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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
اسـتانداردهاي   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  
  . ت  اجرا ابالغ شده است جه 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 استاندارد 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  پـس  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 كهمربوط  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 حمايـت  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 صالحيت 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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  استانداردتدوين كميسيون فني 

  "اتاق يمعرف ها: 3قسمت طراحي يستمهايس -ساختمان ترسيمات"
  

 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  عراقچيان، محمد رضا
  )دكتراي معماري(

 

 عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا

  :دبير

  اعتضادزاده، پرناز
  )مهندسي مكانيك كارشناس (

 

 اداره كل استاندارد استان همدان

  : اعضا

  البرز نيا، محمد خليل
  )مهندسي شهرسازي كارشناس ارشد(
 

 استان همدان اداره كل راه و شهرسازي

  ردايي، احسان
  )شيمي تجزيه كارشناس ارشد(
 

 استان همداناداره كل استاندارد 

  سامري، خسرو
  )مهندسي مكانيك كارشناس ارشد(
 

 سازمان كشور استان همدان

  فرزانه، فرهاد
  )مهندسي معماري كارشناس ارشد(
 

 دانشگاه تهران

  گردان، كيوان
  )الكترونيك -مهندسي برق كارشناس (
 

استان همدان سازمان صنعت،معدن و تجارت

  كرمي، سعيد
  )مهندسي مكانيك كارشناس (
  

  گردان، مريم
  )مهندسي معماري كارشناس ارشد(
 

بازرس نظام مهندسي ساختمان استان 
  همدان

  
 استان همداندانشگاه علمي كاربردي 

  متين، حميد رضا
  )مهندسي صنايع كارشناس (
 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
  همدان

  
  



 

 د 

  

 

  رپيش گفتا
در  آن ويسنپيش كه "اتاق  يمعرف ها: 3قسمت  يطراح يها ستميس - ساختمان ماتيترس " استاندارد
 نيهشتم و ونود صديس در و شده تدوين و تهيه توسط سازمان ملي استاندارد ايران مربوط هايكميسيون
 1391/ 28/11هاي ساختماني مورخ استاندارد مهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده ملي كميتة اجالسيه

 مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
 
ISO 4157-3:1998, Consists of the following parts, under the general title Construction 
drawings – Designation systems- part 3 : Room identifiers 
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  مقدمه
  .باشد يم يطراح يها ستميس - ساختمان ماتيترس يمل ياز مجموعه استانداردها يكياستاندارد  نيا
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  اتاق يمعرف ها: 3قسمت  طراحي يستمهايس-نساختما ترسيمات

  و دامنه كاربرد هدف   1
فضاهاي خالي در و  ها ، ناحيهاتاق ها طراحيالزامات براي سيستمهاي تعيين ين استاندارد اهدف از تدوين 

انتخاب شده براي شناسايي طراحي جديد مفهوم  اين استاندارد .استي اتاق معرف ها ي هوسيله ساختمانها ب
تخريب را  مراحلاتاق در يك پروژه در طول عمرش يعني، تجسم،برنامه ريزي، نصب، تعمير و نگهداري و 

  .ي كندمعرفي م

  مراجع الزامي  2
به اين ترتيب . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع . آن مقررات، جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود
در مورد . بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظر هاي

مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي 
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است. بعدي آن ها مورد نظر است

2-1       ISO 4157-1:1998, Construction drawings - Designation systems - Part 1: Buildings 
and parts of buildings 
2-2       ISO 4157-2:1998, Construction drawings - Designation systems  - Part 2: Room 
names and numbers  

  تعاريفاصطالحات و   3
 :به كار مي رود 2-1بند  به كار رفته در استاندارددر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف 

  هااتاق ي هتعيين كننداصول   4

  قوانين كلي  4-1
ي اتاق بايد به تمام محلها يعني معرف هادر زمان نقشه كشي، نگهداري يا اهداف مديريتي يك ساختمان، 

  .جاي خالي يك ساختمان اختصاص داده شود و اتاق، ناحيه، فضا
مجاز نيست در طول عمر طبقه اختصاص داده شود و به صورت متوالي براي هر ي اتاق بايد معرف ها

يك اتاق كه طراحي شده، ساخته شده يا از رده خارج معرف منحصربفرد ه صورت آنها ب. ساختمان تغيير كند
گرفته شده در نظر شده بكار مي رود و براي ارتباط بين ساختمان و يك سيستم اطالعاتي كامپيوتري شده 

ثابت، مدت زمان موجود و  ه يد و از يك هندسنآنها منحصراً اتاق ها، مناطق، فضاها را مشخص ميكن.است
  .دنديگر خواص و اطالعات اصلي تبعيت نمي كن
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  هندسه  4-2
حدود فيزيكيشان مشخص شده باشند، يا با  هيوسيله ب هندسهبايد مطابق با  اتاق هابه منظور تعيين هويت 

 ضي كه بايد با قسمتهاي ساختمان مانند سطح طبقه، برآمدگي تيرها يا تيغه ها رابطه داشته باشدسطوح فر
چنين حدودي ممكن ) شودمراجعه  2- 2استاندارد بند به ( اتاق هابه منظور شماره گذاري . معين شده باشد

  .است تعريف نشده رها شده باشد

  انطباقها  4-3
  .دنداشته باشانطباق ن امعرف اتاق در هر زم شماره هاي اتاق ها بايد با    4-3-1
  .دناتاقها برابر باش هيي اتاق الزم نيست با شمارمعرف ها    4-3-2
  .دني اتاق الزم نيست كه مترادف نام اتاقها باشمعرف ها    4-3-3

  عدد صحيح  4-4
  .ي اتاقها بايد عدد صحيح مثبت باشندمعرف ها

  اتاق ي هتركيب شناس  4-5
 ي هبه وسيلكه معموالً ) شودمراجعه 2-1استاندارد بند به (طبقه  هييك شمارايد شامل اتاق ب هييك شناس

تقدم )معرف استاندارد اتاقعالمت اختصاري #I#)Iيك عدد سه رقمي تركيب شده است باشد، هر دو پيشوند 
شروع شود و به ترتيب  n001# Iي اتاق بايد با معرف هابراي هرطبقه يك توالي پشت سر هم از . دارند

  .صعودي باشد
      كفها كه از سطح زمين شمرده رهمشابه شماطبقه كه از انتهاي ساختمان شمرده مي شود، معموالً هيشمار  - يادآوري

  .)شودمراجعه 2-1استاندارد بند به (مي شود نيست

  رقم اضافي  4-6
هنگامي كه .براي تشخيص آنها از همديگر داشته باشند اتاق هاي اتاق بايد يك رقم بيشتر از تعداد معرف ها

- 2استاندارد بند به (مي باشدرقمي  4يا  2سيستمهاي  هيوسيلبه اتاق انتخاب شده براي شماره گذاري 
مكان معرفي همچنين اروش اين .ي اتاق بايد يك رقم بيشتر داشته باشندمعرف ها، )شود مراجعه 2

براي تشخيص فضاهاي خالي و براي را اتاق هااتاق نسبت به تعداد  يمعرف ها توسطتعدادبيشتري اتاق 
  .حذف شده به علت تغييرات در طول زمان را فراهم مي نمايداتاق هاي تعداد 

  مستند سازي  4-7
به طوري كه  ي اتاق را نگهداري كندمعرف هامالك فعلي چنين ساختمانهايي بايد يك ليست كامل از تمام 

  :دشامل جزئيات زير باش
  ،)x,y,zمختصات ( اتاق  هيهندس - الف
  ،)و تخريب تاريخ ساخت (تاريخ رويداد  -ب
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  نامهاي اتاق، اگر داشته باشد، -پ
  .شماره هاي اتاق، اگر داشته باشد -ت

  مختصات اتاق  4-8
بعد از فضا كامل  3در  اتاق هايك مجموعه مختصات براي تعيين موقعيت  هيبه وسيلي اتاق بايد معرف ها

  :شده باشند، يعني 
  x0,y0,z0: اتاق مختصات مبناي -  الف
  xmin,ymin,zmin:گستره حداقل - ب
  xmax,ymax,zmax: حداكثر گستره  - پ

سطح هماهنگ  ي هساختمان در پايين ترين نقط ي هچهار خان ي هاتاق بايد با سيستم شبكمبناي مختصات 
  )شودجعه امر 1به شكل .(نشان داده شود مناسبشده باشد و به وضوح روي ترسيمات 

  
  ي اتاقمعرف هابا ) ساده شده(كف ي همثالي از يك نقش - 1شكل 

 اختصاص در مدت طول عمر ساختمان232نماي اداري اتاق  ي هبه شمار 1در شكل  I#5056معرف اتاق 
مختصات اتاق )اتاق از نظر فيزيكي در پنجمين طبقه و از نظر منطقي در سومين كف است( .شده استداده 

  :زير است به شرح
  ،را دارد 9 ،4،5تصات مخx0,y0,z0هيگوش -  الف
  ،را دارد 6 ،4،5تصات مخxmin,ymin,zminگوشهي  - ب
  .را دارد 18 ، 8 ، 7تصات مخxmax,ymax,zmaxگوشهي  - پ

  .مختصات ساده شده فقط براي مثال انتخاب شده است - يادآوري
  
  
 


