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  به نام خدا 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

________________________________________________________________  
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  فني تدوين استاندارد  كميسيون

  "داخلي و خارجي-هاي هماهنگ براي چهارچوب درهااندازه -هماهنگي مدوالر - ساختمان "
  

  يا نمايندگي/وسمت                                                                         :رئيس
  شرقيبايجاناداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذر                                                            افشين، روا

  )مهندسي عمران كارشناسي ارشد(

 :دبير

  كيفيت آفرينان آذرشركت           تبريزي، آذر                                                        
  )مهندسي عمرانكارشناسي (

  )به ترتيب حروف الفبااسامي (   :اعضاء

  واحد سردرود اسالمي دانشگاه آزادعضو هيئت علمي                                                           نازيال، ادريسي
  )كارشناسي ارشد معماري(
  
 

  شرقيعليرضا                                                           اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان، الفت
  )شيميمهندسي  كارشناسي ارشد (
  
 

  مراغهواحد  اسالمي دانشگاه آزادعضو هيئت علمي                                                        مسعود، پوربابا
  )عمرانمهندسي  كارشناسي ارشد(
  

  نقش سازان پارسشركت                                                       سمانه، زينالي اندبيلي
  )مهندسي عمران كارشناسي  (
  

  شرقيعبدالصمدي، مهدي                                                     مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان
  )شيمي كارشناسي  (
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان شرقيفرشي حق رو، ساسان                                                 
  )                                                وق ليسانس مهندسي عمرانف(
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  قديمي كلجاهي، فريده                                                اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان شرقي
  )شيميكارشناسي ارشد (
  

  موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران                                مجتبوي، عليرضا                            
  ) مهندسي مواد كارشناسي  (
  

  آزمايشگاه همكار تكين ساز آزما                                                                عاطف، مشاور
  )مهندسي عمران كارشناسي (
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  گفتارشپي

  " داخلي و خارجي -هاي هماهنگ براي چهارچوب درهااندازه -هماهنگي مدوالر - ساختمان "استاندارد 
در سيصد و تهيه و تدوين شده  شركت كيفيت آفرينان آذرهاي مربوط توسط كميسيوننويس آن در پيشكه 

ساختماني تاريخ  هايو فرآورده ساختمان و مصالح مهندسي كميته ملي استاندارداجالس  پنجاه و چهارمين
قانون اصالح قوانين و مقررات  3 اينك به استناد بند يك ماده، مورد تصويب قرار گرفته است  16/12/1390

عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ه ب ، 1371 مصوب بهمن ماه ،رانيسازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ا
  .مي شود

، هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علـوم و خـدمات  ا تحوالت و پيشرفتبراي حفظ همگامي و هماهنگي ب
استاندارد هاي ملي ايران در موقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميـل  

نـابر  ب .تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت ماين استاندارد ها ارائه شود ، هنگا
   .،بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرداين
  

  :به شرح زير است  مورد استفاده قرار گرفتهمنبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد 
 
ISO 2776,1974: Modular  co-Ordination  -  Co-ordinating  sizes  for  doorsets External  and. 
Internal. 
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هاي هماهنگ براي چهارچوب اندازه -هماهنگي مدوالر -ساختمان 
   داخلي و خارجي -درها

  هدف و دامنه كاربرد   1
هاي هماهنگ براي چهارچوب درهاي ساخته شده از مصالح مختلف اندازهارايه هدف از تدوين اين استاندارد، 

  .كنند استها اشغال ميهنگي را از نظر ابعاد در ساختمانروند و فضاهاي هماها به كار ميكه در ساختمان
هـا، از هـر نـوع،    چهارچوب درهاي داخلي و خارجي مورد اسـتفاده در سـاخت سـاختمان   اين استاندارد براي 

  .كاربرد دارد

   مراجع الزامي  2

. ع داده شده استارجا ها آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به 
  . شودبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
و تجديدنظرهاي بعدي آن  ها اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، 

ها ارجاع داده ار به آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتش. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها مورد نظر استشده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آن

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  نامه واژه -هماهنگي مدوالر- ساختمان: 1388سال :12673استاندارد ملي شماره  2-1
  مدول پايه  -هماهنگي مدوالر- ساختمان: 1388سال :12679استاندارد ملي شماره  2- 2

2-3 ISO 1804:1972 Doors -- Terminology 
  
  اصطالحات و تعاريف       3

به  ISO 1804  ايران و  12673ملي شماره  و تعاريف تعيين شده در استاندارد در اين استاندارد اصطالحات
  .رودميكار 

  
  هاويژگي       4
  :راي چهارچوب خارجي درها بايد يكي از ابعاد زير باشدهاي هماهنگ باندازه   4-1

  M9 ،M10 ،M12 ،M15 ،M18 ،M21 ،M24: عرض
  M21 ،M24 ،M27 ،M30: ارتفاع

  
  :هاي هماهنگ براي چهارچوب داخلي درها بايد يكي از ابعاد زير باشداندازه   4-2

  M7 ،M8 ،M9 ،M10 ،M12 ،M15 ،M18 ،M21: عرض
  M21 ،M24 ،M27، M30: ارتفاع

  .ايران تعريف شده است 12679نماد مدول مبنا است كه در استاندارد ملي شماره  M - يادآوري


