقی مرتبط با موضوع ایمنی و آتشنشانی
 -10نظارت بر استفاده از شرکتهای ذیصالح آتشنشانی در طراحی و اجرای ضوابط ایمنی و آتشنشانی
 -11نظارت بر سایر ضوابط و مقررات مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و ضوابط اعالمی از سوی اداره آتشنشانی که در حدود
شرح وظایف مهندسان ناظر بوده و در سایت این اداره بارگذاری شده است .
نام و نام خانوادگی...........................................................:مهر و امضای مهندس ناظر:
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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تعهدنامه مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی(حقوقی)

اینجانب  .............................................فرزند..... .............به شماره شناسنامه  ..............صادره از.....................دارای کد ملی......................................................
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .........................دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ..........در رشته تأسیسات مکانیکی معتبر تا
تاریخ  ................................صادره از وزارت راه و شهرسازی ،به عنوان مدیرعامل شرکت  ..................................................به شماره ثبت ................مطابق
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  1374وآیین نامه اجرایی آن ،مصوب  1375با اصالحات و الحاقات بعدی و نظر به تبصره 7ماده
100قانون شهرداری(اصالحی  ) 1358بدین وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت/موسسه .......................................به نشانی
......................................................................................................................................................................................................................................................و شماره
قرارداد.........................مورخ ...... ...............به مساحت کل.................و تعداد طبقات ...............که از شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش،پروانه
ساختمانی دریافت می نماید ،اعالم کرده و با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط اداره آتشنشانی(بارگذاری شده در
سایت این اداره به آدرس  ،125.kish.irبخش ضوابط اجرایی) ،بدینوسیله متعهد میگردم نسبت به نظارت بر اجرای کلیه موارد ایمنی مندرج در
مفاد مرتبط مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان ،نشریه  112سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط مطابق

موضوع نظارت تخصصی خود با تاکید بر موارد ذیل اقدام نمایم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به این ضوابط ،مراتب را کتباً به معاونت
شهرسازی و اداره آتشنشانی اعالم نمایم .در غیر این صورت معاونت شهرسازی شرکت عمران ،آب و خدمات مختار خواهد بود نسبت به برخورد
قانونی با اینجانب اقدام نماید و اینجانب هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.
 -1نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشههای مصوب
 -2نظارت بر اجرای طرح سیستم اطفاء حریق و شبکه بارنده خودکار مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانی ،مطابق ضوابط
مقررات ملی ساختمان و ضوابط ابالغی توسط اداره آتشنشانی
 -3نظارت بر اجرای طرح سیستم تهویه و کنترل دود مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانی و مطابق ضوابط مقررات ملی
ساختمان و ضوابط ابالغی توسط اداره آتشنشانی
 -4نظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم ا ستاندارد در کلیه تأسیسات مکانیکی مرتبط با موضوع ایمنی و آتشنشانی
 -5نظارت بر استفاده از شرکتهای ذیصالح آتشنشانی در اجرای ضوابط ایمنی و آتشنشانی
 -6نظارت بر سایر ضوابط و مقررات در حوزه ایمنی و ضوابط اعالمی از سوی اداره آتشنشانی که در حدود شرح وظایف مهندسان
ناظر بوده و در سایت این اداره بارگذاری شده است .
براساس ماده  16آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  1375خانم/آقای.........................................فرزند.................به
شماره شناسنامه.................صادره از... ..................دارای کد ملی..............................................................عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان...............................دارای پرونده اشتغال به کار مهندسی پایه ..........در رشته تاسیسات مکانیکی معتبر تا تاریخ.........................صادره از وزارت
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:
نام و نام خانوادگی...........................................................:مهر و امضای مهندس:

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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تعهدنامه مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی(حقیقی)

اینجانب  ..................................فرزند ......................به شماره شناسنامه ....................صادره از  ....................دارای کد ملی ........................................:عضو سازمان نظاممهندسی
ساختمان استان ......................دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه  ........در رشته تاسیسات مکانیکی معتبر تا تاریخ  .................................صادره از وزارت راه و
شهرسازی ،مطابق قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب  1374و آییننامه اجرایی آن ،مصوب  1375با اصالحات و الحاقات بعدی آن و نظر به تبصره 7
ماده  100قانون شهرداری(اصالحی)1358بدین وسیله تقبل نظارت خود بر احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت یا موسسه.....................به
نشانی...........................................................................................................................
و شماره قرارداد.......................مورخ  .....................به مساحت کل................و تعداد طبقات ......... ..که از شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش ،پروانه ساختمانی
دریافت مینماید ،اعالم کرده و با علم و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط اداره آتشنشانی(بارگذاری شده در سایت این اداره به آدرس
 ،125.kish.irبخش ضوابط اجرایی) ،بدینوسیله متعهد میگردم نسبت به نظارت بر اجرای کلیه موارد ایمنی مندرج در مفاد مرتبط مباحث 22گانه مقررات ملی
ساختمان ،نشریه  112سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ضوابط و مقررات ابالغی مراجع قانونی ذیربط مطابق موضوع نظارت تخصصی خود با تاکید بر موارد ذیل اقدام نمایم و
در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرا نسبت به این ضوابط ،مراتب را کتباً به معاونت شهرسازی و اداره آتشنشانی اعالم نمایم .در غیر این صورت معاونت
شهرسازی شرکت عمران ،آب و خدمات مختار خواهد بود نسبت به برخورد قانونی با اینجانب اقدام نماید و اینجانب هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهم
داشت.
 -1نظارت بر اجرای دقیق و کامل نقشههای مصوب
 -2نظارت بر اجرای طرح سیستم اطفاء حریق و شبکه بارنده خودکار مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانی ،مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان
و ضوابط ابالغی توسط اداره آتشنشانی
 -3نظارت بر اجرای طرح سیستم تهویه و کنترل دود مصوب و ممهور به مهر اداره آتش نشانی و مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان و ضوابط
ابالغی توسط اداره آتشنشانی
 -4نظارت بر استفاده از تجهیزات و لوازم استاندارد در کلیه تأسیسات مکانیکی مرتبط با موضوع ایمنی و آتشنشانی
 -5نظارت بر استفاده از شرکتهای ذیصالح آتشنشانی درطراحی و اجرای سیستم های ایمنی و آتشنشانی
 -6نظارت بر سایر ضوابط و مقررات در حوزه ایمنی و ضوابط اعالمی از سوی اداره آتشنشانی که در حدود شرح وظایف مهندسان ناظر بوده و در
سایت این اداره بارگذاری شده است .

نام و نام خانوادگی...........................................................:مهر و امضای مهندس ناظر:

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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پیوست  – 7گواهی های اصالت و اﺟرای استاندارد
این گواهی ها باید جهت اخذ تاییدیه ایمنی از اداره آتش ن شانی در زمان پایان کار  ،به طور کامل تکمیل و ارائه گردد .
این گواهی ها مشتمل بر :
.1
.2
.3
.4

گواهی اصالت کاال و اجرای استاندارد سامانه اطفاء حریق.
گواهی اصالت کاال و اجرای استاندارد سامانه اعالم حریق.
گواهی اصالت کاال و اجرای استاندارد سامانه های تهویه  ،تخلیه و کنترل دود.
گواهی اصالت کاال و اجرای استاندارد سامانه درهای مقام در برابر حریق.

درصورت اضافه شدن گواهی ﺟدید یا تغییر در مﻔاد گواهی های موﺟود مراتب از طریق اداره آتش نشانی اطالع
رسانی خواهد شد.
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تاریخ تنظیم..................................................... :

گواهی اصالت کاال و اﺟرای استاندارد سامانه اعالم حریق
ش .پ آتش نشانی......................................... :
مشخصات سرمایه گذار /وکیل /مالک
اینجانب ......................................................سرمایه گذار /وکیل(با کد ملی )..... ....................................پرونده آتش نشانی به شماره شهرسازی...................................شماره قطعه ......................................گواهی می نمایم کلیه اجناس خریداری شده از شرکت .......................................................................را توسط مجری منتخب اینجانب در
پروژه اجرا نموده و در خصوص آماده بکار بودن سامانه اعالم حریق و همچنین عملکرد مطلوب در طول دوره بهره برداری متعهد می گردم و مسئولیت کلیه خسارات مالی و یا تلفات و صدمات جانی از عدم پیگیری در رفع نواقص احتمالی سیستم درآینده را بعهده میگیرم و در صورت هر گونه نقل و انتقال  ،مسولیت
فوق را به بهره بردار و رییس هیئت مدیره ساختمان ( مطابق مبحث  21مقررات ملی ساختمان ایران ) به صورت مکتوب اعالم می کنم.
آدرس ملک.......................................................................................................................................................
تلفن ثابت................................................تلفن همراه.......................................................................................

مشخصات مدیر عامل شرکت وارد کننده تجهیزات سیستم اعالم حریق(تائید شده توسط اداره آتش نشانی ﺟزیره کیش)
اینجا نب........................................نام پدر.............................کدملی...........................................مدیرعامل شرکت ...........................................................با شماره ثبت..........................گواهی مینمایم تمام ی اقالم مندرج در ذیل که به خریدار آقای/خانم /شرکت............................................................................فروخته شده تا محل تحویل کاال از
نوع اصلی( )Orginalبوده و مسئولیت کامل اصالت را میپذیرم.
آدرس شرکت..................................................................................................................................

تلفن دفتر..........................................................تلفن همراه...........................................................

نام محصول

تولید کننده
شرکت

کشور

سریال

مدل

گواهی یا تائیدیه فنی
نام نهاد

تعداد
شماره

کنترل پنل
کاشف دودی
کاشف حرارتی
کاشف منواکسید کربن
آژیر
شستی
چراغ سردرب
مشخصات مدیر عامل شرکت وارد کننده تجهیزات سیستم اعالم حریق" منواکسید کربن" (تائید شده توسط اداره آتش نشانی ﺟزیره کیش)
اینجانب.............................. .....................................نام پدر.............................کدملی.................................................مدیرعامل شرکت...........................................................................با شماره ثبت .....................................گواهی مینمایم تمامی اقالم مندرج در ذیل که به خریدار
آقای/خانم/شرکت............................................................................فروخته شده تا محل تحویل کاال از نوع اصلی ( )Orginalبوده و مسئولیت کامل اصالت را میپذیرم.
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)
اینجانب  ....................................................نام پدر  .................................کدملی ..............................مدیرعاملشــرکتمجری....................................................................................با شــماره ثبت.............................گواهی مینمایم تمامی اقالم مندرج در جدول فوق را ازشــرکت........................................................................ ..............خریداری و در
پروژه 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 اداره آتش نشانی نصب نموده و مسئولیت آن را بر عهده میگیرم.
آدرس شرکت........................................................................................... .......................................
تلفن دفتر..........................................................تلفن همراه...........................................................

مشخصات مدیر عامل شرکت مش اور یا مهندس ناظر(تائید شده توسط معاونت شهرسازی و معماری شرکت)
اینجانب ...........................................................نام پدر.............................کد ملی................................................مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور/ناظر پروژه ...............................................................با شماره ثبت .............................گواهی می 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 تائید اداره
آتش نشانی نصب نموده و مسئولیت آن را بر عهده میگیرم.
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 میگیرم.
آدرس شرکت ..................................................................................................................
تلفن دفتر...................................................تلفن همراه..................................................
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نام محصول

تول د کننده
ش کت

کشو

سلایر

کنت ل پنل
کاشف دودی
کاشف ح ا ت
کاشف منواکس د ک ن
آژ
شست
چ اغ س د ب

103

مدل

گواه
نام نهاد

تعداد

ا تائ د ه فن
شما ه
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گواهی اصالت
درب های مقاوم در برابر حریق

تاریخ تنظیم:
ش.پ آتش نشانی:

مشخصات پروژه
نام پروژه  ................................................................... :به شماره پالک ثبتی  ..................................... :شماره کامپیوتری شهرداری  ................................................... :شماره پرونده آتش نشانی :
 ...............................................به آدرس .................................................................................................................................................................................................................................................. :

مشخصات مالک
نام و نام خانوادگی  .............................................................................. :نام پدر ................................................ :کد مﻠی  .................................................................. :به شماره تماس
 .........................................................................:آدرس محل سکونت :
................................................................................................................................................................................................................................

مشخصات شرکت ( تولید یا تامین کننده )
شرکت  ................................................................................................... :به شماره ثبت  ...........................................نام و نام خانوادگی مدیرعامل ................................................................ :نام پدر :
 ..............................................کد مﻠی  ........................................................ :شماره تماس شرکت ................................................................. :
آدرس محل شرکت .................................................................................................................................................................................................................................. :

مشخصات شرکت ( نماینده فروش )
شرکت  ................................................................................................... :به شماره ثبت  ...........................................نام و نام خانوادگی مدیرعامل ................................................................ :نام پدر :
 ..............................................کد مﻠی  ........................................................ :شماره تماس شرکت ................................................................. :
آدرس محل شرکت .................................................................................................................................................................................................................................. :

مشخصات شرکت مجری ایمنی و آتش نشانی
شرکت  ................................................................................................... :به شماره ثبت  ...........................................نام و نام خانوادگی مدیرعامل ................................................................ :نام پدر :
 ..............................................کد مﻠی  ........................................................ :شماره تماس شرکت ................................................................. :
آدرس محل شرکت .................................................................................................................................................................................................................................. :

مشخصات نصاب
نام و نام خانوادگی  .............................................................................. :نام پدر................................................. :کد مﻠی  .................................................................. :به شماره تماس :
 ................... .....................................................آدرس محل سکونت :
................................................................................................................................................................................................................................
تعداد  ................در  ............................................ ...لنگه با میزان مقاومت  ................... :دقیقه ،محل نصب .............................................................................................. .................... :
جنس  ............................................. .............................. :صفحه پوششی .............................................................. :برند ..................................................................................................... :
□ لوال ( تعداد  ......... ......... :برند  .......................................................................................... :آزمایشگاه ) ................................................................................................................... ..... :
□ سیستم خودبس ته شو ( برند  ........................................................................................... :آزمایشگاه ) .................................................................................................................. ...... :
□ دستگیره پنیک ( برند  ...................................................................................................... :آزمایشگاه ) ....................................................................................................................... . :
□ دستگیر ه ( برند  . .................................................................................................................. :آزمایشگاه ) ....................................................................................................................... :
□ نوار درزبندی ( جنس  ............................................................. :برند  ........................ .....................................آزمایشگاه ) .......................................................................................... :
□ پنجره دید ( ابعاد  .......................... :برند شیشه  ........................................................... :ضخامت  ..................................... :نوع درز شیشه ) ..................................................... :
□ آستانه □ ندارد □ دارد  ( :جنس  ...................................................................................... :ضخامت ) ....................................................................................................... ............... :
□ شماره سری تولید  ............................................................................. :سال تولید  ........... ................................. :شماره گزارش ............................................................................ :
□ کد رهگیری ( مختص به هر در ) ................................................................................................... ......................................................................................................................... :

نام و نام خانوداگی مالک
امضاء و تاریخ

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت ( تولید یا تامین کننده )
امضاء و تاریخ و مهر شرکت

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت ( نماینده فروش )
امضاء و تاریخ و مهر شرکت

نام و نام خانوادی نصاب
امضاء و تاریخ

نام و نام خانوادگی مدیرعامل
شرکت مجری ایمنی و آتش نشانی
امضاء و تاریخ و مهر شرکت

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت مشاور/مهندس ناظر
امضاء و تاریخ و مهر

104

ضوابط احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی

((

)).

انتخاب شرکت مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی دارای صالحیت
از آتش نشانی ،معرفی وارسال تصویر قرارداد به اداره آتش نشانی توسط
مالک/سرمایه گذار

مراجعه مالک /سرمایه گذار و یا نماینده قانونی )با وکالتنامه( هرادا هب ،
آتش نشانی در زمان درخواست پروانه ساخت

تکمیل ،امضاء و اثر انگشت سه نسخه فرم تعهد نامه مالک  /سرمایه
گذارتوسط مالک /سرمایه گذار و یا نماینده قانونی در اداره آتش نشانی،
تشکیل ،صدور و ابالغ شماره پرونده آتش نشانی و مهر و امضاء فرم
درخواست پروانه ساخت توسط آتش نشانی

اجرای طرح با نظارت مستمر و دقیق شرکت مشاور ا رائه دهنده طرح و
مهندس ناظر مربوطه و ارائه گزارش پیشرفت در حداقل  2مرحله
ذکرشده در تعهدنامه مالک /سرمایه گذار به اداره آتش نشانی

ارائه نقشه معماری مورد تائید
معاونت شهرسازی شرکت و مهندس ناظر
به صورت کاغذی و فایل اتوکد ،کورکی قطعه مورد تایید
واحد نقشه برداری و نقشه سایت پالن محدوده ،مورد تایید
مهندس ناظر توسط مالک  /سرمایه گذار و یا نماینده قانونی
) با وکالتنامه( حضور مهندس /مهندسین ناظرو
تکمیل،امضاء و مهر 4نسخه فرم تعهدنامه
مهندس /مهندسین ناظر

ارایه گزارش پایان کار اجرای سیستم های ایمنی با تاییدیه شرکت
مشاور ارائه دهنده طرح و مهندس /مهندسین ناظر و ارائه گواهی اصالت
کاال و سایر مستندات درخواستی در ضوابط ابالغی اداره آتش نشانی به
این اداره وسط مالک/سرمایه گذار

بازدید توسط کارشناسان ایمنی در اداره آتش نشانی و اعالم
موارد نقص و رفع نواقص نهایتاً تائید اجرای طرح

اعالم تایید نقشه معماری به معاونت شهرسازی و ابالغ ضوابط
ایمنی و آتش نشانی به مالک /سرمایه گذار

عقد قرارداد حداقل یکساله با شرکت بهره بردار سیستم های
ایمنی و آتش نشانی دارای صالحیت از آتش نشانی و ارسال
تصویرقرارداد به این اداره توسط مالک  /سرمایه گذار و تعهد به
تحویل سیستم های ایمنی و آتش نشانی به صورت سالم و آماده
به کار به بهره بردار  /بهره برداران و اخذ تعهد به تمدید یا عقد
قرارداد با شرکت دارای صالحیت نگهداری و بهره برداری از اداره
آتش نشانی و ارایه درخواست تاییدیه ایمنی جهت صدور پایانکار

انتخاب شرکت طراح و مشاور سیستم های
ایمنی و آتش نشانی دارای صالحیت از اداره آتش نشانی
توسط مالک  /سرمایه گذار و معرفی به آتش نشانی به همراه
تصویر قرارداد

ارائه تائید ایمنی پایان کار توسط اداره آتش نشانی به معاونت معماری و
شهرسازی

تهیه و ارائه طرح سیستم های ایمنی و
آتش نشانی بر اساس ضوابط اجرائی ابالغی
)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(

تمدید یا عقد قرارداد نگهداری سیستم های آتش نشانی با شرکت
دارای صالحیت از اداره آتش نشانی توسط بهره بردار – بهره
برداران و ارسال تصویر قرارداد به اداره آتش نشانی
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