
 

 بسمه تعالی

 

 های تاسیسات هکانیکی: نقشهبزرسی  هزاحل

ثب دس ًظش  عشح تْیِ ضذُ الصم است، ّبتبسیسبت هىبًیه سبختوبى ّبی ًمطِ یحاعشثِ هٌظَس ایدبد ّوبٌّگی دس 

ّب، هالن هجبحث همشسات  . ضبیبى روش است وِ دس ثشسسی ًمطِگشددخْت ثشسسی ثِ سبصهبى اسائِ صیش گشفتي هَاسد 

 .استهلی سبختوبى 

 

 :لیست اولیه بزرسی چک -الف

 .سبختوبى ًَیس پشٍاًِ ّبی وسش سْویِ هٌْذسیي ٍ پیص اسائِ ثشگِ .1

هٌْذسیي هىبًیه دخیل دس پشٍطُ ٍ هسئَل  یَْس ثِ هْش ٍ اهضبوّب ه بت هىبًیىی سبختوبىسّبی تبسی پالى .2

 اسائِ گشدد.( A3 سبیضدس )حذالل غَست یه آلجَم ٍ ثِ (یب ضشوت)فتش د

)ًبم ، اعالػبت پشٍطُ ّبی هَخَد دس آلجَم ضوبسُ ًمطِهمیبس،  ،آلجَم اسائِ ضذُ ثبیستی داسای فْشست غفحبت .3

ػالئن ثىبس بی ٌوٍ خذٍل ساّ ، آدسس هله، وذ ًَسبصی، وبسثشی، تؼذاد ٍاحذ، هتشاط عجمبت ثِ تفىیه ٍ ...(هبله

 ّب ثبضذ. سفتِ دس پالى

 

 های هورد بزرسی: پالى-ب

 های تاییذ شذه هؼواری ساختواى؛ ها با نقشه بزرسی هطابقت پالى .1

 های تاسیسات هکانیکی ساختواى؛ ها، نحوه اجزا و توضیحات ػووهی و خاص نقشه بزرسی دتایل .2

 های سیستن آبزسانی ساختواى؛ بزرسی نقشه .3

 1.3 بزرسیهای هورد  پالى : 

ّبی عجمبت،  ٍٍغل دس پالى وطی آة سشد ٍ گشم )ٍ ثشگطت آة گشم( ولیِ عجمبت، خبًوبیی ضیشّبی لغغ ّبی لَلِ پالى *

سبصی ٍ تبهیي فطبس آة  ّب ٍ سایضسّب، سیستن رخیشُ خبًوبیی وٌتَسّبی آة، سایضسّبی آثشسبًی، سبیض ٍ خٌس ولیِ لَلِ

 ثِ سیستن آثشسبًی ٍ .... ّب ٍ تَضیحبت اخشایی هشثَط عجمبت، دتبیل

 



 2.3 :حذاقل هواردی که در طزاحی بایستی لحاظ گزدد 

ّبی سیستن آثشسبًی ثش  ثٌذی ّب ٍ سایضسّب دس صٍى ٍ سبیض ولیِ لَلِ (SFU) ای هػشف آة حذاوثش خشیبى لحظِهحبسجبت  *

 اسبس خذاٍل همشسات هلی اًدبم پزیشد.

 ّب خبًوبیی گشدد. ثشاسبس همشسات هلی دس پالى ّبی هٌبست عشفِ دس هحل ٍٍغل ٍ یه ضیشّبی لغغ* 

 ّب دسج گشدد. ّب دس پالى ثٌذی ٍ ضشایظ تست لَلِ تَضیحبت هشثَط ثِ خٌس هػبلح هػشفی، ًحَُ ػبیك* 

 وطی ثشگطت آة گشم هػشفی عشاحی ٍ تشسین گشدد. ، دس غَست ًیبص لَلِوطی هسیش لَلِثب تَخِ ثِ عَل * 

ّب هطخع  دس پالى ٍ ...( ّبی آثشسبًی پوپ ،هٌبثغ آة رخیشُ ضبهلسیستن تبهیي فطبس آة ) خبًوبیی ٍ هطخػبت* 

 گشدد.

وطی استفبدُ گشدد. ّوچٌیي هحل لشاسگیشی ضیشّب )ضیش سشد سوت ساست ٍ  ّب اص ػالئن استبًذاسد ًمطِ دس تشسین لَلِ* 

 ّب هذًظش لشاس گیشد. ضیش گشم سوت چپ( دس تشسین پالى

 ساختواى؛آب باراى و فاضالب  آوری و دفغ جوغهای سیستن  بزرسی نقشه .4

 1.4 های هورد بزرسی:  پالى 

ثبساى دس ثبم ٍ عجمبت، پالى خبًوبیی وفطَسّب، خبًوبیی ٍ هطخػبت  ثٌذی ثبم، پالى خبًوبیی سایضسّبی آة پالى ضیت *

تَضیحبت اخشایی هشثَط ّب ٍ  ّب ٍ سایضسّب، دتبیل سبیض ٍ خٌس ولیِ لَلِّبی ثبصدیذ،  دسیچِ ّب، ّبی خزثی، پالى دسیي چبُ

آٍسی فبضالة ٍ ًٍت ولیِ ٍاحذّبی  ّب ٍ سایضسّبی فبضالة دس ثبم، پالى خوغ پالى خبًوبیی ًٍت ،ثبساى ثِ سیستن دفغ آة

 ٍ ... ثْذاضتی دس عجمبت، پالى دفغ فبضالة سبختوبى

 2.4 :حذاقل هواردی که در طزاحی بایستی لحاظ گزدد 

ّبی سیستن  ثٌذی ّب ٍ سایضسّب دس صٍى ٍاحذّب ٍ سبیض ولیِ لَلِ( DFU) فبضالةای  حذاوثش خشیبى لحظِهحبسجبت  *

 خذاٍل همشسات هلی اًدبم پزیشد.ثش اسبس  ثبساى فبضالة ٍ آة

 ّب دسج گشدد. ّب دس پالى ثٌذی ٍ ضشایظ تست لَلِ تَضیحبت هشثَط ثِ خٌس هػبلح هػشفی، ًحَُ ػبیك* 

 ّبی فبضالة عشاحی ٍ تشسین گشدد. ی سبختوبى ثش سٍی لَلِّبی فبضالة هغبثك ثب همشسات هل ًٍت لَلِ* 

 وطی فبضالة ٍ ًٍت ولیِ ٍاحذّب هستمل اص ّوذیگش عشاحی گشدد. لَلِ* 

 ّب ٍ ...( هطخع گشدد. تبًه، هطخػبت ٍ هَلؼیت چبُ ثبساى )هسیش فبضالة ضْشی، سپتیه ًحَُ دفغ فبضالة ٍ آة* 

 ّبی ثبصدیذ هطخع گشدد. ، دسیچِىّبی هَسد اضبسُ دس همشسات هلی سبختوب دس هحل* 

 ًٍت ووىی ثش سٍی سایضسّبی فبضالة دس غَست لضٍم عشاحی ٍ تشسین گشدد.* 

 ّب هطخع گشدد. ّب دس پالى وطی هشثَط ثِ خغَط دسیي ٍ ًحَُ دفغ آى ثب اتػبل غیشهستمین ثِ چبُ لَلِ* 

ّب ٍ ...( عشاحی ٍ هطخع  ش، اضپضخبًِّبی خبظ )هثل فبضالة استخ تبسیسبت هشثَط ثِ تػفیِ ٍ دفغ فبضالة وبسثشی* 

 گشدد.



 ساختواى؛سزهایش  و های سیستن گزهایش بزرسی نقشه .5

 1.5 های هورد بزرسی:  پالى 

 ٍ اثؼبد ّب، ظشفیت وطی دستگبُ وطی ٍ لَلِ ّبی سیستن گشهبیطی ٍ سشهبیطی، پالى وبًبل پالى خبًوبیی ولیِ دستگبُ *

ّب ٍ  ّب ٍ سایضسّبی سیستن گشهبیص ٍ سشهبیص، دتبیل ّب ٍ وبًبل ّب، سبیض ٍ هطخػبت ولیِ لَلِ ّب ٍ دستگبُ ولیِ دسیچِ

 تَضیحبت اخشایی هشثَط ثِ سیستن گشهبیص ٍ سشهبیص ٍ ....

 2.5 :حذاقل هواردی که در طزاحی بایستی لحاظ گزدد 

ثشاسبس هَاسد هٌذسج دس همشسات هلی )خػَغب هجحث  ٍ َّای تبصُ هحبسجبت هشثَط ثِ ثبسّبی سشهبیطی ٍ گشهبیطی *

ّب ظشفیت  اسبس آىعَس وبهل هطخع ٍ ثش ِ هحبسجبت ثِّبی ػلوی اًدبم ٍ دس دفتشچ ًَصدّن همشسات هلی( ٍ سٍش

 ّبی تَلیذ ٍ پخص ثشٍدت ٍ گشهب هطخع گشدد. تدْیضات ٍ دستگبُ

 ثب دسًظش گشفتي هسبئل فٌی ٍ اخشایی غَست پزیشد. ...ی عجمبت ٍ ثبم ٍ ّب خبًوبیی تدْیضات دس پالى* 

 ّب دسج گشدد. دس پالى ّب ٍ وبًبل ّب ثٌذی ٍ ضشایظ تست لَلِ تَضیحبت هشثَط ثِ خٌس هػبلح هػشفی، ًحَُ ػبیك* 

 ٍ ... ّب الىّب ٍ سایضسّب دس پ ّب، سبیض ولیِ لَلِ آف ّب، تیه ّب ٍ وبًبل ّبی دسیچِ ، اثؼبد ٍ اًذاصُّب ظشفیت ولیِ دستگبُ* 

 عَس وبهل دسج گشدد. ثِ

 ّب هطخع گشدد. دسیچِ تبهیي َّای احتشاق )ثش اسبس دسصثٌذ ثَدى/ًجَدى سبختوبى( ثب اثؼبد ٍ هحل هٌبست دس پالى* 

دس غَست ًػت پىیح دس خبسج اص سبختوبى، توْیذات الصم دس خػَظ هحبفظت اص آى دس ثشاثش سشهب ٍ سبیش ػَاهل * 

 خَی دسًظش گشفتِ ضَد.

ّبی اًتخبة  وبسثشی سبختوبى، سیستن سشهبیص ٍ گشهبیص هٌبست اًتخبة گشدد. هحذٍدیت هتشاط ٍ ثب تَخِ ثِ* 

 ّب دسًظش گشفتِ ضَد. تدْیضات دس هجبحث همشسات هلی حتوب دس عشاحی

 های سیستن تهویه و اگشاست ساختواى؛ بزرسی نقشه .6

 1.6 های هورد بزرسی:  پالى 

خبًوبیی ّبی هىٌذُ ٍ دهٌذُ،  ظشفیت ٍ هطخػبت ولیِ في خبًوبیی ٍ ٍ اگضاست ولیِ عجمبت،پالى سیستن َّای تبصُ  *

ّب ٍ  ّب ٍ وبًبل سبیض ٍ اثؼبد ولیِ دسیچِخبًوبیی تدْیضات تَْیِ ٍ اگضاست دس ثبم، ّب دس عجمبت،  ّب ٍ وبًبل هسیش لَلِ

 ست ٍ ....ّب ٍ تَضیحبت اخشایی هشثَط ثِ سیستن تَْیِ ٍ اگضا دتبیلّب،  لَلِ

 2.6 :حذاقل هواردی که در طزاحی بایستی لحاظ گزدد 

دس  ّبی تَْیِ ٍ اگضاست ّبی سیستن ّبی دسچِ ّب ٍ ّوچٌیي اثؼبد ٍ اًذاصُ ّب ٍ وبًبل هطخػبت ٍ ظشفیت دستگبُ *

 عَس وبهل هطخع گشدد. ثِ ّب ٍ ... پبسویٌگ ،ّب آضپضخبًِ ،ّب حوبم ،ّبی ثْذاضتی سشٍیس

 گشدد. دسجعَس وبهل  ّبی دهٌذُ ٍ هىٌذُ دس خبسج اص سبختوبى ثِ فيهطخػبت ٍ خبًوبیی * 

 لشاس گیشد. هَسد تَخِ همشسات هلی سبختوبى 13ٍ  14هجبحث  ثشاثشّب  ّبی عشاحی في هحذٍدیتضشایظ ٍ * 



 ّب دسج گشدد. دس پالى ّب ٍ وبًبل ّب ثٌذی ٍ ضشایظ تست لَلِ تَضیحبت هشثَط ثِ خٌس هػبلح هػشفی، ًحَُ ػبیك* 

توْیذات الصم خْت تخلیِ َّای اگضاست ٍ تبهیي َّای تبصُ ثب تَخِ ثِ وبسثشی ٍ هطخػبت  ،ثب تَخِ ثِ هجبحث همشسات* 

 پشٍطُ اًدبم گشدد.

های آبزسانی، سزهایش، گزهایش، فاضالب، آب باراى، دودکش، اگشاست و تهویه  بزرسی رایشردیاگزام .7

 ساختواى؛

 ؛های تاسیساتی ابؼاد و چیذهاى داکت ،بزرسی جانوایی .8

 ها و ... بز روی بام ساختواى؛ ها، لوله بزرسی جانوایی تجهیشات، دودکش .9

 بزرسی فلودیاگزام، جانوایی تجهیشات و جذاول هشخصات هوتورخانه ساختواى؛ .11

 حذاقل هواردی که در طزاحی بایستی لحاظ گزدد: 1.11

ی ثشاسبس هحبسجبت اسائِ ضذُ دس دفتشچِ هحبسجبت اًدبم گشدد. دس ضهشوّبی  اًتخبة ولیِ تدْیضات دس هَتَسخبًِ *

 ( هَسد تَخِ لشاس گیشًذ.همشسات هلی ٍیه اًتخبة تدْیضات هجبحث همشسات هلی )خػَغب هجبحث ًَصدّن ٍ ثیست

 .دس ًظش گشفتِ ضَد تدْیضات هَتَسخبًِولیِ فضبی وبفی خْت ًػت، تؼویش، سشٍیس ٍ ًگْذاسی  *

 ّب دسج گشدد. ّب دس پالى ثٌذی ٍ ضشایظ تست لَلِ هشثَط ثِ خٌس هػبلح هػشفی، ًحَُ ػبیكتَضیحبت  *

ّب دس عجمبت ٍ خبًوبیی آى دس خبسج اص سبختوبى  هسیش ػجَس دٍدوص ،وبسی ًحَُ ػبیك ،خٌس ،ّب اثؼبد ٍ هطخػبت دٍدوص* 

 .هطخع گشدد.

 تبهیي َّای تبصُ فضبی هَتَسخبًِ دسًظش گشفتِ ضَد. *

هتشاط  فضبی هَتَسخبًِ ثشاسبس هطخػبت تدْیضات ٍ ّوچٌیي دسًظش گشفتي فضبّبی تؼویش ٍ سشٍیس ٍ ثب ّوبٌّگی ثب اثؼبد ٍ * 

ّب ثِ فضبی هَتَسخبًِ دس عشاحی هَسد  گشٍُ هؼوبسی هطخع گشدد. ّوچٌیي ًحَُ دستشسی ثِ هَتَسخبًِ ٍ ٍسٍد ٍ خشٍج دستگبُ

 تَخِ لشاس گیشد.

 های دارای کاربزی خاص؛ گاس بزای پزونذهو شزکت ساسهاى هواهنگی با گزوه گاس  .11

ساختواى )هاننذ   بزرسی هوارد خاص هزبوط به تاسیسات هکانیکی با توجه به طزاحی و کاربزی .12

 تاسیسات هزبوط به استخز، سونا، جکوسی و ...(

 

تاسیسات های  های ػووهی و خاص السم است قبل اس ارائه نقشه های تاسیسات ساختواى توجه: در بزرسی پالى

 نیش اخذ گزدد.  تاییذیه اولیه گزوه هکانیک ،های هؼواری ساختواى هکانیکی و هوشهاى با تاییذ پالى

 

 



 های تاسیسات هکانیکی ساسهاى نظام ههنذسی ساختواى خزاساى رضوی لیست بزرسی نقشه چک

 
 نوع پزوانه: ................................. ................................کذ نوساسی:  شواره پزوانه: .............................

ههز و اهضاء ههنذس طزاح 

 تاسیسات هکانیکی
 ...............................تؼذاد سقف:  کاربزی: ...................................... سیزبنا: .........................................

 ....................................آدرس: .......................................................................................................................
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 کننذه نظزیه کنتزل نظزیه طزاح

تاییذ هورد  توضیحات

 باشذ هی

هورد تاییذ 

 باشذ نوی
 ارائه نگزدیذه ارائه گزدیذه

ی
صزف

ب سزد و گزم ه
ستن آ

سی
 

1 
ّبی فٌی  پالى تَضیحبت اخشایی ٍ دتبیل

 وطی آة هػشفی لَِل
     

2 

وطی آة سشد ٍ گشم )ٍ ثشگطت  پالى لَِل

آة گشم( دس ولیِ عجمبت ٍ ٍاحذّب ٍ 

 ّب ًمبط هػشف ّوشاُ ثب لغش لَلِ

     

3 
پالى خبًوبیی وٌتَسّب ٍ سایضسّبی اغلی 

 ٍسٍدی
     

4 
پالى سیستن تبهیي فطبس ٍ هٌبثغ آة 

 ّب ٍ هٌبثغ( رخیشُ )هطخػبت پوپ
     

5 

وطی آة سشد ٍ گشم  سایضسدیبگشام لَلِ

هػشفی )ٍ ثشگطت آة گشم( ّوشاُ ثب 

اًطؼبثبت اغلی ٍ  ،هطخػبت سایضسّب

 ّب ثٌذی صٍى

     

ستن 
سی

ب
ب و آ

ضال
فا

 
باراى

 

6 
ّبی فٌی  پالى تَضیحبت اخشایی ٍ دتبیل

 ثبساى وطی فبضالة، ًٍت ٍ آة لَِل
     

7 

ثبساى  وطی فبضالة، ًٍت ٍ آة پالى لَِل

دس ولیِ عجمبت ٍ ٍاحذّبی ثْذاضتی 

ّب ٍ  ّوشاُ ثب لغش ٍ هطخػبت ولیِ لَِل

 سایضسّب

     

      ثبساى پالى سیستن دفغ فبضالة ٍ آة 8

      وطی دسیي ٍ اًتمبل آى ثِ چبُ خزثی لَِل 9

11 
ّب  پالى خبًوبیی سایضسّبی فبضالة، ًٍت

 ثٌذی ثبساى دس ثبم ّوشاُ ثب ضیت ٍ آة
     

11 

ّب ٍ  وطی فبضالة، ًٍت سایضسدیبگشام لَلِ

ثبساى ّوشاُ ثب هطخػبت سایضسّب،  آة

 ّب ثٌذی اًطؼبثبت اغلی ٍ صٍى

     

ش
ستن سزهای

سی
 

ش
و گزهای

 

12 
ّبی فٌی  پالى تَضیحبت اخشایی ٍ دتبیل

 ّبی سشهبیص ٍ گشهبیص سیستن
     

13 

وطی ٍ خبًوبیی تدْیضات  پالى لَِل

هشثَط ثِ سشهبیص ٍ گشهبیص ّوشاُ ثب 

 ّب ظشفیت ولیِ تدْیضات ٍ لغش لَِل

     

14 
سػبیت همشسات دس خػَظ تبهیي َّای 

 احتشاق ٍ َّای تبصُ
     



15 

ّبٍ تدْیضات  خبًوبیی ولیِ دٍدوص

هشثَط ثِ سیستن سشهبیص ٍ گشهبیص دس 

 ثبم

     

16 

وطی سیستن سشهبیص  سایضسدیبگشام لَلِ

ٍ گشهبیص ّوشاُ ثب هطخػبت سایضسّب، 

 ّب ثٌذی اًطؼبثبت اغلی ٍ صٍى

     

ت
ستن تهویه و اگشاس

سی
 

17 
ّبی فٌی  پالى تَضیحبت اخشایی ٍ دتبیل

 تَْیِ ٍ اگضاستّبی  سیستن
     

18 

ّب ٍ خبًوبیی تدْیضات  وطی پالى لَِل

هشثَط ثِ سیستن تَْیِ ٍ اگضاست ّوشاُ 

ٍ ّب  ثب ظشفیت ولیِ تدْیضات ٍ  لغش لَلِ

 سایضسّب

     

19 

ّبی هشثَط ثِ سیستن  وطی پالى وبًبل

تَْیِ ٍ اگضاست ّوشاُ ثب ظشفیت ولیِ 

ّب  تدْیضات ٍ هطخػبت وبًبل

 ٍ ...( CFMّب ٍ  آف )تیه

     

21 

ّبی  وطی وطی ٍ وبًبل سایضسدیبگشام لَلِ

سیستن تَْیِ ٍ اگضاست ّوشاُ ثب 

هطخػبت سایضسّب، اًطؼبثبت اغلی ٍ 

 ّب ثٌذی صٍى

     

هوتورخانه
 

      پالى چیذهبى ولیِ تدْیضات هَتَسخبًِ 21

22 
پالى خبًوبیی ٍ چیذهبى هٌبثغ آة ٍ 

 خبًِ پوپ
     

23 
پالى خبًوبیی سایضسّبی اغلی خشٍخی اص 

 هَتَسخبًِ
     

24 
خذٍل هطخػبت ولیِ تدْیضات 

 هَتَسخبًِ
     

      فلَدیبگشام هَتَسخبًِپالى  25

سایز هوارد
 

26 
ّب ّوشاُ ثب چیذهبى  پالى خبًوبیی داوت

 ّب داخل داوت ٍ اثؼبد ٍ اًذاصُ
     

27 

ٍ ّبی تبسیسبت استخش، سًَب  پالى

خىَصی )ضبهل آثشسبًی، تػفیِ، تَْیِ 

هغجَع، اگضاست ٍ تؼَیض َّا، هَتَسخبًِ 

)... ٍ 

     

      دفتشچِ هحبسجبت تبسیسبت هىبًیىی 28

 توضیحات:

 کننذه نام و اهضاء کنتزل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاسیسات مکانیکی  یهای کاربرد دتایل

 ساختمان

 

 

 

 

مباحث  مستخرج ازدر اجرای تاسیسات مکاویکی کاربردی  َای دتایلی گسیذٌ

سازمان بروامٍ ي 821َای راَىمای مقررات ملی ي وشریٍ  مقررات ملی، کتابچٍ

 گردد.ارائٍ می مُىذسیه محترم برداریبًدجٍ، جُت بُرٌ
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