
 

 

 

 

 

 

 ضوابط و مقررات تهیه و ترسیم :عنوان سند 

 نقشه های تأسیسات مکانیکی 

 TGW10/1/92.9 :کد سند 
 18/9/1392 :آذرین بازنگری  1390پاییس : تارید تدوین 

 

 

 

 

 

 

 

:تهیه کننده   

 یهکبًیکتأسیسبت  گشٍُ تخصصی

 

:تایید کننده   

 سئیس سبصهبى

 

 :تصویب کننده 

 ّیئت سئیسِ

  فشایٌذ ّب  ّب ،تکثیشٍتغییشسٌذفمظ ثب ّوبٌّگی ٍاحذ ثْجَد سیستنکپی ٍ

 .هدبص هی ثبضذ 

  دس هَاسد استٌبد تَخِ ضَد آخشیي ثبصًگشی داسای اػتجبس هی ثبضذ. 
 ٍضؼیت کٌتشل سٌذ

 TOF01/0/91.11 :کدفرم 

 2اص  1صفحِ 

 



 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

 ضَاثظ ٍ همشسات تْیِ ٍ تشسین  :عنوان سند 

 ًمطِ ّبی تأسیسبت هکبًیکی
 1390پبییض  :تارید تدوین 

 18/9/1392 :رین بازنگری خآ TGW10/1/92.9 :کد سند  2  از   2 صفحه 

 

 

 «فرمت نقشه های تأسیسات مکانیکی » 

هجبحث هشثَط ثِ تأسیسبت هکبًیکی ٍ چک لیست ّبی کلیِ ًمطِ ّبی تأسیسبت هکبًیکی ثبیستی هغبثك ثب هفبد همشسات هلی سبختوبى ٍ 

 .اسائِ ضذُ آًْب تٌظین ٍ عشاحی گشدد 

 .استبى سوٌبى ٍ ضْشستبى ّبی تبثؼِ  اد ّب ٍ سبصهبى ّبی سسوی دسثبق کلیِ هفبد اخشایی ثب ضشایظ هحیغی ٍ همشسات اػالم ضذُ ًِاًظ -

ثب اًذاصُ گیشی ٍ اسائِ ، ّوشاُ  100/1حذالل ٍ ثب همیبس ( چبح ) ثِ صَست پشیٌت ( تش ٍ یب ثبال)  A3دس همغغ ( حتی االهکبى ) کلیِ ًمطِ ّب  -

 . ثبضٌذ اثؼبد خبسخی ٍ یک ًوب ٍ یب ثشش هؼوبسی  ُ ثب هحَسّبی هؼوبسی ٍ اًذاصُ گزاسیّوشا خْت ضوبل خغشافیبیی

 .اسائِ ًمطِ خبًوبیی تدْیضات تأسیسبتی  ٍخَاًب ثَدى ًمطِ ّب  -

 .اسائِ فْشست  ٍراسی عجمبت ، اسائِ ضوبسُ ًمطِ گ ًبم -

 .اسائِ خضئیبت اخشایی کلیِ تدْیضات ٍ اسائِ هطخصبت فٌی ٍ ظشفیت ّب  -

 ( .دس خضئیبت اخشایی ) ػذم ثِ کبسگیشی هَاد هستؼول  ٍالضام ثِ کبسگیشی هَاد ٍ لَاصم داسای هْش استبًذاسد ٍ ًَ  -

  

 : حاوی اطالعات ذیل باشدصفحه روی جلد نقشه ها باید  *    

 .تؼذاد سمف  .6             .هتشاط تمشیجی . 5            .تبسیخ عشاحی . 4             .ًبم عشاح . 3                 .ًبم هبلک . 2               .آدسس کبهل هلک . 1

 

 

 «کنترل نقشه ها و محاسبات تأسیسات مکانیکی » 
 

 .ًصت لَاصم ثْذاضتی ٍ لَاصم تأسیسبتی پالى استمشاس ٍ خضئیبت  .1

 .سیسبتی اسی ٍ سبصُ ٍ خبًوبیی داکت ّبی تأهمبیسِ ٍ تغبثك ًمطِ تأسیسبتی ثب ًمطِ هؼن -

 .دسج خْت ٍالؼی دس ًمطِ ٍ سػبیت لجلِ  -

ّوشاُ ثب اًذاصُ گزاسی ثب تَخِ  سبصی ، آتص ًطبًی ٍ تأهیي فطبس آة هصشفیًمطِ لَلِ کطی آة سشد ٍ گشم هصشفی ، سیستن رخیشُ  .2

 . ثِ خٌس لَلِ ّب

ّوشاُ ثب اًذاصُ گزاسی ثب تَخِ ( حدن ، ػوك ٍ هحل ) ت چبُ خزثی ًمطِ ّبی هشثَط ثِ سیستن خوغ آٍسی ٍ دفغ آة ثبساى ، هطخصب .3

 . ثِ خٌس لَلِ ّب

 .ُ ثب اًذاصُ گزاسی ثب تَخِ ثِ خٌس لَلِ ّبّوشا ًمطِ ّبی هشثَط ثِ سیستن خوغ آٍسی ٍ دفغ فبضالة ٍ ضجکِ ی دفغ فبضالة ضْشی .4

 .اسائِ خضئیبت اتصبل ثِ ضجکِ فبضالة ضْشی هغبثك ًمطِ ّبی اسائِ ضذُ اص خبًت ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى  .5

 ًمطِ لَلِ کطی ، استمشاس سادیبتَسّب ، سبیش تدْیضات گشهبیطی ٍ سشهبیطی ٍ کبًبل کطی ّبی هشثَعِ ثب هطخصبت اثؼبدی ٍهیضاى .6

 .ثب اًذاصُ گزاسی ٍ دسج هیضاى َّادّی ٍ یب تخلیِ  َّادّی کبًبل ّبٍ تدْیضات

 .ًمطِ ّبی تأسیسبت تؼَیض َّا ٍ تَْیِ هغجَع  .7

 . 17پیص ثیٌی ٍ عشاحی تأهیي َّای تبصُ ٍ هَسد ًیبص احتشاق هجحث  .8

 
 

:تهیه کننده   

 یهکبًیکتأسیسبت  گشٍُ تخصصی

 

 

:تایید کننده   

 سئیس سبصهبى

 

 :کننده  تصویب

 ّیئت سئیسِ

 



 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

 ضَاثظ ٍ همشسات تْیِ ٍ تشسین  :عنوان سند 

 ًمطِ ّبی تأسیسبت هکبًیکی
 1390پبییض  :تارید تدوین 

 18/9/1392 :رین بازنگری خآ TGW10/1/92.9 :کد سند  2  از   2 صفحه 

 

ٍ ػذم پیص ثیٌی دٍدکص ّب دس هذاس خبسخی ٍ (لغش ، استفبع ٍ خٌس دٍدکص ) ًمطِ ّبی دٍدکص ٍسبیل گبصسَص یب سَخت هبیغ  .9

 . دٍدکص ّبی یک ٍاحذی سٍی دیَاس حوبم آى ٍاحذ یب ٍاحذّبی ثبال لشاس ًگیشًذ . هدبٍس پٌدشُ ّب 

 .ًمطِ ّبی پالى استمشاس تدْیضات ٍ فلَدیبگشام هَتَسخبًِ  .10

 .ًمطِ ّبی پالى استمشاس َّاسبص ، ثشج خٌک کٌٌذُ ٍ هٌبثغ اًجسبط  .11

 .خذٍل هطخصبت فٌی تدْیضات تأسیسبت هکبًیکی ، هصبلح هصشفی ٍ سیستن ّبی کٌتشل  .12

ًمطِ سایضس دیبگشام ثشای کلیِ لَلِ ّبی آثشسبًی ، فبضالة ، َّاکص فبضالة ٍ لَلِ ّبی سیستن گشهبیص ٍ سشهبیص ٍ سیستن     .13

 .اًی ثب تَخِ ثِ پالى ّبی هشثَعِ آتص ًص

 .ثبیذ داسای تبسیخ ، همیبس ، هطخصبت دفتش عشاحی، هطخصبت عشاح، ضوبسُ ًمطِ، ػٌَاى ًمطِ ٍ سضتِ ثبضذ( تبیتل) خذٍل ًمطِ ّب .14

   سیسبت ٍاکص ّب ٍ سبیش تأایـــضس فبضالة ٍ َُّد ٍ س -هیي َّای پکیح ّبی في داستأ ، پالى پطت ثبم ٍ هحل لشاسگیشی دٍدکص ّب               

     .هکبًیکی            

سبًتی هتش ّن اص ًظش  10هثالً ػجَس  دٍدکص  اص داخل تیغِ .  ثشای کلیِ سایضس ّب ٍ هخصَصبً دٍدکص ّب، فضبی الصم دس ًظش گشفتِ ضَد  .15

سبًتی هتش هصبلح  10دٍدکص ّب ثب ضَد حذالل هی تَصیِ .  فٌی ایشاد داسد ٍ ّن دس عجمبت ثبالتش اص ًظش حمَلی اضکبل داسد

 .  سبختوبًی هحبفظت ضًَذ ٍ ثٌبثشایي فضبی الصم ثشای آى ّب هٌظَس ضَد

    ، ثِ عَسی کِ ثب  هطخص ضَد... ، دٍدکص ّب ٍ سایضسّبی آة ٍ فبضالة ٍ  ، هحل ػجَس کبًبل ّبی کَلش دس پالى تیش سیضی سمف ّب .16

 .  لطِ اخشایی ثبضذتیش سیضی ٍ پَتشّب تذاخل ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ ى

 . الضاهبً سادیبتَس استفبدُ ضَد َّای تبصُ ثشای اعبق ّب هطکل است ،هیي دّبیی کِ ثِ ػلت فطشدگی، اهکبى تأدس ٍاح .17

 . ، ًبٍداى ّب سا ًطبى دّذ ، دٍدکص ّب تصَیشی اص پطت ثبم کِ دس آى هَلؼیت کَلشّب .18

 

 

:تهیه کننده   

 گشٍُ تخصصی تأسیسبت هکبًیکی

 

 

:کننده تایید   

 سئیس سبصهبى

 

 :تصویب کننده 

 ّیئت سئیسِ

 


