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 شمبرٌ ي تبرید مجًس شًرای فىی7

 12/84/6964مًرخ مصًة جلسٍ شًرای فىی  69/85/6964مًرخ  114596

 

 مشرصبت مسرس )مسرسیه( زير7ٌ 

 اسمبعیل پًرمُىسس جىبة آقبی 

 (زيرٌ َبی آمًسشی ازارٌ کل استبوسارز گلستبنمسرس )

 

 سزفصل زير7ٌ 

 ثب آشىبیی-آن قبوًوی َبی مسئًلیت ي سبذتمبن زر 62 مجحج ثب آشىبیی-آن عملکزز ي آسبوسًر اجشاء ثب آشىبیی

 ثب مقسمبتی آشىبیی -آسبوسًر کیفیت ي ایمىی تبییسیٍ اذذ فزایىس ي 3989-6 استبوسارز ي آسبوسًر سبسی استبوسارز

 ثبسرسی-آسبوسًر وصت ي فزيش زر شزایط ياجس َبی شزکت ثٍ اجمبلی وگبَی-آسبوسًر زر وقشٍ ي محبسجبت

 تعمیزات ي آسبوسًر زر شسٌ ایجبز حًازث اس َبیی مخبل-آن اس پس ازياری َبی ثبسرسی ضزيرت ي ايلیٍ َبی

 حبزحٍ ایجبز عبمل آن ثًزن معیًة ي حبزحٍ ایجبز مبوع آن صحیح عملکزز کٍ آسبوسًر مکبویکی ي الکتزیکی

 زستی صًرت ثٍ اضطزاری وجبت ريش-.است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستندات دوره آموزشی:

 آسبوسًر اس ایمه استفبزٌ ي وصت مقزرات

 

کلیه مستندات مربوط به این دوره آموزشی در وبگاه مدیریت امور فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریسی 

 بارگساری گردیده است.استان گلستان به آدرس ذیل 

http://fani.golestanmporg.ir 
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 تعاليبسمه
 

 تابعه استان یشهرداران محترم شهرها تابعه استان یفرمانداران محترم شهرستانها

 یاستاندار کیو حمل و نقل و تراف یامور عمران ،یمحترم دفتر فن ركليمد محترم استاندارد استان مديركل

 استان یمحترم سازمان جهاد كشاورز سیرئ استان  يیو دارا یكل محترم امور اقتصاد ريمد

 كل محترم آموزش و پرورش استان ريمد محترم صنعت، معدن و تجارت استان ركليمد

  استان یمسکن انقالب اسالم ادیمحترم بن ركليمد محترم راه و شهرسازی استان ركليمد

 مدارس استان یمديركل محترم نوساز محترم ورزش و جوانان استانمديركل 

 خاک استان کیو مکان یفن شگاهيمحترم آزما ريمد استان  یمحترم شركت آب منطقه ا مديرعامل

 (2كل محترم راه آهن شمال شرق ) ريمد استان   یاو حمل و نقل جاده یمحترم راهدار ركليمد

 استان یصنعت یمحترم شركت شهرک ها رعامليمد محترم شركت آب و فاضالب استان رعامليمد

 استان یمحترم دانشگاه علوم پزشک سیرئ استان يیمحترم شركت آب و فاضالب روستا رعامليمد

 گرگان یعیو منابع طب یمحترم دانشگاه علوم كشاورز سیرئ برق استان عيمحترم شركت توز رعامليمد

 محترم دانشگاه گلستان سيیر استان  التیمحترم ش ركليمد

 استان یزداریو آبخ یعیمحترم منابع طب ركليمد استان یمحترم فرهنگ و ارشاد اسالم ركليمد

   یو گردشگر یدست عي،صنایفرهنگ راثیمحترم م ركليمد استان  یهامحترم فرودگاه ركليمد

  استان یكل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماع ريمد عامل محترم شركت گاز استان ريمد

 استان یكل محترم دامپزشک ريمد استان یو حرفه ا یمحترم آموزش فن مديركل

 كل محترم ثبت اسناد و امالک استان ريمد استان هيریكل محترم اوقاف و امور خ ريمد

 استان  یستيكل محترم بهز ريمد استان ثارگرانيو امور ا دیشه ادیكل محترم بن ريمد

 كل محترم پست استان ريمد هالل احمر استان  تیمحترم جمع سيیر

 استان پیمانکاران عمرانی صنفی انجمنرئیس محترم  استان  یمحترم پارک علم و فناور سيیر

 

  با سالم و احترام ؛

  25/7/1397موورخ  ی فنیاشورجلسه  13/08/1397مورخ  427831به استحضار می رساند با عنایت به مجوز شماره              

استان در خصوص برگزاری دوره های آموزش فنی برای عوامل نظوا  فنوی و اجرایوی اسوتانر روارگروه آمووزش و  وروی  

را در روز "ایمن از آسانسورر مقررات نصب و استفاده"با عنوان   خصصی ضوابط فنی شورا در نظر دارد دوره آموزش

برناموه  سوازمان مودیریت و 2ن شوماره سواختما لمحساعت در  6صبح به مدت  8:30از ساعت  16/12/1397مورخ  شنبهپنج

نفور از هماواران مور بط آن  2برگزار نماید؛ لذا خواهشمند است نسبت به معرفی حدارثر  (57ان )واقع در عدالت ریزی است

یال بوه ازای ر 360000ه مبلغ سال  صویر فیش واریزی ببه همراه ار( 11/12/1397خ ی ا  ار حدارثر)به این سازمان دستگاه 

( بوه نوا  رلیوه شوع  ر)قابول پرداخوت د مرروزی گرگوان نزد بانک ملی شوعبه 2170454774000ساب هر نفر به شماره ح

 اقدا  فرمایید. مان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستانخدمات آموزشی ساز
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 رونوشت:
آموزش و  .. مديركل محترم دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري )به نمايندگي جناب آقاي امين اله ديلم عضو محترم كارگروه 

 ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( جهت استحضار.
عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي(  . مديركل محترم راه و شهرسازي استان )به نمايندگي جناب آقاي سعيد باقري راد 

 جهت استحضار.
آقاي حميدرضا كريم زاده عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام  . مديركل محترم آموزش فني و حرفه اي استان )به نمايندگي جناب 

 فني و اجرايي( جهت استحضار.
)به نمايندگي جناب آقاي عليرضا طبرسا عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( جهت  . رييس محترم دانشگاه گلستان 

 استحضار.
ستان )به نمايندگي جناب آقاي ميثم گرزين عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي و جناب . مديركل محترم استاندارد ا 

 اوزان و مقياس ها( جهت استحضار و شركت در دوره. آقاي صفايي رييس اداره
ارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و ... مديركل محترم نوسازي مدارس استان )به نمايندگي جناب آقاي روزبه گيالسيان عضو محترم ك 

 اجرايي( جهت استحضار.
شركت آب منطقه اي استان )به نمايندگي جناب آقاي سيدتقي ميرديلمي عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني  .مديرعامل محترم 

 و اجرايي( جهت استحضار.
ايندگي جناب آقاي محمدرضا شكيبا عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و . رئيس محترم انجمن صنفي پيمانكاران استان )به نم 

 جهت استحضار.اجرايي( 
)به نمايندگي جناب آقاي وحيدرضا ساالري عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام . مدير محترم آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان  

 فني و اجرايي( جهت استحضار.
)به نمايندگي جناب آقاي اسماعيل تيموري عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط . رييس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  

 نظام فني و اجرايي( جهت استحضار.
استان گلستان جهت  جناب آقاي مجيدي سرپرست محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي 

 استحضار و اقدام الزم.
 آقاي حسن نتاج مدير محترم اداري، مالي و پشتيباني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان جهت استحضار و اقدام الزم. جناب 
 جناب آقاي دهنوخلجي رئيس گروه محترم حوزه رياست و روابط عمومي سازمان مديريت گلستان جهت استحضار. 

 

 

 هادی كالنتری 

مدير نظام فنی و اجرايی و دبیرخانه 

 شورای فنی استان گلستان 

























































































































جهت جلوگیري از هدر رفتن زمان در پروسه طراحی و انتخاب آسانسور و هزینه هاي زیاد 

رعایت نکات ذیل از اهمیت زیادي برخوردار می باشد و چنانچه سازندگان ساختمان در 

طول عملیات طراحی و اجرا به نکات قید شده توجه نمایند از مزایاي آن بهره مند خواهند 

. شد

    

  

   :آماده سازي کف چاله آسانسور ) 1مرحله 

    

جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازي شده اولین توقف : الف

  . باشد cm 190ید آسانسور قبل از بتون ریزي کف چاله حداقل با

در زمان بتون ریزي کف چاله با عنایت به نقشه سکوهاي ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب  :ب

آرماتوربندي و بتون ریزي می شود و ارتفاع باقیمانده  cm 30بتون مگر و  cm 10وزنه تعادل 

د کمتر از آرماتوربندي و بتون ریزي می شود و ارتفاع باقیمانده نبای  150نباید کمتر از 

150cm   شود .  



جهت اجراي سکوهاي ضربه گیر طبق نقشه هاي اجراي آرماتورهاي انتظار جهت سکوهاي  :ج

  . ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود

  

  . در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروري است: نکته مهم

ردن سیم مربوطه، می توان تا رسیدن به رطوبت الزم زمینی، و وصل ک) Earth(جهت چاه ارت 

از چاه اصلی ساختمان جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده 

متر ایجاد کرد تا به  8/3است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل 

  رطوبت زمینی رسید سپس مواد ذیل را 

  % 33نمک .1

  % 33زغال .2

  % 33پتاسیم .3

  ی بدون روکش به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال سیم مس.4

  ) در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد( میله مسی و صفحه مسی .5

  .طبق دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روي آن را می پوشانیم

  :تهیه نقشه ) 2مرحله 

نیاز چاهک میسر  چناچه ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد

  نباشد، نقشه هاي زیر الزم است 

همکف و طبقات در محل نصب  –زیر زمین  –پالن تیپ طبقات شامل پارکینگ .1

  آسانسور 

مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه هاي کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف .2

  موتورخانه 

ر بررسی تأسیسات و پالن پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظو.3

  تجهیزات احتمالی موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود 

  



  :بتون ریزي کف چاهک) 3مرحله 

با توجه به ) 2در مرحله (اشاره شده پس از تکمیل مدارك مورد نیاز  1همانطوریکه در مرحله 

شرح ذیل به کارفرما  شرایط ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتون ریزي کف چاهک به

  . ارائه خواهد شد

  سانتیمتر  10بتون مگر .1

  سانتیمتر  30بتون آرمه کف و آرماتور بندي .2

  :چاهک آسانسور) سازه فلزي( عملیات آهن کشی)  4مرحله 

  

آهن کشی عبارت است از سازه فلزي در داخل چاهش آسانسور جهت استقرار براکت هاي 

هاي وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور مورد نیاز ریل هاي کابین و ریل 

  : که بشرح زیر می باشد

  تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک .1

  تهیه لیست آهم آالت مورد نیاز .2

  نصب داربست فلزي مناسب جهت اجراي آهن کشی .3

انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت .4

  ساختمان 

  جراي ضد زنگ آهن آالت پس از صدور گواهی انجام کار آهن کشی ا.5

  )انجام نشده باشد یدر صورتیکه قبل از آهن کش( دیوارکشی اطراف چاهک) 5مرحله 

می بایستی بوسیله دیوارکشی از ) سمت چپ –روبرو    -سمت راست (سه طرف چاهک : الف

  . ت بام اجرا گرددکف تمام شده اولین توقف تا اطاقک موتورخانه بر روي پش

  : ممکن است دیوارکشی با یکی از روش هاي زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد

  یا پانل هاي گچی استفاده می شود  _که به تناسب فضا از ورق هاي فلزي : ورق کشی.1

  با استفاده از تورهاي فلزي مخصوص و اندود کاري روي آن : رابتیس بندي.2

  آجر کشی .3

  یا خاك و گچ  –دیوار از طرف داخل چاهک بوسیله سیمان  انجام اندود: ب



  :توضیح

اگر عملیات کالف بندي آهن کشی در پشت ستونها و در داخل دیوار قرار می گیرد می بایستی 

در محل نصب براکت ها بر روي کالفهاي افقی فضاي خالی مناسب پیش بینی شود تا از تخریب 

  . بعدي جلوگیري شود

جهت اجراي مناسب مورد فوق بر اساس نقشه هاي درب و ریل که توسط فروشنده آسانسور 

  . تهیه می شود امکان پذیر خواهد بود

  . در این مرحله اجراي روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود

  

  :ایجاد موتورخانه)6مرحله 

روشنده اجرا می گرددو رعایت ابعاد و اندازه اطاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی ف

  : هاي زیر الزامی است

ارتفاع از روي کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اطاق موتورخانه حداقل نباید .1

  . متر باشد 6کمتر از 

  . داشته باشد 80cmاطاق موتورخانه باید درب با عرض ورودي حداقل .2

  . تهویه باشداطاق موتورخانه باید داراي پنجره جهت .3

  )  CFM 250حداقل با فن (نصب هواکش مناسب در موتورخانه .4

نصب قالب فلزي در باالي چاهک آسانسور روي سقف موتورخانه مناسب براي .5

  وزن  kg 2000حداقل 

درجه  40الی  5بین (فضاي موتورخانه همیشه باید دماي مناسب داشته باشد .6

  ) سانتیگراد

  نصب کپسول آتش نشانی .7

بلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تأیید شرکت فروشنده آسانسور در نصب تا.8

  موتورخانه 

  اجراي کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز .9

به ابعاد )Trap Door(چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند باید دریچه اي 10.10

فضاي مقابل درب ورودي آسانسور باالي (در سقف موتورخانه  cm 80100حداقل 

  . تعبیه گردد) در طبقه آخر 



 600500cmزیر سقف چاهک در موتورخانه آسانسورهاي دوبله دریچه اي به ابعاد .11

  . براي هر آسانسور تعبیه گردد 

   :دورچینی درب طبقات) 7مرحله 

آن باید موارد  بعد از اتمام نصب ریل و درب و کنترل نهایی عملیات توسط عوامل فنی و تأیید

  : ذیل انجام شود

  اجراي دیوار چینی دور دربها بوسیله آجر یا بلوك یا پوشش هاي فلزي .1

پوشش به هر صورتیکه انجام می شود نبایستی از لبه داخلی دربها در سمت چاهک .2

  تجاوز نماید و حداقل باید با لبه چهارچوب دربها همسطح باشد 

  ابلو برقاجراي کابل کشی و نصب ت ) 8مرحله 

  :سه فاز

آمده است اجراي کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از  6مرحله  9و8همانطوریکه در بند 

  : اولویت خاصی برخوردار می باشد و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد

  نصب کابل برق سه فاز از محل نصب کنتور تا موتورخانه آسانسور .1

  ) Earth(نصب سیم ارت .2

تور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه هاي استاندارد می چنانچه فاصله کن.3

  . باشد باید محاسبه شده در سایز کابل تغییرات لحلظ گردد

نفره و از کابل  13و  8براي آسانسورهاي  5x16 mm  در فاصله هاي استاندارد از کابل 

 5x10 mm    نفره استفاده می گردد 6و4جهت آسانسورهاي .  

  

  . الزم که باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گرددتجهیزات 

  سه عدد فیوز.1

25 A  

  نفره  6و4براي آسانسورهاي 

  سه عدد فیوز.2

50 A  

  نفره و باري  13و8براي آسانسورهاي 



  کلید گردان.3

63 A   

  سه عدد چراغ زیگنال .4

روشنایی داخل چاهک و فن  –نصب پریز و فیوز مینیاتوري جهت روشنایی موتورخانه .5

  انه موتورخ

  تعبیه ترموستات جهت تنظیم دماي موتورخانه و فن .6

  :بتون ریزي سقف چاهک)9مرحله 

بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تأییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور باید 

طبق مشخصات فنی محل نصب ریلها نسبت به اجراي قالب گذاري آرماتور بندي و بتون ریزي 

  . اقدام گردد

  .روز می باشد 15ن الزم جهت استحکام بتون حدود زما

بشرح )  Dynamicنیروي دینامیکی (ضمناً مقدار نیروي وارده به سقف بتونی چاهک آسانسور 

  :زیر می باشد

  کیلوگرم 3000       حدود             نفره 4آسانسور . 1

  کیلوگرم 3200        حدود          نفره 6آسانسور . 2

  کیلوگرم 3850        حدود           هنفر 8آسانسور . 3

  کیلوگرم 6200       حدود          نفره 15آسانسور . 4

   :رعایت موارد ایمنی    :نکته مهم

در تمامی دوره نصب آسانسور به جهت وجود پرتگاه در مقابل فضاي دربهاي آسانسور نصب 

  ت و باید با نصب تابلوهاي حفاظ ایمنی مقابل دربها و فضاهایی که حالت پرتگاه دارند الزامی اس

  . احتیاط و هشدار از بروز هر گونه حادثه اي جلوگیري نمود
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 تعاليبسمه
 

 استان تابعه شهرهای محترم شهرداران  استان تابعه شهرستانهای محترم فرمانداران

 استانداری ترافیک و نقل و حمل و عمرانی امور فنی، دفتر محترم مديركل  استان استاندارد محترم مديركل

 استان كشاورزی جهاد سازمان محترم رئیس  استان دارايی و اقتصادی امور محترم كل مدير

 استان پرورش و آموزش محترم كل مدير  استان تجارت و معدن صنعت، محترم مديركل

 استان اسالمی انقالب مسکن بنیاد محترم مديركل  استان شهرسازی و راه محترم مديركل

 استان مدارس نوسازی محترم مديركل  استان جوانان و ورزش محترم مديركل

 استان خاک مکانیک و فنی آزمايشگاه محترم مدير  استان ای منطقه آب شركت محترم مديرعامل

 2  شرق شمال آهن راه محترم كل مدير  استان جادهای نقل و حمل و راهداری محترم مديركل

 استان صنعتی های شهرک شركت محترم مديرعامل  استان فاضالب و آب شركت محترم مديرعامل

 استان پزشکی علوم دانشگاه محترم رئیس  استان روستايی فاضالب و آب شركت محترم مديرعامل

 گرگان طبیعی منابع و كشاورزی علوم دانشگاه محترم رئیس  استان برق توزيع شركت محترم مديرعامل

 گلستان دانشگاه محترم ريیس  استان شیالت محترم مديركل

 استان آبخیزداری و طبیعی منابع محترم مديركل  استان اسالمی ارشاد و فرهنگ محترم مديركل

 گردشگری و دستی فرهنگی،صنايع میراث محترم مديركل  استان فرودگاههای محترم مديركل

 استان اجتماعی رفاه و كار تعاون، محترم كل مدير  استان گاز شركت محترم عامل مدير

 استان دامپزشکی محترم كل مدير  استان ای حرفه و فنی آموزش محترم مديركل

 استان امالک و اسناد ثبت محترم كل مدير  استان خیريه امور و اوقاف محترم كل مدير

 استان بهزيستی محترم كل مدير  استان ايثارگران امور و شهید بنیاد محترم كل مدير

 استان پست محترم كل مدير  استان احمر هالل جمعیت محترم ريیس

 استان عمرانی پیمانکاران صنفی انجمن محترم رئیس  استان فناوری و علم پارک محترم ريیس

 
  

  با سالم و احترام ؛

مقرررا  نصرو و افردهاده "صوص برگزاری دوره آموزشی در خ 02/12/1397مورخ  667686ه پیرو نامه شمار        

شرورای ی ذیل نظام فنی و اجرایروه آموزش و ترویج ضوابط کارگ مصوب) 16/12/1397در تاریخ  "از آفانسور منیا

به افدحضار می رفاند گواهینامه های آموزشی همکاران محدرم شرکت کننده در دوره مرککور )مارابل سیسرت  (فنی افدان

 پیوفت( صادر گردیده و آماده دریافت می باشد.

خواهشمند افت دفدور فرمایید نماینده محدرم آن دفدگاه )ضرمن بره همرراه داشردن تصراویر فریو هرای واریرزی( ج رت 

فراخدمان  57گواهینامه مککور به مرکز آموزش و پژوهو های توفعه و آینده نگرری فرازمان )وا رر در لرداست  دریافت

 فازمان( مراجعه فرمایند. 2شماره 
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 رونوشت:
جناب آقاي مجيدي سرپرست محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان براي  

 استحضار
 

 

 هادی كالنتری 

مدير نظام فنی و اجرايی و دبیرخانه 

 شورای فنی استان گلستان 
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