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  گان تجهيز كارگاهه  واژ تعريف كليد - 1
 يا خريد  و( ها و كارهايي كه پس از واگذاري زمين به پيمانكار بيني عبارت است از پيش : تجهيز كارگاه

اجراي كار انجام شوند تا آغاز و انجام عمليات   ، بايد بگونه موقت براي دوره)زمين توسط شركت 
 . رك قرارداد ميسر شودموضوع پيمان، برپايه اسناد و مدا

 هاي نجاري، آهنگري، تأسيساتي،  اي مانند كارگاه هاي سرپوشيده ساختمان :پشتيباني ساختمان
  .كه در زمان اجرا بكار گرفته مي شوند مي باشدآزمايشگاه ساخته و  پيش آرماتوربندي، ساخت قطعات 

 و  ، فضاهاي ورزشيسرا، غذاخوري نهايي مانند نمازخانه، دفتر كار، مهما ساختمان : ساختمان عمومي
  .شوند مي ساخته كاركنان كارگاهاستفاده  جهتكه ...

 ها، ساخت  ها و پساب شي، گردآوري روانابك خيابان كارهايي مانندعبارت است از انجام : سازي محوطه
 آالت،هاي آبرساني براي مهار سيالب و حفاظت كارگاه ، انبارهاي روباز براي مصالح و ماشين  آبراهه

فضاي سبز، روشنايي محوطه، تجهيزات ايمني و حفاظتي و  پاركينگ، مخازن آب و گازوئيل،
 . نس كشييا ف ديواركشي

 كه در آن آب، برق، گاز و مخابرات مورد نياز اجراي است هايي از كارگاه  محل يا محل : ورودي كارگاه
    .شود طرح، توسط كارفرما تأمين و تحويل پيمانكار مي

 هاي كارگاه كاربرد خود را از دست  تأسيسات و ساختمان طرح،اجراي پايان از پس  : ن كارگاهبرچيد
آالت و ديگر ابزار  هيزات، ماشينبه اين معني كه مصالح، تج.  دنبنابراين بايد برچيده شو داده و

ري همچنين همه پسماندها از كارگاه بيرون برده مي شود و پس از پاكسازي به كاربو پيمانكار 
 . دنو به كارفرما واگذار مي گرد شدهنخستين بازگردانده 

  براي كاربردهاي اداري، اجتماعي،  راكارگاه هاي  ساختمان مي تواند مايل باشدچنانچه كارفرما
 . كند واگذار به بهره بردار فرهنگي، ورزشي

 بازيافت  (RECYCLE) : لح به چرخه توليدبازيافت به معني بازچرخاني و بازپس گرداني مواد و مصا 
پسماند منابع و كه در آن است كه  اكاره مربوط به مجموعه اي ازبازيافت در كارگاه   .مصرف است به

كه  هاي درآورد ها را بگونهيا دست كم آن شدهيند توليد يا مصرف كاربردپذير آمصالحِ بكار رفته در فر
در اين مورد رعايت الزامات حداقل . ه شودگرفتا بكار  دبرداري بتواندر ساير فرايندهاي  توليد يا بهره

 .ضروري است HSEهاي 

 ه جويي و كاهش مصرف منابع ب هصرفبيني موازين  عبارتست از پيش : نيرو و صرفه جويي در منابع، دما
مي تواند برتري اقتصادي و  بازيافت و بازچرخاني آب و توجه به پساب صفر .  ويژه نيرو و آب

ي حذف كف شورها ها، كاهش فشار آب در لوله. بر داشته باشد حيط را نيز درهماهنگي با حفاظت م
راهكارهاي كاهش مصرف آب بشمار كاربرد تجهيزاتي مانند شيرهاي با چشم هوشمند و  ضروريغير

بيشينه نور طبيعي و نورگيري  بهره گيري ازامكان  باشد تااي  ها بگونه ه پنجرهمچنين ساخت . مي روند
ها و  بكار گيري چراغ .نباشد ينيازدر روز روشنايي برق  استفاده ازو تا جاي ممكن به داشته وجود 
هاي  هاي دمايي و نصب پنجره كاربرد عايق هاي خودكار و هاي كم مصرف با خاموش كننده المپ

 .از موارد صرفه جويي در مصرف انرژي مي باشد دوجداره

 به امكانات و اقليم  بسته   ،كه در هر ساختمانتجهيزاتي هستند  : تجهيزات گرمايشي و سرمايشي
 . دگير مورد استفاده قرارمي تواند  منطقه
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  تجهيز كارگاه

  ها ساختمان - 2-1
  

رعايت مقررات  ها،آن جداگانه هريك از هاي يك كارگاه و ضوابط ساخت بندي ساختمان پيش از پرداختن به رده
 عمليات طراحي و اجرائي و در كليه  يمكانيك ي وقساختمان، ايمني ساختمان از نظر تأسيسات برملي 
رعايت آن در همه كه  و مديريت پسماند كاهش مصرف پايداري در محيط مانند كلي در زمينه ضوابط

  :از جمله ،لزامي استا ،ها ي كارگاه و محوطهها ساختمان
 آنها فتبازياو امكان  ها در كليه ساختمان و مصالح جويي مصرف منابع بيني موازين صرفه پيش -

 درصورت امكانبكارگيري پساب در فضاي سبزبازيافت و بازچرخاني آب و  -

 رد تجهيزاتي مانند شيرهاي با چشمو كارب ضروريي غيرها، حذف كف شورها كاهش فشار آب در لوله -

 هاي كارگاه در همه ساختمان هوشمند 

 هاي كارگاه  اختماندر همه س هاي خودكار هاي كم مصرف با خاموش كننده بيني چراغ پيش -

در همه  هاي دوجداره براي جلوگيري از هدررفت دما هاي دمايي و نصب پنجره كاربرد عايق -
 ها ساختمان

  به امكانات و اقليم منطقه بسته  بيني تجهيزات گرمايشي و سرمايشي پيش -

 يضاهاي زيستو ف ها دور از خوابگاه و به بيني جايگاه براي انبارش پسماند ساختماني به تفكيك پيش -
 فروش   براي

كاغذ،  خشك مانند براي گردآوري پسماندهايهاي كارگاه  در همه ساختمانبيني جايگاه مناسب  پيش -
  راي  بازيافتب و يا ارسال براي فروششيشه  و پالستيك

  

 هاي پشتيباني ساختمان -1-1- 2

  آالت  تعميرگاه ماشين -1-1-1- 2
  

  محل استقرار تعميرگاه -1
 :گاه به گونه اي انجام شود كهجانمايي تعمير

 .ي طرح نيازي به جابجايي آن نباشددر دوره اجرا -

 .بر باشد مراكز فعاليت هاي ماشيندر نزديكي  -

 .د و باران غالب در نظر گرفته شودجهت وزش با -

 .دتوسعه آن ميسر باش -

 .اشين آالت به تعميرگاه آسان باشدي ميجابجا -

 .تعميرگاه پيش بيني شود ازمناسب  هبخش كارواش در محوطه بيرون و با فاصل -

 .شين آالت سنگين در نظر گرفته شودفضاي مناسبي براي پاركينگ ما -

 .ا از ساير بخش ها پيش بيني شودواحد آهنگري در فضاي باز و جد -

 .ت در نزديكي تعميرگاه ساخته شودسكوي تخليه ماشين آال -

  
  ساختمان تعميرگاه  - 2
  

 .ن يا بيرون تعميرگاه طراحي نمودتعميرگاه را مي توان در دروبخشهاي اداري و انبار    -2-1

  )داخل تعميرگاه اٌترجيح( 
در اين صورت به علت آلودگي . ساختمان بخش اداري و انبار تعميرگاه مي تواند دو طبقه باشد  -2-2

مي  را . . . نهارخوري و  ،صوتي و تنفسي، بخش اداري انبار در طبقه همكف و فضاهايي نظير رختكن 
  .توان در طبقه دوم طراحي نمود

محلي براي استراحت و صرف غذاي راننده ها و  ،در كنار ساختمان تعميرگاه و دفتر ترانسپورت  -2-3
 .پرسنل تعميرگاه پيش بيني شود

 
 طراحي تعميرگاه -3
  

  : در طراحي تعميرگاه موارد زير پيش بيني شود
  سرويس بهداشتي براي كاركنان   -
  روغن هاي  سوختههاي تعميرگاهي به ويژه گاه يا مخزن براي گردآوري، بازيافت يا انهدام پسماندجاي   -
      و يا درب آلومينيومي كركره برقي درب ريلي با بازشو از دو طرف   -
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  فضا براي نصب جرثقيل سقفي   -
  و پريز جهت چراغ سيارو ابزار و دو عدد چراغ تونلي  داراي طاقچه استقرار دست كم دو چال سرويس   -
   رختكن ويژه براي تعميركاران   -
  در دفاتر تعميرگاه. . . و  شبكهخط تلفن، تامين    -
  برق تك فاز و سه فاز مستقل از ساير واحدهاي تجهيز كارگاه در كنار ميزهاي كار   -
  آب سرد و گرم    -
  سامانه هواي فشرده لوله كشي شده   -
  آتش نشاني  سامانه آگاهي رساني   -
  لوكس 300نور با شدت    -
  نصب هواكش هاي بادي در سقف جهت جلوگيري از تراكم دود در زير سقف   -

  

  :آزمايشگاه  -1-1-2- 2
  

 .)ابعاد بايد مشخص گردد( تناسب ابعاد ساختمان آزمايشگاه با نيازهاي اوج كار -

 .خط داشته باشدبه كارگاه يا طول  جانمايي آزمايشگاه در جايي كه تسلط بيشتري -

 تباطي مناسب براي دفتر آزمايشگاهبيني وسايل و تجهيزات ار پيش -

 تامين برق سه فاز -

 براي آزمايشگاه . . .، تلفن و شبكه و تامين آب سرد و گرم -

جام آزمايشات كمپاكشن و سانتيمتر براي ان 50 × 30هاي  بيني جايي در كف آزمايشگاه به اندازه پيش -
... 

 و يا ساخت حوضچه هآمادخريد حوضچه هاي  -

 هاي نگهدارنده سانتيمتر و پايه 70ارتفاع  -متر 2طول  -سانتيمتر 90عرض : هاي فلزي اندازه حوضچه -
 هاي بيشتر ا در طرحسانتيمتر، با امكان كاربرد آنه 10

 )درصورت لزوم( .متر باالي دستگاه اكستراكشن آسفالت 2×1باني به ابعاد  بيني سايه پيش -

 درهاي اصلي  رعايت ايمني -

 متر مربع 12ي مفيد براي هر نفر متر و فضا 4/2ها و محل كار آزمايشگاه  حداقل ارتفاع اتاق -

تشو بندي مناسب كف براي شسمتر و شيب 6/1قابل شستشو بودن همه ديوارهاي آزمايشگاه تا ارتفاع -
 ها در برابر آب و رطوبتو نفوذناپذير بودن آن

 .ون باشد و بگونه خودكار بسته شودرو به بير كه بازشدن آنهادو در براي هر اتاق  بيني پيش -

 بهداشتي در آزمايشگاه سرويسبيني رختكن و  پيش -

 بيني كف صاف و باالتر از سطح زمين براي آزمايشگاه پيش -

 

  ....)ساخته نجاري، آهنگري، آرماتوربندي، پيش(ها كارگاه -1-1-3- 2
  

  يات موردنياز طرح براي كارگاه آهنگريساختماني سرپوشيده با فضاي متناسب با عمل -
بسته به احجام كاري طرح، يك سوله يا جايگاهي با سقف پوشيده شده با مصالح مناسب براي كارگاه  -

 آرماتوربندي و نجاري 

هاي آرماتوربندي،  بيني ورودي و خروجي متناسب براي عبور باركش و تريلي در سوله كارگاه پيش -
 ساخته   نجاري و پيش

 .مي باشدلوكس  300ها  شدت نور در اين كارگاه كمينه -

مترمربع با ميز و صندلي يكي براي پيمانكار جزء و يكي  12به مساحت (اتاق كار  2بيني دست كم  پيش -
 هاي سوله   در كارگاه) كننده براي عوامل كارگاهي پايش 

آالت و  ل شده با ماشينفضاي اشغا .مترمكعب فضا براي هر كارگر در هر كارگاه 12كم  بيني دست پيش -
 .رود فضا بشمار نمياين متر جزء  3همچنين فضاهاي باالتر از ارتفاع 

 بيني در و پنجره براي ورود نور و هوا به اندازه كافي در ساختمان هر كارگاه  پيش -

ژه براي جلوگيري  هاي وي بيني حباب تأمين روشنائي كافي متناسب با نوع فعاليت در هر كارگاه و پيش -
 .هاي چشمي چنانچه نور مصنوعي قوي بكار گرفته شود  ز بيماريا

ترمكعب در هر ساعت براي م 50تا  30هاي سرپوشيده، بسته به نوع كار،  بيني تهويه هواي كارگاه پيش -
 .كنندتا كارگران همواره هواي سالم تنفس هر كارگر، 

بخار يا بخارهاي مضر در  ،غبار گرد و،گاز  ،بيني وسائل فني مؤثر براي بيرون فرستادن دود  پيش -
 .مزاحمت و خطر دربر نداشته باشد ها بگونه اي كه براي كارگران كارگاه

 نفر كارگر  40به ازاي هر و يك روشويي بيني يك توالت  پيش -
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و  خاك و از مصالحي كه پس از رفت و آمد، مشكل گرد وبوده كف كارگاه بدون هيچگونه لغزندگي  -
 .، ساخته شودباشد پي نداشته لغزندگي در

 بيني شيب كافي قابل شستشو بودن كف كارگاه و پيش -

هاي  در صورت كاربرد دستگاه .به امكانات منطقهبسته  بيني تجهيزات گرمايشي و سرمايشي پيش -
ا هواي گازهاي حاصل از احتراق باز اختالط اي كه  هواكش مناسب در كارگاه بگونه ،گرمايشي معمولي

 .ي كند، پيش بيني گرددجلوگيرداخل كارگاه 

 
 كارگاه نجاري:  
متري ميان سطح ميز كار و سقف كارگاه يا اشياء و وسائلي كه به سقف  2بيني فاصله دست كم  پيش -

 .آويزانند

 
 كارگاه آرماتوربندي:  
بگونه اي كه پهلو گرفتن تريلي و  ورها در نزديكي جايگاه آرماتورها،بيني جايگاه برش و خم آرمات پيش -

  .پذير باشد ار به راحتي امكانتخليه ب
  .بيني فضاي مناسب براي آرماتورهاي بريده شده و نشده و نيز عمليات آرماتوربندي پيش -

  

  نگهباني و حراست  كاتاق -1-1-4- 2
 

  متر 3x2هاي  ساخت اتاقك نگهباني در اندازه -

بيني  و حوادث پيشتجهيز اتاقك نگهباني به سامانه آگاهي رساني اضطراري براي شرايط نامتعارف  -
 هنشد

 بيني اتاقك نگهباني در ورودي و خروجي كارگاه  پيش -

 نگهباني   خط تلفن براي هر اتاقك 1بيني  دست كم  پيش -

 در هر چهار سوي اتاقك براي اشراف بر همه ساختگاه كارگاه  بيني پنجره پيش -

 سازي كامل اتاقك براي كاهش هدررفت دما عايق -

 مناسب امنيتيبراي شرايط نا IPهاي  پيش بيني امكانات دوربين -

 

  ITزيرساختي  -1-1-5- 2
 
  تجهيزات شبكه كارگاهو  مشخصات اتاق سرور -2-1-1-5-1

 متر مربع 2طراري و براي تجهيزات برق اض متر مربع 6فضا براي اتاق سرور  كمينه -

 پايين ترين طبقه ساختمان مركز كارگاه و در اتاق سرور درجانمايي  -

 ديوارها، سقف ، كف و درها امل كسيون  ايزوال -

 در هنگام حادثه براي دسترسي آسان ورودي در ندازه مناسب بيني ا پيش -

 كف اتاق بودن آنتي استاتيك  -

 به داليل امنيتي و صوتي سرور اتاق بدون پنجره بودن  -

 يك خط تلفن در اتاق بيني دست كم  پيش -

 اتاق ني سامانه آتش نشاني در يب پيش -

 )خنك كننده سامانهدو  كم دست( ديواريا توزيع هوا از كف ه سامانبيني  پيش -

 پايش دما و تجهيزات سنجش بكارگيري -

 دستگاه تهويهبيني  پيش -

 رطوبت و دما سامانه پايشبراي برق مستقل از ساختمان بيني تامين  پيش -

 آنها بهآسيب براي پيشگيري از ها  فاصله مناسب از ركدر كننده  خنك سامانه بيني جايگاه پيش -

در هنگام تغييرات  هاكامپيوتربراي خاموشي خودكار  نرم افزاري يا سخت افزاري سامانهبيني  پيش -
  محيطي غير طبيعي در اتاق سرور 

كم سه چاه ارت مجزا و با فاصله مناسب براي  بيني دست پيش واتصال به زمين مناسب بيني  پيش -
ز، صاعقه و يهاي نوگناليكي ناخواسته، سيالكتر هاي ناشي از بار انيز براي پيشگيري از ITزات يتجه

.. . 

 رطوبت و آتش سوزي در اتاق سرور  هشدار دهنده براي تغييرات غير عادي دما،بيني  پيش -

 ورود و خروج به اتاق سرور بيني سامانه پايش براي   پيش -
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  دفتر كار -1-1-6- 2
  

دست كم ) ...وIT،  DCC، لي، كارگزينيدربرگيرنده دفاتر فني، اداري، ما(مساحت ساختمان اداري  -
 .ها و راهروها گنجه ،ها  مترمربع براي هر فرد و نيز پرونده 5/7

 25يك روشوئي  به ازاي هر نفر و  20بهداشتي ويژه با يك توالت به ازاي هر  سرويسبيني يك  پيش -
 . كاركنان از نفر 

 .تامين شودلوكس  200لوكس و در راهروها  600كشي  در اتاق نقشه ،لوكس  400نور دفاتر اداري و فني  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي عمومي ساختمان -2-2
  آن خوري و انبار غذاضوابط آشپزخانه و  -2-1- 2

  
به  ميز و نيمكت كافي براي كاركناني كه در يك زمان غذا مي خورند  ،بيني جايگاه ويژه با وسعت  پيش -

 .خوري غذااز غذا خوردن در بيرون  براي جلوگيري از 

 )همراه با پنجره بزرگ و كافي(خوري در ظهر غذالوكس در  400بيني روشنايي به ميزان  پيش -

 : خوري و آشپز خانهذاغ كاركنان تعدادبيني امكانات زير با توجه به  پيش -

  نفر يك حمام 5براي هر ) الف
  نفر يك دستشوئي و توالت 5براي هر ) ب
  براي هر نفر يك گنجه قفلدار) ج

  بيني آب گرم در آشپزخانه براي شستشوي ظروف شپي   -
 هاي سرويس تعدادخوري نباشد غذامتري ورودي  30تا  يبهداشتي عمومي ديگر سرويسچنانچه  -

و آب گرم  صابون مايعنفر يك توالت و يك دستشوئي به همراه  25خوري به ازاء هر غذابهداشتي 
  . افزوده مي شود

  خوريغذاهاي آشپزخانه و  ه پنجرهبيني توري سالم براي هم پيش   -
  خوري از بابت ورود جانوران غذاساختمان آشپزخانه و نبود هرگونه درز و رخنه در    -
  به آشپزخانه در كنار و چسبيده خوري اصلي غذاو اتاق  غذاييهمه انبارهاي ساخت    -
  .نتابدبگونه اي كه نور مستقيم خورشيد به درون آن  غذاييطراحي انبار مواد    -
  با كاربرد كمترين نيرو انبارش خشك و خنك  براي غذاييبندي انبار مواد  عابق   -
پذير به رنگ  شوو هاي شست از كاشي و سراميك غذاييكف آشپزخانه و انبار مواد  ،ديوارها پوشش   -

  تا ارتفاع  يك و نيم متر از كف سفيد يا بسيار روشن و صاف، 
  +4و يخچال با دماي  -12اي بيني سردخانه با دم پيش   -
هاي شاد به ويژه  خوري و نيز بكارگيري رنگپخش موسيقي ماليم و آرامش بخش درغذابيني  پيش  -

 هاي هماهنگ  رنگ زرد با مايه

جلوگيري  براي)استيل يا چيني(وي ظروف براي شستشصنعتي ماشين ظرفشويي فضا براي بيني  پيش -
 يكبار مصرف آالينده محيط ظروف كاربرد حداقل ب وواز پخش ميكر

 نصب پرده هاي هوا در ورودي هاي آشپزخانه و غذاخوري -
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 پيش بيني سرمايش و گرمايش غذاخوري -

 و هواكش هاي بادي سقفي در آشپزخانهبكارگيري هود همراه با فن هاي صنعتي  -

 متر 5متر و آشپزخانه  5/3حداقل ارتفاع غذاخوري  -

 پيش بيني محل ساخت چربي گير -

 )در صورت لزوم(اقك انبار كپسول هاي گاز با لوله كشي ها ي مربوطه ساخت ات -

  

  ضوابط نانوائي -2-2- 2
  

 كف نانوايي  پذير به رنگ سفيد و يا بسيار روشن براي  شوو كاشي و سراميك شستبيني  پيش -

 سوزي هاي نانوايي از مصالح ضد آتش براي پيشگيري از آتشديواره ساخت -

فاصله از تنور با احتساب فضاي مورد نياز براي حركت شاطر و فاصله الزم متر  2بيني دست كم  پيش  -
 حرارتاز 

 ها دستبراي نظافت  در درون نانوايي بيني دستشويي كوچك پيش -

   به كود يا تبديل تفبازيا ،بيني جايگاه گردآوري دورريزهاي نانوايي براي فروش پيش -

  

  ضوابط درمانگاه -2-3- 2
  

 :نيروي انساني و كاركنان طرحشمار يه بيشترين برپادو گزينه درمانگاه  -

  
  )استنفر  800-3600هايي كه بيشينه نيروي انساني آن  براي طرح( الفبهداري رده  )1

  لوكس   600و 400 نورهاي بابا  دستشويي  يمترمربع 12دست كم دو اتاق 

  براي استراحت پزشكان و پزشكياران متر مربعي  12دو اتاق 

 چسبيده به استراحتگاه كاركنان ي متر مربع 8الت و حمام دست كم دستشويي و تو سرويس
 بهداري

 كف بهداري سراميك سفيد و كامال صاف  براي بيني  پيش 

 تا تخت و  هها به بيرون از ساختمان باز شد بيني دو در ورودي براي بهداري كه يكي از آن پيش
 .آمبوالنس بسادگي وارد شود

  متر كاشي  5/1 ترجيحا( ديوارهاي قابل شستشو( 

 پيش بيني كف شوي 

 توالت فرنگي با درب بازشو به بيرون براي بيماران 

 هاي هاي فعال، بهداري كارگاه هاي بزرگ با توجه به وسعت و پراكندگي عمليات و تعداددر پروژه  -
 .  كوچكتر متناسب با تعداد پرسنل فعال و ساعت كاري پيش بيني شود

 
  )نفر باشد  800 يي كه بيشينه نيروي انساني آنهاها براي طرح( ب بهداري رده  )2

  بگونه اي كه تخت   مترمربع با يك در ورودي 2×6هاي دست كم  اندازهيك اتاق يا كانكس به
 .آمبوالنس بسادگي وارد آن شود

 لوكس با تهويه مناسب 600بيني  نور اتاق  پيش 

 بيني يك روشويي با آب سرد و گرم در اتاق پيش 

 وش مناسب سفيد و قابل شستشو مانند سراميك  صاف براي بهداري   بيني كف پ پيش 

 

  ضوابط نمازخانه -2-4- 2
  

 فضاي روحاني و دلنشين متناسب با امكانات كارگاهي و نياز طرح -

  بهداشتي با دستشويي و توالت در كنار نمازخانه  سرويسبيني ساخت  پيش -
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  ورزشيو تفريحي ضوابط فضاهاي فرهنگي ،  -2-5- 2
  

  نفر 200هاي باالي  براي خوابگاه(كتابخانه( 

  نفر 40هر بيني يك متر مربع فضا همراه با امكانات الزم براي  پيش  -
  نفر  200هاي باالي  براي خوابگاه( ورزشي تاالر( 

  نفر  20بيني يك متر مربع فضا همراه با امكانات الزم براي هر  پيش -
 نفر  800براي خوابگاه هاي باالي  ...)و  بسكتبال ل ،واليبا(زمين فوتبال با عملكردهاي جانبي  
كف پوش مناسب براي پيشگيري از آسيب جدي به   با 30×15بيني طول و عرض زمين فوتبال  پيش -

 هنگام زمين خوردن  دربازيكنان 

كه سرويس هايي  بهداشتي با دستشويي و توالت در ورزشگاه سرويس دوش و بيني ساخت پيش -
 .مي باشد ورزشگاهبهداشتي دور از 

  

  بهداشتي سرويسهايضوابط  -2-6- 2
  

خوري  غذابهداشتي عمومي در نزديكي خوابگاه كارگري و نيز هاي  سرويسبيني ساختمان  پيش  -
 .پيدا نكنندبهداشتي ويژه  سرويسهايساختمان نياز به  2بگونه اي كه اين 

  نفر 12بيني يك توالت و يك روشوئي و يك حمام به ازاي هر  پيش -

بهداشتي با سراميك سفيد يا بسيار روشن و  سرويسهاي ساختمان  كف و ديوار همه بخش پوشش -
خامت براي صرفه ضسانتي متر  2-3با ديوارهاي ) متر 2دست كم تا (صاف بدون پستي و بلندي 

 جويي  در مصالح و زمان و اجرا  

 ها  بيني هواكش با قدرت مناسب براي توالت پيش -

 ها  ها و روشوئي ها از قسمت توالت قفلدار و مستقل بخش حمام، ختصاصي بيني ورودي ا پيش -

 لوكس 200بهداشتي توالت يا روشوئي  هايرويسسشدت نور در  -

 .شودبه درون باز كه  يدرهاي بامتر مربع 3/1ها  اندازه توالتحداقل  -

 مجزاوارك و رختكن با دي به درون باز شود كهي يدرهابا متر مربع 2ها  اندازه حمامحداقل  -

 متر 50/1شتيبهدا هاي سرويسعرض راهروهاي حداقل  -

  

  هاي مسكوني  ساختمان -2-3
 

طبق نمونه هاي ( كارگرانو  كناني مديران، كارههابراي خوابگا )مدوالر(الگويي طراحي هندسي    -
  )پيوست

لوكس  400اق به براي رسيدن به روشنايي ات ها هاي خوابگاه اتاقيش بيني پنجره با مساحت كافي درپ  -
 در روز

  از  سانتي متر براي جلوگيري 30ها از زمين پيرامون به مقدار دست كم  ارتفاع باالتر كف خوابگاه   -
  به درون ساختمان. . . .  ورود باران و         

  

  مديران خوابگاهضوابط  -3-1- 2
  

و تاالر فضاي جمعي  ،راهروها  اتاق،دربرگيرنده (هر فرد راي ببنا  مترمربع زير 15بيني دست كم  پيش -
 ) و آشپزخانه بهداشتي سرويس ،نشيمن 

ترجيحا  وبا طراحي بسته هاي بلند مدت،  در طرحبيني خوابگاه مديران و كادر برجسته فني  پيش -
 هاي نكها و رخت با گنجه ،صرف غذا و  استراحت شبانگاهي ،آشپزخانه  داراي حياط مركزي و با فضاي 

  نفر اختصاصي براي هر

 ها اتاقداخل در احداث سرويس بهداشتي و حمام -

 

   تكنسين هاو  مهندسين خوابگاهضوابط  -3-2- 2
  

 ها  درنظر گرفته شده براي كل ساختمان الگويساختمان از  نقشهتبعيت  -

دربرگيرنده اتاق، راهروها ، فضاي جمعي  وتاالر (هر نفر  براي زير بنا مترمربع 7بيني دست كم  پيش -
 ) و حمام بهداشتي سرويس هاي ،نشيمن 

 ها خوابگاهنفر ظرفيت در اين  12هر  براييك توالت و يك دستشوئي و يك حمام بيني دست كم  پيش -
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هر متر براي  سانتي 60و عمق  متر سانتي 80يك گنجه قفلدار تمام قد به عرض  فضا براي بيني پيش -
 فرد 

 

  كارگري خوابگاه-3-3- 2
  

دربرگيرنده (براي هر نفر  زير بنا مترمربع 3 اي كه حداقلگاه بگونه خوابطراحي فضاي ساختمان   -
 .فراهم باشد )هاي بهداشتي سرويسبدون احتساب  – نشيمنراهروها و 

سانتي  35 حداقلسانتي متر و عرض و عمق  80 حداقليك گنجه قفلدار به ارتفاع  فضا براي بيني پيش  -
  هر كارگر  متر براي

  .مي باشد )براي تخت هاي دو طبقه(متر  3ي كارگري ها قارتفاع اتاحداقل    -
  درهاي طرفين به پنجره نورگير  و تبديل با فاصله مناسب ورودي در مركز ساختمان  در دوبيني  پيش   -
  مناسببيني آبدارخانه  پيش   -
هاي  لهاي اوليه درهر يك از دو انتهاي با بيني گنجه براي گذاشتن وسائل بهداشتي و كمك پيش  -

  راهروها
  )انبار ( نگهداري پتو و ملحفه هاي اضافيبراي انباري بيني  پيش  -
  )ترجيحا قفل دار ( ها  پيش بيني محلي براي گذاشتن كفش  -

  

  ضوابط  مهمانسراي كارگاه -3-4- 2

 مهندسي و مديريتي هاي  بيني مهمانسراي ويژه براي خوابگاه پيش -

 هاي كارمندان و كارگران براي مهمانان پيش بيني اتاقهاي اضافي در خوابگاه -

 

  سازي محوطهضوابط   - 2-4
  

 در آغاز كار تجهيز كارگاه سازي محوطه براي تجهيز كارگاه  تسطيح و آماده -

 كارگاه و در محوطه خوابگاه ها حوطه مايجاد فضاي سبز مناسب  در  -

فضاي ايجاد  ي برايهاي داراي پوشش گياهي برداشت شده در جريان تسطيح اراض خاك بكارگيري -
  سبز

حصاركشي محوطه كارگاه، پيش بيني ورودي و خروجي جهت ماشين آالت سنگين و سبك و نيروي  -
 انساني

 استقرار نگهباني در مبادي كارگاه -

 نصب تابلوهاي راهنماي سايت در محل ورودي سايت و نصب نام ساختمان روي هر يك از بناها -

 ماشين آالت شن ريزي محوطه در محل تردد افراد و -

 نصب تابلوها و عالئم راهنمايي و رانندگي در محوطه -

 

  انبارهاي روبازضوابط  -4-1- 2
  

 مصالح انبار شده  براي جلوگيري از سرقتانبارهاي روباز حصار كشي  -

در  براي جلوگيري از آسيب رساني به آنهاهاي اصلي از ساختماندر نقطه اي دور انبار روباز جانمايي  -
 يا جابجايي بار تخليههنگام 

 )و يا استفاده از ساب بيس مناسب(شن ريزي محوطه انبار روباز  -

  
  

  روباز ضوابط ايستگاه خودرو -4-2- 2
  

 ايستادن هر خودروفضا براي متر مربع  5 ×3بيني   پيش -

 هاي سنگين در مجاورت تعميرگاه و ترانسپورتپيش بيني فضاي مورد نياز براي توقف ماشين -
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  سازي اهموضوعات ر - 2-5
  )به محل عمليات( دسترسيهاي  راه -2-5-1

  
 در شرايط رطوبتتن  24قابليت تحمل وزن كاميون  به وزن   با هاي دسترسي مستحكم  جادهساخت  -

 ساخت و نصب تابلوهاي مناسب در طول مسير دسترسي به محل اجراي پروژه -

   ها نصب تابلوها و عالئم راهنمايي و رانندگي در راه -

  

  برق -2-6
 با شماري خط اضافيها  هر يك از ساختمانصورت روكار در   در محل مناسب و بهتابلو برق بيني  پيش -

 ) با احتمال تغييراتهماهنگ (

مناسب و داراي  PVCهاي  ترانكينگ باهاي تغذيه  ها از تابلو برق اصلي ساختمان به محل كابلهدايت  -
و براي گرفتن  دهجابجا شر ارتفاع زير سقف ها د ترانكينگكه اين صورت مي گيرد  جداكنندهتيغه 

 .مورد استفاده قرار مي گيرد روكار PVCدار  انشعاب جعبه تقسيم درب

ميليمتر مربع و از  5/2هاي پريزها به مقطع  ميليمتر مربع و سيم 5/1هاي روشنايي به مقطع  كليه سيم -
 زوجي دو از كابل تلفن هوايي ميليمتر مربع و ترجيحاً  6/0كشي تلفن با مقطع  نوع افشان و سيم

در منطقه احتمال ريزش آب و يا رطوبت زياد و در صورت  كليه كليد و پريزها از نوع روكاربيني  پيش -
 كولر گازي مجهز به كليد قطع براي  MKو بكارگيري پريز نوع  از نوع ضد رطوبت

 وق هاي ف براي روشنائي ساختمانبكارگيري چراغ فلورسنت و رفلكتوري روكار  -

هاي عمومي و مكان هاي خودكار در همه  خاموش كننده ترجيحا كم مصرف وهاي  كاربرد المپ -
 ها ساختمان

كه  ،زمينييا هوايي  بگونهها  فرعي ساختمان شبكهبه ) ورودي شبكه(رساني از محل اتاق توزيع  برق -
نوار هشداردهنده و آجرچيني از  بايد باشد و بامتر  سانتي 70 حداقلعمق دفن  ،زمينيدر انتقال 

 .شودآن پيشگيري زخمي شدن 

 فاز در صورت باال بودن مصرف برق ساختمان  3برق  بيني الزام پيش -

و در تابلوهاي برق هاي حفاظتي مناسب مانند كليد مينياتوري و فيوزهاي مناسب  كننده كاربرد قطع -
 ي مصرف و ورودي ها از خط حفاظتهمچنين اجراي سامانه محافظتي ارت براي 

 لوازم برقي پر مصرف براي جلوگيري از كاربرد ها در خوابگاه A16مجهز به فيوز پريزهاي كاربرد  -
 )بخاري برقي(

  در تمامي ساختمانها كاربرد پريز هاي مجهز به ارت -

 جانمايي پريزهاي برق، تلفن، شبكه در همخواني با مبلمان -

  

  ها تمانتأسيسات برق صنعتي و عادي در ساخ-6-1- 2
  

 ،انبار ،هاي تعميرگاه  در همه ساختماندر محل مناسب با چند خط اضافي نصب تابلو اختصاصي روكار  -
 ها  تأسيسات و كارگاه

 يساختمان به اجزا بيروني رساني از تابلو برقنصب لوله فوالدي با اندازه مناسب در زير سقف براي  -
 ببراي گرفتن انشعام فلزي جعبه تقسي بكارگيري و  ن ساختمانوكننده در مصرف

 و يا المپ كم مصرف چراغ فلورسنت  باها  روشنائي اين ساختمانبيني  پيش -

 ضد رطوبت و ضد گرد و غبار صورت نياز دار و در  و پريزهاي روكار و در ديكلكاربرد  -

 آنها و بستنهاي مناسب  روي سيني كابل در محلها  بيني قرارگيري كابل پيش ،كابلبا رساني  برقدر  -
  PVCدر ترنج يا لوله دفني  آنهاي، قراردادن كف يها كابل كاربرددر  و  ها يا تيرها به ستون

 )مصرف جايگاهپس از رسيدن به (در انتهاي مسير كابل بيني سر كابل اضافه به مقدار مناسب  پيش -

 ساكت  كمكه ب هاي مربوطه ها به دستگاه اتصال كابل -

  ارت به سيستم ها اتصال كليه دستگاه -

  

 
  برق محوطهضوابط  -6-1-1- 2

  
از سطح  سانتي متر 80  حداقلدر ارتفاع  دار دار و قفل در به صورتتابلوهاي برق محوطه بيني  پيش -

 محوطه در مصرف  محلنيز متناسب با اتاق توزيع و  آنهازمين و قرارگيري 
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زميني و دفني با پوشش هاي مناسب زميني و خطوط مصرف  كابلبا تغذيه از تابلوهاي محوطه اجراي  -
 حفاظتينوار هشدار دهنده و آجرچيني 

ها يا  روي پايهنصب شده پروژكتورهاي مناسب ضد رطوبت و ضد گرد و غبار  باروشنائي محوطه تأمين  -
 ها  روي ديوارهاي ساختمان

 كليه تابلوهاي برق محوطه بيني خطوط اتصال زمين و نيز شماري خط اضافي براي  پيش -

 قطع جريان  برايدر اين تابلوها ربرد فتوسل و يا تايمر بيني كا پيش -

ها از جريان  با بيرون گذاشتن شماري از انشعاببتوان صورت نياز اي كه در  گونه طراحي روشنائي به -
 .ارائه كرد صورت يكنواخت بهرا نور كمتري  ،روشنايي رساني

 تمهيدات الزم براي روشنايي اجراي كار در شب -

 

 
  تبديل و توزيع اتاق -6-1-2- 2
  

تابلو اصلي بگونه اي كه بتوان  گيري از شبكه اصلي برق انشعابجايگاه  توجه به با توزيع اتاقجانمايي  -
 .دكل مصرف كارگاه را در آن قرار داپشتيباني كننده برق 

 اتاقك ژنراتور اضطراري كارگاه و نيز ساختمان تأسيسات در نزديكي اتاق توزيع بيني  پيش -

هم براي ورود كابل (هاي ساخته شده بتني در كف  ها در اتاق توزيع از طريق ترنج كابل حركتتأمين  -
 ) ها اصلي و هم بين قسمت

 برق اضطراري  وجود سامانه در صورت Chang Overبه كليد اتوماتيك تابلو اصلي كارگاه تجهيز  -

 چاه ارت در داخل و يا نزديكي اتاق توزيع اجراي  -

  
  
  
  

  مكانيك -6-2- 2
  آب-6-2-1- 2
  

 آب آشاميدني  
ه گردآوري باران، كاربرد آب زيرزميني ب :هاي بلند مدت در طرح نامتمركز تامين آب هاي بررسي گزينه -

هاي  و ساير روش... و تلمبه آب  ،كمك برداشت ه كمك قنات يا چاه، كاربرد آب رودخانه نزديك ب
  يكشي آب شهر شبكه لولهدر صورت عدم دسترسي به   و ايجاد امكان  تصفيه آن نامتمركز

نمودن و مسقف وعايق  با حجم متناسبهاي ذخيره آب  ذخيره آب و سيالب تا جاي ممكن در منبع -
 ...ها، آشپزخانه، رستوران و براي ساختمان خوابگاه )غير از پشم شيشه(مناسب 

 
 آب بهداشتي  
 كشي آب  هدايت آب تلمبه شده از مخازن ذخيره در صورت عدم دسترسي به شبكه لوله -

 آب باران و يا حمل شده با تانكرها  ،هاي ذخيره آب اعم از سيالب  بيني منبع پيش -

و  جلوگيري از تماس   براي كاهش مصرف آبشيرهاي با چشم هوشمند بكارگيري حتي االمكان  -
 دست آلوده با شير

 در موارد غير ضروري براي كاهش مصرف آبكف شورها حذف  -

 
 آب مصرفي كارگاه  
يستگاه ا يا براي مصرف در آبياري فضاي سبزاستفاده در  به منظور شيرهامصرفي كارگاه از  تامين آب -

 لوله كشي  با كاربرد سامانه منابع آب با ظرفيت مناسب وبكمك ذخيره بتن، 

 يا براي براي استفاده در آبياري فضاي سبزبيني كاهش مصرف آب كارگاه با بازچرخاني آب  پيش -
 )در صورت امكان. (ايستگاه بتن مصرف در

 
 مربوط به آب( ايمني تاسيسات(  
براي جلوگيري از يخ زدن ها پس از بكارگيري  اصلي و خالي كردن شلنگ هاي لوله بندي  عايقدفن و  -

 آب 

 )ترجيحا روزميني(روزميني  و مخازن آب زيرزميني بنديعايق  -
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الف با مواد قابل بين لوله و غعبور لوله ها از كف و ديوارها از داخل غالف صورت پذيرد و فاصله  -
 انعطاف پر شود

  
  فاضالب -6-2-2- 2

  
 .سيستم ونت اجرا گرددلوله هاي فاضالب همراه با  -

عبور لوله هاي فاضالب از كف و ديوارها از داخل غالف صورت پذيرد و فاصله بين لوله اصلي و غالف با  -
 .مواد پر كننده سبك و قابل انعطاف پر شود

 .باشد % 4ي داخل فاضالب نبايد بيش از شيب لوله هاي افق -

  .در انتهاي خطوط افقي فاضالب دريچه بازديد پيش بيني گردد -
 

 تاسيسات گرمايش -6-2-3- 2
  

 .تأسيسات مورد استفاده براي گرمايش بسته به نوع منطقه سردسير يا گرمسير تفاوت دارد  -

 .استفاده نمود) شوفاژ(يا آب ها مي توان از دو روش گرم كردن هوا و  براي گرمايش ساختمان  -

دار با سوخت  هاي كارگاهي فن از بخاري و غذاخوري ها مي توان ها هاي انبار و كارگاه ساختمان براي -
 .دنموگاز استفاده  يا مايع و

 
 سرمايشتاسيسات  -6-2-4- 2 

  
در  وقفي پنكه س و ولر آبيكهاي اداري و دفاتر كار در مناطق سردسير از  ها، ساختمان خوابگاه در -

 . شودبكار گرفته مناطق گرمسير كولر گازي يا اسپليت يونيت 

ها  توان از كولر آبي، پنكه سقفي يا اگزوست فن ها نيز مي تعميرگاه و كارگاه ،هاي انبار  ساختمان در -
 .استفاده نمود

 .است مناسب تر كولر آبي ،در مناطق گرم و خشك و كم رطوبت -

 
 تهويه -6-2-5- 2

 
چهار بار تخليه كامل و  حداقلپايه تهويه بايد بر  سامانهايي كه به تهويه نياز دارند، ه براي اتاق -

 .شودها طراحي  جايگزيني هواي اتاق

  .زير بناي مفيد آن فضا باشد% 8باز شوي هر فضا، به هواي خارج بايد دست كم  -

ه بدون مانع به فضايي كه بيرون ارتباط ندارد، بايد داراي دهانه باز شوند هوايفضايي كه مستقيم به  -
  .متر مربع باشد 2سطح اين باز شو نبايد كمتر از . به هواي خارج ارتباط دارد باشد مستقيم

بايد به هواي آزاد دسترسي داشته باشد و يا . . . فضاي نصب لوازم بهداشتي نظير توالت، دوش و  -
 )بار در ساعت  4حداقل . ( مكانيزم تعويض هوا پيش بيني گردد

  (HSE)وجه به سالمتي وايمني محيط و افراد ت-3
 .مي بايست رعايت شود) HSE(ضوابط حداقل ايمني و بهداشت و محيط زيست شركت كيسون 
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 الف

  مالحظات طراحي انبار
. باشـد  سي انواع انبارهاي مورد كاربرد در هر پروژه ميها، نياز به شناخت و برر پيش از طراحي انبارها در پروژه

شود، ماهيت عملكرد، نوع سـاختمان،   اين انبارها از جهات مختلف نظير نوع كااليي كه در آن نگهداري مي
در انـواع زيـر   از نظـر فـرم سـاختماني    هاي ديگر و  انجام عمليات توسط انسان يا ماشين و بسياري جنبه

  :شوند بندي مي طبقه
  

  :شناخت انواع انبارها) الف
 .باشد وسايل ايمني كامل مي كه از تمام اطراف بسته است و داراي سقف و :پوشيده انبارهاي  -1

ولي چهار طرف آن بـاز اسـت و فاقـد حفـاظ      انبار داراي سقف بوده اين: هانگاردانبارهاي سر پوشيده يا  -2
  .نمايد باران و آفتاب حفظ مي زكاالها را فقط ا، اين نوع انبارها . مي باشدجانبي 

 هـاي فلـزي،   ميلگـرد، قالـب   نگهداري صورت محوطه بوده و جهت هاين انبار ب :باز يا محوطه رو انبارهاي  -3
  .گيرد ميمورد استفاده قرار  و موارد مشابه لوازم سنگين ،ماشين آالت 

  .ه قرار مي گيرددورد استفامنظور نگهداري مواد غذايي م اين انبار به :انبارهاي مواد غذايي  -4
منظور نگهداري از مواد ناريه، گازهـا، مايعـات و جامـدات قابـل      ابن انبار به  :انباركاالها و مواد خطرناك  -5

  . رود كار مي اشتعال و يا غير قابل اشتعال خطرناك و مواد اكسيدكننده و سمي به

  

  :جانمائي انبار) ب
بايست پاسخ سؤاالتي چون  ميدر اين راستا . نبار، تعيين محل انبار استاولين مسأله مورد نظر در طراحي يك ا

  .انبارها، مكان و مساحت انبارها مشخص باشدتعداد 
  

  :عوامل مؤثر در تعيين موقعيت فيزيكي انبار در كارگاه جهت تعيين طراحي مناسب فيزيك انبار عبارتند از
 اسـمي  ظرفيـت  از تـر  بزرگ ابتدا بايست از يم انبار مختلف هاي بخش مساحت :ظرفيت مورد انتظار -1

همچنين  .شوند مستقر فضاها و يا ساير اقالم درآن آالت ماشين توسعه، تا درطرح شود گرفته درنظر
ذخيـره  آنهـا  اي انبارها بايد بر حسب برآورد مقدار اجناسي كه بايـد در   تعيين ظرفيت فعلي و توسعه

 .شود، صورت گيرد

هاي حمل و  نحوي باشد كه كه هزينه بايست به يابي درون كارگاه مي مكان: ندهفاصله انبار تا مصرف كن -2
رسـاني بـه كارگـاه     به حداقل رسـيده و خـدمت  . . .) اجرا، تعميرگاه و (كننده  نقل تا واحدهاي مصرف

 .حداكثر شود

 سـازي مينـيمم  (حداقل رساندن مسافت كل به جهت : تعيين تقريبي مبدأ و مقصد كاالهاي انبارشده -3
 . بهترين نقاط ورودي و خروجي انبار تعيين شود تاالزم است ) هزينه حمل و نقل و زمان

آالت بـراي تسـريع امـور تخليـه،      ماشين ابعاد شدن مشخص از پس: آالت فضاي كافي جهت ماشين -4
 .بايست فضا و امكانات مناسب در نظر گرفته شود بارگيري، استقرار يا عبور وسايل نقليه مي

هاي مسطح با ارتفاع مناسب و شيب كم جهت كاهش  انتخاب زمين: سازي اندازي و آماده راههاي  هزينه - 5
بايد متناسب با وضـع  انبار ساختمان همچنين وضعيت . ريزي برداري و خاك خاك  هاي تسطيح، هزينه

بهتـر اسـت انبـار در نزديـك     . هاي اطراف قرار گيرد و سطح آن باالتر از زمين آب و هواي محل باشد
بادي ورودي باشد تا كنترل روي ورود اقالم به كارگاه و يـا خـروج آن را داشـته باشـد و همچنـين      م

 .هاي دسترسي  جهت تردد وسايل نقليه و حمل بار نيز وجود داشته باشد راه

بهتر است در شرايط عادي انبارها در مجاورت هم باشند و دفتر انبـار نيـز   : فاصله انبارها نسبت به هم -6
لط به انبار روباز باشد و حتـي االمكـان انبـار روبـاز و هانگـارد نيـز در مجـاورت انبـار         مشرف و مس

 .سرپوشيده قرار گيرد

هـاي   المقدور در مكاني از كارگاه باشد كه از نظر مسـائل حفـاظتي و آسـيب    انبار حتي: ايمني انبارها -7
 .محيطي ايمن باشد

 

  :انبار آماده سازي)ج
سازي انبارهـاي مـورد نيـاز     ت به تخصيص فضاهاي مناسب براي طراحي و آمادهپس از تعيين نوع انبارها، نوب

 .باشد پروژه مي
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               :       فضاهاي مورد نياز در انبار سرپوشيده -1-ج

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :فضاهاي مورد نياز جهت انبار روباز و هانگارد -2-ج

  
  ساير فضاها در محوطه انبار - 3-ج

  سكوي بارگيري -
  سكوي تخليه و بارانداز -

  

 :ساير الزامات و مالحظات در طراحي انبار) د

انبارهاي  ناريه و مخـازن  . است ربوط به طراحي انبارها آورده شدهدر اين بخش الزامات و مالحظات عمومي م         
  .دارند مازاد بر الزامات عموميها، الزامات خاص خود را  به علت ماهيت كاال و عملكرد آن

  )عمومي(الزامات و مالحظات در طراحي انبارهاي سرپوشيده   -1-د

 :هاي مختلف آن موقعيت انبار و بخش -1-1-د
طراحي ) اي جهت مراجعه تعبيه دريچه(اي  گونه رخواست كاال و تحويل جنس بايد بهقسمت دريافت د -

به عبارتي فضاي اصلي انبار بايد محصور  ،گردد تا نياز به تردد مراجعين به داخل انبار و يا دفاتر نباشد
 .و جدا از دفاتر باشد به نحوي كه نياز به تردد پرسنل غير به داخل انبار نباشد

جهت دريافت اقالم وقت زيادي را صرف  ،اجراواحد د در محلي ساخته شود كه از يك طرف انبار باي -
در ضمن ننمايد و از طرف ديگر نزديك به مبادي ورودي باشد تا كنترل روي ورود اقالم داشته باشد و 

 . هاي دسترسي  جهت تردد وسايل نقليه وحمل بار نيز وجود داشته باشد راه

 )باشدبنا بر حجم پروژه متغير مي(متراژ فضاها رديف

 مترمربع16 مديريت انبار/ دفتر سرپرست  1

 متر مربع3.3به ازاي هركارمند حداقل )كارمندان وكارشناسان(ري دفتر ادا 2

 نفر4مترمربع براي15  اتاق استراحت 3

 متر مربع3در حدود آبدارخانه 4

 نفر يك سرويس بهداشتي15-10به ازاي هر سرويس بهداشتي 5

  توجه به نوع و حجم اقالم پروژه متفاوت خواهد بود شده بندي فضاي قفسه 6

  توجه به نوع و حجم اقالم پروژه متفاوت خواهد بود نشده بندي فضاي قفسه 7

 با توجه به نوع و حجم پروژه متفاوت خواهد بود  )فضاي نگهداري مدارك و مستندات(آرشيو 8

  توجه به نوع و حجم اقالم پروژه متفاوت خواهد بود  دريافت و قرنطينه 9

  توجه به نوع و حجم اقالم پروژه متفاوت خواهد بود  تحويل كاال و بسته بندي 10

  متراژ  مكان  رديف

هاجهت دپوي انواع ميلگرد، قالب(انبار روباز   1
  ...)و 

      با توجه به نوع و حجم اقالم پروژه متفاوت 
.بودخواهد   

      با توجه به نوع و حجم اقالم پروژه متفاوت   )فقط مسقف(انبار هانگارد    2
  .خواهد بود
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هاي مناسب و رعايت شرايط اقليمي در ساخت  و بارگيري با ارتفاع و شيبايجاد سكوهاي تخليه  -
  .ميليمتر باشد 1320تا  1220گردد بايد بين  ارتفاع محلي كه بار در آنجا تخليه مي. سكوها الزم است

 .سانتيمتر باشد 100تا  80حداقل عرض راهروها بايد بين  -

دفاتر باشد به نحوي كه نياز به تردد پرسنل غير به فضاي اصلي انبار بايد محصور و در مواردي جدا از  -
  .داخل انبار نباشد

  :درب و پنجره انبار -2-1-د
 

انبـار   در هـا و  اتـاق  در مترسانتي 100×120ها  ابعاد پنجره. (ها و انبار بايد داراي پنجره كافي باشند اتاق -
  )سانتيمتر 50 ×120

هاي حمل بار بـه آسـاني صـورت     خروج دستگاه د ودرب اصلي انبار بايد به نحوي باشد كه امكان ورو -
 .گيرد

از  ترجيحـاً باشـد و   متر مـي  3ها حداقل  و عرض درب بودهمتر  5/3معموال حداقل ارتفاع درب اصلي  -
 .اي استفاده شود كشويي يا كركرههاي  بدر

 .وجود و نصب درهاي كوچك جهت عبور و مرور افراد ضروري است -

  .ايست داراي حفاظ باشندب هاي بيروني مي كليه پنجره -
 ).متر 2(دار باشد  پنجره تحويل كاال به صورت شيرواني يا سقف يجهت رفاه ارباب رجوع جلو -

 .باشند) رو انسان(و كوچك ) رو ماشين(بهتر است انبارها داراي دو درب بزرگ  -

 .جهت دريافت و تحويل جنس در نظر گرفته شود در انبارهاي بزرگ دو درب بزرگ مجزا -

ـ   رها هم بايد از قسمت باالي ديوارها و هم از قسمت پـايين آن انبا - . طـور كامـل تهويـه گردنـد     ههـا ب
هاي ديگر حداقل  گردند بايد از در يا پنجره ساختمان كه بدين منظور در ديوارها تعبيه مي هايي دريچه

يا پنجره يـا هـر   در اين انبارها ضلع مشرف به معابر عمومي بايد فاقد درب . متر فاصله داشته باشد دو
 .روزنه ديگر باشد

  
  
  
  

  :سقف و كف انبار -3-1-د
 

تن روي آن باشد تا جهت جابجـايي   3نحوي باشد كه امكان تعبيه ريل و جرثقيل سقفي  سقف انبار به -
در صورت نياز به جرثقيل سقفي اين موضوع بايد از قبل بررسـي  . (بارهاي سنگين از آن استفاده شود

 .)ت بازنگري در طراحي سازه اعالم گرددو به واحد مربوطه جه

سـطح  جلوگيري از جمع شدن آب در  برايب فاضالي خروج رشيب مناسب و مجاداراي  بايد  انبار كف -
  .به عبارتي كف انبار بايد داراي زهكشي مناسب باشد ،آن باشد

مكان پذير بوده راحتي ا نحوي باشد كه تردد چرخ دستي و ليفتراك دستي روي آن به  كف انبار بايد به -
 .و تحمل مناسبي داشته باشد

وجود ه وسط انبار ب اي كه اختالف ارتفاع زيادي را در كنار و گونه هها نبايد زياد باشد ب شيب سقف سوله -
  .آورد

هـا و   مانند لوله(باشد جهت انبار نمودن اقالم حجيم  معموال از فضاي بيرون انبار كه كنار ديوار انبار مي -
( نحوي باشد كـه داراي سـقف بـوده     شود كه اين فضا بايد به استفاده مي. . .) و روغن و سيمان پاكتي 

 .متر است 3عرض مناسب براي اين قسمت . و از اطراف باز باشد) ترجيحا امتداد سقف انبار

 .باشد% 10ها نبايد بيش از  شيب رمپ -

  :ارتفاع انبار -4-1-د
 

نحوي باشد كه بتوان از ارتفاع استفاده  ضا وجود دارد بايد بههايي كه محدوديت ف ارتفاع انبار در پروژه -
 )بندي دو طبقه قفسه( .نمود

سانتي متر و بـراي انبارهـاي بـا     50متر فضاي آزاد باالي آن بايد  5/4براي انبارهاي با ارتفاع كمتر از  -
 .متر ، فضاي آزاد آن يك متر است 5/4ارتفاع بيشتر از 

 .متر است 9/4ا قفسه بندي دو طبقهارتفاع مناسب براي انبار ب -

 :ايمني و بهداشت انبار -5-1-د

  :هاي مناسب و در مكان  تعبيه هواكش به تعداد الزم -1-5-1-د
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نصب هواكش بايد طوري صـورت  . شود مخاطره افتادن سالمت كاركنان انبار مي وجود گرد و غبار باعث به
اي بهتر  هاي استوانه در اين ميان هواكش. نتقال ندهدگيرد كه گرد و غبار را از يك نقطه به نقطه ديگر ا

جهت حذف گرد و غبار موجود در انبار، براي نظافت انبار بهتـر اسـت از   . باشند ها مي از ساير هواكش
 .جاروهاي مكانيكي استفاده شود

  

 :سيستم نور و روشنايي -2-5-1-د

 
رنگ ديوارهـا نيـز   . ار از نور طبيعي برخوردار شوداي باشد كه تا حد امكان انب گونه طراحي انبار بايد به  -

اي بايد قرار گيرنـد   گونه هاي انباشت اقالم نيز در طرح استقرار به ها و بلوك قفسه. روشن انتخاب شود
 215طـور متوسـط    شدت نور در انبار بايد به. كه مانع نفوذ نور به داخل انبار و تاريك شدن آن نشوند

  .لوكس باشد
در صورتي كه . متناسب با نوع كار و محل تامين شود)  طبيعي يا مصنوعي(روشنايي كافي  دباي انباردر   -

هـاي   حبـاب  ،چشـم   براي روشنايي از نور مصنوعي قوي استفاده شود بايد براي ممانعـت از نـاراحتي  
 .مخصوص نصب گردد

صـورت بايـد    در غير ايـن  شود و هاي سقفي استفاده المپ بايد از براي تامين روشنايي مصنوعي انبار  -
 .ودش رعايتقفسه  باالترين در سطح كاال ازفاصله حداقل يك متر 

 ،ها  حفاظ، هاي برق و زره كابل  خطرات احتمالي بايد پوششبرق گرفتگي و ديگر براي جلوگيري از بروز   -
ـ  يهاي فلزي وسايل برق و ساير قسمت ها آن متعلقات، ها بست، ها  لوله ت فشـار بـرق   كه مستقيماً تح

 .اتصال زمين داشته باشند موثر طور به نيستند

  .هاي گازي بايد حفاظ مناسب داشته باشند تا از سقوط آنها بر روي كاالها جلوگيري شود كليه المپ  -
  

  : الزامي استاستاندارد  )گير صاعقه( گير در موارد زير تعبيه و نصب برق
  .شود و يا انفجار توليد و يا ذخيره و انبار مي هايي كه در آن مواد قابل احتراق ساختمان -
 .شود ديگر درآنها نگهداري مي اشتعال قابل روغن و يا مواد، نفت،  ها و مخازني كه بنزين تانك -

متري اطراف تابلوهاي برق كاال قرار گيرند و الزم است كه سطح مقابل تابلوها بـا   2اقالم نبايد تا شعاع  -
  .وش گرددفرش الستيكي مناسب مفر

  

  :كنترل دماي محيط انبار -3-5-1-د
 

در محـيط  ) استفاده از جريان آب گرم و سرد بسيار مناسب است(استفاده از وسايل برودتي و گرمايي مناسب  
انبار و ايزوله كردن سقف انبار براي جلوگيري از تغيير دمـا در فصـول مختلـف از راهكارهـاي مناسـب در      

لوگيري از به مخاطره افتادن سالمت كاركنـان و نيـز اقـالم موجـود در انبـار      كنترل دماي محيط انبار و ج
همچنين رطوبت انبـار بايـد   . درجه سانتيگراد در كنترل باشد 30تا  15دماي داخل انبار بايد بين . باشد مي

  .درصد باشد 50تا  40بين 
 

  :پيشگيري از حريق -4-5-1-د
  

هـاي بـرق، غيرقابـل اشـتعال بـودن       نظير پوشش حفاظتي سيم( رعايت استانداردهاي ساختماني و تأسيساتي 
، نصب وسايل اعالم خطر، نصـب وسـايل اطفـاي حريـق     )ديوارها و سقف و اتصال به زمين اسكلت فلزي انبار

و در نهايـت رعايـت نكـات ايمنـي در حـين انجـام كـار        ) هاي دستي كننده نظير شير آتش نشاني، خاموش(
زا و مواد شيمايي در ميان ساير اقالم، جلوگيري از چيدن كاال تـا سـقف يـا     آتش خودداري از قراردادن مواد(

  )نزديكي ديوارها، آشنايي كاركنان با اقالم
  

  :پيشگيري سرقت از انبار -5-5-1-د
  

ها نسـبت بـه    نظير محل انبار، ضخامت و ارتفاع ديوار، موقعيت پنجره(مالحظاتي جهت حراست انبار از سرقت 
  .بايست در نظر گرفته شود مي. . . ) ها، نصب سيستم دزدگير و  و قفل آن ها زمين، درب

  :قفسه بندي انبار -6-5-1-د
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قفسه بندي انبار، فاصله بين قفسه ها، محل نگهداري اقالم تند مصـرف و كنـد مصـرف و مـوارد مشـابه بـا       
  . هماهنگي با واحد انبارهاي شركت انجام شود

 :و هانگارد الزامات انبارهاي روباز  -2-د
  

هاي مناسب و رعايت شـرايط اقليمـي در سـاخت سـكوها      ايجاد سكوهاي تخليه و بارگيري با ارتفاع و شيب -
 . ميليمتر باشد 1320تا  1220گردد بايد بين  ارتفاع محلي كه بار در آنجا تخليه مي. است الزامي

انجـام   كنترل شبانهبراي روشنايي مناسب  بيني پيشمخازن سوخت بايد  ، انبارهاي روباز واطراف باراندازها در -
 .پذيرد

 .خوبي غلطك خورده باشد محوطه انبار روباز با توجه به نوع زمين بايد مخلوط مناسب ريخته شود و به  -

ها و سـيمان   مانند لوله(باشد جهت انبار نمودن اقالم حجيم  معموال از فضاي بيرون انبار كه كنار ديوار انبار مي  -
و ) امتداد سقف انبار(نحوي باشد كه داراي سقف بوده  شود كه اين قضا بايد به استفاده مي. . .) و  پاكتي و روغن

 .متر است 3عرض مناسب اين قسمت . از اطراف باز باشد

 .انبار روباز و هانگارد بايد با فنس محصور باشد  -

  :الزامات انبارهاي ناريه -3- د

 
  .ب، پر رفت وآمد و در معرض آتش سوزي و انفجار باشدانبار ناريه نبايد در جاهاي سرد و مرطو -
متري از وجود كليه مواد سريع االحتراق مانند مواد  50داخل انبار ناريه و محوطه اطراف آن بايد تا فاصله  -

  .نفتي،كاغذ، خار و خاشاك و غيره پاكيزه شود
طرف  سهولت به هبو  هاي تار باشد شهتابد داراي شي بايد در جهاتي كه خورشيد مي انبارهاي ناريههاي  پنجره  -

  .خارج باز شود
اين . از مواد و مصالح نسوز ساخته شده باشدبوده و بايد تا حد امكان بزرگ  انبارهاي ناريه درهاي خروجي -

  .مستقيماً به فضاي آزاد ارتباط پيدا كند ه وبه سهولت به طرف خارج باز شددرها بايد 
ايمني براي روشنايي استفاده گردد واز بكار بردن هر نوع چراغ ديگر و سيم  در انبار مواد ناريه فقط از چراغ -

  .كشي برق خودداري شود

گيرها و اجزاء آن بايد حداقل سالي  برق .گير مناسب باشد مواد قابل انفجار بايد مجهز به برقذخيره هاي  مكان -
 .مورد معاينه قرار گيرد دار دقيقاً صالحيت يشخصيكبار بوسيله 

  .جزئيات الزامات ساخت انبار ناريه در دستورالعمل مجزا آمده است       

 :مالحظات در طراحي مخازن -4- د

  
 .ميزان فضاي مورد نياز متفاوت استبا توجه به نوع مخازن  -

 .تر نباشد شود كه هيچ قسمت از آن از سطح زمين طبيعي پايين به مخازني اطالق مي : مخزن رو زميني -

شود كه كامالً در زمين مدفون شده و سقف آن با قشري به  خازني اطالق ميبه م:  مخزن مدفون -
 .خاك مستور شده باشد سانتيمتر از 60ضخامت حداقل 

شود كه كليه يا قسمتي از آن در داخل زمين قرار گيرد و در  به مخازني اطالق مي :مخزن نيمه مدفون -
 .سانتيمتر باشد 60زن كمتر از درون خاك باشد قشر خاك روي سقف مخ صورتي كه كليه مخزن

  
  :بايست مورد توجه قرار گيرند در طراحي واستقرار مخازن ، نكات زير مي

 .االمكان از ساير تجهيزات كارگاهي دور باشد هاي ذخيره سوخت بايد حتي محل استقرار تانك -

ديوار  گيو يا پار شدن سوراخ در صورت كه هايي حوضچه به مخزن اطراف گود بودن يا اتصال زمين -
  . محتويات آن را داشته باشد گنجايش مخزن

 .امكانات الزم براي كنترل و مهار حريق در محل پيش بيني شود -

 .محصور شود سايت ذخيره سوخت -

  .است شوند، داشتن تهويه مناسب ضروري  كه مخازن در فضاي بسته قرار داده مي در صورتي -
 .ورد جهت سوخت گيري جلوگيري شودموقعيت مخازن سوخت مناسب باشد تا از تردد بي م -

 .پذير باشد گيري ثقلي نيز امكان محل استقرار مخازن سوخت بايد طوري باشد كه سوخت -

تخليه و از سمت  آنهاها و آب را از انتهاي  طوريكه بتوان آلودگي شيب مخازن سوخت مناسب باشد به -
 . ديگر، سوخت برداشت نمود

 .هرگونه نشتي از مخازن برطرف شود -

 . حل مخازن سوخت  تهويه مناسب داشته باشدم -
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 .مخازن داراي فيلتر هاي مناسب هواكش باشد تا از ورود گرد و خاك  به سوخت جلوگيري شود -

رنگ روشن داشته باشد و در معرض . (مخازن در شرايطي باشد كه از تبخير سوخت جلوگيري شود -
 ).تابش آفتاب نباشد

رداشت سوخت بدون مجوز و بدون هماهنگي با مسئولين حفاظت فيزيكي شود تا امكان بمخازن  -
 .امكان پذير نباشد

 . مخازن به يكديگر اتصال مناسب داشته باشند  و برداشت سوخت از يك محل انجام گيرد -

 . مخازن داراي پمپ ،ميتر و نازل مناسب باشند -

 .استاندارد الزامي است )گير صاعقه( گير تعبيه و نصب برق -

 

 :نوع تجهيزات) ه

مـورد  )بـراي بـار سـبك   ( هاي دستي هاي شاخ جلو و تراك ليفتراك :يا براي بارهاي پالتي و شاخه  -1-ه
  .استفاده قرار گيرد

مـورد   چـرخ دسـتي   و )كيلـو  20 زيربراي بارهاي ( نيروي انساني ):اي فله( براي بارهاي غير پالتي  -2-ه
  .استفاده قرار گيرد

  

  :انباربندي مناسب فضاي  چيدمان و قفسه) و
جهت جريان هوا، (سانتيمتر از سقف  60با رعايت حداقل فاصله  :استفاده حداكثر از فضاي باالسري  -1-و

 فضـا 3/2در هر انبار سرپوشـيده حـداكثر    (.بندي شود ، بقيه فضا، پر و قفسه)كشي تأسيسات و سيم
  .اجناس بلند و باريك را بهتر است عمومي انبار كرد .)قفسه بندي شود

بيننـد در   برخي اقالم كه در محـيط آزاد صـدمه نمـي    نگهداري: استفاده از فضاي خارج ساختمان  -2-و
 .صورت بگيرد فضاي بيروني انبار

اي در نظر گرفته شود كه ضريبي از ابعـاد كـاال باشـد تـا      گونه ها به قفسه ابعاد: رعايت ابعاد اجناس -3-و
 .ها بشود حداكثر استفاده از فضاي داخل قفسه

اي در نظر گرفته شود كه دو نفـر بـه راحتـي از آن     گونه ها بايد به فاصله بين قفسه :ها فاصله قفسه -4-و
دستي، ليفتراك و وسايل حمل ديگر، بايد بـه انـدازه كـافي     عبور نمايند و در صورت استفاده از چرخ

 .فضاي عبور و مرور وجود داشته باشد

در خصوص كاالهايي كه بايد پيمانه، وزن يا متر شوند بايد  :نگيري و توزي در نظر گرفتن محل اندازه -5-و
 .گيري باشند در نزديك محل اندازه

جهت يافتن سريع اقالم بهتر است از يك نقشه  :ها تهيه نقشه استقرار كاالها به همراه كدهاي قفسه -6-و
 .شود استفادهها در آن مشخص باشد،  هاي انبار به همراه كدينگ قفسه چيدمان قفسه راهنما كه

 :مهمترين عوامل در چيدن و استقرار كاالها عبارتند از از: چيدن و استقرار كاالها -7-و

i.  پذيرتر بايد تر و دسترس اط نزديكاجناس پرمصرف در نق): استفاده(ميزان مراجعه 

 )مصرف و كند مصرف تفكيك اجناس در سه گروه تندمصرف، ميان. (انبارش شوند

ii.  اده بودنخانو هم(وجه اشتراك( 

iii. مشخصات فيزيكي 
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  بندي اقالم ها بدون در نظر گرفتن گروه تري از چيدمان اقالم بر اساس ميزان مصرف آن نحوه ساده

  

  
  ها در محدوده مساوي از دفتر دريافت و ارسال چيدن اقالم بر اساس ميزان مصرف آن

  
 

  
  هاي مجزا ذخيره كردن اقالم با توجه به كثرت مراجعه در گروه

  
  

  
  شده هاي ادغام ذخيره كردن اقالم با توجه به كثرت مراجعه در گروه
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 هـاي مختلـف قفسـه و يـا     كـارت در قسـمت   اين: الصاق كارت مشخصات كاال بروي قفسه يا انباشته مواد  -8-و

 . تر اقالم را يافت ود تا بتوان سريع هاي مختلف در انبار نصب مي انباشته

 

  
  كارت مشخصات كاال

  
  
  

  ابزار دقيق خاص و مواد غذايي در اين نكته الزم به ذكر است كه تمامي موارد فوق با فرض عدم وجود لوازم: تذكر
  ردر صورت وجود چنين اقالم د. لبدط هداري اين اقالم شرايط خاص خود را ميباشد چرا كه نگ انبارهاي پروژه مي

  :پروژه، بايد موارد زير توسط پروژه به مشخص گردد
  چگونه است؟) نياز به سردخانه(وضعيت تهيه و نگهداري مواد غذايي  -
 آيا نيازي به ايجاد انباري جهت نگهداري ابزار دقيق وجود دارد؟ -

آالت منعقـد   آيا قراردادي بـا سـازمان ماشـين   (مين و نگهداري خواهند شد؟ قطعات يدكي چگونه تأ -
 )شود؟ مي

 وجود خواهد داشت؟) هاي اجرائي انبارك(آيا انبار موقت و يا انبار طول خط  -

 تأمين و نگهداري مصالح پاي كار به چه صورت خواهد بود؟ -

 
 
 
 
 

  

  :ها كردن موجوديهاي مختلف انبار روش) ز
  ها ها و نيازمندي ويژگي  معايب مزايا  عنوان روشرديف

  به ترتيب شماره يا حروف   1
  )حداكثر موجودي( 

سادگي دسترسي به اقالم  -  
  مختلف

 محتاج فضاي زياد -  
بال استفاده ماندن بخش زيادي از  -  

 انبار
  مشكل در هنگام ورود اقالم جديد -  

داشتن كاتالوگ يا دفتر  -  
  راهنماي اقالمي

الم مورد استاندارد بودن اق -  
  استفاده

حداكثر موجودي مورد نياز  -  
  ثابت و معلوم براي هر قلم

  به ترتيب شماره يا حروف  2
  )حداقل موجودي(

جلوگيري از اتالف فضاي  -  
  انبار

مفقود يا پنهان ماندن اقالم از ديد  -  
  انباردار

  مشكل در هنگام ورود اقالم جديد -  

داشتن كاتالوگ يا دفتر  -  
  راهنماي اقالم

استاندارد بودن اقالم مورد  -  
  استفاده

  به ترتيب ورود كاال  3

  استفاده كامل از فضاي انبار -  
آمادگي دريافت يا  -  

 جايگزيني
  اجناس جديد يا جانشين -  

  دسترسي مشكل به اقالم -  
  نياز به حافظه قوي انباردار -  

بندي اجناس در  گروه -  
  فضاهاي معين

  به ترتيب ورود با در اختيار داشتن  4
  سيستم شماره قفسه 

دسترسي سريع، آسان و  -  
  راحت

  استفاده كامل از فضاي انبار -  
آمادگي دريافت يا  -  

جايگزيني اجناس جديد يا 
  جانشين 

   

هاي  تقسيم انبار به قسمت -  
گذاري  مختلف و شماره

  ها ها و قفسه قسمت
  نصب كارت اقالم -  

  
  .گيرد رار ميحجم و سبك در طبقه فوقاني قفسات ق اجناس كم: نكته

  
  
  
  
  
  

  قفسه     راهرو   طبقه  
  #   - # #     - #         :شماره قفسه

: گروه كاال
________________________  

: كد كاال
_________________________  

: نام كاال
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  مخازن سوخت، ژنراتورهاي كانوپي دارنمونه هايي از باسكول، فروشگاه،  -2پيوست      
  
  
  
  
  


