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در مصرف   یی ساختمان با عنوان صرفه جو ی مبحث نوزدهم مقررات مل
 .دارد ازین اریبشر به آن بس امروزه مباحث است که  نیاز مهم تر  ی ک ی یرژ ان

مهندس  شما .پرداخت میمبحث مهم خواه  نیا ی مقاله به بررس نیا در
 .دییفرما  ی ما را تا انتها همراه  نهیزم نی کسب اطالعات در ا یبرا زین ی گرام 

 

 ساختمان یبا مقررات مل ییآشنا 1#

مقررات مربوط به قانون   من،یسالم و ا طیمح کیحفظ   یهر جامعه برا در
درون جامعه را   یاستاندارد سازه ها ضوابط .کنند ی م ب یساختمان را تصو 

 .کنند ی م ن ییو سکونت تع یساخت، نگهدار  یبرا

و رفاه همه   ی منی حفظ سالمت، ا به هستند که ی مقررات حداقل الزامات نیا
  یساخت، بازساز  ،یحاکم بر طراح د یبا کنند و ی م ساکنان ساختمان کمک 

 .سازه ها باشند یو نگهدار 

مشترک ساختمان،  یدر مورد تمام قسمت ها یی مقررات شامل راهنما نیا
در زمان  د یبا است که رهیو غ  کیبرق، مکان ،ی از جمله سازه، لوله کش

شده و مورد  تیبناها رعا یو مرمت و بازساز  یاجرا و نگهدار  ،ی طراح 
 .ردیقرار گ ی ابیارز
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گانه  22مباحث  نی از مهم تر یک ی ی اجمال ی بر بررس ی متن سع  نیا در
ادامه با ما   در .میساختمان، تحت عنوان مبحث نوزده دار  ی مقررات مل 
 .دیهمراه شو 

 

 

  یمبحث نوزدهم مقررات مل شی رای و نی آخر  2#
 ساختمان

انجام  1389ساختمان در سال  ی مبحث نوزدهم مقررات مل شی رای و نیآخر
که به چاپ   ی انیمبحث در طول سال نی ا شیرا یو نی سوم شده است که

در  یگر ید ی بازنگر  زین 1399 وری شهر 4 خیدر تار البته .باشد ی م دهیرس
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 به انجام شده است که 19ساختمان مبحث  ی مقررات مل نی تدو ات یه
 شی صورت پ  به مقاله نوشته شده است، نی که ا ی و تا زمان دهیچاپ نرس

شرکت در  یبرا د یی سوم مورد تا شی را یو لیدل نیارائه شده به هم سینو
 زین یوزارت راه و شهرساز  تی وب سا در باشد که ی م  ی آزمون نظام مهندس 
 .شده است ی آزمون معرف یبه عنوان منبع اصل

 

  یبا مبحث نوزدهم مقررات مل ییآشنا  3#
 ساختمان

در مصرف   یی ساختمان با عنوان "صرفه جو ی نوزدهم مقررات مل مبحث
 .ساختمان ارائه شده است ی دفتر مقررات مل ی " در کارگروه تخصصیانرژ 
که   نیبر ا عالوه در ساختمان ها اجرا شود، ی مبحث، به درست نیا اگر
 یی توجه به صرفه جو با افت،یساخت کاهش خواهد  هیاول یها نهیهز

  یساختمان، برا یو مصرف انرژ  یبهره بردار  یها نه یانجام شده در هز
 .سودآور خواهد بود زیمصرف کننده ن

  نیهم به قابل مالحظه است و اریبس یساختمان ها در مصرف انرژ  سهم
  نیبا استفاده از تدو ی صنعت  یدر اکثر کشورها ر،یاخ یعلت، در دهه ها

مصرف، صورت  یاصالح الگو نهیدر زم  ی مقررات و ضوابط، اقدامات اساس 
مجموعه ضوابط در قالب مبحث   نیا  زیکشور ما ن در گرفته است که

 .نوزدهم ارائه شده است
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 ساختمان  یمقررات ملمبحث نوزدهم   یمحتوا 4#

  یی اجرا یو پروتکل ها نیساختمان، قوان ی مبحث نوزدهم مقررات مل در
انواع ساختمان ها و سازه  ی در تمام  یدر مصرف انرژ  یی مرتبط با صرفه جو 

 .شده است انیها ب

مصرف   یساز  نه یبه یباشد که برا یم  ریشامل موارد ز یضوابط الزامات نیا
 :مشخص شده اند یانرژ 

 یطراح  یها روش •
 ی پوسته خارج ی حرارت  ی کار  قیعا یاجرا ی و اصول کل  محاسبه •
 ییسرما-یی گرما سات یتاس یها ستمیس •
 مطبوع  هیتهو/هی تهو •
 یآب گرم مصرف نی تام •
 در ساختمان ها  ی کی الکتر یی روشنا ستمی س ی طراح الزامات  •

تمام ساختمان ها  یساختمان برا ی مبحث نوزدهم مقررات مل  یاجرا
  ریمانند ز یشوند شامل موارد تیحتما رعا دیکه با ی الزامات است و یاجبار 

 :باشند ی م

 ساختمان ی پوسته خارج ی حرارت  یکار  قیعا •
 دو جداره یپنجره ها نصب •
 ساتیتاس  ی حرارت  یکار  قیعا •
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 ...آب گرم و دیتول یها ستمیس •
 یرها یدما مانند ش ی کنترل کننده موضع   یها ستمیس نصب •

 ک ی ترموستات 
هوشمند مجهز به سنسور اندازه  یکنترل مرکز   یها ستمیس نصب •

 ط یمح یهوا یدما یر یگ

 

 

 نی ا دیجد شی رای اعمال شده در و راتییتغ 5#
 کتاب 

مورد   ریساختمان، موارد ز ی سوم مبحث نوزدهم مقررات مل شی رایو در
 :قرار گرفته است یبازنگر 
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 مبحث تا حد امکان  متن ی به ساده ساز  کمک •
ساده تر شده   یز یتجو یو راه حل ها افتهیشمول گسترش  حوزه •

 .اند
روش محاسبات  یساز  کسانیو  لیتسه یالزم برا یها یی راهنما •

پوسته ساختمان مطابق با ضوابط مبحث   ی حرارت یکار  قیعا ی طراح 
 .ارائه شده است 19

مورد   یمربوط به مصالح و فرآورده ها  ی حرارت  یشدن داده ها  کامل •
و مدرن  دیجد یفرآورده ها  نیاستفاده در ساخت و ساز و هم چن

 یخاص، پنجره ها یدو جداره با پوشش ها یها  شهیمانند ش یتر 
(UPVC) گرماشکن و ومینیو آلوم… 

مختلف  ی شهرها یمناسب برا یبان ها هیدرباره سا ی جامع ستویپ •
 .کشور افزوده شده است

محاسبه انواع پل  یبرا ازیمورد ن یعدد ریو مقاد  ی فن  اطالعات  •
 .در پوسته ساختمان به متن اضافه شده است ی حرارت

 یبر موارد دیو تأک ی کیمکان سات یو ساده نمودن فصل تأس کامل •
 .یز یکنترل و برنامه ر یها ستم یمانند کاربرد س

  سات یو تأس یی روشنا ستمیکردن و ساده نمودن فصل س کامل •
 یک یالکتر
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نظام  یسواالت آزمون ها یبودجه بند 6#
 از مبحث نوزدهم یمهندس

 22مباحث  انیدر م  یی باال تیساختمان از اهم ی نوزدهم مقررات مل مبحث
 یعرصه ساختمان ساز  نین به تمام فعالآ مطالعه گانه برخوردار است و

وزارت دفتر   تیوجود بر اساس آن چه در سا نیا با .شود ی م  هیتوص
 نی ا از شده است، انیو کنترل ساختمان وزارت مسکن ب ی مقررات مل 

 :شود ی طرح سوال م   ریز یها شیمبحث در رشته و گرا

 عمران )اجرا(  رشته •
 ( ی )طراح  ی کیمکان سات یتاس رشته •
 )نظارت(  ی کیمکان سات یتاس رشته •
 ( ی )طراح  ی برق سات یتاس رشته •
 )نظارت(  ی برق سات یتاس رشته •
 ( ی )طراح  یمعمار  رشته •
 )نظارت(  یمعمار  رشته •
 )اجرا(  یمعمار  رشته •
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 یفهرست مطالب مبحث نوزدهم مقررات مل 7#
 ساختمان

  وستیپ 11فصل به همراه  5ساختمان شامل  ی نوزدهم مقررات مل مبحث
شما دوستان    شتریب یی آشنا یادامه فهرست آن ها را برا در باشد که ی م

 :میقرار داده ا تانیبرا  زیعز

 ات یاول: کل فصل •
 و اجرا  ی طراح  ی دوم: مقررات کل فصل •
 ساختمان  ی سوم: پوسته خارج فصل •
 یک یمکان سات یچهارم: تأس فصل •
 یک یالکتر یو انرژ   یی روشنا ستمیپنج: س فصل •
 ساختمان  ی حرارت ی نرس یگروه ا نیی: روش تع 1 وستیپ •
 یدی: روش محاسبه شاخص خورش2 وستیپ •
 ران یا یشهرها یساالنه انرژ  ازین ی: گونه بند3 وستیپ •
 ساختمان ها یکاربر  ی: گونه بند 4 وستیپ •
در   یی صرفه جو زانیگروه ساختمان از نظر م نیی : تع5 وستیپ •

 ی مصرف انرژ 
 عالئم  ف،ی تعار ،یاصل ی ک یزیف  ری: مقاد6 وستیپ •
 حرارت مصالح متداول  تیهدا  بی: ضرا7 وستیپ •
 یهوا و قطعات ساختمان یها هیال  ی : مقاومت حرارت 8 وستیپ •
 نور گذر و بازشو ها یانتقال حرارت جدارها بی: ضرا 9 وستیپ •
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 بان ها هی: سا10 پوستی •
 یحرارت  یمحاسبه پل ها ی: روش ها 11 پوستی •


