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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  .جهت  اجرا ابالغ رده است 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب ،سازمانکاررناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  واشی،پژ

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میتی  نویس استاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و ذینفع مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز ذیصالح و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 استانداردااییبدین ترتیب،  .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 کته  مربتوط  میی استتاندارد  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا  پیشرفت

 و سالمت کنندگان، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

    سازمان  نماید. اجبار  استاندارد،  عادی رورا   تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و کشور داخل تودید  محصوالت  برا  را ایران میی

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می 

 آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

          کادیبراسیون مراکزو  اا آزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممیز  بازرسی،

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل سواسنجی 

 .کند نظارت می اا آن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون سواسنجی  یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا 

                                                 
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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  یش گفتارپ

 مربوطاا  که پیش نویس آن در کمیسیون «یو معرف محتوا -در ساختمان  عمیکرد  استاندارداا»استاندارد 

کمیته میی  یهاجالس چهارصد و افتاد و پنجمینتهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما توسط 

مورد تصویب قرار گرفته است،  93/11/29 مور  اا  ساختمانیمهندسی ساختمان و مصادح و فرآورده استاندارد 

مصوب   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3اینک به استناد بند یک ماده 

 رود.ان استاندارد میی ایران منتشر می، به عنو1331بهمن ماه 

فت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشر

قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.باید امواره 

 

 که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است: خی أممنبع و 

 
ISO 6240: 1980, Performance standards in building – Contents and peresentation 
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 یو معرف محتوا -در ساختمان يعملکرد ياستانداردها
 

 و دامنه کاربردهدف  5

 اا و اجزا  ساختمانبرا  مجموعهستاندارداا  عمیکرد  مفاد اساسی در ا تعیین ،این استاندارداد  از تدوین 

 .باردمیاا برا  آن یک استاندارد تدویندر برگیرنده  و ،است

اا و در تدوین استاندارداا  عمیکرد  برا  مجموعهاا  استاندارد اصوالً برا  استفاده کمیته این استاندارد،

 .کاربرد دارد ،اجزا  ساختمان

 :کار روده تواند بنیز میاسناد از قبیل موارد زیر دیگر انواع  تهیهبرا   این استاندارد،

 ؛و سایر اسناد قانونی ینیاز در مقررات ساختماناا  عمیکرد موردیهبیان -الف

 ؛دست آمده در اسناد راانما برا  طراحان ساختمانه نیاز یا بعمیکرد مورد اا یهبیان -ب

 ؛اا  خریدمودفه  برا قرارداددست آمده در اسناد ه ب ای ازینعمیکرد مورد اا یهانیب -پ

به صورت اا ساخت ساختمان  اسناد قرارداد برا و دعاو  دست آمده دره ب ای ازینعمیکرد مورد اا یهانیب -ت

 ؛کامل

 کنندگان.تودیدعمیکرد به دست آمده در اسناد توصیفی مربوط به محصوالت  اا یهبیان -ث

اا  فنی کمیته اا  فرعی وهبه کمیت بررسی ، جهتاستاندارداا  عمیکرد  در ساختماندر برگیرنده  سند ساز آماده -يادآوري

 رود.می، ارائه ISOمرتبط 

 

 فياصطالحات و تعار 1

 اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود: ،در این استاندارد

1-5  

  5جزء

 .رود، جزء نامیده می  مشخصساا کارکرد برآوردنجهت  مجزا،یک واحد  صورته بمحصول تودید رده 

1-1  

  1مجموعه

  د.نروجموع اجزایی که با ام استفاده میم

                                                 
1- Component  

2- Assembly  
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1-7 

 عملکرد

  .رودمی ، عمیکرد نامیدهکاربرد  سیک محصول رفتار 
 

 گنجاندن در استانداردهاي عملکردي برايبندهايی  7

 «هدف»   7-5

 .کند، را ارائه میکه موضوع استاندارد استا  جزء یا مجموعه به عبارت دیگر معرفینام یا 
 

 «دامنه کاربرد»   7-1

اراره بهتر است . کندمیتشریح  را است،ا  که موضوع آن از خود استاندارد و جزء و مجموعه کاربرداا  موردنظر

 رود. ارائهدر این بند  ،استندقابل اجرا  نسبتاًکه  موارد  مرتبط با کاربردار گونه کافی به 
 

 «مراجع الزامی»   7-7

 .رود، ارجاع به سایر استاندارداا  مرتبط و اسناد مربوط به کاربرداا  آن
 

 «تعاريف و اصطالحات»   7-4

 . تعریف رود ادمییی مرتبطمیی و بینمطابق با استاندارداا   ،در استاندارد به کار رفتهتمام اصطالحات تخصصی 
 

 «کاربرد دامنههدف و »   7-1

، منحصراً یا در ترکیب با سایر قطعات ساختمان در ادزامات جزء یا مجموعهبرا  توصیف نقشی که  7-1-5

  قابل قبول، در نظر گرفته رده است.عمیکرد  

ت اس ممکنعوامل یا اقداماتی که  سبرا  مثال دادیا مجموعه را نشان میعوامل مربوط به عمیکرد جزء  7-1-1

 ، ساخته رود .از ررایط ا بردار  موردنظر یا گسترهررایط بهرهتحت تأثیر قرار گیرد، یا تحت 

 به صورت کمی بیان رود. ادمیییمیی و بینطابق با استاندارداا  عوامل باید مار جا که مقدور است، 
 

 «الزامات عملکردي»   7-6

، نگهدار  موقت نقل،مین، حمل و أت برا و در صورت دزوم برا  کاربرد نهایی در ساختمان ادزامات عمیکرد  

باید  ،است توصیه رده مرتبطمطابق با ار سفارری که در راانمااا یا استاندارد بین ادمییی  جابجایی و نصب

ه کار می روند و ادزاماتی که فقط در ررایط خا  به تمایز  بین ادزاماتی که امیشه ب است ازین. فهرست رود

 اراره رد، قائل رویم.  3-3که در بند  اربردک  اا سمطابق با اد  و زمینه ،کار می روند

 ار یک از ادزامات سبند  یا تصدیق اا  ارزیابیو روش  1-6-3سبند  تعریف روند  ار یک از ادزامات عمیکرد  باید
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 .رونددر صورت دزوم باید مشخص  ، 2-6-3  امراه با تفسیر آن سبند 3-6-3سبند   و مقادیر عمیکرد  3-6-9
 

 «تعريف عملکرد»   7-6-5

ریمیایی که  فیزیکی و  اا کارکرد برآورد رده، امراه با ویژگیس پایه برتعریف ار یک از ادزامات عمیکرد  

 د.نروتایید یا ارزیابی می

 استفاده رود. مرتبط،ادمییی میی و بین استاندارداا  پییر مطابق باکمیتاصطالحات و عبارات از 

 .ثرات جانبی غیر قابل قبول، تعریف رودبرا  مثال ا ،یا مجموعه نباید دارته بارد اایی که جزءدر صورت دزوم ویژگی -1يادآوري
 

 «تصديقروش هاي ارزيابی يا »  7-6-1

 متقابل به: ارجاعتوصیف به صورت کامل یا  ،برا  ار یک از ادزامات عمیکرد 

د به دست آمده از جزء یا     عمیکر با  که ایشآزمگیر ، محاسبات، آزمون یا روش ساندازه اا روش -الف

 و؛ ،ارزیابی یا تایید خوااد رد مجموعه،

 جزء یا مجموعه. دراز مدتبینی عمیکرد اا  پیشروش -ب

 ادمییی به صورت متقابل ارجاع داده رود.میی و بیناست به استاندارداا  مقدور ار جا که  ،رودتوصیه می
 

 «يمقادير عملکرد»   7-6-7

بیان  را اابند ردهیا عمیکرد  قابل قبول قادیر م گسترهحدود باال و پایین  ،از ادزامات عمیکرد  برا  ار یک

 ا  را که الزم خوااد رد، بیان رود.از ار یک از اجزا  خا  یا مجموعه. در مقابل، عمیکرد به دست آمده کنید

اا  افزایش، را اراره رود 3-3در بند  هبیان رد کاربرد ساا  اد  و زمینه با اابند ردهارتباط مقادیر یا به 

 .ارائه کنیدمناسب جهت انتخاب مقادیر خا  را 
 

 «تفسیر»   7-6-4

 .آورده رودکند، یا اطالعاتی که ممکن است به درک آن کمک اا ار گونه مشاادات، مثال
 

 «توصیف عملکرد به دست آمده»   7-7

محصوالت را از گان  عمیکرد به دست آمده تودید کنندمثال توسط  به عنوانبرا  توصیف س ار گونه ادزامات

 مطابق با استاندارد بیان کنید.
 

 «صدور گواهینامه پذيريکاربرد»   7-8

اا  کنترل روشبا ساز  مرجع در صورت دزوم گوااینامه، در صدوراستاندارد  پییر کاربردمرتبط با جزئیات 

 رود.غیره داده گیار  و نشانه ،کیفیت


