
 مقررات ملی ساختمانبیستممبحث 

عالئم وتابلوھا

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی :تھیه کننده

ساختمان

١٣٨۴تاریخ انتشار 

مقررات مربوط به ساماندھی تابلوھا وعالئم ایمنی بمنظور تامین سالمت                     .این کتاب شامل     

ی درمنــابع بــوده کــه            ش وصــرفه جوـی ش و   ۴ در وبھداشت، ایمــنی، آسـای عنـوان ویک      ١٣بـخ

:بشرح زیر می باشدپیوست 

مقدمه و اھداف١-٢٠

لزوم این مقررات و دامنه شمول آن١-١-٢٠

اھداف٢-١-٢٠

تعاریف و نحوه کاربرد٢-٢٠

عالئم ایمنی١-٢-٢٠

رنگھای دارای مفھوم ایمنی٢-٢-٢٠

تابلوھا و عالئم تصویری٣-٢-٢٠

از جھت    (انواع تابلوھا و عالئم تصویری       ۴-٢-٢٠

)کاربرد

تابلوھــا و عالـئـم تصــویری     ١-۴-٢-٢٠

ایمنی در ساختمانھا و کارگاھھا

عالئم تصویری بازدارنده)١(

عالئم تصویری ھشداردھنده)٢(

عالئم تصویری الزام کننده)٣(

سبت          )۴( عالئم تصویری آگاه کننده ن

به شرایط ایمن

عالئــــــم خــــــروج اضــــــطراری و   )۵(
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مسیرھای فرار

عالئــم مکـمـل بــرای نشــان دادن      )۶(

جھت خروج اضطراری

عالئــم تصــویری مربــوط بــه کمــک  )٧(

ھای اولیه

عالئم تصویری مربوط به تجھیزات          )٨(

اطفای حریق

ــل جھـــت دار بـــرای    )٩( ــم مکـم عالـئ

دسترسی به وسایل اطفای حریق

تابلوی معرف کاربری٢-۴-٢-٢٠

تابلوی تبلیغاتی٣-۴-٢-٢٠

)ترافیکی(تابلوی انتظامی۴-۴-٢-٢٠

تابلوی نام ساختمان ۴-۵-٢-٢٠

تــابلو راھنمــای شــھری و      ۴-۶-٢-٢٠

راھنمای مسیر

رسانیتابلوی اطالع٧-۴-٢-٢٠

ت  (انــواع تــابلو و عالئــم تصـویری     ۵-٢-٢٠ از جـھ

)نوع مصالح، شکل و اتصال

ت  (انــواع تــابلو و عالئــم تصـویری     ۶-٢-٢٠ از جـھ

)مدت زمان استفاده

سازه عالئم تصویری و تابلو٧-٢-٢٠

آگھی عالئم تصویری و تابلو٨-٢-٢٠

سطح عالئم تصویری و تابلو٩-٢-٢٠

عالئم تصویری و تابلوی ناھماھنگ بـا         ١٠-٢-٢٠

مقررات

دارنــده و مســئول عالـئـم تصــویری و      ١١-٢-٢٠

تابلو

مجوز عالئم تصویری و تابلو١٢-٢-٢٠

مصالح عالئم تصویری و تابلو١٣-٢-٢٠

)ھای خاصاعمال کنترل(مناطق ویژه١۴-٢-٢٠

عالئم و تابلو ھای نورانی١۵-٢-٢٠

عالئم نوری١۶-٢-٢٠

عالئم صوتی ایمنی١٧-٢-٢٠

عالئم ایمنی کالمی١٨-٢-٢٠

عالئم ایمنی با حرکات دست١٩-٢-٢٠

ضوابط کلی٣-٢٠

محدوده نصب انواع عالئم و تابلوھا١-٣-٢٠

محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوھا٢-٣-٢٠

الزامات ساخت و نصب عالئم و تابلوھا٣-٣-٢٠

ــم و  ۴-٣-٢٠ الزامـــات ایســـتائی و ســـازه عالـئ
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تابلوھا

الزامات نوع و مقاومت مصـالح عالئـم و             ۵-٣-٢٠

تابلوھا

الزامات الکتریکی عالئم و تابلوھا۶-٣-٢٠

تعمیر و نگھداری عالئم و تابلوھا٧-٣-٢٠

ی           ٨-٣-٢٠ ی اسـتفاده از عالئـم ایمـن ضوابط کـل

تصویری و تابلوھا

ی           ٩-٣-٢٠ ی اسـتفاده از عالئـم ایمـن ضوابط کـل

در برابر حریق

ضوابط کلی استفاده از عالئم نوری١٠-٣-٢٠

ضوابط کلی استفاده از عالئم صوتی١١-٣-٢٠

ضوابط کلی استفاده از عالئـم ایمنی         ١٢-٣-٢٠

کالمی

ضوابط کلی استفاده از عالئـم ایمنی         ١٣-٣-٢٠

با حرکات دست

ضوابط کلی استفاده از عالئـم ایمنی         ١۴-٣-٢٠

در اطـراف محـل خاکریزھــا و گودالھـای بـا خطــر         

سقوط یا تصادم

ش دوم  تابلوھــا و عالئــم ھشــداردھنده الزم در     -بخــ

ھاداخل ساختمان

ھای خروج اضطراریعالئم و چراغ۴-٢٠

عالئم خروج اضطراری١-۴-٢٠

ھای خروج اضطراریچراغ٢-۴-٢٠

ش سوم  شداردھنده الزامی                -بخ تابلوھا و عالئم ھ

ھادر کارگاه

ضــوابط کلــی عالئــم ھشــداردھنده الزامــی در       ۵-٢٠

کارگاه

لــزوم نصــب عالئــم ایمــنی بــر روی مخــازن و        ۶-٢٠

خطوط لوله حاوی مواد خطرناک

گذاری مخـازن    کاربرد عالئم برای نشانه    ١-۶-٢٠

و مجراھای دارای مواد خطرناک

ــم بـــرای نشـــانه    ٢-۶-٢٠ ــذاری   کـــاربرد عالـئ ـگ

ھا و مکانھای دارای مواد خطرناکمحوطه

عالمتگذاری در کارگاھھای موقت داخل         ٣-۶-٢٠

کشــی خیابانھــا، بــرای   ھــا یــا ھنگــام خــط   جــاده

ھای خطرناکاعالم موانع و محل

ش چھـارم   تابلوھـا و عالئـم در معـابر و فضـاھای            -بخ
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شھری و محیط خارج از ساختمان

ضوابط کلی٧-٢٠

تابلوھائی که نیـاز بـه مجوز ندارند، تابلوھای                  ٨-٢٠

نیازمند مجوز و تابلوھای غیرمجاز

ـــوز از    ١-٨-٢٠ تابلوـھـــایی کــــه نـیـــاز بــــه مـج

ھای شھری ندارندمدیریت

تابلوھای غیرمجاز٢-٨-٢٠

انواع پالکھا و تابلوھای مجاز٣-٨-٢٠

سطح مجاز تابلوھا٩-٢٠

محدوده نصب انواع تابلوھا١٠-٢٠

محدوده کلی نصب تابلوھا١-١٠-٢٠

حد زیرین تابلوھاارتفاع ٣-١٠-٢٠

ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلوھا٣-١٠-٢٠

پیشروی مجاز تابلوھا در حـریم معابـر            ۴-١٠-٢٠

عمومی

حریم تابلوھای مختلف۵-١٠-٢٠

خط و مطالب تابلوھا١١-٢٠

مطالب تابلو١-١١-٢٠

خط در تابلو٢-١١-٢٠

رنگ و نورپردازی تابلوھا١٢-٢٠

رنگ١-١٢-٢٠

نورپردازی در تابلوھا٢-١٢-٢٠

تابلوھای ناھماھنگ١٣-٢٠

عالئم تصویری رنگی:پیوست
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پیشگفتار

ی، نظـارت و                   مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقــی الزم الرعایـه در طراـح

اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساســی، تغیــیر کــاربری و بھـره                              

ش، بھداشــت، و صـرفه           بــرداری از ســاختمان کــه بــه منظــور تــأمین     ایمــنی، بھــره دھــی مناســب، آســای

. فرد وجامعه وضع می گردداقتصادی

:در کشور ما، در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگری از قبیل

آیین نامه ھای ساختمانی *

استانداردھا و آیین کارھای ساختمان سازی*

مشخصات فنی ضمیمه پیمانھا *

شریات ارشادی و آموزشی * ن

ت، امـا بــا                                    ی و محتوایــی حـائز اھمیــت اـس توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می یابد که گرچـه از نظــر کیـف

.مقررات ملی ساختمان تمایزھای آشکار دارد

 الزامی بودن، اختصــاری بـودن           آنچه مقررات ملی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز می سازد             

ت مصــالح سـاختمانی، تــوان                           و سازگار بودن      سانی مــاھر، کیفیت و کمـی  آن با شراط کشور از حیث نـیروی ان

ش گفتــه ممکـن گــردد           وزارت مسـکن و   .اقتصادی و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل بــه ھـدفھای پی

قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقرات ملی ساختمان                     ٣٣شھرسازی که در اجرای ماده       

ش طرح کلی تدوین مقررات ملی ســاختمان را تھیـه و بـه مرحلـه اجـرا گذاشـته                                را به عھده دارد از چند سال پی

س آن، شورایی تحت عنوان               با عضویت استادان   »شورای تدوین مقررات ملی ساختمان     «است که بر اسا

ث شـکل، ادبیـات، واژه                                 و صاحبنظران برجسته کشور به منظور نظارت بـر تھیـه و ھمـاھنگی بیــن مباحــث از حـی

ت مشــارکت جامعـه       »کمیته ھای تخصصی   «پردازی، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن               را، جـھ

.به وجود آورده استمھندسی کشور در تدوین مقررات ملی ساختمان زیرنظر شورا

س مذکور                          ش نوی س مقدماتی مبحث موردنظر، کمیته ھای تخصصی مربوط به ھر مبحث پی ش نوی س از تھیه پی پ

را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواھی از مراجع ذیصالح نظیر سـازمانھای رســمی دولـتی،                                   

ی،                        مراکز علمی و دانشگاھی، مؤسسات تحقیقاتی و کاربردی، انجمن ھا و تشـکل ھــای حرفــه ای و مھندـس

ی                                       سازمانھای نظام مھندسی ساختمان استانھای سراسر کشور، آخرین اصالحات و تغییرات الزم را اعمال ـم

برای تصویب و طی مراحـل قانونــی       »شورای تدوین مقررات ملی ساختمان     «متن نھائی از طریق    .نمایند

.در اختیار وزارت مسکن و شھرسازی قرار می گیرد
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ش واگذار گردیده است                              معاونت نظام مھندسی و اجرای ساختمان از ھنگامی که این مسئولیت مھم بر عھده ا

ی مربــوط به                      مجدانه سعی نموده است با تشکیل شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته ھـای تخصـص

ھر مبحث و کسب نظر از صاحبنظران و مراجع ذیصالح بر غنای ھر چه بیشتر مقررات ملی سـاختمان بیفزایــد و                             

.این مجموعه را ھمان طور که منظور نظر قانون گذار بوده است در اختیار جامعه مھندسی کشور قرار دھد

ت انـدرکاران بخشـھای                        ی از کلیــه دـس ی ســاختمان و اعضـای کمیتــه ھـای تخصـص تدوین کنندگان مقـررات مـل

مختلف ساختمان انتظار دارند با ارائه نظریات و پیشنھادھای خود، آنان را در رسیدن به ھدفھای موردنظــر یــاری                   

.رسانند

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ش اول ١-٢٠ کلیات-بخ

مقدمه و اھداف١-٢٠

ی،              :لزوم این مقررات و دامنه شمول آن             ١-١-٢٠ ش خصوـص مسئولین مؤسسات دولـتی و عمومــی و بخــ

ش و صــرفه                                 ت، ایمــنی و آســای کارفرمایان و مدیران کارگاھھا و سـاختمانھا، بـه منظـور حفــظ سـالمتی، بھداـش

جوئی در منابع، ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو مؤثر و مطلوب، توسط تابلوھا و عالئـم                         

بوده و باید در محل ھائی کــه احتمـال خطـری تھدیـد کننــده بــرای ســالمتی و ایمــنی افــراد وجــود دارد، عالئــم                             

.ھشداردھنده نصب کنند

شگیری                                نصب عالئم ایمنی ذکر شده در این مقررات نمی تواند جانشـین اقــدامات الزم دیگــر جھــت کنــترل و پی

ش کار و ایجاد شرایط کار بی خطر تلقی شود .مانند نظارت ھای مھندسی، اصالح رو

این قوانین شامل نظارت بر طراحی و ساخت و بھره برداری از پیام، سازه، محل نصب و دیگر الزامات برای کلیه                              

شارات حرکـتی دـست،           عالئم و تابلوھای مرسوم مانند پالک ھا، تابلوھا و دیگر وسائل اطالع رسانی                     از قبیل ا

.عالئم صوتی، نوری، آژیرھای خطر و غیره است

و ھدف کلی از تدوین این مقررات ساماندھی به تابلوھا و عالئم به منظور تـأمین سـالمت                            :اھداف٢-١-٢٠

ی باشــد          ش و صرفه جوئی در منابع ـم بـدین منظـور عالئــم و تابلوھـا بایـد از نظــر ارائــه            .بھداشت، ایمنی، آسای

اطالعات و ھشدارھای ایمنی صحیح عمل نموده و از نظر ساخت و نصب بی خطر و ایمن بوده و پیـام رسـانی                                   

.آنھا خطرساز نباشد

ش ھای مختلف این ضوابط به شرح زیر می باشند :اھداف مورد نظر در تدوین بخ

ش اول)الف . شامل تعاریف و ویژگی ھای کلی تابلوھا و عالئم و انواع و ضوابط کلی آنھابخ

ش دوم    )ب مقررات کلی تابلوھـا و عالئـم ھشـدار دھنــده و اطـالع رسـان در داخـل سـاختمان بـه                               شامل بخ

.منظور تأمین عالئم و تابلوھا ایمنی مورد نیاز

ش سوم  )ج  شامل مقررات الزم جھت تابلوھا و عالئم ھشدار دھنده در کارگاھھــا بــه منظـور ارائه صحیح                               بخ

سان ســازی          ...عالئم ایمنی بــه کـارگران و کارکنـان کارگــاه ھـای سـاختمانی و صــنعتی و                و وحــدت رویـه و ھم

.اینگونه عالئم
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ش چھارم  )د )ھشـدار دھنــده، اطـالع رسـان، تبلیغــاتی و        (شامل مقررات کلی تابلوھا و عالئم       بخ جھــت ...

نصب در محیط خارج از ساختمان، به منظور تأمین ایمنی و یا اطالع رسانی مردم در زمان اسـتفاده از فضـاھای               

.شھری و بویژه عبور و مرور سواره و پیاده

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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تعاریف و نحوه کاربرد ٢-٢٠

ی         :عالئم ایمنی   ١-٢-٢٠ ی یا               )روشـنایی   (عالئمی ھستند که توسط تابلو، رنگ، عالمت نوراـن یـا عالئـم صــوتی، ارتبـاط کالـم

دھنـد و شـامل تابلوھـا و       ھا و اطالعاتی درباره ایمنی عمومی و بھداشت کار را انتقال مــی       توصیهعالئم ناشی از حرکت دست، 

.عالئم تصویری، عالئم نورانی، عالئم نوری، عالئم صوتی، عالئم کالمی و عالئم ایمنی با حرکات دست می گردند

ص دارای مفاھیم مشخصــی                        :رنگھای دارای مفھوم ایمنی    ٢-٢-٢٠ در عالئــم تصـویری، نورانــی و نــوری ایمــنی رنگھــای خـا

جدول زیر تعیین کننده کلی این رنگ ھا است.است

عالئمی شامل ترکیبی از شکل، رنگ، نوشته، ســمبل و نشــانه تصویری کـه حــاوی پیــام                         :تابلوھا و عالئم تصویری    ٣-٢-٢٠

این عالئم ممکن است دارای سازه یا فاقد آن بوده، به ساختمان یا دیواری الصاق یا روی زمیــن و نـرده و امثـال                            .مشخصی باشد  

.آن قرار گیرد

)از جھت کاربرد(انواع تابلوھا و عالئم تصویری ۴-٢-٢٠

ی اســت کـه دارای پیـام ھــای منـع کننــده              :تابلوھا و عالئم تصویری ایمنی در ساختمانھا و کارگاه ھا           ١-۴-٢-٢٠ عالئـم

ک ھــای اولیـه باشــد                      وشــامل انـواع زیــر     .کاری خطرزا یا ھشدار وجود خطری یا الزام به انجام کاری یا راھھای گریز از خطر یــا کـم

:است

:عالئم تصویری بازدارنده)١(

ش منع .آوردداده یا آن را به وجود میکننده کاری است که احتمال خطر را افزای

دستورالعمل معنا و مفھوم رنگ

کار خطرناک

تخلیه-توقف اضطراری دستگاه-ایست

معرفی و موقعیت وسائل

:عالئم بازدارنده-

:عالئم نوری خطر-

:وسائل اطفای حریق-

قرمز

بیازمائید-احتیاط کنید–مواظب باشید  :عالئم ھشداردھنده زرد کھربائی 

کار یا اقدام خاص

استفاده از وسایل حفاظت فردی 

:عالئم الزام کننده آبی 

ھا،راھھای فرار، امکانات وسایل کمک ھای اولیهدربھا وخروجی

حالت عادی برگشت به

ـطراری و     - کمــک ھــای   عالـئـم خــروج اـض

:اولیه

:شرایط ایمن-

سبز 

Page 1 of تعاریف و نحوه کاربرد9

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 20\Data\2-20.html



:خصوصیات اصلی

دایره ای شکل)الف

قسمت قرمز(به رنگ قرمز )از چپ به راست(نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه سفید با حاشیه دایره و خط مورب )ب

.سطح عالمت را بپوشاند%٣۵رنگ باید حداقل 

:عالئم تصویری ھشدار دھنده)٢(

.عالئمی که احتمال خطری را ھشدار می دھند

:خصوصیات اصلی

مثلثی شکل)الف

.سطح عالمت را بپوشاند%۵٠قسمت زرد رنگ حداقل (نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه زرد با حاشیه سیاه )ب
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:عالئم تصویری الزام کننده)٣(

.کننده کار خاصی استعالئمی که الزام و اجبار

:خصوصیات اصلی

دایره ای شکل)الف

).سطح عالمت را بپوشاند%۵٠قسمت آبی رنگ حداقل (نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه آبی )ب 
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:شرایط ایمنعالئم تصویری آگاه کننده نسبت به)٤(

عالئمی که اطالعاتی را راجع به امکانات نجات و امدادی مثــل خــروج              :عالئم تصویری مربوط به خروج اضطراری و کمک ھای اولیه           

.ارائه می کنند...اضطراری و راه فرار، کمک ھای اولیه و

:خصوصیات اصلی

مربع یا مستطیل شکل)الف

).سطح عالمت را بپوشاند%٥٠قسمت سبز رنگ حداقل (نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه سبز )ب

عالئم خروج اضطراری و مسیر ھای فرار)٥(

عالئم مکمل برای نشان دادن جھت خروج اضطراری)٦(
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عالئم تصویری مر بوط به کمک ھای اولیه)٧(

.ارائه می کنند...عالئمی که اطالعاتی را راجع به امکانات کمک ھای اولیه و

عالئم تصویری مربوط به تجھیزات اطفای حریق)٨(

.عالئمی که اطالعاتی را راجع به امکانات و تجھیزات اطفای حریق ارائه می کنند

:خصوصیات اصلی

مربع یا مستطیل شکل)الف

).سطح عالمت را بپوشاند%٥٠قسمت قرمز رنگ حداقل (نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه قرمز )ب

عالئم مکمل جھت دار برای دسترسی به وسائل اطفای حریق)٩(

تابلویی است که دارای ھرگونـه نوشـته شــامل حـروف، اعـداد، اشــکال، تصـاویر، تزئینـات،                             :تابلوی معرف کاربری    ٢-٤-٢-٢٠

نمادھا، یا نظائر آنھا باشد و به منظور پیام رسانی درباره معرفی کاربری در ھمان ملک یا ساختمان نصب شود و از معبر عمومی                       

(قابل رویت باشد )مانند تابلو مغازه ھا و ادارات و. ...

تابلویی است که اشاره به کسب، خدمات یا تسھیالت و تأسیساتی می کند که معـرف کـاربری                 :تابلوی تبلیغاتی ٣-٤-٢-٢٠

.ھای موجود در محل نصب آن نباشد و یا اگر در آن محل نصب شده، از نظر مسئولین پیامی تبلیغاتی محسوب شود

تابلویی است که پیامی را جھت تنظیم، ھشدار یــا راھنمــایی عبــور و مـرور وسـائل                        ):ترافیکی(تابلوی انتظامی    ٤-٤-٢-٢٠

.نقلیه یا مردم، به کمک حروف یا عالئم، انتقال می دھد
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.تابلویی است که به منظور معرفی ساختمان، در محلھای مجاز نصب می گردد:تابلوی نام ساختمان٥-٤-٢-٢٠

شھری قـرار         تابلویی است که در حریم   :تابلوی راھنمای شھری و راھنمای مسیر     ٦-٤-٢-٢٠ خیابانھا ویا سـایر فضــاھای 

.می نماید)سواره یا پیاده(گرفته و اشاره به محل وقوع کاربری، مقصد یا مسیر مناسب برای مراجعه مردم 

.تابلویی است که حاوی اطالعات شھری در محله، ناحیه و یا شھر باشد:تابلوی اطالع رسانی٧-٤-٢-٢٠

)از جھت نوع مصالح، شکل و اتصال (انواع تابلو و عالئم تصویری ٥-٢-٢٠

سازه ای بـه صــورت           مستقیم منطبق و متصل به دیـواره خـارجی بنـا یــا              ):افقی(تابلو و عالئم تصویری کتیبه       -الف عناصـر 

.موازی با دیوار خارجی بنا نصب می گردند

.یا نمای ساختمان و سازه نصب می گردندبه صورت عمود بر دیواره):عمودی(تابلو و عالئم تصویری طره -ب

ش از     :تابلو و عالئم تصویری حجم دار     -ج ش از                   ٢٥ضخامت آنھا بی ٢٥سـانتیمتر بـوده، و یــا در آنھـا از عناصـر حجـم دارکــه بیــ

.سانتیمتر ضخامت دارند استفاده شده باشد

.ھر نوع عالمت تصویری که بربام ساختمان نصب گردد:تابلو و عالئم تصویری روی بام-د

ستاده     -ھ ی     .توسط پایه نگھدارنده روی زمین قرار می گیرنـد           ):با پایه مستقل  (تابلو و عالئم تصویری ای پایــه نگھدارنــده ـم

.تواند سازه خاص تابلو یا نرده یا دیوار باشد

این ســایبان ھـا بــه    .به سایبانھای بنا نصب یا ترسیم شده و یا از آنھا آویخته باشند            :تابلو و عالئم تصویری روی سایبان   -و

ی                                  ب پوشــانده شــده و از جـداره ســاختمان بــیرون زده وبخشــی از فضـای مجـاور بنـا را ـم ش ھـای مناـس سازه ھایی که با پوش

.پوشاند، گفته می شود

.تمام یا بخشی از آنھا به منظور خاصی حرکت کند:تابلو و عالئم تصویری متحرک-ز

.قابلیت جابجائی به مکانی دیگر دارند:تابلو و عالئم تصویری قابل حمل-ح

در ھمه اوقات یا گاھی با نیروی         تابلویی است که سیم کشی برق داشته و کارکرد آن           :تابلو و عالئم تصویری الکتریکی       -ط

.منبع روشنایی خارجی نورپردازی می شوند مشمول آن نیستندکه باولی عالئم تصویری و تابلوھایی.برق است

سی-ی ش و متصل به سطح شفاف ویترین و یا قرار گرفته در پشت شیشه کــه از بــیرون                 :شیشه نوی ھر آگھی منصوب، منقو

ص باشد شیشه نویسی محسوب میشود .قابل تشخی

حداکثر مساحت تعیین شده در مقررات که پیام ھائی چون معرفی کاربری ھای مســتقر در بنـا را                             تابلوھای کوچک با  :پالک-ک

.دارد

.است...عالئمی منصوب بر پایه از مصالح قابل انعطاف مثل پارچه و:پرچم-ل

):از جھت مدت زمان استفاده(انواع تابلو و عالئم تصویری ٦-٢-٢٠

ش در می آید       :عالئم تصویری و تابلوی موقت     -الف   استفاده از مصالح مقـاوم      درچنین تابلوھایی .برای مدتی محدود به نمای

.الزامی نیست، اما نکات ایمنی باید رعایت گردد

ب نداشــته باشــند             :عالئم تصویری و تابلوی دائم      -ب تابلوھـایی کــه   .تابلوھایی ھستند که محدودیتی از نظر مـدت زمــان نـص

.جواز نصب آنھا دارای زمان محدود است نیز درصورتی که امکان تمدید جواز داشته باشند، تابلوی دائم محسوب می گردند

.وسیله نگھدارنده سطح آگھی عالئم تصویری وتابلوست:سازه عالئم تصویری وتابلو٧-٢-٢٠

.شامل پیام تصویری، رنگ و مطالب آنھا است:آگھی عالئم تصویری و تابلو٨-٢-٢٠

سطح یکپارچه درون قاب و سازه عالئم تصویری و تابلو یا در صـورت نبــود قــاب، سـطح                       :سطح عالئم تصویری و تابلو      ٩-٢-٢٠

.یکپارچه آگھی پیام آن است
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ایـن مقـررات و ضـوابط مصــوب دیگـر             تابلویی اســت کـه مغـایر با         :عالئم تصویری و تابلوی ناھماھنگ با مقررات         ١٠-٢-٢٠

.باشد

سئول عالئم تصویری و تابلو         ١١-٢-٢٠ در مواردی  .میشودشناختهدارنده جواز، مسئول عالئم تصویری و تابلو       :دارنده و م

کـه نصب آن عالئـم تصـویری و تابلو در حیطــه وظاـیف                        ...که نیاز به اخذ جواز نباشد، مسئولین مؤسسات و نھادھای عمومــی و                    

.آنھاست مسئول شناخته می شوند

سئول                    :مجوز عالئم تصویری و تابلو   ١٢-٢-٢٠ س از انطباق آن با مشخصات مجاز، توسط نھـاد م پروانه نصب تابلو است که پ

.صادر و به متقاضی ارائه می گردد

ت،                    :مصالح عالئم تصویری و تابلو      ١٣-٢-٢٠ مصالح بکار رفته برای ساخت عالئم تصویری و تابلو، به استثنای تابلو ھای موـق

.مجاز در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان باشدبسته به اندازه و نوع آن بعنوان یک سازه شھری باید ھماھنگ با مصالح

ص    (مناطق ویژه   ١٤-٢-٢٠ ی از شــھر کـه بــه لحــاظ خصوصـیات               ):اعمال کنترل ھــای خــا سـاختمان یــا مجموعــه یــا بخـش

تاریخی، طبیعی و غیره یا به لحاظ مدیریت واحد و با صالحدید مراجع ذیربط، که در آنجا رعایت مقـررات محــدود کننــده تــری بــرای                                

.عالئم تصویری و تابلوھا، نسبت به سایر مناطق و ساختمانھا اعمال گردد

 شـده کـه نـور از آن عبــور        عالئمی با نور پردازی داخلی که سطح آنھا از مــوادی ســاخته:عالئم و تابلوھای نورانی١٥-٢-٢٠

-٢٠بنــد  (رنگ و شکل و پیام عالئم نورانی ایمنی ھمانند عالئم تصویری ایمنی           .کرده و سطح تابلو روشن و پیام واضح می شود            

.است٢-٢-٢٠تابع جدول رنگ ھای ایمنی و خصوصیات مندرج در بند )١-٢

:عالئم نوری١٦-٢-٢٠

ش نورھای دارای مفھوم رنگھای ایمنی                           ی گــیرد و      )٢-٢-٢٠بند(پیام ھائی بصری است که انتشار آنھا با استفاده از تاب صورت ـم

ش و روشنی مختلف پیام خود را ارائه نماید                             س خامو ت    .می تواند بصورت ثابت یا چشمک زن با دور و فرکان چنانچه دستگاه عالـم

و متناوب نوری منتشر نماید، از عالئم متناوب بایستی برای درجات باالی خطر و یا نیازھای فــوری                          )دائم(دھنده، عالمت پیوسته     

زدن عالئم متناوب و یا تعداد آن در مدت معین باید طوری باشد که مفھوم پیام ابالغــی بوضــوح                      مدت زمان چشمک   .استفاده نمود  

.برداشت شود و از ھرگونه تداخل و ابھام با دیگر عالئم جلوگیری کند

:عالئم صوتی ایمنی١٧-٢-٢٠

س ثابت یا متغیر صدای مصنوعی ایجاد می شود                              برای اینکــه   ).مانند آژیر خطر  (پیام ھائی شنیداری است که انتشار آنھا با فرکان

س عالمت صـوتی بــه طـرز قابـل توجھــی از حــدود صـداھای                عالئم صوتی در فواصل طوالنی     تر قابل شنود باشند الزم است فرکان

س          db10برای مثال (محیط باالتر باشد       ، بطوریکه اصوات به سـادگی قابــل تشـخیص و             )باالتر از سطح صدای محیط در ھمان فرکان

ش نباشد ش خرا .گو

شده که توسط انسان و یا صدای مصـنوعی بصــورت          پیام ھای ایمنی از قبل ھماھنگ و تعیین          :عالئم ایمنی کالمی   ١٨-٢-٢٠

مکالمات .از عالئم ایمنی کالمی می توان به منظور ھدایت عملیات مخاطره آمیز استفاده نمود                    .شودزنده یا ضبط شده ارائه می      

.اینگونه پیام ھا باید واضح و خالصه و به راحتی قابل درک باشد

چنانچه به جای عالئم دستی از عالئم کالمی استفاده شود بایــد از لغـات جـدول زیــر اسـتفاده شــود و در صــورت اسـتفاده تـوأم                                
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.ھماھنگ باشند

ستھا، دارای مفھـوم خاصــی در رسـاندن پیــام بـه                 حرکت یا جابه :عالئم ایمنی با حرکات دست      ١٩-٢-٢٠ جائی بازوھا و یــا د

ص در حال انجام کار خطرناک          ت             .است)خاطر حفظ ایمنی جان خود و سایرین        به(شخ در جاھایی که عالئـم ایمـنی حرکــات دـس

:گیرند باید از عالئم زیر استفاده شودمورد استفاده قرار می

مفھوم کلمه کلمه

شروع عملیات شروع

قطع موقت عملیات ایست

پایان عملیات پایان

باالبردن یک بار باال

بردن یک بارپایین پایین

حرکت به جلو جلو

حرکت به عقب عقب

دھندهحرکت به سمت راست عالمت راست

دھندهحرکت به سمت چپ عالمت چپ

توقف اضطراری خطر

برای تسریع حرکت سریع

ششرحپیام نمای

عالئم کلی

و کف دستھا رو به جلو باشد)درجه١٨٠(دوبازو کامًال باز شروع فرمان 

ت،    (توقف پایان حرـک

)قطع

بازوی راست به طرف باال طوری که کف دستھا روبه جلو باشد

دو دست در حوالی سینه چفت شوندپایان کل عملیات

حرکات عمودی

بازوی راست بطرف باال طوری که کف دست رو به جلو دارای حرکــت دایــره ای                          باال بردن

آھسته باشد

بازوی دست راست بطرف پائین با کف دست رو به داخل و دارای حرکت دایـره                      پائین آوردن

ای آھسته باشد

بیانگر حدود فاصله باشدفاصله بین دو دستفاصله عمودی 
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حرکات افقی

ت آھسـته بـه سـمت               حرکت به جلو  دستھا خم شده و کف دستھا روبه باال و سـاعدھا حرـک

بدن دارند

سته بـرخالف                  حرکت به عقب ت آھ دستھا خم شده و کف دستھا روبه پـائین و سـاعدھا حرـک

سمت بدن دارند

دست راست بصورت کشیده باز شده، کف دست به سمت پائین و بازو حرکت               راست

محدودی به سمت راست دارد

دست چپ بصورت کشیده باز شده، کف دست به سمت پـائین و بــازو حرکــت                 چپ

محدودی به سمت چپ دارد

دستھا فاصله تقریبی را نشان می دھدفاصله افقی 

خطر

توقف اضطراری

سریع

آھسته

دستھا با کف دست به جلو به سمت باال 

ھمه حرکات سریعتر

ھمه حرکات آھسته تر

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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ضوابط کلی ٣-٢٠

:عالئم و تابلوھا محدوده نصب انواع ١-٣-٢٠

شار                :فاصله از خطوط برق فشار قوی      ١-١-٣-٢٠ محل نـصب تابلوھـا و سـازه عالئــم و دسـتگاه ھـای انت

ی    متر ٨٠/١حد اقل  دھنده آنھا باید     فشـار قـوی    خطـوط انتقـال بــرق      ازفاصـله عمـودی     مـتر    ٦٠/٣و  فاصـله افـق

.داشته باشد

 بایــد بـه    عالئم و دستگاھھای انتشار دھنده آنھـا          تابلو یا سازه     :فاصله از پله فرار و خروجی ھا          ٢-١-٣-٢٠

ی ھـا                             گونه ای ساخته شوند که ھیچ بخشی از سطح یا پایه آنھـا مــانع اسـتفاده از ھــر نـوع پلـه فـرار و خروـج

.نباشد

سدود نکردن روزنه ھا     ٣-١-٣-٢٠ . ھوا و نور به داخـل بنــا شــوند       عبورنباید مانع   و عالئم تصویری    تابلوھا :م

س مــواد نســوز و یــا                 ٥/١تابلو ھایی که در      متری دیوارخارجی بناھای دارای بازشو ساخته میشــوند، باید از جنــ

.پالستیک ھای تأیید شده باشد

چراغ (متر باید حداقل یک عالمت نوری     ٢٠بر باالترین نقطه ھمه ساختمانھا و سازه ھای بلند تر از           ۴-١-٣-٢٠

.قرمز رنگ نصب گردد)چشمک زن

در داخل ساختمان ھا تابلوھای مشخص کننده راھھای خروج و محل وسایل اطفای حریــق، بعلــت                   ۵-١-٣-٢٠

٢تـا   ٧/١تابلوھای روی دیــوار در ارتفـاع        (جمع شدن دود ناشی از حریق در باال، باید در ارتفاع پائین تر از سقف                       

در محل ھای با احتمــال خطــر یـا وجــود          .نصب گردد )متر باالتر از کف   ۵/٢متر و تابلوھای روی درب ھا تا حداکثر            

مواد قابل اشتعال زیاد، عالوه بر عالئم و تابلوھای الزامی، نصب تابلوھای کوچک دیواری در ارتفاع نزدیک ـکف و                               

.حتی عالئم روی کف توصیه می شود

:تابلوھا عالئم و محدودیت مکان نصب ٢-٣-٢٠

نصب عالئم و تابلوھابر تیرھای برق، پایه ھای عالئم و چراغھای راھنمای رانندگی، درختان، صخره                          ١-٢-٣-٢٠

.ھا و سایر عناصر طبیعی ممنوع است

نصب تابلوی تبلیغاتی بصورتی که مانع از دیده شدن تابلوی نصب شده قانونی دیگر گــردد، ممنــوع                        ٢-٢-٣-٢٠

.است

ص مسئولین باعث پنھان شدن ھمه یا قسمتی از ھر تابلـو                  ٣-٢-٣-٢٠ نصب تابلوو عالئم دیگری که به تشخی

راھنمای رانندگی و راھنمای شھری باشد و یا به ھر صورت مـزاحم کــارکرد             ھشدار دھنده و انتظامی و     یا چراغ   
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.آنھا گردد، ممنوع است

ش                  ۴-٢-٣-٢٠ نصب عالئم و تابلوھا، بصورتیکه پنجره یا درب، راه پلــه و نردبــام، راه گریـز از حرـیق، راه عبـور آـت

.نشان ھا، بازشو و نورگیر و راه تھویه را در ساختمانی ببندد ممنوع است

ش بینی شـده                    ۵-٢-٣-٢٠ ایـن محـل نصــب بــه تائیـد        و(در ساختمانھائی که در طرح آنھا محل نصب تابلوھا پی

، دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در محـل              )مسئولین امور تابلو رسیده و با این مقررات منافاتی نداشته باشد              

.تعیین شده نصب نمایند

:تابلوھاعالئم و ساخت و نصب الزامات ٣-٣-٢٠

در صورتی که دارای تجھیزات الکتریکی داخلی باشد، بایـد تمھیــدات الزم                   و عالئم   در کلیه تابلوھا     ١-٣-٣-٢٠

ش بینی گرددآنبه منظور جلوگیری از نفوذ آب به داخل  . ، پی

گ و غـیره، مسـتقیم روی دیـوار یــا روی سـایر عناصــر                  ھــاتـابلو  عالئــم تصـویری و   ترسیم پیام   ٢-٣-٣-٢٠  بــا رـن

.بصورتی که قابل برچیدن نباشد ممنوع استساختمانی و طبیعی مانند درخت و صخره

پایــه ھــا و ادوات الکتریکــی   و عالئــم تصــویری بــه غــیر از تابلوھــا و عالئــم متحــرک، شــامل     تابلوھــا٣-٣-٣-٢٠

س از نصب، تمامی یــا       و عالئم تصویری بصورتی        تابلونصب  .ونورپردازی آنھا باید بصورت ثابت طراحی شوند           که پ

ش و حرکت توسط جریان ھوا باشد ممنوع استبخشی از آن دارای ھرگونه حرکتی ش، چرخ .به صورت لرز

حتی االمکان باید از ایجاد سکوھا، سوراخ ھا و درزھای غیر معمول کــه                      و عالئم   در ساخت تابلوھا      ۴-٣-٣-٢٠

.وسائل اضافی شود، اجتناب کردتجھیزات و محل جمع شدن گرد وغبار و بوجود آمدن النه پرندگان و انبار 

ستائی و سازه الزامات ۴-٣-٢٠ :تابلوھاعالئم و ای

و دستگاه ھای منتشر کننده آنھا باید بگونه ای ساخته شوند که در مقابــل عوامـل                  و عالئم   تابلوھا ١-۴-٣-٢٠

.از مقاومت کافی برخوردار باشد... رطوبت، حریق و ،مخربی چون باد ھای شدید، زمین لرزه

س                 ٨ کــه سـطحی بزرگـتر از         و عالئم تصـویری      طراحی تابلوھا  ٢-۴-٣-٢٠ مـتر مربـع دارنـد بایـد به تأئیــد مھنــد

این تابلوھا و سازه ھای آنھـا نبایــد تنھـا بــر عناصر غیــر                   .برسد)حداقل پایه سه  (محاسب دارای پروانه اشتغال     

.مقاومی چون دست انداز و قرنیز ساختمان متکی گردد

ت ھـای                 و عالئم تصویری    در الصاق تابلوھا      ٣-۴-٣-٢٠ دیواری و طره بر بدنه خارجی ســاختمان ھـا بایـد از بـس

ت و   .استفاده شـود  نگھدارنده فوالدی و رول پالک فلزی، به نحوی که از استحکام مطلوبی برخوردار باشد                کیفـی

ت در برابــر     ھاآنیمی از تعداد بست ھا و نگھدارنده ھای مذکور باید به نحوی تنظیم شود که ن              نـیز بــرای مقاوـم

.کلیه شرایط احتمالی کافی باشد

، با بررسی )پی و پی سازی(٧باید مطابق با مبحث ھا و عالئم  مورد نیاز سازه تابلوپیحاسبات م۴-۴-٣-٢٠

.انجام گیرد)طرح و اجرای ساختمانھای بتن آرمه(٩ژئوتکنیکی و شناسائی خاک و ھمچنین مبحث 

نحوه اتصاالت سـازه ھـای فــوالدی بایــد مطـابق بــا راھنمـای اتصـاالت در ســاختمان ھـای فـوالدی،                     ۴-۵-٣-٢٠

منتشر شده توسط دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان و ھمچنین راھنمای مبحث دھـم مقـررات ملــی                               

.ساختمان، جلد دوم باشد

وطـرح  (مبحث نھم مقررات ملی سـاختمان       باید مطابق موارد ذکر شده در       ھا و عالئم    سازه تابلو  ۴-۶-٣-٢٠

:طرح و محاسبه گردد، که عمده ترین آنھا به قرار زیر است)اجرای ساختمانھای بتن آرمه

ش خاک، فشار ھیدرواستاتیک نیروی باد، نیروھای ناشی                          بار مرده، سربارھا و بارھای زنده از جمله بار برف، ران
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ت و نشسـتھای                                لزاز ز  ی از دمــا، ترکیــدگی بتـن، تغیــیرات رطوـب له وســایر عوامـل ماننــد انقبــاض و انبســاط ناـش

س ث ششــم مقــررات ملــی سـاختمان ایــران                           .نامتجان این بارھا باید بـا رعایــت ضـوابط و مقـررات مندرج در مبـح

.ارزیابی و محاسبه گردد

:عالئم و تابلوھانوع و مقاومت مصالح الزامات ۵-٣-٢٠

و پایه ھـای نگھدارنــده آن باید               ) تصــویری موقــت   و عالئم غیر از تابلوھا   (ھا و عالئم     نوع مصالح تابلو     ١-۵-٣-٢٠

.باشند و پوسیده و خراب نشوندبادوام و مقاوم

 و  استفاده از مصالح قابل احتراق چون چوب، کاغذ و پالستیک ھای قابل اشتعال سریع، در تابلوھـا                  ٢-۵-٣-٢٠

. دارای ادوات الکتریکی ممنوع استعالئم تصویری

ی      (ھا و عالئم تصویری      استفاده از سطوح شیشه ای در تابلو        ٣-۵-٣-٢٠ ت     )غیر از شیشـه نویـس ممنـوع اـس

.مگر آنکه از شیشه ھای نشکن بوده یا دارای شبکه محافظ داخلی باشند

در صورتی که داخل زمین کار گذاشته شــود بایـد درون        و عالئم تصویری   پایه ھای نگھدارنده تابلوھا       ۵-۴-٣-٢٠

.شالوده بتنی قرار گیرند

که روی نمای ساختمان قرار می گیرند، برای سازگاری و ھمـاھنگی بـا                  و عالئم تصویری     در تابلوھا ۵-۵-٣-٢٠

.معماری ساختمان، استفاده از مصالح نما، توصیه می شود

:تابلوھاعالئم و الزامات الکتریکی ۶-٣-٢٠

ی سـاختمان                        ١-۶-٣-٢٠ طـرح و    (سیم ھا و تجھیزات الکتریکی باید مطابق ضوابط مبحث سیزدھم مقررات مـل

ب                )اجرای تاسیسات برقی ساختمان ھا      ت نـص ب بــوده و بصــورت ثاـب ش و عـایق مناـس اجرا شـده و دارای روکــ

.گردند

ایمنی کــه از قـدرت برق بھــره        و عالئم تصویری     پشتیبان برای تابلوھا     وجود ابزار  قع قطع برق  ادر مو ٢-۶-٣-٢٠

.از بین برنده خطر باشدخود مگر در صورتی که قطع برق .گیرند الزامی استمی

ت                                  ٣-۶-٣-٢٠ تابلوھا و عالئم ایمنی و اضــطراری بایــد طوری سـازماندھی و نظـارت شـوند کـه در مـدت فعالـی

.کاربری روشن باشند

ی شــود         و عالئم ایمنی     دریچه ھای فیوز و بازدید تجھیزات الکتریکی تابلوھا            ۶-۴-٣-٢٠ باید به گونـه ای طراـح

ص باز و بسته شود س کودکان دور بوده و تنھا با کلید مخصو .که از دستر

س پالسـتیک شـفاف یــا نیمــه شـفاف ویـا                         ننورا و عالئم    در تابلوھا ۶-۵-٣-٢٠ ش تــابلو از جن ی اگرسطح نمـای

ی بایـد حـداقل                     سـانتیمتر از ســطح ورقــه ھـای        ٥مصالح مشابه باشد، المپ ھای روشنائی وتجھـیزات الکتریـک

.پالستیک فاصله داشته باشند

ش اســتفاده                  و عالمت تصویری    در ھیچ تابلو  ۶-۶-٣-٢٠  نمی توان از نور پردازی غیر الکتریکی چون شعله و آـت

.کسب اجازه از مسئولین اجرای مقرراتکرد، مگر در موارد خاص مانند پاالیشگاه ھای مواد نفتی و با

:تابلوھاعالئم و تعمیر و نگھداری ٧-٣-٢٠

 مسئولیت قــانونی در برابـر حــوادث احتمـالی، ماننــد ســقوط، پرتـاب                ھا و عالئم تصویری      دارنده تابلو   ١-٧-٣-٢٠

در کارگــاه ھـای  . در شــرایط غـیرایمن را دارد  آنھـا  قطعـات، بـرق گرفتگــی و سـایر مخـاطرات ناشــی از نگھــداری            

ش عالئم و تابلوھا را به عھده داردساختمانی مسئول کارگاه مسئولیت .نصب و آموز
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طوریکــه قصـد و منظــور      ب.نگھـداری شـوند      در شــرایط مناســب      د و عالئم ایمـنی بـای        ھاتمام تابلو   ٢-٧-٣-٢٠

شـامل تمـیز نمــودن عــادی تـا کنـترل          نگھداری در شــرایط مناســب  .دننمایاصلی را به درستی اطالع رسانی      

.از کارکرد صحیح آنھا می گردداطمینان دار و صوتی و نھایتًا مرتب عالئم چراغ

نظافت، تعمیر و رنگ کاری تابلو به صـورتیکه مغــایرتی بــا مشخصـات مجــوز نداشـته باشـد ضـروری                    ٣-٧-٣-٢٠

.است و نیاز به اخذ مجدد مجوز ندارد

ت نظــارت                            ۴-٧-٣-٢٠ ب باشــد، در صـورت تأییــد و تـح چنانچه برای تعمیر تابلو نیـاز بـه جابجــائی آن از محـل نـص

.مسئولین ذیربط استفاده از تابلو موقت جایگزین حداکثر به مدت یکماه مجاز است

ب خســارت یـا آســیب بـه محـل          ھا و عالئـم تصــویری    چنانچه نصب و جابجائی یا بر چیدن تابلو        ٥-٧-٣-٢٠  موـج

عالـمت و   نصب و ناھماھنگی در نمای شھری ایجاد کند، دارنده تابلو و           نصب شود و یا وضعیت نابھنجار در محل      

.در صورت عدم دسترسی، مالک ملک موظف به تعمیر و بازسازی محل نصب است

 تغیــیر کنـد، بطـوری کـه ایــن تغییــر              ھاتابلوعالئم تصویری و     چنانچه به نحوی مشخصات محل نصب          ٦-٧-٣-٢٠

 موظف است وضعیت قرارگیری تــابلو را      ھاتابلوعالئم تصویری و  گردد، مالک و دارنده  آنھاموجب تغییر مشخصات  

.طوری تصحیح کند که مجددًا مطابقت تابلو با مقررات مصوب تامین گردد

یصـالح بـه منظــور پایــدار بـودن،         مســئول ذ توســط  از تابلوھـا     بازدیـد   -تابلوھـا و عالئـم       نظارت بر     ٧-٧-٣-٢٠

:استحکام و ایمنی تابلو و سازه آن باید حداقل در مراحل زیر انجام گیرد

قبل از شروع به استفاده از آن، )الف 

س از ھرگونه تغییرات و ایجاد وقفه در استفاده از آن، )ب  پ

س از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری مورد تردید قرار گیرد)ج  .پ

:ھاتابلو تصویری وعالئم ایمنیضوابط کلی استفاده از ٨-٣-٢٠

شخص شـده در ایـن         نـاچیزی با       ھــایتفـاوت   ممکن اســت ،عالئم تصویری استفاده شده   ١-٨-٣-٢٠ عالئــم م

، مجــاز   ایجاد نکنـد     مانعیگیری  و در تصمیم   بوده  مفھوم  دارای نکه  آشرط  چنین عالئمی ب   ،داشته باشد مقررات  

.است

. طوری باشد که به راحتی قابل رؤیت و درک باشددبایبازتاب نوری و تیرگی رنگ تابلو ٢-٨-٣-٢٠

ب شـوند    در ارتفاع مناسب و در دیــد چشـم   دبایو عالئم تصویری ایمنی  ھا تابلو٣-٨-٣-٢٠ در مکانھائــی  . نـص

ب رنــگ     بازتاب نور و خود نور     رنگھای که نور طبیعی ضعیف است، باید از            اســتفاده  و یـا نـور مصـنوعی         و مواد ـش

.کرد

.شودچیده از محل برسریعًا باید تابلو شته باشد،که خطر مصرح در تابلو، دیگر وجود ندازمانی ۴-٨-٣-٢٠

:حریقعالئم ایمنی در برابر ضوابط کلی استفاده از ٩-٣-٢٠

ق       «در محل نصب اگر نور طبیعی ١-٩-٣-٢٠ فـراھم نمودن روشـنایی        ، کــم باشــد»عالئم ایمـنی در برابر حرـی

.ی استالزامشب رنگ ھای بازتاب نور  ساختن عالئم با یاروشنایی اضطراری چراغ ھای از طریقکافی 

ی  بــه منظــور ھــدایت به         صوتی ا ی کالمی، نوری ھنگام حریق استفاده از عالئم مکمل        ٢-٩-٣-٢٠ ھــای خروـج

.توصیه می شودمکان استقرارتجھیزات اطفاء حریق و و مسیرھای فرار اضطراری 

:به شرح زیر می باشنددر برابر حریق رنگھای ایمنی ٣-٩-٣-٢٠
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ص   ۴-٩-٣-٢٠ کــارگیری تابلو      مکان تجھیزات با به      .باشدکننده مکان تجھیزات اطفاء حریق می            رنگ قرمز مشخ

س آمیزی و یا بارنگ    طـور  تیکــه تجھـیزات بــه  صوردر .شود می مشخصای که تجھیزات روی آن قرار دارند          زمینه پ

ص مسئولین عمده قرمز باشند ممکن است  سبه تشخی .زمینه وجود نداشته باشدنیاز به رنگ کردن پ

ش     ۵-٩-٣-٢٠ ، بایــد  ه باشــد نشانی در مکانی دور از دید مسـتقیم قرار داشــت           اگر بنا به ھر دلیلی تجھیزات آت

شو جھت نماھای مناسب     عالئم ا بھامکان آن  »عالئــم تصـویری ایمـنی    «طبق مشخصـات   نشانی  تجھیزات آت

.معین شود

بـه تنھـایی به          نوشــتاری    تـن   مھمـراه شـود، امــا       تواند با متن نوشتاری    میتصویری ایمنی   عالمت  ۶-٩-٣-٢٠

ش نشــانی می توانـد بعنــوان مکمـل در جـوار                    .کفایت نمی کنــد  ایمنی  تصویری عنوان عالمت    شـماره تلفــن آـت

نصب تابلوی حاوی پالن معماری ھر طبقه با تعییــن موقعیــت وسـائل اطفـای حریق و                   .عالمت تصویری ذکرشود   

.راه ھای خروج در آن توصیه می شود

ھمچنیــن.صادره جھت سیستم ھای اعالم و اطفای حریق باید بصورت ادواری کنــترل شـود                      مجوز  ٧-٩-٣-٢٠

. است الزامیتعمیر، حفظ ونگھداری سیستم ھای اعالم و اطفای حریق

:ضوابط کلی استفاده از عالئم نوری١٠-٣-٢٠

.شدن چشم نشود اما باعث خیرهه،دو قابل رویت بو کافی روشن میزانعالمت باید به ١-١٠-٣-٢٠

.رنگ عالئم نوری ایمنی باید ھماھنگ و مطابق جدول رنگھای ایمنی باشد٢-١٠-٣-٢٠

نوری در کنار یکدیگـر    ھشدار ایمنی   چند عالمت    به کار بردن    به منظور جلوگیری از سردر گمی، از     ٣-١٠-٣-٢٠

.دشو اجتناب یا در نزدیکی یک منبع نور مشابه

ی   اگر یک عالمت نوری بتواند به دوشـکل روشــن                ۴-١٠-٣-٢٠ در عمــل نماید،        و گــردان   زن  و یـا چشـمک     دائـم

. باالتر و فوریت بیشتر شودخطرد تا باعث القاء میزان گرداستفاده و گردان زن از حالت چشمکموارد الزم 

س     ۵-١٠-٣-٢٠ ش و روشنی     دور و فرکان ای انتخـاب شــود کـه       زن باید به گونه    چشمک   عالمت ایمنی یک  خامو

طور کامل منتقل گردد و باعث سردرگمی و اختالط با دیگر عالمتھای نوری موجود در محل، ماننـد عالئــم                              پیام به 

.دشوھمیشه روشن ن

بـه  .شـود ایجـاد    صوتی بکار رود، باید بین آنھا ھمـاھنگی             عالمتاگر یک عالمت نوری در کنار یک          ۶-١٠-٣-٢٠

س نور چشمک . صوتی باشدعالئمباید ھمزمان با افت و خیز و گردان زن این صورت که دور و فرکان

:ضوابط کلی استفاده از عالئم صوتی١١-٣-٢٠

فھوم رنگم در مورد کنندهراھنمائی رنگ

یابیشناسائی و مکان حریقتجھیزات اطفاء  قرمز

ھای فرارھاـ  راهـ خروجی)ھاورودی(درب ھا  سبز اضطراریخروج
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ایـن  .اســتمحـل   آن   در   وجـود خطـر   ن مــردم از     نمود  حریق برای آگاه   عالئم صوتی در     یرگیکارب١-١١-٣-٢٠

.دماینظر عمل نمکانھای موردبه موقع افراد از تخلیه ریزی قبلی برایبرنامهطبقباید ھشداردھنده سیستم 

ص یکــه توســط دسـتگاه     اســت   صوتی   یعالمتآژیر حریق ٢-١١-٣-٢٠ ک صـدای انســان           ، خــا بـا   و   بـدون کـم

: دارای مشخصات زیر باشد بایدآژیر حریق.شودصداھای مصنوعی منتشر می

دارای صدایی باشد که به میزانی قابل توجه از صداھای محیط بلندتر باشد تا در تمام فضای محل کار شــنیده                         -

.شود

ص باشد- .به سادگی از میان سایر صداھا و عالئم صوتی دیگر قابل تشخی

.یابد تخلیه ساکنین ادامه تا-

ش بکار گرفته شده       باشد ولی   ی  متفاوتمی تواند به گونه ھای        حریق اعالم آژیر٣-١١-٣-٢٠ باید متناسب  رو

.نظر باشدساختمان موردبا شرایط کاربری و 

شزن ھمراه نوری و چشمکمئبا عالآژیر اعالم حریق می تواند ۴-١١-٣-٢٠ .دبا

مسئولین و کارشناسـان ذیربــط     یھماھنگبا  ستم ھشداردھنده     توصیه می شود که نصب سی       ۵-١١-٣-٢٠

.انجام گیرد

.مت صوتی منتشر شودیک عالباید فقطدر ھر زمان ۶-١١-٣-٢٠

س ھــای متغیـر                             ای  اگر وسیله ٧-١١-٣-٢٠ ت یا متغــیر اســت، از فرکـان س ھای ثاـب ش صدا در فرکان قادر به پخ

ش از  dbبی . کندالقارا ی اضطرار استفاده شود، تا وضعیت  صدای محیطتر ازباال10

ش نمایــد                   ٨-١١-٣-٢٠ ی تــوان از طــول    چنانچه دستگاھی بتواند عالئم صوتی را در فواصل منظم و متغیر پخ ـم

.دکرستفاده ااضطراری و متغیر برای خطرات درجه باال و یا نیاز فوری موج 

:ضوابط کلی استفاده از عالئم ایمنی کالمی١٢-٣-٢٠

ارائه کنندگان عالئم ایمنی کالمی باید آگـاھی کــافی از زبـان اســتفاده شــده داشـته و آن را بـه                             ١-١٢-٣-٢٠

.دندرستی تلفظ و درک کن

ک متــن کوتــاه، جمله        :صورت ب نده می تواند    شنو  دھنده و یک یا چند        بین پیام   ارتباط کالمی ٢-١٢-٣-٢٠  بـه   ـی

.فرد باشدیا کلمات  کلمات از، گروھی جمله

ابلیــتدھنـده بــا ق   االمکان مختصر، ساده و واضح بوده و مھارت ارتباط کالمی پیام          پیامھا باید حتی  ٣-١٢-٣-٢٠

. گرددبرقرار به نحو مناسبی ارتباطشنونده پیام طوری باشد که 

ستقیم توســط       )بـا صـدای گوینـده     (می توانـد بصـورت مســتقیم      ارتباط کالمی مستقیم ۴-١٢-٣-٢٠ و یـا غیرم

ش گرددصدای ضبط شده  .انسان و یا صدای مصنوعی پخ

از عالئم ایمنی با حرکات دستاستفاده ضوابط کلی ١٣-٣-٢٠

و دســتگاه ھــائی چــون   کــردن حرکــات وســایل نقلیــه    دســت بــرای ھــدایت   ایمــنی حرکــات   عالئــم  ١-١٣-٣-٢٠

درکو قابل    ءاجراالساده، سھل   باید دقیق،    الئم  ع.روندمی  کار  بهکه ممکن است خطرساز باشند،         ،ھاجرثقیل

.باشند

ت گیرنــده آگـاھی کامـل بـه            عـالم  مسئول کارگاه باید اطمینان حاصل نمایــد کـه            ٢-١٣-٣-٢٠ ت دھنــده و عالـم

شحرکتی دست عالئم  ش الزم را دیده با .دنداشته و آموز

 از عالئـم توافق شــده         می توان کند،  می  اعالم شده کفایت ن   دست  حرکت  که عالئم   در مواردی   ٣-١٣-٣-٢٠
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.تکمیلی استفاده کرد

چنانچه کارکنــان   .عالئم توافق شده در کارگاه باید در ھمه قسمتھا بصورت یکسان استفاده شود                 ۴-١٣-٣-٢٠

ش آنان الزامی استنامهبا این عالئم و آیین .ھا آشنائی نداشته باشند آموز

ت ۵-١٣-٣-٢٠ در موقعیـتی قـرار گـیرد کــه تســلط کـافی بــر عملیــات داشـته و توســط کلیه                دھنـده بایــد   عالـم

ش درمخاطبین دیده شود، ولی  .ناشی از انجام آن عملیات قرار نگیردخطر  معرض خود

ت ایمنــی       انجـام    و  عملیـات   دھنده فقـط ھــدایت      عالمته  وظیف طول عملیات      در۶-١٣-٣-٢٠ اقـدامات الزم جـھ

.افراد حاضر در محوطه می باشد

از نیروی کمکی و فرد دیگــری بــرای ھماھنگــی             است    الزم در بعضی موارد به منظور حفظ ایمنی       ٧-١٣-٣-٢٠

 اطمینان حاصل شود که شخصی که عالئم را دریافت می نمایــد از یــک          مورد باید  در این .استفاده شود عملیات 

.مگر در حالت ھای خاص که از قبل ھماھنگ شده باشدمی نماید، عالمت دھنده پیروی 

 قادر به ادامه اجرای کار به نحو مطلوب و ایمـن نباشــد کـل عملیـات                            عملیاتنده  انجام ده چنانچه  ٨-١٣-٣-٢٠

.دستورات بعدی متوقف گردددریافت  تا زمان دبای

ت                 ی  جوچنانچه شرایط   ٩-١٣-٣-٢٠ ش دید پدید آیــد، الزم اســت عالـم به نحوی باشد که نور کم شود ویا کاھ

س  دھنده از    شـبرنگ    بندھای  یا بازو   راکت  استفاده از وسایلی مانند         .زتاب نور یا خود نور استفاده کند           باھای  لبا

.دنیز برای درک و شناسائی بھتر عالئم توصیه می شو

طر                                 ١۴-٣-٢٠ ستفاده از عالئم ایمنی در اطـراف مـحل خاکریزھا و گـودال ھای بـا خ ضوابط کلی ا

سقوط یا تصادم 

 یـا  از ارتفاع و یا اصـابت اجســام در حـال سـقوط       افراد سقوط  ناشی از  اترای جلوگیری از صدم   ب١-١۴-٣-٢٠

ب    در اغـلب مــوارد       تصادم با خاکریزھا، عالوه بر نصب عالئم تصویری ایمـنی،              نـیز ضــروری    ھــای محـافظ      نـرده نـص

ت       بودهدر صورتی که احتمال خطر کم          .است گــذاری مکـان     ، عالمــت  باشـد  بـا دیگــر ابزارھــا ممکن ن           و یا حفاـظ

اطراف  در  ،)یا قرمز و سفید    (زرد و مشکی     ممتد  شامل نوارھای  زیر  استفاده از عالمت     .روری است ضخطرناک  

ھــای درجـه قرار دارنـد و دارای انـدازه              ٤٥نوارھا تـحت زاویــه     در این عالمت    . فوق الذکر الزامی است    ھایمکان  

.اندمساوی

نـیز توصـیه مــی     زن  چشمکعالمت دھنده    دستگاه ھای    در اطراف گودالھای باخطر سقوط، نصب           ٢-١۴-٣-٢٠

. باشند و تحت مراقبت خاصبودهبه المپ ھای اضافه احتمالی مجھز در زمان خطر این دستگاه ھا باید .شود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ش  تابلوھا و عالئم ھشدار دھنده الزم در داخل ساختمان ھا -دومبخ

 و چراغ ھای خروج اضطراریعالئم۴-٢٠

 اضطراریعالئم خروج١-۴-٢٠

ف   خروجیبه منظور ھدایت صحیح افراد،       ١-١-۴-٢٠ کامـًال  توســط عالئــم و تابلوھـا     بایـد   سـاختمان   ھای مختـل

.وجود داردبرای خروج اند نیز  از راھی که از آن وارد شدهغیرد تا مردم بدانند راھھایی گردنآشکار و واضح 

ض                         ٢-١-۴-٢٠ اعـالم خطـر    باید از روشن شدن چراغھا و عالئم نورانی نصب شده بر فراز دربھای خروج به مـح

ی کـه بــه وضــوح    بایـد   ، وجــود ندارد   ببر فراز درنورانی اگر امکان قراردادن عالمت .اطمینان حاصل شود   در محـل

.دگرد، نصب درداپشت موانع را در شدن  و کمتر امکان کثیف و یا پنھانودهقابل رؤیت ب

ض دید نباشد و یا کسی را که در حال گـریختن            اگر٣-١-۴-٢٠ ب     اســت خروجی در معر  دچــار تردیـد نمایــد نـص

 و در مکانھای مناـسب در طــول مســیر خــروج،         الزم به تعداد   جھت نماھا  ھمراه  به خروج اضطراری     مکمل  عالئم 

.الزامی است

از عالئم ھمسـان      ھنگام نصب عالئـم ایمـنی بایــد      وجود دارد   مشاغل   عوندر ساختمانھایی که ت     ۴-١-۴-٢٠

.مردم را در مورد مسیرھای خروجی دچار سردرگمی نکنداستفاده شود تا 

صـورت عـدم     ر دبـوده و    )پلـه مثًال راه  ( ساختمان مسئول نصب عالئم در مکانھای عمومی           مالکدر اینگونه موارد     

ش   درباید با مسئولین ذیربط        اطالع   ب عالئـم        نـیز   شاغل آزاد   صاحبان م .دنمایھماھنگ  نشانی   آت مســئول نـص

.ساختمان ھستندخود از قسمت داخل ضروری در 

ی                      ساختمان   ایمنی   مسئول۵-١-۴-٢٠ را، باید نصب تابلوھای تکمیلی جھت باز نگھداشتن مسیرھای خروـج

.الزامی کند  که معموًال کمتر استفاده می شود و امکان تبدیل آنھا به انباری و محل انباشت وسایل وجود دارد،                    

ی «با مضمون  باید در محل ھائی که به وضوح دیده شود،    ت اعالماین  »راه را باز نگھداریــد     - اضـطراری   خروـج

.دن نصب شوباز درمناسبی در قسمت 

ی      باید  خروج  نورانی  عالئم  ۶-١-۴-٢٠ س  دارای حـروف ســفید رنگ ب          ودارای نورپردازی داخـل ضـخامت    ر اســا

” اضـطراری   راه پلـه   “یـا   ” اضـطراری   خروج“ رنگ، حاوی کلمات       سبز در روی زمینه شفاف        میلیمتر٢٠قلم حداقل   

.ھدایت می شود نصب گردنداضطراری باشند و در نزدیکی درب یا پنجره ای که به خروجی 

دیگـری  نورانــی عالئــم  بایـد    دیده نشود،    اضطراری  در صورتیکه از ھمه نقاط خروجی، عالمت خروج             ٧-١-۴-٢٠

س بصورت جھت نما، با نورپردازی داخلی یا خارجی با حروف سفید ب            ، بـر   میلیمتر١٠ضخامت قلم حداقل   ر اسا

. در راھروھا یا گذرگاه ھا نصب شودسبززمینه 
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ت تصـویری    بـا  پالک باید یک در مکانھای اقامت موقت  ھمه اتاقھای خواب   ٨-١-۴-٢٠ و سـفید    زمینـه  در عالـم

.دارا باشند،مشخص نمایدبصورت واضح  را  اضطراریز که محل خروجسبحروف 

چراغ ھای خروج اضطراری٢-۴-٢٠

اضـطراری    بـرق   اضطراری باید در داخل محوطه پلکان و متصل به سیســتم             ھای راه پله ھا چراغ     در ١-٢-۴-٢٠

ش از داخل نورپردازی  اضطراری  خروج  عالمت نورانید و حداقل یک چراغ سفید رنگ در ھر پاگرد طبقه و یک             نبا

در نـیز    دیگری  رنگباید چراغ سفید    ضمنًا  . نصب شود  ، راھنما به سمت خارج یا خیابان             ،شده برروی درب خروج      

.قرار داشته باشد)اضطراری نباشدبرق متصل به سیستم می تواند که (وسط طبقات پاگرد

چراغ ھای کنار ھـر پلـه مــی           .وات کمتر باشد     ۴٠روشنائی چراغ ھای اضطراری راه پله ھا نباید از              ٢-٢-۴-٢٠

.وات باشند٢۵ چراغ ھای اضطراری نباید ضعیف تر از سایر.وات باشد١٠تواند 

ا راھروھای عمومی و پله ھـا، بایــد             یا تقاطع آنھا ب     در ھر تغییر مسیر راھروھا و گذرگاھھای خروج                 ٣-٢-۴-٢٠

.اضطراری نصب گرددمتصل به سیستم برق یک چراغ سفید 

از حریق در بـیرون سـاختمان نـیز نـصب شـود،                 فرار  ه  رادرگاھی و   ھر  این چراغ باید در باالی ھر عالمت راھنما،               

.کافی بداندبرای روشنائی آن که مسئول آن، نورپردازی موجود خیابان را مگر در صورتی

از حریق، بایـد حـداقل یک چــراغ اضــطراری                  فـرار    اه  رو  اضـطراری    ھر راھرو عمومی، گذرگاه خـروج          ٤-٢-۴-٢٠

ش ھای یا راھرو  متر طول   ٢٤سفید رنگ، برای ھر      ی کـه      روشـنائ   وابسته آن، داشته باشد و باید          بخ ی عموـم

ک          .به سیستم چراغ ھای اضطراری متصل نمی گردد، تکمیل کننده آن باشــد         در صـورتیکه تعـداد چـراغ ھـا از ـی

اســتفاده  عمومی نــیز  چراغ اضطراری برای تأمین نور         از  چراغ اضطراری و یک چراغ عادی کمتر نباشد، می توان             

.کرد

ھای خروج، بشرط آنکــه     چراغ اضطراری نصب شده در تقاطع یا محل تغییر جھت راھروھا یا گذرگاه           ٥-٢-۴-٢٠

متر تجاوز نکند، می تواند بعنوان چراغ الزامی اضطراری برای آن راھروھا و گذرگاھھای خروج نیز                    ٢٤طول آنھا از  

.استفاده شود

 خروج باید در محل خروجی ھا، یا محل قرارگیری خروجی ھای حریق در راھروھــای               عالمت نورانی ٦-٢-۴-٢٠

 کــه دارای   فضـاھای دیگــری باشــد    اتصال به اتاق یا       محل  که آن خروجی ھا      مواردی  در مگر  . نصب گردد عمومی

.اتصال مستقیم به راھرو ھستند

باید در محل ھمه درب ھا و پنجـره ھـائی کــه بعنـوان خـروج بــه راه                         اضطراری   خروج    عالمت نورانی ٧-٢-۴-٢٠

پله، سطوح شیبدار، خروجی ھای افقی، راھروھا، پلکانھای خارجی یا گذرگاه ھا استفاده مــی شــوند، تعبیه                            

مثــل (در شرایط خاصی که مسئول آن بخاطر عدم استفاده از کاربری در ساعات شب اجـازه مــی دھـد                               .شود

.شدبااین عالئم تصویری می تواند فاقد روشنائی داخلی، )ھای عادی دیگرکاربری بانک ھا یا 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ش سوم شدار دھنده الزامی در کارگاه ھا-بخ تابلوھا و عالئم ھ

ضوابط کلی عالئم ھشدار دھنده الزامی در کارگاه ھا٥-٢٠

ی کــه  ینظـیر جـا    (مسیرھای آمــد و شــد و مکانھـای خطرنــاک            در   نصب عالئم مندرج در این مقررات        ١-۵-٢٠

.استالزامی )امکان لغزیدن و افتادن از بلندی برای عابران وجود دارد یا ارتفاع سقف برای عبور کوتاه است

در )٢(-١-٤-٢-٢٠دھنـده منـدرج در بنــد      نصب عالئم ھشدار دھنده مناسب مطابق تابلوھای ھشــدار           ٢-۵-٢٠

.می باشد، الزامی  مواد خطرناکی ذخیرهانبارھا و کلیه محل ھا

مھندسی و  الزم  ھای  نظارت  با  کارکنان وجود داشته و     و ایمنی   سالمت  تھدیددر مواردی که احتمال     ٣-۵-٢٠

وجـود تابلو ھـا و عالئــم         نـد کـه از    ھستھای ایمنی قابل پیشگیری و کنترل نباشد، کارفرمایان ملزم           سیستم

.الئم در محیط یقین حاصل نمایندعنصب الزم و کافی و 

شدیگــر جانشــین  منــدرج در ایــن مقــررات  عالئــم ایمــنی  اســتفاده از تابلوھــا و   ۵-۴-٢٠ ھــای کنــترل خطــر رو

ش کارگاھھادر برای مثال اگر     .باشدنمی  عالوه بر اقدامات  ،سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد       خطر آت

.ی استالزامھم »سیگارکشیدن ممنوع«نصب تابلوی  در مقررات،احتیاطی و پیشگیریھای ضروری

حصــول اطمینان از        به   وظفو م بوده  از خطر    کارفرمایان مسئول حفظ جان کارکنان       در محیط کارگاه ھا      ۵-۵-٢٠

. ھستندالزمھای عالئم حفاظتیـ  ایمنی در محل نصب 

 عالئــم ایمنــی    را بـا  میزان آشنایی کارکنانشان      موظفند  ،)که خود نیز کارفرما ھستند       ( جزء  پیمانکاران۵-۶-٢٠

.، اطمینان یابندالزمھای نصب عالئم ایمنی مناسب و حاوی پیام درست در محل از نموده وکنترل 

ی       تردد می نماینــد، اســتفاده از عالئـم             وسائل نقلیه ارگاھی که    در محوطه ھای ک     -٧-۵-٢٠ راھنمـای رانندـگ

.ق با ضوابط راھنمای رانندگی و دستگاه ھای ذیربط الزامی استمنطب
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ش      مـیزان    )یدن وسایل و ابزار ایمنی شپومثل(چنانچه به ھر علتی    ٨-۵-٢٠ یابـد،  شـنوائی و یــا بینـائی کـاھ

ش حجـم صــدا و یـا              (شدن دید و یــا شــنیدن ھشـدارھای ایمـنی             اقدام برای بھتر   ش مـیزان     مثــًال بـا افـزای افـزای

.الزامی است)روشنایی

ش از یک نوع عالمت ایمنی اسـتفاده شــود            ترکیبی  در بعضی موارد الزم است       ٩-۵-٢٠ الئـم  عبـرای مثــال     .بی

ب گـردد     )آژیـر خطــر  مثل (خطربا یک عالمت صوتی حاوی پیام       نوری  ت بـا ارتبـاط      حرکـات د  و یـا عالئــم    ترکـی ـس

ش .د تا افراد را از خطر مطلع نمایدوکالمی ترکیب 

در .اشــددید و درک ب  قابل   سھولت   مناسب و به  در محل کار باید   اندازه تابلوھا و عالئم نصب شده          ١٠-۵-٢٠

و یا عالمت ایمنی را از مواد براق      استفاده  روشنایی مصنوعی   از  ضعیف باشد بھتر است       محیطمواقعی که نور 

ش را بکار  تھیه نمودبازتاب .درب و یا ھر دو رو

 بدرستی نصب و به دقت نگھـداری گـردد و در           باشد و پذیر   دوام د بای تابلوھا و عالئم تصویری ایمنی    ١١-۵-٢٠

.درنگ شوصورت لزوم تمیز، شسته و یا دوباره 

مثــل .، موقت باشد  کار مگر در مواردی که کارگاه و یا خطر ناشی از        ستا الزامی  نصب دائم تابلوھا  ١٢-۵-٢٠

، کننـدگان   نظافــتمحل عبور توسـط       دن شدر صورت لغزنده     موقت و قابل حمل     استفاده از عالئم ھشداردھنده    

.استفاده کردموقت عالئم ایمنی از ین شرایط باید ادر 

 در یکجـا     تـابلو  نصب تعـداد زیـادی        . در مجاورت یکدیگر ممنوع است          ت تصویری  نصب تعداد زیاد عالم     ١٣-۵-٢٠

.داردرا در پی به پیام ھای آنھا خطر گمراھی و یا عدم توجه  ،نزدیک بھم

، بـه منظـور      صی نباشـد  ات خعالمباشد و دیگر نیازی به      ی ن خطرتغییر یابد و احتمال       چنانچه شرایط    ١۴-۵-٢٠

جمع آوری از محل  را عالئم افراد، مسئولین مربوطه باید     نشدن از اشاعه اطالعات نادرست و گمراه    جلوگیری  

.نمایند

ی در آنھـا              عالئم تصویری ایمنی ١۵-۵-٢٠ حتی االمکان باید بصورت ھمسـان اسـتفاده شــوند و تغیــیرات جزـئ

میــان عالئــم تصـویری ارائـه شـده در         اگر در  .رسانی نشود به شرطی مجاز است که باعث اشتباه در پیام             تنھا 

ش  نیاز   این مقررات عالمت مورد    ی   تـوان   به شرط تبعیت از اصول کلی ذکر شده می           ،دیافت ن طراحــی را  عالئـم

.کرد

شتصویری ایمنی عالئم ١۶-۵-٢٠ .دنباید ساده و فقط دارای جزئیات ضروری با

س  کوتاه بصورت    با یک متن    ایمنی  ئم  العادغامدر مواردی  ١٧-۵-٢٠ فھم آن   تکمیلی برای آسان سازی        زیرنوی

.باشدعالئم اصلی ھمانند رنگ باید تکمیلی متن زمینه رنگی . استمفید

).ارائه گردیده است٩الی ٣خصوصیات و ویژگی ھای انواع عالئم تصویری ایمنی در صفحات (
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کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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حاوی مواد خطرناک خطوط لوله مخازن وبر روی ایمنی عالئم لزوم نصب ٦-٢٠

شانه١-۶-٢٠ :خازن و مجراھای دارای مواد خطرناکگذاری مکاربرد عالئم برای ن

ھــای روکــار حـاوی مـواد       مواد خطرناک به کار مــی رونــد و لولـه       و یا انتقال     مخازن و مجراھایی که برای نگھداری         

بقـدری   خطـر   احتمــال بــروز   مگر آنکه    .باشندو عالمت تصویری ایمنی       باید دارای برچسب        ،خطرناک در محل کار     

شمک .باشدقابل توجه ن که دو 

ت ھشــدار  که خود دارای ع   ی مخزن  منشعب از ھای کوتاه   لولهنصب عالئم ھشدار دھنده روی        ١-١-۶-٢٠ الـم

.الزامی نیست،دھنده است

را مــی توان بــه      خطـر   نحوه مقابله با          مانند نام ماده خطرناک و یا جزئیات و         دیگر تکمیلیاطالعات  ٢-١-۶-٢٠

.برچسب و عالمت تصویری ایمنی افزود

ب       به وضوح    ی که   جائدر  تصویری باید   عالئم  ٣-١-۶-٢٠ بایـد با       ایـن عالئم        .نـد  گــردقابل مشاھده باشند نـص

. قرار گیرند مناسبموقعیتتوانند به صورت برچسب و یا بصورت نقاشی شده در میدوام بوده و 

ب  .عالئم تصویری را می توان در نقاط میانی نصب نمود          انتقال مواد خطرناک    ی طویل   له ھا لودر ٤-١-۶-٢٠ نـص

.نان می شودک کارمراھیباعث گلوله ھای حاوی مواد خطرناک روی تصویری تعداد زیادی عالمت 

: و مکان ھای دارای مواد خطرناکھاگذاری محوطهکاربرد عالئم برای نشانه٢-۶-٢٠

ی مــواد خطرنــاک               تصویری ایمنی در    عالئم  نصب  ١-٢-۶-٢٠ مکانھایی که محل ذخیره سازی مقدار قابــل توجـھ

ب شـده     ایمـنی   عالئــم تصـویری   ھــای  مگر آنکــه برچســب  .ی است  الزاماست، روی ظرفھـای حــاوی مــاده      نـص

.خطرناک از بیرون و یا از محوطه اطراف به وضوح دیده شوند

ت ھشـداردھنده      بایـد ب   انبارھای محل نگھداری مواد خطرنـاک مختـلف،              ٢-٢-۶-٢٠ ی خطـر «ا عالـم »عموـم

ص  .شوندمشخ

ک در  ذکر  الفوقبرچسبھا و عالئم     محل مناسب نصب        ی بــه               ینزدـی  مکــان نگھـداری مـواد و روی درھـای منتـھ

.باشد مینگھداری مواداتاقھای 

ی خیابانھا                                 ٣-٦-٢٠  ، بـرای    عالمت گذاری در کارگاه ھای موقت داخل جاده ھا یا ھنگام خـط کـش

خطرناک حل ھای  م واعالم موانع

در  بــرای حفاظــت جــان کــارگران   الزم باشــد، خیابــان  یجــاد کارگــاه موقــت در داخــل  در جاھــائی کــه ا ١-٣-٦-٢٠
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صـورت واضــح و قابـل     با نوارھای ممتد به  محدوده کار باید  نقلیه در آنھا جریان دارند یلوساحرکت ھائی که جاده

 با دگذاری بای ابعاد این عالمت   .گذاری شوند دید ترجیحًا با رنگ سفید یا زرد و با درنظرگرفتن رنگ محیط عالمت                

س واقعی موانع و یا مکانھائی که دارای خطر .، متناسب باشد استمقیا

ک درکه  نقلیه و ابزاری    بین وسیله    الزم  ایمن  فاصله شوندکه   تعبیهنوارھا باید طوری    ٢-٣-٦-٢٠ آن قــرار   ینزدـی

ص نماید روسوارهاز و محل عبور عابرین را می گیرد  .، مشخ

فــوق نــد بــه ب اشمبایــد توســط عالئــم    المکــان ای تحمســکونی  مـحـل ھــای  راھھــای دائمــی    ٣-٣-٦-٢٠

.رو داشته باشند مناسب و پیادهحفاظگذاری گردند مگر در صورتیکه عالمت

ی                     ۴-٣-٦-٢٠ رعایت ضوابط و مقررات شھرداری ھا در کارگاه ھای موقت داخـل جـاده ھـا یـا ھنگام خــط کـش

.خیابانھا الزامی است

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ش چھارم تابلوھا و عالئم در معابر و فضاھای شھری و محیط خارج از ساختمان -بخ

ضوابط کلی ٧-٢٠

ی             ی تبلیغاتی و معرف کاربری و شخصی،         ھمه تابلوھا  ١-٧-٢٠  به جز موارد ذکرشده تحــت عنـوان تابلوھـای ـب

.برای نصب در محل باید مجوز تابلو اخذ نمایند،زانیاز از جو

ق بــر مشخصـات تعییـن شــده در مجــوز تابلــو                         ٢-٧-٢٠ تغییرات بعد از ساخت و نصب تابلو ھـا بایــد کـامال منطـب

ھرگونه تغییر مغایر با مشخصات مندرج در مجوز باید با اطالع و اجازه مسئولین ذیربط، یا با تجدیــد مجـوز                                  .باشد

.صورت گیرد

ض با سایر قوانین و مقررات شــھری مصـوب و                          ٣-٧-٢٠ اجرای مفاد این مقررات در مورد تابلو ھا نباید دارای تناق

مقررات ملی ساختمان و یا سایر مقرراتی که در مرتبه باالتری نسبت به تأمین سالمتی و ایمنی و رفاه مـردم                               

.وضع وتصویب شده اند، باشد

ق بـا مجـوز اســت             آدارنده تابلو مسئول نگھداری از          ٤-٧-٢٠ در غیــاب او ایـن مســئولیت بـه           .ن در شرایط منطـب

.می گرددمحولمالک ملک

شور و ضـوابط شـھری                  ٥-٧-٢٠ اجـازه اســتقرار وفعالیــت در محـل خــود را           به کاربری ھایی که از نظر قوانین ک

.ندارند، مجوز نصب تابلو داده نمی شود

ی و بــرای اسـتفاده عمـوم بـه کــار           ماین مقررات شامل کلیه تابلوھائی می گردد که در فضاھای عمــو               ٦-٧-٢٠

.گرفته می شود

مســئولین ذیــربط،  در مناطق و سـاختمان ھـایی کــه بــه در خواســت ھیأت مـدیره مسـئول و تصــویب                    ٧-٧-٢٠

ت از مشخصـات مصــوب بـرای کلیـه دارنـدگان            ،  محلھای خاصی برای نصب تابلوھا در نظر گرفته می شـود          تبعـی

.تابلو الزامی است

Page 1 of تابلوھا و عالئم در معابر و فضاھای شھری و محیط خارج از ساختمان2

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 20\Data\7-20.html



ی کننـد                               ٨-٧-٢٠ ت ـم ش تــاریخی، تابلوھـا از مشخصـات ویژه ای تبعـی تعییـن   .در مناطق و سـاختمانھای بـا ارز

طراحــی مجموعـه تابلوھــای روی     مشخصات تابلوھا در اینگونه مناطق و ساختمانھا منوط بــه ضـوابط خـاص یــا          

ب،    ،  از جھت شکل، ابعاد    نمای ساختمان   گ   محـل نـص ی   .ردازی و غـیره خواھــد بــود     پنـور مـیزی،   آرـن در طراـح

:توجه قرار بگیردمجموعه تابلوھا باید نکات زیر مورد

ش وتاریخیبافت و خدشه دار نشدن شخصیت و ھویت )الف .معماری با ارز

تقلیل تأثیر وجودی تابلوھا روی نمای ساختمان و مجموعه به حــد اقــل ممکـن از طرـیق محـدودیت ابعــاد و                            )ب

.مای ساختمانننھا با تقسیمات آھماھنگی رنگ و شکل آنھا با نما و تطابق محل نصب 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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تابلو ھائی که نیاز به مجوز ندارند، تابلو ھای نیازمند مجوز و تابلوھای غیرمجاز٨-٢٠

:ندارنداز مدیریت ھای شھری تابلو ھای که نیاز به مجوز ١-٨-٢٠

تابلوی موقت معرفی کننده دست اندرکاران امر ساختمان در ساختمان ھای در حال احــداث حـاوی                   ١-١-٨-٢٠

پیمانکاران و تاریخ آغاز به کار ساختمان، کاربری آتی بنا، با ابعــاد         ...نام کارفرما، مجری، طراح معماری و سازه و         

.نیاز از مجوز استمترمربع، در مدت ساخت بی١حداکثر 

ش ابنیه وامالک، در مساحت حد اکثر            ٢-١-٨-٢٠ مترمربـع بـه تعــداد     ٥/٠تابلو ھای موقت مربوط به اجاره و فرو

.یک عدد واقع در ھر ملک

 امکــان ســقوط مصــالح ،تــابلو ھــای ھشــدار دھنــده موقــت در مــورد ســاختمان در دســت احــداث   ٣-١-٨-٢٠

.متر مربع٢٥/٠ساختمانی و نظایر آن، به مساحت حداکثر 

پالک معرف تأسیسات و اماکن مربوط به تأسیسات زیر بنائی شھری، پست برق، مخابرات و تلفــن               ٤-١-٨-٢٠

.مترمربع٢٥/٠به مساحت حد اکثر ...و

.سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید%٢٥ویترین مغازه ھا در صورتیکه از شیشه نویسی روی٥-١-٨-٢٠

.متر مربع٢٥/٠تذکرات و ھشدارھای ایمنی و عمومی در ابعاد حد اکثر ٦-١-٨-٢٠

تابلوھای انتظامی، تابلوھای اطالع :شود شاملتابلوھایی که از سوی مقامات رسمی نصب می٧-١-٨-٢٠

.رسانی و راھنمای مسیر و تابلوھای راھنمای شھری 

ی          پرچم کشور یا دیگر کشورھا و سازمان   ٨-١-٨-٢٠ ت جمھــوری اسـالمی ایــران عضـو آنھــا ـم ھــائی کـه دوـل

.باشد، گروھھا و پیامھای دینی، نھادھای سیاسی مدنی

تابلوھای کوچک که نمایانگر شماره پالک ھستند، منجمله تابلوھای کوچکی که جھت معرفی نام                   ٩-١-٨-٢٠

.ک واحد مسکونی تعبیه میشوندساکنین ی

تابلوھای منع کننده از شکار، ماھیگیری، آبتنی، ورود به امالک خصوصی، ھشدار دھنده نســبت                 ١٠-١-٨-٢٠

.به حیوانات وحشی و نظایر آن

:تابلوھای غیر مجاز٢-٨-٢٠

ش نور مستقیم به داخل بناھای اطراف خود شود، مگـر                دارای ھر نوع تابلو     ١-٢-٨-٢٠ نور پردازی که موجب تاب

.آنکه تابلو مربوط به بنای مذکور باشد

ی شـده                   ٢-٢-٨-٢٠ ی از آن بــه ھـر شــکلی متحــرک طراـح باشـد و از مسـیر      ھرنوع تابلوئی که کـل یـا بخـش
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این ممنوعیت شامل عقربه ھای ساعت، بادنماھــا و پـرچم ھـا یـا                 .برزگراه ھا قابل رویت باشد غیر مجاز است        

.آن دسته از تابلوھای موقتی که نصب آنھا مجاز دانسته شده، نمی شود

ای خـیره کننـده یــا      ھر نوع تابلویی که دارای چراغھای چشمک زن، چـراغ ھـای بــا نورھـای لحظــه                       ٣-٢-٨-٢٠

.بزرگراه ھا قابل رویت باشد، غــیر مجـاز اســت          چراغ ھای رنگی متحرک یا با شدت رنگ متغیر بوده و از مسیر                  

ب شـده و یا نشــانگر                                 چنانچه این تابلوھا مطابق قوانین برای امنیت عمومی مردم یا ھشدارھای ترافیکی نـص

.زمان، دما، شرایط جوی یا محیطی باشد، مجاز است

فـرار یــا عــادی و       ھر نوع تابلویی که پنجره، درب، راه ھای خروج اضطراری، پلکانھا یــا نردبــان ھـای                   ٤-٢-٨-٢٠

.بنا را سد کرده باشدبازشوھا یا دریچه ھای ورود نور یا ھوا یا ھر نوع راه دخول و خروج

.در محیط ھای عمومی یا امالک خصوصی به درخت نصب شودھر نوع تابلویی که٥-٢-٨-٢٠

پســتامالک خصوصی بر روی تجھیزات شھری ماننــد          ھر گونه تابلو که در محیط ھای عمومی یا             ٦-٢-٨-٢٠

ش نشــانی،                               ھای برق، کیوسک تلفن، تیرھا، جدول ھای کنار معابر، پیاده روھا، چراغ ھای بــرق، شـیرھای آـت

.پل ھا، عالئم بزرگراه ھا یا تابلوھای دیگر نصب شوند

ھر نوع تابلوئی که به دلیل مکان قرارگیری، موقعیت، اندازه، شکل یــا رنــگ موجــب مسـدود کـردن،               ٧-٢-٨-٢٠

ک یـا ھـر                                ش کردن منظر عالئم انتظـامی و کنــترل ترافـی معیوب کردن، محو و تضعیف کردن، مانع شدن یا مغشو

ت و ھمچنیـن باـعث                  ب شـده اـس ی نـص ت یــا وسـیله دیگــری شــود کـه توســط نھادھـای دولــتی وعموـم عالـم

ش عبور یا اشتباه در ھدایت وسائل نقلیه گردد .اغتشا

ی نیــاز ازجـواز ذکــر شـده انــد نــیز دارای خصوصــیات                                    ش تابلوھـای ـب شتر در بـخ چنانچه انواع تابلوھـایی کـه پی

.تابلوھای غیر مجاز باشند، این ممنوعیت شامل آنھا نیز خواھد شد

:انواع پالکھا و تابلوھای مجاز٣-٨-٢٠

تابلوھای راھنمای شھری-الف 

بـ  تابلوھای راھنمای مسیر

تابلوھای اطالع رسانی-ج 

تابلوھا و عالئم انتظامی-د

تابلوھای تبلیغاتی-ه

تابلوھا و پالکھای معرف کاربری-و

تابلوھا وپالکھای نام ساختمان-ز

تابلوھا وپالکھای داخل ساختمان-ح

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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سطح مجاز تابلوھا ٩-٢٠

تابلوھـا  وتابلوھای اطالع رســانی     ،  تابلوھای راھنمای مسیر   ی،  تابلوھای راھنمای شھر    سطح مجاز   ١-٩-٢٠

.ه استدیتعیین گردو سایر مقررات داخلی  کنوانسیون ھای بین المللی ی، درو عالئم انتظام

 تابلوھـای       و  تابلوھـای نام ســاختمان         ی، تـابلو ھـای معــرف کـاربری،           ابلوھای تبلیغات    تسطح مجاز   ٢-٩-٢٠

س مقررات مورد عملداخل ساختمان .شھرداریھا محاسبه و تعیین می گرددبر اسا

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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محدوده نصب انواع تابلوھا

:محدوده کلی نصب تابلوھا١-١٠-٢٠

ب شـوند مگــر در مـواردی کـه در                        ١-١-١٠-٢٠ تابلوھای معرف کاربری الزام باید در ملک محل وقوع کاربری نـص

.باشداین مقررات آمده

تابلوھای معرف کاربری فقط مجاز به نصب روی نمای اصلی ساختمان یا داخل ملک و رو به معبر                                ٢-١-١٠-٢٠

.عمومی می باشند

محل نصب تابلو بر ساختمان باید به صورتی انتخاب شود که ھماھنگ با خطوط و ســطوح اصـلی               ٣-١-١٠-٢٠

ص مسئولین بـه معماری و نمــای سـاختمان لطمــه ای وارد نیــاورد                   .معماری و نمای ساختمان بوده و به تشخی

ی از                    ی و نصــب شــوند کـه جزـئ تابلوھا نباید نمای دومی برای ساختمان پدید آورند، بلکه باید به گونه ای طراـح

.نمای ساختمان به چشم آیند

تابلوھای مجاز روی نمای اصلی ساختمان باید به گونه ای قرار گیرند که در دید عمومی بر نمای                         ٤-١-١٠-٢٠

ب تابلوھـا بایــد        .ساختمان، ھیچ بخشی از تابلو از لبه ھـای محیطــی نمــای سـاختمان خـارج نگــردد                       محـل نـص

سبت بـه دیوار ھمســایه حـد اقـل                       ٦٠سـانتیمتر و از ـکف پیــاده رو حـداقل           ١٥ھمواره از لبه ھای عمودی نمــا ن

.سانتیمتر فاصله داشته باشد

:ارتفاع حد زیرین تابلوھا٢-١٠-٢٠

متر پایین تر باشد و یـا سـازه و            ٥/٢حد زیرین ارتفاع تابلوھایی که از زیر آنھا عبور میشود نباید از                     ١-٢-١٠-٢٠

.باالتر از این ارتفاع نسبت به متوسط تراز کف و زمین معبر قرار گیرنداجزای آن

ی      ١٠حد زیرین تابلوھای دیواری وتابلو ھای ایستاده ای که ضـخامت آنھــا از           ٢-٢-١٠-٢٠ سـانتیمتر تجــاوز نـم

.ساتیمتر باالتر از متوسط کف و زمین باشد٦٠افراد عبور نمی کنند، باید حد اقل کند و از زیر آن

:ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلوھا٣-١٠-٢٠

در تابلوھای معرف کــاربری حـداکثر ارتفــاع مجـاز نصــب لبـه فوقــانی تابلوھـای دیــواری مربوط بـه                        ١-٣-١٠-٢٠

ف پنجـره                         کاربری ھای واقع در طبقه ھمکف و نیز تابلوھای طره و ایستاده بــا پایـه نگھـداری آنھـا، زیـر سـطح ـک

.متر از متوسط کف معبر است٦طبقه اول و حد اکثر 
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حــداکثر ارتفــاع مجــاز نصــب تابلوھــای دیــواری نــام ســاختمان، حــد نھــایی دســت انــداز بــام                   ٢-٣-١٠-٢٠

.است

شروی مجاز تابلوھا در حریم معابر عمومی۴-١٠-٢٠ :پی

٥کلیه تابلوھای دیواری باید به صورتی روی نمای ساختمان نصب شوند که اگردر ارتفاع کمـتر از                    ١-۴-١٠-٢٠

ش آمـدگی آنھـا در حــریم معبر عمومــی           ثمتر نسبت به زمین و کف قرار گیرنـد، حـد اک              ٢/ سـانتیمتر    ١٠ر پیــ

.باشد

ش روی                     ٢-۴-١٠-٢٠ به تابلوھای طره که عمود بر نمای اصلی ساختمان نصب می گردند، به شـرطی کـه پیــ

ض پیاده رو و حداقل                      سـانتیمتر از لبــه سـواره رو فاصــله داشــته             ٩٠آنھا در معبر عمومی حداکثر تا یک سوم عر

:باشد، طبق مقادیر زیر اجازه پیشروی در حریم معبر عمومی داده میشود

ش آمدگی تابلو، در محدوده                متری تقــاطع خیابانھـا نبایــد       ١٥حداقل ارتفاع لبه زیرین تابلوھای طره ویا ھر نوع پی

.متر باشد٥کمتر از 

:حریم تابلوھای مختلف۵-١٠-٢٠

:حریم تابلوھای انتظامی، راھنمای شھری، راھنمای مسیر به قرار زیر است١-۵-١٠-٢٠

در مــورد سـایر  سـانتیمتر باشـد       ٤٥حداقل فاصله لبه بیرونی تابلوھا در معابر داخل شھر تا لبــه سـواره رو بایـد               

.ودالک خواھد بمھا بزرگراھھا و معابر حومه شھر ضوابط شھرداری معابر و 

س                                  ش ایمــنی عبـور و مـرور و تمرکــز حــوا ت افـزای عدم تداخل انواع دیگر تابلوھا در این حریم ضروری بــوده و باـع

.رانندگان و عابرین می شود

:حریم تابلوھای معرف کاربری٢-۵-١٠-٢٠

ض پیاده روھا از حد امالک مجاور خیابان به اندازه حداکثر                     ٩٠متر عرض به شرط باقی مانـدن         ٥/١یک سوم عر

.می باشدسانتیمتر تا لبه سواره رو حریم نصب تابلوھای معرف کاربری ھا

به لحاظ مشروط بودن اجازه پیشروی تابلوھای فوق در معبر عمومی محدوده نصب تابلوھـای معـرف کــاربری و                                

.از ھم مجزا باشدتابلوھای انتظامی و راھنمای شھری باید ھمواره

:حریم تابلوھای تبلیغاتی٣-۵-١٠-٢٠

، اجـازه نصــب   شـوند  در برخی خیابانھا و میدانھا و فضاھای شھری که در ضوابط شھرداری ھـا مجـاز شــناخته                            

سبت به تراز کف معبر حد اکثر پیشروی در معبرحداقل ارتفاع حد زیرین تابلو ن

سانتیمتر٢٥متر٥/٢

سانتیمتر٥٠متر٧٥/٢

سانتیمتر٧٥متر٣

سانتیمتر١٠٠متر٢٥/٣

سانتینتر١٢٥متر٥/٣

سانتیمتر١٥٠متر٧٥/٣

ش  است متر ٥/١متر از تراز کف معبر ٥/٣مدگی در ارتفاع باال تر از آحداکثر پی
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.حریم نصب تابلوھای تبلیغاتی طبق ضوابط شھرداری ھا است.شودتابلوی تبلیغاتی داده می

:حریم تابلوھای اطالع رسانی٤-۵-١٠-٢٠

سئول      نصب تابلوھای اطالع رسانی ب    و میدان ھا و فضاھای شھری       در برخی خیابان ھا      مجـاز   ا تأیید مراجـع م

.خواھد بود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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خط و مطالب تابلوھا ١١-٢٠

:مطالب تابلو١-١١-٢٠

ص تابلوھای انتظامی، راھنمای شھری و راھنمای مسیر، مقـررات کنوانسـیون ھـای بیــن                        ١-١-١١-٢٠ درخصو

.المللی مالک عمل خواھد بود

.مطالب تابلوھای نام ساختمان محدود به نام و یک تصویر یا شماره ساختمان است٢-١-١١-٢٠

:در ھر تابلوی معرف کاربری حداکثر استفاده از مطالب زیر مجاز است٣-١-١١-٢٠

ص، تصویر مناسب با کاربری یا نماد کـاربری                    ت تجـاری کـه می            )پیکتوگـرام  (نوع کاربری، شغل، نام خا یـا عالـم

س باشد .تواند حاوی سال تأسی

(دوباره نویسی و تکرارمطالب تابلو ممنوع است   ٤-١-١١-٢٠ موارد استثنا به تشخیص مرجع صدورپروانه تابلـو      .

.این ضابطه شامل تابلوھای تبلیغاتی نمی شود).مجاز است

(مطالب تــابلو بایـد از نظـر دسـتور زبــان و امــالء صــحیح باشــد            ٥-١-١١-٢٠ ص مرجــع         . مـوارد اسـتثنا بـه تشـخی

).صدورپروانه تابلو مجاز است

ت                   ٦-١-١١-٢٠ تابلوھایی که مطالب آنھا از نظر نھاد ھای قضایی کشور یا مسئوالن کنترل تابلوھا بر خالف عـف

شخیص                                  ص داده شود و یا به موجب شکایت افراد حقیقی و حقوقی و یــا ت عمومی ویا مصالح اجتماعی تشخی

.نھادھای فوق الذکر مصالح آنان را تحدید کند و یا به آنھا صدمه زند، ممنوع است

"تابلوھایی که با استفاده از شکل و رنگ وسایر مشخصات عالئم ھشدار دھنده ویا نوشته ھای             ٧-١-١١-٢٠

ص مسئولین امکان ایجاد شبھه با تابلوھای انتظامی دارند، ممنوع                        ودیگر مطالبی  "خطر"،  "ایست که به تشخی

.است

بــرای کاربریھــای اضــطراری و عمومــی بــه منظــور     )پیکتوگــرام (اســتفاده از عالمــت و نمادکــاربری      ٨-١-١١-٢٠

ص سریعتر اماکن مربوط به آن  .توصیه می شودھا تشخی

ی کـاربری ھــای ھـم نــوع توصـیه مــی                         ٩-١-١١-٢٠ استفاده از الگو و طرح یکسان تابلو، برای تابلوھـای معرـف

.شود

:خط در تابلو٢-١١-٢٠

خط تابلو و نحوه درج مطالب، بــه تشـخیص مسـئولین اجـرای مقـررات تابلوھـا، بایـد خوانا و قابــل                                    ١-٢-١١-٢٠
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ص باشد    موارد استثناء باید به تأیید مراجــع ذیربــط     .محدودیت ھای زیر در مورد خط در تابلو الزامی است         .تشخی

.برسد

ت                    ٢-٢-١١-٢٠ ی اـس ضـرورت اســتفاده از زبـان و خـط           .استفاده از خط و زبان فارسی در مطالب تابلوھا الزاـم

س     بیگانه در کاربری ھای عمومی اضطراری مانند داروخانـه،               س و غــیره بســته بـه        امـاکن درمــانی و اورژاـن ، پلیــ

ص مسئولین اجرای مقررات تابلو و تبلیغات خواھد بود .تشخی

تنھـا در    .اولویت خط فارسی بر خط بیگانه در کلیه تابلوھای معرف کــاربری دوزبانه الزامــی اســت                         ٣-٢-١١-٢٠

مواردی چون تابلوھای سفارتخانه ھا، کلیسا ھا، انجمن ھای اقلیت ھای قومی و سایر مواردی که کاربری بـه                          

ص دارد، اولویت خط فارسی حذف می گردد، امــا بـه ھـر حـال                      اتباع خارجی و اقلیت ھای قومی و زبانی اختصا

.در کنار خط بیگانه، خط فارسی نیز باید وجود داشته باشد

ی شـوند،                       ٤-٢-١١-٢٠ حداکثر اندازه حروف در تابلوھای تبلیغاتی و معرف کاربری که در مناطق تجاری ارائـه ـم

در مناطق مسکونی این انـدازه بــه دو         .خواھد بود )ھرکدام که کمتر باشد   (سانتیمتر  ٧٥دو سوم ارتفاع تابلو یا       

.محدود می گردد)ھر کدام که کمتر باشد(سانتیمتر ٥٠سوم ارتفاع تابلو یا 

در تابلو ھای معرف کاربری دو زبانه دارای اولویت خط فارسی، ارتفاع خط بیگانه به میزان حد اکثر                              ٥-٢-١١-٢٠

.خط فارسی مجاز استاندازه دو سوم 

مطالب مندرج در تابلوھای تبلیغاتی فضـای بــاز بایـد از جانــب جــاده ھـا، بزرگـراه ھـا و خیابانھـای                          ۶-٢-١١-٢٠

شریانی درون شھر کامال خوانا و واضح باشد چنین تابلوھایی باید بگونه ای نصــب شـوند کــه حـداقل فاصـله و                              

.خوانایی تعریف شده در ضابطه تابلوھای تبلیغاتی در آنھا رعایت گردد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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و نورپردازی تابلوھا رنگ١٢-٢٠

رنگ ١-١٢-٢٠

.توصیه می گردد انتخاب رنگ تابلوھا با توجه به ماھیت کاربری تعیین گردد١-١-١٢-٢٠

استفاده از رنگ ھای متنوع و ترکیب ھای گوناگون رنگی ھماھنگ یا متضاد، در تابلوھای کــاربری              ٢-١-١٢-٢٠

.ھای تجاری و تبلیغاتی آزاد است

در تابلوھای ساختمانھای مسکونی، اداری، درمانی، مذھبی، آموزشی، بانک ھا و سایر کاربری                ٣-١-١٢-٢٠

گ بــدون  ٢ھایی که به تشخیص مسئول اجرای مقررات فاقد روحیه تجاری و تفریحی ھستند، باید حداکثر از                رـن

.احتساب رنگھای سفید وسیاه استفاده گردد

ک بـرای شـعب، ادارات و                                 ۴-١-١٢-٢٠ ی ھـر ـی توصیه می شود کـه کلیــه وزارتخانـه ھـا و دسـتگاھھای اجراـئ

مؤسسات ذیربط خود تابلوھای یکســان بــا رنگھـای مشـخص تھیــه نماینـد تـا ایــن مؤسســات بھـتر و آســان تــر           

.شناخته شوند

انتظـامی، راھنمـای شـھری و راھنمـای مســیر باید طبق مقـررات                           ایمـنی،    رنگ کلیه تابلوھــای     ۵-١-١٢-٢٠

گ ھـای ایمنی منـدرج در ایــن مقـررات                    کنوانسیون ھای بین المللی       و سایر مقررات داخلی منجملــه جـدول رـن

.باشد

نور پردازی در تابلوھا٢-١٢-٢٠

ابت باشد که از بیرون بـر سـطح تابلــو            ثنور پردازی تابلوھای معرف کاربری باید توسط منابع نوری               ١-٢-١٢-٢٠

بـه  .این نور نباید مزاحمتی برای رانندگان و عابرین ایجاد نمایــد              .بتابد و یا در داخل تابلو کار گذاشته شده باشد            

ش از یک ١٢٠ھر صورت نور تابلوھا نباید در فاصله  . بر فوت مربع شدت داشته باشدشمعسانتیمتری بی

ش مسـتقیم روی سـاختمان ھـا و کـاربری ھـای                                  ٢-٢-١٢-٢٠ نور پردازی تابلوھا نباید به گونه ای باشد که تـاب

شدت نور تابلوھا در ھر نقطه از معابر عمومی یا فضاھای ساختمان یــا ملــک مجـاور نبایـد            .اطراف داشته باشد 

ش از یک  . بر فوت مربع باشدشمعبی

نور پردازی تابلوھای معرف کاربری و تبلیغاتی بصورت چشمک زن و رقصان در مناطق مســکونی و                          ٣-٢-١٢-٢٠

.این تابلوھا باید فقط با نور ثابت نورپردازی شوند.درحاشیه بزرگراه ھا ممنوع است

در مناطق تجاری و در سایر مناطق، تابلوھای چشمک زن و رقصان، بنا به تأیید مســئولین اجــرای                           ٤-٢-١٢-٢٠

.مقررات تابلوھا مجاز است
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، نصب تابلوی تبلیغاتی نورپردازی شده دارای چراغھای قرمز و سـبز یـا زرد در مجــاورت تقـاطع ھـا                         ٥-٢-١٢-٢٠

.ممنوع استبصورتیکه مانع کارکرد صحیح چراغ ھای راھنمای رانندگی گردد، 

نورپردازی تابلوھا نباید به گونه ای باشد که موجب آزردگی و ایجـاد مزاحمــت بـرای ھمســایگان و                            ٦-٢-١٢-٢٠

چنانچه بعد از صدور مجوز برای تابلویی معلوم شود که تابلوی مزبور باعث ایجاد مزاحمت                       .منازل ھمجوار گردد   

میشود ، بنا به دستور مسئولین اجرای مقررات تابلوھا، مالک تابلو موظف است در اسرع وقت نسبت به تغییر                               

.تابلوی خود و رفع مزاحمت اقدام نماید

ش، سالمت و امنیت           جبه جز تابلوھائی که مسئولین اجرای مقررات تابلوھا به                   ٧-٢-١٢-٢٠ ھت بر آوردن آسای

ص می کنند، کلیه تابلوھای معرف کاربری الکتریکی یا نور پردازی شده باید بیــن نیمه شــب تــا                   عمومی مشخ

ش شوند .طلوع آفتاب خامو

ش از                         ٨-٢-١٢-٢٠ ش شونده و دارای تصـاویر متحـرک، کــه سـرعتی بیــ ٣٠تابلوھای چشمک زن، روشن خامو

ب شــوند کــه حـداقل پــایین تـرین نقطـه تـابلو تــا                    ش شدن در دقیقه دارند باید به نحوی نـص مرتبه روشن و خامو

.متر باشد٩سطح زمین 

قبل از نصب ھر نوع تابلو یا نور پردازی در مجاورت فرودگاه ھا، اخــذ تأییدیـه از مقامـات مسـئول در                   ٩-٢-١٢-٢٠

.بخشھای ھدایت پرواز و ناوبری فرودگاه مزبور الزامی است

ھیچ تابلویی نباید غیر از طریق الکتریکی روشن شود و روشھای الکتریکی و سیمکشی آن باید                  ١٠-٢-١٢-٢٠

نباید از جرقه و شعله در ھوای آزاد به منظور تبلیغ و یا نور پردازی تابلو            .منطبق با مقررات ملی ساختمان باشد       

.استفاده شود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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تابلوھای ناھماھنگ ١٣-٢٠

شخیص مسـئولین، مغـایر بـا                  اطالقتابلوھای ناھماھنگ به تابلوھای موجودی        ١-١٣-٢٠  می شود کـه بــه ت

شمقررات مصوب .با این تابلوھا بسته به میزان ھماھنگی و لطمه به منظر شھری برخورد می شود.ندبا

چنانچه تابلویی ناھماھنگ با ضوابط مصوب باشـد، بسـته بــه مـیزان ناھمـاھنگی بـه دارنـده تابلـو                                   ٢-١٣-٢٠

.مھلت داده میشود تا نسبت به جمع آوری و یا اصالح و تطبیق آن با ضوابط موجود اقدام نماید

نحوه برخورد با تابلو ھای نا ھماھنگ و مھلت ھای الزم جھت جمع آوری، اصـالح و تطبـیق آنھـا بـا                      ٣-١٣-٢٠

.کندضوابط مصوب و میزان جرایم تابلوھا را مقررات شھرداری ھا تعیین می

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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تابلوھای ناھماھنگ ١٣-٢٠

ص مسـئولین، مغایر بـا                      اطالقتابلوھای ناھماھنگ به تابلوھای موجودی        ١-١٣-٢٠ شخی  می شـود کــه بـه ت

شمقررات مصوب .با این تابلوھا بسته به میزان ھماھنگی و لطمه به منظر شھری برخورد می شود.ندبا

چنانچه تابلویی ناھماھنگ با ضوابط مصـوب باشـد، بسـته بـه مـیزان ناھماھنگی بــه دارنـده تابلـو                         ٢-١٣-٢٠

.مھلت داده میشود تا نسبت به جمع آوری و یا اصالح و تطبیق آن با ضوابط موجود اقدام نماید

نحوه برخورد با تابلو ھای نا ھماھنگ و مھلت ھای الزم جھت جمـع آوری، اصــالح و تطبـیق آنھــا با                           ٣-١٣-٢٠

.کندضوابط مصوب و میزان جرایم تابلوھا را مقررات شھرداری ھا تعیین می

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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