تعاریف
 -1لكًِ صهیي :لكًِ صهیي يثاست است اص صهیٌی تا حذٍد هطخع وِ داسای سٌذ هالىیت ٍ یا لشاسداد ٍاگزاسی اص ساصهاى
هسىي ٍ ضْشساصی ٍ یا اص ستاد فشهاى اخشای اهام (سُ) ٍ یا لشاسداد ٍاگزاسی اص ضْشداسی اَّاص ٍ یا ّشگًَِ سٌذی وِ دس هشاخى
لاًًَی تأییذ ضَد ٍ ،حذالل تِ یه هًثش ساُ داضتِ تاضذ.
 -2ساختواىّ :ش تٌایی وِ ًیاص یا ًیاصّای اًساًی سا تأهیي ًوایذ یا ّشگًَِ (ًَو) استخَاى تٌذی وِ داسای تام هتىی تش ستَى
یا دیَاس تَدُ ٍ تِ يٌَاى سشپٌاُ ٍ هحل الاهت ٍ تِ هٌهَس حفانت اص اًساى یا حیَاى یا اضیاء تِ واس هی سٍد( .هسىًَی ،تداسی،
واسگاّی ،اداسیً ،گْذاسی دام ٍ هاضیي آالت).
ٍ -3احذ هسىًَی :ولیِ ساختواًی ّایی وِ تشای سىًَت افشاد ٍ یا خاًَاس ساختِ ضذُ ٍ ،ضاهل :اتاق ،آضپضخاًِ ٍ سشٍیس ّای
الصم تاضذ .يٌَاى ٍاحذ هسىًَی ضاهلّ :تل ،هتل ،هْواًسشا ،هْواًخاًِ ،الاهتگاُ خْاًگشدی ٍ آسایطگاُ ًخَاّذ ضذ.
 -4سكح ًاخالع قثمات :يثاست است اص خوى ول هساحت قثمات ساختواى تا احتساب دیَاسّای خاسخی.
 -5سكح خالع قثمات :يثاست است اص سكح ًاخالع ساختواى هٌْای توام سكَح هطتشن ٍ هطايات ٍ دیَاسّا.
 -6ؾشیة سكح قثمات (تشام قثمات)ً :سثت تِ هدوَو هساحت سكح ًاخالع دس ّوِ قثمات ساختواى تِ سكح ول لكًِ صهیي
هتًلك تِ ّواى ساختواى ایي ًسثت يوَهاً تػَست دسغذ استفادُ هی ضَد.
سكح ًاخالس قثمات ; ؾشیة تشاون قثمات
سكح ول لكًِ صهیي
 -7تشاون ّا ٍ سشاًِ ّا:
تشاون :هتَسف پشاوٌذگی خوًیت دس اساؾی ضْشی سا تشاون هی ًاهٌذ.
; تشاون هسىًَی خالع

تًذاد ساوٌیي حَصُ
همذاس صهیٌی وِ غشفاً تحت استفادُ خاًِ است

; تشاون هسىًَی ًاخالع

تًذاد ساوٌیي حَصُ

همذاس صهیٌی وِ تحت استفادُ خاًِ ّاست  +وَچِ ّای دسخِ اٍل
هسىًَی  +خیاتاًْای خوى وٌٌذُ ٍ تأسیسات ٍاتستِ تِ هسىي
سشاًِ :همذاس صهیٌی است وِ تشای يولىشدّای هختلف قشح ٍ دس سكح هحالتًَ ،احی ٍ یا خَد ضْش تشای ّش ًفش اص افشاد ساوي
پیص تیٌی ضذُ تاضذ.
هساحت صهیي هسىًَی (هتشهشتى) ; سشاًِ ی هسىًَی
خوًیت ساوي دس آى
ول هساحت صهیي ساختِ ضذُ ضْش (هتشهشتى) ; سشاًِ ضْشی
خوًیت ساوي دس آى

 -8سكح آصاد یا فؿای تاص :يثاست است اص سكح یه لكًِ صهیي وِ تشاساس ؾَاتف تًییي ضذُ دس قشح ،احذاث ساختواى یا تٌا،
دس آى لسوت اص صهیي ،هداص ًوی تاضذ.
 -9سكح صیشتٌا دس ّوىف :لسوتی اص سكح ّش لكًِ صهیي وِ تا هستحذثات اضغال گشدیذُ است.
 -10سكح ول صیشتٌا دس قثمات :هدوَو سكَح ساختِ ضذُ دس قثمات.
 -11حذٍد صهیي یا تَش ساختواى :پاسُ خكَقی است وِ تِ يٌَاى هشصّای هطتشن تیي ّش پالن صهیي ٍ اقشاف آى اين اص هًثش،
صه یي ،ساختواى ،فؿای سثض ،اًْاس ٍ اهثالْنٍ ،خَد داسد ،تش ساختواى دس يیي حال تِ هًٌای سكحی است ضاغَلی وِ اخضای
ساختواى حذاوثش هی تَاًذ تا حذ آى ساختِ ضَد ،هگش دس هَاسدی وِ قثك ؾَاتف ٍیژُ هدَص آى وسة ضَد.
 -12پیطاهذگی :دسغذ اضغال صهیي اص اًتْای هله سا گَیٌذ.
 -13سكح اضغال :صیشتٌایی وِ دس پیطاهذگی هداص ٍ تاتَخِ تِ تشاون هشتَقِ احذاث گشدد.
 -14استفاو ساختواى :فاغلِ ی يوَدی تاالتشیي حذ یه ساختواى ،وِ هی تَاًذ تٌا تِ تًشیف وف تام ،لثِ ی دست اًذاص تام،
تیضضیشٍاًی ،خشپطتِ ،دٍدوص ،تدْیضات ٍ یا ّشگًَِ يالین ثاتت ٍ غیشُ تاضذ ،تا ضیة هتَسف گزسگاُ یا هًثش هداٍس لكًِ ی
صهیي هشتَقِ سا استفاو ساختواى هی ًواهین (آًتي ّا ،تشق گیش ٍ چشاٌ ساٌّوا تشای َّاپیوا خضء استفاو ساختواى هحسَب
ًوی ضَد).
تَؾیح  :1استفاو ساختواى دس تلٌذ هشتثِ ساصی ،اختالف استفاو وف حیاـ اغلی (فؿای تاص) ساختواى ٍ وف توام ضذُ تام
(دس واستشی هسىًَی) ٍ دس واستشیْای تداسی ٍ هختلف اختالف استفاو پیادُ سٍ ٍ وف توام ضذُ تام هی تاضذ.
تَؾیح  :2استفاو وف حیاـ هسىًَی صهاًی هالن يول است وِ ّوسكح پیادُ سٍ تَدُ ٍ ّوچٌیي پیادُ سٍ حذاوثش 30ساًتی هتش
تاالتش اص وف هًثش تاضذ دس غیش ایٌػَست استفاو  30ساًتی هتش تاالتش اص هًثش چسثیذُ تِ پیادُ سٍ هثٌا لشاس هی گیشد.
 -15يشغِ :لكًِ صهیٌی وِ داسای هحذٍدُ ٍ هساحت هطخع تاضذ ،اين اص ایٌىِ صیشتٌا تاضذ یا ًثاضذ.
 -16ايیاى :ول تٌای ساختِ ضذُ دس ّش لكًِ صهیي دس یه قثمِ ٍ یا چٌذ قثمِ (تا ّش ًَو هػالح ساختواًی) هی تاضذ.
 -17حیاـ (فؿای تاص) :لسوتی اص یه لكًِ صهیي وِ دس سكح صهیي ّوَاس ،تِ غَست تاص تالی خَاّذ هاًذ( .فؿای تاص یا سثضی وِ
صیش آى ساختواى صیشصهیٌی احذاث ضذُ تاضذ حیاـ هحسَب ًوی ضَد).
 -18حیاـ اغلی :فؿای تاصی است وِ دس تشاتش ًوا یا ًواّای اغلی ساختواى ٍ یا هطشف تِ گزسّای اغلی هداٍس پالن است.
 -19حیاـ خلَت :فؿای تاصی است وِ خْت ًَسگیش ٍ تَْیِ فؿاّای خذهاتی ساختواى هٌهَس هی ضَد ٍ هوىي است اص توام یا
چٌذ خاًة تِ ٍسیلِ ی ساختواى احاقِ ضذُ تاضذ.
 -20حیاـ فشيی :فؿای تاصی است غیش اص حیاـ اغلی وِ هوىي است تِ غَست گزسگاُ یا ساتف تیي حیاـ ّای اغلی ٍ یا
حیاـ اغلی ٍ حیاـ خلَت تاضذ.

ًَ -21سگیشًَ :سگیش فؿایی است وِ خْت ًَسگیشی ٍ تَْیِ فؿاّای اغلی ضاهل :اتاق خَابً ،طیوي ،آضپضخاًِ ٍ سشٍیس ّای
تْذاضتی استفادُ هی ضَد.
ٍ -22احذ غًٌتی :هحلی وِ دس آى ّش ًَو فشآیٌذی غًٌتی غَست هی گیشد ٍداسای هَافمت اغلی اص هشاخى ریشتف تاضذ.
ٍ -23احذ تداسی :هحلی وِ دس آى اسائِ ی خذهات ،داد ٍ ستذ ٍ يشؾِ ی واال تِ غَست يوذُ ٍ خضیی اًدام هی ضَد ٍ ،تِ هٌهَس
استفادُ وسة ٍ پیطِ ٍ تداست ٍ ّوچٌیي فًالیت ٍاحذّای غٌفی تحت پَضص لاًَى ًهام غٌفی هَسد استفادُ لشاس هی گیشد.
ٍ -24احذ دسهاًی  :هحلی وِ دس آى فًالیت ّای دسهاًی ،تْذاضتی اسائِ هی ضَد.
ٍ -25احذ اداسی :هحلی وِ فًالیت ّای اداسی یه اسگاى یا ساصهاى یا ضشوت اين اص دٍلتی یا خػَغی دس آى اًدام هی گیشد.
(دفتاس ضشوتْای خػَغی دس تشاون تداسی هشوض ضْشی اص ایي تًشیف هدضا هی تاضٌذ).
ٍ -26احذ هزّثی :هحلی وِ اغَالً فمف خْت اًدام هشاسن هزّثی دس ًهش گشفتِ ضذُ تاضذ.
ٍ -27احذ داهذاسی (ًگْذاسی حیَاًات اّلی) :هحلی وِ غشفاً تشای ًگْذاسی حیَاًات اّلی ساختِ ضذُ تاضذ.
ٍ -28احذ ًگْذاسی حیَاًات ٍحطی :هحلی وِ غشفاً تشای ًگْذاسی حیَاًات ٍحطی ساختِ ضذُ تاضذ.
 -29تالىي ٍ ًین قثمِّ :ش گاُ استفاو سمفی تِ هیضاًی تاضذ (حذالل پٌح هتش) وِ تتَاى آى سا تَسیلِ ی سمف دیگشی تِ دٍ لسوت
لاتل استفادُ ،تمسین ًوَد فؿای تِ ٍخَد آهذُ ،تالىي ،یا ًین قثمِ ًاهیذُ هی ضَد.
 -30سشوص :پیطاهذگی سمف اص دیَاس خاسخی تٌا سا سشوص یا وٌسَل هی گَیٌذ.
 -31تشاس :پیطاهذگی دس حذ هداص سمف ّوىفّ ،وچٌیي وف دس قثمات وِ تػَست وٌسَل ًیض هی تاضذ تشاس هحسَب
هی ضَد.
 -32پیلَت :تِ قثمِ ای اقالق هی ضَد وِ دس فؿای تیي ستَى ّای آى ّیچگًَِ تمسیوات دیگشی غَست ًگشفتِ تاضذ،
هگش اًثاسی ،سشایذاسی ،اتاق پست تشق ٍ اهثالْن.
 -33پاسویٌگ :لسوتی اص تٌاست وِ تِ خض ستًَْای اغلی يٌػش دیگشی دس آى ساختِ ًطذُ تاضذ هگش هستحذثات هزوَس
دس پیلَت ٍ دس آى اتَهثیل پاسن هی ضَد ٍ هی تَاًذ پَضیذُ یا سٍتاص تاضذ ٍ حذاوثش استفاو وف تا سمف 2/20هتش تاضذ،
هگش استثٌائات قثك ؾَاتف هشتَقِ.
 -34هدتوى آپاستواى ّ :ش ساختواى داسای حذالل چْاس ٍاحذ هسىًَی ٍ حذالل دٍ قثمِ وِ ّش ٍاحذ آى داسای خػَغیات
یه ٍاحذ هسىًَی هستمل تاضذ سا هدوَيِ ی آپاستواًی گَیٌذ.
 -35يوشاىّ :شگًَِ ساخت ٍ ساص وِ هَخة آتاداًی ضَد ،اين اص ساختواى ساصی ،تغییشات دس ساختواًْا ٍ سایش فًالیت ّای
هطاتِ سا يوشاى گَیٌذ.
 -36اؾافاتّ :ش ًَو الذاهی وِ سكح ًاخالع صیشتٌای قثمات سا افضایص دّذ ،اين اص ایٌىِ تَسًِ دس داخل ساختواى ًین قثمِ
غَست گیشد ٍ یا هداٍس ساختواى لثلی ٍ دس ّواى لكًِ ی صهیي سا اؾافات گَیٌذ (.اؾافِ وشدى اتالی خاسج اص ساختواى هَخَد).

 -37تًویشات اساسیّ :ش ًَو خاتدایی دیَاسّا ٍ یا تًَیؽ سمف وِ تِ دلیل ایوٌی ساختواى یا تغییش فؿاّای داخلی اًدام گشدد
ٍ هٌدش تِ تغییشات اساسی دس ساختواى ضَد ،تًویشات اساسی ًاهیذُ هی ضَد ٍ اخز هدَص تًویشات ساختواى الضاهی است.
(اخز پشٍاًِ ی ساختواًی الضاهی است).
 -38تغییشات اساسی :يثاست است اص تغییش دس يٌاغش تاستش ٍ تىیِ گاُ ساختواى اص لثیل :دیَاس تاستش ،ستَى ،تیش ٍ تیشوْا ٍ غیشُ
وِ تِ لحال تطذیذ استفادُ ٍ یا تغییش استفادُ غَست هی گیشد وِ دسغَست تًَیؽ سمف ًیاص تِ اخز هدَص داسد.
ًَ -39ساصی ساختواى :يثاست است اص تغییش یا تخشیة ٍ تدذیذ تٌا هدذد دس یه ساختواى ٍ خاتدایی اخضا وِ تغییشات
استخَاى تٌذی ٍ تخشیة ٍ تاصساصی واهل تٌا سا ضاهل هی ضَد( .اخز پشٍاًِ ساختواًی الضاهی است).
 -40تفىیه غشغِ :تمسین یه لكًِ ی صهیي ضطذاًگ تِ دٍ یا چٌذ لكًِ وَچه تشّ ،ش وذام ضطذاًگ تِ هٌهَس هالىیت ٍ یا
استفادُ هدضا اص ّش لكًِ سا گَیٌذ.
 -41تدویى :يىس يول تفىیه است .تثذیل چٌذ لكًِ صهیي هستمل ٍ خذا تِ یه لكًِ صهیي ضطذاًگ اين اص ایٌىِ
لكًات اٍلیِ هطاو تاضذ یا ضطذاًگ.
 -42افشاص :خذاوشدى لسوتی اص یه لكًِ صهیي ،تِ غَست یه لكًِ ٍ یا چٌذ لكًِ هدضا سا افشاص گَیٌذ.
 -43ادغام :يىس يول افشاص است الحاق یه یا چٌذ لكًِ صهیي ٍ تثذیل آى تػَست یه لكًِ.
تَؾیح :ؾوي تفىیه ،تدویى ،افشاص ٍ ادغام ؾَاتف ٍ همشسات ٍ قشحْای تَسًِ ضْشی ايوال هی گشدد.
ً -44واساصی ساختواى :يثاست است اص آخشیي پَضص سٍی سكَح هختلف ساختواى وِ هطخػات هػالح آى تا دیگش هػالح
ساختواًی تِ واس سفتِ هتفاٍت استً ،واسضی خض يولیات ًاصن واسی هحسَب هی ضَد.
ً -45وای ساختواى :ولیِ ی سكَح خاسخی ساختواى وِ هطشف تِ فؿای ّای تاص ،اغلی ،فشيی یا خلَت ّای ساختواى یا هطشف
تِ فؿاّای تاص هشتَـ تِ گزسگاُ ٍ هًاتش يوَهی هی تاضذ.
ً -46وای اغلی ساختواى :يثاست است اص ًوایی وِ هطشف تِ گزسگاُ ّای يوَهی یا حیاـ تاضذ.
ً -47وای فشيی یا خاًثی ساختواى :يثاست است اص ًوایی وِ هطشف تِ حیاـ ّای فشيی ،خاًثی ٍ یا حیاـ خلَت تاضذ.
 -48وف دسگزسگاُ يام :هتَسف استفاو هَلًیت وف یا آخشیي پَضص هشتَـ تِ سكح گزسگاُ يام هداٍس ّش هله ،دسغَست
دستشسی هله تِ چٌذ هًثش ،هیاًگیي آًْا هالن است.
 -49گزسگاُ پیادُ :هًثشی است وِ فمف تشای يثَس افشاد پیادُ قشاحی ضذُ ٍ گزسگاُ پیادُ هی تَاًذ توام یاتخطی اص یه گزسگاُ
يوَهی سا تِ خَد اختػاظ دّذ.
 -50گزسگاُ سَاسُ سٍ :هًثشی است وِ فمف تشای يثَس ٍ هشٍس ٍسایف ًملیِ قشاحی ضذُ تاضذ.
 -51تُي تست :هًثشی است وِ اص یه سَد هسذٍد تاضذ.
 -52وَچِ :تِ گزسّایی اقالق هی ضَد وِ يشؼ آًْا اص  12هتش ووتش تاضذ.

 -53خیاتاى :تِ گزسّایی اقالق هی ضَد وِ يشؼ آًْا تیطتش اص  12هتش تاضذ.
 -54اساؾی تایش :صهیي ّایی است وِ ساتمِ يوشاى ٍ احیاء داضتِ ٍ تتذسیح تِ حالت غیشدایش تشگطتِ اين اص آًىِ غاحة هطخع
داضتِ ٍ یا ًذاضتِ تاضذ.
 -55قشح خاهى ضْش :قشح تلٌذ هذتی است وِ دس آى ًحَُ استفادُ اص اساؾی ٍ هٌكمِ تٌذی هشتَـ تِ حَصُ ّای هسىًَی،
غًٌتی ،تاصسگاًی ،اداسی ٍ وطاٍسصی ٍ تأسیسات ٍ تدْیضات ٍ تسْیالت ضْشی ٍ ًیاصهٌذیْای يوَهی ضْشی ،خكَـ
ولی استثاقی ٍ هحل هشاوض اًتْای خف (تشهیٌال) ٍ فشٍدگاّْا ٍ تٌادس ٍ سكح الصم تشای ایداد تأسیسات ٍ تدْیضات ٍ
تسْیالت يوَهی هٌاقك ًَساصی ،تْساصی ٍ اٍلَیتْای هشتَـ تِ آًْا تًییي هی ضَد ٍ ؾَاتف ٍ همشسات هشتَـ تِ ولیِ هَاسد فَق
ٍ ّوچٌیي ؾَاتف هشتَـ تِ حفم تٌا ٍ ًواّای تاسیخی ٍ هٌانش قثیًی ،تْیِ ٍ تٌهین هی گشدد .قشح خاهى ضْش تش حسة ؾشٍست
لاتل تدذیذ ًهش خَاّذ تَد.
 -56قشح ّادی ضْش :قشحی است وِ دس آى خْت گستشش آتی ضْش ٍ ًحَُ استفادُ اص صهیي ّای ضْشی تشای يولىشدّای
هختلف تِ هٌهَس حل هطىالت اص صهیي ّای ضْشی تشای يولىشدّای هختلف تِ هٌهَس حل هطىالت حاد ٍ فَسی ضْش ٍ اسائِ ساُ
حل ّای وَتا هذت ٍ هٌاسة تشای ضْشّائی وِ داسای قشح خاهى ًوی تاضذ تْیِ هی ضَد.
 -57قشح تفػیلی :قشحی است وِ تشاساس هًیاسّا ٍ ؾَاتف ولی قشح خاهى ضْش ًحَُ استفادُ اص صهیي ّای ضْشی دس سكح
هحالت هختلف ضْش ٍ هَلًیت ٍ هساحت دلیك صهیي تشای ّش یه اص آًْا ٍ ٍؾى دلیك ٍ تفػیلی ضثىِ يثَس ٍ هشٍد ٍ هیضاى
تشاون خوًیت ٍ تشاون ساختواًی دس ٍاحذّای ضْشی ٍ اٍلَیتْای هشتَـ تِ هٌاقك تْساصی ٍ ًَساصی ٍ تَسًِ ٍ حل هطىالت
ضْشی ٍ هَلًیت ولیِ يَاهل هخلتف ضْشی دس آى تًییي هی ضَد ٍ ًمطِ ّا ٍ هطخػات هشتَـ تِ هالىیت تشاساس هذاسن ثثتی
تْیِ ٍ تٌهین هی گشدد.

