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پیشگفتار
"به نام خدا ،که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی"
مجموعه پیش رو ،با ادای احترام به جامعه مهندسی و صرفا به جهت یادآوری قسمت هایی از قاانون نظاام مهندسای و رنتارخ سااختمان
مصوب  1374و آیین نامه اجرایی آن ،همچنین مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان تدوین شده است .از آنجا ره نظارت سازمان یافته بر عملیات
ساختمانی و ارجاع رار سیستماتیک به مهندسان ،در رشور و سطح شهر تهران ،نسبتأ امری نوپاست لذا سیاسات و ساعی ساازمان نظاام مهندسای
ساختمان استان تهران بر این است ره بتواند ،ضمن حمایت از اعضای خود با آگاهی دادن و یادآوری مجدد دانسته های مهندسان عزیاز ،عاهوه بار
ایجاد دلگرمی برای آنان بسترساز افزایش ریفیت ساخت و ساز در سطح رشور باشد .از آنجا ره در حرفه نظارت بر ساختمان ،پیچیدگی هاای فنی و
حقوقی بسیاری وجود دارد ،بی تردید برای مهندسانی ره با خطرات موضوع آشنایی ندارند بویژه مهندسان جوانی ره باه یببااره و پاز از دریافات
پروانه اشتغاخ وارد این حرفه می شوند ممبن است تبعات نامناسبی داشته باشد لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با ارائه این دستنامه
قصد دارد با افزایش سطح آگاهی مهندسان و رسب تجربه فنی الزم قبل از قبوخ مسئولیت مهم و سنگین نظارت ،می توان پایش رو قارار دهاد تاا
عهوه بر ارتقای ریفیت فنی ساختمان ها ،از فشارها و تنگناهای قانونی و عرفی آنان بباهد تا با اطمینان خاطر و مصونیت بیشاتر باه ارائاه خادمات
مهندسی بپردازند .همانطور ره آگاهی دارید ،ریفیت برخی از خدمات مهندس ساختمان ،پز از زلزله برای مردم قابل درک خواهد باود ولای ریفیات
ارائه خدمات مهندسی در رشته های عمران ،معماری ،تاسیسات مبانیبی و برقی به سرعت برای عوام عیان می شود .بنابراین در ابتدای امر باید باور
داشت ره حرفه مهندسی "متعهد به نتیجه است" و بر اساس این باور باید انتظار داشت ره با ارایه خدمات مهندسی بر اساس مباحث مقاررات
ملی ،بهره دهی مناسب همراه با آسایش و صرفه اقتصادی برای تمام بهره برداران ساختمان در رشور فراهم گردد.
لذا در راستای این اعتقاد سازمان نظام مهندسی یبی از مهمترین رسالت های خود را افزایش سطح رمی و ریفی خدمات مهندسی می داند و بدیهی
است ره به روز رسانی سطح دانش مهندسی از دو زاویه فنی و حقوقی اعضای محترم و حمایت از آنان را نیز آرمان و وظیفه خود می داند در جهات
نیل به این اهداف ،مجموعه ی حاضر با عنوان "راهنمای مهندسین ناظر هماهنگ کننده" در پروژه هاای  4نااظره باا تاه معاونتت
خدمات مهندسی و واحد بازرسی معماری تهیه شده است .امید است این مجموعه بتواند گامی در راستای خط مشی سازمان و رمبی روچک
به مهندسان محترم در راستای افزایش امنیت شغلی آنها ،راهش آسیب های مربوطه و افزایش ریفیت ساخت و سازهای رشورمان بردارد .در نهایت
از حمایت معاونت محترم خدمات مهندسی" جناب آقای مهندس خوشدل" و همچنین همباری افتخاری "جناب آقای مهنادس میررضاوی"
رماخ تشبر را داریم .الزم به توضیح است ره زحمت تهیه و گردآوری این مجموعه بر عهده آقایان مهندس حمیدرضا خوشدخ ،قدرت اهلل رااظمی،
خانم مهندس زهرا نوروزی زاده و آقای مهندس فرشاد ملبانی بوده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
معاونت خدمات مهندسی
تیر ماه 66
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مقدمه
این مجموعه در ادامه مجموعه های راهنمای عمومی ناظران تهیه شده است و قسمتی از آن برگرفته از راهنمای عمومی ناظران شماره  4می باشاد
ره واحد بازرسی معماری ،ضمن تشبر از رارشناسان قبلی ره زحمت تهیه آن راهنما را رشیده بودند ،اقدام باه تهیه راهنمای عمومی نتاظرا
شماره  8نموده است .الزم به ذرر است ره راهنماهای عمومی ناظران از شماره  1تا  8تحت عنوان های " راهنمای نظارت بر اجرای سااختمان
های اسبلت بتنی" و" راهنمای نظارت بر اجرای سازه های ساختمانی فوالدی" و" راهنمای طراحای" و" راهنماای مهندساین نااظر معمااری" و
"دستورالعمل نحوه انجام وظایف مهندسان ناظر در زمینه ایمنی تاور ررین ها" و "چک لیست سازه نگهبان خرپایی برای مهندسین طارا و نااظر"
و ...تهیه و در سایت سامانه خدمات مهندسی به آدرس( )www.observer.tceo.irو سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به
آدرس( )www.tceo.irبارگذاری شده است .مجموعه پیش رو تحت عنوان "راهنمای عمومی ناظرا شماره  : 8راهنمای مهندسین
ناظر هماهنگ کننده" به منظور یادآوری برخی از مفاد قانونی و ارتقای سطح دانش و انتظام امور حرفه ای مهندساان نااظر بخصاوا نااظران
هماهنگ رننده (سازه یا معماری) و سایر شاغهن عرصه ساختمان ،ارتقای رمیت و ریفیت خدمات مهندسای ،رعایات هرچاه بیشاتر مقاررات ملای
ساختمان در ساخت و سازها ،همچنین افزایش بهره دهی ساختمان ها تدوین گردیده است .شایان ذرر است ره طی گزارشات و بازخوردهای اعاهم
شده توسط بازرسان و رارشناسان رنترخ ریفیت ساختمان در واحد بازرسی معماری ،همچنین مراجعات حضوری بسیاری از مهندسان عزیاز باه ایان
واحد ،می توان اذعان داشت ره هماهنگی در امور نظارتی مابین ناظران محترم هماهنگ رننده و سایر ناظران رمتر به چشم مای خاورد .لاذا واحاد
بازرسی معماری ،خود را موظف به تهیه این مجموعه در جهت واراوی مشبهت مهندساان نااظر در پاروژه هاای  4نااظره و رماک باه افازایش
هماهنگی مابین آنان ،پیشگیری از محبومیت های ناخوشایند مالی و انتظامی و ...می داند .بنابراین جهت دستیابی به این مهم ،اقادام باه برگازاری
جلسات متعدد با اساتید و رارشناسان فنی و حقوقی صاحبنظر در صنعت ساختمان نماوده اسات .امیاد اسات باا اساتقباخ شاما عزیازان و همبااری
صاحبنظران بتوان روند تبمیلی و رو به رشد این سری مجموعه ها را ادامه داد .امید است رمبودها و نواقص آن در ویرایش های آتی برطرف گردد.
ته

ما این است ره در انتهای مطالب ارائه شده ،خوانندگان گرامی بتوانند با پاسخ سواالت زیر را به خوبی آشنا شوند:
 از لحاظ فنی و حقوقی چه انتظاراتی باید از مهندس ناظر هماهنگ رننده داشت؟
 شر وظایف مهندس ناظر هماهنگ رننده چه می تواند باشد؟
 ناظر هماهنگ رننده به چه نباتی در گزار

نویسی ،دستور رارها و صورتجلسات باید بیشتر دقت داشته باشد؟

 و....

با تشبر
واحد بازرسی معماری
شهریور ماه 66
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-1دانستنی های فنی و حقوقی مهندسان ناظر
-1-1کلیات
در ابتدای امر ،برخی مفاد و شر وظایف ناظر بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ،آیین نامه اجرایی ماده  33قانون
نظام مهندسی ،قانون شهرداری ها و مندرجات پروانه ساختمانی ،1جهت یادآوری و تشریح در ذیل آمده است:





بر اساس بند  1-5-2مبحث دوم ،ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغاخ بباار در یبای از رشاته هاای
موضوع قانون نظام مهندسی و رنترخ ساختمان است.
نظارت مهندسان ناظر بر عملیات اجرای ساختمان« ،نظارت مستمر »2می باشد ره از زماان امضاای برگاه «شاروع
عملیات ساختمانی» آغاز و با صدور «گواهی پایان رار» خاتمه می یابد.
وظایف مهندسان ناظر جنبه رنترلی دارد ،مطابق بند 2-5-2و بند  3-5-2مبحاث دوم مقاررات ملای سااختمان و
قانون نظام مهندسی و رنترخ ساختمان ،مهندس ناظر چند وظیفه اصلی به عهده دارد از جمله :الف-رنترخ ساختمان
در حاخ ساخت با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه های مصوب و محاسبات فنی ضمیمه آن .ره در صاورت عادم
انطباق رار در حاخ اجرا با نقشه های مصوب ،مراتب را به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی گزار دهند.3
همچنین ناظر می تواند اشباالت یا نواقص نقشه را به طرا ساختمان اعهم و درخواست اصه نقشه ها را نمایاد و
در صورت استنباف طرا از اصه نقشه ها مطابق بند  11-4-2مبحث دوم عمال شاود .ب -ارسااخ گزارشاات
تخلفات و یا اجرای صحیح عملیات اجرایی در موعد مقرر .مطابق بند  7-13مبحث دوم ارساخ گزار مراحل اصلی
رار ،حاصل بازدیدهای مبرر ناظر از عملیات اجرای ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان اساتان مای
باشد .نبته مهم این است ره مهندسان ناظر راسا مجاز به اعماخ تغییرات در نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.



1

مرجع صدور پروانه با توجه به مبانی ره در آن امر نظارت واقع می شود می تواناد شاهرداری ،دهیاری،بنیااد مسابن
انقهب اسهمی ،شررت شهر جدید ،شررت شهرک صنعتی ،سازمان منطقه آزاد یا ...باشد.

 -توجه شود ره عهوه بر قوانین فوق الذرر ،گواهی و امضای مندرجات پروانه توسط مهندس ناظر و مالک در دفتر اسناد رسمی و همچنین تعهدات مالک و مهندس ناظر مندرج

در قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان بر اساس "ماده  11قانون مدنی" برای طرفین قرارداد الزم اجرا می باشد و عدم اجرای آنها در صورت طر شبایت در محارم برای طارفین
تبعات حقوقی مربوط به عدم انجام تعهدات را خواهد داشت.
2

 -نظارت مستمر می تواند به این معنا باشد ره مهندس ناظر باید ساختمان تحت نظارت خود را زیر نظر داشته باشد و عدم حضور روزانه مهندس ناظر تخلف نباوده بلباه عادم

داشتن مستندات می تواند برای او آثار حقوقی و خسارتی داشته باشد .در واقع خروجی نظارت مستمر وی از لحاظ حقوقی توسط گزارشات مرحله ای ،دساتور رارهاا و مباتباات باا
مرجع صدور پروانه ،سازمان نظام مهندسی ،طراحان ،سایر ناظران و ...خواهد بود .الزم به ذرر است ره عبارت "نظارت مستمر" مندرج در تبصره  7ماده  111قانون شهرداری هاا
(اصهحی  )58/16/27در مواردی است ره مشموخ اضافه بنای منجر به تخریب و یا جریمه می شود.
3

 -طبق بند  6-4-2مبحث دوم ،رنترخ نقشه ها بر عهده مجری است ،ولی پیشنهاد می شود ره مهندسان ناظر در صورت عدم انطباق نقشه با اجرا مراتب را باه صاورت رتبای

به مجری /سازنده/مالک نیز اطهع دهند.
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مطابق بند  5-5-2مبحث دوم ،ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد و همچنین
نمی تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید ره دارای منافعی در پروژه گردد.1
بر اساس بند  3-13شیوه نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( شیوه نامه های مصوب اردیبهشات مااه
 ، )1384ناظران حقیقی و حقوقی مبلفند بر اساس شیوه نامه ها ،بخش نامه ها و ضاوابط ابهغای توساط وزارت
مسبن و شهرسازی و رعایت شئو حرفه ای و اخالقی نسبت به ارایه خدمات مهندسای در بعاد نظاارت بار
حسن انجام رار ،اقدام نمایند.2

 -2-1سواد حرفه ای
همان طور ره در راهنمای عمومی مهندسین ناظر شماره ( )1ذرر گردیاد ،مهنادس نااظر ،قبال از پاذیر مسائولیت
سنگین حرفه نظارت ،سواد دانشگاهی خود را با تجربه راری ترریب رند .تا با تسلط نسابت باه اصاوخ فنای و مقاررات ملای
ساختمان در رشته خود ،همچنین یادگیری مهارت های مستند نگاری ،اقادام باه پاذیر ایان حرفاه خطیار و ارائاه خادمات
ساختمانی به جامعه نماید.
 -1-2-1تسلط به مقررات

مهندس ناظر می بایستی به قانون نظام مهندسی ورنترخ ساختمان و آیین نامه اجرایی آن ،رلیه مباحث مقاررات ملای
ساختمان (در حیطه صهحیت های خود) ،ضوابط شهرداری مرتبط با مهندس ناظر از جمله تبصره  7ماده  111همچنین بند
 14و  24ماده  55قانون شهرداری ها ،قانون رار ،آیین نامه حفاظتی رارگاه های سااختمانی (وزارت راار و اماور اجتمااعی)،
مشخصات فنی عمومی رارهای ساختمانی نشریه  ،55قوانین وضوابط بیمههای مهندسی با رلوزهای مربوطه و ...اشراف داشته
باشد .3همچنین به روز رسانی اطهعات خود ،در زمینه مصالح استاندارد و نوین ( دارای گواهینامه فنی از مراجاع ذی صاه ) و
رو های اجرایی جدید ( اجرا مطابق با ضوابط فنی محصوخ مورد نظر) می تواند همواره راهگشاای مهندساین عزیاز در امار
نظارت باشد.
 -2-2-1مهارت گزارش نویسی ،مکاتبات و دستور کارها

خروجی بازدید های مبرر مهندس ناظر ،غالباً در گزار های مرحله ای وی بروز مینمایاد .لاذا نااظر بایاد باه شایوه
نگار نامههای اداری ،دستور رارها و خصوصاً گزار نویسی جهت ارائه گزارشات مناسب و محبمهپساند ،مسالط باشاد و از
ادبیات مهندسی و حقوقی استفاده نماید .درصورتی ره مهندس ناظر گزارشات خود را از نظر مسائل فنی به طور رامهً حرفه ای
1

 به عنوان مثاخ ناظر نباید بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک را ملزم به استفاده از پیمانبار معرفی شده از طرف خود یا خرید و فرومی تواند در مورد صهحیت پیمانباران صراحتا و رتبا اظهار نظر نماید.

مصالح یا  ....نماید  .ولی نااظر

2

تعریف شئون حرفه ای و اخهقی به صورت مبسوط در "نظام نامه رفتار حرفه ای اخهقی در مهندسی سااختمان" باه شاماره  15288/111/12ماور  1365/14/16دراجرای ماده  2مبرر آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی و رنترخ ساختمان آورده شده است.
3

 -البته قابل توجه است ره طبق بند  3-2-2مبحث دوم ،مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حارم در تشخیص صاحت طراحای ،محاسابه ،اجارا ،بهاره

برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسبونی و ...است .در مباحثی ره مقررات ملی تدوین نگردیده باشد تا زمان تصویب ،منابع معتبر مهک عمل خواهند بود.
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و در موعد به مراجع ذیربط ارائه نماید ،مطمئناً درحرفه نظارت با مشبل خاصی مواجه نشاده و در صاورت وقاوع حاواد در
محارم قضایی و انتظامی تبرئه خواهد شد .قانونگذار مسئولیت ها و اختیارات مهندس ناظر را با یبدیگر همتراز قارار داده و باه
ازای مسولیت سنگین نظارت ،متقابه اختیارات ناظر نیز باالست .الزم به توضیح است راه استحهه مهنتدس نتاظر قحت
اوست و نیازی به درگیری لفظی و تحبم و ...با مالک/سازنده/مجری و ...نمی باشد .با ارساخ گزار
اجراییات آن موظف به اجرای یبسری تبالیف خواهد بود.




پیشنهاد می گردد ،در ابتدای توضیحات گزار

مرحله ای ،شهرداری و

مرحله ای ،ذرر فرمایید ،به اطالع شهرداری مهترم می رساند

و در انتهای آ الزام اجرای دستورات را قید نمایید.
تجربیات بررسی گزارشات مهندسین ناظر در زمان بروز حواد نشان می دهد ره یبی از مهارتهای گزار نویسی،
مستند نویسی است .یعنی اسناد به روشنی بیان شده باشد و از مرجع ضمیرهای مبهم و نامعلوم ره اعتبارگزار را
مخدو میرند ،پرهیزشود .به عبارتی دیگر ،گزار مرحله ای باید شفاف ،صریح و غیر قابل تفسیر به گوناه هاای
مختلف باشد .بنابراین بازی با رلمات و عدم شفافیت یا تناقض گویی در گزارشات مرحله ای ،در هنگام بروز ،نه تنهاا
ناظر را تبرئه نمی رند بلبه عواقب ریفری و انتظامی نیز برای او در پی خواهد داشت.







در فرم گزار مرحله ای ،چنانچه جلوگیری از ادامه رار ساختمانی یا اصه نواقص و معایب راار درخواسات نشاده
باشد و تیک قسمت «خهف دارد» نخورده باشد ،برای رارشناسان شهرداری به معنای تایید رار انجام شده است.
ناظران هماهنگ رننده ،متن تایپ شده توسط اپراتور دفتر خدمات البترونیک شهر را باا ماتن اصالی گازار خاود
انطباق دهند و در صورت بروز اشباخ نسبت به رفع آن اقدام نمایند و از ثبت مهر اسبن دفتر خدمات روی برگه دست
نویز ،اطمینان حاصل نمایند .این امر به دلیل درخواست محارم در صورت بروز حواد می باشد ره  ،مدرک اصلی
و دست نویز ناظر قابل استناد است .یادآوری می گردد ،تاریخ ثبت گزار در دفاتر خدمات البترونیک شهر ،مهک
بوده و تاریخ بازدید مهندس ناظرسندیت دارد.
طبق بند  3-5-2مبحث دوم  ،هرگاه ناظر در حین اجرا با تخلفی برخورد نماید باید مورد را به مرجع صادور پرواناه و
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعهم نماید.1
مطابق بند  7-4-2مبحث دوم ،مجری مبلف است پیمانباران و عوامل فنی ماهر استفاده نماید .لذا به ناظران توصیه
می شود ره در صورت فقدان مجری ذیصه و اجرای رار توسط پیمانبار های فاقاد صاهحیت یاا راارگران فاقاد
گواهینامه مهارت فنی و رارگران اتباع بیگانه ،مراتب را طی نامه به بازرسی اداره رار 2تحویل داده و رسید دبیرخانه ای
دریافت نمایند.

1

 پیشنهاد می شود ناظر ،تخلفات حین اجرای عملیات ساختمانی را نیز رتبا به مجری/سازنده/مالک اطهع دهد و جهت ارائه هرگونه دستور رار رتبای ،از رونوشات ناماهخود به آنان رسید بگیرد .همچنین در پروژه های  4ناظر چنانچه هر یک از ناظران تخلفاتی مربوط به حیطه صهحیت خود مشاهده رردند مراتاب را باه صاورت رتبای باه
مجری/سازنده/مالک و مهندس ناظر هماهنگ رننده اعهم نمایند و در صورت استنباف آنان از تحویل رسید ،از طریاق اظهاار ناماه قضاایی اقادام شاود .همچناین نااظر
هماهنگ رننده نیز قبل از ارساخ گزار مرحله ای (مربوط به حیطه صهحیت سایر ناظران) ،بهتر است موارد مد نظر مهندس مربوطه را با رسید رتبی از وی دریافت نماید.
2

-آدرس بازرسی اداره رار و امور اجتماعی  :تهران  ،خیابان سهروردی شمالی ،بعد از خیابان شهید بهشتی ،خیابان هویزه ،نبش خیابان مرغاب .
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عهوه بر موارد فنی ،رنترخ و نظارت بر اجرای موارد ایمنی مطابق بند  8-5-1-12مبحث دوازدهم مقررات ملی بر
عهده مهندس ناظر می باشد .لذا به ناظران توصیه می شود ره عهوه بر اشراف رامل به مبهث دوازده مقررات
محی به موارد مطر شده در آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی نیز توجه نمایند .طباق مااده  7آیاین
نامه حفاظتی رارگاه های ساختمانی  :هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط باا نحاوه اجارای عملیاات سااختمانی ایراداتای
مشاهده نمایند ره احتماخ خطر و قوع حادثه را در بار داشاته باشاد ،بایاد فاورا مراتاب را هماراه باا راهنماایی هاا و
دستورالعمل های الزم ،رتبا به رارفرما یا رارفرمایان مربوطه اطهع داده و رونوشت آن را به واحد رار و امور اجتماعی
محل و مرجع صدور پروانه تسلیم نماید.رارفرما موظف است فورا رار را در تمام یا قسمتی از رارگاه ره ماورد ایاراد و
اعهم خطر واقع شده متوقف و رارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در ماورد رفاع خطار باه عمال آورد.1
بدیهی است در موارد مربوط به عدم رعایت ایمنی ره احتماخ وارد شدن خسارت جانی برای رارگران و اشخاا ثالث
وجود دارد ،مهندس ناظر دستور توقف عملیات اجرایی را تا اصه موارد ایمنای ،باا گزیناه خاهف دارد ،باه مرجت
رسمی ساختما  2اعهم می نماید.



در مورد عدم رعایت صرفا موارد فنی و مقررات ملی ساختمان ،ناظر بایاد طای ناماه و گازار مرحلاه ای،
شهرداری و مالک/سازنده/مجری را موظف به اصه تخلفات مذرور قبل از هرگونه اقدام به پوشش توسط
بتن یا سایر مصالح نماید.

1

 توصیه می شود در صورت عدم رعایت موارد ایمنی ،مشاهده عوامل خطرآفرین برای افراد و ساختمان های مجاور ،ناظر/ناظران موارد را بصورت نامه رتبی به مجری /ساازنده/مالک ابهغ نمایند .در صورت حاد بودن موضوع و عدم همباری جهت برطرف رردن موارد خطر آفرین ،مراتب را طی گزار مرحله ای و نامه باه شاهرداری منطقاه ،شاهرداری
ناحیه ،سازمان نظام مهندسی ،اداره بازرسی رار و سازمان آتش نشانی اطهع دهید و رسید دبیرخانه ای آن را دریافت نمایید .الزم به توضیح است ره مهندس ناظر در موارد مربوط
به عدم رعایت ایمنی در حین رار ،می بایستی از رلی گویی بپرهیزد و دقیقا به نوع مشبل و راه حل آن ،اشاره نماید به عنوان مثاخ در مورد عدم ایمنی داربست باید به طور دقیاق
به موارد مرتبط به پروژه از جمله :استفاده از لوله های رج ،عدم تعادخ پایه ها ،رفراژ نامناسب ،اتصاخ نامناسب به سازه اصلی ،نداشتن پاخور حفاظتی ،استفاده از الوار پوسیده برای سابوی
رار رارگران یا  ...مطابق با بندهای مبحث دوازدهم مقررات ملی و بصورت واضح اشاره نماید.
2
مطابق بند  5-3-1-12مبحث دوازدهم ،مرجع رسمی ساختمان مرجعی است ره طبق قانون ،مسئوخ صدور پروانه ساختمان(شهرداری) و مسئوخ نظارت و رنترخ بر امرساختمان سازی(سازمان نظام مهندسی) در محدوده مورد عمل خود می باشد.
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 -3-1اخالق حرفه ای
مهندسان ناظر ضمن تسلط بر مباحث فنی ،بایستی آگاهی راملی نسبت به ریفیت رفتاار حرفاه ای ،حقاوق و
مسئولیت های خود در برخورد با عوامل پروژه ی تحت نظارتش و همچنین تسلط به اهم مطالاب ( مااده  1الای )5
مندرج در "نظام نامه رفتار حرفه ای اخهقی در مهندسی ساختمان" در اجرای ماده  2مبرر آیین نامه اجارای قاانون
نظام مهندسی و رنترخ ساختمان داشته باشند .از جمله ویژگیهای یک ناظر موفق را می توان در موارد زیر خهصاه
ررد:
 -1-3-1فن بیان و مذاکره

فن بیان و مذارره و برقراری ارتباط با افراد مختلف باید یبی از مهارت های اصلی مهندس ناظر باشد .شایساته
است در تمامی برخوردها و گفتگوهای خود با مالک و عوامل پروژه ،اعتماد به نفز و آرامش خود را حفظ نموده و از بروز
هرگونه رفتار تند و غیرمحتاطانه خودداری نمایید تاضمن حفظ حقوق و حرمت مخاطبان ،حریم نظارت استوار باقی بماند.
در تمامی جمهت می بایست عدم انطباق رارهای صورت گرفته با مقررات ملی ساختمان ،بصورت رتبی و شفاهی ،اعهم
گردد ره اوالً اثبات شود نظر گفته شده بر اساس رأی و سلیقه ی شخصی نیست و ثانیا ًآنچه بیان میشود از سر وظیفه و
از زبان قانون است.
 -2-3-1شجاعت و صراحت

اگر ناظر از شجاعت رافی برخوردار نباشد ،در عمل نمی تواند مشبهتی را ره دیده است به زبان بیااورد  .نظاارت باه
یک روحیهی قاطع نیاز دارد ره البته با پرخاشگری متفاوت است.
 -3-3-1استقالل رای

ناظر ،فرای ارتباطات و رفاقتها و ...رأی و نظر را به قصد اجرای صحیح مراحل ساختمانی با توجه به ضوابط فنی-
اجرایی اعهم می نماید .بدیهی است محافظه راری و رو دربایستیها ،بزرگترین آفت نظارت است.
 -4-3-1نگاه ایده آل گرا

بهتر است ناظر نسبت به پدیدههای پیرامون خود نگاهی انتقاادی و ایاده آخ گرایاناه داشاته باشاد و هماواره از نگااه
مصرفرننده واقعی ملک ،ساختمان ها را مطابق نقشه های مصوب مورد نظارت قرار دهد.
 -5-3-1جز نگری و نکته سنجی

در حرفهی نظارت میبایست به جزئیات اجرا توجه نمود .این امر شامل پررردن چک لیست ها ،چک رردن بند به بند
شر وظایف خود ، 1بررسی و مستند سازی از مراحل ساخت و رلیه مباتبات ،رنترخ نقشه ها و  ...است.

1

 -توصیه می شود عهوه بر چک رردن شر وظایف ناظران ،با نگاه جز نگر و تیزبین به بررسی محیط رار و ابزار و تجهیزات مورد استفاده در رارگاه ،حتی بررسی اوضاع

جسمی رارگران و ..بپردازند.
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بهتر است مهندس ناظر با داشتن یک زونبن مربوط به هر پروژه ،رلیه نقشه ها ،گزارشات ،دستور رارها ،مباتبات ،عبز ها و
رسید های مربوط به هریک از مراحل رار و ...را جهت مستند نگاری ،به طور مرتب نگهداری نماید .توصیه می گاردد ،مادارک
این زونبن ،ساخ ها پز از پایان رار و در زمان بهره برداری نیز توسط مهندسین ناظر نگهداری شود.
 -6-3-1صبر و حوصله

امرنظارت بی شباهت به رار قضاوت نیست .برای دستیابی به غایت امور باید صبر و حوصله به خرج داد .نپرداختن باه
مسائل حاشیه ای ،توجه به رارهای انجام شده و مقایسه آنها با نقشه های مصوب و مقررات و ضوابط مربوطاه ،بهتارین رو
نظارت می باشد.
 -7-3-1مشاوره گرفتن

در صورت پیش آمدن مشبهت در هر مرحله از رار و عدم آگاهی در آن زمینه با مراجعه باه شاررت هاای معتبار و
مشاوره گرفتن از مهندسان باسابقه ،رارشناسان مستقر در سازمان نظام مهندسی نسبت باه بررسای موضاوع و رفاع باه موقاع
مشبهت اقدام نمایید.
 -2شرح وظایف مهندسین ناظر
در حاخ حاضررارهای ارجاع شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به مهندسان محترم به صورت
تک ناظره و چهار ناظره می باشد ره:
 -1-2پروژه های تک ناظره و چهار ناظره
تک ناظره :تمام مسئولیت های حرفه ای نظارت ساختمان از لحاظ سازه ،معماری ،تاسیسات مبانیبی ،تاسیسات برقی و نقشه
برداری بر عهده یک نفر مهندس عمرا یا مهندس معمار ( شخص حقیقی یا حقوقی) می باشد .تا قبل از شهریور ماه
 1365و فقط پز از درخواست مالک جهت دریافت رنتور برق و طی شدن مراحل اداری از طریق سیستم ارجاع برق اماارن،
یک نفر مهندس برق جهت رنترخ اقدامات انجام شده انتخاب میشد ره متاسفانه در بسیاری از موارد به علت اینبه سااختمان،
در مراحل پایانی بود بسیاری از موارد فنی مربوط به تاسیسات نادیده انگاشته میشد .خوشبختانه طبق رویه جدید سازمان نظاام
مهندسی از شهریور ماه  1365امبان ارجاع آبفا و برق امارن در مراحل اولیه ساختمان های تاک نااظره نیاز وجاود دارد راه
تحقق این امر ،همت مهندس ناظران ساختمان را در مجاب رردن مالک و ابهغ دستور جهت انتخاب مهندس برق و مهنادس
مبانیک از طریق سازمان نظام مهندسی ،می طلبد .در این صورت مسئولیت ناظر اصلی نسبت به تاسیسات برقای و مباانیبی
راسته می شود و رنترخ ریفی بهتری در اجرای تاسیسات مبانیبی (از جمله :اتصاخ فاضهب ساختمان به اگاوی شاهری ،آب
باران ،اجرای رایزرها ،ونت ها ،تاسیسات سرمایشی و )....و تاسیسات برقی (از جمله :ارت آسانسور ،ارت واحادها ،فیاوز محاافظ
جان ،سیم رشی و استاندارهای آن و )...انجام خواهد شد.
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چهار ناظره :مسئولیت نظارت به صورت جمعی و بر اساس تخصص ذیربط برعهده  4نفر(حقیقی یا حقوقی) می باشد .1یبی از
ناظران پروژه (مهندس عمران یا مهندس معمار) عهوه بر وظایف فردی خود ،مسئولیت هماهنگی با سایر ناظرین و مباتبات با
مراجع صدور پروانه و ...را عهده دار می شود و عنوان ناظر هماهنگ رننده به وی داده می شود.
 -2-2شرح وظایف مهندسان ناظر هماهنگ کننده
2

بر اساس بند  32-1مبحث دوم مقررات ملی ،ناظر هماهنگ کننده شخصی حقیقای یاا حقاوقی دارای پرواناه اشاتغاخ و
صهحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است ره بر اساس شر خدمات مهندسان رشته های ساختمان ،مسئوخ هماهنگی
بین تمامی ناظران در هر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و تسلیم رننده گزار های مرحله ای رار باه شاهرداری،
سازمان استان و یا سایر مراجع ذی ربط می باشد.
در ادامه راهنمای عمومی شماره( )1مهندسین ناظر ،برخی شر وظایف ناظر هماهنگ رننده به اختصار آورده شده است:





1

مذارره با مالک/سازنده/مجری جهت اخذ برنامه زمان بندی اجرایی و تهیاه صورتجلساه مربوطاه و اباهغ باه دیگار
ناظران.
هماهنگی با مالک/سازنده/مجری و سایر ناظران در خصوا تنظیم قرارداد چهار ناظره باه تعاداد هریاک از طارفین
قرارداد ،دریافت برگ تعهد نظارت ممهور به مهر از سایر ناظران.
رنترخ بیمه مسئولیت مدنی رارفرما در قباخ راررنان و رلوز های الزم برای آن.3هر چند ره مطابق بند -4-1-12
 1مبحث دوازدهم ،زیر مجموعه" " بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث رارگاه و همچنین بیمه اجبااری راارگران
ساختمانی برقرار گردد.
رنترخ و حصوخ اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده یا سازندگان ذی صه  ،ثبت شده در پروانه یا سازمان نظام
مهندسی.4

 -الزم به توضیح است ره در موارد مشتمل بر حضور  4ناظر از چهار رشته ،نظارت جمعی بوده و به هیچ وجه جنبه نوبتی و جداگانه ندارد.

2

 در شررت های حقوقی ،مدیر عامل شررت یا مسئوخ واحد ،ناظر هماهنگ رننده ی شخص حقوقی خواهد باود .همچناین مادیر عامال شاررت حقاوقی ضامن تعیاین نااظرهماهنگ رننده ،مبلف به تعیین سایر ناظرین از مهندسان شررت ره اسامی آنها در پشت پروانه اشتغاخ درج شده است اعم از هیئت مدیره یا شاغل (با رعایت صهحیت مرباوط) و
اعهم آن به صورت رتبی به سازمان نظام مهندسی استان و مرجع صدور پروانه ساختمان می باشد.
 -3توصیه می شود مهندس ناظر ،مالک/سازنده/مجری را در مورد بیمه نامه و رلوزهای آن توجیه رند و آگاهی الزم در مورد خطرات عدم وجود بیمه را به آنها بدهد .مفاد بیمه
نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنا بهتر است شامل رلوزهای زیر باشد :الف -بیمه نامه برای  3تا  5رارگر( با توجه به وسعت رار) بدون نام به مدت یبساخ.
ب -رلوز پوشش بیمه رارگاهی خارج از ساعات راری .ج -رلوز بیمه مسئولیت پیمانبار های فرعی .د -رلوز بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و طرا  .ر -رلوز جبران هزینه های
پزشبی بدون تعرفه .ز -رلوز پرداخت بدون رای دادگاه .س -رلوز مسئولیت رارفرما در قباخ اشخاا ثالث .ش -رلوز افزایش نر دیات پز از پایان مدت بیمه نامه .ص-
رلوز پوشش بیمه صدمات جسمانی ناشی از حواد نامرتبط به نوع فعالیت .ط -رلوز بیمه نامه امهک مجاور به مدت  3تا 12ماه(خسارت جانی،مالی و.)...
4

 -با توجه به الزام مجری ذی صه جهت رلیه متراژها ،به اطهعیه های موجود در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مراجعه شود.
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مسئولیت ناظران همزمان با صدور پروانه ساختمانی آغاز می شود ،لذا یادآوری می گردد ،پز از صدور جواز ساختمانی
و قبل از امضای برگه شروع عملیات(آخرین برگه از جواز) ،ناظرهماهنگ رننده از ملک دیدن نماید و اطمینان حاصل
شود ره تخریبی انجام نشده باشد .الزم به ذرر است ره پز از امضای برگه شروع باه راار توساط نااظر هماهناگ
رننده ،مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح تخریب ساختمان ،به عهاده نااظر ساازه مای باشاد .یاادآوری مای گاردد،
مسئولیت مهندس ناظر برق در عملیات تخریب بیشتر متوجه قطع برق ساختمان و رنترخ ایمنی محل رنتاور بارق از
لحاظ رطوبت و بار های جوی ،اتصاخ برق اتاق های رارگری و رنترخ گرماایش المنات هاای برقای و ...اسات.
عمده مسئولیت مهندس مبانیک در زمان تخریب شامل جابجایی رنتور آب ،جمع آوری علمک گاز و رنترخ محل آن
به گونه ای ره در محل تردد ماشین آالت خاربرداری قرار نگیرد همچنین رنترخ گرماایش در اتااق هاای راارگری
(بخصوا در فصوخ سرد ساخ) از بدو تخریب تا اتمام عملیات ساختمانی بهتر است توسط ناظر تاسیساات مباانیبی
رنترخ شود.
امضای برگه شروع عملیات و دریافت یک رونوشت از آن پز از مهر و اسبن دفتر خدمات البترونیک شهر.
دریافاات یااک نسااخه اصاال (ممهااور بااه مهاار طراحااان) تمااام نقشااه هااای معماااری ،سااازه ،باارق و مبانیااک ،از
مالک/سازنده/مجری و بررسی آن ها با نقشه های داخل رارتابال مهندساین (ساامانه خادمات مهندسای و رارتابال
شهرداری).
توصیه می شود ،ناظر هماهنگ رننده ارتباط مستمر با سایر ناظران داشته باشد و در مواقع لزوم برای حضور در رارگاه
و برگزاری جلسات هماهنگی یا تهیه صورتجلسات دوره ای به آنان اطهع رسانی نماید .قابل توجه است ره این امار،
نافی حضور مستمر سایر ناظران در رارگاه نیست.
رنترخ تجهیز رارگاه ،رنترخ ایمنی و بهداشت محیط رار و محل استراحت رارگران و حصاوخ اطمیناان از حضاور و
فعالیت مسئوخ ایمنی در رارگاه با توجه به الزامات بند  5-5-1-12مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ،با توجاه
به ارزیابی ریسک در پروژه در هماهنگی با سایر ناظران .الزم به ذرر است ره بار اسااس بناد  4-4-2مبحاث دوم
مقررات ملی ساختمان ،رعایت اصوخ ایمنی و حفاظت رارگاه و مسائل زیست محیطی به عهده مجری می باشد.
ارساخ گزارشات مرحله ای به مراجع ذی ربط .مطابق بند  7-13مبحث دوم مقررات ملی ،ناظر هماهنگ رنناده هار
ساختمان باید گزار پایان هر یک از مراحل اصلی رار خود و سایر ناظران را باه مرجاع صادور پرواناه سااختمان و
سازمان استان تسلیم نموده و چنانچه در حین اجرای ساختمان با تخلفی برخورد نماید و یا سایر ناظران باه او اعاهم
دارند مراتب را به سازمان استان ،مرجع صدور پروانه اعهم نماید.
بر اساس بند  1-7-13و بند  2-7-13مبحث دوم مقررات ملی ،گزار های مربوط به ساختمان های گروه «الف
و ب» با گزار های مربوط به ساختمان های گروه «ج و د» اندری متفاوت است .اما بر اساس مفاد مندرج در پروانه
های ساختمانی مهندس ناظر مبلف است گزار عملیات ساختمانی را در زمان  -1شاروع عملیاات  -2اتماام پای
ریزی  -3اتمام سقف هر طبقه  -4پایان سافتباری  -5تاسیساات برقای و مباانیبی  -6ناازک رااری  -7اتماام
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1

ساختمان را به شهرداری (دفتر خدمات البترونیک) برابر فرم مربوطه گزار نمایاد .1الزم باه توضایح اسات راه در
مبحث دوم مقررات ملی اشاره گردیده ره در پایان هر یک از مراحل ،گزار مرحله ای به مرجع صدور پرواناه ارائاه
گردد این در حالی است ره ساختمان در آن مرحله فاقد تخلاف باشاد لایبن در صاورت مشااهده تخلاف ،هریاک از
مهندسین مربوطه می بایست تخلف مرتبط با رشته خود را به ناظر هماهنگ رننده ارائه نماید و وی مجموع تخلفاات
را به مرجع صدور پروانه اعهم نماید .2بنابراین در صورت نیاز و در صورت وجود موارد تخلف در هر مرحله ،می توانید
چندین گزارش با یک عنوا ارائه دهید.
دریافت گزارشات مرحله ای هر یک از ناظران حسب مورد و ارساخ گزار

با تامین نظر آنها.3

هماهنگی با مالک و سایر ناظران در خصوا تمدید قرارداد نظارت ،مطابق بند  6-4-14مبحث دوم مقاررات ملای
ساختمان ،چنانچه نیاز به زمان بیشتری جهت اتمام پروژه باشد ناظر هماهنگ رننده موظف است حدارثر  2ماه مانده
به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب رار ،سازمان استان ،مرجع صدور پرواناه اعاهم نمایاد و از ساازمان اساتان
درخواست تمدید قرارداد با صاحب رار و ناظران را نماید.
رفع اختهف نظر بین سایر ناظران و مجری .مطابق بند  4-16مبحث دوم ،چنانچه در حین اجرای عملیات ساختمان
در خصوا رعایت مقررات ملی ،اجرای نقشه ها و مشخصات فنی و ....بین هریک از ناظران و مجری اخاتهف نظار
بروز نماید در وهله نخست ،ناظر هماهنگ رننده نسبت به حل اختهف از طریق داوری اقدام خواهد نمود.بر اسااس
بند  2-4-16مبحث دوم ،چنانچه داوری وی مورد تایید مجری یا ناظر ذی ربط قرار نگیرد بایاد مطاابق باا حالات

 -توصیه می شود در صورت وجود موارد تخلف عهوه بر موارد فوق ،برای مرحله تخریب و مرحله گودبرداری و مرحله میلگرد گذاری فونداسیون قبل از پوشش میلگردها توسط

بتن نیز گزار
2
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مرحله ای ،به مرجع صدور پروانه ارساخ شود.

 -در صورتی ره ناظر هماهنگ رننده ،گزار

سایر ناظران را به موقع به مرجع صدور پروانه اعهم ننماید ،مطابق قسمت "ب" بند  2-4-16مبحث دوم مقررات ملی ،باید

ناظر مربوطه موارد اختهف را به رمیته داوری استان به طور رتبی منعبز نماید و...
3

 توصیه می شود ره مهندس ناظر هماهنگ رننده پز از دریافت دستور رارها و گزارگزار مرحله ای به مرجع صدور پروانه نماید.
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"الف"و حالت "ب" اقدام شود .1در صورت صهحدید و درخواست کمیته داوری و به جهت بررسی حسان خادمات
مهندسی طرفین دعوی ،از رارشناسان ماده  27سازمان نظام مهندسی ،استفاده می شود.2
توصیه  : 6جهت تنظیم قرارداد نظارت توسط ناظر هماهنگ رننده ،بهتر است از تیپ قرارداد  4ناظره ساازمان(موجود در
رارتابل خدمات مهندسی) استفاده شود و تعداد نسخ اصل قراداد به تعداد نفرات امضا رننده ممهور به مهر و امضاای نااظران و
امضای محضری مالک باشد.
توصیه  : 2در صورتی ره سازنده یا احدی از شررا طرف حساب قرارداد باشد ،باید اصل ورالتنامه از طارف مالاک یاا تماامی
شررا رویت شود و رونوشت آن ضمیمه قرارداد شود.
توصیه  : 9همان طور ره قبه نیز اشاره شد بسته به نوع گروه ساختمانی ،گزارشات مرحله ای مطابق بند هاای  1-7-13و
بند  2-7-13مبحث دوم مقررات ملی ارساخ گردد .لذا پیشنهاد می گردد برای ارساخ گزار مرحله ای اسبلت ،در ساختمان
های با اسبلت بتنی ،پز از اجرای هر سقف به صورت جداگانه یک گزار ارساخ شود و در ساختمان های با اسبلت فلازی،
یک گزار اسبلت جداگانه ارساخ شود و سپز با توجه به نوع سقف و حدارثر برای هر دو طبقه ،یک گزار مرحله ای سقف
ارساخ شود.3
توصیه مه و ضروری  :با توجه به اینبه مسئولیت مهندسان ناظر در پروژه های ساختمانی از زماان امضاای برگاه شاروع
عملیات ساختمان ،آغاز می شود لذا بهتر است هر یک از ناظران نسبت به تهیه بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای خود
قبل از شروع به رار پروژه های تحت نظارت خود اقدام نمایند.

1

 -حالت الف :اگر نظر ناظر هماهنگ رننده برای مجری قابل قبوخ نباشد و نسبت به رفع اشباخ های مورد اختهف اقدام ننماید ناظر هماهنگ رننده مراتب را جهت توقف

عملیات اجرایی آن بخش از رار یا در صورت نیاز تمامی عملیات ساختمانی تا رفع اشباخ های مورد نظر به مرجع صدور پروانه اعهم نماید و چنانچه مجری اعتراضی به این اقدام
داشته باشد ضمن رعایت دستورات ابهغی ناظر می تواند در رمیته داوری سازمان استان ،شبایت خود را مطر و درخواست رسیدگی نماید و ...حالت ب :اگر نظر ناظر هماهنگ
رننده مورد تایید ناظر ذی ربط نباشد ،ناظر مذرور موظف است حدارثر ظرف مدت  48ساعت موارد را به رمیته داوری به طور رتبی منعبز نماید و...
-2الزم به ذرر است ره یبی از بخش های معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران ،واحد بازرسی می باشد ره در حاخ حاضار شاامل گارو هاای
بازرسی ژئوتبنیک ،بازرسی گود برداری ،بازرسی سازه ،بازرسی معماری ،بازرسی مصالح استاندارد ،بازرسی تاسیسات برقی و مبانیبی مای باشاد .همچناین یبای از وظاایف واحاد
بازرسی ،نظارت بر حسن اجراي خدمات مهندسی ارائه شده توسط اعضای خود می باشد.
3

 -پیشنهاد می گردد به مالک/نماینده مالک اجازه اجرای بتن ریزی تمامی سقف ها (مخصوصا سقف ررمیت) را ندهید.
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معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

Fm-Ar-01-01

سخن آخر
معاونت خدمات مهندسی و واحد بازرسی معماری ،ضمن عذرخواهی از جامعه محترم مهندسی ،به علت وجود رمبودها و
نواقص احتمالی این مجموعه ،از همه اساتید و مهندسین با تجربه خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را جهت اصه با
این واحد از طریق ایمیل ( ) facade.tceo@gmail.comدر میان بگذارید .با علم به این موضوع ره ساختمان در واقاع
یک راالی ملی استاندارد است و با توجه به بیتی از شیخ اجل "سعدی شیرازی" ره می فرماید:
رفت و منزخ به دیگری پرداخت»

« هرره آمد عمارتی نو ساخت

امید است بتوانیم به لطف پروردگار منان و به رمک شما مهندسان عزیز  ،در جهت تعالی رمیت و ریفیت ایان رااالی ملای و
احدا ساختمان هایی در شأن مردم عزیز رشورمان ،قدم برداریم.

منابع




قانون نظام مهندسی و رنترخ ساختمان.

رلیه مباحث مقررات ملی ساختمان.
http://hamyarnazer.ir/www.
https://telegram.me/hoghugh_mohandesi
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