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مقررات ملی ساختمان

صوب مقررات ملی ساختمان برمبنای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م
، 1383الی 1374و آیین نامه های اجرایی آن مصوب سالهای 1374سال 

ین توسط وزارت راه مسکن و شهر سازی با همکاری اساتید دانشگاه و متخصص
.رشته تدوین و ابالغ می شود

 این مقررات مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی الزم
الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی است که به 
منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه 

.اقتصادی فرد و جامعه وضع می گردد
 در حقیقت مقررات ملی ساختمان، مجموعه ای از حداقل های مورد نیاز و

و توان بایدها و نبایدهای ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی
لی و مهندسی کشور و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای روز ملی و بین المل

.برای آحاد جامعه کشور، تهیه و تدوین شده است



مقررات ملی ساختمان

تعاریف:مبحث اول
نظامات اداری : مبحث دوم
حفاظت ساختمانها در مقابل حریق :مبحث سوم
الزامات عمومی ساختمان :مبحث چهارم
مصالح و فرآورده های ساختمانی :مبحث پنجم
بارهای وارد بر ساختمان : مبحث ششم
پی و پی سازی :مبحث هفتم
طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی : مبحث هشتم
طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه : مبحث نهم
طرح و اجرای ساختمان های فوالدی : مبحث دهم
طرح و اجرای صنعتی ساختمان : مبحث یازدهم
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا : مبحث دوازدهم
ساختمانها طرح و اجرای تاسیسات برقی:مبحث سیزدهم
تأسیسات مکانیکی :مبحث چهاردهم
 آسانسورها و پلکان برقی : مبحث پانزدهم
تأسیسات بهداشتی : مبحث شانزدهم
لوله کشی گاز طبیعی : مبحث هفدهم
عایق بندی و تنظیم صدا : مبحث هجدهم
صرفه جوئی در مصرف انرژی : مبحث نوزدهم
عالئم و تابلوها : مبحث بیستم
پدافند غیرعامل : مبحث بیست و یکم
مراقبت و نگهداری از ساختمانها: مبحث بیست و دوم



مقررات ملی ساختمان

مباحث مرتبط با سازه ساختمانها

مصالح و فرآورده های ساختمانی :مبحث پنجم
بارهای وارد بر ساختمان : مبحث ششم
پی و پی سازی :مبحث هفتم
طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی : مبحث هشتم
طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه : مبحث نهم
طرح و اجرای ساختمان های فوالدی : مبحث دهم
طرح و اجرای صنعتی ساختمان : مبحث یازدهم
پدافند غیرعامل : مبحث بیست و یکم
(  بسیار محدود) مراقبت و نگهداری از ساختمانها : مبحث بیست و دوم



سوانح طبیعی

 ال ي   ب ار است و به طور متوسط تقريبا كمتر از هر ده س ايران كشوري لرزه خيز
وقوع  زلزل ه ه اي ق وي در مق اط  ب ا. ي  زلزله بسيار مخرب در آن رخ مي دهد

.جمعيت زياد همواره مقجر به خسارات جاني و مالي فراوان شده است
در آن عالوه بر زلزله ايران كشوري است ك ه اتتم ال وق وع اكس ر س وانع طبيع ي

. وجود دارد
سيل
طوفان
برف



مقررات ملی ساختمان

6مبحث 
بارگذاری برای طراحی سازه ساختمان

 (مرده، زنده)بارهای ثقلی...
بار برف
بار باد
بارسیل
 (2800ارجاع به استاندارد )بار زلزله
 (فشار خاک، هیدرواستاتیک، باران، یخ)سایر بارها
 (.آتش، انفجار، سقوط اجسام و ضربه وسائل نقلیه)بارهای حوادث غیرعادی.



ایران2800تاریخچه استاندارد 

 بویین زهررا در دفترر 1341شهریور 10اولین پیش نویس آیین نامه زلزله در ایران بعد از زلزله
. تهیه شد1343در سال فنی سازمان برنامه و بودجه، 

لزله به عنوان این پیش نویس بعدا توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آیین نامه ز
.منتشر شد(519آیین نامه )-فصل هشتم آئین نامه حداقل بار وارده بر ساختمانها و ابنیه فنی

 تحت عنوان آیین نامه طراحی سراختمان هرا 1366در سال اولین آیین نامه مستقل زلزله ایران
ارد توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و موسسه اسرتاند، (2800استاندارد )در برابر زلزله 

.هیأت دولت قانونی شد1367اسفند 27تهیه شده و با تصویب نامه مورخ 

 کمیته 1393/6/23آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، در مورخ ویرایش چهارم
د قرار گرفت دائمی بازنگری آیین نامه مذکور و نیز کمیته ملی استاندارد مربوط به آن مورد تایی

.به اجرا گذاشته شد1394واز سال 
شروع شده و هم اکنون در دست 1398آیین نامه، از سال ویرایش پنجم فعالیتها برای تهیه

.انتظار می رود این ویرایش تا سال آینده تصویب و ابالغ شود. انجام است



حرکت زمین ناشی از زلزله

:در هر محل، وقوع زلزله هاي با شدت مختلف محتمل است

 سال40زلزله هاي خفيف با دوره هاي بازگشت تا تدود
 سال200-40زلزله هاي متوسط با دوره بازگشت تدود
 سال500–200تدود زلزله هاي بزرگ با دوره بازگشت
 سال2500–500با دوره بازگشت تدود خيلي بزرگ زلزله هاي



ایران2800استاندارد 

فلسفه اصلی طراحی ساختمانها در برابر زلزله

تامين ايمقي جاني ساكقان در برابر زلزله طرح
.سال است500زلزله طرح زلزله اي با دوره بازگشت تدود 

:انتظار مي رود استانداردبا رعايت اين 
oش وند ول ي ساختمانهاي معمولي در برابر بزرگترين زلزله هاي محتمل در هر محل دچار فرو پاشي ن

.بروز آسيب سازه اي در آنها محتمل است
o رداري باش قد و در طرح قابل بهره ب در برابر زلزله ساختمانهاي با اهميت خيلي زياد نظير بيمارستانها

.محدودي شوندآسيب سازه اي نيز دچار زلزله هاي محتمل در هر محل برابر بزرگترين 

oانهای بها در حقیقت در این استاندارد و سایر آیین نامهه اهای مبهابه بهرای سهاختم
.کاربری اای مختلف سطوح مختلف از ایمنی در نظر گرفته می شود



ایران2800استاندارد 

روشهای تحلیل و طراحی سازه ها

(فرض رفتار خطی برای تحلیل سازه–روشهای مبتنی بر نیرو) روشهای تحلیل خطی -1
 معادل استاتيکي
ديقاميکي طيفي
ديقاميکي تاريخچه زماني

تضمین رفتار سازه از طریق:
تامين مقدار معيقي مقاومت
 تامين شکل پذيري
تامين سختي



ویرایش چهارم-ایران2800استاندارد 

روشهای تحلیل و طراحی سازه ها

در فررض رفترار غیرخطری-تغییر فرمروشهای مبتنی بر ) غیر خطی تحلیل روشهای  -2
(تحلیل سازه

 غير خطياستاتيکي
 تحليل  ديقاميکي تاريخچه زماني

( فوق الزامی نیستروشهای ) 

 رفتار سازه از طریقتضمین
كقترل تغييير مکانهاي نسبي سازه
 كقترل تغيير شکلهاي غير ارتجاعي در اعضاي تغيير شکل كقترل
كقترل تالشها در اعضاي نيرو كقترل





ایران2800استاندارد 

یر در برابر زلزله در سالهای اخاجزای غیر سازه ای اهمیت تحلیل و طراحی 
روشن تر شده است

اجزای غیر سازه ای معماری-1
تاسیسات مکانیکی-2
تاسیسات الکتریکی-3
(از قبیل تجهیزات بیمارستانی) تجهیزات ساختمان -4

زلزلره را این اجزا باید به گونه ای طراحی و مهار شوند که تغییر شکلها و شتابهای ناشی از
.تحمل کرده دچار شکست یا واژگونی نشوند

.نیز در همین راستا تدوین و ابالغ شده اند( پیوست جدید)6آیین نامه و پیوست 4فصل 



6مبحث –مقررات ملی ساختمان 

توجه به سایر مخاطرات طبیعی و تامین ایمنی الزم در برابر آنها

 (سال50دوره بازگشت -بار مبنا) بار برف
 (سال50دوره بازگشت -سرعت مبنا) بار باد
 (سال100بازگشت دوره -منطقه سیل خیز) بارسیل

ر ایرن هدف از ارائه ضوابط، مقادیر بار و ضرایب بار در این بخش این است که سرازه در برابر
نوع بارها و حتی بارهای متناظر با این حوادث برا دوره هرای بازگشرت طروتنی ترر عمردتا

. اتستیک باقی مانده و احتمال خرابی آن بسیار اندک باشد

 (آتش، انفجار، سقوط اجسام و ضربه وسائل نقلیه)بارهای حوادث غیرعادی..
ارهرا و ضرایب بار در این بخش این است که سازه در برابرر ایرن نروع بضوابط هدف از ارائه 

یک پایداری مقاومت و ظرفیت باقیمانده کافی داشته و در صورت لزوم با بروز رفتار غیراتست
. تزم را دارا باشد



مقررات ملی ساختمان

 انتظ ار م ي رود طراحهی و اجهرا با رعايت مقررات ملي ساختمان در بخش هاي
ب روز رفتار مورد نظ ر آي ين نام ه را از خ ودساختمانهای جدیداالحداث

.دهقد

رفتار ساختمانها در زلزله هاي اخير استانهاي كرمانشاه و كرمان مويد اين ادعاست.
قجي ل را م ي كاهش نسبي تلفات جاني در زلزله هاي اخير در مقايسه با زلزله ه ايي از قبي ل ط ب  و م

.توان ناشي از آگاهي بيشتر مردم  و موفقيت نسبي آيين نامه ها دانست
راي اجزاي البته در بخش اجزاي غير سازه اي به نظر مي رسد الزم است ضوابط مربوط به طراتي و اج

.غير سازه اي هرچه بيشتر تدقي  و ترويج شود





خسارات وارده به بیمارستان سرپل ذهاب در جریان زلزله کرمانشاه



ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود



واقعیت اا

 یرا قبرل از اجبراری شردن در حال حاضر تعداد قابل توجهی ساختمان در کشور وجود دارد کره
طراحی و اجرا شده اند و یا در طراحی و اجررای آنهرا و مقررات ملی ساختمان2800آیین نامه 

.استاین مقررات به طور مناسب رعایت نشده 
 استاز ساختمانهای جدیداتحداث بر طبق مقررات ملیتراز ایمنی در این ساختمانها پایین تر  .
 ،ابله با حریق ایمنی تاسیسات برقی، مکانیکی، گازرسانی، آسانسور و مقدر بخشهای غیر سازه ای

.به دلیل عدم رعایت ضوابط و معیارهای فنی در طراحی و اجرا تضمین شده نیست
 سیاری ، بعدم وجود فرهنگ بازرسی، تعمیر و نگهداریضمنا در ساختمانهای قدیمی تر به دلیل

.شده اندفرسودهاز تاسیسات 
 نیازهرایاداری و تجراری تیییرر کراربری در برخی از این ساختمانها، به خصرو  سراختمانهای

.بسیار بیشتری بر سازه و تاسیسات ساختمان تحمیل نموده است



واقعیت اا

ری درجره آسریب پرذی. آسیب پذیرندبسیاری از ساختمانهای موجود در برابر بارهای وارده سازه
.  آنها ممکن است از کم تا خیلی زیاد باشد

 احری عدم رعایت ضوابط فنی در زمان طرآسیب پذیری سازه ممکن است به دلیل عدم وجود یا
سرت به دلیل عواملی از قبیل خوردگی یرا نشاین سازه ها، نقص در اجرا و یا فرسوده شدن سازه 

.  پی باشد
دیردات نقائص مربوط به ایمنی تاسیسات یا تیییرر در کراربری سراختمان نیرز ممکرن اسرت ته

.را برای سازه ساختمان ایجاد نماید( از قبیل انفجار و آتش سوزی)جدیدی 
 ایر موارد شایع ترین نوع آسیب پذیری ساختمانهای موجود است، لیکن سآسیب پذیری لرزه ای

.آسیب پذیری هم ممکن است در برخی از ساختمانها وجود داشته باشد



زلزله

3/30/2016 22



3/30/2016 23

زلزله



3/30/2016 24

باد



3/30/2016 25

باد



فوتدی دو طبقه واژگونی و تخریب ساختمان
در حاشیه کشکان رود 

دو طبقه واژگونی و تخریب ساختمان
در حاشیه کشکان رود 

تخریب ساختمانها در حریم رودخانه کشکان رود 

ر رانش زمین و تخریب ساختمان خشت و گلی د
لستانروستای کشکک شهرستان رامیان استان گ

26

سیل



 007.mp4

(ساختمان پالسکو)آتش سوزی 

007.mp4


(کلینیک سینا اطهر)انفجار



(ساختمان متروپل)بار ثقلی 



رااکاراای ارتقای ایمنی ساختمانهای موجود

سراختمانهای آسریب پرذیر موجرود یرک راهکرار محتمرل بررای شناسایی ، تخریب و نوسرازی
.جلوگیری از بروز خسارات مالی و جانی آتی میباشد

ختمانها با توجه به افزایش روز افزون هزینه های ساخت وساز  و تعلق اکثریت قابل توجهی از سا
البته . به بخش خصوصی ، عملی شدن راهکار فوق در مدت زمان کوتاه یا متوسط محتمل نیست

صادی اسرت ، فرآیند طبیعی تخریب و نوسازی ساختمانهای کلنگی در کشور که تابع شرایط اقت
ن فجایع ولی اکتفای به آن قطعا در بر دارنده سالها انتظار و شاهد بودبخشی از این راهکار است 

.متعدد در چند دهه آینده خواهد بود

 ساختمانهای موجود استارزیابی و بهسازی راهکار دیگر  .
 مشرخص شرده و طرحهرای مناسرب میزان آسریب پرذیری سراختمانها در این راهکار ابتدا باید

.بهسازی سازی برای آنها تهیه و اجرا شود
 دیرد ضوابط مربوط به طراحی ساختمانهای ج؟ آیا باید از معیار چیست برای انجام کارهای فوق

استفاده نمود؟ضوابط دیگری استفاده کرد یا تزم است از 



چالبهای فنی

ی از آنجا که ساختمانهای موجود بسیاری از جزییات مورد نظر در آیین نامه های طراح
لری ، استفاده صرف از آیین نامه ها و مقررات مساختمانهای جدید را اقناع نمی نمایند

.ساختمان برای این منظور میسر نیست 

بخش سازه
 عمومی ترین چالش فنی:

عدم وجود نقشه های طبق ساخت و عدم دسترسی به نقشه ها و دفترچه های طراحی

 مشکالت دیگر:
عدم وجود اطالعات در خصو  مصالح مصرفی در ساختمان به خصرو  مشخصرات مرالت در 

ساختمانهای مصالح بنایی و مشخصات بتن در ساختمانهای بتنی
اجزا یکسان نبودن جزییات اجرایی در بخش های مختلف ساختمان به خصو  در محل اتصال

ونازل بودن کیفیت اجرای اتصاتت



دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های )36۰نشریه شماره 
(موجود

 مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای مهم دولتری در قرانون بودجره 1379از سال
.مطرح گردید

 همزمان تدوین دستورالعمل بهسازی لررزه ای سراختمانها در دسرتور کرار قررار
نهرایی و منتشرر 1381در سال 360گرفت و نسخه اول آن تحت عنوان نشریه 

.شد
 360سال از انتشار اولرین ویررایش نشرریه شرماره 7با سپری شدن قریب به ،

1389بازنگری آن با مشارکت اساتید و متخصصان این رشته آغاز شد و در سال
.منتشر شد

  د عملکرراین دستورالعمل ضوابط ارزیابی و مقاوم سازی سرازه هرا را براسرا
.که هدف بهسازی ساختمان را مشخص می کنند، ارائه می دهدمورد نظر 



سطوح عملکرد سازه ها







360نبریه 

روشهای تحلیل و ارزیابی سازه ها

روشهای  تحلیل خطی -1
 استاتيکي
ديقاميکي طيفي
 ديقاميکي تاريخچه زماني
دارند ولي به لحاظ مفهومي با آن روشها 2800روشهاي فوق شباهتهايي به روشهاي تحليل در آيين نامه )

(متفاوت هستقد

غیر خطی تحلیل روشهای  -2
 غير خطياستاتيکي
 تحليل  ديقاميکي تاريخچه زماني



بهسازی سازه ساختمانها

راهبردهای زیر را می توان به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای بهسازی سازه
.ساختمان به کار گرفت

اصالح موضعی اجزای سازه که دارای عملکرد نامناسبی هستند؛
حذف یا کاهش بی نظمی در ساختمان موجود؛
 بار بر از طریق اضافه کردن اجزا یا سیستمهای)تامین سختی جانبی تزم برای کل سازه؛

( جانبی
 ( جانبیاز طریق اضافه کردن اجزا یا سیستمهای بار بر)تامین مقاومت تزم برای کل سازه؛
کاهش جرم ساختمان؛
به کارگیری سیستم های جداساز لرزه ای؛
به کارگیری سیستم های غیرفعال اتالف انرژی؛



بهسازی اجزای غیرسازه ای ساختمانها

 هستند، روش شتاب حسا  به منظور بهسازی اجزای غیرسازه ای که به
ید با این حفاظت با. بهسازی باید به گونه ای باشد که موقعیت آن حفظ شود

ء ایجاد مهاربند، اتصال، بست ، به گونه ای انجام شود که در هنگام زلزله جز
.غیرسازه ای در موقعیت خود باقی بماند

 هستند، روش تیییر شکل حسا  برای بهسازی اجزاء غیرسازه ای که به
ماید به بهسازی باید امکان تیییرشکل کافی برای اجزاء غیرسازه ای را تامین ن

نیز نحوی که جزء غیرسازه ای تحت تیییرشکل محاسبه شده، در موقعیت خود
.بماند



مقاوم سازی ساختمانهای مهم دولتی

 مطالعات مقاوم سازی صدها ساختمانهای 1386تا 1379در فاصله سالهای
..انجام شده و طرحهای مربوطه تهیه شد360مهم دولتی با استفاده از نشریه 

دیوار ل در اکثر طرحها سختی و مقاومت سازه با اضافه کردن سیستمهایی از قبی
یکی دو طبقه آجری ایندر مورد سازه های . اصالح می شدبرشی یا مهاربند

انجام امر از طریق اصالح سیستم کالف بندی ساختمان و ایجاد انسجام سازه ای
. می شد

های تنها استثنا ساختمان. متاسفانه تعداد بسیار کمی از این طرحها اجرا شد
.مدار  بود













مقاوم سازی مدارس

 با توجه به اهمیت ایمن سازی مدار ، عالوه بر برنامه مطالعه و اجرای مقاوم
1385سازی ساختمانهای مهم، تاسیسات زیربنایی و شریانهای حیاتی، درسال 
بر اسا  مصوبه مجلیس شورای اسالمی ، مبلغ چهار میلیارد دتر در قالب
برنامه چهارم توسعه کشور جهت تخریب و باز سازی مدار  خطر آفرین و 

ب این برنامه با پیشنهاد دولت وتصوی. مقاوم سازی مدار  اختصا  یافت
برای پنج 1390مجلس شورای اسالمی در قانون برنامه پنجم توسعه در سال 

.سال دیگر تمدید شد
 ميليون متر مربع 2كالس درس با زيربقاي تقريبي 20000، تدود 1392تا سال

.مقاوم سازي شد



ت











ورزقان، اار و اریس1391/5/21زلزله 



ورزقان، اار و اریس1391/5/21زلزله 



سرپل ذااب1396/8/21زلزله 



مقاوم سازی ساختمانهای متداول شهری

 برای مقاوم سازی ساختمانهای 360با توجه به پیچیدگی های استفاده از نشریه
اقدام به تشکیل 1388معمولی ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از سال 

قاوم کمیته راهبردی مقاوم سازی و تهیه تعدادی دستورالعمل برای ارزیابی و م
.سازی ساختمان ها و تاسیسات موجود شهری نمود



مقاوم سازی ساختمانهای متداول شهری

ویژگی های دستورالعملها

مشخص بودن محدوده کاربرد1.

محدود بودن اهداف بهسازی و عملکردی. 2

ارائه روشهای ساده سازه شده برای ارزیابی اولیه و تعیین نیاز یا عدم نی. از به 3
بهسازی

حذف روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی. 4

ارائه معیارهای پذیرش به صورت ساده تر. 5

ارائه راهکارهای بهسازی برای اجزای مختلف سازه و پی . 6





مقاوم سازی ساختمانهای متداول شهری

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای آجری متداول موجود . (740نشریه ) 1

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی متداول موجود . (741نشریه ) 2

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای فوتدی متداول موجود . (742نشریه ) 3

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای نیمه اسکلت موجود . (744نشریه ) 4

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای فوتدی خورجینی موجود. 5

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمانهای متداول موجود . 6 (
(743نشریه 

دستورالعمل مقاوم سازی ساختمانهای موجود با . 7FRP



بهسازی نسبی

برر با توجه به آن که بسیاری از ساختمانهای شرهر تهرران مقاومرت کرافی در برا
، 87زلزله ندارد، سازمان پیشگیری و مردیریت بحرران شرهر تهرران از سرالهای 

« ن هابهسازی نسبی سراختما»برای ساختمان های آسیب پذیر طرحی را به نام 
اسرا  باهمکاری مهندسین حرفه ای و متخصصین دانشگاهی تدوین کرد که بر

ه، این طرح، می توان ساختمان ها را به گونه ای مقاوم سازی کرد که در زمان زلزل
خطرر قرار گیری در آستانه فروریزش در سطح) بر سر افراد فرو نریزدساختمان 

2).
 این طرحها بر اسا  تیپ های معمول ساختمانهای موجود در منراطق مرکرزی

.بودند، تهیه شدندطبقه 4حداکثر شهر تهران که دارای 









دستورالعمل ارزیابی و بهسازی بهسازی سازه ساختمان های 
موجود

 کمبود ضوابط و مقررات در خصو  1395پس از حادثه فروریزش ساختمان پالسکو در بهمن ،
.ایمنی ساختمانهای موجود یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفت

داث، از آنجا که ارتقای ایمنی ساختمانهای موجود کشور به سطح ایمنی ساختمانهای جدیداتحر
ش بررای مستلزم صرف هزینه زیاد و ایجاد اختالل فراوان در بهره برداری از آنهاست، بنابراین تال

های موجود با شرایط مقرر در مباحث روز مقررات ملری سراختمان عمرالتطبیق وضع ساختمان
. قابل اجرا و پیاده سازی نخواهد بود

ار مرکرز های فنی برای ارزیابی و بهسازی ساختمانهای مذکور در دستور کلذا تهیه دستورالعمل
هرا تمانهدف تهیه چنین مدرکی تطبیق شرایط این ساخ. تحقیقات راه و شهر سازی قرار گرفت

ا ارتقرا ترراز با این مباحث، که سطح نسبتا باتیی از ایمنی را می طلبد، نبوده،  بلکه هردف صررف
.ها به حد قابل قبول بوده استایمنی ساختمان

 از کلیره تجرارب دو دهره اخیرر کشرور در زمینره بهسرازی لررزه ای در تهیه این دسرتورالعمل
هرای موجرود در ایرن زمینره ، مهم و حیراتی و نیرز از کلیره دسرتورالعملهای متداولساختمان

عمل استفاده تزم بعمل آمده، ولی با توجه به اهداف خا  دستورالعمل در مفاد آنها اصالحاتی ب
.  آمد





دستورالعمل ارزیابی و بهسازی بهسازی سازه ساختمان های 
موجود

کلیات:فصل اول
بازرسی و جمع آوری اطالعات: فصل دوم
ارزیابی کیفی وضعیت سازه و اجزای غیر سازه ای معماری: فصل سوم
ارزیابی سازه تحت بارهای ثقلی: فصل چهارم
ارزیابی سازه   تحت اثر زلزله: فصل پنجم
ارزیابی سازه تحت اثر سایر بارها: فصل ششم
راهکارهای بهسازی اجزای سازه  ای: فصل هفتم
راهکارهای بهسازی اجزای غیرسازه  ای معماری: فصل هشتم



دستورالعمل ارزیابی و بهسازی بهسازی سازه ساختمان های 
موجود

ویژگی ها
ساده شدن مراحل و جزییات آزمایش و سونداژها) 1

ارزیابی سازه در برابر سایر مخاطرات، ) عالوه بر زلزله2
معرفی سطوح خطر ) کاهش یافته2و 31
ارائه روشهای ساده تر برای ارزیابی سازه در برابر زلزلره ) مشرابه روش 1سرطح )4

(2800استاتیکی معادل آیین نامه 
ارائه روشهای عملی بهسازی اجزای سازه ای و غیر سازه ای معماری ) 5





های موجود، هدف تطبیقدر تهیه ضوابط مربوط به ساختمان: هدف•
های ها با مباحث مربوط به ساختمانشرایط این ساختمان

د، نبوده و کنجدیداالحداث، که سطح نسبتاً باالیی از ایمنی را تأمین می
ه ها به حد قابل قبول مورد نظر قرار گرفتصرفاً ارتقا تراز ایمنی ساختمان

. است



ثقلی های موجود تحت اثر بارهایدر بخش اول مبحث ضوابط ارزیابی و بهسازی سازه ساختمان•
نفجار و زلزله، ونیز در موارد الزم در برابر سایر بارهای مهم از قبیل باد، سیل، آتش سوزی و ا

.ارائه شده است

ث و با توجه به جایگاه مباحهای بهسازی مورد نظر نبوده ارائه جزییات روشدر این مبحث •
ا جزییات برای آشنایی بیشتر ب. مقررات ملّی ساختمان، هدف ارائه ضوابط مورد نیاز بوده است

.  دهای معتبر داخلی و خارجی مراجعه نمایتواند به دستورالعملهای اجرایی، خواننده میروش
ار یافته های بهسازی توسط مرکز انتشای نیز به عنوان راهنما حاوی روشهمچنین سند جداگانه

.است



یسات تاسضروری است در فازهای بعدی ضوابط مربوط به سایر  بخشها نظیر •
.نیز تدوین گردمکانیکی و برقی و آسانسور

وابط به موازات الزم خواهد بود که نظامات ادارای مربوط به این مبحث و نیز ض•
ین و و الزامات حقوقی و قانونی برای به مورد اجرا گذاردن این ضوابط نیز تدو

به این ترتیب می توان بر اساس قانون، صدور مجوز . تصویب گردد
ا برداری ایمن، مجوز معامله و عقود در مورد ساختمانهای موجود خصوص¬بهره

.ساختمانهای پراهمیت را موکول به ارزیابی و بهسازی آنها نمود



از اختالف مبحث حاضر با مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان•
و مبحث بیست و دوم به نگهداری. ابتدای پروژه مورد توجه بوده است

تمان بهره برداری ساختمانهایی میپردازد که بر اساس مقررات ملی ساخ
ساخته شده اند

سازمان برنامه و سایر نشریات مشابه در 360با توجه به وجود نشریه •
ان از زمینه بهسازی لرزه ای، هدف این دستورالعمل ارزیابی سازه ساختم

از جمله نظر ایمنی در برابر بارهای ثقلی و نیز زلزله و نیز سایر مخاطرات
(.Multi Hazard)سیل و انفجار می باشد

ده در در این دستورالعمل نسبت به سطح ایمنی لحاظ شسطح ایمنی •
.در نظر گرفته شده استپایین تر دستورالعمل بهسازی لرزه ای



کلیات( فصل اول•

بازرسی و جمع آوری اطالعات( فصل دوم•

ماریارزیابی کیفی وضعیت سازه و اجزای غیر سازه ای مع( فصل سوم•

ارزیابی سازه تحت بارهای ثقلی( فصل چهارم•

ارزیابی سازه تحت اثر زلزله( فصل پنجم•

ارزیابی سازه تحت اثر سایر بارها( فصل ششم•



ازیشبدارایکهکشور،موجودساختمان  هایسازهبهسازیوارزیابیبرایضوابطاین•

طشرایازهریکوجوددرصورتموجودساختمان  های.استشدهتهیههستند،طبقهدو

:دگیرنقراربهسازیلزومصورتدروارزیابیموردضوابطاینطبقبربایدزیر،

و5،6،7،8،9مباحثساختمان،سازهنوعبهوابستهساختمان،اجرایوطراحیدر-الف

ازقبلمانساختدیگرعبارتبه.باشدنگرفتهقراراستفادهموردساختمانملیمقررات10

اینرعایتبردالشواهدییاباشدشدهاجراوطراحیمباحثاینویرایش  هایاولینابالغ

.نباشددستدرمقررات

.شدباشدهایجادساختمانسازهدرتغییراتیساختمان،اجرایوطراحیاتمامازپس-ب



.باشددادهرخآنکاربریدرتغییرساختمانازبرداریبهرهزماندر-پ

اشتهدوجودساختمانزندهیامردهبارهایدرمالحظهقابلتغییراتبرمبنیشواهدی-ت

.باشد

امراین.باشددستدرساختمانسازهبهمتوسطیاکمآسیبوجودبرمبنیشواهدی-ث

اختمان،سدیواریاهاپیدرنشستساختمان،اجزایبانقلیهوسایلبرخوردبااستممکن

وارزیابی.شودآشکارساختمانارتفاعدرکمناشاقولیساختمان،دیوارهایدرترک  ها

درنزمیناپایدارییازلزلهنظیرحوادثیازناشیشدیدآسیبدارایهایسازهبهسازی

.نمی  گیردقرارضوابطاینکاربردمحدوده



سازهدرتغییربرایمجوزیعنوانبهنبایددستورالعملاین•

ازهسایمنیسطحآنازاستفادهباوشدهتلقیموجودساختمان  های

یابریکارتغییرساختمان،طبقاتافزایشقبیلازاقداماتیباموجود

.یابدکاهشثقلیبارهایافزایش



سطح عملکردی مورد نظر تحت انواع بارگذاری نوع ساختمان

سایر بارها بار ثقلی زلزله  مساحت 
متوسط طبقات

تعداد طبقات اهمیت 
ساختمان

کاهش 2سطح خطر 
یافته

کاهش 1سطح خطر 
یافته

لحاظ نشده / ایمن حداقل
آستانه فروریزش  ---

متر 300تا 
مربع

طبقه 4و 3

ساختمان  های 
با اهمیت 
متوسط

لحاظ نشده / ایمن متوسط

آستانه فروریزش  ---

300بیش از 
متر مربع

لحاظ نشده / ایمن حداقل

آستانه فروریزش  ---

متر 200تا  
مربع

طبقه8تا 5
لحاظ نشده/ ایمن متوسط

آستانه فروریزش  ---

متر 200بیش از 
مربع

ایمن  متوسط
آستانه فروریزش ---

12تا 9
طبقه

ایمن  مطلوب

آستانه فروریزش ---
12بیش از
طبقه

حداقل عملکرد مورد نظر سازه ساختمانهای موجود1-1-الف-23جدول 



لحاظ / ایمن
نشده 

حداقل ایمنی جانی 
محدود 

---
متر 3۰۰تا 

مربع
طبقه4و 3

ساختمان  ها
ی با اهمیت 

زیاد

لحاظ / ایمن
نشده 

متوسط
ایمنی جانی محدود ---

300بیش از 
متر مربع

ایمن  متوسط ایمنی جانی محدود --- طبقه 8تا 5

ایمن  مطلوب

ایمنی جانی محدود ---
8بیش از 
طبقه

لحاظ / ایمن
نشده 

متوسط ایمنی جانی ی قابلیت استفاده ب
وقفه 

متر 300تا 
مربع

طبقه4و 3

ساختمان  های 
با اهمیت 
خیلی زیاد

ایمن  مطلوب 
ایمنی جانی ی قابلیت استفاده ب

وقفه 

300بیش از 
متر مربع

ایمن   مطلو ب
ایمنی جانی

ی قابلیت استفاده ب
وقفه

طبقه8تا 5

ایمن   مطلوب 

ایمنی جانی
ی قابلیت استفاده ب
وقفه

8بیش از 
طبقه



رزیابی ارزیابی کیفی، اسه مرحله و بهسازی سازه ساختمان  ها در ارزیابی 
الیی 1-1-الف-23کمی و تهیه طرح بهسازی مطابق با نمودارهای شکل 

.انجام می شود3-1-الف-23









:شودمنتجزیرمواردازیکیبهاستممکنکیفیارزیابینتایج

برداریهرهبواستفادهادامهونیستبیشترارزیابینیازمندساختمان(الف

.استبالمانعآناز

.شودکمیارزیابیفرآیندواردسازهاستالزم(ب

.شودتهیهبهسازیطرحسازهبرایاستالزم(پ

.شودنوسازیوتخریببایدواستپذیرآسیبکامالسازه(ت



:شودمنتجزیرمواردازیکیبهاستممکنکمیارزیابینتایج

کاربریرتغییبایامی  کنداقناعرانظرموردعملکردهایساختمانسازه(الف

.استبالمانعآنازبرداریبهرهواستفادهادامهومی  شودمحققامراین

.شودتهیهبهسازیطرحسازهبرایاستالزم(ب

.شودنوسازیوتخریببایدواستپذیرآسیبکامالسازه(پ



شدهائهاردومفصلدرساختمانسازهشناختبرایآزمایشانجاموسونداژبازرسی،ضوابط

.گیردقرارنظرمدسونداژهامقدارکاهشوساده سازیامکانحدتاشدهسعیو



شدههارائسومفصلدرشدهجمع آوریاطالعاتاساسبرساختمانکیفیارزیابیضوابط

1تافرصبینعددیکهساختمانپذیریآسیبشاخصازاستفادهباارزیابیاین.است

.می پذیردانجامبودخواهد

پذیرییبآسشاخص،ثقلیبارهایبرابردرپذیریآسیبشاخصازاستفادهباشاخصاین

تمسیسلرزه  ایخاصالزاماتپذیریآسیبشاخصسازه،ایلرزهعمومییاپایهالزامات

ولمحاثراتکردنلحاظباوسازه  ایغیراجزایکیفیپذیریآسیبشاخصوسازه  ای

ذیریپآسیبارزیابیایندرهمچنین.می شودمحاسبهدیگرمواردوگسلبهنزدیکی

میقرارتوجهموردنیزسوزیآتشوانفجارباد،سیل،شاملبارهاسایربرابردرساختمان

.گیرد



رزیابیااینبرای.استشدهارائهثقلیبارهایتحتسازهارزیابیضوابطچهارمفصلدر

بهتوجهباکنلی.گیردمیقراراستفادهموردساختمانملیمقرراتششممبحثبارترکیبات

دودرکهده،شگرفتهنظردرسطحسهدربارترکیباتضرایبآناهمیتوساختمانشرایط

.استیافتهکاهشایمنیسطحنمودنلحاظمنظوربهضرایباینسطح

باربریردبناییمصالحمیانقابهایودیوارهااثراتگرفتننظردرنحوهبهمربوطضوابط

.استشدهارائهفصلایندرنیزثقلی



قرارنظرمد2800استانداردبهنسبتیافتهکاهشخطرسطوحنیززلزلهاثرتحتسازه  ارزیابیدر

.استگرفته

ازگذشتافرلحتمااکهستامینزیقویهاتحرکازسطحیدلمعایافتهکاهش1خطرسطحزلزله

.ستالسا225یافته،کاهش1خطرسطحزلزلهگشتزبادوره.دـباشسال50در%20آن

شتابدرصد75بابرابریافتهکاهش1خطرسطحدرزمینموثرشتابدستورالعمل،ایندر

.می  شودگرفتهنظردر2800اردستاندادر"حلزلهطرز"

ازگذشتافرلحتمااکهستامینزیقویهاتحرکازسطحیمعادلیافتهکاهش2خطرسطحزلزله

ازکوچکترولیایران2800استانداردطرحزلزلهازبزرگترزلزلهاین.دـباشسال50در%5آن

.ستالسا975یافته،کاهش2خطرسطحزلزلهگشتزبادوره.استمنطقهمحتملزلزلهبزرگترین



:تاسانجامقابلمحاسباتیسطحسهدرسازه  هالرزه  ایتفصیلیارزیابیمحاسبات

باساختمان  هایوطبقه8تامتوسطاهمیتباساختمان  هایبرای:محاسبات1سطح•

طبقه4تازیاداهمیت

لرزه  ایعملکردارزیابیبرایقبولقابلمحاسباتیشیوهترینسادهمحاسبات،1سطح

قناعارامحدودجانیایمنییافروریزشآستانهعملکردسطحبایدکهاستسازه  هایی

.نمایند

طراحیدراستفادهموردمعادلاستاتیکیروشمشابه،1سطحدرمحاسباتانجامروش

.استجدیدساختمان  های



باساختمان  هایو1محاسباتیسطحمشمولساختمان  هایبرای:محاسبات2سطح•

دارای1-8-5بندمطابقکهساختمان  هاییکلیهوطبقه4حداکثربازیادخیلیاهمیت

.استکاربردقابلباشند،جانبیباربرسیستمدرمناسبیکالبدینظم

ارزیابیبرایخطیدینامیکیروشیاخطیاستاتیکیروشازمحاسباتسطحایندر•

360هنشریدرهاسازهارزیابیخطیروشهایمشابهروشهااین.شودمیاستفادهسازه

.استشدهارائهتریسادهصورتبهضوابطولیهستند،



.استردکاربقابلدستورالعملاینمشمولساختمان  هایکلیهبرای:محاسبات3سطح•

شمولمساختمان  هایکلیهبرایکهاستارزیابیسطحکامل  ترینمحاسبات،3سطح•

اتیکیاستنوعازمحاسباتسطحایندرتحلیلروش.استاستفادهقابلمبحثاین

.میباشدزمجانیزغیرخطیینامیکیدتحلیلروشازدهستفااهمچنین.استغیرخطی



سازیبهطرحتهیهیاکمیارزیابیمرحلهواردکهضوابط،اینمشمولساختمانهایازبرخیسازه

هاباراین.ودشکنترلوارزیابینیزبارهاسایربرابردرزلزلهوثقلیبارهایبرعالوهبایدمی  شوند،

:ازعبارتند

باد-الف

سیل-ب

سوزیآتش-پ

انفجار-ت

برابردرسازهارزیابیضوابطوبارها،اینبرابردرساختمانبررسیبهنیازعدمیانیازتشخیصمعیار

باتیمحاسیاتجویزیروش  هایبهاستممکنهاارزیابیاین.استشدهارائهششمفصلدرآنها

.گیردصورت



:استضروریزیرموارددر،بادبرابردرضوابطاینمشمولهایساختمانسازهارزیابی
طبقه8ازبیشدارایزیادخیلیاهمیتباساختمان  های-الف
متوسطاهمیتباهایساختمانوطبقه8ازبیشدارایزیاداهمیتباساختمان  های-ب

حثمبضوابططبقبرکهباشندگرفتهقرارایمنطقهدرکهطبقه،12ازبیشدارای
ساعتدرکیلومتر100ازبیشآنهادربادمبنایسرعتساختمان،ملیمقرراتششم
باشد
وگرافیتوپخا شرایطتوجهباکهاندگرفتهقرارمناطقیدرکههاییساختمانکلیه-پ

داشتهوجودآنهادرساعتدرکیلومتر120ازبیشسرعتبابادهایوقوعسابقهمنطقه،
باشد



مانساختملیمقرراتششممبحثتعاریفطبقبرساختمانیچنانچه
،یلسبرابردرآنسازهارزیابیباشد،گرفتهقرارخیزسیلمنطقهدر

.استضروری



ریضروزیرموارددر،آتشبرابردرضوابطاینمشمولهایساختمانسازهارزیابی
:است
متوسطمساحتیاطبقه4ازبیشدارایزیادخیلیاهمیتباهایساختمان-الف

مربعمتر300ازبیشطبقات
طبقه4ازبیشدارایزیاداهمیتباهایساختمان-ب
طبقه8ازبیشدارایمتوسطاهمیتباهایساختمان-پ



:استضروریزیرموارددر،انفجاربرابردرضوابطاینمشمولهایساختمانسازهارزیابی
یملمقرراتویکمبیستمبحثدرمندرجبندیگروهطبقبر)حیاتیدولتیهایساختمان-الف

(ساختمان
طبقه4ازبیشدارایزیادخیلیاهمیتباهایساختمان-ب
طبقه8ازبیشدارایزیاداهمیتباهایساختمان-پ

ملیمقررات21مبحثضوابطبهتوجهباومحاسباتییاتجویزیروشهایازاستفادهباارزیابیاین
.شودمیانجامساختمان



رااکاراای بهسازی 
اجزای سازه


