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 مقدمه (1

 (   تعاریف :1-1

 شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت :  ( صنعتی)شهرک 

:  شخص حقيقی یا حقوقی است که از سوي شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت طی  )متقاضی( طرف قرارداد 

ا تحویل گرفته هاي صنعتی ، دارویی یا تحقيقاتی ر قرارداد تخصيص زمين قطعه یا قطعاتی را جهت انجام فعاليت

 است .

بل پرداخت مقا استفاده ازامکانات زیربنایی و خدمات ضروري شهرک صنعتی که درعبارت است ازحق  : حق انتفاع

  . گردد توسط طرف قرارداد پرداخت می صنعتی دارویی برکت شهرکهزینه هاي مصوب شرکت 

 وبرکت  شهرک صنعتی داروییعبارت است از قراردادي که بين شرکت  :  واگذاری حق بهره برداری قرارداد

طابق هاي صنعتی م ت تخصيص زمين و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروري شهرکطرف قرارداد جه

  . هاي صنعتی منعقد می گردد شرکت شهرک مصوب متن قرارداد نمونه

نعتی و صو خدماتی است که به منظور تامين نيازهاي  تاسيسات عبارت از : امکانات زیربنایی و خدمات ضروری 

جاد و قرارداد در شهرک صنعتی بر حسب ضرورت و متناسب با امکانات شرکت فرعی ایخدمات پشتيبانی طرف 

 . مورد بهره برداري قرار می گيرد

 

 



L- 1 -01/93کد مدرک:   

REV 13 
 

 عنوان مدرک

 

 

 

 

 

 

10/03/1395تاریخ صدور:   

گزارش الزامات و ضوابط ساخت و ساز  شماره مدرک

 شهرک
 

RE-9204-025-G-2-13 

 

4 

 

 ( ضوابط عمومی : 2 -1

ست. داخل پالک واگذار شده به عهده متقاضی ادر ساختمان دیوارهاي حریم و ( مسئوليت احداث  1-2-1

برابر  3ماخذ  با پرداخت جریمه به، متقاضی موظف به تخریب  همسایهدرصورت تجاوز به حریم پياده رو یا زمين 

 شد.با شهرک میپرداخت جریمه بر عهده  و، مبنی بر تخریب  زمين می باشد. تشخيص وظيفه متقاضی بهاء

ن شرکت همچنين به منظور حفظ مقررات شهرک پس از دو مرحله اخطار به متخلفين از ورود مصالح و کارکنا

 متخلف به شهرک جلوگيري به عمل خواهد آمد .

 به شهرک معرفی نماید .پروژه نماینده عنوان را ب( متقاضی موظف است یک نفر  1-2-2

 از طرف "مجوز ساخت "د منوط به صدور اردايات ساختمانی از جانب طرف قرشروع عمل -1تبصره 

 . باشد میشهرک 

اد مکلف ها و نقشه هاي اجرایی طرف قرارددر صورت نياز به هر گونه تغييرات در ساختمان -2 تبصره

 نماید.ارائه  هرکجهت بررسی و تایيد به شاست نقشه هاي جدید را همراه با گزارش توجيهی 

فرد  این ( متقاضی موظف است یک نفر را به عنوان نگهبان دائمی کارگاه به شهرک معرفی نماید. 1-2-3

 ود.    ربط در اختيار گرفته شذیبایستی با احراز عدم سوء پيشينه و عدم مصرف مواد مخدر از مراجع مي

ک پروژه را تی و سایر مدارهاي ساختمانی و تأسيسا، نقشه بنديمتقاضی متعهد است طبق برنامه زمان(  1-2-4 

بررسی و  باشد، تهيه و برايالزامات و ضوابط ساخت و ساز شهرک که جزء الینفک قرارداد می دفترچه مطابق

 به شهرک تسليم نماید."مجوز ساخت"صدور 
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مسئوليت حسن اجراي عمليات ساختمانی و رعایت ضوابط فنی و مقررات حفاظتی و ایمنی، رعایت (  1-2-5

کار، محيط زیست و قوانين ساخت و ساز و سایر قوانين و مقررات موضوعه مرتبط با اجراي پروژه از قانون 

طرف متقاضی و عوامل اجرایی، شامل شرکا و پيمانکاران جز و تقبل کليه عواقب قانونی و حقوقی و قراردادي 

 آن بر عهده متقاضی است.

موده نوابط و الزامات ساخت و ساز شهرک تخلف ( هر گاه طبق گزارش ناظر مقيم، متقاضی از ض 1-2-6

روز  15ز باشد، متقاضی مکلف است، موارد تخلف را ظرف مدت مقرر توسط ناظر مقيم که در هر حال بيش ا

مام یا قسمتی تکاري نخواهد بود، به طور کامل رفع نماید. در مواردي که رفع تخلف مستلزم تخریب و اصالح 

ریب مکلف است ظرف مدت مقرر از تاریخ اخطار کتبی شهرک، نسبت به تخاز مستحدثات باشد، متقاضی 

از جمله جریمه  اعيانی و تأسيسات مذکور در اخطاریه اقدام نماید. در هر حال، هزینه و جریمه این اقدامات

                     شود.اسبه میبندي بر عهده متقاضی است و در تسویه قرارداد محدیرکرد اجراي پروژه بر اساس برنامه زمان

 

 د .( خریدار ملزم به رعایت کامل الزامات عمومی ایمنی و بهداشت در واحدهاي صنعتی می باش 1-2-7

 

 می باشد . در هنگام اجراي عمليات عمرانی الزامی  HSEتبصره : در اختيار گرفتن کارشناس 

براي حفاري پياده رو یا خيابان به منظور کابل کشی و یا لوله گذاري و یا نظایر آن طرف قرارداد باید (  1-2-8

 ا  شهرک دریافت و در صورت برخورد با کابل برق ،لوله آب ،گاز و یا فاضالب می بایست فور کتبی ازمجوز قبال 

سارات وارده به تاسيسات و مستحدثات گزارش نماید. بدیهی است جبران کليه خ واحد فنی شهرکمراتب را به 

تلفن   ها ،فضاي سبز ،شبکه آب ،فاضالب ،برق ، گاز ،رو و پياده ها سازي ،روسازي ،خيابانرشهرک از جمله زی

 ها و غيره به عهده طرف قرارداد خواهد بود.کانال
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ل قبول سازمان حد مجاز قابواحدهایی که به دليل ماهيت توليد خود داراي صداها و ارتعاشات بيشتر از (  1-2-9

حفاظت محيط زیست می باشند موظف هستند در طرح هاي ساختمانی خود پيش بينی الزم را جهت عایق 

 بندي و جلوگيري از انتشار صوت و ارتعاش به عمل آورند.

استاندارد حد  بخارات سمی بيش ازو گاز  ،و غبار بو ،گرد واحدهایی که داراي آلودگی از نظر صدا ،(  1-2-10

تصفيه  ند پيش بينی هاي الزم را براي فيلتراسيون وهست ملزم ،قابل قبول سازمان محيط زیست می باشند

کارشناسان  و در بازدیدهاي هاي خود طبق ضوابط سازمان مزبور به عمل آورندآلودگی ایجاد شده توسط کارگاه

صب ت محيطی و متناسب با مقررات در نمحيط زیست پاسخگو باشند ضمن اینکه می بایستی الزامات  زیس

 تجهيزات تقليل ، کنترل و مهار آن اقدامات الزم را انجام دهد.

اه خودداري در محوطه کارگو ...  هاي بهداشتی ، صنعتی طرف قرارداد ملزم است از نگهداري زباله(  1-2-11

د و آئين نامه د قانون مدیریت پسمانها و مشاعات )طبق مفا نماید همچنين سوزاندن زباله ها در محوطه کارگاه

 به هيچ وجه مجاز نبوده و در صورت مشاهده برابر مقررات رفتار خواهد شد. اجرایی آن(

امد صنعتی مواد زائد ج ،هر واحد صنعتی ملزم است زباله و نخاله هاي حاصل از کارهاي ساختمانی (  1-2-12

ط شهرک بر اساس ضواب و لجن مازاد ناشی از سيستم پيش تصفيه و خطرناک ناشی از فرآیند تبخير و توليد

 د .و مفاد قانون مدیریت پسماند در مورد آن رعایت شو مجاز حمل و تخليه نمایند هايصنعتی به محل

طرف قرارداد موظف است ضوابط و مقررات قانونی مربوط به ساخت و ساز واحدهاي صنعتی را رعایت (  1-2-13

 نماید.
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مصالح ساختمانی در حين و بعد از اتمام ساختمان وهمچنين نخاله هاي پس مانده ساختمانی ، نباید (  1-2-14

 معابر عمومی را اشغال نماید.

معابر عمومی  مواد خام و کاالي توليدي واحد صنعتی باید در محل همان واحد انبار گردیده و اشغال(  1-2-15

را بنا به  ظف است محل بارگيري و باراندازي مواد و فضوالت خودواحد صنعتی مو أممنوع می باشد ضمن أمطلق

 ر ممنوع است.و سطح پياده رو ها بدین منظو احتياج در محوطه داخلی پيش بينی نماید و استفاده از خيابانها

 د می بایستیهاي صنعتی نياز به مصرف گازهایی مانند اکسيژن و استيلن و غيره دارنچنانچه کارگاه(  1-2-16

ها با ایجاد سایبان )از متر از کارگاهها و انبار 2کپسولها و مخازن مربوطه را در خارج از کارگاهها به فاصله حداقل 

حد ها پيش بينی تدابير الزم لوله کشی هاي آن نيز می بایستی در حين ساخت وا  مواد نسوز و عایق( قرار دهند.

 گردد.

ی و حرکتی، ها جهت ناتوانان جسماز فضاهاي ورودي کليه ساختمانتأمين آسانسور و دسترسی پذیري (  1-2-17

 مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان، الزامی است. 

قررات جاري مطرف قرارداد ملزم است امور رفاهی و بهداشتی و حفاظتی کارگران را مطابق قوانين و (  1-2-18

 و اجرا نماید. ان کار و در حين بهره برداري مراعاتکشور چه در زمان اجراي عمليات ساختمانی و چه پس از پای

( طرف قرارداد حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراري انشعابات و دسترسی به تاسيسات شهرک  1-2-19

و همچنين تعمير کردن آنها و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص 
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نابراین براي موارد فوق طرح شکایت و ادعاهایی از قبيل ورود به عنف یا غير قانونی به ملک باشد اعطا می نماید.ب

 غير ، عليه شرکت و کارکنان آن امکان پذیر نيست.

اضی در وسط متقسازه و ساختمان سوله ت جادیو ا یو جذب یحفر هر گونه چاه اعم از آب، بهداشت(  1-2-20

 .ن پذیر نمی باشدبوده و هيچ گونه امکاشهرک ممنوع 
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 سیویل و معماری در شهرک صنعتی دارویی برکت ضوابط احداث

 ( سیویل ومعماری :2

 ( اندازه و ضوابط قطعات1 -2    

ذیرد که ( عمليات خاکی و تسطيح کل قطعه بعهده خریدار بوده و عمليات بایستی به نحوي صورت پ 2-1-1

راز دیگر سطوح برابر با آسفالت طرفين قطعه باشد و اختالف تمتر از بر قطعه تراز زمين قطعات 10به فاصله 

ستی به تایيد )تراز تعيين شده جهت بسترسازي و رقوم ارتفاعی کف آن بای سانتيمتر نباشد.50نيز بيشتر از 

 واحد فنی شهرک برسد.(

در اري خود را ،انبار و یا اد ،کارخانه ها و تاسيسات مربوط به کارگاه ( خریدار موظف است ساختمان 2-1-2

احداث  متر 12و از بر جلو  متر از اطراف محدوده زمين 5حداقل به فاصله متر مربع  1000مساحت هاي باالي 

 ابد(یی م متر کاهش 9)در صورت نياز به احداث ساختمان اداري در سالن توليد حریم بر جلو تا نماید. 

    

 10از اطراف محدوده زمين و از بر جلو  متر 3.5 مترمربع و کمتر از آن 1000هاي به مساحت  در مورد زمين

          متر کاهش  6)در صورت نياز به احداث ساختمان اداري در سالن توليد حریم بر جلو تا  منظور شود متر
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اینصورت در غير  متر تجاوز نکند و 6هاي داخل عرصه از مشروط به اینکه حداکثر ارتفاع ساختمان می بابد(

 متر باید رعایت شود.  5حریم 

        
 

ز    ساختمان اها احداث می شود و رعایت حرایم رمتر از بَ 2ساختمان اداري با فاصله حداقل  -1تبصره 

متر و  3.5متر مربع  1000هاي توليدي ، مخازن هوایی و زمينی و پيش تصفيه ها براي زمين هاي تا 

 الزامی می باشد . متر 5متر مربع  1000باالي 
 

ش آمدگی در صورت وجود پيش آمدگی در ساختمان اداري فاصله فی مابين سالن توليد تا پي -2تبصره 

 ساختمان اداري مبناي محاسبه حریم می باشد .

)براي  رمت 3.5با حداکثر ارتفاع  فقط ساختمان نگهبانی و سریداري در یک طبقه )همکف( -3 تبصره

مترمربع  20000متر مربع و  براي قطعات باالي  80متر مربع  با حداکثر زیربناي  20000قطعات زیر 

صورت  )درمی تواند در حریم دیوار مجاور به خيابان دسترسی احداث گردد. متر مربع( 120حداکثر 

 می باشد( صدور مجوز ورودي دیگر براي واحد صنعتی احداث ساختمان نگهبانی دیگر بالمانع
 

 
 

ساختمان هاي نگهبانی پارکينگ و نيز فضاهایی از قبيل برق اضطراري و یا مشابه می توانند  -4تبصره 

فقط در قسمت جلوي قطعه زمين و بدون رعایت حرایم واقع گردد . فاصله مستحدثات مذکور از 
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تصفيه ها براي زمين هاي ساختمان هاي توليدي ، انبار مسقف و روباز ، مخازن هوایی یا زمينی و پيش 

متر الزامی می باشد همچنين حریم فی مابين  5متر مربع  1000و باالي  متر 3.5متر مربع  1000تا 

 5متر مربع  1000متر و باالي  3.5متر مربع  1000ساختمان هاي اداري و نگهبانی براي زمين هاي تا 

 متر می باشد .
 

ه رعایت بسانتی متر مشروط  80چکان سالن توليد به داخل حریم ( حداکثر ميزان مجاز پيش آمدگی آب 2-1-3

م رعایت حداقل متر از انتهاي پيش آمدگی تا داخل بر جانبی بالمانع می باشد . در صورت عد 50/5حداق ارتفاع 

 ی است .ي ابتداي )سر( پيش آمدگی تا داخل بر جانبی الزاممتر رعایت حریم جانبی با محاسبه 50/5حریم 

 

اشد خریدار متر ب20، تاسيسات و برج هاي مخابراتی و دیتا بيش از در صورتی که ارتفاع ساختمان(  2-1-4 

 موظف است نسبت به عالیم و چراغ هاي مخصوص هوانوردي اقدام نماید.

هاي هاي شرکت)به جز ساختمان باشد.میقطعات مساحت از  %45ها  ساختمان( حداقل سطح اشغال  2-1-5 

 (و دانش بنيان تحقيقاتی،علمی 

 د عبارتند از:( به طور کلی عواملی که در انتخاب و تعریف فضاها در قطعه می بایست مدنظر قرار گير 2-1-6

 امکان گردش اتومبيل در اطراف قطعات -

 خطوط توليد صنایع -
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 جهت قرارگيري ساختمان در زمين -

 تامين سطوح مناسب براي فضاهاي باز وساخته شده -

 احد صنعتی وامکان اختصاص بيشترین سطح زیربنا در رابطه با رفع نياز فضاي سبز و عبور و مرور هر  -

ي ورود و امکان پارک اتومبيل در قسمت ورودي ) داخل قطعات ( و دسترسی به انبار با در نظر گير -

 خروج و مانور خودروهاي باري 

 صورت می پذیرد  سکو تا بر داخلی ، محاسبه حریم از لبه( اجراي سکو با رعایت حرایم بالمانع می باشد  2-1-7

تی مجاز به بَر باشد در صورتی که با تایيد واحد فنی شهرک ، واحد صنع 2در موارد خاص که زمين  ( 2-1-8

 شد .طرف گردد ، رعایت بَر جلو براي یک سمت به تشخيص واحد فنی شهرک الزامی می با 2تردد از هر 

 نه فضاي سبز در حرایم ممنوع می باشد .( ایجاد هرگو 2-1-9

 ( الزامات دیوارها و حصارها 2-2

 ( تيپ دیوار ها 2-2-1 

 

 : دیوار محدوده هر قطعه(  2-2-1-1

        با نرده و ترکيب آنبا نماي آجر  هامحورتمامی هاي مجاور به  الف( دیوارهاي مجاور خيابان و سااااختمان

 می باشد.

W=105mm, l=220mm t=60mm    ميلی متر 5با اتصال 

جهت  با توجه به ایجاد فضاي سبز در حریم خارجی دیوار قطعات می بایست تمهيدات الزم –تبصره 

آبياري و  مخاطرات ناشی از ایزوالسيون دیواره محوطه صورت گيرد به حدي که مقاومت کافی در برابر

 آبرسانی به فضاي سبز سطح شهرک را دارا باشد .
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ست حداکثر به ارتفاع ب(  ضالع  2دیوارهاي بين قطعات می بای شبک به  مجاورمتر و ا صورت م معابر باید به 

آن تا  و بقيه سااانتيمتر 80حداکثر به ارتفاع با نماي آجر متر )احداث سااکو با مصااالح بنایی  2ارتفاع حدود 

 )فصل مشترک قطعات نيازي به اجراي مشبک ندارد( . ارتفاع مورد نظر به صورت مشبک( اجرا شود

با تعداد  ج( تمامی نماها چه آنهایی که از فضاااهاي عمومی دیده می شااوند و چه آنهایی که دیده نمی شااود

ستفاده از پوشش هایی مانند  شد ا تو خالی  بلوک گچی و آجرمحدودي متریال و رنگ در نظر گرفته خواهند 

 ممنوع است.

 :دیوارهاي نگهدارنده (  2-2-1-2

سي ون مسلح با دیواري با سنگ مالون می باشد که به صورت ماسونري اجرا خواهد شد. این دیوار داراي فوندا

سي صل لوله و قطعات قرار دارد. در کنار این دیوار م شد و در حد فا بتنی ري با کف گيرداري داخل دیوار می با

 ي سازد.متر قرار دارد که دسترسی مورد نياز با وسایط نقليه به لوله آب را امکان پذیر 20/3به عرض 

ضخامت دیوار به ميزان حداقل  سان بودن آن در تمامی ارتفاع  4/0رعایت  شرط یک یوار الزامی دمتر ارتفاع به 

ست . شه و اختالف تراز  ا  ي مجاور متعاقبا تراس بندي قطعه با پياده روهمچنين جزئيات با توجه به ارتفاع تران

 ارائه خواهد شد .

 :دیوارهاي جداکننده (  2-2-1-3

شترک  صورت م صورت دو و حد جداکننده بين قطعات )دیوار( ب سیون آن به  ست پی ریزی فندا می بای

 اجراي آن بين مالکين بصورت مشترک و برابر خواهد بود. هزینه ؛ باشدطرفه 

شترک  سایگان مجاور هزینه دیوار م صورت هر مالکی که زودتر اقدام به اجراي دیوار نماید، هم با آن پالک را ب

 درصد مبلغ اجراء شده پرداخت نماید. 50
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 ( مصالح ، رنگ و نماها 2-3

شمالی  2-3-1 صلی  سير ا ساختمان هاي واقع در م سفيد  –( رنگ  شد.  white RAL9010جنوبی  می با

 (پردیسها با ساختمان کپارچگی ساختمان)به دليل ی

هاي ن( شکل نماي ساختمان پردیس، هویت معماري ویژه اي به ساختمان ها می دهد، نماي ساختما 2-3-2

تاکيد  جنوبی باید به گونه اي باشد که برشخصيت تندیس گونه ي ساختمان پردیس –واقع در محور شمالی 

 شود. )یعنی ساختمان هاي واقع شده در این محور از لحاظ معماري خيلی شاخص نباشند(

مانند رنگ گل  ( براي سایر ساختمانها الزام انتخاب مصالح) سنگ و آجرسيمان ( با رنگ هاي طبيعی 2-3-3

 است.RAL 1015 OR 3012 رد. این رنگ ، نزدیک به اخري وجود دا
 

 

 

( تمامی نماها چه آنهایی که از فضاااهاي عمومی دیده می شااوند و چه آنهایی که دیده نمی شااود با  2-3-4

 تعداد محدودي متریال و رنگ در نظرگرفته خواهند شد)تنوع رنگی وجود ندارد(

 ( معابر و تقاطع ها 2-4

 معابر و قطعات( ضوابط شبكه  2-4-1

ساز  شبکه معابر داخل قطعات ، در گروه خيابانهاي محلی قرار می گيرند ساخت و  صرف و  و هرگونه دخل و ت

 هاي مجاور ممنوع می باشد .خارج از محدوده واگذاري و تعرض به مشاعات عمومی و زمين

صره ستفاده از معابر عمومی اعم از خيابان ها و پياده رو به منظور ان -تب سکول و ایجاد ا بار ، پارکينگ ، با

و طرف قرارداد موظف است متناسب با ميزان تردد وسایط نقليه سبک و سنگين ،  رمپ ممنوع می باشد
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در داخل واحد خود شرایط ورود ، خروج ، پارک و توقف آن ها را ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه 

 فراهم نماید.
 

 ها )پخی(تقاطع (  ضوابط اجرای عقب رفتگی در 2-4-2

ایساااتی بچنانچه قطعه زمين در نبش قرار گرفته باشاااد گوشاااه هایی از زمين که در تقاطع قرار می گيرد می 

جاز ممطابق نقشه تفکيکی و یا ضوابط مربوطه منحنی ساخته شود و نصب درب ورودي واحد صنعتی در پخی 

 .نمی باشد

 ( اتصال به شبكه اصلی)ورودی( :  2-4-3

 اتصالی نباید در موقعيت پيچ تند و یا شيب زیاد از خيابان اصلی سایت قرار گيرد.راه 

در خيابان  متر 20در موقعيت راه اتصالی، از طریق کنترل پوشش گياهی و حذف موانع دیگر، حداقل فاصله دید

 محلی رعایت گردد. 

باشد،مگر آنکه اصلی اطراف، مجاز نمی براي یک قطعه زمين، در نظر گرفتن بيش از یک راه اتصالی از خيابانهاي

 متر باشد. 100عرض بر زمين بيش از 

 6ه تقاطع در محدوده تقاطع هاي شهرک، حداقل فاصله مجاز بين شروع دهانه راه اتصالی تا انتهاي قوس گوش

 متر می باشد.

 درجه کمتر نباشد. 70درجه بوده و از  90زاویه راه اتصالی می بایست نزدیک به 

متر  5باید از نمتر  و در حالت ورود و خروج مجزا  7اه اتصالی براي حالت ورود و خروج مشترک نباید از عرض ر

 متر( کمتر باشد.  10براي هر طرف )جمعا  

 متر کمتر باشد. 20حداقل فاصله بين دو راه اتصالی از دو قطعه متوالی نباید از 



L- 1 -01/93کد مدرک:   

REV 13 
 

 عنوان مدرک

 

 

 

 

 

 

10/03/1395تاریخ صدور:   

گزارش الزامات و ضوابط ساخت و ساز  شماره مدرک

 شهرک
 

RE-9204-025-G-2-13 

 

16 

 

 غربی سایت مجاز نمی باشد.– متري شرقی 34ایجاد راه اتصالی قطعات با  خيابان 

          متر و کمتر تامين می گردد  20واحدهاي صااانعتی که دساااترسااای آن ها از معابر با عرض  -تبصاااره

 3ثر تا می توانند جهت تسهيل در عبور و مرور در صورت درخواست نسبت به عقب نشينی بَر جلو حداک

 د واحد فنی شهرک اقدام نمایند.درجه )مطابق شکل زیر( در صورت تایي 45متر با زاویه 

 

 
 

 ( الزامات حجمی و فضایی ساختمان ها 2-5

 هاي حجمی تميز داشته باشند. ها باید طراحی یکپارچه و برش ساختمان -

ه این است که متر دارند روش به کار گرفت 30هاي موجود در قطعات که طول هایی بيشتراز  نماي ساختمان -

 صورت ریتم وار استفاده شود.در دید منظراز یک الگو به 
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هاي حجمی تميز و یکپارچه داشته باشند، سقف ها باید از ساختمان پردیس و کوه  سقف ها نيز باید برش -

هاي البرز رویت شوند و به عنوان نماي پنجم ساختمان ها در نظر گرفته شوند. از باالي برج مرکزي با توجه 

 این یکپارچگی خاص به چشم خواهد آمد . ، پنجم()استفاده از نماي به یکسان بودن بام ساختمان ها 

يه خانه و پوشش نماهاي موقت کارگاهی شامل سالن توليد ، ساختمان اداري ، آزمایشگاه ، تصف -تبصره

ریافت د... واحدهاي صاانعتی به هنگام عمليات عمرانی می بایساات طبق دسااتورالعمل ابالغی به هنگام 

 وقتبه صورت موقت و غير م سازه و ساختمان سوله توسط متقاضی جادیو ا ذیردجواز ساخت صورت پ

 .بوده و هيچ گونه امکان پذیر نمی باشددر شهرک ممنوع 

  های بام ویژگی(  2-5-1

 بام ها به عنوان نماي پنجم در نظر گرفته می شوند.  -

د روشاان رنگ بام ها به دليل محدود کردن اثرات حرارتی ناشاای از قرارگيري در معرض نور خورشاايد، بای -

 باشد و همچنين رنگی باشد که با نماي دیگر ساختمان ها هماهنگی داشته باشد . 

 تواند با شن هاي سفيد پوشيده شوند. بام ها می -

عنوان مثال   از نظر رنگ  هارمونی داشااته باشااند. بهعناصاار فنی نصااب شااده بر روي بام ها باید با بام ها   -

همراه   ساازه هاي ساایبان مانند جهت پوشاش ساازه هاي فنی بيرون زده  ، با اساتفاده از شابکه فلزي به

 نصب ورق هاي ذوزنقه اي گالوانيزه اي سفيد رنگ ،  پوشيده شود.

ست در پيش - شوند تا بتسازه هاي فنی ممکن ا ساختمان واقع  ساختمان هاآمدگی  و یا  وانند براي نماي 

 پياده روهاي مجاور سایه فراهم کنند. 

ا قرار بگيرند. هها باید در بافت بام سایبان  پانل هاي خورشيدي نيز ممکن است بر روي بام قرار گيرند. آن -

 بام هاي گياهی )سبز( نيز مجاز می باشند .



L- 1 -01/93کد مدرک:   

REV 13 
 

 عنوان مدرک

 

 

 

 

 

 

10/03/1395تاریخ صدور:   

گزارش الزامات و ضوابط ساخت و ساز  شماره مدرک

 شهرک
 

RE-9204-025-G-2-13 

 

18 

 

>or = 12 

m 

ستم احتباس آ - سي شود. آب به منظور محدود کردن آب زائد باران،  صب  ستم تایمر باید ن سي ب باران و یا 

 اضافی از بام باید جمع آوري و مجددا  مورد استفاده قرار گيرد )براي آبياري گياهان(

 ( ارتفاع ساختمان ها 2-5-2

ش از ارتفاع با در نظر گرفتن افزایش ارتفاع در محور جنوب به شاامال، هيچ ساااختمانی نباید ارتفاعی بي -

 متر می باشد( 110داشته باشد. )ارتفاع ساختمان پردیس مرکزي  (Campus)ساختمان پردیس 

ش متر بدون احتساب خرپشته( 12طبقه ) 3حداکثر تعداد طبقات ساختمان اداري  -تبصره د. در می  با

ش سی از طرف واحد فنی  سه طبقه با ارائه طرح و برر ضی مازاد بر احداث  ست متقا هرک صورت درخوا

 امکان پذیر می باشد .

 
 

 12داقل متر قرار دارند باید ارتفاعی ح 41جنوبی با عرض  –هایی که در طول خيابان شاامالی  ساااختمان -

           د.هاي صاانعتی از دید پنهان باشاان مترداشااته باشااند تا بدین صااورت از نظر منظر و ساايما، ساااختمان

 طبقه( 4و  3)

ه واحد فنی ذکر شده، منوط به ارایه طرح ب بدیهی است طراحی و ساخت هرگونه سازه اي بلندتر از ارتفاع -

 باشد. شهرک صنعتی دارویی برکت و کسب مجوز مربوطه می
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 ( کیفیت و تنوع نصب سر در و تابلوهای تبلیغاتی قطعات 2-5-3

سف - سئول بر روي آنها با حرف  شرکت م سم  يد رنگ به تابلوهایی که بر روي دیوارها قرار می گيرند باید ا

ان ميلی متر حک شود. یک نقشه کلی محدوده شهرک )باجنس پلکسی یا پالستيکی( که نش 300ارتفاع 

 ود. دهنده مکان قعطه است با شرایطی یکسان بر روي دیوار آجري ورودي قطعات نشان داده ش

 
 محوطه  و یا غير از عالئم شکلی نام شرکت ها )آرم ( ، هيچ گونه تبليغات و پوستري نباید بر روي زمين، -

 ساختمان ها نصب شود.

 ( پارکینگ 2-5-4

 ضرایب تامين پارکينگ به تفکيک در ذیل اشاره شده است:

  متر مربع زیربناي کارخانه یک پارکينگ اختصاصی 150به ازاي هر 

 پارکينگ 2متر مربع زیربناي اداري کارخانه  100هر  به ازاي 

  پارکينگ مراجعه کننده 5/0متر مربع زیربناي کارخانه  150به ازاي هر 

 اهد رسيد.پارکينگ خو 55عنوان مثال: در یک قطعه زمين به مساحت یک هکتار ظرفيت تامين پارکينگ به ه ب
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قطعات قرار بگيرند ترجيحا جایی بين قسمت اداري و صنعتی ( فضاي پارکينگ ها باید در فضاي مناسبی از الف

 و نباید از خيابان ها قابل دید باشد.

       ند.( قطعاتی که متعلق به زون هاي علمی و تحقيقاتی هستند نباید پارکينگ هاي رو باز داشته باشب

و در فضاي  برهاي اصالحیمعت ها( بعد از رعایتوسعه رامپ دسترسی پارکينگ به خارج از مرز قطعات )پالک( ج

 رو(، مطلقا  ممنوع است.عمومی همجوار )فضاي پياده

 ( فضای سبز 2-6

 درصد از مساحت قطعه به فضاي سبز الزامی می باشد .    15تخصيص حداقل  -

هاي  آب هارمکينگ و همچنين سيستم ، باید داراي امکانات الزم پارمحوطه باز که درون قطعات وجود دارد  -

 سطحی، سيستم زهکشی و ذخيره سازي آب باران داشته باشد.

فسی تصميم گيري در مورد محوطه سازي و کاشت گياهان جدید باید در جهت افزایش آسایش بصري و تن -

 شود. کاربران باشد. بدین منظور بهتر است این گونه هاي گياهی براي محوطه سازي و کاشت استفاده

 ن گنجشکچنار، کاج ، زبا گياهان بلند: -

 گياهان حاشيه مسير: درخت ارغوان ، بادام کوهی ، زیتون تلخ ، اقاقيا چتري و صنوبر. -

 درصد از سطح قطعات تجاوز نکند . 30مناطق سنگ فرش )صاف شده( یا نفوذ ناپذیر بيش تر از  -

 های سطحی ( ضوابط تخلیه و دفع آب 2-7

ستفاده در کانال - ساخته )نوعها و کانيوها می ب جداول بتنی مورد ا صورت جداول پيش  ست به  سی  ای پر

 کيلو گرم در متر مکعب باشد . 300کارخانه اي( با عيار حداقل 
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سواره تقاطع ها که کانال - سطح  صل هر  در  شند به فوا شيده می با سرپو صورت  هاي متر از دریچه 3ها به 

 بازدید استفاده شود .

اده رو و هاي فلزي ارتباطی)بين پي متر ، پل 25 هاي روباز مجموعه و به فواصااال حداکثر بر روي کانال -

 متراحداث گردد .  5/1سواره رو( به عرض حداقل 

از و ... ( بها ، پارکينگ ها ، محوطه هاي  هاي بارش سطوح فضاهاي باز مجموعه ) شامل خيابان تخليه آب -

 باشد.مجاز میهاي سطحی شهرک  درصد سطح کل قطعه به شبکه اصلی دفع آب 50حداکثر به ميزان 

ساختمان تخليه آب - صنعتی )  سطوح  صلی دف هاي بارش  شبکه ا سوله هاي جانبی ( به  صنعتی و  ع هاي 

يه هاي سطحی شهرک مجاز نمی باشد و می بایست به داخل چاه هاي جذبی )با ظرفيت مناسب( تخل آب

 صورت گيرد.

وضچه حت راه اتصالی( می بایست هاي بارش از قطعه به شبکه اصلی شهرک )در موقعي قبل از تخليه آب -

ه به ازاي سانتيمتر از کف کانال اصلی)یک حوضچ 50متر و به عمق حداقل  1×1ته نشينی به ابعاد حداقل 

صلی از شبکه صال کانال خروجی به شبکه ا فلزي  هر کانال خروجی( احداث گردد. همچنين در موقعيت ات

 گير استفاده شود.  آشغال

 .می باشدنبوده و هيچ گونه امکان پذیر در شهرک ممنوع  یو جذب یز آب، بهداشتحفر هر گونه چاه اعم ا -

 ( ضوابط جلوگیری از آلودگی 8-2

سازمان  - شتر از حد مجاز قابل قبول  شات بي صداها و ارتعا واحدهایی که به دليل ماهيت توليد خود داراي 

ساختمانی خود پيش  ستند در طرح هاي  شند موظف ه ست می با بينی الزم را جهت حفاظت محيط زی

  عایق بندي و جلوگيري از انتشار صوت و ارتعاش به عمل آورند.
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سوزاندن زباله ها در - ست از نگهداري زباله در محوطه کارگاه خودداري نماید همچنين   طرف قرارداد ملزم ا

     وطه کارگاه به هيچ وجه مجاز نبوده و در صورت مشاهده برابر مقررات رفتار خواهد شد.مح

یت طرف قرارداد موظف اساات ضااوابط و مقررات قانونی مربوط به ساااخت و ساااز واحدهاي صاانعتی را رعا -

 نماید.

صال - ستی پيش بينی الزم را از نظر ات  زمين )ارتينگ( طرف قرارداد در زمان احداث کارگاه ها و انبار ها بای

 .اقب آن به عمل آوردها به منظور جلوگيري از اتصال کوتاه رعد و برق و عوبراساس استاندارد

ندارد قابل واحدهایی که داراي آلودگی از نظر صاادا ،بو ،گردو غبار و گاز ،بخارات ساامی بيش از حد اسااتا -

صفيه سيون و ت شند ملزمند پيش بينی هاي ال زم را براي فيلترا سازمان محيط زیست می با آلودگی  قبول 

سازمان مزبور ضوابط  سط کارگاههاي خود طبق  شده تو سان و در بازدیدهاي کار به عمل آورند ایجاد  شنا

 .محيط زیست پاسخگو باشند 

ایسااتی چنانچه کارگاههاي صاانعتی نياز به مصاارف گازهایی مانند اکساايژن و اسااتيلن و غيره دارند می ب -

بارها با ایجاد متر از کارگاهها و ان 2کپساااولها و مخازن مربوطه را در خارج از کارگاهها به فاصاااله حداقل 

 ن )از مواد نسوز و عایق( قرار دهند.سایبا

ص - ساختمانی و مواد زائد جامد  صل از کارهاي  ست زباله و نخاله هاي حا صنعتی ملزم ا نعتی و هر واحد 

صنعتی به محلهاي مجاز حمل و ت شهرک  ضوابط  ساس  شی از فرآیند تبخير و توليد بر ا خليه خطرناک نا

 نمایند.

باید معابر نم ساختمان وهمچنين نخاله هاي پس مانده ساختمانی ، مصالح ساختمانی در حين و بعد از اتما -

 عمومی را اشغال نماید.
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عمومی مطلقا  مواد خام و کاالي توليدي واحد صنعتی باید در محل همان واحد انبار گردیده و اشغال معابر -

بنا به  خود راواحد صنعتی موظف است محل بارگيري و باراندازي مواد و فضوالت  أضمن ،ممنوع می باشد

ظور ممنوع احتياج در محوطه داخلی پيش بينی نماید و اسااتفاده از خيابانهاو سااطح پياده رو ها بدین من

 است.
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 ضوابط احداث تاسیسات مکانیکی در شهرک صنعتی دارویی برکت

 ( مکانیکال 3

                                                  و آبیاریآبرسانی   ( 3-1

شهرک ب سانی  شبکه آبر ستم  شبکه ه سي شار حداقل  صورت  2صورت ثقلی بوده و ف ياز به نبار خواهد بود . در 

شارهاي باالتر، ضمن در نظر گرفتن موقعيت پالکواحد ب ف شبکه ث اید  سدر  ضیقلی،  تمهيدات الزم تو  ط متقا

 اعمال گردد.

ترین  س بزرگدر دو حالت ماکزیمم روزانه به اضافه آتش نشانی و ماکزیمم ساعتی آناليز شده که براسا طراحی

 حالت در نظر گرفته شده است.

ن به گالن در دقيقه در نظر گرفته شااده و براي دو آتش سااوزي همزما 500ميزان دبی شاايرهاي آتش نشااانی 

 .ساعت قابليت بهره برداري را دارا می باشد 5مدت 

يچ هگردد  که آب مورد نياز واحدهاي صنعتی توسط شبکه آبرسانی شهرک تأمين می به این ( نظر 3-1-1

 باشد. به حفرچاه به منظورتامين آب نمی واحدي مجاز

ال بردن فشار ( هيچ واحد صنعتی / توليدي مجاز به نصب و استفاده مستقيم از الکترومورپمپ بمنطور با 3-1-2

 باشد. شبکه آبرسانی شهرک نمییا دبی ، از خط و 

ساب توليد پهر واحد صنعتی توليدي می تواند جهت آبياري فضاي سبز درون واحد از :  ( سيستم آبياري 3-1-3

 درصد برداشت و استفاده نماید. 15شده فاضالب خود به ميزان 
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 فاضالب(  3-2

لزم به م( حداکثر آلودگی فاضالب تخليه شده به شبکه جمع آوري فاضالب در سایت که کليه واحدها  3-2-1

 اجراي آن می باشند به قرار زیر می باشد)حدود فاضالب بهداشتی(: 

BOD=350mg/li 

COD=500-600mg/lit 

TSS=400mg/lit 

PH=6.5-8.5 

احم براي انجام رد فوق باید عاري از هر گونه مواد سمی و مزتوضيح اینکه فاضالب هاي تخليه شده عالوه بر موا

 فرآیند بيولوژیکی در تصفيه خانه باشد.

قادیر آلودگی مبنابراین واحدهایی که فاضالب توليدي آنها در نقطه تحویل به شبکه جمع آوري فاضالب سایت از 

پيش بينی  )پيش تصفيه( در واحد خوداعالم شده در باال بيشتر باشد می بایست سيستم تصفيه اوليه فاضالب 

يد آنتی سيستم تصفيه کامل فاضالب بر اساس ضوابط سازمان حفاظت محيط زیست براي واحدهاي تول . نمایند

زان کمی مي بيوتيک ، توليد داروهاي ضد سرطان و توليد داروهاي هورمونی در خود واحدها ضروري می باشد.

استاندارد  آب تحویلی به واحد در نظر گرفته شده که قابل تخليه با درصد 70فاضالب توليدي هر واحد حدود 

 کيفی )آلودگی( تعيين شده به شبکه عمومی جمع آوري فاضالب می باشد.

واحدهایی که ميزان آلودگی فاضالب آنها بيش از حد مجاز قابل قبول تصفيه خانه فاضالب شهرک می (  3-2-2

باشد می بایستی قبل از تخليه فاضالب خود به شبکه تصفيه اوليه نموده و بعد از پایين آوردن ميزان آلودگی آن 

احداث حوضچه رسوب گير و نصب  به حد استاندارد تصفيه خانه ،آن را به شبکه تخليه نمایند . بدیهی است
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آشغال گير در محل اتصال به شبکه فاضالب این گونه واحدها ضروري است . همچنين طرف قرارداد موظف است 

خود را مطابق ضوابط سازمان حفاظت  قبل از احداث و بهره برداري تصفيه خانه فاضالب شهرک صنعتی،پساب

می باشند که نتایج       دهایی مجاز به تخليه فاضالب به شبکه محيط زیست راسا  دفع نماید . بدیهی است واح

 رسانده باشند. واحد فنی شهرک و محيط زیستآزمایش شيميایی فاضالب خود را به تایيد 

شود لذا  رقوم خروجی فاضالب و آب هاي سطحی باید به گونه اي تعبيه گردد که به شبکه سوار -تبصره

ه طرف بالتر از معابر واقع گردد . اگر شااايب قطعه زمين معکوس و الزم اسااات رقوم کف قطعه زمين با

اال آوردن پشت قطعه باشد طرف قرارداد ملزم به پيش بينی و اجراي تمهيداتی از قبيل کرسی چينی و ب

 کف قطعه زمين و یا ملزم به پيش بينی پمپاژ و غيره با ضوابط مربوطه می باشد .

 

3-2-3  )EPA  439در راهنماي شمارهCFR Part   40 کند ی را به چهار دسته تقسيم میصنایع داروی : 

تقسيم بندي توليد کنندگان مواد دارویی - 1جدول  

Subcategory Subcategory Code 

Fermentation Operations A 

Biological &Natural Extraction B 

Chemical Synthesis Operation C 

Mixing Compounding &Formulation Operation D 

Pharmaceutical Research  Operation E 

 

فاضالب براي زیر  راهنماي مذکور به ارائه الزامات مربوط به تخليه فاضالب هاي دارویی به شاابکه جمع آوري

 می پردازد .  Dتا   Aدسته هاي 

 شامل موارد زیر می باشند :محصوالتی که تحت پوشش این استاندارد قرار نمی گيرند 
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 SIC Code 3841تجهيزات پزشکی و جراحی اعالم شده در 

 SIC Code 3842تجهيزات ارتوپدي گزارش شده در 

 SIC Code 3843پزشکی اعالم شده در تجهيزات دندان

 SIC Code 8071خدمات آزمایشگاهی اعالم شده 

 SIC Code 8072خدمات آزمایشگاهی دندانپزشکی اعالم شده در 

 SIC Code 3841  8091 ,تجهيزات تحقيقاتی اعالم شده در

EPA  در الزامات مربوط بهBPT  (مقادیر آالینده بهترین تکنولوژي کنت )4آب را براي  هايرلی عملی موجود 

 بيان شده اند .  4تا  2در نقطه خروجی مشخص نموده است که در جداول  Dتا  Aزیر دسته 

 A ،B ،C ,Dزیر دسته  4در COD براي پارامتر  BPT الزامات   - 2جدول 

 

 

 

 

 

BPT effluentlimitationforend-of-pipemonitoring points 
Pollutant Subcategory 

Monthly Average (mg/lit) Daily Maximum (mg/lit) 

856 1675 COD A 

86 228 COD B 

856 1675 COD C 

86 228 COD D 
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 Cو  Aالزامات کيفيت پس آب در نقطع خروجی براي زیردسته هاي  – 3جدول 

 Dو  Bالزامات کيفيت پس آب در نقطع خروجی براي زیردسته هاي  – 4جدول 
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اي استانداردهمنظور رسانيدن غلظت مواد آلوده کننده تا حد ه ( رقيق کردن فاضالب تصفيه شده یا خام ب 3-2-4 

 .اعالم شده قابل قبول نمی باشد

روان آب شطحی حاصل از بارندگی و شست و شوي محوطه قطعه زمين می بایست توسط لوله  -تبصره

یا کانيو به کانال ها و کانيوهاي شبکه جمع آوري و تخليه آب هاي سطحی شهرک منتقل گردد . هدایت 

ضالب مجاز نبوده و  شبکه فا سطحی به  شبکه آب هاي  صنعتی به  شتی و  ساب( بهدا ضالب )پ تخليه فا

 هدایت آب هاي سطحی شهرک ممنوع می باشد .

( صدور مجوز احداث بنا براي این واحدها منوط به ارائه طرح کنترل آلودگی توسط طرف قرارداد و بررسی  3-3-5

لودگی با طرف قرارداد و آن با واحد فنی شهرک می باشد . بدیهی است مسئوليت جوابگو بودن سيستم کنترل آ

 مشاور وي بوده و بررسی واحد فنی حقی را براي ایشان ایجاد نمی کند .

صره ست که به طور  -تب صه گزارش یا طرحی ا شامل خال اجمال نکات ذیل در آن طرح کنترل آلودگی 

 :ارائه گردد

 محيط شنوائی کميت و کيفيت آلودگی هاي توليدي در هر چهار محيط آب ، هوا ، خاک )پسماند( و -

 فرآیند مورد نظر جهت کنترل آلودگی ها -

 موقعيت و متراژ زمين محل احداث طرح کنترل آلودگی  -

 برآورد هزینه هاي سرمایه گذاري ، نگهداري و بهره برداري بهينه از سيستم کنترل آلودگی -

 و سایت پالن طرح PFDو  P & IDنقشه هاي  -

 مشخصات الکترو مکانيکی طرح -

 . بهره برداري بهينه از سيستمدستور العمل  -
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( طرف قرارداد می بایستی تجهيزات و تاسيسات خود را از یخبندان و شرایط خاص جوي محافظت  3-2-6

نموده و براي دسترسی مناسب حسب مورد پلکان تعبيه نمایند . همچنين براي جابجایی و خشک نمودن لجن 

هيدات الزم را در طرح کنترل آلودگی واحد خود لحاظ مازاد سيستم کنترل آلودگی واحد خود می بایستی تم

 نمایند .

 براي این دسته از واحدها ممنوع می باشد . By Passنصب لوله کنار گذر یا  -تبصره

مان احداث و بهره برداري کامل از تصفيه خانه شهرک و در موادر خاص احداث مدول هاي توسعه ز ( تا 3-2-7

راسا  توسط واحد تصفيه خانه شهرک ، فاضالب توليدي می بایستی مطابق ضوابط سازمان حفاظت محيط زیست 

 .صنعتی تصفيه شود

بوده و هيچ گونه در شهرک ممنوع توسط متقاضی  یو جذب یحفر هر گونه چاه اعم از آب، بهداشت(  3-2-8

 .امکان پذیر نمی باشد
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 ضوابط احداث تاسیسات الکتریکی در شهرک صنعتی دارویی برکت

 ( الکتریکال  4

 مباحث و قوانین و استاندارد های صنعت برق

 شماره استاندارد عنوان استاندارد

 1/110 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسيسات برق کارهاي ساختمانی

 2/110 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسيسات برق کارهاي ساختمانی

 614 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راهها

 1/30 مبانی استاندارد –استاندارد تابلوهاي فشارمتوسط ضعيف شبکه توزیع 

 2/30 مشخصات فنی –استاندارد تابلوهاي فشارمتوسط ضعيف شبکه توزیع 

 3/30 نصب و نگهداري –استاندارد تابلوهاي فشارمتوسط ضعيف شبکه توزیع 

 1/36 هاي فشارمتوسطاستاندارد کابل –هاي مورد استفاده در شبکه توزیع استاندارد کابل

 2/36 هاي فشارضعيفاستاندارد کابل –هاي مورد استفاده در شبکه توزیع ندارد کابلاستا

 3/36 مشخصات فنی –هاي مورد استفاده در شبکه توزیع استاندارد کابل

 4/36 راهنماي نصب و تعمير –هاي مورد استفاده در شبکه توزیع استاندارد کابل

 5/36 راهنماي انتخاب کابل –هاي مورد استفاده در شبکه توزیع استاندارد کابل

 1/33 مبانی محاسبات –استاندارد روشنایی معابر 

 2/33 د تجهيزات روشنایی معابراستاندار –استاندارد روشنایی معابر 

 3/33 استاندارد طراحی –استاندارد روشنایی معابر 

 4/33 هاي نمونه براي روشنایی معابرطرح –استاندارد روشنایی معابر 

 1/53 هاي کاربرديمبانی استاندارد و جدول –هاي توزیع استاندارد انشعابات شبکه

 2/53 مشخصات فنی لوازم به کاررفته –هاي توزیع استاندارد انشعابات شبکه

 توانير 32 هاي توزیعسيستم اتصال زمين شبکه استاندارد

file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val30.1.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val30.2.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val30.3.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val36.1.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val36.2.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val36.3.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val36.4.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val36.5.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val33.1.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val33.2.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val33.3.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val33.4.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val53.1.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val53.2.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val32.pdf
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 شماره استاندارد عنوان استاندارد

 توانير  1/16 جلد اول –کيلوولت  20هاي توزیع زمينی استاندارد اجرایی پست

 توانير  2/16 جلد دوم –کيلوولت  20هاي توزیع زمينی استاندارد اجرایی پست

 توانير  3/16 جلد سوم –کيلوولت  20هاي توزیع زمينی استاندارد اجرایی پست

 توانير  2/42 مشخصات فنی –کيلوولت  33و  20هاي خازنی تجهيزات بانکاستاندارد 

 توانير   46 تمام بسته فلزيکيلوولت براي نصب در تابلوهاي  33و  20استاندارد ترانسفورماتورهاي ولتاژ 

کيلوولت براي نصب در تابلوهاي تمام بسته  33و  20استاندارد ترانسفورماتورهاي جریان 

 فلزي
 توانير  47

 توانير  19 300/42162بخشنامه  کيلوولت63/  20هاي  استاندارد پست

)شرکت مدیریت توليد، انتقال و  ساختهکمپکت پيشپستو معيارهاي ارزیابی فنی الزامات 

 توزیع نيروي برق توانير

10/11/ 1387 

 

 برق تهران بزرگنيروي دستورالعمل والزامات طراحی درشبکه توزیع 

مدیریت توسعه مهندسی 

 بهار –شبکه ویرایش یک 

201-67 

 

راهنماي مشخصات واطالعات فنی پست کمپکت پيش ساخته ماژوالرشرکت توزیع تهران 

 بزرگ مدیریت توسعه مهندسی شبکه

 87ویرایش یک تابستان 

201-68 

 69-201 1379 درسال صادره برق هاي تعرفه1387درسالو الحاقيه  تکميلی نامه آیين

 معيار هاي طراحی ، مهندسی و برنامه ریزي شبکه هاي توزیع فشار متوسط هفت جلد
 توانير

201-70 

 

 نصب کنتور و وسایل اندازه گیری  (  4-1

 

جهت نصب وسایل  هرکنظر ش باشود محل مناسبی را  هرکون آنکه هزینه اي متوجه شبد ستایبمتقاضی می  

در محل  هرکوسایل و تجهيزاتی که از طرف ش نگهداشتن کليه مشترک مسئول سالم .گيري آماده نمایداندازه

file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val16.1.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val16.2.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val16.3.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val42.2.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val46.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val47.pdf
file:///C:/Users/babakhanloo.OPIC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.597/استاندارد%20توزيع/val47.pdf
http://tariff.moe.gov.ir/ایین-نامه-ها-و-الحاقیه-ها/ايين-نامه-تكميلي-تعرفه-هاي-برق-سال-1374/فصل-2--مقررات-عمومي-تامين-برق/ماده-20--نصب-كنتور-و-وسايل-اندازه-گيري.aspx#TariffChapterLink95
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بر روي هایی را که  برقراري انشعاب برق نصب گردیده می باشد و تحت هيچ عنوان حق دستکاري آنها یا پلمب

 .ندارد را کنتورها و سایر تجهيزات نصب می باشد

  ها دسترسی ( 4-2

 

مشترک یا استفاده کننده از انشعاب برق حق دسترسی به اماکن خود بمنظور برقراري انشعاب برق، قرائت کنتور،  

سيسات مربوطه و همچنين تعمير کردن و قطع نمودن انشعاب أبازرسی کنتورها ، سيم کشی و سایر وسایل و ت

نماید.  می       که هویتشان مشخص باشد اعطا  هرکنمایندگان شعلق به شرکت را به برق و برداشتن اموال مت

 هرکغير قانونی به ملک غير، عليه شبنابراین براي موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبيل ورود به عنف یا 

 و کارکنان آن امکان پذیر نيست .

 ( نحوه کابل کشی 4-3

رسانی و تغييرات  مشرف باشند ، انتخاب مسير برق به معابر هایی که از دو وجه یا بيشتر ( در ساختمان 4-3-1

 ارائه شود. توجيهی جهت بررسی و تایيد به شهرکدر کابل کشی باید بهمراه نقشه هاي جدید و گزارش 

هاي کنتور بيش از یک دستگاه بوده و بين تابلوها نيز ساختمانهاي بزرگ که تعداد تابلو ( در مجتمع ها و 4-3-2

 باید مورد بررسی و تایيد قرار گيرد. وله گذاري و مسير تغذیه توسط شهرکضرورت داشته باشد نحوه لکابل کشی 

                           اجرای سیستم زمین (  4-4

 سيستم زمين داخل ساختمان بایستی با رعایت مقررات ملی ساختمان مبحث سيزدهم اجرا گردد .

 

http://tariff.moe.gov.ir/ایین-نامه-ها-و-الحاقیه-ها/ايين-نامه-تكميلي-تعرفه-هاي-برق-سال-1374/فصل-2--مقررات-عمومي-تامين-برق/ماده-28--دسترسي-به-اماكن.aspx#TariffChapterLink103
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 ساخت و نصب تابلوی کنتور(  4-5

با هماهنگی کامل مهندسين مناسب با شرایط محيطی و آب هواي محل نصب و تابلوي کنتور را متقاضی بایستی 

  د.ل استانداردها  تهيه و نصب گردو با رعایت کام هرکناظر ش

 های بلند مرتبه  ( چراغ اعالم خطر در مرتفع ترین نقطه ساختمان 4-6

این سيستم  و تاسيسات مرتفع الزامی می باشد. ترین نقطه ساختمانهانصب سيستم و چراغ اعالم خطر در مرتفع 

طوري طراحی و نصب گردد که در مواقع قطع برق بتواند روشن باشد. همچنين نصب چراغ روي دکلهاي با 

 .می باشد  متر الزامی 18ارتفاع 

 (  ارتباطات رادیویی  4-7

ارتباطات رادیویی، نميباشد ممنوع بوده و نياز به استعالم دارد. استفاده از تجهيزاتی که مورد تأیيد سازمان 

 شهرک به متقاضی اعالم خواهد شد.دریافت امواج، توسط  همچنين محدوده فرکانس

 ، سیستم اعالن و اطفاء حریق، آتش نشانی  ایمن سازی( 5

هر واحد صنعتی توليدي می بایست عالوه بر طراحی و اجراي سيستم اعالن و اطفاء حریق، جهت دسترسی  ( 5-1

و پشتيبانی ماشين هاي آتش نشانی در هر ضلع از دیوارهاي مشترک با خيابان )ورودي، خروجی و طرفين( 

ک خود را نصب و اجراء شيرهاي هيدرانت برداشت آب آتش نشانی وصل به شبکه آبرسانی/ آتش نشانی داخلی پال

 نماید. 

 یستیبا یم  ستميس نیباشد. ا قیاعالن حر ستميمجهز به س یستیبا یم یصنعت ، يديتول يواحدها یتمام ( 5-2
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 شهرک برسد. یفن یمنیو ا یسازمان آتش نشان دیيبه تا

بت به ساختمان نس یمبحث دوازدهم مقررات مل تیدر ساخت و ساز خود با رعا ستیبا یم یواحد صنعت ( 5-3

 .دیدر ساخت و ساز خود اقدام نما یمنیضوابط ا تیرعا

 نامهيبوده و گواه NFPA ياستانداردها يدارا یستیبا یم قیاعالن حر ستميادوات مورد استفاده در س هيکل ( 5-4

 آن ها احراز گردند

 هيکل تیکشور ، رعا يو منابع ماد یانسان يروين انتيقانون کار و جهت ص 85ماده  ياجرا يدر راستا ( 5-5

)جهت حفاظت  یمنیو خدمات ا یحفاظت فن یعال يشورا قیشده از طر نیتدو ينامه ها نيدستورالعمل ها و آئ

بهداشت کار  نيو تام يحرفه ا يها يمارياز ب يري)جهت جلوگ ی( و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیفن

 است. یکار( الزام طيو کارگر و مح

 گواهی وضعیت ساخت و ساز و پایان کار (6
قبل از اخذ گواهی پایان کار در صورت استعالم از واحد فنی در خصوص وضعيت ساخت و ساز واحد  ( 6-1

صنعتی ، شهرک پس از تطبيق وضع موجود با پروانه احداث بنا در هر مرحله از ساخت واحد صنعتی گواهی 

 .با مجوز احداث( صادر می نماید  ساخت وساز )گزارش انطباق یا عدم انطباق

 .صدور گواهی پایان کار مشروط به تحقق مفاد مندرج در این ضوابط و مقررات می باشد  ( 6-2

 .ساخت هرگونه مستحدثات با کاربري مسکونی در داخل قطعه زمين صنعتی ممنوع می باشد  ( 6-3
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 ( مراجع7

3/3/1378مورخ  1088/102-842/54پیوست بخشنامه شماره      

در زیر فهرست کلی بخشنامه ها و دستورالعملهاي اجرایی طرحهاي عمرانی معتبر در تاریخ صدور این دستورالعمل،که مربوط به 

کارهاي اجرایی در هيچ قسمت از اسناد و مدارک پيمان منظور نشده است و باید جداگانه مورد عمل قرار گيرد، به عنوان راهنما 

ر زمان، با توجه به بخشنامه هاي جدید صادر شده و یا بخشنامه هاي موجود اصالح شده، آورده شده است. بدیهی است در ه

 باید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط استفاده شود.
 

 فهرست کلی بخشنامه ها و دستورالعملهای معتبر در تاریخ صدور این دستورالعمل

 مرجع صادرکننده تاریخ صدور شماره موضوع

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست  55 نشریه

 جمهوري

120نشریه آبا)آیين نامه بتن ایران(نشریه   

101نشریه   

 مقاوم سازي ساختمانها در مقابل زلزله
 

 شرایط عمومی پيمان

 راهنماي اجراي سقف هاي تيرچه و بلوک 

 دستورالعمل همسان نقشه برداري

 آئين نامه بارگذاري پل ها

همسطح شهري تقاطع هاي  

 آئين نامه طرح مهندسی راهها

 ظوابط طراحی فضاهاي سبز شهري

 دستورالعمل ارزیابی زیست محيطی

کليه مباحث مقررات ملی ساختمان ایران)آخرین نسخ 

 ابالغی(

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسيسات برق ساختمان

 مشخصات فنی عمومی و تاسيسات مکانيکی ساختمان 

ومی و اجرایی روشنایی راههاي شهريمشخصات فنی و عم  

مشخصات فنی و  عمومی کارهاي خطوط آب و فاضالب 

 شهري

 
 

 

3897-56-5/1178-102  
 

3855-53/6473-105  
1691-56/9598-1  

 
842-54/1088-102  

2061-54/80-18-1  
2009-56/17549-1  

2203-54/162-105  

895-52/1410-102  

1523-56/7444-102  

203-54/736-105  

1665/54-4416/105  

 

 
 

 

28/03/73  

 

29/09/79  

05/09/62  
 

 

 

03/03/78  

12/11/71  

03/11/76  

07/04-79  

19/03/76  

09/11/75  

28/01/80  

18/04/80  

 

 

 
2800آئين نامه   

 
82نشریه   
119نشریه   
139نشریه   
145نشریه   

161نشریه   

203نشریه   

227نشریه   

 

 

115نشریه   

128نشریه   

195نشریه   

 

303نشریه   

 


