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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

، 3159شاده در د  مااه   قانون تقویت و توسعه نظاا  اساتاندارد ، اباال     9سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

  .روزرسانی و نشر استانداردها  ملی را بر عهده داردوظیفۀ تعیین، تدوین، به

ز و مؤسساا   کا نظاران مرا صااحب  ،ارشناسان سازمانکب از کمر یفن  ها ونیسیمکها  مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

،  دیا ط تولیو با توجه به شرا یملشود و کوششی همگا  با مصالح آگاه و مرتبط انجا  می  و اقتصاد  دی، تولی، پژوهشیعلم

ننادگان،  کننادگان، مصار   کدیفاع، شاامت تول  صااحبان حاو و ن   ۀت آگاهاناه و منصافان  کو تجار  است کاه از مشاار    فناور

س یناو  شیشاود. پا  دولتی حاصات مای  و غیر یدولت  ها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افات  یشاود و پاس از در   یمربوط ارسال ما   ها ونیسیمک  نفع و اعضا به مراجع ذ یایران برا  نظرخواه یمل  استانداردها

( ایران چاپ و ی)رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصو یمل ۀتیمکشنهادها در یها و پنظر

 شود.یمنتشر م

کنناد   یه ما یا ن شاده ته یای ت ضوابط تعینیز با رعا صالحذ مند و  عالقه  ها ه مؤسسا  و سازمانک ییس استانداردهاینو شیپ

ب، یا ن ترتیشاود. باد   چااپ و منتشار مای    ایاران  یملا  ب، باه عناوان اساتاندارد   یرصور  تصاو و د یبررس ،طرح یملدرکمیته 

استاندارد مرباوط   یمل ۀن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  را  مقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شود یت مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

(ISO) استاندارد یالملل نیسازمان ب یاصل  ران از اعضایاد استاندار یملازمان س
 2(IEC) المللی الکتروتکنیک کمیسیون بین ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدکس غذایی 5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشاور   9

ن یشاور، از آخار  کخاا     هاا   ازمناد یو ن یلا کط یایران ضمن تاوجه باه شارا   یمل  ان استانداردهیکند. در تدو فعالیت می

 شود. گیر  می بهره یالملل نیب  جهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم  ها شرفتیپ

المت کنندگان، حفظ سا  ت از مصر یشده در قانون، برا  حما ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضا   ، اجارا  و اقتصااد  یطا یمح سات یت محصاوت  و مالحظاا  ز  یا فکینان از ی، حصول اطمیو عموم  فرد یمنیو ا

  ایران را برا  محصوت  تولید  داخت کشور و/یا اقال  وارداتی، با تصویب شورا  عالی اساتاندارد، اجباار   یملاستانداردها  

و  یصاادرات   اتهاا کاساتاندارد    شاور، اجارا  کمحصاوت     بارا  یالمللا  نیبا   هاتواند به منظور حفظ بازاری. سازمان مکند

ها و مؤسسا  فعاال در   نندگان از خدما  سازمانک به استفاده بخشیدننان ین برا  اطمی. همچنکند  آن را اجبار  بند درجه

هاا و   شگاهی، آزمایطیمح ستیت زیریت و مدیفکیت یریمد ها سیستم یگواه و صدور  زی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس ۀنیزم

ها و مؤسسا  را بر اساس ضاوابط نظاا     گونه سازمان نیاستاندارد ا یملسازمان وسایت سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

هاا  رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینامۀ تأیط تز ، گواهیکند و در صور  احراز شرا می یابیران ارزیت اید صالحییتأ

  اربردکا قا  یار فلزا  گرانبها و انجا  تحقین عییت سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیج دستگاه بیکند. ترو ینظار  م

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل  سطح استانداردها  ارتقا  برا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 « دستورالعمل برچسب انرژی تعیین معیار مصرف انرژی و -های مسکونیساختمان »

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 هاشمی، کوروش 

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(

 ساز  مصر  سوختشرکت بهینه

  

  دبیر:

 لنکرانی، مهرناز 

 )کارشناسی ارشد مهندسی معمار (

 ساز  مصر  سوختشرکت بهینه

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 یار، محمد اکبر  س

 )کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(

 وزار  نیرو

  

 بابایان آقاقانی، نارک 

 ها  تجدیدپذیر(مهندسی انرژ  )کارشناسی ارشد

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 بهمنی، یوسف 

 (عمران یارشد مهندس یکارشناس)

 سازمان برنامه و بودجه کشور

  

 بیگدلی، علی 

  (کاربرد یحطرا -یکمکان یمهندس  دکتر)

 سنجش یاپا یسانشرکت ک

  

 حاجیان، راشد 

  (انرژ  هایستمس یارشد مهندس یکارشناس)

 سازان صنعت تاسیسا شرکت بهینه

  

  شیرزاد، بیگیحسن

 (دکتر  مهندسی انرژ )

 پژوهشگاه استاندارد

  

 حسینی، معصومه 

 یطمحا  - انارژ  هاا  یساتم س یمهندسا )کارشناسی ارشد 

 یست(ز

 ن حفاظت محیط زیستسازما

  

 خوشحال، هاد  

 )کارشناسی ارشد مهندسی انرژ (

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

   میثم، ریاحی

 (دکتر  مهندسی مواد)

 

 سازان صنعت تاسیسا شرکت بهینه



 3543سال  : )تجدیدنظر اول( 35241ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

 ه 

 محل اشتغال: یا/و سمت حرو  الفبا( یببه ترت ی)اسام :اعضا

 زیار ، محمد تقی 

 حرار  و سیات ( -ک)کارشناسی مهندسی مکانی

 وزار  نیرو

  

 سعادتی نسب، مهران 

 تبدیت انرژ ( -)کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

  پیا ، سلطان احمد 

 (ها  انرژ سیستم)کارشناسی ارشد مهندسی 

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 سلیمی، الها  

  (انرژ ها یستمس یارشد مهندس یکارشناس)

 زار  نفتو

  

 طباطبایی، سید ایمان 

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 ساز  مصر  سوختشرکت بهینه

  

 طوفانی، صمد  

  (کاربرد یطراح -یکمکان یارشد مهندس یکارشناس)

 شرکت کارا کوش آرارا 

  

 زاده، فرشته  عباسی

  (انرژ  هایستمس   مهندسیدکتر)

 سازمان برنامه و بودجه کشور

  

 علیرضا، زواره 

 )کارشناسی ارشد معمار  انرژ (

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 قزلباش، پریچهر 

 )کارشناسی فیزیک(

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

 محمد صالحیان، عباس 

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 وزار  نیرو

  

 محمدکار ، بهروز 

 مهندسی مکانیک(  دکتر)

 وزار  راه و شهرساز 

  

  احمد، مظاهر 

 (معمار  انرژ )کارشناسی ارشد 

 شرکت آذرستاویز

  

 حر، سید نوید موسویان

 (حرار  و سیات  -کارشناس مهندسی مکانیک)

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 میرتقی، سیده نرجس خاتون

 (ها  انرژ ارشد مهندسی سیستمکارشناس )

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 محل اشتغال: یا/و سمت حرو  الفبا( یبترت به ی)اسام :اعضا

  نسرین، میرزازاده اصت

 (معمار  انرژ )کارشناسی ارشد 

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 میرشمس، علی محمد 

 قدر ( -)کارشناسی ارشد مهندسی برق

 شرکت مهندسی آسیاوا 

 

 :ویراستار

 

 محل اشتغال: یا/و سمت

  نوید، داننوله

 (میدان و امواج -دسی مخابرا کارشناسی ارشد مهن)

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ح گفتار شیپ

 ط مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد  3

 3 مراجع الزامی 2

 3 اصطالحا  و تعاریف 1

 9 شاخص مصر  انرژ  و دستورالعمت برچسب انرژ تعیین  5

 9 تعیین شاخص مصر  انرژ  5-3

 9 روش محاسبه و تعیین برچسب انرژ  ساختمان 5-2

 9 مصر  انرژ  اولیه ساختمانشاخص محاسبه  5-2-3

 5 انرژ  ساختمان تتعیین نسب 5-2-2

 5 تعیین برچسب انرژ  ساختمان 9

 33 الزاما  کلی 9

 33 کلیا  9-3

 33 اطالعا  برچسب انرژ  ساختمان 9-2

 32 ختمانفونت و سایز قلم برچسب انرژ  سا 9-1

 32 ابعاد برچسب انرژ  ساختمان 9-5

 32 ها  مورد استفاده در برچسب انرژ  ساختمانرنگ 9-9

 32 جنس برچسب انرژ  ساختمانشیوه صدور و  9-9

 32 محت نصب برچسب انرژ  ساختمان 9-9

 31 مرجع صدور برچسب انرژ  ساختمان 9-4

  

ساتنه شاهرها    سرمایی(-د  درجه انرژ  )گرماییبننیاز غالب و گونه  پیوست الف )الزامی(

 ایران

39 

 28 مسکونی آور  اطالعا  ساختمانلیست جمعچک پیوست ب )الزامی(

 25 نامهکتاب

  

 4 بر اساس طبقا  و ارتفاع ساختمان Dمصر  انرژ  ویژه آسانسور با رده انرژ   -3جدول 

 5 سرعت حرکت آسانسور بر اساس تعداد طبقا  -2جدول 

 5 آلایده صر  انرژ  اولیه ساختمانشاخص م -1جدول 

 38 نرژ  ساختمان بر اساس نسبت انرژ تعیین برچسب ا -5جدول 
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   گفتار پیش

که نخستین «  تعیین معیار مصر  انرژ  و دستورالعمت برچسب انرژ  -مسکونیها  ساختمان »ندارد استا

شده تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادها  دریافتی و بررسی بر اساس پژوهش انجا  3158بار در سال 

 و هفتااد و هفتماین   یکصاد ها  مربوط برا  اولین بار مورد تجدیادنظر قارار گرفات و در    و تأیید کمیسیون

اینک این استاندارد به استناد بند یک تصویب شد.  82/89/3583اجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد انرژ  مورخ 

، باه عناوان اساتاندارد ملای ایاران      3159شده در د  ماه قانون تقویت و توسعه نظا  استاندارد، ابال  9مادۀ 

 .شود منتشر می

سااختار و شایوۀ    -)استانداردها  ملی ایاران  9استاندارد ملی ایران شمارۀ  استانداردها  ملی ایران بر اساس

ها  ملی و جهانی در زمیناه  تحوت  و پیشرفت باحفظ همگامی و هماهنگی  برا  شوند.نگارش( تدوین می

د شد و هر پیشانهاد  کاه   نلزو  تجدیدنظر خواه صور ایران در  ملیها  صنایع، علو  و خدما ، استاندارد

قارار   توجه نظر در کمیسیون فنی مربوط موردارائه شود، هنگا  تجدیداین استانداردها  تکمیتا  اصالح و بر

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردها  ملی ایران استفاده کرد.خواهد گرفت. 

 .شودمی 3158: سال 35291این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شمارهً 

 که برا  تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است: منبع و ماخذ 

هاا  سااختمان » ساز  مصار  ساوخت، وزار  نفات، گازارش    شرکت آسیاوا ، مشاور شرکت بهینه -
 3588سال ، «تعیین معیار مصر  انرژ  و دستورالعمت برچسب انرژ  -مسکونی 
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   مقدمه

ابع فسیلی، رشد بات  مصر  ساتنه انواع انرژ  در ایران، عد  کارایی فنی و اقتصاد  مصار   محدودیت من

محیطای ناشای از آن، ضارور      انرژ  و هدر رفتن انرژ  در فرآیندها  مصر   و مشاکال  فزایناده زیسات   

 ور  انرژ  را بیش از پیش آشکار ساخته است. مدیریت مصر  انرژ  و بات بردن بازده و بهره

، جاویی  اصالح الگو  مصر  انرژ ، دولت موظف است باه منظاور اعماال صارفه    بر طبو قانون راستا در این 

زیست، نسبت به تهیاه و تادوین معیارهاا و مشخصاا  فنای       کردن مصر  انرژ  و حفاظت از محیطمنطقی

ها  مساکونی و  کننده انرژ  و ساختمان ها  مصر  مرتبط با مصر  انرژ  در تجهیزا ، فرآیندها و سیستم

 غیر مسکونی اقدا  نماید.  
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 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی -های مسکونیساختمان

 هدف و دامنۀ کاربرد 3

هاا   و دستورالعمت برچسب انرژ  بارا  سااختمان  این استاندارد، تعیین معیار مصر  انرژ  تدوین هد  از 

 مسکونی است.

ها  زیر و ساختمان بردار  کاربرد داردها  مسکونی موجود در حال بهرهساختمان این استاندارد برا  تمامی

    در دامنه کاربرد آن قرار ندارند:

 غیر مسکونی؛  هاساختمان -الف

 یداتحداث؛نو و جد یمسکون  هاساختمان -ب

 کشور. گاز و برق توزیع ها شبکه از بردار  مستقتبهره حال در موجود مسکونی ها ساختمان -ج

 مراجع الزامی 2

مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران باه آنهاا ارجااع داده شاده اسات.      

 شود.جزئی از این استاندارد ملی محسوب میبدین ترتیب آن مقررا ، 

تجدیادنظرها  بعاد  آن    هاا و که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصاالحیه در صورتی 

هاا ارجااع داده شاده    در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشاار باه آن   .برا  این استاندارد الزا  آور نیست

 ها  بعد  برا  این استاندارد الزا  آور است.است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 باشد.این استاندارد فاقد مرجع الزامی می

 فو تعاری اصطالحات 1

 رود:کار میدر این استاندارد، اصطالحا  و تعاریف زیر به

1-3  

 واحد مسکونی
residential unit 

یک واحد خانه متشکت از یک اتاق یا بیشتر کاه امکاناا  کامات و مساتقت )خاواب، خاوراک، پخات و پاز و         

 بهداشت( برا  زندگی یک نفر یا بیشتر در آن فراهم باشد.

1-2  

 ساختمان مسکونی
residential building 

 ساختمانی است که از یک یا چند واحد مسکونی تشکیت شده است.
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1-1  

 یبردارساختمان موجود در حال بهره
existing building in exploitation (use) 

ساختمانی که ساخت آن به پایان رسیده است و از تاریخ صدور اولین قبض انرژ  )برق یاا گااز( آن، حاداقت    

 . سی گذشته و در حال استفاده باشدسه سال کامت شم

1-5  

 نو ساختمان
new building 

 نشده که طراحی آن در حال انجا  است یا هنوز شروع نشده است.ساختمان ساخته

ویارایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جاویی در مصار  انارژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سال  چهار ،

1-4  

 ثجدیداالحدا ساختمان
new construction building 

ساختمانی که تازه ساخته شده است و از تاریخ صدور اولین قبض انرژ  )برق یا گااز( آن کمتار از ساه ساال     

 کامت شمسی گذشته باشد.

1-6  

 یکم انرژ یارساختمان بس
very low energy building 

مقررا   35شده در ویرایش چهار  مبحث یینساختمان با میزان کارایی انرژ  بسیار بهتر از میزان حداقت تع

 1-2-3-35ها  بسیار کم انرژ  طبو بخش شده برا  ساختمانملی ساختمان است که در آن ضوابط تعیین

ECمبحث مذکور رعایت شده است و دارا  رده انرژ  
 باشد.می ++

ویارایش   ر  انارژ ، مقررا  ملی ساختمان صرفه جاویی در مصا   35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سال  چهار ،

1-7  

 مصرفی ساختمان یهاول یانرژ
building primary energy consumption 

هاا   حامات جمع مصار  انرژ  اولیه الکتریکی و غیرالکتریکای. انارژ  اولیاه هار یاک از      برابر است با حاصت

 توزیع حامت انرژ  مورد نظر است. شده در ساختمان به راندمان تولید ونسبت انرژ  نهایی مصر  ،انرژ 

ویارایش   مقررا  ملی سااختمان صارفه جاویی در مصار  انارژ ،      35مبحث  3-3-1-4-35]منبع: زیربند 

 [3155سال  چهار ،
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1-8  

 آلیدهساختمان ا
ideal building 

 ژ  شود که میزان مصر  انرژ  اولیاه سااتنه آن برابار باا نصاف معیاار مصار  انار        به ساختمانی اطالق می

مقررا  ملی ساختمان برا  ساختمان مرجع بسایار کام انارژ  باا درنظار گارفتن        35شده در مبحث تعیین

 کننده انرژ  باشد.میزان حداکثر توان تجهیزا  مصر 

مبناا    برمقررا  ملی ساختمان باتوجه به میزان مصر  انرژ  اولیه ساتنه آن  35معیار مصر  انرژ  در مبحث  -3یادآوری

هاا  آن، برمبناا  واحاد    شده ساختمان تعیین شده است ولای در ایان اساتاندارد و ساایر قسامت     طح فضاها  کنترلواحد س

 .شودمساحت مفید ساختمان تعریف می

انجاا     سااختمان بارا   یازمرسو  و معمول مورد ن یزا در ساختمان، تجه  انرژ کنندهمصر  تجهیزا  از منظور -2یادآوری

 .باشدنمی انرژ  خا  مصار  دربرگیرندهمربوطه است و   کاربر ینهزمارائه خدما  در  یا/و

 سااختمان  انرژ  مصر  معیار تعیین در مسکونی کاربر  انرژ  کنندهمصر  یزا حداکثر توان تجه یزانم یرتاث -1 یادآوری

 .است شده گرفته درنظر سال یک طی در ساعته 25 روز 195 برا  آل،ایده

 مقررا  ملی ساختمان صرفه جویی در مصر  انارژ ،  35مبحث  9جداول پیوست  و 3-4-35]منبع: جدول 

 [3155سال  ویرایش چهار ،

1-9    

 مصارف انرژی غیر مشمول ساختمان
non -included energy consumption 

شامت مصار  انرژ  غیار از سارمایش، گرماایش، آبگار  مصارفی، روشانایی و تجهیازا  معماول و مرساو           

یا ارائه خدما  در زمینه کاربر  ساختمان ضرور  دارد ولی در تعیین معیار /وکه برا  انجا   ساختمان است

مقاررا  ملای سااختمان در نظار گرفتاه نشاده        35مصر  انرژ  ساختمان مرجع بسیارکم انرژ  در مبحث 

 است.

و ...  یخچال، ماشین لباسشاویی  تلویزیون،، مسکونیبرا  مثال منظور از تجهیزا  معمول و مرسو  یک ساختمان  -3یادآوری

 باشد.می

. باه عناوان مثاال در    دشاو مای تعیاین   اساتاندارد مصار  انرژ  غیرمشمول ساختمان با توجه به دامناه کااربرد     -2یادآوری

شاود ولای   به عنوان مصار  انرژ  غیرمشامول درنظار گرفتاه مای     آسانسور و پارکینگ، مصار  انرژ  مسکونیها  ساختمان

شاوند، مشامول درنظار    محساوب نمای   مسکونی یک ساختمانو ... که ضرورتی برا   تجهیزا  ورزشی و استخر  مصار  انرژ

 شود.گرفته می
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1-34    

 پوسته کالبدی
physical envelope 

ها، کاه از یاک طار  باا فضاا       تما  سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوار، سقف، کف، بازشوها و مانند آن

 نشده در ارتباط هستند.شده با فضا  کنترلگر با فضا  کنترلخارج و از طر  دی

ویارایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جاویی در مصار  انارژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سال  چهار ،

1-33    

 شدهکنترل یفضا
conditioned space 

سط تجهیزا  سارمایی، گرماایی و تهویاه    ها توهایی از فضا  داخت ساختمان که دما  هوا  داخت آنبخش

 شود.مطبوع کنترل می

ویارایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جاویی در مصار  انارژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سال  چهار ،

1-32    

 شدهنکنترل یفضا
unconditioned space 

سط تجهیزا  سارمایی، گرماایی و تهویاه    ها توهایی از فضا  داخت ساختمان که دما  هوا  داخت آنبخش

 شود.مینمطبوع کنترل 

ویارایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جاویی در مصار  انارژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سال  چهار ،

1-31    

 مساحت اعیان
total area 

شاده و  کنتارل  مجموع مساحت محصور بین پوسته کالبد  ساختمان است که شاامت کات مسااحت فضاا     

 شود. نشده ساختمان میکنترل

کشی تاسیسا  )داکت( و پاسیو تنها در محاسبه مساحت اعیان باید توجه داشت که مساحت آسانسورها، فضا  لوله -یادآوری

 شود.در طبقه همکف محاسبه می

1-35    

 یدمساحت مف
useful area 

ها  بهداشتی، چالاه  ها، سرویسراهروها، راه پله) نشدهو فضاها  کنترلشده فضاها  کنترل مساحتمجموع 

 است.شده در ارتباط ها با فضا  کنترلها  آنمساحت جداره 48 % بیش از کهآسانسور و ...( 
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1-34    

 یابیدوره ارز
assessment period 

ساال   برابر با ساه  این استانداردباشد که در مد  زمان تز  برا  محاسبه شاخص مصر  انرژ  ساختمان می

 کامت شمسی است.

1-36    

 خالص( یا) یینپا یارزش حرارت
lower thermal value 

( یاا یاک   برحسب متر مکعب گاز خشاک مقدار حرار  )برحسب مگا ژول( حاصت از احتراق یک واحد حجم )

، در صورتی که دماا  گازهاا    bar 831/3و در فشار  C 29°واحد جر  )برحسب کیلوگر ( سوخت در دما  

 شود.باشد. در ارزش حرارتی خالص، انرژ  نهان بخار آب در نظر گرفته نمی C 398°احتراق  ناشی از

ویارایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جاویی در مصار  انارژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سال  چهار ،

 .از ارزش حرارتی پایین استفاده شده است در این استاندارد -یادآوری

1-37    

 خالص(نا یا) باال یارزش حرارت
higher thermal value 

( یاا یاک   برحسب متر مکعب گااز خشاک  مقدار حرار  )برحسب مگاژول( حاصت از احتراق یک واحد حجم )

، در صورتی که انرژ  گازهاا   bar 831/3و در فشار   C 29°واحد جر  )برحسب کیلوگر ( سوخت در دما  

شود. در ارزش حرارتی ناخالص، انرژ  نهان بخار آب در نظر ساز  میمعادل C 29°ناشی از احتراق در دما  

 شود.گرفته می

ویارایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جاویی در مصار  انارژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سال  چهار ،

1-38    

 یانرژ یزیمم
energy audit 

اد  که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محت مصار   ها  فنی و اقتصمجموعه مطالعا  و فعالیت

شود و موجب ارائه شیوه ارتقاء سطح باازدهی مصار     ها  انرژ ، تلفا  انرژ  و عوامت مؤثر در آن میحامت

آت ، تجهیزا ، فرآیندها  صانعتی   ها، ماشین ها  اعمال مدیریت انرژ  در کارخانهها  انرژ  و روشحامت

 .دشوها میو ساختمان

 ]23/83/3158 ، تاریخ3998 شمارهمجلس شورا  اسالمی، قانون اصالح الگو  مصر ، منبع: [
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1-39    

 ینسبت انرژ
R 

energy ratio 

به شاخص مصر  انرژ  اولیاه سااختمان    یابیدوره ارز درساختمان  یهاول  شاخص مصر  انرژنسبت میزان 

 .آل استایده

1-24    

 برچسب انرژی
energy label 

 انرژ  و مشخصا  ساختمان است. بازده ا  حاو  اطالعا  معیار و مصر  انرژ  ساختمان، رتبهصفحه

 ارائه شده است. 3ا  از برچسب انرژ  ساختمان در شکت نمونه -یادآوری

 شاخص مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژیتعیین  5

 تعیین شاخص مصرف انرژی  5-3

ترین روش برا  تعیین شاخص مصر  ها، مناسبختلف انرژ  در ساختمانم ها حامت با توجه به استفاده از

انرژ  یک ساختمان، محاسبه انرژ  اولیه است که بر اساس حامت ها  انرژ  حرارتای و الکتریکای مصارفی    

 شود.تعیین می

 است:ثیرگذار زیر در نظر گرفته شده أدهی به ساختمان، عوامت تبرچسببرا  تعیین معیار مصر  انرژ  و 

   ؛نوع کاربر  -

 .درجه انرژ  شهر محت استقرار ساختمان -

ثیرگذار بر میزان مصر  انرژ  ساختمان، شرایط آب و هوایی منطقه جغرافیاایی و  أیکی از مهمترین عوامت ت

محت استقرار ساختمان است. عواملی مانناد دماا  هاوا، رطوبات نسابی،      بند  درجه انرژ  ساتنه شهر گونه

 باشد.اثرگذار می ساختمان ، سرعت باد و میزان ارتفاع از سطح دریا بر مصر  انرژ تابش خورشید

شهرها  محت استقرار ساختمان ها باید مطابو با پیوست الف بند  درجه انرژ  ساتنه گونهدر این استاندارد 

شهر موجود در ایان  ترین تعیین گردد و برا  شهرهایی که در این مرجع وجود ندارد، باید از اطالعا  نزدیک

  مرجع استفاده نمود.
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 روش محاسبه و تعیین برچسب انرژی ساختمان  5-2

 مصرف انرژی اولیه ساختمانشاخص محاسبه  5-2-3

بادون در نظار گارفتن     ،باردار   موجود در حال بهاره مسکونی ساختمان یک    اولیه درشاخص مصر  انرژ

بارا   کت ساختمان محاسابه شاود.    دیفمساحت م برمبنا  دیبا ،مسکونی و غیرمسکونی ها  بخشمساحت 

تعیین شاخص مصر  انرژ  اولیه ساختمان، ابتدا باید میزان مصر  انرژ  اولیه ساختمان در هر یاک از ساه   

ها  صادرشده توسط مراجاع ذیصاالح قاانونی محاسابه و     سال دوره ارزیابی را برمبنا  قبوض انرژ  و حواله

باا کسار میازان     (3) رابطاه  ست الف تکمیت نمود. سپس مطاابو را مطابو پیو چک لیست اطالعا  ساختمان

سااختمان را   اولیه انرژ  شاخص مصر  مصار  انرژ  غیرمشمول ساختمان و اعمال ضرایب تصحیح، میزان

، شاخص مصار  انارژ    (2)به تفکیک هر یک از سه سال دوره ارزیابی تعیین نمود. آنگاه با استفاده از رابطه 

 اولیه ساختمان در دوره ارزیابی محاسبه خواهد شد.

(3) 

         
[(∑(              )       )  ((   ∑    )     )]

  
 

 که در آن:

         
، کیلااووا  ساااعت باار متاار مربااع در سااالباار حسااب  مصاار  اناارژ  اولیااه ساااختمان شاااخص

(kWh/m
2
/year؛) 

     
mا  در سال بر حسب واحد مصر  )گاز طبیعی ) j حرارتی مجموع مصر  حامت انرژ 

ساایر   –(3

 (؛(lسوخت ها )

     
ا  بار حساب مگااژول بار واحاد مصار  کاه         jارزش حرارتی خالص )پایین( حامت انرژ  حرارتی 

 ؛شودساله توسط مراجع ذیصالح قانونی اعال  هر

     
ا  به انرژ  اولیه که بایاد هار ساال توساط مراجاع ذیصاالح        jحامت انرژ  حرارتی  ضریب تبدیت

 شود؛ قانونی اعال  

  ؛  (kWh) مجموع مصر  حامت انرژ  الکتریکی در سال بر حسب کیلووا  ساعت   

 (؛kWhغیرمشمول حامت انرژ  الکتریکی در سال برحسب کیلووا  ساعت ) مجموع مصر      

    
حامت انرژ  الکتریکی به انرژ  اولیه که باید هر سال توسط مراجع ذیصالح قاانونی   ضریب تبدیت

 شود؛اعال  

m)مساحت مفید    
 ؛(2

 شمارنده سال؛  

 است.  تجهیزا و تعداد حامت انرژ  شمارنده نوع  

 

         (2رابطه )
∑        
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 که در آن:

کیلووا  ساعت بر متار مرباع   مصر  انرژ  اولیه ساختمان در دوره ارزیابی بر حسب واحد شاخص         

kWh/m) در سال،
2
/year).است ، 

 

   ساختمانالکتریکی  یحامل انرژ رمشمولیروش محاسبه مصارف غ 5-2-3-3

مصار  انرژ  الکتریکی بخش ها  زیر در یک ساختمان مسکونی، مصار  انرژ  غیرمشامول محساوب مای    

شوند چنانچه بخش مصر  کننده دارا  کنتور برق مستقت و یا گزارش ممیاز  انارژ  ماورد تاییاد مرجاع      

ش از مصاار  را بایاد باه    (، ایان بخا  3ذیصالح قانونی در سال مربوطه باشد. دراین صور  باید مطابو رابطه )

عنااوان مصااار  غیرمشاامول از مجمااوع مصاار  اناارژ  حاماات اناارژ  الکتریکاای در سااال کساار نمااود و    

درغیراینصور  قابت کسر نمی باشد و در محاسبه شاخص مصر  انرژ  اولیه ساختمان باید به عنوان مصار   

 انرژ  مشمول درنظر گرفته شود.

 ساختمان مصارف انرژی الکتریکی آسانسورهای -3

برا  محاسبه و تعیین مصار  انرژ  الکتریکی آسانساورها  سااختمان، عاالوه بار اساتفاده از روش کنتاور       

 ( نیز استفاده نمود.1مستقت برق و یا گزارش ممیز  انرژ  در سال مربوطه می توان از رابطه )

  ( 1رابطه )

     [(                        )  ((       )     )]      

 که در آن:

 (؛2/3و برا  آسانسورها  هیدرولیکی  4/8ضریب بار )برا  آسانسورها  کابلی   

      
بار حساب میلای وا  سااعت بار متار بار کیلاوگر           Dمصر  ویژه انارژ  آسانساور باا رده انارژ      

(mWh/m.kg)  ؛3مطابو با جدول   

 (؛hزمان واقعی استفاده از آسانسور بر اساس حجم تردد بر حسب ساعت )     

  
وزن آسانسور با در نظر گرفتن تعداد افراد مجاز بر حسب کیلوگر  که از رو  پالک آسانسور مشخص 

 (؛kgشود )می

 ؛2( مطابو جدول m/sسرعت حرکت آسانسور بر حسب متر بر ثانیه )   

 استفاده از آسانسور در سال.تعداد روزها      

 

 بر اساس طبقات و ارتفاع ساختمان Dمصرف انرژی ویژه آسانسور با رده انرژی  –3جدول 

 انرژ  ویژه مصر 

 آسانسور
 (mWh/m.kg) 

با ارتفاع  ساختمان

مساو  با  از یا یشترب

m 388  

 تعداد با ساختمان

 یا بیشتر از طبقا 

 طبقه 38 مساو  با

  m 388ارتفاع  تا

با تعداد  ساختمان

 از یا بیشترطبقا  

 طبقه 38تا  9 مساو  با

با تعداد  ساختمان

 9طبقا  کمتر از 

1 5/1 1/5 4/9 
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 سرعت حرکت آسانسور بر اساس تعداد طبقات  -2جدول 

 طبقا  تعداد
 از یا بیشتر

 5تا  1 مساو  با

 از یا بیشتر

 31تا  5 مساو  با

مساو   از یا بیشتر

 23تا  31 با

مساو   از یا یشترب

 29تا  23 با

مساو   از یا بیشتر

 18 تا 29 با

 آسانسور سرعت

(m/s) 
91/8 3 9/3 2 9/2 

 

 ساختمانتعیین نسبت انرژی  5-2-2

 دیا شاود کاه در آن با   ی( محاسبه م5( و مطابو با رابطه )R)  ساختمان بر اساس نسبت انرژ  برچسب انرژ

سااتنه شاهر محات اساتقرار       درجه انارژ  بند  اساس گونهبر  آل دهیساختمان ا هیاول  شاخص مصر  انرژ

 انتخاب شود. 1ساختمان، مطابو جدول شماره 

% مساحت مفید سااختمان، دارا  کااربر  غیرمساکونی باشاد و اساتاندارد معیاار       29در صورتی که بیش از 

آل بایاد  یاده مصر  انرژ  برا  آن کاربر  غیرمسکونی وجود داشته باشد، شاخص مصر  انرژ  سااختمان ا 

  ها  مسکونی و غیرمسکونی به مساحت مفید کت ساختمان تعیین شود.براساس نسبت مساحت مفید بخش

   (5)رابطه 
       

      
⁄  

 که در آن:

 ؛نسبت انرژ   

        
ا  ساعت بر متر مرباع  کیلووبر حسب واحد  در دوره ارزیابیساختمان  اولیه مصر  انرژ شاخص 

kWh/m) در سال،
2
/year).است ، 

بر حساب کیلاووا  سااعت بار متار مرباع در ساال         آلشاخص مصر  انرژ  اولیه ساختمان ایده       

kWh/m)، 3مطابو جدول 
2
/year).است ، 

kWh/m) ،آلشاخص مصرف انرژی اولیه ساختمان ایده -1جدول 
2
/year) 

 کم سرمایش یاو/ گرمایش متوسط سرمایش یاو/ گرمایش زیاد سرمایش زیاد گرمایش   ژدرجه انر بند گونه

       9/52 9/319 9/42 9/92 

 انرژی ساختمان برچسبتعیین  4

باا اساتفاده از نسابت    بند  درجه انرژ  شهر محت استقرار ساختمان گونهبرچسب انرژ  ساختمان بر اساس 

 گردد.تعیین می 5جدول شماره شده، مطابو انرژ  محاسبه
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 ( R) ،انرژی ساختمان بر اساس نسبت انرژی برچسبتعیین  -5جدول 

 انرژ  برچسب

 انرژ  درجه بند گونه

 زیاد سرمایش زیاد گرمایش
 یشسرما یاو/ گرمایش

 متوسط

 یشسرما یاو/ گرمایش

 کم

A                 

B                             

C                                   

D                                       

E                                         

F                                       

G                                       

 

احتساب مصار  انرژ  کلیه واحادها  مساکونی آن و مشااعا  باه      برچسب انرژ  ساختمان مسکونی باید با

 صور  یک برچسب واحد تعیین و صادر شود.

% مساحت مفید ساختمان، دارا  کاربر  غیر مساکونی باشاد و اساتاندارد معیاار      29در صورتی که بیش از  

رژ  ساختمان، بایاد باه   مصر  انرژ  برا  آن کاربر  غیرمسکونی وجود داشته باشد، برا  تعیین برچسب ان

 جدول تعیین برچسب انرژ  ساختمان دارا  کاربر  با مساحت مفید بیشتر، مراجعه نمود.

% مساحت مفید ساختمان، دارا  کاربر  غیار مساکونی باشاد و اساتاندارد معیاار      29در صورتی که بیش از 

ها  غیر مسکونی آن، برا  بخشمصر  انرژ  برا  آن کاربر  غیر مسکونی وجود نداشته باشد، تا زمانی که 

کنتور مستقت برق و گاز نصب نشود یا برا  کاربر  غیر مسکونی آن، استاندارد معیار مصار  انارژ  تادوین    

 نشده باشد، به آن ساختمان برچسب انرژ  تعلو نخواهد گرفت.

ان نصب کنتور مستقت ها، تا زمها  دارا  کنتور مشترک برق یا گاز یا هردو با سایر ساختمانبرا  ساختمان

برا  هر ساختمان به صور  مجزا، برچسب انرژ  ساختمان درصور  درخواست مشاترکین بایاد باه صاور      

یک برچسب انرژ  واحد با احتساب مصار  انرژ  کلیه ساختمان هاا  کنتاور مشاترک و تجمیاع مسااحت      

ها برچسب انارژ  تعلاو   تمانمفید آنها صادر شود و در صور  عد  درخواست مشترکین، به هیچ یک از ساخ

  نخواهد گرفت.
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 الزامات کلی 6

 کلیات  6-3

، انرژ  اولیه مصرفی ساختمان در دوره ارزیابی باید براساس اطالعا  مندرج در قبوض بارق  در این استاندارد

 ها  انرژ  محاسبه شود.و گاز و حواله سایر حامت

یاا  رائاه شاده در ماتن ایان اساتاندارد      روش امصار  انرژ  غیرمشمول ساختمان تنها باید براساس تعریف و 

 مبنا  کنتورها  مستقت برق و گاز یا مستندا  ممیز  انرژ  سااختمان محاسابه شاود و در    گیر  براندازه

 را کسر نمود. اینصور  نباید آن غیر

بند  درجه انرژ  ساتنه شهرها  کشور که برا  محاسبه شااخص مصار  انارژ     اطالعا  نیاز غالب و گونه

 آل مورد نیاز است، در پیوست الف ارائه شده است. اولیه سالیانه ساختمان ایده

 اطالعات برچسب انرژی ساختمان 6-2

 ، حاو  حداقت اطالعا  به شرح زیر باشد:3برچسب انرژ  ساختمان باید مطابو شکت 

   ؛عالمت استاندارد -3

 ؛عنوان برچسب -2

 ؛شاخص بازده انرژ  ساختمان -1

 ؛از ساختمان بردار تاریخ آغاز بهره -5

 ؛دوره ارزیابی -9

برحسب مترمکعب/کیلووا  ساعت برمتر مربع در که ها  انرژ  ساختمان شاخص مصر  ساتنه حامت -9

 سال است؛ 

 در ساال  که برحسب کیلووا  ساعت بار متار مرباع    Eactualشاخص مصر  انرژ  اولیه ساختمان یا  -9

 است؛ 

 ؛استمربع در سال  ب کیلووا  ساعت بر مترآل که برحسیدهساختمان ااولیه   شاخص مصر  انرژ -4

 ؛نسبت انرژ  -5

 ؛مربع مساحت مفید ساختمان برحسب متر -38

 مساحت اعیان ساختمان برحسب متر مربع؛ -33

 ؛شهر محت استقرار ساختمان -32

 ؛نیاز غالب و درجه انرژ  ساتنه شهر -31

 ؛آدرس -35

 ؛کدپستی -39

 ؛شناسه ملی ساختمان -39

 ؛شماره برچسب -39

 .تاریخ اعتبار برچسب -34
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 برچسب انرژی ساختمان ایز قلمفونت و س 6-1

هاا   باشاد و بارا  بخاش   مای  B Nazaninفونت استفاده شده برا  محتوا  داخت برچسب انرژ  ساختمان 

 مختلف برچسب از سایزها  زیر استفاده شده است:

 پررنگ؛ 39عنوان برچسب : سایز  -

 پررنگ؛ 32سایر عناوین برچسب: سایز  -

 معمولی. 32ایز اطالعا  وارد شده در برچسب: س -

 ابعاد برچسب انرژی ساختمان 6-5

 .باشد 2شکت  مطابو بابرچسب انرژ  ساختمان باید دارا  ابعاد برحسب میلیمتر 

 های مورد استفاده در برچسب انرژیرنگ 6-4

هاا   ( و باه رناگ  CMYKهاا  اصالی چااپ )   ها  مورد استفاده بر رو  برچسب انرژ  بر اساس رناگ رنگ

 ( است.Black( و سیاه )Yellow(، زرد )Magentaی روشن)(، زرشکCyanا  )فیروزه

هاا  شود. ترکیب قرار گرفتن رناگ ها  فوق، شکت کلی برچسب رنگی حاصت میبا ترکیب درصدهایی از رنگ

زرشاکی   98ا ، % بیانگر آن است که صافر درصاد فیاروزه    07X0است. به طور مثال  CMYKنیز به صور  

ها با کادها   اند. بر این اساس هر کدا  از پیکاناه با یکدیگر ترکیب شدهزرد و صفر درصد سی 388روشن، % 

 شوند:رنگی زیر مشخص می

3 :X0X0؛ 

2 :70X0؛ 

1 :30X0؛ 

5 :00X0؛ 

9 :03X0؛ 

9 :07X0؛ 

9 :0XX0. 

 جنس برچسب انرژی ساختمانشیوه صدور و  6-6

برچسب بودن، در صور  کاغذ  تواند به صور  الکترونیکی و کاغذ  صادر شود.برچسب انرژ  ساختمان می

 باید دارا  جنس مناسب و با دوا  باشد.

 محل نصب برچسب انرژی ساختمان 6-7

باشد و عاالوه   یتقابت رو یکه به راحت شوداز ساختمان نصب  یدر محت مناسب یدساختمان با  برچسب انرژ

  .یردقرار گ یزساختمان ن یبر آن در شناسنامه فن
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 تمانمرجع صدور برچسب انرژی ساخ 6-8

 صادر شود.قانونی برچسب انرژ  ساختمان باید توسط مرجع ذیصالح 
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 هانمونه شکل برچسب انرژی ساختمان -3 شکل

 

 هایبرچسب انرژی ساختمان

 مسکونی 

 

 بازدهی بیشتر

 
 بازدهی کمتر

 ......../......../......... تاریخ آغاز بهره برداری از ساختمان

 سال ............. الی ............. دوره ارزیابی

-االنه حاملمصرف س

  های انرژی ساختمان

 حرارتی

m سال ..........
3 .................. 

m سال ..........
3 .................. 

m سال ..........
3 .................. 

 الکتریکی

 .................. kWh سال ..........

 .................. kWh سال ..........

 .................. kWh .....سال .....

kWh/m شاخص مصرف انرژی اولیه ساختمان 
2
/year    .................. 

kWh/m آلیدهساختمان ا ی اولیهشاخص مصرف انرژ
2
/year    .................. 

  نسبت انرژی 

m مساحت اعیان ساختمان
2  ....................... 

m مساحت مفید ساختمان
2  ....................... 

  شهر محل استقرار ساختمان

  نیاز غالب و درجه انرژی ساالنه شهر

  آدرس

  کد پستی

  تاریخ اعتبار برچسب  شماره برچسب  شناسه ملی ساختمان
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 هاتمانابعاد برچسب انرژی ساخ -2 شکل

 

 ایهبرچسب انرژی ساختمان

 مسکونی 

26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217 

 

 6 بازدهی بیشتر

 

65 

 6 بازدهی کمتر

 6 ......../......../......... تاریخ آغاز بهره برداری از ساختمان

 6 سال ............. الی ............. دوره ارزیابی

-مصرف ساالنه حامل

  های انرژی ساختمان

 حرارتی

m سال ..........
3 .................. 6 

m سال ..........
3 .................. 6 

m سال ..........
3 .................. 6 

 الکتریکی

 kWh .................. 6 سال ..........

 kWh .................. 6 سال ..........

 kWh .................. 6 سال ..........

kWh/m ف انرژی اولیه ساختمان شاخص مصر
2
/year    .................. 6 

kWh/m آلیدهساختمان ا ی اولیهشاخص مصرف انرژ
2
/year    .................. 6 

 6  نسبت انرژی 

m مساحت اعیان ساختمان
2  ....................... 6 

m مساحت مفید ساختمان
2  ....................... 6 

 6  شهر محل استقرار ساختمان

 6  نیاز غالب و درجه انرژی ساالنه شهر

 6  آدرس

 6  کد پستی

 6  تاریخ اعتبار برچسب  شماره برچسب  شناسه ملی ساختمان

   6 

37 47 37   
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 پیوست الف

 )الزامی(

 سرمایی( ساالنه شهرهای ایران-بندی درجه انرژی )گرمایینهنیاز غالب و گو

 35مبحاث   1برگرفته از پیوست  سرمایی( ساتنه شهرها  ایران-بند  درجه انرژ  )گرمایینیاز غالب و گونه

 مقررا  ملی ساختمان به شرح زیر است:

 

 نیاز غالب شهرستان ردیف
درجه 

 انرژی
 نیاز غالب شهرستان ردیف

درجه 

 انرژی

 زیاد سرمایش امیدیه 29 زیاد سرمایش آبادان 3

 متوسط گرمایش امین آباد 24 زیاد گرمایش فریدن -آبادچی 2

 کم گرمایش انار 25 متوسط گرمایش آباده 1

 متوسط گرمایش انارک 18 زیاد گرمایش آبعلی 5

 زیاد سرمایش اندیمشک 13 زیاد گرمایش آجی چا  9

 زیاد رمایشگ اهر 12 کم گرمایش آزاد شهر 9

 زیاد سرمایش اهواز 11 متوسط گرمایش آستارا 9

 متوسط سرمایش اهواز )مالثانی( 15 زیاد سرمایش آغاجار  4

 زیاد سرمایش ایرانشهر 19 کم گرمایش آمت 5

 متوسط گرمایش ایال  19 زیاد گرمایش آوج 38

 متوسط گرمایش ایوانکی 19 متوسط گرمایش درودزن -احمدآباد  33

 کم گرمایش بابت 14 متوسط گرمایش احمدوند 32

 کم گرمایش بابلسر 15 متوسط گرمایش اختحوان گلپایگان 31

 زیاد گرمایش باراندوزچا  58 متوسط گرمایش اراک 35

 متوسط گرمایش بارنیشابور 53 زیاد گرمایش اردبیت 39

 کم سرمایش با  ملک 52 متوسط گرمایش اردستان 39

 متوسط گرمایش بافت 51 متوسط گرمایش اردکان 39

 کم گرمایش بجستان 55 زیاد گرمایش ارومیه 34

 متوسط گرمایش بجنورد 59 متوسط گرمایش استور 35

 متوسط گرمایش بروجرد 59 متوسط گرمایش اسدآباد بیرجند 28

 زیاد سرمایش بستان 59 زیاد گرمایش اسکو 23

 زیاد گرمایش ادبستان آب 54 متوسط گرمایش اسال  آباد غرب 22

 متوسط سرمایش بم 55 متوسط گرمایش اصفهان 21

 متوسط سرمایش بمپور 98 کم گرمایش افراچال 25

 متوسط سرمایش بن سیدان 93 زیاد گرمایش الیگودرز 29

 کم گرمایش بندر انزلی 92 زیاد گرمایش اما  قیس 29
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 نیاز غالب شهرستان ردیف
درجه 

 انرژی
 نیاز غالب شهرستان ردیف

درجه 

 انرژی

 متوسط گرمایش چناران 44 زیاد سرمایش بندر بوشهر 91

 متوسط سرمایش حاجی آباد  45 زیاد سرمایش ندر دیرب 95

 متوسط گرمایش حجت آباد  58 زیاد سرمایش بندر عباس 99

 متوسط سرمایش حمیدیه 53 زیاد سرمایش بندر لنگه 99

 متوسط گرمایش حنا 52 زیاد سرمایش بندر ماهشهر 99

 کم سرمایش خاش 51 متوسط گرمایش بنکوه 94

 متوسط گرمایش خر  آباد 55 متوسط شگرمای بوئین زهرا 95

 کم گرمایش خر  آباد تنکابن 59 کم گرمایش بی باتن 98

 زیاد گرمایش خر  دره 59 متوسط گرمایش بیاضه بیابانک 93

 زیاد سرمایش خرمشهر 59 زیاد گرمایش بیجار 92

 کم گرمایش خشکه داران  54 متوسط گرمایش بیرجند 91

 متوسط گرمایش خفر 55 متوسط شگرمای پارس آباد مغان 95

 زیاد گرمایش خلخال 388 کم گرمایش پت زمانخان 99

 زیاد گرمایش خوانسار 383 متوسط گرمایش پت کله 99

 متوسط سرمایش خوربیابانک 382 زیاد گرمایش پیرانشهر 99

 زیاد گرمایش خو  381 کم گرمایش پیله سرا 94

 متوسط مایشسر داراب 385 زیاد گرمایش تازه کند 95

 زیاد گرمایش داران 389 متوسط سرمایش تاشکویه کله گاه 98

 زیاد گرمایش داشبند بوکان 389 متوسط گرمایش تاکستان 93

 متوسط گرمایش دامغان 389 زیاد گرمایش تبریز 92

 زیاد گرمایش دامنه فریدن 384 متوسط گرمایش تربت حیدریه 91

 متوسط مایشگر درگز 385 متوسط گرمایش تفرش 95

 متوسط گرمایش درود 338 زیاد گرمایش تکاب 99

 زیاد گرمایش دره تخت 333 زیاد سرمایش تنگ پنج 99

 زیاد سرمایش دزفول 332 متوسط گرمایش تهران 99

 کم گرمایش دشت ناز 331 زیاد سرمایش جاسک 94

 متوسط سرمایش دوگنبدان 335 زیاد سرمایش جزیرۀ ابوموسی 95

 متوسط گرمایش ده صومعه 339 متوسط سرمایش خارکجزیرۀ  48

 زیاد سرمایش دهلران 339 زیاد سرمایش جزیرۀ سیر  43

 کم گرمایش دیهوک 339 متوسط سرمایش جزیره قشم 42

 کم گرمایش رامسر 334 زیاد سرمایش جزیرۀ کیش 41

 زیاد سرمایش رامهرمز 335 زیاد گرمایش جلفا 45

 کم گرمایش رشت 328 متوسط سرمایش جیرفت 49

 متوسط گرمایش روانسر 323 زیاد سرمایش چابهار 49

 کم گرمایش رودبار گیالن 322 متوسط سرمایش چغار  49
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 نیاز غالب شهرستان ردیف
درجه 

 انرژی
 نیاز غالب شهرستان ردیف

درجه 

 انرژی

 متوسط گرمایش طرق کرتیان 394 متوسط سرمایش زابت 321

 متوسط گرمایش عباس آباد قم 395 کم گرمایش زاهدان 325

 زیاد گرمایش لعد 398 متوسط گرمایش زردگت سرخ آباد 329

 متوسط گرمایش فردوس 393 متوسط گرمایش زرقان 329

 متوسط گرمایش فسا 392 زیاد گرمایش زرینه اوباتو 329

 کم گرمایش فومن 391 زیاد گرمایش زنجان 324

 زیاد گرمایش فیروزآباد خلخال 395 متوسط گرمایش/سرمایش ساوه 325

 کم ایشگرم قائمشهر 399 متوسط گرمایش سبزوار 318

 متوسط گرمایش قائن 399 متوسط گرمایش/سرمایش سپید دشت 313

 کم گرمایش قرآن تاتر 399 متوسط گرمایش سد درودزن 312

 کم گرمایش قراخیت قائمشهر 394 متوسط گرمایش/سرمایش سر پت ذهاب 311

 زیاد گرمایش قروه 395 زیاد گرمایش سراب 315

 متوسط گرمایش آغاج قره 398 متوسط سرمایش سراوان 319

 متوسط گرمایش قزوین 393 متوسط گرمایش سرخس 319

 کم گرمایش/سرمایش قصر شیرین 392 کم گرمایش سرکت تجن 319

 زیاد گرمایش قطورچا  391 زیاد گرمایش سقز 314

 متوسط گرمایش قم 395 متوسط گرمایش سمنان 315

 متوسط ایشگرم قمشه )شهرضا( 399 متوسط گرمایش سنگ تراش 358

 متوسط گرمایش قوچان 399 متوسط گرمایش سنگ سوراخ 353

 متوسط سرمایش کازرون 399 متوسط گرمایش سنندج 352

 متوسط گرمایش/سرمایش کاشان 394 زیاد گرمایش سوباشی 351

 متوسط گرمایش کاشمر 395 متوسط گرمایش سیرجان 355

 متوسط گرمایش کبوترآباد 348 متوسط گرمایش شاهرود 359

 متوسط گرمایش کرج 343 متوسط سرمایش شبانکاره 359

 کم گرمایش کرمان 342 زیاد گرمایش شمس آباد اراک 359

 متوسط گرمایش کرمانشاه 341 متوسط سرمایش شمعون 354

 متوسط گرمایش کرند 345 متوسط سرمایش شوش 355

 کم گرمایش کره سنگ 349 زیاد سرمایش شوشتر 398

 متوسط گرمایش کشف رود 349 متوسط گرمایش کشهرباب 393

 زیاد سرمایش کنارک چابهار 349 متوسط گرمایش شهرکرد 392

 متوسط گرمایش کنگاور 344 متوسط گرمایش شیراز 391

 متوسط سرمایش کوتیان صفی آباد 345 کم گرمایش شیرگاه 395

 زیاد گرمایش کوهرنگ 358 متوسط گرمایش شیروان بروجرد 399

 زیاد سرمایش کهنوج 353 زیاد سرمایش صفی آباد دزفول 399

 زیاد سرمایش گتوند 352 متوسط سرمایش طبس 399
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 نیاز غالب شهرستان ردیف
درجه 

 انرژی
 نیاز غالب شهرستان ردیف

درجه 

 انرژی

 متوسط گرمایش میاندوآب 228 متوسط سرمایش گچساران 351

 متوسط سرمایش میانده جیرفت 223 متوسط گرمایش گرکان آشتیان 355

 زیاد گرمایش میانه 222 متوسط گرمایش گرگان 359

 متوسط سرمایش میرجاوه 221 متوسط گرمایش گرمسار 359

 زیاد گرمایش میمه 225 متوسط گرمایش گرمسار )داور آباد( 359

 زیاد سرمایش میناب 229 متوسط گرمایش گلمکان 354

 متوسط گرمایش نایین 229 متوسط گرمایش گناباد 355

 متوسط گرمایش نجف آباد 229 کم گرمایش گنبد قابوس 288

 متوسط گرمایش نطنز 224 کم گرمایش خبر -گورگین  283

 متوسط سرمایش نورآباد ممسنی 225 متوسط گرمایش گوشه نهاوند 282

 زیاد گرمایش نوژیان 218 زیاد سرمایش تر 281

 کم گرمایش نوشهر 213 زیاد گرمایش پلور -تر  285

 متوسط گرمایش/سرمایش نهبندان 212 کم گرمایش تهیجان 289

 کم گرمایش نی ریز 211 متوسط گرمایش لتیان 289

 متوسط گرمایش نیشابور 215 متوسط گرمایش لردگان 289

 متوسط گرمایش ورامین 219 زیاد گرمایش لیقوان 284

 متوسط گرمایش ورزنه 219 زیاد گرمایش ماکو 285

 متوسط گرمایش ولد آباد 219 زیاد گرمایش مراغه 238

 متوسط سرمایش هفت تپه 214 زیاد گرمایش مرند 233

 زیاد گرمایش همدان 215 متوسط گرمایش مرودشت 232

 متوسط گرمایش همگین 258 زیاد سرمایش مسجد سلیمان 231

 زیاد گرمایش همند آبسرد 253 متوسط گرمایش مشهد 235

 متوسط گرمایش هوتن )چا ( 252 متوسط گرمایش مشیران 239

 متوسط سرمایش هویزه 251 متوسط گرمایش مالیر 239

 متوسط گرمایش یاسوج 255 زیاد گرمایش موچان 239

 متوسط گرمایش/سرمایش یزد 259 متوسط گرمایش مهاباد 234

     زیاد گرمایش مهرگرد 235
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 بپیوست 

 (الزامی)

 مسکونی آوری اطالعات ساختمانجمعلیست چک

 باشد:باید حاو  حداقت اطالعا  مندرج  به شرح زیر مسکونی آور  اطالعا  ساختمان لیست جمعچک 

 مسکونیچک لیست اطالعات ساختمان 

 مشخصا  عمومی ساختمان 

  نا  ساختمان   شناسه ملی ساختمان

  ساکنانتعداد   استان

 شهر
 

  نوع مالکیت

 انرژ  شهربند  درجه گونه

 

  نوع کاربر 

  نوع بهره بردار   سال و شماره پروانه ساخت

    تاریخ اولین بهره بردار 

 اطالعا  تماس 

  تلفن همراهشماره   ساختمان نا  مدیر

  کدپستی

  آدرس

 مشخصا  ملکی ساختمان

m) مساحت عرصه
m) مساحت فضاها  کنترل شده  (2

2)  

m) مساحت اعیان
m) مساحت فضاها  کنترل نشده  (2

2)  

m) مساحت با 
m) مفید مساحت  (2

2)  

مساحت فضاها  با کاربر  

m) سکونیم
2)  

مساحت فضاها  با کاربر  

m) یرمسکونیغ
2)  

اربر  درصد مساحت فضاها  با ک

m) به مساحت مفید سکونیم
2)  

درصد مساحت فضاها  با کاربر  

m) به مساحت مفید یرمسکونی غ
2)  

 به تفکیک ساختمانکنترل نشده اطالعا  مساحت فضاها  

mمساحت ) نا  فضا
mمساحت ) نا  فضا (2

2) 
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 به تفکیک ساختمانمساحت مفید اطالعا  

mمساحت ) نا  فضا
mمساحت ) ا  فضان (2

2) 

    

    

    

    

    

    

    

 به تفکیک یرمسکونیغمساحت فضاها  با کاربر  اطالعا  

mمساحت ) نا  فضا
mمساحت ) نا  فضا (2

2) 

    

    

    

    

    

    

    

 ر رو  نقشه و یا ازبیلت ساختمان نمایش داده شود.ب به تفکیک باید یرمسکونیغکنترل نشده، مساحت مفید و فضاها  با کاربر  کلیه فضاها  

 مشخصا  معمار  ساختمان

 ها  در یک عرصهمجموعه ساختمان            ویالیی مستقت                        مجتمع آپارتمانی  نوع ساختمان

جهت جغرافیایی استقرار 

  ساختمان

سایر  جهت همجوار  با

  هاساختمان

m)   خارجیهامساحت دیوار
m)مساحت با  یا سطح شیبدار   (2

2)  

 ها  خارجیضخامت کت دیوار

(cm)  
 (cm)با  یا سقف شیبدار  ضخامت

 

  جنس عایو سقف  خارجی جنس نما  دیوار

  جنس هسته سقف  خارجی جنس هسته دیوار

  (cm)ضخامت کف رو  خاک  خارجی جنس عایو دیوار

mمساحت پنجره )
  (cm)هوا ضخامت کف رو    (2

mمساحت درب )
  جنس کف  (2

  جنس هسته کف  جنس قاب پنجره  

 تعداد جدارها  شیشه
 

آزاد  با هوا  مساحت کف درتماس

(m
2)  

  (m) ارتفاع طبقه  تعداد طبقا  )همکف و بات( 

  (m) ارتفاع سقف طبقه  تعداد زیرزمین ها )زیرهمکف(
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 نمشخصا  تاسیسا  حرارتی و برودتی ساختما
  نوع چیلر  نوع دیگ 

  (تن تبریدظرفیت چیلر )  (kcal/hظرفیت دیگ )

  تعداد چیلر مورد استفاده  تعداد دیگ مورد استفاده

 تاسیسا  گرمایی آیا سیستم

 ؟استکنترل هوشمند دارا  
 

 تاسیسا  سرمایی آیا سیستم

  ؟استکنترل هوشمند دارا  

   نفت سفید      گاز مایع     نفت کوره )مازو (   نفت گاز )گازوئیت(     گاز طبیعی    برق  ها  انرژ  حامت

 متغیرها  تاثیرگذار بر مصر  انرژ 

انرژ  تولید  نیروگاه 

 خورشید 
  توان مصرفی روشنایی محوطه 

  توان مصرفی روشنایی پارکینگ  ساعا  استفاده از دیزل ژنراتور

  تهویه پارکینگ توان مصرفی  تعداد و توان آسانسور

 غیرمشمول حامت انرژ  حرارتی مصر  کننده ها 

 تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده

    

    

    

    

    

    

 غیرمشمول حامت انرژ  الکتریکی مصر  کننده ها 

 تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده

    

    

    

    

    

    

 خا  انرژ  حرارتی و الکتریکی که در یک ساختمان ادار  ضرور  ندارند   ها مصر  کننده

 تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده
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 انرژ  حرارتی و الکتریکی در عرصه ساختمان     مصر  کننده ها 

 تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده تعداد/مشخصا  مصر  کنندهنا  

    

    

    

    

    

    

 برق مشخصا  اشتراک 

 سهم از کنتور دیماند شناسه قبض کالیبراسیون تاریخ نصب شماره بدنه کنتور ردیف

       

       

       

       

       

       

       

       

 ان ها، باید نا  سایر ساختمان ها و درصد سهم هریک از ساختمان ها از کنتور مشخص شود.در صور  اشتراک کنتور برق ساختمان با سایر ساختم

 طبیعی مشخصا  اشتراک گاز

 سهم از کنتور ظرفیت کنتور  شماره  اشتراک کالیبراسیون تاریخ نصب شماره بدنه کنتور ردیف

       

       

       

       

       

       

       

       

 با سایر ساختمان ها، باید نا  سایر ساختمان ها و درصد سهم هریک از ساختمان ها از کنتور مشخص شود. در صور  اشتراک کنتور گاز ساختمان

 ها  انرژ  حرارتی حواله سایر حامتمشخصا  

 محت مصر  تاریخ حواله شماره حواله نوع سوخت مصرفی ردیف
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 نامهکتاب

: 3قسامت   -، مقررا  ایمنی ساختار و نصاب آسانساور  3151: سال 9181-3استاندارد ملی ایران شماره  ]3[

 آسانسورها  برقی 

: 2قسامت   -، مقررا  ایمنی ساختار و نصاب آسانساور  3145: سال 9181-2استاندارد ملی ایران شماره  ]2[

 آسانسورها  هیدرولیکی

ویارایش   -جویی در مصار  انارژ   صرفه -  راه و شهرساز ، مبحث نوزدهم مقررا  ملی ساختمانوزار ]1[

 3155چهار  سال 

 23/83/3158 ، تاریخ3998 شمارهمجلس شورا  اسالمی، قانون اصالح الگو  مصر ،  ]5[

[5] VDI 4707- Technical Equipment for Buildings Manual, Volume 5: Elevators, 

 Association of German Engineers 

 
 


